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ح�رشة�ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه





اإىل طريق احلق والعدل  البيان، وهدانا  الإن�سان وعلمه  احلمد هلّل الذي خلق 

وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد و على اآله و�سحبه الذي جاءبالعدل وق�سى به 

واأر�سى قواعده فقها واجراء.

�سمان  وهو  احلكم.  اأ�سا�س  وجعله  بالعدل  باحلكم  واأمر  هواهلّل،  العدل  اإن 

للدولة:»�سيادة  الأ�سا�سي  النظام  املادة)59(من  ن�ست  كما  واحلريات،  للحقوق 

القانون اأ�سا�س احلكم يف الدولة، و�سرف الق�ساء ونزاهة الق�ساة وعدلهم �سمان 

للحقوق واحلريات«.

لقد جاء التطور الق�سائي للهيئات الق�سائية متفقا مع ما تقت�سيه كل مر حلة، 

وبعد ن�سوج التجربة كان التنظيم الق�سائي  احلديث الذي ب�سدوره تو حد الق�ساء 

قواعدها  واأر�سى  قادها  �ساملة  ق�سائية  نه�سة  ظل  يف  العام،  والدعاء  الإداري، 

ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظة اهلّل.

ومما نظمه قانون ال�سلطة الق�سائية - الذي �سدر يف عام 1999-�سوؤون الق�ساة 

وترتيب املحاكم انتهاء باملحكمة العليا كاآخر حمكمة يكون ق�ساوؤها فا�سال مر�سيا 

ملبادئ ت�سرت�سد بها املحاكم تاأ�سي�سا لتطبيق �سليم وفهم �سحيح للقانون.

وبني القانون ذات اآلية ن�سر مات�سدره املحاكم من الأحكام التي تت�سمن مبادئ 

حتى تكون مرجعا جلميع املحاكم مبا فيها املحامة العليا التزاما بق�سائها توحيدًا 

با�ستخال�س  الفني  املكتب  وعهداإىل  الق�سائي،  للعمل  وا�ستقرارًا  الف�سل  لقاعدة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�ضالة وال�ضالم على خري من اأقام ركائز الق�ضاء و�ضن قواعده وق�ضى فعدل ، 

اللهم �ضل و�ضلم وبارك عليه وعلى اآله و�ضحبه الذين عدلوا يف اأقوالهم واأفعالهم 

وحكموا بالعدل.

 َ َبينْ ُتم  َحَكمنْ َواإَِذا  ِلَها  اأَهنْ اإَِل  أََماَناِت  النْ وا  ُتوؤَدُّ اأَن  َياأنُْمُرُكمنْ   
َ هَّ
الل اإِنهَّ   (  : تعال  قال 

رًيا (.  َكاَن �َضِميًعا َب�ضِ  
َ هَّ
اإِنهَّ الل ِبِه  َيِعُظُكم  ا  ِنِعمهَّ  

َ هَّ
اإِنهَّ الل ِل  ِبالنَْعدنْ ُكُموا  اأَن َتنْ ا�ِس  النهَّ

الآية )58( الن�ضاء ، وقال �ضبحانه يف �ضورة الن�ضاء : 

لنَْخاِئِنَي   َوَل َتُكن لِّ
ُ هَّ
ا اأََراَك الل ا�ِس ِبَ َ النهَّ ُكَم َبينْ قِّ ِلَتحنْ َ ِكَتاَب ِبالنْ َك النْ َنا اإَِلينْ ) اإِنهَّا اأَنَزلنْ

َها الهَِّذيَن اآَمُنوا  يًما ( )105( ، كما يقول عز وجل يف ال�ضورة ذاتها : ) َيا اأَيُّ َخ�ضِ

 ) َرِبَي  أَقنْ َوالنْ ِن  َواِلَدينْ النْ اأَِو  اأَنُف�ِضُكمنْ  َعَلى  َوَلونْ   ِ
هَّ

لِل �ُضَهَداَء  ِط  ِق�ضنْ ِبالنْ اِمَي  َقوهَّ ُكوُنوا 

الآية 135 .

والعدل ا�ضم الل و�ضفته وبه قامت ال�ضموات والأر�س ، وبه اأمر الل ر�ضله ، واإليه 

يحتكم النا�س وبه يحكمون وبه يرت�ضون ، فطرة الل التي فطر النا�س عليها.

كان هذا طريق الق�ضاء العماين منذ ن�ضاأته ، فكان التنظيم الذي اختطه قانون 

ال�ضلطة الق�ضائية ال�ضادر باملر�ضوم ال�ضلطاين رقم 99/90  ، وكان من اأهم مالمح 

الف�ضل  قواعد  اإر�ضاء  بل   ، فقط  للمحاكم  الهرمي  الرتتيب  لي�س  التنظيم  هذا 

اخل�ضومات وا�ضتلهام املبادئ القانونية وال�ضرعية من ن�ضون القواني كي ت�ضتهدي 

ال�ضلطة  عمل  يف  وا�ضتقرارا  الأحكام  يف  ات�ضاقا  ويحقق   ، حقق  مما  املحاكم  بها 

الق�ضائية. 



د.اإ�سحاق بن اأحمد البو�سعيدي
رئي�س املحكمة العليا

نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء
رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء

دورية  جملة  ي�سدر  كما  املخت�سة،  الدوائر  روؤ�ساء  من  منهاواعتمادها  املبادئ 

لالأحكام الق�سائية املختارة والبحوث املنتقاة.

اإذ نحتفل بالعيد الوطني ال�سابع والأربعني املجيد فاإننا نعرب عن  ونحن اليوم 

امتناننا و�سكرنا العميق لباين نه�سة عمان باإهداء ثمرة من ثمرات العمل الق�سائي 

وخال�سة ما اأر�سته املحاكم من مبادئ يف العمل املدين واجلزائي والتجاري، واملبادئ 

املبينة للق�ساء يف الديات والأرو�س، لكل امل�ستغلني بالعدالة والباحثني،بلوغا لغاياته 

وهورد احلقوق ودفع املظامل.

مقدرة  جهود  من  مابذلوه  على  للق�ساة  ال�سكر  توجيه  اإل  ي�سعنا  ل  اخلتام  يف 

اأ�سفرت عن مبادئ واأحكام اأثروابها الفقه، وال�سكر للمكتب الفني رئي�سا واأع�ساء 

وفهر�ستها  وتبويبها  للمبادئ،  وا�ستخال�سهم  وتدقيقهم  �سربهم  على  وموظفني 

ومتابعتهم لطباعتها.

واهلّل املوفق وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.

د. اإ�ضحاق بن اأحمد بن نا�ضر البو�ضعيدي

رئيـ�س املحـكـمـة العـلـيـا

نـائب رئي�س املجلـ�س الأعـلى للق�ضاء

رئي�س جمل�س ال�ضوؤون الإدارية للق�ضاء

من  الكثري  ت�ضمنت  التي  الق�ضائية  الأحكام  جمموعات  من  العديد  �ضدرت  لقد 

الجتهادات الق�ضائية التي اأ�ضهمت يف �ضرعة البت يف الق�ضايا وعدالة الأحكام 

الأحكام  املجموعة من  واإثرائه، ت�ضدر هذه  الق�ضائي  العمل  مل�ضرية  وا�ضتكمال   ،

ال�ضادرة من الدوائر املدنية واملبادئ امل�ضتخل�ضة منها خالل ال�ضنتي الق�ضائيتي 

يف  تمل  ال�ضابقة  للمجموعات  اإ�ضافة  وهي   ، ع�ضرة  والثامنة  ع�ضرة  ال�ضابعة 

وامل�ضتغلي  للق�ضاة  اأن تكون عونا  ناأُمل  ا�ضتجد من اجتهادات ق�ضائية  ما  طياتها 

بهنة القانون عموما .

والل ن�ضاأل التوفيق وال�ضداد وهو الهادي اإل الطريق امل�ضتقيم. 
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الق�سم االول دائرة املحكمة 

ال�سرعية 
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جل�سة يوم ال�سبت املوافق 16/�أكتوبر/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

حممد  بن  �ســــــــامل  ــ   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  العليا  املحكمة 

الربا�سدي, مــــ�سعود بن حممد الرا�سدي, حـــــــــمود بن حمد امل�سكري, عـــــــامر بن 

�سليمان املحرزي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(

الطعن رقم 2016/1م 

ح�سانة ) اإ�سقاطها -�سروط (

م�سلحة املح�سون مقدمة على حق زوج االأم يف عدم ح�سانتها الأبنائها من غريه,  -

ولو ا�سرتط عليها ذلك عند الزواج ما دام مل يكن للولد حا�سن اإال اأمه؛ فدرء 

املف�سدة مقدم على جلب امل�سلحة, وذلك مقت�سى ن�س املادة )٥٨/ب( من قانون 

االأحوال ال�سخ�سية.

الوقائع :-

تتلخ�س وقائع الدعوى على ما يظهر من ملف الق�سية باأن املطعون �سدها تقدمت 

الطاعن طلبت  201٥/٨/3م �سد  بتاأريخ  ببهالء  االبتدائية  املحكمة  اأمام  بدعوى 

فيها اإلزامه ببقاء ابنها الذي هو من غريه معها, واإن رف�س فاإنها تطلب الطالق منه. 

وقالت بيانا لذلك: اإن لديها طفالاً من غري الطاعن واتفقت معه اأن ال يعي�س الطفل 

اأنه ملا  اأن يبقى االبن معها وتتحمل نفقته ونفقتها غري  معها وبعد ذلك اتفقت معه 

اأجنبت منه ولدا مل يقبل بذلك.

وقد رد الطاعن باأن الولد لي�س ابنه وقد ا�سرتط عند عقد الزواج اأن ال يعي�س الطفل 

201٥/9/7م  اأ�سرة املدعية, وطلب رف�س الدعوى وبتاأريخ  يف منزله بل يعي�س مع 

ق�ست املحكمة برف�س الدعوى فلم تقتنع املطعون �سدها بهذا احلكم فتقدمت بطلب 

ق�ست  24/نوفمرب/201٥م  وبتاأريخ  بنزوى  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  اال�ستئناف 

املحكمة باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء ببقاء االبن مع والدته يف منزل امل�ستاأنف �سده.

العليا  املحكمة  اأمام  املاثل  بالطعن  الطاعن فتقدم   مل يحز هذا احلكم قبوالاً لدى 

اأ�سبابه  على  املحتوية  طعنه  �سحيفة  اأودع  التاأريخ  وبذات  2016/1/3م  بتاأريخ 

معتمدة من حمام مقبول اأمام هذه املحكمة وهو .............. من مكتب ........... 
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وقد ا�ستكمل الطعن جميع االإجراءات ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً وقد اأعلنت املطعون 

�سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها مبذكرة طلبت فيها رف�س الطعن وعقب عليها 

الطاعن.

اأ�سباب الطعن:-

ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله 

وقال بياإنا لذلك اإن احلكم املطعون فيه اأخطاأ عندما حكم ببقاء ابن املطعون �سدها 

يف منزله وقد خالف املادة )٥٨/ب( من قانون االأحوال ال�سخ�سية حيث ن�ست على 

اأنه ال يحق للزوجة اأن ت�سكن معها يف بيت الزوجية اأوالدها من غريه اإال اإذا مل يكن 

ا,  لهم حا�سن غريها اأو يت�سررون من مفارقتها اأو ر�سي الزوج بذلك �سراحة اأو �سمناً

ويحق له العدول متى حلقه �سرر من ذلك )وحيث اإن الطفل منذ والدته كان لدى 

موجود  احلا�سن  فاإن  لذلك  اأخرى  تارة  اأخواله  ولدى  تارة  �سدها  املطعون  والدة 

من غري اأمه( كما اإن وجود الطفل املذكور يولد له م�ساكل عائلية كثرية مع اأوالده 

وبناته ال �سيما واإن الطاعن له عدة زوجات واأوالد وبنات يف نف�س املنزل ال �سيما واإن 

الطاعن اتفق مع الطاعنة منذ والدة الطفل االأخري اأن ال يعي�س معه. 

ا  واأما عن طلبها الطالق اإذا مل يلتزم الطاعن ب�سم الطفل فهو طلب يف غري حمله نظراً

اإىل اأن حل عرى رابطة الزوجية لي�س باالأمر الهني وال يتم اإال باأ�سباب قوية. وعليه 

فلي�س هناك ما يربر هذا الطلب ولي�س ثم حاجة داعية اإىل الطالق وال �سرر يتعذر 

معه دوام الع�سرة.

وقد عقبت املطعون �سدها على هذه االأ�سباب بو�ساطة حماميها املطلوب بامل�ساعدة 

الق�سائية, حيث قال اإن املطعون �سدها اتفقت مع الطاعن على اأن تنفق على ابنها 

وال  الثامنة  �سن  يف  وهو  غريها  ا  حا�سناً له  جتد  مل  االبن  اإن  ثم  مالها  من  ونف�سها 

ي�ستغني عنها حيث كان عند اأمها فتزوجت فرف�س الزوج وجوده يف منزله ثم دفعته 

اإىل �سقيقها فرف�سته زوجته فبقي بال حا�سنة, اأما ما يخ�س االإنفاق بينهما فالعربة 

يف م�سلحة هذا الطفل الذي ال عائل له كما و�سحه احلكم املطعون فيه لهذا تطلب 

املطعون �سدها رف�س الطعن الأن االبن ال يوجد له اأب �سرعي يكفله.

املحكمة:-

ملا هو مقرر يف  �سديد, وذلك  االأ�سباب غري  املطعون فيه بهذه  النعي على احلكم  اإن 
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ق�ساء املحكمة العليا من حيث ا�ستخال�س الواقعة والنظر يف االأدلة وموازنتها مما 

اأدلة �سحيحة واأ�سباب �سائغة  اأقامت ق�ساءها على  اإذا  ت�ستقل به حمكمة املو�سوع 

يف  �سرار  وال  �سرر  )ال  قاعدة  راعى  فيه  املطعون  احلكم  اأن  االأوراق  من  والثابت 

االإ�سالم( وقاعدة )ال�سرر يزال( ودفع املف�سدة مقدم على جلب امل�سلحة )ومن هذا 

اإليه احلكم املطعون  املنطلق ومن باب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر نرى ما نحا 

ا فحفظ النف�س حق من حقوق هذا الدين فال وجه اأن يرتك هذا  ا و�سواباً فيه حقاً

ا عر�سة للمخاطر النف�سية واملفا�سد اخللقية. الولد �سائباً

فلهذه االأ�سباب:

احلكم  وتاأييد  الطعن  برف�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت   

املطعون فيه , ورد ثالثة اأرباع الكفالة للطاعن.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/دي�سمرب/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

حممد  بن  �ســــــــامل   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  العليا  املحكمة 

الربا�سدي , مــــ�سعود بن حممد الرا�سدي , حـــــــــمود بن حمد امل�سكري , عـــــــامر بن 

�سليمان املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2(

الطعن رقم 2016/70م 

دفع )حجية االأمر املق�سي به( – حق ال�سكن )توزيع(  

احلكم باإحالة النزاع ملحكمة الق�ساء االإداري ال ينطبق عليه الدفع بعدم جواز  -

هو  واإمنا  املو�سوع  يف  الف�سل  يتناول  مل  الأنه  فيها؛  الف�سل  ل�سبق  الدعوى  نظر 

حكم اإجرائي فال تنطبق عليه �سروط الدفع املذكور.

الوقائع :-

رقم  ال�سرعية  الدعوى  اأقامت  واأن  �سبق  الطاعنة  اأن  يف  الوقائع  تتح�سل 

)102/�س/201٥م( �سد املطعون �سده بطلب احلكم:

 1ـ اإلزام املدعى عليه باأن يق�سم املنزل املمنوح له من املنحة االإ�سكانية منا�سفة بني 

الزوجتني.

ا ي�ستوعب زوجته واأوالدها  2ـ اأو اإلزامه باأن يهدم املنزل القدمي ويبنيه بناء جديداً

الدعوى  ور�سوم  امل�ساريف  عليه  املدعى  وحتميل  لل�سكنى  ا  �ساحلاً يكون  بحيث  منه 

واأتعاب املحاماة )٨00 ر.ع( عماين, على �سند من القول اإن املدعى عليه زوج للمدعية 

لبناء  منحه  عليه  املدعى  منح  مت  وقد  )....و...و...و...و...(  االأوالد  منها  وله 

املنحة  واأبناءها وخ�س�س  ا�ستبعد املدعية  اأنه  اإال  ا  م�سكن لزوجتيه واأوالده جميعاً

باأكملها لزوجته الثانية واأبنائها, واملدعية ت�سكن يف منزل قدمي مما حدا بها الإقامة 

ا بتعديل اخلرائط. ا جديداً هذه الدعوى بغية احلكم لها بطلباتها واأ�سافت طلباً

وحيث تدوولت الدعوى اأمام املحكمة االبتدائية بعربي وبجل�سة 201٥/12/17م 

ق�ست بعدم جواز نظر الطلب االأول ل�سابقة الف�سل فيه ورف�س الطلب الثاين وعدم 

قبول الطلب الثالث واألزمتها بامل�ساريف, وقد اأ�س�ست ق�ساءها بالن�سبة للطلب االأول 
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�سبق اأن عر�س على املحكمة من قبل بالدعوى رقم )201٥/٨2م( وق�سى فيه بعدم 

ا بنظره واإحالته ملحكمة الق�ساء االإداري وبذلك يكون قد  اخت�سا�س املحكمة والئيًّ

توافرت الوحدة بني اخل�سوم واملو�سوع اأو املحل وال�سبب وتق�سي فيه بعدم اجلواز 

ل�سبق الف�سل فيه.

قد  يكون  باأن  عليه  املدعى  اإنكار  على  الثاين  للطلب  بالن�سبة  حكمها  اأ�س�ست  كما 

املدعية تقدمي بينة  الثانية ومل ت�ستطع  االإن�ساءــ لزوجته  ــ حتت  املنزل  خ�س�س 

ماله  الدولة ولي�س من  االإن�ساء منحة من  املنزل ال يزال قيد  اأّن  ادعائها كما  على 

اخلا�س كما اأ�س�ست حكمها بالن�سبة للطلب امل�ساف اخلا�س بتعديل اخلرائط فاإن هذا 

ا واأثر من اآثاره وكان الثابت  ا وعدماً الطلب مرتبط بالطلب االأول ويدور معه وجوداً

عدم قبول الطلب االأول ل�سبق الف�سل فيه مما تق�سي معه املحكمة بعدم قبوله.

وحيث اإن هذا الق�ساء مل ينل ا�ستح�سان املدعية ا�ستاأنفته اأمام حمكمة اال�ستئناف 

بعربي فق�ست بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

واألزمت امل�ستاأنفة امل�ساريف.

املحكمة  هذه  اأمام  عليه  بالطعن  فتقدمت  منها  قبوالاً  ينل  مل  الق�ساء  هذا  اإن  اإال   

 ........... مكتب/  من   ........... الدكتور  املحامي/  وقعها  �سحيفة  مبوجب 

للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفته وكيالاً عن الطاعنة وقدم ما يفيد ا�سيفاءه 

عليها  فرد  �سده  للمطعون  ال�سحيفة  اأعلنت  وقد  قانوناًا  املطلوبة  االأوراق  لكافة 

االأجل  خالل  مت  قد  بالطعن  التقرير  اإن  وحيث  الطاعنة  عليها  عقبت  ب�سحيفة 

 . القاإنوين املقرر وا�ستوفى الطعن اأو�ساعه املقررة قانوناًا فاإنه مقبول �سكالاً

اأ�سباب الطعن:-

يقوم الطعن على اأ�سباب حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون حينما ق�ست بعدم القبول 

ل�سبق الف�سل فيها باحلكم ال�سابق ال�سادر من حمكمة اأول درجة رقم )201٥/٨2م( 

الذي ن�س على اإحالة الدعوى ملحكمة الق�ساء االإداري لالخت�سا�س الوالئي وقررت 

201٥/3/10م  بتاأريخ  ال�سادر  )201٥/963م(  رقم  بحكمها  االإدارية  املحكمة 

عدم قبول الدعوى ومل ترف�سها لالأ�سباب الواردة باحلكم بل اإن املحكمة قد اأعطت 

املدعية اإقامة دعوى �سرعية �سد زوجها للمطالبة بحقوقها ال�سرعية وها هي االآن 

تطالب بتوفري �سكن م�ستقل لها والأوالدها وبناتها من ذوي االحتياجات اخلا�سة واإن 
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ا حتى يكون من ال�سهل ق�سمته  طلبها ق�سمة البيت املمنوح لها وللزوجة الثانية حاليًّ

قبل اكتمال بنائه. اإن املنزل مو�سوع النزاع مل يخ�س�س للزوج ح�سبما يدعي واإمنا مت 

ا للزوجتني واأوالدهما ح�سب ر�سالة املديرية العامة لال�سكاإن  تخ�سي�سه ليكون �سكناً

ا على الزوج اأن يهيئ ال�سكن مبدخلني م�ستقلني  املوؤرخة يف 201٥/9/13م و كان لزاماً

ا بناوؤه قدمي ومتهالك ومبني بالطني وقد ورد مبذكرة  ذلك الأن �سكن الطاعنة حاليًّ

ا الطاعنة قدمي البناء وغري �سالح لل�سكن  ممثل االإ�سكان اأن املنزل الذي ت�سكنه حاليًّ

وال ميكن ترميمه ح�سب تقرير مهند�س االإ�سكان وختمت �سحيفتها باملطالبة بنق�س 

احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل املحكمة لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.

�ملحكمة

 وللرد على ذلك اأن النعي على احلكم املطعون فيه بهذه االأ�سباب نعي �سديد ذلك اأنه  

ولئن كان من املقرر يف ق�ساء النق�س اأن النظر يف وقائع الدعوى وتقدير االأ�سرار وما 

اإىل ذلك من اأمور تتعلق بالوقائع هي من اخت�سا�س ق�ساء املو�سوع اإال اإن ذلك يجب 

ا على حت�سيل �سحيح و�سائغ للوقائع واالأدلة. اأن يكون قائماً

فاإن  النزاع  لهذا  ال�سابقة  االأحكام  البني من خالل اطالعنا على  كان ذلك وكان  ملا 

ما ق�ست به حمكمة اأول درجة يف حكمها االأخري املوؤيد من قبل حمكمة اال�ستئناف 

لي�س فيه ما ي�سنده ويقوي دليله اإذ اإن من املعلوم باأن �سروط �سبق الف�سل يف الف�سل 

يجب اأن تتوافر فيه ال�سروط املقررة قانوناًا وهي وحدة املو�سوع وال�سبب واالأطراف 

واأن يكون الق�ساء ال�سابق قد ق�سى يف املو�سوع وب�سط فيه ما يجب قانوناًا من حيث 

النظر يف الدعوى واالأدلة املقدمة فيها وخل�س اإىل نتيجة �سحيحة يف مو�سوعها فاإن 

تاأكد ذلك فاإنه ال يجوز اإعادة النزاع مرة اأخرى بنف�س االأطراف وال�سبب واملو�سوع 

ال�سابق مل يتطرق ملو�سوعها واإمنا نظر  املاثلة باأن احلكم  اإننا جند يف الدعوى  اإال 

يف االإخت�سا�س الوالئي فاأحال النزاع ملحكمة الق�ساء االإداري لالخت�سا�س الوالئي 

باأن  يعني  وهذا  املو�سوع  يف  ولي�س  ال�سكل  يف  ق�ساء  هو  االخت�سا�س  يف  والق�ساء 

ال�سكن  بتوفري  باملطالبة  املتعلق  مو�سوعها  يف  النظر  يف  �سلطتها  تب�سط  مل  املحكمة 

كانت طلباتها مو�سوعية وحمل  اأوالدها وقد  و  للمدعية  لل�سكنى  ال�سالح  ال�سرعي 

البيت الذي  اإما بتخ�سي�س جزء من  ال�سرعي فيها  الق�ساء  باأن ينظر  تقدير يجب 

تتوىل اجلهة الر�سمية بناءه والعمل على اإيجاد مدخل م�ستقل للبيت بحيث يكون 

لها والأوالدها وبناتها الالتي من ذوات االحتياجات اخلا�سة جزء من البيت وم�ستقل 
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مبداخله وخدماته الالزمة ح�سبما يقرره املخت�سون الفنيون يف ذلك وهذا الطلب 

باأن  الر�سمية  اأفادت به اجلهة  ما  و قانوناًا العتبارات عديدة منها  ا  �سائغ �سرعاً هو 

ا بالنظر واالهتمام  هذا املنزل خم�س�س للزوجتني واأوالدهما ولذا كان طلبها جديراً

ت�سكنه  الذي  امل�سكن  غري  اآخر  مب�سكن  طالبت  قد  الطاعنة  اأن  االآخر  واالعتبار 

القا�سي الوقوف عليه والنظر  ا لقدمه وعدم �سالحيته مما يتطلب من  ا نظراً حاليًّ

ال�سرعية  املحكمة  بدائرة  القا�سي  قبل  من  بالنظر  جديران  الطلبان  وهذان  فيه 

بالنظر يف هذه  املحكمة  الثابت عدم قيام  كان ذلك وكان  ملا  باملحكمة االبتدائية 

الطلبات ولو اإن حكمها يف ت�سبيبه اأبان بع�س االأمور غري اأن نتيجته كانت خالف ذلك 

حينما ق�ست بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها.   

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت   

والت�سدي للدعوى رقم )201٥/102م( بقبولها �سكالاً واإعادة الدعوى ملحكمة اأول 

درجة للق�ساء يف مو�سوعها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعنة.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/دي�سمرب/2016م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

حممد  بن  �ســــــــامل  ـ   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  العليا  املحكمة 

الربا�سدي , مــــ�سعود بن حممد الرا�سدي , حـــــــــمود بن حمد امل�سكري , عـــــــامر بن 

�سليمان املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3(

الطعن رقم 2016/101م 

عقد زواج ) تطليق(. -

ا للتطليق. علة  - جمّرد التق�سري يف االإنفاق وعدم توفري امل�سكن املنا�سب لي�س �سبباً

ذلك اأن احل�سول على النفقة وامل�سكن املالئم ميكن حتقيقه بو�ساطة حكم يق�سي 

باإلزام الزوج بهما وهو ما يعني كون ال�سرر الذي حلق الزوجة ميكن رفعه ب�سبيل 

والرتا�سي,  باملوافقة  قام  مقد�س  رباط  الزواج  عقد  اأّن  كما  الطالق,  غري  اآخر 

ولذلك فاإّن حلَّه ال يكون اإال مبربرات قوية ووا�سحة وم�سروعة.

الوقائع :-

تتح�سل الوقائع يف اأن الطاعنة اأقامت الدعوى ال�سرعية رقم )201٥/99م( �سد 

املطعون �سده اأمام املحكمة االبتدائية ب�سور طلبت فيها احلكم بتطليقها من املدعى 

موؤقتة  ونفقة  ر.ع(   3000( متعة  ونفقة  ر.ع(   3000( عدة  بنفقة  واإلزامه  عليه 

ونفقة  عماين  ريال  ثمامنائة  مقدارها  واأوالدها  لها  الدعوى  يف  الف�سل  حني  اإىل 

�سابقة لها األف ريال ومائتي ريال والأوالدها ثالثة اآالف و�ستمائة ريال واإلزامه باأن 

يدفع نفقة �سهرية الأوالدها مقدارها �ستمائة ريال تزاد يف االأعياد واملدار�س اإىل 

ثمامنائة ريال مع اإلزامه بتوفري م�سكن منا�سب لالأوالد, �سارحة دعواها باأن املدعى 

عليه زوجها وقد دبت بينهما اخلالفات مبا يتعذر معه دوام الع�سرة بينهما وحرمها 

من حقوقها ال�سرعية وامتنع عن االإنفاق عليها وعلى اأوالدها منه رغم ي�ساره وهو 

دائم ال�سفر بطريقة مفاجئة مع ترك اأ�سرته بدون نفقة وهو كثري اخل�سومة معها 

امل�سكن  اإيجار  اإىل توقفه عن �سداد  اإن اعتدى عليها بال�سرب باالإ�سافة  وقد �سبق 

اأوالده منذ �سهر فرباير )201٥م( مما دفع �ساحب املنزل اإىل  الذي تقيم فيه مع 

طلب اإخالء املنزل فقامت باإخالئه.

رد املطعون �سده مبذكرة طلب فيها رف�س الدعوى قائالاً باأن املدعية مل تبني ال�سرر 
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قدم  كما  االإنفاق,  عدم  ب�سبب  التطليق  طلب  لها  اأباحت  التي  ال�سروط  تتوفر  ومل 

األفني وخم�سمائة وخم�سني  ا الإلزام املدعى عليه بدفع  ا عار�ساً وكيل الطاعنة طلباً

رياالاً عن اإيجار امل�سكن الذي قامت ب�سداده الطاعنة قائالاً باأن املدعى عليه هو من 

طلب من املدعية ا�ستئجار امل�سكن ولكنه مل ي�سدد االإيجار مما دفع باملوؤجر مطالبة 

بتوفري  قام  باأنه  �سده  املطعون  اأجاب  مالها,  من  ب�سدادها  فقامت  باالأجرة  املدعية 

اإليه ,وقامت با�ستئجار م�سكن بدون  منزل للحياة الزوجية ولكنها رف�ست االإنتقال 

ومطبخ  غرفتني  من  يتكون  اأبيه  منزل  يف  ا  خا�ساً ا  ق�سماً ميلك  واأنه  وموافقته,  اإذنه 

ا يتمثل يف  ا عار�ساً وحمام ولديه خم�سة اأوالد اأ�سغرهم عمره ع�سر �سنوات وقدم طلباً

اإلزام املدعية بالرجوع اإىل بيت الزوجية.

الباحثة  وتقرير  احلكمني  تقرير  على  درجة  اأول  حمكمة  اطلعت  اأن  وبعد 

2016/1/4م برف�س الدعوى  1437/3/22 هـ املوافق  االإجتماعية ق�ست بجل�سة 

االأ�سلية واإلزام املدعية بالرجوع لبيت الزوجية واألزمتها بامل�ساريف.

مل تر�س الطاعنة باحلكم االبتدائي فا�ستاأنفته اأمام حمكمة اال�ستئناف ب�سور حتت 

رقم )2016/10م( الدائرة ال�سرعية والتي ق�ست فيه برف�س اال�ستئناف وتاأييد 

احلكم امل�ستاأنف وحملت امل�ستاأنفة امل�ساريف.

مل يجد هذا الق�ساء قبوالاً لدى الطاعنة فطعنت فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا 

بالطعن املاثل.

تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه باخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله والف�ساد 

يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب ويف بيان ذلك تقول: اأخطاأ احلكم املطعون فيه 

يف رف�س جميع طلبات الطاعنة ومنها النفقة الزوجية ونفقة االأوالد رغم امتناع 

اإنه ال وجود  املطعون �سده عن النفقة لها والأبنائه كما اعترب احلكم املطعون فيه 

رغم  للمنزل  بالعودة  احلكم  فاألزمها  الطرفني  بني  ال�سقاق  ا�ستحكام  رغم  لل�سرر 

ملنزل  بالرجوع  يطالبها  فرعية  دعوى  عليها  يرفع  مل  كما  لديه  منزل  وجود  عدم 

اإقامة دعوى واأنه قام بتاأجري منزل جلهة حكومية بعد  اإال �سفاهة دون  الزوجية 

اإن قام باإخراجها منه وقام با�ستئجار منزل لها والأوالدها ومل يقم ب�سداد االإيجار 

ا بذلك ن�س املادة )٥6( من قانون االأحوال  واإن احلكم مل يحكم لها باملنزل خمالفاً

ال�سخ�سية كما اإنها خالفت ن�س املادة )101( فقرة )ج( والفقرة )اأ( ب�ساأن التطليق 

لل�سرر حيث اأ�سبحت العالقة بني الطرفني متعذرة ال�ستحكام ال�سقاق لوجود دعاوى 
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�سرعية �سابقة بينهما كذلك رف�سه االإنفاق على اأوالده وعليها, واأنه كثري االعتداء 

عليها, كما قام بتاأجري بيتهما امل�سرتك جلهة حكومية وقب�س االإيجار لنف�سه دون اأن 

يعطيها ن�سيبها منه واأنه كثري ال�سفر للخارج ويهددها بالطالق اإذا دفعت له خم�سني 

األف ريال عماين واأنه وافق على تطليقها اإذا ا�سرتت منه ن�سيبه من املنزل امل�سرتك 

مقابل خم�سة واأربعني األف ريال عماين اإىل غري ذلك من املرا�سالت التي كان ير�سلها 

اإليها يهددها فيه بالطالق واأنه يريد اإ�سكانها واأوالدها اخلم�سة يف منزل ال يزيد عن 

غرفتني وحمام.

�ملحكمة

 وللرد على ذلك فاإن النعي على احلكم املطعون فيه بهذه االأ�سباب نعي غري �سديد وال 

يلقى قبوالاً من هذه املحكمة ملا هو مقرر يف ق�سائها اأن حت�سيل الوقائع يف الدعوى 

وتقدير الدليل فيها واالأ�سرار هي من اإطالقات قا�سي املو�سوع وال رقابة عليه يف 

العدالة  والدليل وحتقق مبداأ  للوقائع  بنى حكمه على تقدير �سحيح  اأن هو  ذلك 

ا�ستمعت  قد  درجة  اأول  حمكمة  وكانت  ذلك  كان  ملا  الدعوى  يف  املت�سرر  ومعرفة 

االأ�سرار  من  �سرر  وجود  عدم  اإىل  وخل�ست  الدعوى  يف  وحققت  الطرفني  الأقوال 

املوجبة للتطليق غري ادعائها عليه بعدم االإنفاق والذي نفاُه املدعى عليه واأنه قادر 

على اأداء ما يجب عليه لزوجته واأوالده منها من نفقة و�سكنى فهو يعمل ولديه دخل 

اإن تطالبه بذلك يف حال االمتناع عن دفع النفقة فعدم دفع النفقة  ثابت ميكنها 

ا للتطليق اإذا مل يتعذر ا�ستيفاوؤه منه عمالاً بن�س  ا و�سبباً اإن �سح ذلك منه لي�س موجباً

ملنزل  تركها  جعل  قد  القانون  اإن  بل  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  من   )109( املادة 

ا والنا�سز  ا حلقها يف النفقة بل جعلها نا�سزاً الزوجية واخلروج منه بدون �سبب م�سقطاً

ال نفقة لها واأما امل�سكن فقد تبني للمحكمة باأن املدعى عليه قد هياأه لها ومل تعرت�س 

ا ويتوفر فيه كل الو�سائل واحلاجيات الالزمة بل  ا الئقاً اأن يكون م�سكناً عليه �سرط 

العودة  فعليها  �سرعي مقبول  التي خرجت منه بدون مربر  الدعوى هي  الظاهر يف 

املحكمة  واطالع  عليه  املدعى  اأعده  الذي  امل�سكن  �سالحية  �سرط  الزوجية  ملنزل 

عليه فاإن تاأكد ذلك فيلزمها العودة ملنزل الزوجية ومعا�سرة زوجها باملعروف واإن ال 

ي�سيق عليها وال اأوالدها منه يف النفقة. واأما االأ�سباب االأخرى فقد رد عليها احلكم 

املطعون فيه مما يكفى حلمل ق�سائه عليه وال �سك اإن اخلالفات الزوجية قد حت�سل 

الطرف  من  عليه  يقع  ما  طرف  كل  بتحمل  واإنهاءها  معاجلتها  وميكن  الزوجني  بني 

االآخر والزوج هنا يف هذه الدعوى متم�سك بزوجته ويرف�س التخلي عنها وقد ظهر 
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لنا ذلك من خالل جل�سة املرافعة التي عقدتها هذه املحكمة واأعطاها من اخليارات 

التي ميكنها اأن تاأخذ باأي منها واأنه مل يق�سر عليها يف �سيء ويف�سل بقاء الع�سمة 

الزوجية معها ولكن الطاعنة قد رف�ست الكثري من اخليارات وملا كان عقد الزواج هو 

رباط مقد�س قام باملوافقة والرتا�سي فاإن حله ال ميكن اإال مبربرات قوية وا�سحة 

وواقع احلال يف هذه الدعوى اإن االأ�سرار التي ادعتها املراأة من زوجها تتمثل يف عدم 

اإلزامه بهما من خالل طريق  االإنفاق وتوفري ال�سكن وهذان واجبان للزوجة ميكن 

اآخر وهو املطالبة به ق�ساء واحلكم عليه به اإن �سح املدعى. وملا كان االأمر كذلك 

فاإننا ال نقوى على تطليق الزوجة من زوجها بهذا االأمر وعليهما االلتزام مبا يجب 

عليهما من ح�سن املعا�سرة واأداء الواجبات لبع�سهما البع�س.

فلهذه االأ�سباب:

, ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة ربع الكفالة.«  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً
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جل�سة  يوم االأحد املوافق 22/يناير/2017

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

مــحمد  بن  م�ســـعود  ـ  ـ   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  العليا  املحكمة 

�ســــالح   , املحرزي  �سليمان  بن  عــــــامر   , امل�سكري  حـــمد  بن  حـــــــمود   , الرا�سدي 

الــــدين نعيم غندور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4(

الطعن رقم 2016/73م 

تطليق )�سقاق( – تعوي�س )رد – مهر( – نفقة )معتدة – طالق بائن( – متعة )بائن( 

قب�سته  - الذي  املهر  برد  لل�سقاق  املطلقة  الزوجة  باإلزام  تق�سي  اأن  للمحكمة 

للزوج. �سرط ذلك اأن يثبت باأن ال�سقاق اأو اأكرثه كان منها.

لتطييب  - �سرعت  املتعة  اأن  ذلك  علة  املتعة.  نفقة  لل�سقاق  املطلقة  ت�ستحق  ال 

خاطر املراأة املطلقة وهذه العلة معدومة يف املراأة التي �سعت بنف�سها للطالق.

الوقائع :-

�سور  حمكمة  لدى  ابتدائية  بدعوى  تقدمت  الطاعنة  اإن  الوقائع  تتلخ�س 

االبتدائية مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر تلك املحكمة �سد املدعى عليه وقد 

طلبت يف دعواها اإلزام املدعى عليه بت�سليم اأغرا�سها املبينة مبح�سر احل�سر املحرر 

اإنها  قائلة  باإبراء  العام  االدعاء  مبعرفة  الزوجية  منزل  من  201٥/4/19م  يف 

زوجة املدعى عليه ب�سحيح العقد وقد حدث خالف بينهما ب�سبب اتهامها بارتكاب 

ا  الفح�ساء وبتاأريخ 201٥/10/26م  ح�سر عن املدعية وكيلها القانوين وقدم طلباً

ا وهو تطليقها من املدعى عليه لل�سرر وال�سقاق كما ح�سر املدعى عليه وقدم  عار�ساً

ا  ا وطلب احلكم بعدم االإخت�سا�س حملياً مذكرة رد دفع فيها بعدم االإخت�سا�س حملياً

يف نظر الدعوى وعلى �سبيل االحتياط رف�س الدعوى.

وبتاأريخ 1437/4/٨هـ 2016/1/1٨م حكمت املحكمة االبتدائية بتطليق املدعية 

من  ال�سرعية  عدتها  ا�ستقبال  وعليها  لل�سقاق  ا  بائناً ا  طالقاً عليه  املدعى  زوجها  من 

ا واإلزام املدعية اأن تعيد للمدعى عليه ال�سداق املقبو�س  تاأريخ �سريورة احلكم نهائيًّ

اآالف وخم�سمائة ريال وباإلزام  طريف الدعوى بامل�ساريف منا�سفة  وقدره خم�سة 

ورف�ست ما زاد.
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�سور  ا�ستئناف  حمكمة  لدى  فا�ستاأنفته  الطاعنة  لدى  قبوالاً  يلق  مل  احلكم  وهذا 

وبتاأريخ 1437/٥/2٨هـ املوافق 2016/3/٨م تداولت الدعوى حمكمة اال�ستئناف 

ب�سور فقبلت اال�ستئناف �سكالاً اأما يف مو�سوعه فلم تقبله معللة ذلك اأن حمكمة اأول 

درجة قد اأ�س�ست حكمها على اإن االإ�ساءة كلها قد �سدرت من الزوجة املدعية وهو 

اإتيانها لفعل الفاح�سة مع اأجنبي مبوجب احلكم اجلزائي ال�سادر من حمكمة اإبراء 

االبتدائية بتاأريخ 201٥/10/7م والأجل ذلك األزمتها برد كامل ال�سداق املقبو�س 

ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  املحكمة  فحكمت  االآجل  ال�سداق  يف  حقها  واأ�سقطت 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت امل�ستاأنفة بامل�ساريف.

مبوجب  املاثل  النق�س  عليه  فطعنت  الطاعنة  من  ا  اأي�ساً قبوالاً  يلق  مل  احلكم  وهذا 

�سحيفة طعن اأودعت مع �سورة من �سند الوكالة من حمام مقبول لديها وقدم هذا 

املحامي ما يفيد ا�ستكمال االإجراءات القانونية ب�سفته وكيالاً عن الطاعنة وطعن 

على احلكم باأ�سباب منها: اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله لكونها اأيدت حكم اأول 

درجة باإلزام الطاعنة اأن تعيد ال�سداق املقبو�س واأخطاء املحكمة االبتدائية يف 

الدعوى  ما تقدم على واقعة هذه  وباإنزال  وا�سرت�سل قائالاً  القانوين  الن�س  تاأويل 

فاإن البني من االأوراق اأن املدعية قد بنيت حقيقة ال�سرر الذي اأ�سابها وح�سرته يف 

اتهامها بالزنا.

ومنها اأن املحكمة �سايرت حمكمة اأول درجة يف تاأييدها للحكم العيب برف�س فر�س 

نفقة عدة وكذلك برف�سها فر�س نفقة متعة.

املقبول لدى  الطعن فرد عليها بو�ساطة حماميه  املطعون �سده ب�سحيفة  اأبلغ  وقد 

برد  ق�سى  عندما  ا  �سحيحاً جاء  فيه  املطعون  احلكم  اأن  رده  ومفاد  العليا  املحكمة 

ال�سداق املقبو�س وبرف�س نفقتي العدة واملتعة الأن طالقها طالق بائن, وكما تبني 

للمحكمة عدم وجود اأمل للفراق لدى الطاعنة الإنها هي التي �سعت اإىل ذلك وختم 

بامل�ساريف  الطاعنة  واإلزام  فيه  املطعون  احلكم  وتاأييد  الطعن  رف�س  ا  طالباً رده 

واأتعاب املحاماة.

�ملحكمة

بعد تالوة التقرير وبعد املداولة تبني من ذلك اأن الطعن قد ا�ستوفى كافة اأو�ساعه 

الطعن  جممل  اأن  ذلك  �سديد  غري  فهو  مو�سوعه  يف  اأما  �سكالاً  مقبول  فهو  القانونية 
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ين�سب حول خطاأ احلكم املطعون فيه يف تطبيق القانون كونه ق�سى بتاأييد احلكم 

االبتدائي يف اإلزام الطاعنة برد ال�سداق املقبو�س والرد على هذا النعي نقول اإن 

املحكمة عندما ق�ست برد ال�سداق وجدت اأن االإ�ساءة كانت كلها من الزوجة فلذلك 

ق�ست عليها برد ال�سداق معززة حكمها على ما جاء يف اآثار اأهل العلم اأن االإ�ساءة اإذا 

كانت من الزوج كان التطليق بال َعِو�س واإن كانت االإ�ساءة منها كان التطليق بعو�س 

وهذا الذي ذكره الد�سوقي يف حا�سية املجلد الثاين �سفحة )34٥( وعلى هذا جاء 

يف قانون االأحوال ال�سخ�سية ون�سُة )اإذا حكم القا�سي بتطليق املدخول بها لل�سرر 

اأو ال�سقاق, فاإن كانت االإ�ساءة كلها اأو اأكرثها من الزوجة �سقط �سداقها املوؤجل وحدد 

القا�سي ما يجب اإن تعيده اإىل الزوج من ال�سداق املقبو�س واإن كانت االإ�ساءة كلها اأو 

اأكرثها من الزوج بقى ال�سداق من حق الزوجة وقد تبني لنا من االأوراق واالأحكام 

ا من الدخول اإىل  اأن االإ�ساءة كانت من الزوجة الطاعنة لكونها مكنت رجالاً اأجنبياً

منزل الزوجية يف غياب الزوج باإقرارها واأدخلته غرفة النوم اخلا�سة بها واختلت 

ا يف حال يثري ال�سبهة. به كما ثبت من احلكم املرفق ب�سهادة ال�سهود من وجودهما معاً

ا غري �سديد  اأما النعي على احلكم من حيث اإنه مل يحكم لها بنفقة العدة فهو اأي�ساً

ا يحق لها  ا بائناً ذلك اأن نفقة العدة جاء اخلالف فيها من اأهل العلم هل املطلقة طالقاً

النفقة اأم ال وحيث اإن املحكمة اختارت يف حكمها عدم النفقة لكونها غري حامل بناء 

على حديث فاطمة بنت قي�س, اأما ما ن�ست عليه املادة رقم )٥2( من قانون االأحوال 

ال�سخ�سية اأن على الزوج نفقة معتدته ما مل يتفق على خالف ذلك فاملق�سود بها هي 

ا فال نفقة لها. ا بائناً ا, اأما الطاعنة فقد ثبت طالقها طالقاً املطلقة رجعياًّ

اأما عن طلبها نفقة املتعة فمن املعلوم اإن املتعة هو تطييب للمراأة عما اأ�سابها من اأمل 

الفراق فالطاعنة هنا هي التي �سعت اإىل الفراق وتفويتها على زوجها فالطالق مت 

ا على الزوج وقد كان �سديد التم�سك بها فرفعت الدعوى �سده الأجل التطليق  رغماً

ومت تطليقها بناء على طلبها.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة ربع الكفالة.« »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً
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جل�سة يوم االأحد املوافق ٥/فرباير/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح بن حمد بن �سامل الرا�سدي / نائب رئي�س 

املحكمة وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة , �ســـامل بن حممد الربا�سدي /

ا ,  �سالح  ا , عامر بن �سليمان املحرزي /قا�سياً ا , حمود بن حمد امل�سكري /قا�سياً قا�سياً

ا الدين نعيم غندور /قا�سياً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥(

الدعوى رقم 2017/14م )الع�سل (

دعاوى )ع�سل - اخت�سا�س( 

عن  - خارج  الثالث  طالق  بعد  التزويج  يف  والنظر  عدمها  من  املراجعة  �سحة 

اخت�سا�س دائرة الع�سل باملحكمة العليا.

الوقائع : ـ

تتح�سل الوقائع يف اأن املدعية اأقامت هذه الدعوى ب�سحيفة اأودعتها اأمانة �سر هذه 

2017/1/2٥م �سد اأخيها املدعى عليه باعتباره وليها واإن اأخاها  املحكمة بتاأريخ 

امتنع تزويجها من مطلقها/ ................... واالآن تطلب تزويجها به على حكم 

كتاب اهلل و�سنة ر�سوله حممد �سلى اهلل عليه و�سلم .

ا  تطبيقاً اجلل�سات  حما�سر  يف  مبني  هو  ح�سبما  الدعوى  نظر  املحكمة  با�سرت  وقد 

رقم  ال�سلطاإين  باملر�سوم  املعدله  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  من  الثانية  للمادة 

)2010/٥٥م( النا�سة على اإخت�سا�س املحكمة العليا »الدائرة ال�سرعية« بالف�سل 

يف دعاوى الع�سل التي ترفع اإليها دون غريها.

حيث اإن الدعوى ا�ستكملت اإجراءتها ال�سكلية فقد حددت لها جل�سة 2017/2/٥م 

عليه  املدعى  املحكمة  واأفهمت  دعواها  املدعية  واأبانت  الطرفان  فيها  مثل  والتي 

فحواها وطلبت منه بيان االأ�سباب التي جعلته ميتنع عن تزويج اأخته املدعية من 

املذكور, فرد بعدم ممانعته من تزويجها اإذا كان ال�سرع ُيجيز لهما املراجعة بتزويج 

جديد كون الرجل قد طلقها ثالثا ,وملا ح�سر االأطراف اأمامنا اأقر الرجل باأنه قد 

طلقها ثالثا اأمام الكاتب بالعدل واأنه ال يق�سد الثالث وح�سلت بينهما معا�سرة بعد 

اأن حكمت حمكمة اال�ستئناف بعدم ثبوت طالق الثالث واأنهما يقيمان معا ومل يح�سل 

عقد زواج جديد بينهما البتة وعليه فاإن االخت�سا�س يعود للغري ولي�س هناك ع�سل 
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من قبل الويل اإمنا االأمر يتعلق باأمر ديني يف �سحة املراجعة وملا كانت هذه املحكمة 

خمت�سة فقط يف حاالت ع�سل الويل من عدمه وملا كان الويل قد ح�سر ومل يرف�س 

الزواج وعلق ذلك موافقة ال�سرع وملا كان االخت�سا�س قد ا�سرتط وجود الع�سل ويف 

اأقرا  الطرفني قد  اإن  التزويج وحيث  الويل يف  لدينا ع�سل   احلالة هذه مل يظهر 

اأمامنا باأنهما قد تراجعا و اأنهما يقيمان معا اإقامة زوجية كاملة فيكون االخت�سا�س 

قد خرج عن دائرتنا .

فلهــــذه االأ�سباب : ـ

حـــــــكمـــــت املحــــكمــــــــــة بعـــــــدم االختـــــ�ســــــــــــــا�س.
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جل�سة يوم االأحد املوافق 26/مار�س/2017م

ا وع�سوية كل  امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �ســــــــــامل بن حممد الربا�سدي / رئي�ساً

من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ــ م�سعــــــود بن حممد الرا�سدي , حمــــــــود بن حمــــد 

امل�سكري , عـــــــــامر بن �سليمان املحرزي , �ســــــــــالح الدين نعيم غندور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)6(

الطعن رقم 2016/209م 

التعوي�س )طالق -تخلف الزوج عن ح�سور حفل زواج – عدم علم بالطالق( 

الزواج  - حفل  زوجها  ح�سور  عدم  عن  التعوي�س  الدخول  قبل  املطلقة  للزوجة 

املقرر متى ما ثبت اأنها مل تكن تعلم بالطالق.

الوقائع :-

تتح�سل الوقائع يف اأن املطعون �سدها اأقامت الدعوى ال�سرعية رقم )201٥/207م( 

لدى املحكمة االبتدائية بالربميي �سد الطاعن طلبت فيها اإثبات الطلقة الثانية يف 

حمرر ر�سمي واإلزامه بدفع موؤخر ال�سداق مبلغ )2000ر.ع( وتعوي�سها عما اأ�سابها 

ا عن  ب�سبب املدعي وزوجته مبلغ )10000ر.ع( واإلزامه بدفع مبلغ )٨00ر.ع( تعوي�ساً

اأعمال التجهيز التي طلبها من ال�سداق و اإلزامه باملتعة وم�ساريف الدعوى, �سارحة 

دعواها باأن املدعى عليه تقدم خلطبتها ومت عقد الزواج بينهما بتاأريخ 201٥/6/7م 

ببع�س  القيام  منها  طلب  اإنه  اإال  التجهيزات  بكافة  التزامه  مع  )3000ر.ع(  مبهر 

ملناق�سة  لقاءها  طلب  وبعدها  ا  الحقاً يعو�سها  اأن  على  �سداقها  مبلغ  من  التجهيزات 

بع�س االأمور فدخل عليها يف ال�سيارة, ويف حفل الزواج مل يح�سر بحجة اإن زوجته 

االأوىل منعته فح�سرت هي وانهالت عليها بال�سب وال�ستم وقامت باإتالف جتهيزات 

ا واأخربها باأنه �سيطلقها ومن  اأ�سبوعاً اأهله ومكثت به  احلفل واأنها ذهبت اإىل منزل 

ثم �سريجعها لع�سمته بعد �سهر اأو �سهرين وطلب منها عدم ال�سكوى بزوجته اإال اأنها 

تفاجاأت باأخيه جاء اإليها ومعه ورقة الطالق ثم اأرجعها بالفعل )اجلماع( فطلقها 

201٥/11/1م فح�سر املدعى عليه )الطاعن( وقدم دعوى فرعية  مرة اأخرى يف 

ا مببلغ )76٥0ر.ع( م�ساريف الزواج الأنه تعر�س  طلب فيها اإلزام املدعى عليها فرعيًّ

للتغرير قائالاً باأنه تزوجها على اأنها بكر فاإذا هي خالف ذلك الأنها كانت متزوجة 

واملدعى  بها  ال�سابق مل يدخل  الزوج  باأن  ا  اأ�سليًّ املدعية  ردت  اآخر فطلقها,  برجل 

وقدم  الدخول,  قبل  منه  وقع  الطالق  باأن  يفيد  ما  وقدمت  بذلك  علم  على  عليه 
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حمامي املدعية عري�سة دعوى معدلة ومذكرة رد على الدعوى الفرعية انتهى يف 

العري�سة املعدلة اإىل طلب نفقة زوجية عن اأ�سهر 201٥/8,7,6م مبلغ )4٥0ر.ع( 

)2000ر.ع(  ومبلغ  )10000ر.ع(  مبلغ  املدعية  وتعوي�س  ا  �سهريًّ )1٥0ر.ع(  بواقع 

املتعة  ومبلغ  جتهيزات  من  املدعية  تكبدته  ما  )٨00ر.ع(  ومبلغ  ال�سداق  موؤخر 

)1٥00ر.ع( ونفقة العدة )1000ر.ع( واإلزام املدعى عليه برد هاتفها وامل�ساريف 

ومبلغ )700ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة.

وبجل�سة 27/جمادي االأوىل/1437هـ املوافق 2016/3/7م ق�ست حمكمة اأول درجة:

: يف الدعوى االأ�سلية باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ )240ر.ع(  اأوالاً

ا كنفقة زوجية �سابقة, واملتعة مبلغ )٥00ر.ع( خم�سمائة  مائتني واأربعني رياالاً عمانيًّ

مائة  ريال عماين و)100ر.ع(  ريال عماين ونفقة عدة مبلغ )300ر.ع( ثالثمائة 

اإلزام املدعى  املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات مع  اأتعاب  ريال عماين مقابل 

عليه بامل�ساريف.

النوم,  غرفة  اأثاث  برد  ا  فرعيًّ عليها  املدعى  باإلزام  الفرعية  الدعوى  يف  ثانيا: 

وتن�سيف امل�ساريف ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.

اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفاه  الطرفني  لدى  قبوالاً  االبتدائي  احلكم  يحز  مل 

بالربميي والتي ق�ست يف ا�ستئنافيهما بتاأريخ 1437/9/1٥هـ  املوافق 2016/6/21م 

من  املقدم  )2016/1٥م(  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني  بقبول 

ا فيما ق�سى به من رف�س الطلب املتعلق بالتعوي�س  .............. باإلغاء احلكم جزئياً

ا  ا باإلزام امل�ستاأنف �سده باأن يدفع للم�ستاأنفة عن ذلك مبلغاً املعنوي والق�ساء جمدداً

واألزمت  ذلك  عدا  فيما  احلكم  وتاأييد  )4000ر.ع(  عماين  ريال  اآالف  اأربعة  قدره 

برف�سه  )2016/31م(  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  بامل�ساريف  �سده  امل�ستاأنف 

وحملت رافعه امل�ساريف.

العليا  املحكمة  اأمام  النق�س  �سبيل  على  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الطاعن  يقبل  مل 

بالطعن املاثل.

اأقيم الطعن بالنق�س على اأ�سباب هي خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون واخلطاأ يف 

الت�سبيب واالإخالل بحق  املبطل يف  والق�سور  للبينات  ال�سليم  الوزن  تطبيقه وعدم 

الدفاع على �سند من القول باأن الطاعن ا�ستعمل حقه امل�سروع يف طالق املطعون �سدها 
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بعد اأن دل�س عليه من املطعون �سدها واأهلها حيث اإن الطاعن وافق على خطبة وعقد 

ا فاأخفى اأهلها  قران باملطعون �سدها على اأ�سا�س اأنها بكر مل ي�سبق لها الزواج نهائيًّ

عنه ذلك, وتكبد نتيجة ذلك تكاليف الزواج من مهر وغريه مبلغ )76٥0ر.ع( واإن 

مواقعتها,  بعد  ذلك  واكت�سف  ال�سابق  زواجها  واقعة  عليه  اأخفت  �سدها  املطعون 

ال�سابق  زوجها  ا�ستدعاء  املو�سوع  حمكمة  من  وطلب  جوهري  بدفع  دفع  والطاعن 

دفاع  جتاهل  فيه  املطعون  فاحلكم  املحكمة  له  ت�ستجب  فلم  عليها  دخوله  الإثبات 

الطاعن بالتقرير والتدلي�س, واإذا �سلمنا جدالاً باأن املطعون �سدها مطلقة لها حقوق 

فاإن حقوقها هي موؤخر ال�سداق ونفقة العدة ونفقة املتعة, واإن ما ق�سى به احلكم 

املطعون فيه من تعوي�س مببلغ )4000ر.ع( فهو خمالف لل�سرع والقانون. 

املحكمة:

بعد االطالع على كافة االأوراق, و�سحيفة الطعن و�سماع التقرير الذي اأعده القا�سي 

املقرر, وبعد املداولة.

وحيث اإن التقرير بالطعن بالنق�س قد مت باأمانة �سر املحكمة العليا وخالل القيد 

االإجراءات  قانون  من   )204( املادة  مع  مقروءة   )242( املادة  يف  الوارد  الزمني 

اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانوناًا فالطعن  املدنية والتجارية, وا�ستوفى الطعن �سائر 

. مقبول �سكالاً

ومن حيث املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب املذكورة اأعاله لهو 

نعي غري �سديد ومردود عليه باأنه قد ا�ستقر وتواتر ق�ساء املحكمة العليا على اأن 

التي  امل�سائل  من  ا  و�سلباً ا  اإيجاباً فيها  الدليل  وتقدير  الدعوى  يف  الواقع  ا�ستخال�س 

تنفرد بها حمكمة املو�سوع, متى بنت حكمها على اأ�سباب �سائغة اإيجابية لها اأ�سلها 

الثابت يف االأوراق, وقادرة على حمل ق�سائها وقد حملت مدونات احلكم باملربرات 

ال�سائغة التي لها اأ�سلها الثابت من االأوراق فالطاعن احتكم اإىل ميني املطعون �سدها 

فحلفت مبجل�س الق�ساء باأنها مل تعلم باأن الطاعن طلقها بتاأريخ 201٥/٨/12م قبل 

ا اأمام املدعوين  ا كبرياً حفل الزفاف الذي تخلف فيه عن احل�سور مما �سبب لها حرجاً

واأ�ساء اإىل �سمعتها و�سمعة اأهلها ويف ذلك من ال�سرر عليها ما ال يخفى من ثم ما ذهب 

املطعون  على  الواقع  ال�سرر  جلرب  بالتعوي�س  احلكم  من  فيه  املطعون  احلكم  اإليه 

�سدها مببلغ اأربعة اآالف ريال عماين )4000ر.ع( يتفق مع الواقع والقانون ويتعني 

على هذه املحكمة احلكم بتاأييد احلكم املطعون فيه.
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جمرد  يكون  اأعاله  الواردة  االأ�سباب  بتلك  فيه  املطعون  احلكم  على  فالنعي  ولذلك 

جدل مو�سوعي حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س الواقع وتقدير الدليل 

يف الدعوى, وهو ما ال جتوز اإثارته اأمام املحكمة العليا.

فلهذه االأ�سباب:

, ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة ربع الكفالة. » »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً
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جل�سة يوم االأحد املوافق 9/اإبريل/2017م

نائربئي�س  الرا�سدي/  ال�سيخ/د. �سالح  بن حمد بن �سامل  امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة 

املحكمة وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســــــامل بن حممد الربا�سدي ,  

م�سعــــــود بن حممد الرا�سدي , حمــــــــود بن حمــــد امل�سكري , عـــــــــامر بن �سليمان 

املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)7(

الطعن رقم 2016/216م 

 ح�سانة )م�سلحة املح�سون – عمل االأم – نفقة - تقدير(

عمل االأم طبيبة ال يتنافى مع مقت�سيات احل�سانة وبالتايل ال ُي�سقط ح�سانتها  -

الأبنائها.

تقدر النفقة يكون مبراعاة الو�سع االقت�سادي للبلد الذي يعي�س فيه املح�سون  -

املنفق عليه ولي�س وفق البلد الذي يعي�س فيه املنفق.

الوقائع :-

تتح�سل وقائع الدعوى يف اأن الطاعن اأقام الدعوى ال�سرعية رقم )201٥/104م( 

لدى املحكمة االبتدائية بالر�ستاق �سد املطعون �سدها طلب فيها ب�سفة م�ستعجلة 

متكني املدعي من روؤية ولديه )....و...( وا�ستزارتهما له يومني يف االأ�سبوع تبداأ 

من م�ساء اخلمي�س ال�ساعة الثالثة وحتى م�ساء ال�سبت و اأن يردهما الأمهما يف متام 

ال�ساعة التا�سعة م�ساء, ويتكفل املدعي بالذهاب الأخذهما واإرجاعهما يف املواعيد 

املحددة.

ويف مو�سوع الدعوى اإلزام املدعى عليها بالرجوع لبيت الزوجية واحرتام العالقة 

الزوجية واملعا�سرة باملعروف, على �سند من القول باأن املدعى عليها هي زوجته ورزق 

�سنوات   )4(  ........ �سنوات   )٥(  .......... ــ  بولدين  الزوجية  فرا�س  على  منها 

بلدها  يف  الزوجية  منزل  من  خرجت  2012/7/4م  بتاأريخ  عليها  املدعى  اأن  اإال  ــ 

�سلطنة  قا�سدة  ولديها  معها  واأخذت  زوجها  ر�سا  دون  العربية(  م�سر  )جمهورية 

عمان ومل تتوا�سل مع املدعي طوال تلك الفرتة ومل ت�سمح له بالتوا�سل مع ابنيه 

حتى تاأريخ قيد هذه الدعوى.

ح�سرت املدعى عليها )املطعون �سدها( واأجابت باأنها مكنت املدعي من روؤية ابنيه 
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اإليه فتوجد م�ساكل �سابقة بينهما  ولديها �سهود على ذلك, واأما ما يتعلق بالرجوع 

وتقدم دعوى فرعية تطلب احلكم لها بالتطليق منه, واأنها جاءت اإىل عمان مبوافقته 

لتعمل طبيبة مبركز �سحي الر�ستاق, وقدمت �سحيفة دعوى فرعية مدفوعة الر�سم 

وح�سانة  بالتطليق  احلكم  ثم  ومن  وال�سقاق  ال�سرر  الإثبات  ال�سهود  �سماع  طلبت 

حلني  )300ر.ع(  مبلغ  للمدعية  م�ستعجلة  ب�سفة  �سهرية  نفقة  وفر�س  الولدين 

الف�سل يف الدعوى ونفقة �ساملة للولدين مقدارها )300ر.ع( ونفقة عدة )200ر.ع( 

ومتعة )3000ر.ع( واإلزام املدعى عليه مبوؤخر ال�سداق )2000ر.ع( جنيه م�سري, 

واإلزام املدعى عليه اأن يوؤدي م�ساريف حتفيظ القراآن, واإلزامه مب�ساريف الدعوى 

للمدعي  تر�سلها  اأنها  ادعت  مبالغ  بدفع  اإي�ساالت  وقدمت  املحاماة,  اأتعاب  ومقابل 

االأب  مبوافقة  اإال  املغادرة  ميكنها  ال  باأنها  واأفادت  الولدين,  وتاأ�سرية  مب�سر,  ا  اأ�سليًّ

وقررت املدعية باأن ال�سرر عليها يتمثل بال�سب وال�سرب واأخذ مالها من ذهب وغريه 

ا يعاين من مر�س. و�ستم اأهلها, و اأن املدعى عليه فرعيًّ

ا  اأ�سليًّ وخالل اجلل�سة املحددة لتقدمي مذكرات ختامية من الطرفني قدم املدعي 

مذكرة اقت�سر طلباته فقط على اإ�سقاط احل�سانة مبوجب املادة )126( من قانون 

عليها  املدعى  اإلزام  طلب  عن  وتنازل  للمدعي  واإ�سنادها  ال�سخ�سية  االأحوال 

بالرجوع اإىل بيته.

ا واإيداع تقرير احلكمني ق�ست حمكمة اأول  وبعد اال�ستماع اإىل �سهود املدعية فرعيًّ

درجة بجل�سة 2016/4/21م باالآتي:

: يف الدعوى االأ�سلية برف�سها. اأوالاً

من  ا  فرعيًّ املدعية  بتطليق  املو�سوع  ويف  �سكالاً  بقبولها  الفرعية  الدعوى  يف  ثانيا: 

ا والق�ساء  نهائيًّ تاأريخ �سريورة احلكم  نافذا من  اأن يكون الطالق  املدعى عليه على 

املدعى عليه  اإلزام  مع  الولدين )..........و..........(  املدعية يف ح�سانة  بحق 

املدعى عليه  ريال عماين يدفعها  مائة  لهما مبلغ )100ر.ع(  �ساملة  �سهرية  بنفقة 

اإقامتهم يف  النفقة م�ستمرة با�ستمرار  اأن تكون  للمدعية باعتبارها احلا�سنة على 

ثالثمائة  )3٥0ر.ع(  مبلغ  واإلزامه  الق�سائية  املطالبة  تاأريخ  من  ا  اعتباراً ال�سلطنة 

وخم�سني رياالاً عمانيا للمدعية جمموع نفقة العدة واملتعة ومبلغ ع�سرين األف جنيه 

م�سري اأو ما يعادلها بالريال العماين قيمة ال�سداق االآجل ورف�س بقية الطلبات.
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ا م�ساريف الدعويني االأ�سلية والفرعية. ا: اإلزام املدعي اأ�سليًّ ثالثاً

اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفاه  الطاعن  لدى  قبوالاً  االبتدائي  احلكم  يحز  مل 

بالر�ستاق والتي ق�ست فيه بجل�سة 1437/9/20هـ واملوافق 2016/6/26م بقبول 

اإلزام  من  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  املو�سوع  ,ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

ا برف�س الطلب  امل�ستاأنف بدفع نفقتي العدة واملتعة للم�ستاأنف �سدها واحلكم جمدداً

اجلمعة  يوم  �سباح  من  وا�سطحابهما  ...و....  لولديه  امل�ستاأنف  زيارة  وبتحديد 

وتاأييد  اأ�سبوع  كل  من  ال�سبت  يوم  م�ساء  من  الثامنة  ال�ساعة  اإىل  التا�سعة  ال�ساعة 

احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك مع اإلزام امل�ستاأنف بامل�ساريف.

العليا  املحكمة  اأمام  النق�س  �سبيل  على  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الطاعن  يقبل  مل 

بالطعن املاثل.

اأقيم الطعن بالنق�س على �سببني ينعى بهما الطاعن على احلكم املطعون فيه بالف�ساد 

يف اال�ستدالل والتناق�س بني االأ�سباب واملنطوق وباخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله 

فيقول ما حا�سله:

بالتطليق  ق�سى  حني  اال�ستدالل  يف  مبطل  ف�ساد  يف  فيه  املطعون  احلكم  وقع  لقد 

دون اأن يلتفت اإىل اأن املطعون �سدها طلبت اخللع اأمام حمكمة اأول درجة بالق�ساء 

امل�سري وتزامن نظر دعوى اخللع مع نظر الدعوى اأمام الق�ساء يف ال�سلطنة وكانت 

دعوى اخللع يف م�سر حمجوزة للحكم بتاأريخ 2016/7/12م اإال اأنه ل�سدور احلكم 

املطعون فيه قررت املطعون �سدها ترك دعوى اخللع التي رفعتها مب�سر.

غري  على  ادعاءات  وادعت  الزوجية  بيت  اإىل  الرجوع  ترف�س  التي  هي  اأنها  كما 

ا  ثابتاً ال�سقاق  وكان  ال�سرر  عنا�سر  تثبت  اأن  بدون  الزوجية  عرى  لف�سم  احلقيقة 

ا من  ب�سهادة ال�سهود و�سهادة احلكمني مبا ال يدع جماالاً لل�سك اأن ال�سقاق كان �سادراً

يف  جاء  ما  وبرغم  فيه,  املطعون  احلكم  اإليه  ذهب  ما  بخالف  �سدها  املطعون  قبل 

حيثيات احلكم االبتدائي من نفي ال�سرر انتهى اإىل احلكم بالتطليق فجاءت حيثياته 

ا مع منطوقه, وثبت من خالل احلكم املطعون فيه اأن االإ�ساءة من جانب  متناق�سة متاماً

املطعون �سدها اإال اإن احلكم يطبق ن�س املادة )107( من قانون االأحوال ال�سخ�سية 

وق�سى مبوؤخر ال�سداق, ومل  يفطن اإىل ما قررته املطعون �سدها من اأنها طلبت من 

الطاعن اخللع لغاية يف نف�سها ال الأ�سباب من الطاعن وكذلك اأخطاأ احلكم املطعون 
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اإذ خرجت بالولدين  اأبداها  فيه حينما ق�سى باحل�سانة لها متجاهالاً الدفوع التي 

من وطنهم م�سر دون علم اأبيهم ومنعت نف�سها وولديها من التوا�سل به وال ترعاهم 

باملركز  طبيبة  تعمل  الأنها  جريانها  مع  طويلة  فرتة  فترتكهم  ال�سليمة  الرعاية 

مما  م�ساء   9:30 ال�ساعة  وحتى  الظهر  بعد   2:30 ال�ساعة  من  بالر�ستاق  ال�سحي 

ميثل خطورة عليهم حيث اإن اأكرب الولدين عمره )٥( �سنوات, وتاأثر الولدين بغياب 

اأبيهم عنهم, فاملطعون �سدها اأ�سقطت حقها يف احل�سانة مبخالفتها ن�س املادة )134( 

من قانون االأحوال ال�سخ�سية اإذ ن�ست على اأنه )ال يجوز للحا�سن ال�سفر باملح�سون 

خارج الدولة اإال مبوافقة وليه( والثابت اأن املطعون �سدها تقيم ب�سلطنة عمان مع 

ولديها منذ اأربع �سنوات والطاعن يقيم بوطنه م�سر ملتزم بوظيفة حكومية هناك 

ويع�سر عليه القيام بواجباته اجتاه ابنيه.

بدون  عماين  ريال  مبائة  الولدين  نفقة  تقدير  يف  فيه  املطعون  احلكم  اأخطاأ  كما 

اأن يتحقق من دخل الطاعن مع اإن مرتبه ال�سهري )1300( األف وثالثمائة جنيه 

ا على حمكمة املو�سوع بحكم املادة )4٥( من  م�سري مبا يعادل )60ر.ع( فكان لزاماً

قانون االأحوال ال�سخ�سية اأن يتحرى �سعة املنفق, واملنفق عليهما اإقامتهما مرهونة 

بقاء  يف  ال�سبب  هي  �سدها  املطعون  وظيفة  اأن  يعني  مما  �سدها  املطعون  باإقامة 

املح�سونني برفقتها وهذا االأمر غري ملزم للطاعن الأنه مت دون ر�ساه ومن ثم ال يجب 

اإلزام الطاعن باملبلغ املحكوم به لعدم وجود ن�س يف القانون يجيز للحا�سنة االإقامة 

ا فاإن دخل الفرد يف م�سر يختلف عن دخل الفرد يف  باملح�سون حيثما ت�ساء, واأي�ساً

عمان,كما اإن املطعون �سدها ح�سلت على حكم لها بالنفقة لها وللولدين من ق�ساء 

م�سر مقدارها )٥00 جنيه م�سري( مبا يعادل )2٥ر.ع( وما كان ق�ساء م�سر ليق�سي 

بهذه النفقة اإال بعد التحري والبحث عن دخل الطاعن.

ختامها  يف  طلبت  مبذكرة  عليها  فردت  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اإعالن  مت 

رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه. 

�ملحكمة

اأعده  الذي  التقرير  و�سماع  الطعن,  و�سحيفة  االأوراق,  كافة  على  االطالع  بعد 

القا�سي املقرر, وبعد املداولة.

وحيث اإن التقرير بالطعن بالنق�س قد مت باأمانة �سر املحكمة العليا وخالل القيد 



– 27 –

االإجراءات  قانون  من   )204( املادة  مع  مقروءة   )242( املادة  يف  الوارد  الزمني 

فالطعن  قانوناًا  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  �سائر  الطعن  وا�ستوفى  والتجارية  املدنية 

. مقبول �سكالاً

تف�سيلها  الواردة  باالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع  حيث  ومن 

عليه  ومردود  فيه  املطعون  احلكم  من  حمالاً  ي�سادف  ال  نعي  احلكم  هذا  �سدر  يف 

اأن ا�ستخال�س الواقع يف الدعوى  باأن ق�ساء املحكمة العليا قد ا�ستقر وتواتر على 

ا من امل�سائل التي تنفرد بها حمكمة املو�سوع, فمتى  ا و�سلباً وتقدير الدليل فيها اإيجاباً

الثابت يف االأوراق, وقادرة على  اأ�سلها  لها  اإيجابية  اأ�سباب �سائغة  بنت حكمها على 

حمل ق�سائها وقد حملت مدونات احلكم املطعون فيه باملربرات ال�سائغة من خالل 

ما تبني من تقرير احلكمني وما اأقر به الطاعن من ت�سلم مبالغ نقدية من املطعون 

عن  تنبئ  كلها  ال�سفوية  املرافعة  خالل  ومن  بينهما  دعاوي  من  �سبق  وما  �سدها 

ا�ستفحال ال�سقاق بينهما وتعذر الوفاق وا�ستحالة الع�سرة بني الطرفني واإن االإ�ساءة 

من الطاعن فلم يكن بُد من اإعمال املادة )106( من قانون االأحوال ال�سخ�سية التي 

ن�ست على )اإذا تعذر ال�سلح, وا�ستمر ال�سقاق بني الزوجني, حكم القا�سي بالتطليق 

ا اإىل تقرير احلكمني( واملادة )107( من القانون ذاته والواقع يف الدعوى  ا�ستناداً

يجعل  الذي  ال�سقاق  من  اأ�سد  �سرر  واأي  الزوجني  بني  م�ستحكم  ال�سقاق  اإن  املاثلة 

تعاىل  اهلل  قال  باملعروف  الع�سرة  مع  ويتنافى  يطاق  ال  ا  جحيماً الزوجية  احلياة 

)فاإم�ساك مبعروف اأو ت�سريح باإح�ساإن(, اأما بالن�سبة حل�ساإنة الولدين )...و....( 

فلما كان ال�سارع ق�سد من احل�سانة حفظ الولد, وتربيته, ورعايته مبا ال يتعار�س 

قانون  من   )12٥( املادة  عليه  ن�ست  ح�سبما  النف�س  على  الوالية  يف  الويل  حق  مع 

االأحوال ال�سخ�سية فاإن هذين الولدين يف مثل �سنهما اأحوج اإىل حناإن االأم وعطفها 

ل�سغر �سنهما وال يقوم غريها مقامها فامل�سلحة ترتجح يف بقائهما مع اأمهما ال �سيما 

لهما واحلر�س على تربيتهما الرتبية  الرعاية  ما يفيد  املطعون �سدها قدمت  واأن 

القيام  مع  يتعار�س  ال  االأم  فعمل  �سدها  املطعون  عمل  ذلك  من  ينال  وال  ال�سليمة, 

بواجبات احل�سانة للولدين ف�سالاً عن اإن اإقامتها ب�سلطنة عمان موقوته بعقد العمل 

ولي�ست دائمة.

الذي  املكان  ح�سب  فكان  عماين  ريال  مبائة  للولدين  ال�ساملة  النفقة  تقدير  اأما 

يقيمان فيه فهما ب�سلطنة عمان ومن املعلوم اأن االأ�سعار يف عمان تختلف عن االأ�سعار 

يف م�سر وهذا ما جرت به املادة )4٥( من القانون املذكور اأعاله اإذ ن�ست على )يراعي 
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يف تقدير النفقة �سعة املنفق, وحال املنفق عليه, والو�سع االقت�سادي زمانا ومكانا(.

اإيجابية,  معطيات  على  ق�ساءه  اأ�ّس�س  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك,  كان  وملا 

ومربرات لها اأ�سلها الثابت يف االأوراق, فاإنه يكون قد �سادف �سحيح ال�سرع والقانون 

ومن ثم ي�سبح النعي عليه باالأ�سباب ال�سالفة الذكر على غري اأ�سا�س, وعليه يتعني 

ا مع م�سادرة ربع الكفالة.  رف�س الطعن مو�سوعاً

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة ربع الكفالة » »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً
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جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/يونيو/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائربئي�س 

املحكمة وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســامل بــن حممـد الربا�سدي , 

م�سعــــــود بن حممد الرا�سدي , حمــــــــــود بــن حمد امل�سكري , عـــــــــامر بن �سليمان 

املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨(

الطعن رقم 2017/49م 

ق�سمة )اخت�سا�س( 

النزاع املتعلق بق�سمة تركة الهالك فيما ظهر من اأموال مل تكن معلومة لدى اإبرام  -

عقد التخارج تخت�س بنظر دائرة املحكمة ال�سرعية ولي�ست الدائرة املدنية.

الوقائع :-

رقم  ال�سرعية  الدعوى  اأقامت   ........... الطاعنة  اأن  يف  الوقائع  تتلخ�س 

اأخيها  �سده  املطعون  �سد  بالر�ستاق  االبتدائية  املحكمة  اأمام  ث/201٥م(  )3/�س 

............. طلبت فيها فرز وجتنيب ن�سيبها ال�سرعي من تركة اأبيها على �سند من 

ا مت ح�سره يف  القول اإنها اأحد ورثة اأبيها ............... واأنه بعد وفاته ترك مرياثاً

ال�سك ال�سرعي رقم )90/73/71/1/12( ال�سادر بتاأريخ 1990/11/1٨م واأنه يف 

عام )19٨٨م( وقع تنازل  منها واأخواتها ...و...و... عن حقهن من الرتكة الأخيهن 

باأن  اآنذاك  اأخربن  منهن الأنهن  لكل واحدة  ريال عماين  األف  مقابل   .............

ولكن  واملزرعة  فيه  ي�سكنون  الذي  املنزل  �سوى  املرياث  من  ا  �سيئاً يرتك  مل  والدهن 

ا مل تكن املدعية تعرف عنه  ا كبرياً الواقع بخالف ذلك حيث اإن الهالك ترك مرياثاً

لذلك تطالب بحقها كامالاً من املرياث.

واأجاب املدعى عليه )املطعون �سده( على دعوى اأخته باأنها واأخواتها تنازلن له عن 

ا�سم مرياث من �سامت  ما يطلق عليه  والدهن من جميع  حقهن ون�سيبهن مما تركه 

املوؤرخ يف  ال�سرعي رقم )742/٨٨(  ال�سك  ريال عماين مبوجب  األف  وناطق مقابل 

19٨٨/12/٥م ــ باملحكمة ال�سرعية بربكاء ــ لذلك طالب برف�س الدعوى.

يف  جدد  خ�سوم  باإدخال  �سحيفة  املدعية  وكيل  قدم  201٥/10/12م  وبجل�سة 

الدعوى وهم .............. وورثة/ ..........و............. وحيث اإن املحكمة 
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فاأجابت  الرتكة  ب�ساأن  مت  عما  ذكرها  املتقدم   ......... املدخل  اخل�سم  ا�ستجوبت 

باأنها ح�سرت الق�سمة وكانت املدعية حا�سرة واأنها تعرف بع�س اأموال الرتكة وقت 

ح�سرت  فقد   .......... املدخل  اخل�سم  واأما  تعرفه  ال  االآخر  والبع�س  التنازل 

وقررت باأنها ال ترغب يف تقدمي اأي مذكرة يف الدعوى.

وحيث اإن املحكمة االبتدائية حكمت بجل�سة 2016/٥/16م ببطالن عقد التخارج 

من  ال�سرعي  ن�سيبها  وفق  املدعية  ن�سيب  وجتنيب  وفرز  19٨٨/12/4م  يف  املوؤرخ 

تركة والدها املح�سورة يف ال�سك ال�سرعي رقم )1990/72/71/1/12م( ال�سادر 

بتاأريخ 1990/9/7م مع اإلزام املدعى عليهم مبلغ مائتي ريال عماين اأتعاب املحاماة 

وامل�ساريف.

ا على اأن التخارج املتقدم ذكره وقع فيه تدلي�س على املدعية واأخواتها واأن  تاأ�سي�ساً

اأموال الرتكة غري معلومة عند اإبرام ذلك التخارج كون الرتكة مت ح�سرها يف عام 

ا اأي بعد وقت التخارج بعامني اإذ اإنه اأبرم  )1990م( مبوجب ال�سك امل�سار اإليه �سلفاً

يف عام )19٨٨م( وهذا ما ثبت ب�سهادة ال�سهود املذكورة اأ�سماوؤهم باحلكم.

وحيث اإن هذا احلكم مل يلق قبوالاً لدى املدعى عليه ............ )املطعون �سده 

ال�سرعية/2016م(  ا( فقد طعن عليه باال�ستئناف رقم )٨1/دائرة املحكمة  حاليًّ

امل�ستاأنف  ا نق�س احلكم  2016/6/1٥م مبحكمة اال�ستئناف بالر�ستاق طالباً بتاأريخ 

ا برف�س الدعوى لوقوع التخارج ال�سريح ولوجود �سبهة امل�سلحة يف  والق�ساء جمدداً

ال�سابق واإىل تقادم احلق حيث م�سى عليه حوايل  اأخوات املدعية وزوجها  �سهادة 

ورثة  وهم  فرعي  با�ستئناف  الدعوى  يف  املدخلون  اخل�سوم  تقدم  كما  �سنة  ثالثني 

القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  ......و..........  مكتب/  عنهم   ...........

اأودعت  القانونية وقد  للمحاماة واال�ست�سارات   ......... ........... عنها مكتب/ 

اأ�سباب اال�ستئناف الفرعي باأمانة املحكمة بتاأريخ 2016/10/6م حيث طلب ورثة 

ا برف�س الدعوى اأو الق�ساء بعدم  ........... اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

املعامالت  املادة )2/12٥( من قانون  لن�س  ا  بالتقادم طبقاً ل�سقوطها  الدعوى  قبول 

ا على  املدنية واأما .......... فقد طلبت اإخراجها من الدعوى بال م�ساريف تاأ�سي�ساً

ا يف اإقرار التخارج والتنازل مو�سوع النزاع. اأنها مل تكن طرفاً

حيث  باملحا�سر  الوارد  النحو  على  الدعوى  نظرت  اال�ستئناف  حمكمة  اإن  وحيث 

ح�سر االأطراف واأ�سر امل�ستاأنفون على طلباتهم اأما امل�ستاأنف �سدها فقد ح�سر ممثلها 
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القانوين ودفع بعدم قبول اال�ستئناف لتقدميه خارج امليعاد املحدد قانوناًا وبجل�سة 

2017/2/6م حكمت املحكمة بقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف  143٨/٥/9هـ املوافق 

امل�ستاأنف  واإلزام  الدعوى  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 

الدعوى  تكن  ومل  االأهلية  كاملة  غري  املدعية  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً بامل�ساريف  �سدها 

ا لتقادم الدعوى  ا بل الذي قدمها هو وكيلها والقّيم عليها واأي�ساً مقدمة منها �سخ�سيًّ

ا على واقعة التخارج وال�ستقرار املراكز القانونية. وم�سي ما يقارب الثالثني عاماً

وحيث اإن هذا احلكم مل يلق قبوالاً لدى امل�ستاأنف �سدها .......... فقد طعنت عليه 

املحامي/  وكيلها  من  املوقعة  االأ�سباب  �سحيفة  مبوجب  املحكمة  هذه  اأمام  بالنق�س 

تنعى  حيث  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة   .......... مكتب/  من   ..........

للقانون  فيه  املطعون  احلكم  خمالفة  حا�سلها  اأ�سباب  بعدة  احلكم  على  الطاعنة 

ا وتاأويالاً والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع  تطبيقاً

يف  اال�ستئناف  حمكمة  اإن  باالأوراق  الثابت  اإن  الطاعنة  حمامي  يقول  لذلك  وبيانا 

ق�ست  عندما  وتاأويالاً  ا  تف�سرياً القانون  تطبيق  يف  اأخطاأت  قد  فيه  املطعون  حكمها 

بقبول اال�ستئنافني �سكالاً فاال�ستئناف رقم )2016/٨1م( املقدم من املطعون �سده 

االأول ........... مت تقدميه خارج امليعاد املحدد قانوناًا حيث تن�س املادة )204( 

الطعن  ميعاد  )يبداأ  االأوىل  فقرتها  يف  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من 

يف احلكم من اليوم التايل لتاأريخ �سدوره ما مل ين�س القانون على غري ذلك ويبداأ 

فيها  يكون  التي  االأحوال  يف  عليه  املحكوم  اإىل  احلكم  اإعالن  تاأريخ  من  امليعاد  هذا 

قد تخلف عن احل�سور يف جميع اجلل�سات املحددة لنظر الدعوى ومل يقدم مذكرة 

اأنه )يرتتب على عدم مراعاة  القانون على  املادة )206( من ذات  بدفاعه وتن�س 

من  بال�سقوط  املحكمة  وتق�سي  الطعن  �سقوط احلق يف  االأحكام  الطعن يف  مواعيد 

تلقاء نف�سها( وقد دفعت الطاعنة )امل�ستاأنف �سدها( اأمام حمكمة اال�ستئناف بهذا 

الدفع لرفع اال�ستئناف بعد امليعاد حيث اإن احلكم االبتدائي �سدر يف مادة �سرعية 

لال�ستئناف  املحدد  امليعاد  بعد  با�ستئنافه  تقدم  وامل�ستاأنف  2016/٥/16م  بتاأريخ 

ا من �سدور  اأي بعد خم�سة ع�سر يوماً 2016/6/1٥م  يف الدعاوى ال�سرعية بتاأريخ 

احلكم وفق ما ن�ست املادة )277( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وبالرغم 

من مت�سك الطاعنة )امل�ستاأنف �سدها( بهذا الدفع اأمام حمكمة اال�ستئناف وهو دفع 

جوهري اإال اإن املحكمة مل ترد عليه ومل تبت فيه بل ذكرت قبول اال�ستئنافني �سكالاً 

دون تو�سيح اأو ت�سبيب مما ي�سم احلكم املطعون بالق�سور يف الت�سبيب ف�سالاً عن اخلطاأ 
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يف تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه اإذ اإن هذا النزاع تخت�س بنظره دائرة املحكمة 

اأموال  الهالك من  ا يف مقدار الرتكة وما خلفه  اأ�سله مرياث وحتديداً ال�سرعية الأن 

االإعالم  التخارج مت قبل �سدور  اإن  اإذ  التنازل  الطاعنة وقت  مل تكن معلومة لدى 

ال�سرعي وقبل ح�سر الرتكة.

ذكر  اأ�سبابه ومنطوقه حيث  ا بني  متناق�ساً باأن احلكم جاء  الطاعنة  وكيل  واأ�ساف 

يف االأ�سباب اأن الثابت باأن املدعية قا�سرة وال تعقل ومل يف�سح وكيلها عن ذلك اإال 

ا لال�ستجواب ففي االأ�سباب ذكرت  حني طلبت املحكمة االبتدائية ح�سورها �سخ�سيًّ

منها  ولي�س  عنها  عليها  والقائم  وكيلها  من  مرفوعة  باأنها  الدعوى  �سكل  املحكمة 

املو�سوع  يف  دخلت  قد  تكون  وبذلك  الدعوى  برف�س  حكمت  املنطوق  ويف  ا  �سخ�سيًّ

بالرغم من عدم حتقق �سروط قبول الدعوى وكان االأوىل بها على منطقها هذا اأن 

حتكم بعدم قبول الدعوى ال برف�سها واأما يف حقيقة االأمر فاإن الطاعنة قد مثلت 

ا وفق �سحيح القانون الأن ابنها ............هو الو�سي والقيم عليها  متثيالاً �سحيحاً

ا للقا�سرة ........... )املدعية( وقد اأقام  وفق القرار الق�سائي ب�ساأن تعيينه قيماً

من   )679( املادة  ن�ست  وقد  والدته  عن  الدعوى  هذه  لتقدمي  املحامي  القيم  هذا 

قانون املعامالت املدنية على اأن )االإذن واالأمر يعتربان توكيالاً اإذا دلت القرينة على 

املحامي وح�سوره  فاإن متثيل  وبالتايل  ال�سابقة  كالوكالة  الالحقة  واالإجازة  ذلك( 

ا حيث اإنه ح�سر مبوجب وكالة �سادرة من  ا �سحيحاً اأمام املحكمة كان متثيالاً وح�سوراً

�سخ�س له �سفة يف توكيله �سواء كانت �سادرة من الوكيل اأو من القيم ويف كال احلالني 

وكالته �سحيحة.

ـ عندما جعلت الطلب  ـ ح�سب قول حمامي الطاعنةـ  وكذلك اأخطاأت حمكمة املو�سوعـ 

املقدم من املطعون �سدهم الثاين بالتدخل ان�سماميا اإىل امل�ستاأنف االأ�سلي )املطعون 

االأ�سلي  لال�ستئناف  مغاير  برقم  بقيده  واأمرت  م�ستقل  ا�ستئناف  هو  االأول(  �سده 

ا ملا ن�ست عليه املادة )122( من قانون االإجراءات  رقم )2016/٨1م( وذلك خالفاً

املدنية والتجارية اإ�سافة اإىل قيده خارج امليعاد املحدد قانوناًا لقبول اال�ستئناف.

ا  اأ�سليًّ املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  احلكم  طلب  اإىل  الطاعنة  حمامي  وخل�س 

ا  جمدداً والق�ساء  باإلغائه  اال�ستئناف  حلكم  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س 

�سدهم  املطعون  اإلزام  مع  امليعاد  بعد  بهما  للتقرير  �سكالاً  اال�ستئنافني  قبول  بعدم 

بامل�ساريف.
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واإلغائه وتاأييد حكم حمكمة  املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه  ا: ويف  واحتياطيًّ

ال�سرعية  الدائرة  اال�ستئنافية  الر�ستاق  ملحكمة  الدعوى  اإعادة  اأو  درجة  اأول 

للف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة, مع االأمر بوقف التعامل على االأرا�سي اخلا�سة 

بالرتكة.

ا من  ا موقعاً ا مكتوباً وحيث اإن املطعون �سده ........... اأعلن ب�سحيفة الطعن فقدم رداً

حماميه االأ�ستاذ ........... من مكتب الدكتور ........... للمحاماة واال�ست�سارات 

القانونية فّند فيه كل النقاط التي اأثارها حمامي الطاعنة مبا حا�سله: اإن املطعون 

املتويف/  والدهم  تركة  من  اأن�سبتهن  عن  له  واأخواتها  الطاعنة  تنازل  عند  �سده 

............. مل يكن يعلم مقدار تركة يف ذلك الوقت وبالرغم من ذلك قام بت�سليم 

الطاعنة واأخواتها مبلغ األف ريال عماين لكل واحدة منهن وهو مبلغ كبري يف ذلك 

الوقت مما يدل اأن املطعون �سده لي�ست لديه نية للتغرير بالطاعنة اأو اأي واحدة من 

اأخواتها وعندما علمت الطاعنة بالرتكة �سكتت لفرتة تزيد على خم�سة وع�سرين 

الراهنة  الدعوى  كيدية  على  يدل  الذي  االأمر  ون�سيبها  بحقها  تطالب  ومل  ا  عاماً

املقدمة من ابن الطاعنة ............

امليعاد  اال�ستئناف مت تقدميه خارج  اأن  من  الطاعنة  وكيل  اأثاره  ما  الرد على  واأما 

ا وبالتايل تكون  املحدد قانوناًا فذلك نعي يف غري حمله الأن النزاع مدين ولي�س �سرعيًّ

من  ُنظر  اأنه   ذلك  من  يغري  وال  ا  يوماً ع�سر  خم�سة  ال  ا  يوماً ثالثني  اال�ستئناف  مدة 

الدائرة ال�سرعية اإذ اإن طبيعة النزاع مدين بحت وقد �سدرت اأحكام من املحكمة 

يف  باملحكمة  ال�سرعية  الدائرة  عن  ال�سادر  )200٥/6٨م(  رقم  احلكم  منها  العليا 

مدنية  دعوى  املال  بيت  دعوى  تكييف  اإن  2006/3/11م  بتاأريخ  املنعقدة  جل�ستها 

ولي�ست �سرعية ــ نظرها من دائرة �سرعية اأو مدنية ال يوؤثر على طبيعتها ــ اأثر ذلك 

ا, اإذ مل يقع اخلالف يف �سبب املرياث ومقداره واإمنا وقع  ميعاد ا�ستئنافها ثالثون يوماً

يف املال هل هو من الرتكة اأم ال؟ فاإنه تطبق عليه قواعد القانون املدين ويكون ميعاد 

ا الطعن رقم )2004/13٨(. اال�ستئناف ثالثني يوماً

واأ�ساف املحامي باأن احلكم املطعون فيه اأ�ساب احلق عندما اعترب اأن الدعوى رفعت 

التي كتبتها  فالوكالة  وبالتايل  االأهلية  كاملة  الطاعنة غري  من غري ذي �سفة الأن 

البنها ......... تعترب باطلة وفق ما ن�ست عليه املادة )694( من قانون املعامالت 

الطاعنة  من  مطالبة  دون  ا  عاماً ثالثني  على  تزيد  مدة  النق�ساء  ا  واأي�ساً املدنية 
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ا  ا فاإن احلكم املطعون فيه اأ�ساب �سحيح القانون تطبيقاً باأي حق من الرتكة وعموماً

وتاأويالاً وطالب حمامي املطعون �سده برف�س الطعن والق�ساء بتاأييد احلكم املطعون 

فيه واإلزام الطاعنة بامل�ساريف واأتعاب املحاماة قدرها ثمانية اآالف ريال عماين.

وحيث اإن املطعون �سدهم  ثانيا: ورثة/........... اأعلنوا ب�سحيفة الطعن فردوا 

للمحاماة   ........ مكتب  من   ........ الدكتور  املحامي  وكيلهم  من  موقعة  مبذكرة 

ا على اأن احلكم  ا تاأ�سي�ساً واال�ست�سارات القانونية خل�س الرد اإىل طلب رف�س مو�سوعاً

ا وتاأويالاً فاإن النزاع بطبيعته يعترب  ا ل�سحيح القانون تطبيقاً املطعون فيه جاء موافقاً

ا  �سابقاً حقها  اأخذت  الطاعنة  اأن  ا  واأي�ساً ا  يوماً ثالثون  فيه  اال�ستئناف  ومدة  ا  مدنياً

ا  مبوجب التخارج بينها وبني اأخيها املطعون �سده والأن دعواها الراهنة قدمت خالفاً

ل�سحيح القانون اإذ اإن وكالتها البنها ..... تعترب باطلة ب�سبب عدم اأهلية الطاعنة 

للت�سرف ومل�سي مدة التقادم امل�سقط للدعوى.

وحيث اإن الطاعنة عقبت على الرد مبا ال يخرج عّما �سبق ب�سطه. 

املحكمة:

بعد االطالع على ملف الدعوى واالأوراق املرفقة و�سماع التقرير الذي اأعده القا�سي 

املقرر ومبا اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فاإن املحكمة تق�سي بقبوله �سكالاً 

وفق ما ن�ست عليه املادة رقم )242( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. 

وحيث عن املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب ال�سالف ذكرها يف 

جممله �سديد ذلك الأن املقرر ق�ساء وفق اأحكام املحكمة العليا اأن تكييف الدعوى 

واإ�سفاء الو�سف القانوين عليها من �سلطة حمكمة املو�سوع ملا كان ذلك وكانت حمكمتا 

ا  نزاعاً لكونه  ال�سرعية  املحكمة  دائرة  اأمام  النزاع  هذا  نظرت  درجة  وثاين  اأول 

عقد  اإبرام  لدى  معلومة  تكن  مل  اأموال  من  ظهر  فيما  الهالك  تركة  بق�سمة  ا  متعلقاً

ال�سرعية  ا لدائرة املحكمة  النوعي منعقداً التخارج فبالتايل يكون يف االخت�سا�س 

ا  ا وفقاً اأن مدة اال�ستئناف تكون خم�سة ع�سر يوماً ولي�س للدائرة املدنية واأثر ذلك 

للمادة )277( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وهذا ما جرت عليها اأحكام 

املحكمة العليا كمثل القرار رقم )46( يف الطعن رقم )200٥/27م( دائرة املحكمة 

ال�سرعية )عليا(.

وحيث اإن الطاعنة )امل�ستاأنفة �سدها( دفعت عن طريق وكيلها ال�سرعي اأمام حمكمة 
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اال�ستئناف بعدم قبول اال�ستئناف �سكالاً لتقدميه خارج املوعد املحدد قانوناًا وهو من 

النظام العام الواجب على املحكمة الرد عليه وملا كانت حمكمة اال�ستئناف مل ترد 

ا بالق�سور املبطل االأمر الذي تق�سي  على هذا الدفع  اجلوهري فيكون حكمها معيباً

ا للف�سل فيه فاإن  معه هذه املحكمة بنق�س احلكم املطعون فيه وملا كان املو�سوع �ساحلاً

املادة )260( من قانون االإجراءات املدنية  املحكمة حتكم فيه وفق ما ن�ست عليه 

والتجارية.

اأن يرفع خالل امليعاد الذي حدده القانون  اأن الطعن يجب  اإن املقرر قانوناًا  وحيث 

فاإن جزاء عدم  القانون  ذات  للمادة )206( من  اإعماالاً  الطعن  �سقط احلق يف  واإال 

مراعاة ميعاد الطعن هو �سقوط احلق يف الطعن وهذا ال�سقوط يتعلق بالنظام العام 

ومن ثم ال عربة باتفاق اخل�سوم ب�ساأنه فال مينع هذا ال�سقوط اتفاق اخل�سوم على 

اأو على عدم التم�سك به وميكن الأي من االأطراف التم�سك بال�سقوط يف  مد امليعاد 

اإذا  نف�سه  تلقاء  من  به  يحكم  اأن  القا�سي  وعلى  االإجراءات  عليها  تكون  حالة  اأية 

بجل�سة  �سدر  قد  االبتدائي  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا  امليعاد  بعد  الطعن  اإليه  رفع 

فاإنه  باالأوراق  الثابت  ح�سب  2016/6/1٥م  بتاأريخ  ا�ستئنافه  ومت  2016/٥/1٥م 

ا خارج امليعاد املحدد قانوناًا وفق ما ن�ست عليه املادة )277( من قانون  يكون مقدماً

االإجراءات املدنية والتجارية االأمر الذي تق�سي معه املحكمة بنق�س احلكم املطعون 

فيه والت�سدي لالإ�ستئناف رقم )٨1/�سرعي/2016م( والق�ساء بعدم قبوله �سكالاً 

واأما اال�ستئناف الفرعي الذي قدمه ورثة/ .......... حتت رقم )2016/100م( 

لال�ستئناف  تابع  الأنه  ا  تلقائياً �سكالاً  مقبول  غري  يعترب  فاإنه  2016/10/6م  بتاأريخ 

االأ�سلي وزال بزواله وفق ما ن�ست عليه املادة )227( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية.

وحيث عن الكفالة فاإن املحكمة تق�سي بردها للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب:

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

�سكالاً  قبوله  بعدم  والق�ساء  )٨1/�سرعي/2016م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

للتقرير به خارج القيد الزمني املحدد قانوناًا ورد الكفالة للطاعنة.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/يونيو/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

الرا�سدي,   م�سعــود بن حممد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  املحكمة وع�سوية كل 

الــــدين  �ســــالح   , املحرزي  �سليمان  بن  عـــــــــامر   , امل�سكري  حمــــد  بن  حمــــــــود 

نعيــم غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)9(

الطعن رقم 2016/273م 

ح�سانة ال�سغري )م�سلحة املح�سون -  ن�سوز الزوجة(.

ال يجوز احلكم باإ�سقاط ح�سانة ال�سغري الأجل اإكراه الزوجة على الرجوع اإىل  -

بيت الزوجية. علة ذلك اأن احل�سانة ينظر فيها اإىل م�سلحة املح�سون بعيدا عن 

اخلالفات التي بني الزوجني؛ ولذلك يبقى حق االأم يف احل�سانة قائما ولو كانت 

زوجةاً نا�سزا ما دامت م�سلحة املح�سون تقت�سي ذلك. 

الوقائع :-

تتلخ�س الوقائع يف اأن املدعي/ ........... )املطعون �سده( اأقام الدعوى ال�سرعية 

 ........... املحكمة االبتدائية ب�سور �سد زوجته/  اأمام  رقم )41/�س/2016م( 

نا�سز عن  املدعى عليها زوجته  ...... ذلك الأن  ابنه  له بح�سانة  فيها احلكم  طلب 

طاعته وقد وفر لها منزالاً م�ستقالاً لها ولكنها مل ترجع اإىل منزل الزوجية بالرغم 

من �سدور اأحكام ق�سائية �سابقة تلزمها بالرجوع ولكنها ظلت مقيمة يف منزل اأهلها 

ا وال  واأما املدعى عليها فردت على هذه الدعوى بطلب رف�سها الأن الطفل ما زال �سغرياً

ُه ثالث �سنوات وب�سعة اأ�سهر. ي�ستغني عنها اإذ اإن �سنَّ

وحيث اإن املحكمة االبتدائية حكمت بجل�سة 1437/٨/23هـ املوافق 2016/٥/30م 

اأنها  على  ا  تاأ�سي�ساً بامل�ساريف  عليها  املدعى  واألزمت  ابنه  بح�سانة  املدعي  باأحقية 

ا  نا�سز وال تعان على ن�سوزها هذا ببقاء ابنها ال�سغري يف ح�سانتها الأن ذلك يعد اإقراراً

لها على ن�سوزها )االأمر الذي تاأباه املحكمة(.

وحيث اإن املدعى عليها ......... مل تر�س بهذا احلكم فقررت الطعن عليه باال�ستئناف 

اأمام حمكمة اال�ستئناف ب�سور فقيد اال�ستئناف حتت رقم )62/�س/2016م(.



– 37 –

وحيث اإن املحكمة نظرته على النحو الوارد باملحا�سر وبجل�سة 143٨/2/٨هـ املوافق 

امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  بقبوله  حكمت  2016/11/٨م 

واإلزام امل�ستاأنفة بامل�ساريف معتنقة ذات االأ�سباب الواردة باحلكم االبتدائي.

وحيث اإن هذا الق�ساء مل يلق قبوالاً لدى امل�ستاأنفة فطعنت عليه بالنق�س اأمام هذه 

املحكمة مبوجب �سحيفة االأ�سباب املوقعة من وكيلها املحامي .......... من مكتب/ 

........ للمحاماة واال�ست�سارات القانونية رقم قيده )غ ع/29٨/ع/2014م( حيث 

تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه بو�ساطة وكيلها املذكور بعدة اأ�سباب حا�سلها 

خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله اإذ اإن احلكم املطعون فيه خالف �سريح 

القانون واأخطاأ يف تطبيقه وتاأويله فقد ن�ست املادة رقم )132( من قانون االأحوال 

ال�سخ�سية على )اإذا تركت االأم بيت الزوجية ب�سبب خالف اأو غريه فتكون احل�سانة 

اأمه  عن  ي�ستغني  ال  ا  �سغرياً املح�سون  كان  واإذا  ذلك  خالف  القا�سي  يقدر  مل  ما  لها 

بحاجة  فهو  عمره  من  الرابعة  يتجاوز  ال  ا  �سغرياً الطفل  كان  وملا  بح�سانته(  تلزم 

ما�سة لرعاية اأمه املتفرغة حل�سانته بخالف اأبيه الذي يعمل يف ال�سحراء وميكث 

الفرتة عند غريه لعدم وجوده  الطفل يف هذه  اأ�سبوعني كاملني وبذلك يكون  فيها 

باملنزل واإن ن�سوز االأم لي�س من م�سقطات احل�سانة املن�سو�س عليها يف املادة )13٥( 

من ذات القانون ولي�ست هنالك م�سلحة يف بقاء الطفل بح�سانة اأبيه الأنه غري مميز 

وطلب  الطفل  هذا  حل�سانة  �سالحيتها  يف  يقدح  �سبب  اأي  �سده  املطعون  يقدم  ومل 

املحامي يف ختام ال�سحيفة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع الت�سدي ملو�سوع الدعوى 

والق�ساء برف�سها واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة.

ا من وكيله املحامي/  ا موقعاً وحيث اإن املطعون �سده اأعلن ب�سحيفة الطعن فقدم رداً

للمحاماة   .......... مكتب  من  ع/2011/242م(  )غ  قيده  رقم   ..........

واال�ست�سارات القانونية فّند فيه االأ�سباب التي نعت الطاعنة بها على احلكم املطعون 

التقديرية يف م�سلحة  ال�سلطة  املو�سوع هما �ساحبتا  اأن حمكمتي  فيه مبا ملخ�سه 

�سلطتها  حتت  واقع  فذلك  اأبيه  بح�سانة  بقائه  يف  م�سلحته  قدرتا  واإذ  املح�سون 

ا  تطبيقاً القانون  �سحيح  اأ�ساب  قد  فيه  املطعون  احلكم  يكون  وبذلك  التقديرية 

اإلزام الطاعنة بامل�ساريف عن  ا مع  ا بالتاأييد ورف�س الطعن مو�سوعاً وتاأويالاً جديراً

درجات التقا�سي.
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املحكمة:

الذي  التقرير  اإىل  واال�ستماع  املرفقة  واالأوراق  الدعوى  ملف  على  االطالع  بعد 

تعني  فقد  ال�سكلية  اأو�ساعه  ا�ستوفى  قد  الطعن  اأن  ومبا  املقرر  القا�سي  اأعده 

. الق�ساء بقبوله �سكالاً

ذكرها  ال�سالف  باالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع  عن  وحيث 

�سديد ذلك ولئن كان من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن ا�ستخال�س الوقائع وتقدير 

ا مما ت�ستقل به حمكمة املو�سوع غري اأن ذلك م�سروط باأن يكون  االأدلة قبوالاً اأو رف�ساً

هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من  ا  واأي�ساً �سائغة  واأ�سباب  �سحيحة  اأدلة  على  ق�سائها  حمل 

املحكمة اأن م�سلحة املح�سون هي الفي�سل يف احل�سانة فاأينما تكن م�سلحة املح�سون 

الظاهرة يكن الق�ساء بها ملا كان ذلك وكانت املادة رقم )132( من قانون االأحوال 

ال�سخ�سية �سريحة يف اأن ح�سانة ال�سغري تكون لالأم يف حال تركها منزل الزوجية 

االأ�سباب  ا من  �سبباً الن�سوز  القا�سي خالف ذلك ومل يكن  اإذا قدر  اإال  �سبب كان  الأي 

اإن يكون حرمانها من حقها الطبيعي يف ح�سانة  ا  امل�سقطة للح�سانة وال ي�سح �سرعاً

اإىل منزل الزوجية الأن احل�سانة  ابنها ال�سغري و�سيلة عقاب لها الإكراهها للرجوع 

حق للمح�سون فقط فاأينما كانت م�سلحته كانت احل�سانة ملا كان ذلك وكان احلكم 

املطعون فيه املوؤيد للحكم االبتدائي قد خالف هذا النظر ومبا اأن الدعوى �ساحلة 

من   )4/260( املادة  عليه  ن�ست  ما  وفق  فيها  للق�ساء  تت�سدى  املحكمة  فاإن  للحكم 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية وتق�سي واحلال كذلك بنق�س احلكم املطعون 

املحكمة  اأمام  املقامة  )41/�س/2016م(  رقم  الدعوى  برف�س  تق�سي  لذلك  ا  وتبعاً

االبتدائية ب�سور بحيث يبقى الطفل ...... بح�سانة اأمه عمالاً باملادة )132( من 

قانون االأحوال ال�سخ�سية الأنه مل يقم اأي �سبب على اإ�سقاط احل�سانة عن االأم ومل 

ت�ستظهر حمكمة املو�سوع ال�سبب الداعي الإ�سقاط احل�سانة عنها اإال ما ذهبت اإليه 

باأن حرمانها من احل�سانة اإكراه لها للرجوع اإىل بيت الزوجية وهذا اأمر لي�س له اأي 

دليل من ال�سرع اأو القانون.

اأفلحت يف طعنها فاملحكمة تق�سي لها برد الكفالة عمالاً باملادة  اإن الطاعنة  وحيث 

)247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب:

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

برف�س الدعوى رقم )41/�س/2016م( ورد الكفالة للطاعنة.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 1٥/�أكتوبر/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س املحكمة

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســـــــامل بــن حممـد الربا�سدي,  م�سعــــــود 

بن حممد الرا�سدي , حمــــــــــود بــن حمد امل�سكري , عـــــــــامر بن �سليمان املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)10(

الطعن رقم 2017/104م 

اإجراءات  ) حكم ـــ ا�سم (

اإغفال ا�سم اخل�سم يف �سدر احلكم ال يبطله �سريطة اأن تت�سمن اأ�سباب احلكم  -

اال�سم ال�سحيح للخ�سم. 

الوقائع

يف  تلخ�س  الدعوى  واقعة  فاإن  املرفقة  واالأوراق  الدعوى  ملف  على  االطالع  بعد 

املحكمة  اأمام  )2016/247م(  رقم  ال�سرعية  بالدعوى  ابتداء  تقدم  الطاعن  اأن 

اإ�سقاط ح�سانة ابنته  ا فيها  االبتدائية ب�سحار �سد املدعى عليها )مطلقته( طالباً

.....من املدعى عليها و�سمها اإليه على �سند من القول اإن املدعى عليها كانت زوجته 

ح�سانة  �سم  ومت  و.....و.....(   ..( باالأوالد  الزوجية  فرا�س  على  منها  رزق  وقد 

ال�سلح من  البنت لوالدتها املدعى عليها ومنذ �سدور  اأما  االأبناء... و... لوالدهما 

البنت  عليها  املدعى  اأخذت  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  ال�سارقة  حمكمة 

ا  خمالفاً الت�سرف  هذا  يجعل  مما  بال�سارقة  والديها  منزل  يف  وتركتها  املح�سونة 

ايف م�ستواها الدرا�سي لذلك  �سلباً اأثر ذلك  لرعاية املح�سونة واملحافظة عليها وقد 

تقدم بالدعوى املاثلة للحكم له مبا ذكر اأعاله.

وحيث اإن املحكمة االبتدائية نظرت هذه الدعوى على النحو الوارد باملحا�سر وقد 

ح�سرت املدعى عليها ممثلة بوكيلها ال�سرعي الذي طالب برف�س الدعوى االأ�سلية 

وقدم يف ذات الوقت دعوى فرعية طلب فيها احلكم ملوكلته بزيادة النفقة ال�سهرية 

اإىل مبلغ ثالثة اآالف درهم وبتمكينها من زيارة ابنيها ... و.... يومني يف االأ�سبوع 

)اجلمعة وال�سبت(.
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وبجل�سة 2017/1/10م اأ�سدرت املحكمة االبتدائية احلكم االآتي:

: يف الدعوى االأ�سلية باإ�سقاط ح�سانة املدعى عليها للبنت .... حكمت املحكمة اأوالاً

ا: يف الدعوى الفرعية: باأحقية املدعية با�ستزارة  واإ�سنادها لوالدها املدعي, ثانياً

يوم  من  ذلك  من  بتمكينها  ا  فرعيًّ عليه  املدعى  املحكمة  وتلزم  و...   .... االأبناء 

ا. ا اإىل يوم ال�سبت ال�ساعة الرابعة ع�سراً اجلمعة ال�ساعة التا�سعة �سباحاً

ا غري  وقد اأ�س�ست املحكمة حكمها هذا على ما ثبت لديها من اأن املدعى عليها اأ�سليًّ

متفرغة حل�سانة الطفلة ... ب�سبب عملها يف ال�سلطنة وبقاء تلك الطفلة يف كنف 

والديها )جدي الطفلة( يف اإمارة ال�سارقة مما اأثر على م�ستواها الدرا�سي.

طعنت  فقد   ....... ا  اأ�سليًّ عليها  املدعى  لدى  قبوالاً  يلق  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

مبحكمة  ال�سرعية  املحكمة  دائرة  اأمام  )32/�س/2017م(  رقم  باال�ستئناف  عليه 

اإ�سقاط  من  به  ق�سى  فيما  االبتدائية  املحكمة  اإلغاء  طالبة  ب�سحار  اال�ستئناف 

ح�سانة ابنتها ....عنها وذلك الأن احلكم االبتدائي امل�ستاأنف مل يلتفت اإىل دفاعها 

ب�ساأن عدم توفر �سروط احل�سانة يف امل�ستاأنف �سده من حيث م�سكنه يف �سقة واأن 

ا واأنه  اأربعة ع�سر عاماً ال�سابق يبلغ من العمر  لدى زوجته امل�سرية ولدا من زوجها 

من  تبلغ  ....والتي  املح�سونة  وجود  مع  يتعار�س  وهذا  ال�سقة  ذات  يف  معهم  ي�سكن 

العمر ت�سع �سنوات وهي على م�سارف البلوغ كما اأن �سكناها يف كنف جدها وجدتها 

اأوىل من بقائها حتت رعاية زوجة االأب.

وحيث عن امل�ستاأنف �سده ح�سر جل�سات املحاكمة وطالب برف�س اال�ستئناف وتاأييد 

احلكم امل�ستاأنف لقيامه على �سند �سحيح من الواقع والقانون. 

وحيث اإن حمكمة اال�ستئناف اأ�سدرت حكمها بجل�سة 29/جمادي االأوىل/143٨هـ 

املوافق 2017/2/27م والذي جاء منطوقه كما ياأتي:

فيما  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  املحكمة  حكمت 

ق�سى به من ا�سقاط ح�سانة امل�ستاأنفة البنتها ... والق�ساء من جديد برف�س الدعوى 

ال�سالحية  �سارية   ..... املح�سونة  هوية  امل�ستاأنفة  بت�سليم  �سده  امل�ستاأنف  واإلزام 

وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك واألزمت امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف.

وقد اأ�س�ست املحكمة حكمها هذا على اأن م�سلحة املح�سونة يف بقائها يف ح�سانة اأمها 
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لتحقق �سروط احل�سانة يف جانبها وال يحرمها ك�سب رزقها من حقها يف ح�سانة ابنتها 

وذلك اإعماالاً للمواد اأرقام )12٥ و4/126 و130( من قانون االأحوال ال�سخ�سية.

.......... فقد طعن فيه  امل�ستاأنف �سده  يلق قبوالاً لدى  اإن هذا احلكم مل  وحيث 

بالنق�س اأمام هذه املحكمة مبوجب �سحيفة الطعن املودعة اأمانة �سر املحكمة موقعة 

القيد  القانونية رقم  للمحاماةواال�ست�سارات  من املحامي ...... من مكتب/ ....... 

)غ ع/٥/ع/2001م( حيث ينعى على احلكم املطعون فيه باأ�سباب حا�سلها خمالفة 

الدفاع  بحق  واالإخالل  الت�سبيب  يف  والق�سور  وتاأويله  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون 

ـ اإن احلكم املطعون فيه خالف  ا لالأ�سبابـ  والف�ساد يف اال�ستدالل ويقول املحامي �سرحاً

ــ يجب  ن�س املادة )172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية التي ن�ست على 

اأن يبني احلكم  اأ�سماء اخل�سوم وقبائلهم و�سفاتهم وموطن كل منهم وح�سورهم اأو 

طلبات  ثم  الدعوى  لوقائع  جممل  عر�س  على  احلكم  ي�ستمل  اأن  يجب  كما  غيابهم 

على  املادة  هذه  وباإنزال  اجلوهري  ودفاعهم  لدفوعهم  موجزة  وخال�سة  اخل�سوم 

ا لن�س  ا من ذكر موطن اخل�سوم مبا يكون خمالفاً احلكم الطعني يتبني اأنه خال متاماً

القانون  �سحيح  خالف  وكذلك  خمالفتها  على  البطالن  رتبت  التي  املذكورة  املادة 

حمكمة   اأمام  الطاعن  بها  مت�سك  اللذين  والدفاع  الدفوع  جلميع  بحثه  عدم  ب�سبب 

اأول درجة وبذلك يقع يف خمالفة املادتني )223و224( من ذات القانون مما يرتتب 

على ذلك بطالن احلكم املطعون فيه اإذ اإن الطاعن دفع بدفاع جوهري متثل يف توافر 

م�سقطات احل�سانة يف املطعون �سدها كونها تعمل يف �سلطنة عمان ــ م�سقط ــ بوزارة 

يف  الطاعنني  وجدتها  جدها  مع  املح�سونة  الطفلة  ترتك  واأنها  والتعليم  الرتبية 

ال�سن باإمارة ال�سارقة بدولة االإمارات العربية املتحدة ملدة اأربعة اأو خم�سة اأيام يف 

االأ�سبوع وهو ما اأثر يف امل�ستوى العلمي للمح�سونة باأن تدنى و�سعف مقارنة باأ�سقائها 

املقيمني يف ح�سانة اأبيهم الطاعن ف�سالاً عن عدم قدرة اجلد اأو اجلدة على رعاية 

الطفلة املح�سونة وفوق ذلك فاإن املطعون �سدها تزوجت بزوج اأجنبي وقدم الطاعن 

بف�ساد  معيب  فيه  املطعون  احلكم  باأن  الطاعن  واأ�ساف  ذلك  على  الدالة  امل�ستندات 

اآخر يف اال�ستدالل متثل ذلك يف اإلزام الطاعن بت�سليم املطعون �سدها بطاقة الهوية 

حمكمة  من  2017/1/3م  يف  م�ستند�سادر  وجود  من  بالرغم  باملح�سونة  اخلا�سة 

املطعون  �سلم  الطاعن  اأن  يفيد  )2013/2٥2م(  رقم  التنفيذ  يف  بال�سارقة  االأ�سرة 

�سدها بطاقة الهوية اخلا�سة باملح�سونة واأن املطعون �سدها ت�سلمتها.

القيد  يف  لتقدميه  �سكالاً  الطعن  بقبول  الطاعن  حمامي  طالب  ال�سحيفة  ختام  ويف 
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الزمني املحدد قانوناًا.

وب�سفة م�ستعجلة بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن.

ويف املو�سوع بالت�سدي ملو�سوع الطعن والق�ساء ببطالن احلكم املطعون فيه والق�ساء 

اإلزام  مع  اأ�سبابه  على  حمموالاً  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  اال�ستئناف  برف�س  ا  جمدداً

املطعون �سدها بامل�ساريف عن درجات التقا�سي ومببلغ خم�سمائة ريال عماين مقابل 

اأتعاب املحاماة.

ا باإعادة الدعوى اإىل حمكمة  ا: نق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً واحتياطيًّ

اال�ستئناف ب�سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

على  بالرد  �سحيفة  فقدمت  الطعن  ب�سحيفة  اأعلنت  �سدها  املطعون  اإن  وحيث 

رقم قيد ).../ع/2009م( من مكتب   ......... الطعن موقعة من حماميها  اأ�سباب 

املطعون  احلكم  وتاأييد  الطعن  رف�س  ختامها  يف  طلب  القانونية  .....واال�ست�سارات 

اإذ اإن  اأ�سبابه واإلزام الطاعن بامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة  فيه حمموالاً على 

املحامي  واأ�ساف  وتاأويالاً  ا  تطبيقاً للقانون  ا  مراعياً ا  �سحيحاً جاء  فيه  املطعون  احلكم 

اأنها  بدليل  املح�سونة  ابنتها  ب�سوؤون  القيام  يف  مق�سرة  غري  �سدها  املطعون  باأن 

تفرغت لرتبيتها ومتابعة درا�ستها حيث اإنها ح�سلت على اإجازة تفرغ ملدة عامني من 

ا  اأياماً معها  واأنها متكث  باالأوراق  الثابت  201٨/9/30م وفق  2016/12/4م وحتى 

اأكرث مما تكون بالعمل فالقول بتدنى م�ستوى الطفلة الدرا�سي قول يجايف احلقيقة 

والواقع وكذلك واقعة زواج املطعون �سدها برجل اأجنبي فال دليل عليها.

�ملحكمة

بعد االطالع على ملف الدعوى واالأوراق املرفقة واال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده 

تعني  فقد  قانوناًا  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  ا�ستوفى  الطعن  اأن  ومبا  املقرر  القا�سي 

. الق�ساء بقبوله �سكالاً

وحيث عن املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب ال�سالف ذكرها نعي 

ا ولو اأغفل ا�سم اخل�سم اإذا  غري �سديد ذلك الأن املقرر قانوناًا اأن احلكم يكون �سحيحاً

كان احلكم قد اأحال اإىل اأ�سباب احلكم االبتدائي املطعون فيه وكان االأخري قد بني 

ملا كان ذلك وكان  الت�سكيك يف �سخ�سه  اإىل عدم  اأ�سم اخل�سم مما يوؤدي  اأ�سبابه  يف 

احلكم االبتدائي )امل�ستاأنف( قد بني اأ�سماء اخل�سوم وعنوان كل واحد منهم, وكان 
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احلكم  على  النعي  فاإن  واخل�سوم  الوقائع  ب�ساأن  اإليه  اأحال  قد  فيه  املطعون  احلكم 

ا بالرف�س. املطعون فيه بهذا ال�سبب يكون جديراً

�سلطة  من  هو  الدعوى  يف  الوقائع  فهم  اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  اإن  وحيث 

حمكمة املو�سوع وال معقب عليها يف ذلك حتى ما اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها 

معينها ال�سايف من االأوراق وكذلك املقرر ق�ساءاً اأن احل�سانة هي حفظ الولد والقيام 

برعايته وم�ساحله مبا مقت�ساه اأن مدارها على نفع املح�سون فمتى حتققت م�سلحته 

املح�سون يف  الأن حق  اأو احلا�سنة  االأب  م�سلحة  ذلك  ولو خالف  اإليه  امل�سري  وجب 

ا ويقدم على حقهما وقا�سي املو�سوع هو  الرعاية اأقوى من حق احلا�سن اأما كان اأو اأباً

�ساحب ال�سلطة يف تقدير اأين تكون م�سلحة املح�سون حتى ال ي�سيع بني االأب واالأم.

ملا كان ذلك وكانت حمكمة اال�ستئناف قد راأت اأن م�سلحة الطفلة .... تكون يف بقائها 

بح�سانة اأمها ال �سيما اأن االأم غري مق�سرة يف �سيء من �سوؤونها واأما عملها بال�سلطنة 

فال ي�سقط عنها حق احل�سانة اإذ اأن طلب الرزق من �سروريات احلياة ف�سالاً عن اأنها 

ا على  ا وبناء عليه فيكون الطعن املاثل قائماً متفرغة عن العمل الفرتة املذكورة �سلفاً

ا لذلك يتعني الق�ساء  ا بالرف�س وتاأييد احلكم املطعون فيه وتبعاً غري اأ�سا�س جديراً

مب�سادرة ربع الكفالة عمالاً باملادة )261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً , ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة ربع الكفالة.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 29/�كتوبر/2017

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة  ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

املحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة :ـ  �ســـــــامل بــن حممـد الربا�سدي,

م�سعــــــود بن حممد الرا�سدي , حمــــــــــود بــن حمد امل�سكري , عــابدين �سالح اأدري�س ح�سن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)11 (

الطعن رقم 2017/9٨م 

اأحوال �سخ�سيه )نفقة متعة ـ تقدير النفقة(

اأ�سا�س  - له   لي�س  الطالق  قبل  ن�سوزها  ب�سبب  املتعة  نفقة  من  املطلقة  حرمان 

م�سروع.

تقدير النفقه من اإطالقات حمكمة املو�سوع �سريطة التحري والبحث عن �سعة  -

املنفق وحاجة املنفق عليه.

الوقائع 

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق وبعد املداولة تتح�سل الوقائع 

املحكمة  اأمام  )23/�س/2016م(  رقم  �سرعية  بدعوى  تقدمت  قد  املدعية  اأن  يف 

االبتدائية ب�سحار �سد املدعى عليه مبوجب �سحيفة طلبت يف ختامها تطليقها منه 

لل�سرر وال�سقاق واإلزام املدعى عليه بنفقة عدة قدرها األفا ريال عماين ونفقة متعة 

ثالثة اآالف ريال عماين وح�سانة اأوالدها االأربعة وتوفري م�سكن منا�سب لهم ونفقة 

�سهرية لالأوالد قدرها خم�سمائة ريال عماين وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

بجل�سة  ق�ست  عليه  املدعى  ودفوع  املدعية  لطلبات  املحكمة  ا�ستماع  وبعد 

لل�سقاق  بائنة  طلقة  املدعية  بتطليق  2016/٨/22م  املوافق  1437/11/1٨هـ 

املدعية  واأحقية  ريال عماين )2000ر.ع(  األفا  املهر وقدره  واإلزامها برد جزء من 

بح�سانة ولديها ..... و....واأحقية املدعى عليه بح�سانة ولديه .... و....واإلزام 

املدعى عليه بنفقة �سهرية �ساملة للولدين مائة ريال وع�سرون رياالاً عماين بواقع 

�ستني رياالاً لكل واحد منها وامل�ساريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

اأمام  باال�ستئناف  عليه  ا  طعناً الطرفني  لدى  قبوالاً  يجد  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

/20 املوافق  االأوىل/143٨هـ  23/جمادي  وبجل�سة  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة 
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رقم  اال�ستئناف  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني  بقبول  ق�ست  فرباير/2017م 

)2016/277م( برف�سه ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/302م( بتعديل احلكم 

امل�ستاأنف فيما ق�سى به من ح�سانة الطفلني .... و.... للم�ستاأنف �سده والق�ساء من 

ا وتعديل النفقة للمح�سونني لتكون  جديد ب�سم الولدين لوالدتهما امل�ستاأنفة فرعيًّ

مائتي ريال عماين ورف�س ما عدا ذلك وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك واألزمت امل�ستاأنف 

�سده مب�ساريف اال�ستئنافني.

وحيث اإن هذا الق�ساء مل يجد قبوالاً لدى الطاعنة فتقدمت بالطعن عليه اأمام هذه 

املحكمة مبوجب �سحيفة ا�ستوفت اإجراءتها ال�سكلية املقررة وقد اأعلنت للمطعون 

�سده فلم يرد عليها وملا كان الطعن قدم داخل االأجل القانوين املقرر وا�ستوفى الطعن 

. اإجراءاته املقررة فاإنه يكون مقبوالاً �سكالاً

فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  بهما  تنعى  �سببني  على  ال�سحيفة  ت�سمنت  وقد 

وهما خمالفة احلكم للقانون واخلطاأ يف تطبيقه والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف 

بحجة  بهما  لها  يق�س  مل  حينما  واملتعة  العدة  نفقة  مو�سوعات  ب�ساأن  اال�ستدالل 

يق�س  مل  حينما  اأخطاأ  قد  احلكم  واأن  ال�سحة  من  اأ�سا�س  له  لي�س  والذي  ن�سوزها 

لهما احلكمان االبتدائي واال�ستئنايف بنفقة العدة ونفقة املتعة موؤ�س�سة ق�ساءهما 

باأنها ال ت�ستحقهما ملا ثبت باأنها نا�سز واأن النا�سز لي�س لها نفقة عدة وال متعة وهذا 

تطالبه  كانت  املدة  طيلة  واأن  ا  نا�سزاً تكن  مل  الأنها  ب�سي  ال�سحة  من  لي�س  التقدير 

ا فمن اأين ا�ستنتجت املحكمة هذا  بتوفري �سكن ونفقة لها والوالده منها فلم يفعل �سيئاً

االأمر؟ والرد على ذلك اأن النعي على احلكم املطعون فيه بهذا ال�سبب �سديد من وجه 

فاإنه وملا هو مقرر يف ق�ساء العليا اأن حت�سيل الوقائع يف الدعوى وتقدير الدليل فيها 

هما من اإطالقات حمكمة املو�سوع ملا كان ذلك فاإن هذه املحكمة ال ميكنها البحث يف 

م�ساألة الن�سوز؛ الأن املدعية قد طالبت ب�سيئني لي�س لهما عالقة بالن�سوز وهما نفقة 

العدة واملتعة ولي�ست املطالبة بنفقة زوجية �سابقة حتى يرف�س الطلب بعد ما ثبت 

ن�سوزها فاإن النفقة الزوجية �سي وتقدير ذلك من حيث الن�سوز وعدمه من اإطالقات 

قا�سي املو�سوع.

وملا كان قا�سي املو�سوع قد اأثبت ن�سوزها من خالل رف�سها الرجوع اإىل م�سكن الزوجية 

ولو وفره الزوج وبناء عليه قد اأخذ هذا الرف�س باأنها اإ�ساءة منها وبالتايل األزمها 

برد جزء من املهر ح�سبما ورد باحلكم هذا له وجهه ال�سرعي وال جمال لبحثه اأمامنا 
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الأن املطعون �سده مل يتقدم بالطعن عليه اأمامنا كما اأن الطاعنة مل تنَع عليه واإمنا 

كان طلبها ونعيها حول نفقة العدة واملتعة فنقول اأن طلبها ب�ساأن نفقة العدة �سائغ 

ال�سرعية عن مدة عدتها وهذا ما  لها النفقة  ا وقانوناًا الأن املعتدة من الزوج  �سرعاً

ن�س عليه قانون االأحوال ال�سخ�سية يف املادة )47( واأما عدم الق�ساء بنفقة املتعة 

لغري  ذلك  تقدير  املو�سوع  ولقا�سي  االآخر  هو  له  وجه  فال  ا  نا�سزاً كذلك  العتبارها 

�سبب الن�سوز.

وملا كانت حمكمة اال�ستئناف مل ترد على هذا الطلب فاإن حكمها مل يتفق و�سحيح 

املفرو�سة  النفقة  مقدار  حول  الثاين  النعي  واأما  الطلبني,  يف  هذا  ب�ساأن  القانون 

لالأوالد االأربعة وقدرها مائتا ريال عماين �ساملة فاإن الطاعنة تنعى عليه باأن هذه 

النفقة ال تكفى حلاجة االأوالد االأربعة من حيث توفري امل�سكن وم�ساريف االأوالد 

املعلومة واأن املحكمة مل تبحث عن دخل املطعون �سده ومل يقدم للمحكمة �سهادة 

الراتب فنقول اإن النعي على احلكم بهذا ال�سبب وجيه ذلك اأنه  ولئن كان من املقرر  

يف ق�ساء العليا اأن تقدير النفقات من اإطالقات حمكمة املو�سوع اإال اأننا مل ن�ستطع 

تاأييد احلكم بهذا ل�سان الأن االأوراق من خالل اطالعنا على امللفات وعلى حيثيات 

لالإفادة  الر�سمية  اجلهات  خاطبت  قد  املحكمة  اأن  يفيد  ما  فيها  جند  مل  احلكمني 

عن دخل املطعون �سده وجاء تقديرها مر�سالاً دومنا اعتماد على بينة وا�سحة ثم 

اإن النفقة لالأوالد االأربعة نراها غري كافية الأنها ت�سمل ال�سكن وغريه والنفقة لها 

امتياز على �سائر الديون والنفقة تكون على قدر ي�سار املنفق وحاجة املنفق عليه 

دون مغاالة فيها وال ناق�س عن احلاجة وعليه فاإن احلكم مل يحقق التحقيق الكايف 

بهذا ال�ساأن.

فلهذه االأ�سباب

ا ب�ساأن نفقة  , ويف املو�سوع بنق�س احلكم جزئيًّ »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

املطعون يف حكمها  للمحكمة  باإعادتها  وذلك  لالأوالد  النفقة  ومقدار  واملتعة  العدة 

للق�ساء ب�ساأنها بهيئة مغايرة والتاأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعنة.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 26/نوفمرب/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

املحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســــامل بــن حممـد الربا�سدي ,

اأدري�س  �سالح  عــابدين   , املحرزي  �سليمـــــان  بن  عــــامر   , الرا�سدي  حممد  بن  م�سعــــــود   

ح�سن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12 (

الطعن رقم 2017/134م 

اأحوال �سخ�سيه )خلع(

ال ينعقد اخللع اإال بر�سا الزوج. اأثر خمالفة ذلك بطالن اخللع. -

الوقائع 

بعد االطالع على ملف الدعوى واالأوراق املرفقة فاإن الدعوى تتلخ�س وقائعها يف 

لدى  )2017/3٥م(  رقم  ال�سرعية  الدعوى  اأقامت  ا(  حاليًّ )الطاعنة  املدعية  اأن 

�سده  )املطعون  عليه  املدعى  زوجها  �سد  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة 

ا( طلبت يف ختامها بعد تعديل طلباتها الق�ساء لها باخللع من زوجها واأحقيتها  حاليًّ

بح�سانة ابنتها ... واإلزام املدعى عليه بنفقة �سهرية بواقع ثالثمائة ريال عماين 

ا من �سهر يناير عام )2017م( وتزاد يف االأعياد اإىل اأربعمائة ريال  البنته ...اعتباراً

وقالت  املحاماة  اأتعاب  عماين  ريال  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�ساريف  واإلزامه  عماين 

الطفلة  منه  واأجنبت  201٥/٨/30م  منذ  للمدعى عليه  اإنها زوجة  بياناًا لدعواها 

....واأن العالقة الزوجية حتولت اإىل حقد وكراهية ونفور وا�ستحكم ال�سقاق بني 

الطرفني واأ�سبح اال�ستمرار يف العالقة الزوجية م�ستحيالاً نتيجة للخالفات املتكررة 

والتق�سري من الزوج.

واأما الزوج املدعى عليه فقد ح�سر بجل�سة املحاكمة ورف�س طلب زوجته واأفاد باأنه 

متم�سك بالعالقة الزوجية.

وحيث اإن املحكمة االبتدائية حكمت بجل�سة 143٨/٥/1٨هـ املوافق 2017/2/1٥م 

اأتعاب  عن  عماين  ريال  مائة  ومبلغ  بامل�ساريف  املدعية  واإلزام  الدعوى  برف�س 

املحاماة.

ا ملا ن�ست عليه  ا على اأن اخللع بني الزوجني ال يكون اإال برتا�سي الزوجني وفقاً تاأ�سي�ساً
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ا الأن يخالع زوجته  املادة )94( من قانون االأحوال ال�سخ�سية, وملا كان الزوج راف�ساً

مقابل ما بذلته له من ن�سف ال�سداق املدفوع لها فاإنه ال يجوز الق�ساء باإلزامه بذلك 

ا لرف�س طلب اخللع فقد ق�ست املحكمة برف�س باقي الطلبات. وتبعاً

وحيث اإن هذا الق�ساء مل ي�سادف قبوالاً لدى املدعية فقد طعنت عليه باال�ستئناف 

رقم )2017/6٥م( اأمام الدائرة ال�سرعية مبحكمة اال�ستئناف مب�سقط م�سرة على 

اإن املحكمة نظرت اال�ستئناف  اأول درجة وحيث  اأمام حمكمة  ذات الطلبات املبداة 

حكمت  2017/4/3م  املوافق  143٨/7/٥هـ  وبجل�سة  باملحا�سر  الوارد  النحو  على 

بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنفة 

اأول  حمكمة  بحكم  الواردة  االأ�سباب  ذات  على  احلكم  هذا  انبنى  وقد  بامل�ساريف 

ا اإال بر�ساه وقد ثبت  درجة اإذ اإنه ال �سبيل الإجبار الزوج على تطليلق زوجته خلعاً

لدى املحكمة عدم ر�سا الزوج باخللع.

اأمام  بالنق�س  امل�ستاأنفة فقد طعنت فيه  يلق قبوالاً لدى  الق�ساء مل  اإن هذا  وحيث 

حمامي  من  املوقعة  املحكمة  �سر  اأمانة  املودعة  ال�سحيفة  مبوجب  املحكمة  هذه 

مكتب/  من  وهو  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  االأ�ستاذ...........املقبول  الطاعنة 

املطعون  احلكم  على  الطاعنة  تنعى  حيث  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة   ....

�سده باأ�سباب حا�سلها؛ اخلطاأ ويف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل ذلك الأن 

التي  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  من   )94( املادة  ن�س  خالف  فيه  املطعون  احلكم 

تبذله  بعو�س  اخللع  ويكون  الزواج  عقد  اإنهاء  على  يرتا�سيا  اأن  للزوجني  اأجازت 

بقبول  الزوج  يلزما  اأن  درجة  وثاين  اأول  حمكمتي  على  الواجب  كان  فقد  الزوجة 

الفدية وذلك لتعذر ا�ستمرار العالقة الزوجية بني طريف هذا النزاع وذلك اأخذا 

مبا ثبت يف ال�سنة النبوية ال�سريفة اإذ روى البخاري والن�سائي عن ابن عبا�س ر�سي 

اهلل تعاىل عنهما اأنه قال جاءت امراأة ثابت بن قي�س بن �سما�س اإىل ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقالت يار�سول اهلل ما اأعيب عليه يف خلق وال دين ولكن اأكره الكفر 

يف االإ�سالم فقال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: اأتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم 

فقال عليه ال�سالة وال�سالم: اقبل احلديقة وطلقها تطليقة وختم حمامي الطاعنة 

�سحيفة الطعن بالطلبات التالية:

: بقبول الطعن �سكالاً لتقدميه يف امليعاد.  اأوالاً

الطعن  ملو�سوع  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  ا:  اأ�سليًّ ا:  ثانياً
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ا من زوجها املطعون �سده مع اأحقية الطاعنة  ا بتطليق الطاعنة خلعاً الق�ساء جمدداً

بح�سانة ابنتها ال�سغرية ......وا�ستعدادها لرد كامل املهر له.

لنظره  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  واإحالته  احلكم  نق�س  االحتياط:  باب  ومن  ا:  ثالثاً

اإلزام املطعون �سده الر�سوم الق�سائية واأتعاب املحاماة عن كافة  بهيئة مغايرة مع 

درجات التقا�سي.

مبوجب  الطعن  اأ�سباب  على  فرد  الطعن  ب�سحيفة  اأعلن  �سده  املطعون  اإن  وحيث 

قيده  )رقم   .......... املحامي  وكيله  من  موقعة  الطعن  ملف  املودعة  ال�سحيفة 

واال�ست�سارات  للمحاماة   ...... مكتب/  من  ع/.../2014م(  غ  ــ  العليا  باملحكمة 

واإلزام  فيه  املطعون  احلكم  وتاأييد  الطعن  رف�س  طلب  اإىل  الرد  خل�س  القانونية 

الطاعنة بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

قبول  على  اإجباره  ميكن  وال  ر�ساالزوج  فيه  ي�سرتط  ا  خلعاً الطالق  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً

اخللع واملطعون �سده يكن كل احلب واالحرتام لزوجته الطاعنة وهو متم�سك بها ال 

�سيما اأن له منها البنت .....

�ملحكمة

بعد االطالع على ملف الطعن واالأوراق املرفقة واال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده 

املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  ا  م�ستوفياً ميلكه  ممن  قدم  الطعن  اأن  ومبا  املقرر  القا�سي 

ــ 243( من قانون  ــ 242  قانوناًا فقد تعني الق�ساء بقبوله �سكالاً عمالاً باملواد )204 

االإجراءات املدنية والتجارية.

وحيث عن املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب ال�سالف ذكرها غري 

�سديد ذلك الأن املقرر قانوناًا وفق ن�س املادة )1/94( من قانون االأحوال ال�سخ�سية  

تبذله  بعو�س  اخللُع  ويكون  باخللع  الزواج  عقد  اإنهاء  على  يرتا�سيا  اأن  )للزوجني 

يف  الزوج  من  الر�سا  عن�سر  توفر  ا�سرتاط  على  ن�ست  املذكورة  فاملادة  الزوجة( 

اإن�ساء عقد اخللع بني الزوجني ومبا اأن املقرر فقها )اأنه ال اجتهاد يف مورد الن�س( 

زوجته  من  الفدية  قبول  على  الزوج  باإجبار  القول  من  الطاعنة  حمامي  ذكره  فما 

ا  ا على غري اأ�سا�س جديراً مقابل تطليقها ال ي�سادف حمالاً وبالتايل يكون الطعن قائماً

ا لذلك الق�ساء مب�سادرة ربع الكفالة. بالرف�س والق�ساء بتاأييد احلكم املطعون فيه وتبعاً

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة ربع الكفالة. »
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جل�سة يوم االأحد املوافق 24/دي�سمرب/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

�ملحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ �ســــامل بــن حممـد الربا�سدي ,

م�سعـــود بن حممد الرا�سدي , عـــــــــامر بن �سليمان املحرزي ,  د. حممــــــد �ســـــالح عــــلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)13 (

 الطعن رقم 2017/132م 

اأحوال �سخ�سيه )عدة(

ال عدة على املطلقه غري املدخول بها. اأثر ذلك جواز زواجها مبجرد �سدور حكم  -

نهائي بتطليقها. 

الوقائع 

تتح�سل الوقائع من اأن املطعون �سدها اأقامت الدعوى ال�سرعية رقم )2016/46م( 

بالطالق  لها  احلكم  فيها  طلبت  الطاعن  �سد  بامل�سيبي  االبتدائية  املحكمة  لدى 

وحتميله م�ساريف الدرا�سة مبينة اأن املدعى عليه تقدم خلطبتها وا�سرتطت عليه 

ا هي:  �سروطاً

اأن يتحمل م�ساريف درا�ستها بجامعة نزوى, ويبني لها منزالاً بعد عقد الزواج ويدفع 

ا قدره ثالثة اآالف وخم�سمائة ريال عماين )3٥00ر.ع( وقد توافق الطرفان  مهراً

على تلك ال�سروط ومت عقد القران بتاأريخ 2010/12/23م ولكن املدعى عليه مل 

حتى  اجتاهها  بواجباته  يقم  ومل  اجلامعة  م�ساريف  ي�سدد  ومل  املنزل  ببناء  يقم 

ا فيها, ومرت على هذا احلال �سبع �سنوات. النفقة كان مق�سراً

قدم الطاعن مذكرة رٍد دفع فيها باأنه مل يخل باأي �سرط من �سروط العقد اإذ قام 

ب�سراء اأر�س وتقدم جلهة عمله بطلب قر�س لبنائها لكن املطعون �سدها واأهلها مل 

يوافقوا على موقع االأر�س فرتاجع عن طلب القر�س, وبحث عن اأر�س اأخرى تكون 

منا�سبة للطرفني فلم يجد فاتفق مع زوجته واأهلها على ا�ستئجار منزل يف املكان الذي 

املطعون  لكن  بتاأثيثه  قام  عليه  موافقتهم  وبعد  �سناو  يف  املنزل  فا�ستاأجر  ير�سونه 

�سدها رف�ست االنتقال اإليه وطلبت اإرجاعه فقام بت�سليمه ملالكه وت�سرف باالأثاث, 

العقد  م�ساريف  وحتمل  ال�سداق  و�سلمها  نقلها  ويريد  بزوجته  متم�سك  والطاعن 
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يدفع  وكان  عماين  ريال  اآالف  ت�سعة  الدرا�سة  وم�ساريف  عماين  ريال  اآالف  ت�سعة 

مذكرة  واختتم  ت�سلمها  رف�ست  االأخرية  االآونة  حتى  ا  �سهريًّ رياالاً  �سبعني  نفقة  لها 

خم�سمائة  املحاماة  واأتعاب  الر�سوم  املدعية  وحتميل  الدعوى  رف�س  بطلب  دفاعه 

ريال عماين.

وبعد خماطبة املحكمة جلامعة نزوى لبيان �سبب توقف املدعية عن اإمتام الدرا�سة 

وعن اإمكانية رجوعها ملوا�سلة الدرا�سة وبيان املبالغ املتاأخرة, وبعد ورود الرد من 

)بتطليق  ٥/دي�سمرب/2016م  املوافق  ٥/�سفر/143٨هـ  بجل�سة  ق�ست  اجلامعة 

ا  ا على �سريورة احلكم نهائيًّ ا بينونة �سغرى معلقاً ا بائناً املدعية من املدعى عليه طالقاً

ا,  نهائيًّ احلكم  �سريورة  تاريخ  من  ال�سرعي  الطالق  بعدة  االعتداد  املدعية  وعلى 

وباإلزام املدعى عليه بدفع م�ساريف درا�سة املدعية يف جامعة نزوى من يوم العقد 

وحتى يوم تاأكد الطالق, وحملت املدعى عليه امل�ساريف(.

اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه  الطاعن  لدى  قبوالاً  االبتدائي  احلكم  يحز  مل 

29/جمادي الثانية/143٨هـ  الدائرة ال�سرعية بامل�سيبي والتي ق�ست فيه بتاأريخ 

املوافق 2٨/مار�س/2017م مبا ياأتي:

)حكمت املحكمة بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك 

اآالف  باأن يدفع ر�سوم الدرا�سة واملقدرة مببلغ )3470ر.ع( ثالثة  امل�ستاأنف  باإلزام 

ا وتاأييد ما عدا ذلك واإلزام امل�ستانف امل�ساريف(. واأربعمائة و�سبعني رياالاً عمانيًّ

العليا  املحكمة  اأمام  النق�س  �سبيل  على  فيه  فطعن  الق�ساء  بهذا  الطاعن  يقبل  مل 

بالطعن املاثل.

اأقيم الطعن بالنق�س على �سببني ينعى بهما الطاعن على احلكم املطعون فيه باخلطاأ 

يف تطبيق القانون وتاأويله, والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب, على �سند من 

ا للقانون؛ الأن الطاعن مل يدخل باملطعون  القول باأن احلكم املطعون فيه جاء خمالفاً

�سدها ومل يختل بها وقامت برفع دعوى طلب التطليق فكان ي�ستوجب على حمكمة 

املو�سوع تطبيق ن�س املادة )10٨( من قانون االأحوال ال�سخ�سية )اإذا طلبت الزوجة 

الطالق قبل الدخول واخللوة واأودعت ما قب�سته من �سداق وما اأنفقه الزوج من اأجل 

الزواج وامتنع عن الطالق وعجز القا�سي عن االإ�سالح حكم بالتطليق متى ما وجد 

ا(  فالزوجة هنا غري مدخول بها يجب عليها قبل الطالق اأن تدفع  ا �سرعاً ذلك �سائغاً
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للزوج ما قب�سته من �سداق وما اأنفقه الزوج من اأجل الزواج, فهو دفع لها 3٥00ر.ع( 

ثالثة اآالف وخم�سمائة ريال عماين كمهر ودفع ر�سوما درا�سية تبلغ )10.66٨ر.ع( 

باالإ�سافة اإىل م�ساريف الزواج التي بلغت )9000ر.ع( فكان على املحكمة اأن تلزم 

لن�س  ا  وفقاً عينية  هدايا  من  عليها  اأنفقه  ما  مع  املبالغ  هذه  ب�سداد  �سدها  املطعون 

ا للطالق حتكم به. املادة املذكورة ثم اإذا وجدت �سبباً

املادة )27(  امل�ستندات غري املرتجمة خالفت ن�س  املو�سوع بقبولها  اأن حمكمة  كما 

ا فاإن الطاعن قد وفر للمطعون �سدها  من قانون االإجراءات املدنية والتجارية واأي�ساً

ا لكنها ظلت متاطل يف االإنتقال اإليه فاأ�سبح هو املت�سرر من امتناعها اإذ اأنفق يف  �سكناً

للم�ستندات  ا  فوفقاً الدرا�سة  ر�سوم  يخ�س  وفيما  �سدى,  �ساعت  اأمواالاً  امل�سكن  تهيئة 

�سدد الطاعن للجامعة مبلغ )106٨٨ر.ع( غري اأن املطعون �سدها انتقلت من كلية اإىل 

كلية اأخرى ل�سعف م�ستواها الدرا�سي فاأ�سبحت حتت املالحظة االأكادميية ويعد هذا 

ا على الطاعن مل يتم عليه االتفاق, ويف ختام مذكرة الطعن طلب االآتي: ا اإ�سافياً عبئاً

ا برف�س الدعوى. 1ـ قبول الطعن �سكالاً واإلغاء احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

الزواج  ونفقة  املهر  رد  مع  بالتطليق  ا  جمدداً والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  اإلغاء  2ـ 

ا لن�س املادة )10٨( من قانون االأحوال ال�سخ�سة. ا�ستناداً

ا: اإعادة االأوراق اإىل حمكمة اال�ستئناف لتنظر بهيئة مغايرة. احتياطياً

�ملحكمة

بعد االطالع على كافة االأوراق و�سحيفة الطعن و�سماع التقرير الذي اأعده القا�سي 

املقرر وبعد املداولة.

وحيث اإن التقرير بالطعن بالنق�س قد مت باأمانة �سر املحكمة العليا وخالل القيد 

االإجراءات  قانون  من   )204( املادة  مع  مقروءة   )242( املادة  يف  الوارد  الزمني 

فالطعن  قانوناًا  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  �سائر  الطعن  وا�ستوفى  والتجارية  املدنية 

. مقبول �سكالاً

ذلك الأن  �سديد,  فيه يف جممله  املطعون  النعي على احلكم  فاإن  املو�سوع  ومن حيث 

الطاعن دفع اأمام حمكمة املو�سوع بتوفري م�سكن للمطعون �سدها زوجته واأنها كانت 

اأخرى  كلية  اإىل  انتقلت  اأنها  غري  درا�ستها  ر�سوم  للجامعة  يدفع  كان  واأنه  متاطله, 
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جوهرية  دفوع  وهي  املحكمة  فيها  حتقق  مل  دفوع  وهذه  الدرا�سي  م�ستواها  ل�سعف 

يتغري بها وجه الراأي يف الدعوى على اأن الطرفني تقاررا ح�سبما تك�سف عنه االأرواق 

باأنه كان يدفع لها نفقة �سهرية )70ر.ع(.

بني  ال�سلح  عر�سها  اأثناء  )�س٥(  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  من  الوا�سح  كان  وملا 

الطرفني اأن الطاعن يطلب مبلغ �سبعة اآالف ريال عماين )7000ر.ع( فدية له مقابل 

طالق املطعون �سدها بينما هي عر�ست له باأن تدفع له ثالثة اآالف وخم�سمائة ريال 

عماين )3٥00ر.ع( �سداقها املقبو�س, كما اأن الطاعن يف ختام مذكرة طعنه طلب 

احلكم بالتطليق مع رد املهر ونفقة الزواج فاإن هذه املحكمة تذهب اإىل تاأييد احلكم 

املطعون فيه ب�ساأن احلكم بالتطليق مع اإلزام املطعون �سدها برد ال�سداق املقبو�س 

وقدره ثالثة اآالف وخم�سمائة ريال عماين )3٥00ر.ع( وهو ما اأذعنت به املطعون 

به  املطعون  احلكم  به  ق�سى  مبا  الطاعن  يلزم  وال  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  �سدها 

باإلزام امل�ستاأنف باأن يدفع ر�سوم الدرا�سه واملقدرة بـ)3470ر.ع(.

وحيث تقارر الطرفان على عدم الدخول فاإن املطعون �سدها تكون بائنة من زوجها 

الطاعن بينونة �سغرى ولي�ست عليها عدة الأنه غري مدخول بها قال اهلل تعاىل )واإن 

وهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها( فتحل للزواج من  طلقتموهن من قبل اأن مت�سُّ

يوم تاريخ �سدور هذا احلكم ونكتفي بذكر ذلك يف االأ�سباب دون املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

ا ب�ساأن اإلزام  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً , ويف املو�سوع بنق�س احلكم جزئيًّ

هذ  برف�س  والق�ساء  �سدها  للمطعون  املتبقية  الدرا�سية  الر�سوم  بدفع  الطاعن 

الطلب واإلزام املطعون �سدها باأن توؤدي للطاعن ثالثة اآالف ريال وخم�سمائة ريال 

عماين )3٥00ر.ع( �سداقها املقبو�س والتاأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعن.«



– ٥4 –

جل�سة يوم االأحد املوافق 17/دي�سمرب/2017م

اوع�سوية كل من  امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سامل بن حممد الربا�سدي/ رئي�ساً

بن حمـــــد  , حمـــــــود  الرا�سدي  م�سعــــــود بن حممد  ـ   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب 

امل�سكري , عـــــــــامر بن �سليمان املحرزي , د. حممـــــــد �ســـــــــالح عــلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)14 (

الطعن رقم 2017/1٥1م 

اأحوال �سخ�سيه )م�سكن (- اإثبات )اإقرار ـ حم�سر جل�سة(

امل�سكن امل�ستقل حق خا�س للزوجة على زوجها .  -

االإقرار الواقع مبح�سر اجلل�سة حجة على املقر وال يجوز الرجوع عنه اأو اإنكاره  -

وال يطعن عليه اإال بالتزوير . 

الوقائع

)2016/11٨م(  رقم  ال�سرعية  الدعوى  اأقامت  الطاعنة  اأن  من  الوقائع  تتح�سل 

بتطليقها  احلكم  فيها  �سده طلبت  املطعون  �سد  بالربميي  االبتدائية  املحكمة  لدى 

ما  اأو  دوالر  األف  ع�سرون  وقدره  مهرها  لها  يوؤدي  باأن  واإلزامه  عليه  املدعى  من 

يعادلها بالريال العماين واإلزامه مببلغ )100ر.ع( نفقة زوجية ومببلغ )200ر.ع( 

نفقة لالأوالد ومببلغ )100ر.ع( اأجرة م�سكن, ومببلغ )400ر.ع( نفقة عدة ومببلغ 

)٥00ر.ع(  ومبلغ  وامل�ساريف  للمدعية  ال�سيارة  بت�سليم  وباإلزامه  متعة  )٨00ر.ع( 

مقابل اأتعاب املحاماة, قائلة باأنها زوجة للمدعى عليه منذ 2001/9/14م ورزقت 

منه على فرا�س الزوجية بولدين هما )... 14�سنة و.... 11�سنة( واأنه اأ�سكنها يف 

اأفراد عائلته وقام بطردها هي  ومن  منه  وال�سرب  لالإ�ساءة  فتعر�ست  مع عائلته  عمان 

2016/6/7م مما ا�سطرها لالإقامة يف فندق وامتنع من االإنفاق  وولديها من املنزل يف 

عليها ومل يوؤّد لها مهرها املتفق عليه عند الزواج واأعطاها �سيارة حتمل رقم )..../هـ(.

اأجاب املطعون �سده اأنه �سرب على املدعية ع�سر �سنوات وهو يوفر لها �سبل الراحة 

واأنه ينفق على املدعية والولدين اإال اأنها ترف�س الرجوع رغم اأنه قام بتاأثيث �سقة 

لها وقدم دعوى فرعية طلب فيها من الطاعنة الرجوع اإىل بيت الزوجية مع ولديها 

وت�سليمه الوثائق اخلا�سة بهما.
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وبعد اإحالة الدعوى للبحث االجتماعي وورود تقريره انتدبت حكمني واطلعت على 

2٥/ربيع الثاين/143٨هـ  تقرير احلكمني من ثم ق�ست حمكمة اأول درجة بتاأريخ 

املوافق 2011/1/23م باالآتي:

: يف الدعوى االأ�سلية باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية حاّل �سداقها مبلغ  اأوالاً

)20 األف دوالر امريكي( اأو ما يعادله بالريال العماين واإحالة طلب اإرجاع ال�سيارة 

للدائرة املدنية املخت�سة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات, واإلزام املدعية امل�ساريف.

ملنزل  ولديها  مع  بالرجوع  ا  فرعيًّ عليها  املدعى  باإلزام  الفرعية  الدعوى  يف  ا:  ثانياً

ا وثائق ال�سغار الر�سمية وامل�ساريف ومبلغ )100ر.ع(  الزوجية وت�سليم املدعي فرعيًّ

مقابل اأتعاب املحاماة.

اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفاه  الطرفني  لدى  قبوالاً  االبتدائي  احلكم  يحز  مل 

املوافق  143٨/7/12هـ  بجل�سة  فيه  ق�ست  والتي  بالربميي  ال�سرعية  الدائرة 

2017/4/10م مبا ياأتي:

املو�سوع بتعديل احلكم فيما ق�سى  �سكالاً ويف  املحكمة بقبول اال�ستئنافني  )حكمت 

به للم�ستاأنفة من حال �سداقها وذلك بالنزول به اإىل ثالثة اآالف دوالر اأمريكي اأو 

ما يعادله بالريال العماين واإلزام الزوج بدفع نفقة �سهرية لولديه .... و... مبلغ 

نوع  املرور )هـ / ....(  املركبة رقم لوحة  �ساملة وت�سليم  مائتي ريال عماين نفقة 

فيما  وتاأييد احلكم  للزوجة  ال�سا�سي ).......(  .... موديل )1999( رقم  تويوتا 

عدا ذلك واألزمت امل�ستاأنفني امل�ساريف(.

مل تقبل الطاعنة بهذا الق�ساء فطعنت فيه على �سبيل النق�س اأمام املحكمة العليا 

بالطعن املاثل.

اأقيم الطعن بالنق�س على ثالثة اأ�سباب تنعى بها الطاعنة على احلكم املطعون فيه 

الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  وتاأويله,  القانون  تطبيق  يف  باخلطاأ 

واالإخالل بحق الدفاع.

واأهله,  الزوج  من  وال�سرب  لالإهانات  تعر�ست  الطاعنة  باأن  القول  من  �سند  على 

واحلكم املطعون فيه التفت عن ذلك, وابتعد عن ما ن�ست عليه املواد )36 و37( من 

قانون االأحوال ال�سخ�سية وخالف ن�س املادة )106( من قانون ذاته حيث اإنه تعذر 
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ال�سلح بني الزوجني, وا�ستمر ال�سقاق بينهما ونتيجة لذلك حلق بالطاعنة ال�سرر من 

ا ل�سري الدعوى ورف�س التطليق مما يعني  الزوج اإال اأن احلكم املطعون فيه جاء خمالفاً

اأن احلكم خالف القانون ويتناق�س مع املواد ال�سالفة الذكر.

دوالر  األف  ع�سرون  وهو  للطاعنة  باملهر  حكمت  درجة  اأول  حمكمة  فاإن  وكذلك 

وال  اجلل�سة  مبح�سر  اإثباته  ومت  املحاكمة  جل�سة  يف  �سده  املطعون  اإقرار  مبوجب 

اإال بالطعن فيه بالتزوير, وهذا ما مل يفعله املطعون �سده مما  جتوز املنازعة فيه 

ي�ستوجب على حمكمة اال�ستئناف اأن تلتفت عن اإنكاره, كما اأن احلكم املطعون فيه 

اختلط عليه االأمر حني قرر باأن ال�سرر وقع على الطاعنة من قبل ابن �سقيق الزوج 

كون التقارير الطبية واالأحكام اجلزائية �سدرت �سده وخا�سة به فال يكون املطعون 

�سده م�سوؤوالاً عن ذلك رغم وجود تقرير طبي من م�ست�سفى الربميي يف ذات اليوم 

الذي قام الزوج )املطعون �سده( بطردها من املنزل وهذا التقرير ثابت به اعتداء 

امللف  �سم  الطاعنة  ملطالبة  ت�ستجب  مل  املو�سوع  حمكمة  لكن  عليها  �سده  املطعون 

الزوج  اأهل  من  كان  الزوجة  التعدي على  اأن  �سلم جدالاً  لو  بل  االأمر  لبيان حقيقة 

ا وقانوناًا عن حماية الزوجة واملحافظة عليها من اإيذاء االآخرين,  فاإنه م�سوؤول �سرعاً

بل اإن املطعون �سده طرد الطاعنة من البيت الإجبارها على التنازل والت�سالح من ابن 

باال�ستئناف  تقرير  هي  �سده  املطعون  قدمها  اال�ستئناف  �سحيفة  فاإن  ا  اأي�ساً اأخيه, 

اأركانه  اأهم  اأ�سباب وبهذا يكون اال�ستئناف قد فقد  بها  ا�ستئناف  ولي�ست ب�سحيفة 

اإخالالاً  املو�سوع فلم ترد عليه مما يعد  اأمام حمكمة  الطاعنة  اأثارته  الدفع  وهذا 

ج�سبيما بحق الدفاع, وكذلك فاإن احلكم املطعون فيه حني حكم يف الدعوى الفرعية 

باإرجاع الزوجة ملنزل الزوجية قد اأغفل حقيقة مهمة اأال وهي اأنه ال يوجد منزل 

ا عليهافكان من االأوىل  للزوجة م�ستقل بل اأ�سكنها مع اأهله الذين هم يعتدون دائماً

اإلزام الزوج اأوالاً باإعداد منزل لزوجته م�ستقل عن اأهله قبل اإلزامها بالرجوع اإليه 

اأمّا اأن يتغافل عن ذلك فاإنه يكون حينئذ قد خالف القانون.  اأاأن

�ملحكمة

بعد االطالع على كافة االأوراق و�سحيفة الطعن و�سماع التقرير الذي اأعده القا�سي 

املقرر وبعد املداولة.

وحيث اإن التقرير بالطعن بالنق�س قد مت باأمانة �سر املحكمة العليا وخالل القيد 

االإجراءات  قانون  من   )204( املادة  مع  مقروءة   )242( املادة  يف  الوارد  الزمني 
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فالطعن  قانوناًا  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  �سائر  الطعن  وا�ستوفى  والتجارية  املدنية 

. مقبول �سكالاً

ومن حيث املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه فيما يتعلق بال�سداق العاجل 

فهو �سديد, ذلك الأنه باالطالع على حما�سر جل�سات حمكمة اأول درجة جند اعرتاف 

)20000د(  امريكي  دوالر  األف  ع�سرون  وقدره  العاجل  بال�سداق  �سده  املطعون 

اإنكار  وقانوناًا  ا  �سرعاً ي�سوغ  فال  درجة  اأول  حمكمة  به  ق�ست  االإقرار  هذا  ومبوجب 

املطعون �سده بعد ذلك اإذ ملح�سر اجلل�سة قوة ال�سند التنفيذي ال يجوز الطعن عليه 

املدنية والتجارية من ثم  للمادة )10٥( من قانون االإجراءات  ا  بالتزوير طبقاً اإال 

العاجل  ال�سداق  ب�ساأن  ا  جزئياً فيه  املطعون  احلكم  نق�س  املحكمة  هذه  على  يتعني 

وذلك بتاأييد احلكم االبتدائي ب�ساأنه.

وكذلك فاإن النعي على احلكم املطعون فيه فيما يتعلق بامل�سكن فهو �سديد؛ حيث اإن 

امل�سكن امل�ستقل حق من حقوق الزوجية على زوجها اإذ ن�ست املادة )٥6( من قانون 

ا يتنا�سب وحالتيهما(  ا مالئماً االأحوال ال�سخ�سية )على الزوج اأن يهيء لزوجته م�سكناً

اأهله  مع  اأ�سكنها  بل  م�ستقالاً  ا  �سكناً للطاعنة  يوفر  مل  �سده  املطعون  اأن  هنا  واحلال 

الذين ت�سررت من ال�سكنى معهم كما هو ثابت من االأوراق املقدمة من الطاعنة فكان 

على حمكمة املو�سوع اأن تلزم املطعون �سده )الزوج( بتوفري م�سكن م�ستقل عن اأهله 

اأن  ا  جليًّ يت�سح  اإذ  الزوجية  بيت  اإىل  بالرجوع  )الزوجة(   الطاعنة  تلزم  اأن  قبل 

هذه  يجعل  الذي  االأمر  الزوج  اأهل  بيت  يف  ال�سكنى  من  الطاعنة  على  وقع  ال�سرر 

لزوجته  م�ستقل  م�سكن  بتوفري  �سده  املطعون  باإلزام  الق�ساء  اإىل  تذهب  املحكمة 

ا لل�سرر عنها وهو احلل  ا على كيان االأ�سرة من الت�ستت وال�سياع ورفعاً الطاعنة حفاظاً

االأمثل للدعوى املاثلة اإذ يف االأوراق ما يوؤذن بوجود رغبة من الطاعنة لال�ستمرار 

يف الع�سرة الزوجية متى التزم املطعون �سده بكف االأذى عن الطاعنة وقام باأداء 

حقوقها ال�سرعية ال �سيما اأنهما رزقا بولدين.

فلهذه االأ�سباب

ا  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً , ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيًّ

ب�ساأن �سداقها العاجل وذلك بتاأييد احلكم االبتدائي ب�ساأنه والق�ساء باإلزام املطعون 

�سده بتوفري �سكن م�ستقل لزوجته والتاأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعنة.«
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جل�سة يوم االأحداملوافق 24/دي�سمرب/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

�ملحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : ـ �ســــامل بــن حممـد الربا�سدي ,

م�سعـــــود بن حممد الرا�سدي , حمــــــــــود بــن حمد امل�سكري, عـــــامر بن �سليمان املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥ (

الطعن رقم 2017/60م 

اأحوال �سخ�سية )طالق ـ �سبق الف�سل(

املاده  - ن�س  الإعمال  الزم  �سرط  الزوجة  اأو  الزوج  قبل  من  االإ�ساءة  ن�سبة  بحث 

)107( من قانون االأحوال ال�سخ�سية واإغفال املحكمة عن حتديد هذه الن�سبة 

املهر  اأو حتديد مقدار  املوؤجل  ال�سداق  ب�سقوط  الق�ساء  يرتتب عليه اخللل يف 

املقبو�س الواجب رده.   

من  - الأنها  حمل  له  لي�س  ال�سخ�سية  االأحوال  دعاوى  يف  الف�سل  ب�سابقة  الدفع 

الدعاوى املتجددة. 

الوقائع

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق وبعد املداولة تتح�سل الوقائع 

املحكمة  اأمام  )2016/21م(  رقم  �سرعية  بدعوى  تقدمت  قد  املدعية  اأن  يف 

االبتدائية ب�سنك يف مواجهة املدعى عليه طلبت فيها الق�ساء لها بتطليقها من زوجها 

ال�سخ�سية  واأغرا�سها  واإلزامه برد ذهبها كامالاً وت�سليمها مالب�سها  وال�سقاق  لل�سرر 

زواجها  منذ  عليها  ي�سرف  مل  التي  ال�سهرية  النفقة  بدفع  واإلزامه  العر�س  واألبوم 

منه مائة ريال عماين منذ تاريخ زواجها 201٥/12/2٥م حتى احلكم يف الدعوى 

األفي ريال عماين  واإلزامه بنفقة عدة مبلغ ثالثة اآالف ريال عماين ونفقة املتعة 

الع�سرة  �سوء  اآالف ريال عماين مدعية عليه  واإلزامه بدفع موؤخر �سداقها ثالثة 

عليها  ينفق  وال  بالعار  ويتهمها  فيها  وي�سك  وي�سربها  ي�سبها  واأنه  االإح�سان  وعدم 

واأقرت  اإىل غري ذلك  التفاهم معها  االأ�سلوب معها وال يقبل  وي�سئ معاملتها وغليظ 

)٥30ر.ع(  راتبه  اأن  عليه  املدعى  و�سادقت  �سداق  موؤخر  على  اتفاق  وجود  بعدم 

وقد قررت املحكمة اإحالة الدعوى اإىل البحث االجتماعي ثم انتدبت حكمني من 

ي اأ�سباب ال�سقاق ومن املت�سبب فيه وبجل�سة 2016/12/7م ق�ست  اأهله واأهلها لتق�سّ

ا بينونة �سغرى متى �سار  ا بائناً املحكمة االبتدائية بتطليق املدعية من زوجها طالقاً
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ا واإلزامه باأن يوؤدي للمدعية نفقة عدة مبلغ )300ر.ع( ونفقة متعة  احلكم نهائيًّ

واأغرا�سها اخلا�سة وم�ساريف  واإلزامه برد ذهبها كامالاً ومالب�سها  مبلغ )300ر.ع( 

الدعوى ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

االإ�سالح  وتعذر  بينهما  ال�سقاق  ا�ستمرار  على  بناء  بالتطليق  حكمها  اأ�س�ست  وقد 

بعدما تبني ذلك من خالل البحث االجتماعي وتقرير احلكمني.

عليه  باال�ستئناف  فتقدم  عليه  املدعى  لدى  قبوالاً  يجد  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

بغية الق�ساء باإلغاء احلكم ورف�س الدعوى معالاً اأن ال�سقاق كان منها فهي املت�سببة 

فيه واأنه ت�سالح معها اأمام جلنة التوفيق على �سروط واأنها اأخلت بها وامتنعت عن 

143٨/٥/2هـ  بجل�سة  فق�ست  الدعوى  نظر  اال�ستئناف  حمكمة  فبا�سرت  تنفيذه 

املوافق 2017/1/30م بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 

ومالب�سها  ذهبها  كامل  �سدها  للم�ستاأنف  يرد  باأن  امل�ستاأنف  اإلزام  من  به  ق�سى  فيما 

ا برف�س هذه الطلبات والتاأييد فيما عدا ذلك. واأغرا�سها اخلا�سة والق�ساء جمدداً

فلم يلق هذا احلكم ر�سا املدعى عليه فتقدم بالطعن عليه اأمام هذه املحكمة مبوجب 

اأمام املحكمة العليا من مكتب .... للمحاماة  �سحيفة دفعها املحامي ...... املحامي 

واال�ست�سارات القانونية ب�سفته وكيالاً عن الطاعن وقد ن�سخة من �سند الوكالة وقد 

اأعلنت ال�سحيفة للممطعون �سدها فردت عليها ب�سحيفة عقب عليها الطاعن وبذلك 

. يكون الطعن مقبوالاً �سكالاً

اأ�سباب الطعن:

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وقال بياناًا لذلك 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )111( املادة  ن�س  تطبيق  يف  اأخطاأ  قد  احلكم  اإن 

الدعوى  نظر  جواز  بعدم  الدفع  ومنها  باملادة  الواردة  الدفوعات  ب�ساأن  والتجارية 

ل�سبق الف�سل فيها تق�سي به املحكمة من تلقاء نف�سها واأن الدعوى املاثلة قد توافرت 

فيها �سوابط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها لوجود دعوى �سابقة 

بينهما برقم )2016/٨٨م( املحكومة بتاأريخ 2016/٥/30م والتي مت فيها االتفاق 

على عدة بنود واأنها امتنعت عن تنفيذها وا�ست�سكلت على التنفيذ.

كذلك احلكم املطعون فيه خالف ن�س املادة )101( من قانون االأحوال ال�سخ�سية 

جل�سة  احل�سور  ي�ستطع  ومل  بال�سحراء  يعمل  الطاعن  واأن  لل�سرر  الطالق  ب�ساأن 
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فحجزت  له  ت�ستجب  ومل  البحث  اإعادة  املحكمة  من  وطالب  االجتماعي  البحث 

الدعوى للمحكمة كما اأن املحكمة مل تبذل اجلهد والبحث ملعرفة املت�سبب يف النزاع 

هل هو من الزوج اأم من الزوجة ومدى ن�سبة االإ�ساءة عمالاً باملادة )107( من قانون 

اأو  لل�سرر  بها  املدخول  بتطليق  القا�سي  حكم  اإذا  تن�س  والتي  ال�سخ�سية  االأحوال 

ال�سقاق فاإن كانت االإ�ساءة كلها واأكرثها من الزوجة �سقط �سداقها املحدد وللقا�سي 

اأن يقدر ما يجب اأن تعيده اإىل الزوج من ال�سداق املقبو�س واإن كانت االإ�ساءة كلها اأو 

اأكرثها من الزوج بقي ال�سداق من حق الزوجة, واأن الثابت باأن املراأة قد امتنعت عن 

تنفيذ احلكم واأنها ا�ست�سكلت عليه, كذلك خالفت احلكم ن�س املادة )٥2( من قانون 

االأحوال ال�سخ�سية على اأنه يجب على الزوج نفقة معتدته ما مل يتفق على خالف 

املاثلة  الدعوى  ا هو احلال يف  بائناً ا  ذلك واملعتدة هي من طالق رجعي ولي�س طالقاً

والرد على ذلك اأن النعي على احلكم املطعون فيه بهذه االأ�سباب  �سديدة من وجه 

وجوبي  اأمر  الزوجني  من  االإ�ساءة  ن�سبة  ب�ساأن  والتاأكد  الدعوى  يف  البحث  اأن  وهو 

عمالاً باملادة )107( من قانون االأحوال ال�سخ�سية والتي تن�س اأن القا�سي اإذا حكم 

بتطليق املدخول بها لل�سرر اأو ال�سقاق فاإن كانت االإ�ساءة كلها اأو اأكرثها من الزوجة 

ال�سداق  من  الزوج  اإىل  تعيده  اأن  يجب  ما  القا�سي  وحدد  املوؤجل  �سداقها  �سقط 

املقبو�س واإن كانت االإ�ساءة اأو اأكرثها من الزوج بقي ال�سداق من حق الزوجة.

ومل جند يف الدعوى املاثلة ما ين�س على هذا االأمر اإذ مل تقدر ن�سبته هذه االإ�ساءة 

احلا�سلة بينهما فال يكفى الق�ساء بتطليق الزوجة من زوجها لل�سقاق اأو ال�سرر دون 

التقيد مبا ن�ست عليه املادة ب�ساأن االإ�ساءة هل هي مت�ساوية اأم ال مع اأن الطاعن قد 

ا واأنها اأي الزوجة  قدم ملحكمة املو�سوع ما يفيد وجود اتفاق بينه وزوجته ق�سائياً

مل تلتزم بها فالبحث يف هذا اجلانب مكمل للبحث يف دعوى �سحة ال�سقاق اأو ال�سرر.

غري  فهذا  فيها  الف�سل  ل�سبق  الدعوى  نظر  جواز  عدم  ب�ساأن  احلكم  على  النعي  اأما 

�سديد الأن دعاوي الزوجية من الدعاوي املتجدده كلما ح�سل اأمر جاز رفعه للق�ساء 

للف�سل فيه واإن تكرر.

اأما النعي على احلكم املطعون فيه ب�ساأن عدم متكني الطاعن من مقابلة البحث االجتماعي 

ومواجهة زوجته اأمامه فاإنه مردود عليه باأننا بعد اطالعنا على االأوراق جند اأن الطاعن 

قد تغيب عن اجلل�سة رغم اإعالنه بذلك واالأ�سل يف االإجراءات قد روعيت.

ا بينونة �سغرى فنقول  واأما النعي على احلكم ب�ساأن فر�س نفقة العدة للمطلقة بائناً
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اإنه غري �سديد الأن املادة مل حتدد نوع الطالق هل هو طالق رجعي اأم بائن بينونة 

عدتها  نفقة  املطلقة  عن  ت�سقط  وال  �سغرى  بينونة  بائن  احلاكم  فطالق  �سغرى 

ال�سرعية لكل ذلك فاإننا نرى اإعادة الدعوى ملحكمة اأول درجة للق�ساء يف مو�سوعها 

بهيئة مغايرة.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً , ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى ملحكمة اأول درجة للق�ساء يف مو�سوعها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 24/دي�سمرب/2017م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

املحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســـــــامل بــن حممـد الربا�سدي ,

م�سعــــــود بن حممد الرا�سدي , حمـــود بــن حمد امل�سكري , عـــامر بن �سليمان املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)16 (

الطعن رقم 2017/٥٥م 

اأوقاف ) بيع مال الوقف(

ذلك  - العلني.اأثر خمالفه  باملزاد  بيعها  �سوما ويجب  الوقف  اأموال  بيع  ال يجوز 

بطالن البيع .

الوقائع 

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد املداولة تتلخ�س وقائع الدعوى على ما يظهر 

من ملف الق�سية اأن الطاعن تقدم بدعوى اأمام حمكمة �سمائل االبتدائية )الدائرة 

اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  ال�سرعية(�سد 

�سر املحكمة بتاأريخ 2016/4/7م وقال بياناًا لدعواه اإنه تقدم اإىل وزارة االأوقاف 

ملحل  جماورة  وهي  )120م(  م�ساحة  اأر�س  قطعة  �سراء  بطلب  الدينية  وال�سوؤون 

اآخر, وتظلم من ذلك  �سكناه, وقوبل طلبه بالرف�س وقامت الوزارة ببيعها ل�سخ�س 

ا  اإىل وزير االأوقاف وال�سوؤون الدينية فلم يرد عليه واأنه يطلبها بال�سفعة احتياطيًّ

لكون االأر�س مال�سقة املنزل واأن البيع مل يكن بال�سوابط املعمول بها يف بيع واإيجار 

اأموال الوقف واأنه يطلب اإعادة بيعها له, واأجاب احلا�سر عن وزارة االأوقاف وال�سوؤون 

اللجنة  وافقت  للبيع وقد  ا  كافياً مبلغ )13000(  راأت  الفرعية  اللجنة  اأن  الدينية 

الرئي�سية على ذلك واعتمد املح�سر الوزير.

ا على اأن املادة )12( من  وبتاأريخ 2016/10/26م ق�ست املحكمة برف�س الدعوى تاأ�سي�ساً

قانون الوقف مل حتدد البيع باملزاد العلني واإمنا جاءت مطلقة فيبقى االأمر على اإطالقه.

حمكمة  اأمام  اال�ستئناف  بطلب  فتقدم  الطاعن  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يحز  مل 

امل�ستاأنف  احلكم  بتاأييد  املحكمة  ق�ست  2017/1/1٨م  وبتاأريخ  بنزوى  اال�ستئناف 

بتاأريخ  العليا  املحكمة  اأمام  املاثل  بالطعن  فتقدم  احلكم  بهذا  الطاعن  يقتنع  فلم 
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2017/2/23م وبذات التاأريخ اأودعت �سحيفة طعنه املحتوية على اأ�سبابه معتمدة 

من حمام مقبول اأمام هذه املحكمة وهو..........باعتباره وكيالاً عن الطاعن وقدم 

. ما يوؤكد وكالته وقد ا�ستكمل الطعن جميع االإجراءات ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة طلب فيها رف�س الطعن.

اأ�سباب الطعن:

ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه باخلطاأ يف الت�سبيب والق�سور يف اال�ستدالل 

وقال بياناًا لذلك اإن احلكم املطعون فيه ا�ستند اإىل ن�س املادة )2٥( من قانون الوقف 

مع اأن املادة ت�سري اإىل اال�ستدالل وهو غري الوقف.

اأموال  بطرح  االأوقاف  وزارة  تقوم  مكرر   )13( املادة  يف  الوقف  قانون  اأن  ا:  ثانياً

االأوقاف املراد ا�ستثمارها عن طريق املزاد العلني باجلرائد اليومية وقد اأكد ذلك 

حم�سر اجتماع اللجنة االأول 2014/6/٨م املوافقة على البيع باملزاد العلني ابتداء 

ا باالإ�سافة اإىل اأن االأر�س املبيعة  مال�سقة لدار الطاعن ويرغب  من )13000( األفاً

يف �سرائها مبلبغ اأعلى.

�ملحكمة

اإن النعي على احلكم املطعون فيه بهذه االأ�سباب �سديد ذلك ولئن كان من املقرر يف 

ق�ساء املحكمة العليا من حيث ا�ستخال�س الواقعة والنظر يف االأدلة مما ت�ستقل به 

�سحيحة  اأدلة  على  ق�سائها  حمل  يكون  اأن  م�سروط  ذلك  اأن  غري  املو�سوع  حمكمة 

واأ�سباب �سائغة والثابت من تتبعنا ملالب�سات هذه الق�سية وما تعلق بها من اأوراق وما 

اأبداه الطاعن من اأ�سباب اأن احلكم املطعون فيه املوؤيد حلكم حمكمة اأول درجة مل 

يوفق يف حتقيق هذه الق�سية ومل تكن االأ�سباب التي بنى عليها من�سجمة مع االأدلة 

خمالف  فيه  املطعون  احلكم  اأن  كما  الوقف  مل�سلحة  مراعاة  ثم  تكن  ومل  ال�سرعية 

بالنق�س  جدير  فيه  املطعون  احلكم  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  الوقف  قانون  ملفهوم 

قطعة  يف  االأوقاف  وزارة  قبل  من  املربم  البيع  بطالن  املحكمة  هذه  ترى  وبالتايل 

االأر�س حمل الدعوى واإعادة بيعها باملزاد العلني وذلك لالأ�سباب االآتية:

االأول: اأن الطاعن تقدم بطلب �سراء هذه االأر�س فردت عليه وزارة االأوقاف برف�س 

بتاأريخ  بالوالية  املال  وبيت  لالأوقاف  الفرعية  اللجنة  رئي�س  ر�سالة  مبوجب  طلبه 
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200٨/4/13م ثم مت بيعها بال�سوم لغريه بتاأريخ 2014/6/٨م مما يدل على وجود 

حماباة يف هذه ال�سفقة.

ا: اأن جلنة املعاينة التابعة لوزارة االأوقاف قررت بيع االأر�س املذكورة باملزاد  ثانياً

العلني مبوجب حم�سرها املوؤرخ 2013/6/3م ومعتمدة من معايل ال�سيخ وزير االأوقاف 

االأر�س  وباعت  ذلك  عن  الرئي�سية  اللجنة  التفتت  ثم  )13000(األفا  من  ابتداءاً 

ا من غري اإعالن مبوجب ر�سالة رقم )2014/70٨م( املوؤرخ 2014/٨/4م ويف  جزافاً

ذلك م�سرة وا�سحة على الوقف.

االأوقاف  وزارة  االآتي )تقوم  الوقف على  قانون  املادة )13( مكرر من  ن�ست  ا:  ثالثاً

هذه  ومقت�سى  العلني(  املزاد  طريق  عن  ا�ستثمارها  املراد  االأوقاف  اأموال  بطرح 

املادة من باب اأوىل اأن ت�ستمل البيع واأن يكون باملزاد العلني الأن اال�ستثمار يكون مع 

املحافظة على بقاء االأ�سل, والبيع اإتالف لالأ�سل لذا كان من االأجدر اأن يكون البيع 

بالنداء من باب )وال تقل لهما اأف( ولذلك كانت وزارة االأوقاف مدركة لهذا املعني 

عندما قررت جلنة املعاينة البيع باملزاد العلني.

ا: اتفقت اأقوال اأهل العلم على اأن اأموال االأيتام واالأوقاف واأموال الديان تباع  رابعاً

ا للذرائع وقد اأفتى بذلك ال�سيخ اأحمد اخلليلي  ا للم�سلحة و�سداً بالنداء العلني نظراً

مفتي عام ال�سلطنة يف بيع مال موقوف ببلدة املعمور.

ا: تقدمت اأحكام يف مثل ذلك, اأمر الق�ساة ببيع اأموال الوقف بالنداء يف عدة  خام�ساً

واليات بال�سلطنة وذلك هو االأعدل واالأوفر واالأ�سلح للوقف ومن اأمثلة ذلك حكم 

139٨/6/27هـ  بتاأريخ  بالر�ستاق  ا  قا�سياً كان  ملا  اخلرو�سي  خلف  بن  �سعيد  ال�سيخ 

امل�سجد  اأن يطني نخيل  للوكيل  197٨/6/4م جاء يف حكمة مان�سه )لي�س  املوافق 

امل�سجد فالنا�س  لغلة  الزيادة  ــ الأنه تطلب  بالنداء فيمن يزيد  بال�سوم بل يطنيها 

فيها وقت الطناء بال�سواء.

من  والع�سرين  التا�سع  اجلزء  يف  جاء  ذلك  يوؤيد  ما  الفقهاء  اأقوال  من  االأثر  ويف 

امل�سنف ما ن�سه )فقد كان بع�س  احلكام ياأمر بالنداء يف ذلك وقال من قال اإن بيع 

امل�ساومة على كل حال منتق�س وال يباع مال اليتيم وال يثبت اإال فيمن يزيد اإذا باع 

بالدين والنفقة وقال واأما احلاكم واجلماعة عند عدم احلاكم فال يبيع اإال بالنداء 

يعني الوكيل ومن امل�سنف وعن الوكيل اإذا اأراد بيع مال االأيتام يف ق�ساء الدين الذي 
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على والدهم ومل يكن يف البلد �سوق وال م�سجد يجتمع اإليه قلت كيف يكون النداء 

يف االأ�سواق فاإن مل يكن ذلك ينادي عليه يف جماعة من اأهل القرية من يريد ال�سراء 

اأو يزيد على املال.

ملا كان وحيث اإن ق�ساء املو�سوع مل يتقيد بهذا النظر فاإن ق�ساءه غري �سحيح جدير 

بالنق�س والق�ساء ببطالن بيع االأر�س حمل الدعوى وتبعها باملزاد العلني.

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

باإبطال  احلكم  املو�سوع  ويف  �سكالاً  بقبولها  )2016/31م(  رقم  للدعوى  والت�سدي 

بيع قطعة االأر�س الكائنة مبحلة...من عالية ... املوقوفة جلامع ... وبيعها باملزاد 

العلني ورد الكفالة للطاعن.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 21/يناير/201٨م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

املحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســـامل بــن حممـد الربا�سدي ,

م�سعــود بن حممد الرا�سد, عـامر بن �سليمان املحرزي , �ســـــالح الـــــدين نعيم غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17 (

الطعن رقم 2017/147م 

عقد )مغار�سة(

عقداملغار�سة  يحكمه العقد املربم بني �ساحب االأر�س والغار�س واملده املتفق عليها. -

الوقائع 

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد املداولة تتلخ�س وقائع الدعوى على ما يظهر 

االبتدائية  �سحار  حمكمة  اأمام  بدعوى  تقدم  �سده  املطعون  اأن  الق�سية  ملف  من 

)الدائرة ال�سرعية( �سد الطاعن ووالدته طلب فيها:

1ـ  اإلزام املدعى عليه االأول تقدمي الو�سية اخلا�سة باأر�س الوقف.

2ـ  احلكم بعدم نفاذ عقد التنازل عن حق االنتفاع باأر�س الوقف.

االنتفاع  حق  عن  التنازل  اتفاق  بتقدمي  والثالث  االأول  عليهما  املدعى  اإلزام  3ـ 

باأر�س الوقف.

4ـ اإلزم املدعى عليه االأول بتقدمي ح�سابات عن تركة الهالك ………….

على �سند من القول مبوجب العقد املوؤرخ 3/�سعبان/13٨٨هـ املحرر بني وكيل امل�سجد 

وبني مورث املدعي واملدعى عليهما االأول والثاين املدعو ……… مت االتفاق على 

االأطراف  مورث  الثاين  الطرف  يقوم  اأن  على  �سحار  بجامع  اخلا�س  الوقف  غر�س 

والثلث  واالأ�سجار  النخيل  جني  من  ثلثان  وله  واالأ�سجار  بالنخيل  الوقف  بغر�س 

للم�سجد املذكور وجميع امل�ساريف على الغار�س ومدة الغر�س ع�سر �سنوات, وبا�سر 

مورث االأطراف التزامه بغر�س النخيل واالأ�سجار يف اأر�س الوقف اإىل اأن توفاه اهلل, 

واأن املدعى عليه االأول كان وكيل والده يف حال حياته وقد اأخفى اأخطاءاً ارتكبها 

تتمثل يف االآتي:
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االأول: عدم اإعادة االأموال بعد الرجوع من رحلة العالج.

ا: جمع املزرعة وال�سيارة لوالدته. ثانياً

ا: قام ببيع املزرعة واملركبة دون الرجوع اإىل الورثة اأو مكتب االأوقاف. ثالثاً

ا: تنازل عن االنتفاع بالوقف للمدعى عليه الرابع دون علم الورثة. رابعاً

ا: ينتقل عقد االإيجار الأر�س الوقف للورثة. خام�ساً

وقد رد املدعى عليه مبذكرة طلب فيها رف�س الدعوى وقال يف �سحيفته باأن ثلثي 

�سنني  بع�سر  وفاته  بالثلث قبل  فيه كما يريد وقد ت�سرف  يت�سرف  للهالك  الغر�س 

وهبه لزوجته والثلث االآخر جعله لو�سيته وبتاأريخ 2016/12/27م ق�ست املحكمة.

: بانتهاء عقد املغار�سة املربم بني مورث اأطراف الدعوى ووقف جامع ال�سلطان  اأوالاً

قابو�س بوفاة مورث االأطراف.

ا: بعدم �سحة الت�سرفات التي قام بها مورث االأطراف من عطية الزوجة املدعى  ثانياً

عليها )الرابع( يف الثلث االأول وبعدم �سحة الت�سرفات يف الثلث الثاين اخلا�س بالو�سية.

للمدعى  الثانية  عليها  املدعى  بها  قامت  التي  الت�سرفات  ونفاذ  �سحة  بعدم  ا:  ثالثاً

عليه االأول من بيع ثلثي الغر�س حمل الدعوى.

ا: بعدم �سحة ونفاذ ت�سرفات املدعى عليه االأول من قيامه ببيع ثلثي الغر�س  رابعاً

للمدعى عليه الثالث.

ا: ويف الدعوى الفرعية املقامة من املدعى عليه الرابع تق�سي املحكمة باإلزام  خام�ساً

يف   .... باملربع  قابو�س  ال�سلطان  جامع  وقف  باإخالء  والثالث  االأول  عليه  املدعى 

الر�سم امل�ساحي.

حمكمة  اأمام  اال�ستئناف  بطلب  فتقدموا  احلكم  بهذا  الدعوى  اأطراف  يقتنع  فلم 

2017/4/10م ق�ست املحكمة بتاأييد احلكم امل�ستاأنف  �سحار اال�ستئنافيه وبتاأريخ 

العليا  املحكمة  اأمام  املاثل  بالطعن  فتقدم  الطاعن  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يحز  مل 

بتاأريخ 2017/٥/1٥م بذات التاأريخ اأودع �سحيفة طعنه املعتمدة من حمام مقبول 

اأمام هذه املحكمة وهو …….. باعتباره وكيالاً عن الطاعن وقدم ما يوؤكد وكالته 

وقد ا�ستكمل الطعن جميع االإجراءات ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً وقد اأعلن املطعون 
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�سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة طلب فيها رف�س الطعن.

اأ�سباب الطعن:

ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد 

خالف  لقد  وكيله  بو�ساطة  لذلك  بياناًا  وقال  الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف 

احلكم املطعون فيه املادة )٥9٥( من قانون املعامالت املدنية والتجارية والتي ن�ست 

وت�سليمه  اآخر  مع  اأر�س  �ساحب  يتفق  باأن  مغار�سة  �سورة  يف  امل�ساقاة  عقد  يجوز 

االأر�س؛ ليقوم بغر�سها خالل مدة معينة على اأن تكون بعدها االأر�س وال�سجر وما 

اأنها ت�سري  القانون على  املادة )٥96( من ذات  يتبعها �سراكة بينهما( كذلك ن�ست 

اأحكام امل�ساقاة على املغار�سة فيما ال يتعار�س مع طبيعتها(

اإن عقد املغار�سة قد ن�س على اأن مدة املغار�سة ع�سر �سنني ولي�ست مدة اإيجار وقد 

ا كذلك ن�س  ن�س على اأن يق�سم الغر�س ويحق للغار�س اأن يحتفظ بن�سيبه ما بقي حياً

العقد على اأن يكون االإيجار عن الثلث فقط وهو امل�ستحق للوقف وقد حكمت املحكمة 

مبا مل يطلبه اخل�سوم وهو انتهاء عقد املغار�سة ومن منطلق اأحقية الغار�س يف الثلثني 

ا له دون الثلث االآخر يت�سرف فيه كيفما �ساء فله اأن يتنازل عنه بالهبة اأو البيع  ملكاً

ا وللورثة متلكه من بعد الغر�س ونود اأن نو�سح اأنه  دون اأي اعرتا�س ما دام الغر�س حياً

بعد ع�سر �سنوات من اتفاقية املغار�سة مل يق�سم الغر�س واإمنا مت عقد اإيجار وذلك 

يعد دليالاً على ا�ستمرارية عقد املغار�سة واإمنا ينتهي العقد مبوت املغرو�س كما هو 

معروف وقد مت م�سح االأر�س و�سجل يف �سند امللكية باأنه ملك للجامع ووقف غر�س 

ا له. مورث الطاعنني فهل يدرج ا�سم مورث الطاعنني يف امللكية اإال اإذا كان ملكاً

�ملحكمة

ملا هو مقرر يف  �سديد, وذلك  االأ�سباب غري  املطعون فيه بهذه  النعي على احلكم  اإن 

ق�ساء املحكمة العليا من حيث ا�ستخال�س الواقعة والنظر يف االأدلة مما ت�ستقل به 

حمكمة املو�سوع اإذا اأقامت ق�ساءها على اأدلة �سحيحة واأ�سباب �سائغة والثابت من 

تتبعنا حلكم اأول درجة واحلكم املطعون فيه اأنهما حققا يف هذه الق�سية وتتبعا ما 

ا يف احلكم املطعون فيه. تعلق بها من اأوراق مبا ال يدع �سكاً

باأن  املادتان  اأجازت  واأنها  املادة )٥9٥ و٥96(  الطاعن يف طعنه مبوجب  اأبداه  وما 

يكون الغر�س وال�سجر �سركة بني الغار�س ورب االأر�س ونقول اإن امل�ساقاة واملغار�سة 
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�سريعة  )العقد  والقاعدة  اتفاقهما  ح�سب  الطرفني  بني  العقد  يحكمها  واملغا�سلة 

املتعاقدين( ومبا اأن الورثة يعرتفون بالعقد الذي بني مورثهم ووكيل الوقف واأنه 

ا�ستغلوا  والورثة  املورث  اإن  ثم  عليهم  حجة  االعرتاف  فهذا  �سنوات  بع�سر  حمدد 

هذا الغر�س مبا فيه الكفاية فقد م�سى على العقداملذكور اأكرث من خم�سني �سنة مع 

والهبات كفيل بذهابها  بالبيع  الوقف  اأر�س  تناقل  اإن  ثم  �سنوات  بع�سر  اأنه حمدد 

وانطما�س ال�سبغة الوقفية عليها فالعقد وا�سح ال غبار عليه وطلب الطاعن التملك 

لثلثي االأر�س مغاير حلقيقة العقد. 

فلهذه االأ�سباب

اأرباع  ثالثة  ورد  برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

الكفالة للطاعن.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 21/يناير/201٨م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

املحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســـــــامل بــن حممـد الربا�سدي ,

م�سعــود بن حممد الرا�سدي , عـــامر بن �سليمان املحرزي , �ســـــالح الـدين نعيم غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨ (

 الطعن رقم 2017/1٥0م 

اأحوال �سخ�سية  )تطليق للمر�س(

يجب اإعطاء الزوج مهلة �سنة للعالج من املر�س اإذا ثبت مر�سه ويف حالة عدم  -

ال�سفاء فاإن املحكمة تق�سي بف�سخ النكاح بناء على طلب الزوجة.

اأنه مري�س وقبولها به زوجا على الرغم من  - اإخبار الزوج لزوجته قبل الزواج 

وتتحمل  املر�س   ذات  ب�سبب  النكاح  ف�سخ عقد  �سماع دعواها  اأثره عدم  مر�سه 

تبعات موافقتها على االرتباط به.

الوقائع 

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد املداولة تتلخ�س وقائع الدعوى على ما يظهر 

من ملف الق�سية اأن املطعون �سدها تقدمت بدعوى اأمام حمكمة �ساللة االبتدائية 

)الدائرة ال�سرعية( �سد الطاعن زوجها طلبت فيهاالق�ساء لها بتطليقها منه.

منذ  بها  دخل  وقد  2014/11/11م  منذ  للطاعن  زوجة  اإنها  القول  من  �سند  على 

ال�سحية  عليه  املدعى  بحالة  فوجئت  املدعية  اأن  اإال  الدعوى  رفع  على  �سابق  عام 

وتعاطيه االأدوية مما اأثر فيها مبوجب املادة الرابعة من قانون االأحوال ال�سخ�سية 

كما اأن املر�س يوؤثر على حقوقها مبوجب املادة )37( من ذات القانون ح�سر املدعى 

عليه واأجاب باأن �سحته جيدة واأن الطبيب �سرح له بالزواج كما تقدم املدعى عليه 

بدعوى فرعية طلب يف ختامها اإلزام املدعى عليها باإرجاع مبلغ )11٨40ر.ع( قيمة 

املهر وتكاليف الزواج.

ا عن حالته املر�سية واأنه م�ساب بفريو�س  ا طبياً واأح�سر املدعى عليه الطاعن تقريراً

له  يوجد  واأنه  ا  جداً �سئيلة  ب�سفة  ولكن  ممكن  املر�س  انتقال  واأن  الوبائي  الكبد 

م�ساب  املدعى عليه  باأن  املدعية  ا وعقبت  ونف�سياً ا  �سليم عقلياً املري�س  اأن  كما  عالج 
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بهذا املر�س منذ �سنوات واأنها تخاف على نف�سها وعلى اأوالدها اأن لو ولدت منه واأنها 

االأ�سلية  الدعوى  يف  اأوالاً  املحكمة  ق�ست  2016/12/٨م  وبتاأريخ  دعواه  ترف�س 

فور  عدتها  ا�ستقبال  وعليها  لل�سرر  بائنة  طلقة  عليه  املدعى  من  املدعية  بتطليق 

ا ويف الدعوى الفرعية برف�سها. �سريورة احلكم نهايئاً

حمكمة  اأمام  اال�ستئناف  بطلب  فتقدم  امل�ستاأنف  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يحز  مل   

اال�ستئناف ب�ساللة وبتاأريخ 2017/4/11م ق�ست املحكمة بتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

بتاأريخ  العليا  املحكمة  اأمام  املاثل  بالطعن  فتقدم  احلكم  بهذا  الطاعن  يقتنع  فلم 

اأمام  مقبول  معتمدة من حمام  اأودع �سحيفة طعنه  التاأريخ  وبذات  2017/٥/1٨م 

هذه املحكمة وهو ......من مكتب/ ......... باعتبارهما وكيلني عن الطاعن وقدم 

  . ما يوؤكد وكالته وقد ا�ستكمل الطعن جميع االإجراءات ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

اأ�سباب الطعن:

القانون  مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  ينعى  الطاعن  فاإن  املو�سوع  حيث  ومن 

والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب وقال بياناًا لذلك بو�ساطة حماميه اأن 

املطعون �سدها ا�ستندت يف �سحيفة دعواها اإىل ن�س املادتني )37 ــ 101( من قانون 

االأحوال ال�سخ�سية وبالرجوع اإىل املادة )37( ال جندها تنطبق على واقع الدعوى 

ال�سرر الذي  ا ومل تثبت  ا وال ماديًّ اإن الطاعن مل يغرر املطعون �سدها معنويًّ حيث 

ا بعد الفحو�سات الطبية اأنها مل ي�سبها  ا وا�سحاً اأ�سابها بل على العك�س اأقرت اإقراراً

اأي مر�س من جراء املعا�سرة.

ا مل تتوفر يف هذه الق�سية منها ال�سرر الذي  واأما املادة )101( فقد ا�سرتطت �سروطاً

يتعذر معه دوام الع�سرة وهنا مل يثبت �سرر يتعذر معه دوام الع�سرة فالطاعن عمل 

ا ولذلك  فحو�سات بامل�ست�سفى ال�سلطاين ب�ساللة وقد جاءت النتيجة باأنه �سفي متاماً

زالت العلة التي تتم�سك بها املطعون �سدها يف طلب الطالق.

اإن احلكم املطعون فيه اأخطاأ يف تطبيق القانون عندما اعتمد على املادة )9٨( من 

قانون االأحوال ال�سخ�سية مع اأن املادة تن�س )على اأن لكل من الزوجني طلب التطليق 

لعلة يف االآخر يتعذر معهما ا�ستمرار احلياة الزوجية وال يرجى منها برء اأو يرجى 

بعد م�سي اأكرث من �سنة, عقلية كانت العلة اأو ع�سوية اأ�سيب بها قبل العقد اأو بعده 

واإذا كان العلة يرجى منها برء قبل م�سي �سنة تعطي املحكمة املعتل اأجل �سنٍة قبل 
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التطليق وباإنزال احلكم املطعون فيه على وقائع الدعوى جنده مل يطبق املادة )9٨( 

ا حيث يوؤجل املري�س ملدة �سنة حتى تتاأكد املحكمة من �سفائه وبرئه  ا �سحيحاً تطبيقاً

مع اأن الفحو�سات ال�سابقة املقدمة اأمام حمكمة اأول درجة وثاين درجة دالة على 

اإمكانية �سحته وبرئه ثم جاء قرار امل�ست�سفى ال�سلطاين يوؤكد �سفاء املري�س من هذه 

ا )اإن املحكمة مل تاأخذ بدفاع الطاعن كما اأن الق�سور وا�سح يف الت�سبيب  العلة متاماً

حيث اإن احلكم املطعون فيه اأيد حكم اأول درجة دون حتقيق يف الق�سية.

�ملحكمة

اإن النعي على احلكم املطعون فيه بهذه االأ�سباب �سديد ذلك ولئن كان من املقرر يف 

ق�ساء املحكمة العليا من حيث ا�ستخال�س الواقعة والنظر يف االأدلة وموازنتها مما 

ت�ستقل به حمكمة املو�سوع غري اأن ذلك م�سروط باأن يكون حمل ق�سائها على اأدلة 

�سحيحة واأ�سباب �سائغة, والثابت من احلكم املطعون فيه املوؤيد حلكم اأول درجة اأنه 

اإليه املادة )9٨( من قانون االأحوال ال�سخ�سية بل اأخذ بطرف  مل يطبق ما ترمي 

منها مع اأن املادة وا�سحة و�سوح ال�سم�س يف رابعة النهار, ومقت�ساها اأن املر�س اإذا كان 

مما ميكن عالجه والربء منه فاملحكمة تعطي املري�س اأجالاً ملدة �سنة, فاإن �سفي  واإال 

فللمحكمة اأن حتكم بالتفريق بني الزوجني واالأ�سل يف ذلك ف�سخ النكاح ال الطالق 

الذي قرره احلكم املطعون فيه, الأن املطعون �سدها تدعي عدم العلم باملر�س وهو 

اإىل حكم  الق�سية  احتاجت  ملا  الزواج  اأخربها قبل  فلو  وتدلي�س  ال يخلو من غ�س 

اأن تقبله  واإما  اإ�سكال فهي حرة يف اختيارها  اأن ترف�س االرتباط به فال  اإما  الأنها 

على احلال الذي هو عليه فتكون امل�سوؤولة عن ذلك؛ الأنها اأقحمت نف�سها بنف�سها يف 

اأمر كان باإمكانها التحّرز منه اأما وكون الزوج اعرتف اأنه مل يخربها قبل الزواج فمن 

هذا املنطلق �سار من حقها طلب ف�سخ النكاح ولكن ال بد من النظر يف املر�س هل هو 

من االأمرا�س املعدية اأو من االأمرا�س املقزرة املنغ�سة ال�ستمرار احلياة الزوجية اأو 

غري ذلك وكذلك بالن�سبة اإىل اإمكان الربء وال�سفاء وعدم ذلك فهذه اأمور اعتبارية 

املواد  النا�سه على ذلك وكذلك  ال�سرعية  القواعد  التحقق منها مبوجب  ال بد من 

ا ين�س على �سفائه من هذه العلة  ا طبياً القانونية ال �سيما واأن الطاعن قدم تقريراً

املطعون  اإىل  باالإ�سافة  اأن تتحقق من ذلك  بها  االأجدر  فكان  املو�سوع  اأمام حمكمة 

�سدها مل تت�سرر من مر�س زوجها واأن اأمر العدوى لهذا املر�س �سئيل ح�سب التقارير 

الطبية فالق�سور يف الت�سبيب وا�سح يف احلكم املطعون فيه موؤثر يف بطالنه.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً , ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/فرباير/201٨م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

�ملحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة :ـ  �ســـــــامل بــن حممـد الربا�سدي,

م�سعــود بن حممد الرا�سدي , حمــود بــن حمد امل�سكري , عــامر بن �سليمان املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)19 (

 الطعن رقم 2017/4م 

اأحوال �سخ�سة )جواز املح�سون(

االأ�سل اأن يكون جواز �سفر املح�سون بحوزة احلا�سن لكونه من امل�ستندات املثبتة  -

اأن  خيف  اإذا  وذلك  املح�سون  ويّل  بيد  اجلواز  بقاء  هو  اال�ستثناء  ل�سخ�سيته. 

ي�سافر احلا�سن باملح�سون خارج البالد دون موافقه وليه.

الوقائع 

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق وبعد املداولة تتح�سل الوقائع 

يف اأن الطاعنة كانت قد اأقامت �سد املطعون �سده )املدعى عليه( الدعوى ال�سرعية 

ذات رقم )3٥9/�س/2016م( باملحكمة االبتدائية مب�سقط, وذلك مبوجب �سحيفة 

لها باأحقيتها بح�سانة ولدها )...(  اأعلنت للمدعى عليه قانوناًا طلبت فيها احلكم 

واإلزام املدعى عليه بدفع نفقة للولد واأن يوؤدي لها )600ر.ع( تطالبه بها وبدفع 

موؤخر ال�سداق وقيمة الذهب وجتديد ال�سيارة وت�سليمها جواز �سفر الولد و�سهادة 

ا. الطالق واأن يدفع للجمعية )100ر.ع( �سهريًّ

2016/٨/31م  وبجل�سة  االبتدائية  املحكمة  اأمام  تدوولت  الدعوى  اإن  وحيث 

باأن  واإلزامه   )...( عليه  املدعى  من  ابنها  بح�سانة  املدعية  اأحقية  باإثبات  ق�ست 

ا واإلزامه بت�سليم  يوؤدي للمدعية نفقة �ساملة للمح�سون قدرها خم�سون رياالاً عمانيًّ

املدعية وثيقة الطالق واأحقية املدعى عليه يف زيارة ابنه املذكور باأن ياأخذه يوم 

ا ويرده ال�ساعة ال�سابعة م�ساء من نف�س اليوم من كل  اجلمعة ال�ساعة العا�سرة �سباحاً

اأ�سبوع ورف�س طلبي موؤخر ال�سداق وقيمة الذهب وعدم اخت�سا�س املحكمة بنظر 

باقي الطلبات واإلزام املدعى عليه مب�ساريف الدعوى.

فلم يلق هذا احلكم قبوالاً لدى املدعية فا�ستاأنفته اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط 
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بتعديل  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  2016/11/2٨م  بجل�سة  فق�ست 

احلكم امل�ستاأنف يف �سقه املتعلق بالنفقة, وذلك بزيادة النفقة املق�سي بها للطفل ... 

ا نفقة �ساملة وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك واألزمت  ا �سهريًّ لتكون �سبعني رياالاً عمانيًّ

امل�ستاأنفة امل�ساريف.

فلم يجد هذا احلكم قبوالاً لدى الطاعنة فتقدمت بالطعن عليه اأمام هذه املحكمة 

مبوجب �سحيفة وقعها املحامي د/...........املحامي مكتب الدكتور ...... للمحاماة 

الوكالة  �سند  ن�سخة من  الطاعنة وقدم  القانونية ب�سفته وكيالاً عن  واال�ست�سارات 

وقد اأعلنت ال�سحيفة للمطعون �سده فرد عليها ب�سحيفة مل ت�سدر اأو توقع من حمام 

. مقبول عقبت عليها الطاعنة وحيث اإن الطعن قد اأقيم يف امليعاد فهو مقبول �سكالاً

اأ�سباب الطعن والرد عليها:

الإغفال  وذلك  وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  حا�سلها  اأ�سباب  على  الطعن  اأقيم 

املحكمة عن طلبات الطاعنة يف موؤخر ال�سداق وقيمة الذهب على الرغم من قيام 

ا اأمام جميع اأهله وبدون اأي �سبب اأو وجه حق. املطعون �سده بتطليقها ثالثاً

االأحوال  قانون  من   )16( باملادة  عمالاً  الزواج  اأركان  من  ا  ركناً ال�سداق  كان  وملا 

خالف  قد  احلكم  يكون  وبذلك  القانون,  ذات  من   )24( املادة  وكذلك  ال�سخ�سية 

الذي  الذهب  بقيمة  الطاعنة  طلب  اأغفل  حينما  احلكم  خالف  وكذلك  القانون 

�سيارة خا�سة به كذلك خالف احلكم  ل�سراء  واأخذ ثمنه  ببيعه  اأخذه منها وقام 

املطعون فيه ب�ساأن تقدير النفقة للولد لعدم كفايتها.

اأغفل عن طلبات الطاعنة باأحقيتها يف مبلغ اجلمعية  كذلك خالف احلكم حينما 

وجواز �سفر االبن ويف ختام ال�سحيفة طالبت الق�ساء لها بجميع ما ورد ب�سحيفة 

الدعوى, والرد على ذلك اأن النعي على احلكم املطعون فيه بهذه االأ�سباب غري �سديد 

ونراها  املو�سوع  قا�سي  اخت�سا�س  من  النفقات  تقدير  اإن  اإذ  النفقة  تقدير  ب�ساأن 

كافية مبا ق�ست به حمكمة اال�ستئناف.

فهو  �سفر ولدها  لها بجواز  الق�ساء  ب�ساأن عدم  املطعون فيه  النعي على احلكم  واأما 

نعي �سديد ذلك اأن اجلواز هو من امل�ستندات والوثائق املالزمة لل�سخ�س, الأنه يحمل 

ا�سمه واحلاجة اإليه �سرورية لتقدميه اأمام اجلهات املخت�سة منها التعليم وال�سحة 

ونحوها ومبا اأن الطاعنة هي احلا�سنة للولد وهي عمانية اجلن�سية فاإن املحذور من 
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اأن ت�سافر بالولد اإىل اخلارج وبقاوؤه هناك غري وارد على اأنها يف حالة رغبتها بال�سفر 

للمح�سون اإىل خارج عمان يجب عليها اأخذ االإذن من والده وبذلك فاإن من االأوىل 

بقاء جواز املح�سون مع احلا�سنة حتى ت�سقط احل�سانة منها.

واأما النعي على احلكم املطعون فيه ب�ساأن ال�سداق االآجل فهو غري �سديد واأن ما ق�ست 

به �سحيح اإ�سافة اإىل اأن الطاعنة قد ح�سرت اأمامنا بجل�سة 201٨/2/4م فاأقرت 

باأنها تتنازل عن الدعوى اخلا�سة مبوؤجر ال�سداق واأما مو�سوع قيمة الذهب فقد 

اأقر املطعون �سده باأن عليه من قيمته �ستمائة ريال عماين واأنه ال ي�ستطيع دفعه لها 

ا وقد اأقرت اأمامنا الطاعنة باأنها ال تطالبه مبا زاد على ذلك من دعوى قيمة  اأق�ساطاً

الذهب وحيث اإن االإقرار �سيد االأدلة فاإننا نرى الق�ساء للطاعنة مببلغ �ستمائة ريال 

عماين قيمة الذهب.

فلهذه االأ�سباب

ا فيما يتعلق  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً , ويف املو�سوع بنق�س احلكم جزئياً

يوؤدي  باأن  �سده  املطعون  باإلزام  وذلك  املح�سون  �سفر  جواز  وت�سليم  الذهب  بقيمة 

للطاعنة �ستمائة ريال عماين قيمة الذهب واأن ي�سلمها جواز �سفر املح�سون والتاأييد 

فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعنة .«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 11/فرباير/201٨م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

�ملحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســـــــامل بــن حممـد الربا�سدي ,

م�سعــود بن حممد الرا�سدي , حمـود بــن حمد امل�سكري , عـــامر بن �سليمان املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)20 (

الطعن رقم 2017/٥٨م 

اأحوال �سخ�سيه )�سقاق(

كرثة الرتدد على املحاكم وتعدد الدعاوى بني الزوجني دليل على ال�سقاق  الذي  -

هو �سبب للتطليق.

الوقائع 

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد املداولة تتلخ�س وقائع الدعوى على ما يظهر 

من ملف الق�سية اأن املطعون �سدها تقدمت بدعوى اأمام حمكمة ال�سيب االبتدائية 

)الدائرة ال�سرعية( �سد زوجها مبوجب �سحيفة اأودعتها اأمانة �سر املحكمة بتاأريخ 

وتوفري  االأوالد  وح�سانة  لل�سقاق  بتطليقها  احلكم  فيها  طلبت  201٥/12/31م 

منزل ونفقة عدة ومتعة وموؤخر ال�سداق ودفع املديونيات التي على املدعى عليه 

)الطاعن( وقدرها �سبعة اآالف ريال عماين وقالت بياناًا لدعواها باأنها زوجة للمدعى 

عليه )الطاعن( وولدت منه على فرا�س الزوجية خم�سة اأبناء ومنذ زواجها مل يكن 

ثم  بتطليقها  وقام  ير�س  مل  لكنه  معه  االأمر  مناق�سة  وحاولت  يعمل  عليه  املدعى 

راجعها ومل يتغري و�سعه ويعاملها املعاملة ال�سيئة.

ورد الطاعن على دعوى زوجته مبذكرة طلب فيها رف�س الدعوى ل�سابقة الف�سل رقم 

)201٥/197م(.

الطاعنة  تقتنع  فلم  الدعوى,  برف�س  املحكمة  ق�ست  2016/٥/12م  وبتاأريخ 

وبتاأريخ  بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  اال�ستئناف  بطلب  فتقدمت  احلكم  بهذا 

بتطليق  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  بنق�س  املحكمة  ق�ست  2017/1/19م 

احلكم  هذا  ي�سري  بعدما  لل�سقاق  �سغرى  بينونة  بائنة  طلقة  زوجها  من  امل�ستاأنفة 

للم�ستاأنف  املعجل  املهر  من  عماين  ريال  األفي  مبلغ  باإرجاع  امل�ستاأنفة  واإلزام  ا  نهائيًّ
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�سده واإلزام امل�ستاأنف �سده اأن يدفع للم�ستاأنفة ثالثمائة ريال عماين متعة وحكمت 

�ساملة  لهم  نفقة  عماين  ريال  وباأربعمائة  للم�ستاأنفة  االأوالد  بح�سانة  املحكمة 

وبتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك.

العليا  اأمام املحكمة  املاثل  فلم يحز هذا احلكم قبوالاً لدى الطاعن فتقدم بالطعن 

اأ�سبابه  على  املحتوية  طعنه  �سحيفة  اأودع  التاأريخ  وبذات  2017/2/27م  بتاأريخ 

اأمام هذه املحكمة وهو ..... باعتباره وكيالاً عن الطاعن  معتمدة من حمام مقبول 

ال�سكلية فهو مقبول  الطعن جميع االإجراءات  ا�ستكمل  يوؤكد وكالته وقد  ما  وقدم 

. �سكالاً

وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها مبذكرة طلبت فيها رف�س 

الطعن.

اأ�سباب الطعن:

ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد 

يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب والق�ساء مبا ال يطلبه اخل�سوم وقال بياناًا لذلك 

بو�ساطة حماميه اإن الطاعن مت�سك اأمام حمكمة اأول درجة واأمام حمكمة اال�ستئناف 

املطعون �سدها قد  اإن  فيها حيث  الف�سل  ل�سابقة  الدعوى  بالدفع بعدم جواز نظر 

ا بنف�س الدعوى �سد الطاعن وبنف�س الطلبات وقد ق�سى برف�سها ومل  تقدمت �سابقاً

تاأت باأ�سباب جديدة ت�ستوجب الطالق وهو اأبغ�س احلالل اإىل اهلل فرباط الزوجية 

ال ميكن حله باأب�سط االأمور, وما قدمته الطاعنة من اأ�سباب لل�سقاق ما هي اإال اأقوال 

ا للطالق, اإن املحكمة األزمت املطعون  مر�سلة ال ي�ساندها دليل وال ت�سح اأن تكون اأ�سباباً

األفي ريال عماين من املهر املعجل وهذا خمالف لطلب املطعون �سدها  �سدها بدفع 

اخللع وا�ستعدادها بدفع ثالثة اآالف ريال عماين كما ق�سى لها احلكم املطعون فيه 

املطعون �سدها من  اأن  من  للثابت  متعة طالق وهذا خمالف  ريال عماين  ثالثمائة 

طلبت الطالق وهي املت�سببة يف ال�سقاق اإن احلكم املطعون فيه خالف القانون عندما 

حكم باأربعمائة ريال عماين نفقة االأوالد ومل تراع املحكمة حالة املنفق وما عليه 

من الديون.

�ملحكمة

ملا هو مقرر يف  االأ�سباب غري �سديد؛ وذلك  النعي على احلكم املطعون فيه بهذه  اإن 
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ق�ساء املحكمة العليا من حيث ا�ستخال�س الواقعة والنظر يف االأدلة وموازنتها مما 

اأدلة �سحيحة واأ�سباب �سائغة  اأقامت ق�ساءها على  اإذا  ت�ستقل به حمكمة املو�سوع 

والثابت من االأوراق اأن احلكم املطعون فيه بني على اأ�سباب �سحيحة فاإن من اأ�سباب 

ال�سقاق التنافر احلا�سل بني الزوجني وبعد اأحدهما عن االآخر ومنها كرثة الدعاوي 

اأن الطاعن نف�سه مييل اإىل اخللع وذلك  والرتدد على املحاكم والظاهر من االأوراق 

مبوجب االتفاقية التي حددها املحامي .... بتاأريخ 201٥/12/29م ر�سي الطاعن 

البند  يف  وذلك  عماين,  ريال  وخم�سمائة  ريال  األف  مقابل  زوجته  فيها  يخالع  اأن 

ال�ساد�س وقد وقع على ذلك ورف�ست زوجته التوقيع على االتفاقية كما هو ظاهر 

ما  باأقل  اكتفائه  وهذا يدل على عدم رغبته يف االرتباط بزوجته كما يدل على 

اأ�سباب حول نفقة  اأبداه الطاعن من  اأن ما  حكم به ق�ساة احلكم املطعون فيه كما 

االأوالد وهم خم�سة غري مقبول الأن ذلك اأقل حقهم مع �سموليتها وهي مقدمة على 

�سائر الديون مبوجب املادة )47( من قانون االأحوال ال�سخ�سية.

فلهذه االأ�سباب

املطعون  املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم  , ويف  �سكالاً  الطعن  املحكمة بقبول  »حكمت 

فيه ورد الكفالة للطاعنة.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 4/فرباير/201٨م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

املحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : م�سعــــــود بن حممد الرا�سدي ,

حــــمــود بن حـــمد امل�سكري , عــامر بن �سليمان املحرزي , �ســـــالح الــدين نعيم غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 21(

الطعن رقم 2017/237م 

اأحوال �سخ�سية )�سقوط احل�سانة(

مع  - اخلروج  اأو  منحرفة  الأفعال  اأوممار�سته  للمح�سون  الدرا�سي  امل�ستوى  تدين 

اأو الظهور مبظاهر ال تليق دليل على عدم �سالحية احلا�سن  الرجال االأجانب 

للح�سانة. اأثر ذلك احلكم باإ�سقاطها عنه.

الوقائع 

يف  تخل�س  الدعوى  واقعة  فاإن  املرفقة  واالأوراق  الدعوى  ملف  على  االطالع  بعد 

املحكمة  )دائرة  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اأمام  ابتداءاً  دعواه  اأقام  الطاعن  اأن 

اإ�سقاط ح�سانة ابنته... منها و�سم ح�سانة  ا  ال�سرعية( �سد املطعون �سدها طالباً

رقم  الق�سائي  احلكم  مبوجب  عليه  املقررة  النفقة  واإ�سقاط  اإليه  البنت  تلك 

)200٨/٥36م( ال�سادر بتاأريخ 31/يناير/2009م. 

الزوجية  فرا�س  على  منها  ورزق  مطلقته  عليها  املدعى  اإن  لدعواه:  ا  �سارحاً وقال 

فيها  طلبت  )200٨/٥37م(  رقم  الدعوى  عليها  املدعى  اأقامت  وقد  اأوالد  باأربعة 

ا فاختار ثالثة منهم العي�س مع والدهم واأما البنت  الق�ساء لها بح�سانة االأوالد جميعاً

....ف�سدر احلكم باأن تكون يف ح�سانة اأمها املدعى عليها كما اأقام املدعي الدعوى 

رقم )200٨/٥36م( حكم له فيها بتمكينه من زيارة ابنته ... اإال اأن املدعى عليها 

امتنعت عن تنفيذ احلكم منذ �سهر نوفمرب )2016م( وقد تبني للمدعي اأن ابنته... 

بتوا�سلها مع رجال غرباء عرب ح�ساباتها اخلا�سة يف  القومي  ال�سلوك  خرجت عن 

العلمي  م�ستواها  تدين  عن  ف�سالاً  معهم  وخرجت  بل  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

اأمام  التفاخر  دائمة  واإنها  املدر�سي  ملب�سها  لياقة  املدر�سة وعدم  وكرثة غيابها من 

املدعى  واأما  انحرافها عن جادة احلق  ال�سباب مما يدل على  مع  زميالتها بعالقتها 

عليها فاأنكرت الدعوى وكذلك البنت .... اأفادت باأنها ترغب يف البقاء مع اأمها منكرة 
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توا�سلها  ب�سبب  تكن  فلم  اعتذارها الأبيها  ورقة  واأما  االأجانب  الرجال  مع  توا�سلها 

اإن املحكمة االبتدائية نظرت الدعوى على النحو الوارد  مع �سباب اآخرين.وحيث 

وكلفت  ا(  حاليًّ )الطاعن  املدعى  بهم  اأتى  الذين  ال�سهود  اإىل  وا�ستمعت  باملحا�سر 

واال�ستماع   .... املح�سونة  عن  تقرير  الإعداد  االجتماعي  البحث  ق�سم  املحكمة 

2017/٥/23م  اإىل طريف النزاع واقرتاح االأ�سلح للح�سانة واأ�سباب ذلك.وبجل�سة 

قدمت املدعى عليها دعوى فرعية طلبت يف ختامها زيادة النفقة املفرو�سة للبنت 

ا بامل�ساريف  اإلزام املدعى عليه فرعيًّ اإىل مائتي ريال عماين مع  ... من مائة ريال 

االإجازة  خالل  ال�سفر  اأجل  من  البنت  �سفر  جواز  ت�سليمها  وهو  اآخر  ا  طلباً واأ�سافت 

اأثبتوا  اإذا ما  ا  فاأبدى املدعى عليه عدم ممانعته من ت�سليم اجلواز للمدعية فرعيًّ

143٨/9/4هـ  بجل�سة  حكمت  االبتدائية  املحكمة  اإن  ال�سفر.وحيث  بتذاكر  ذلك 

املوافق 2017/٥/30م باالآتي:

: يف الدعوى االأ�سلية باإ�سقاط ح�سانة املدعى عليها للبنت... واأحقية املدعى  اأوالاً

بح�سانتها واإ�سقاط النفقة املقررة للبنت .... واإلزام املدعى عليها بامل�ساريف.

ا  ا: يف الدعوى الفرعية برف�س طلب زيادة النفقة وباإلزام املدعى عليه فرعيًّ ثانياً

ا جواز  �سفر البنت ... على اأن ترجعه املدعية للمدعى عليه  بت�سليم املدعية فرعيًّ

بتاأريخ 31/يوليو/2017م مع اإلزام الطرفني بامل�ساريف منا�سفة بينهما.

�سهادة  مبوجب  املحكمة  لدى  ثبت  ما  على  االأ�سلية  الدعوى  يف  احلكم  �سدر  وقد 

غري  ا  اأ�سليًّ عليها  املدعى  اأن  من  الدرا�سية  والتقارير  االجتماعي  والبحث  ال�سهود 

وعدم   .... ابنتها  لت�سرفات  انتباهها  عدم  من  ا  اأخذاً  ... ابنتها  حل�سانة  �ساحلة 

اإعطائها الرعاية الكافية وذلك ب�سهادة ال�سهود الذين اأثبتوا روؤية البنت مع اأجنبي 

عنها ب�سورة غري  حمت�سمة ووجود ر�سائل توا�سل بينها وبني �سباب ومقاطع مرئية 

و�سعرها  وترق�س  تغني  كونها  الئق  غري  ب�سكل   ... للمح�سونة  و�سور  )فيديوهات( 

و�سائل  على  املقاطع  لتلك  وعر�سها  منها,  حمارم  غري  اأ�سخا�س  وبجنبها  مك�سوف 

واملقاطع  ال�سور  تلك  ووجود  واالإن�ستجرام(  �سات  )ال�سناب  االجتماعي  التوا�سل 

املرئية مع املدعو .... و�سهادة ال�سهود بوجود ر�سائل يف غرفة .... اخلا�سة موجهة 

لزميالتها تفيد بخروجها مع ال�سباب االأجانب كما اأن التقارير الدرا�سية للمح�سونة 

تبني تدين م�ستواها ف�سالاً عن و�سول البنت ل�سن البلوغ ووجود من ي�سلح من الن�ساء 

مع املدعي للح�سانة وهي ابنته .... ال�ساكنة معه.واأما الدعوى الفرعية فقد اأتى 
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ا جواز �سفر البنت املح�سونة ...بناءاً على ما اأبداه  احلكم فيها بت�سليم املدعية فرعيًّ

ا من عدم ممانعته من ت�سليمها اجلواز من اأجل ذلك ال�سفر على اأن  املدعى عليه فرعيًّ

ا. ترجعه املدعية عند عودتها اإىل ال�سلطنة فوراً

فيه  فطعن   .......... ا  اأ�سليًّ املدعي  لدى  قبوالاً  يلق  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

باال�ستئناف رقم )2017/161م( اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط طلب فيه احلكم 

ا  باإلغاء ال�سق املتعلق باإلزامه بت�سليم جواز �سفر ابنته .... اإىل اأمها املدعية فرعيًّ

وذلك الأنه وافق على الت�سليم قبل احلكم ولكن ا�ستجد اأمر بعد احلكم وهو اأنه مت 

/16 3/يونيو اإىل  اإيفاده يف بعثة تدريبية من جهة عمله اإىل خارج ال�سلطنة من 

اجلهة  اإىل  اأخوانها  باقي  مع  البنت  ت�سافر  اأن  املنا�سب  اإن  وحيث  �سبتمرب/2017م 

ا. املوفد اإليها امل�ستاأنف لتكون البنت مع اأخوانها جميعاً

االبتدائي مبوجب �سحيفة  ....... طعنت على احلكم  ا  اأ�سليًّ املدعى عليها  اأن  كما 

اال�ستئناف رقم )2017/162م( لدى ذات املحكمة طلبت فيه احلكم برف�س الدعوى 

االأ�سلية واإلزام رافعها امل�ساريف وذلك لعدم قيام الدليل على �سحتها ذلك الأن �سهادة 

اأبنائها �سدها اأمام حمكمة اأول درجة ت�سكك يف م�سداقيتها كونهم على خ�سام معها 

وبالتايل تطلب االلتفات عن تلك ال�سهادة.

وحيث اإن حمكمة اال�ستئناف حكمت بجل�سة 143٨/11/29هـ املوافق 2017/٨/21م 

. بقبول اال�ستئنافني �سكالاً

: يف اال�ستئناف رقم )161/�س/2017م( برف�سه. ويف املو�سوع اأوالاً

ا: يف اال�ستئناف رقم )162/�س/2017م( باإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به  ثانياً

ا برف�سها وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به  يف الدعوى االأ�سلية والق�ساء جمدداً

يف الدعوى الفرعية واألزمت املحكوم عليه بامل�ساريف يف اال�ستئنافني.

ا ....... فطعن عليه بالنق�س  وحيث اإن هذا احلكم مل يلق قبوالاً لدى املدعي اأ�سليًّ

الطاعن  وكيل  من  عليها  موقعة  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب 

املحامي....... رقم قيد ).../ع/2011م( من مكتب ....... للمحاماة واال�ست�سارات 

خمالفة  حا�سلها  باأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  حيث  القانونية 

ا وتاأويالاً والف�ساد يف اال�ستدالل ويقول حمامي  للقانون تطبيقاً احلكم املطعون فيه 

ا لذلك اإن احلكم املطعون فيه قد خالف القانون, وذلك عندما التفت  الطاعن �سارحاً
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والتي  درجة  اأول  حمكمة  �سمعتها  التي  ال�سهود  بها  اأدىل  التي  ال�سهادات  كافة  عن 

والعرفية  ال�سرعية  للقواعد  واملخالف  القومي  غري  املح�سونة  البنت  �سلوك  اأثبتت 

ا  والعادات والتقاليد احلميدة جاء ذلك الطرح وااللتفات عن تلك ال�سهادات تاأ�سي�ساً

على وجود خ�سومة بني ال�سهود ووالدتهم املطعون �سدها وقد فات املحكمة م�سدرة 

حول  كلها  جاءت  اإمنا  اأمهم  وهي  احلا�سنة  �سد  تاأت  مل  ال�سهادات  تلك  اأن  احلكم 

اأخته ال تنال من عدالته وال يقدح فيها ما دامت  اأختهم و�سهادة االأخ على  �سلوك 

متفقة و�سحيح القانون وبذلك يكون احلكم املطعون فيه قد خالف �سحيح القانون 

ي�ستوجب  القانون مما  اأو  ال�سرع  �سند من  اأو  ال�سهود بال موجب  �سهادة  عندما طرح 

معه الق�ساء بنق�س احلكم املطعون فيه ف�سالاً عن اأن احلكم املطعون فيه قد تناق�ست 

اأ�سبابه عندما اأجاز وقوع بع�س االأخطاء الب�سيطة )على حد تعبريه( وذلك ل�سغر 

ال�سن وقلة اخلربة ثم اأتى بعدما ذلك واأخذ برغبة تلك البنت يف البقاء يف ح�سانة 

اأمها فاإن كانت عدمية اخلربة و�سغرية ال�سن فاإن اختيارها يكون ال اأثر له ويف ختام 

ال�سحيفة ت�ساءل الطاعن: ما اإذا كان ما قارفته املح�سونة من �سلوك وهو خروجها 

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يف  املقطع  هذا  ون�سر  معه  والت�سوير  اأجنبي  �ساب  مع 

ف�سالاً عن بقاء البنت مبفردها يف املنزل ووجود �ساب اأجنبي معها لوحدها ال يعترب 

فماذا  وال�سالمة  املح�سون من احلفظ  ب�سوؤون  والقيام  والرعاية  الرتبية  اإهماالاً يف 

يعني هذا؟؟؟

املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  ا  ختاماً الطاعن  وطالب 

واالإحالة اإىل املحكمة م�سدرة احلكم لتحكم فيه بهيئة مغايرة اأو الت�سدي ملو�سوع 

احلكم  وتاأييد  برف�سهما  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني  بقبول  والق�ساء  الدعوى 

امل�ستاأنف ال�سادر من املحكمة االبتدائية مب�سقط يف الدعوى رقم )2017/103م(.

ا من  ا موقعاً اأ�سباب الطعن فقدمت ردًّ اإنه مت اإعالن املطعون �سدها ب�سحيفة  وحيث 

حماميها الدكتور ......... خل�س الرد اإىل طلب رف�س الطعن بالنق�س على احلكم 

املطعون فيه واإلزام الطاعن بامل�ساريف على �سند من القول اإن احلكم املطعون فيه 

ا وتاأويالاً ذلك اأن من �سلطة حمكمة املو�سوع وزن البينات  �سادف �سحيح القانون تطبيقاً

وتقدير اأقوال ال�سهود ولها اأن تاأخذ ببع�س اأقوالهم دون البع�س االآخر ملا كان ذلك 

وكانت حمكمة اال�ستئناف قد طرحت كافة اأقوال ال�سهود الذين �سهدوا بانحراف 

�سلوك اأختهم فذلك واقع حتت �سلطة حمكمة املو�سوع بال معقب عليها من املحكمة 

العليا واأ�ساف حمامي املطعون �سدها اإن ما ح�سل للبنت املح�سونة من اأخطاء ال يدل 
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داللة �سريحة على اإهمال املطعون �سدها جتاه بنتها بل قد حت�سل ذلك واإن كانت 

ا. ا طالب املحامي برف�س الطعن مو�سوعاً البنت يف ح�سانة والدها وختاماً

�ملحكمة

بعد االطالع على اأوراق الق�سية واال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر 

ا اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانوناًا فقد  فقد تبني اأن الطعن قدم ممن ميلكه م�ستوفياً

تعني الق�ساء بقبوله �سكالاً اإعماالاً للمواد )204 و242 و243( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية.

ذكرها  ال�سالف  باالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع  عن  وحيث 

�سديد يف جممله ذلك ولئن كان املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن ا�ستخال�س الوقائع 

اأن  املو�سوع غري  ا مما ت�ستقل به حمكمة  رف�ساً اأو  االأدلة قبوالاً  الدعوى وتقدير  يف 

ذلك م�سروط باأن يكون ق�ساوؤها حمموالاً على اأ�سباب �سائغة واأدلة �سحيحة وملا كان 

املقرر ق�ساءاً اأن احل�سانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته مبا ال يتعار�س مع حق 

الويل يف الوالية على النف�س وحفظه عما ي�سره ووقايته عما يوؤذيه.

ملا كان ذلك وكان الثابت مبوجب �سهادة ال�سهود امل�سطرة مبدونات احلكم االبتدائي 

وبتقرير البحث االجتماعي والتقارير الدرا�سية للبنت ..... والتي دلت على تدين 

بواجب  تقم  مل  �سدها  املطعون  اأن  قاطعة  دالله  دل  ذلك  كل  الدرا�سي  م�ستواها 

احلفظ والرتبية والرعاية للبنت املح�سونة مما جعلها جتنح اإىل االأعمال املنحرفة 

والرق�س  �سنها  مثل  يف  بفتاة  يليق  ال  مبظهر  والظهور  االأجانب  الرجال  كم�ساحبة 

وهي كا�سفة ل�سعرها االأمر الذي يجعل االأم املطعون �سدها لي�ست اأهالاً للح�سانة.

ا بالنق�س ومبا اأن حكم  وملا كان احلكم املطعون فيه ق�سى بخالف ذلك فيكون جديراً

االأوىل  االأب هو  اأن  وراأى  العدالة  اأ�ساب كبد احلقيقة وحترى  اأول درجة  حمكمة 

بح�سانة ابنته .... من اأجل رعايتها واحلفاظ عليها ووقايتها مما ي�سرها من االأفعال 

واالأقوال فاإن املحكمة تق�سي بتاأييده ملغية بذلك حكم حمكمة ثاين درجة ح�سبما 

�سريد باملنطوق.

وحيث عن الكفالة ومبا اأن الطاعن اأفلح يف طعنه فاإن املحكمة تاأمر باإعادة الكفالة 

له اإعماالاً للمادة )247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. 

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

والق�ساء بتاأييد حكم حمكمة اأول درجة ورد الكفالة للطاعن .«



– ٨4 –

جل�سة االأحد املوافق 11/فرباير/201٨م

امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ د. �سالح  بن حمد بن �سامل الرا�سدي/ نائب رئي�س 

املحكمةوع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �ســـــــامل بــن حممـد الربا�سدي ,

م�سعــــــود بن حممد الرا�سدي , حمــــود بـن حمد امل�سكري , عـــامر بن �سليمان املحرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)22 (

الطعن رقم 2017/24٨م 

اإثبات )بينة(

توجيه اليمن احلا�سمه يرتتب عليه اإهدار جميع بينات من طلب توجيهها. -

الوقائع

بعد االطالع على ملف الطعن واالأوراق املرفقة فاإن واقعة الدعوى تخل�س يف اأن املدعني 

ا( اأقاموا الدعوى ال�سرعية رقم )26/�س/2016م(  ورثة/ ..... )الطاعنني حاليًّ

لدى املحكمة االبتدائية ب�سحم طالبني فيها احلكم بتعديل االإعالم ال�سرعي رقم 

دائرة  واإلزام  200٨/7/1٥م  بتاأريخ  املحكمة  ذات  من  ال�سادر  )200٨/٥76م( 

واأتعاب  بامل�ساريف  عليهم  املدعى  واإلزام  وتعديله  بت�سحيحه  باملحكمة  الرتكات 

املحاماة خم�سمائة ريال عماين وقالوا بياناًا لدعواهم: اإن الهالك ...... تويف منذ 

�سنني وانح�سر اإرثه يف ولديه )... و...( فقط واأما ولداه )... و...( فقد توفيا قبل 

والدهم ومت ا�ستخراج االإعالم ال�سرعي املذكور اأعاله وقد كتب فيه اأن ورثة الهالك 

... هم اأوالده )... و... و... و...( االأمر الذي حدا بهم لرفع هذه الدعوى للق�ساء 

لهم بطلبهم املذكور وحيث اإن املحكمة االبتدائية با�سرت نظر الدعوى على النحو 

الوارد باملح�سر وح�سر االأطراف واأفاد ..... باأن والده .... قد تويف بعد اأبيه .... 

وال يعلم اإن كانت )...( متوفية قبل والدها اأم بعده وح�سرت كذلك .... واأفادت 

باأنها ال تعلم اإن كان الهالكان ... و... توفيا قبل والدهما اأم بعده.

وحيث اإن املحكمة االبتدائية حققت الدعوى التحقيق الالزم وطلبت البينة العادلة 

ا منهم  من املدعني فعجزوا عن اإقامتها واإمنا جاءوا ب�سهود مل تثبت �سهادتهم اإال واحداً

وهو ......الذي �سهد بعد اأدائه اليمني القانونية قائالاً باأن الهالك ..... تويف منذ 

�سنوات وترك من الورثة ولدين هما .... و... فقط واأما ولداه ... و... فقد توفيا 

قبل والدهما ... وال يعلم تاريخ وفاتهم وعلى اإثر ذلك حكمت املحكمة االبتدائية 
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ا على عدم  بجل�سة 2016/6/22م برف�س الدعوى واإلزام رافعيها بامل�ساريف تاأ�سي�ساً

ا على �سحة دعوى املدعني والأن �سهادة الفرد ال تقوم بها حجة. قيام احلجة املقبولة �سرعاً

رقم  باال�ستئناف  عليه  طعنوا  فقد  احلكم  بهذا  ير�سوا  مل  املدعني  اإن  وحيث 

ب�سحار  اال�ستئناف  مبحكمة  ال�سرعية  املحكمة  دائرة  لدى  )21٥/�س/2017م( 

املدعى  واإلزام  ذكره  املتقدم  بطلبهم  لهم  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  طالبني 

عليهم بامل�ساريف واأتعاب املحاماة مببلغ خم�سمائة ريال عماين.

2017/٨/13م ح�سر  وحيث اإن حمكمة اال�ستئناف با�سرت نظر الدعوى وبجل�سة 

..... و........وكيل ورثة ... وح�سر  عن امل�ستاأنفني حماميهم ..... وطلب املحامي 

توجيه اليمني احلا�سمة �سد امل�ستاأنف �سدهم بال�سيغة التالية )اأق�سم باهلل العظيم 

املنتقم من كل حانث باأين مل اأعلم باأن الهالك ... والهالكة ... ولدي ... قد توفيا 

يف حياة والدهما( فحلف ..... تلك اليمني واأما وكيل ورثة ..... فقد رف�س اأداءها 

ا بناء على ذلك حكمت املحكمة بجل�سة 12من حمرم احلرام  بحجة اأنه ال يذكر �سيئاً

عام )1439هـ( املوافق 2017/10/2م بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه 

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنفني بامل�ساريف.

لدى  بالنق�س  عليه  طعنوا  فقد  امل�ستاأنفني  لدى  قبوالاً  يلق  مل  احلكم  هذا  اأن  ومبا 

هذه املحكمة مبوجب ال�سحيفة املودعة لدى اأمانة �سر املحكمة املوقعة من وكيلهم 

املحامي ......)رقم قيده باملحكمة العليا ).../ع/201٥م( من مكتب .... للمحاماة 

باأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنون  ينعى  حيث  القانونية  واال�ست�سارات 

الطاعنني  وكيل  وقال  الدفاع  بحق  واالإخالل  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  حا�سلها 

ا لذلك: اإن احلكم املطعون فيه خالف �سحيح القانون لعدم ق�سائه للطاعنني  �سرحاً

مبا طلبوه ذلك الأن املحكمة وجهت اليمني احلا�سمة, بناءاً على طلب الطاعنني على 

اأن الهالكني .... و...قد توفيا قبل والدهما ....  املطعون �سدهم باأنهم ال يعلمون 

فحلف ..... تلك اليمني ومل يحلفها املدعى عليه ..... وبناءاً على ذلك كان الواجب 

على حمكمة ثاين درجة اأن حتكم للطاعنني مبا طلبوه قبل هذا املدعى عليه الذي 

ا مبخالفة القانون  نكل عن اأداء اليمني ومبا اأنها مل تفعل ذلك فاإن حكمها يكون معيباً

هذا من جانب ومن جانب اآخر فاإن املحكمة التفتت عن حم�سر ال�سلح العريف الذي 

اأقر فيه اأطراف النزاع على ت�سوية بينهم ب�ساأن تقييم االأر�س واأما ب�ساأن االإخالل 

بحق الدفاع فاإن املحكمة مل متكن الطاعنني من اإح�سار ال�ساهدين الكبريين يف ال�سن 
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اللذين طلبوا اإعالنهما الأداء �سهادتهما فهما قد عا�سرا موروث الطاعنني ويعلمان من 

تويف قبل االآخر من اأوالده وهذا الطلب جوهري له االأثر الكبري يف تغري وجه الراأي 

ال�ساهدين  هذين  اإعالن  لعدم  دعتها  التي  االأ�سباب  املحكمة  تبني  ومل  الدعوى  يف 

للبطالن  عر�سة  حكمها  يجعل  مما  االأطراف  بني  املربم  بال�سلح  االعتداد  وعدم 

للق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع وطالب وكيل الطاعنني يف ختام �سحيفته 

ا باإحالة  بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

الدعوى اإىل املحكمة م�سدرة احلكم للق�ساء فيه بهيئة مغايرة.

وحيث اإن املطعون �سدهم اأعلنوا ب�سحيفة الطعن ومل يردوا عليها. 

�ملحكمة

بعد االطالع على ملف الق�سية واالأوراق املرفقة واال�ستماع اإىل القا�سي املقرر ومبا 

اأن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فقد تعني الق�ساء بقبوله �سكالاً عمالاً باملواد 

)204 و242 و243( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

وحيث عن املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب ال�سالف ذكرها نعي 

غري �سديد ومل ي�سادف حمالاً من الواقع والقانون, ذلك الأن املقرر ق�ساء وقانوناًا اأن 

حت�سيل الوقائع وفح�سها وبحث االأدلة كالقرائن وامل�ستندات وتقدير اأقوال ال�سهود 

على  ق�ساءها  اأقامت  متى  املو�سوع  حمكمة  الخت�سا�س  تخ�سع  اأمور  بينها  واملوازنة 

اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت من االأوراق وال رقابة عليها يف ذلك من املحكمة العليا.

ملا كان ذلك وكان الطاعنون قد عجزوا عن اإثبات دعواهم باأن ورثة الهالك.... هما 

ولداه )... و... فقط( دون بقية االأوالد املذكورين باملحرر الر�سمي اآنف الذكر ومل 

ا  اإال ب�ساهد واحد الذي ال تقوم ب�سهادته منفرداً اإثبات �سحة دعواهم  ياأتوا على 

ا وقانوناًا ثم نزلوا اإىل طلب اليمني احلا�سمة من املطعون �سدهم  حجة مقبولة �سرعاً

ا باهلل باأنهم مل يعلموا اأن الهالكني ... و... قد توفيا قبل والدهما .....  ليحلفوا مييناً

وذلك ح�سب الثابت مبح�سر اجلل�سة املنعقدة يف 2017/٨/13م ومبا اأن الطاعنني 

قد طلبوا اليمني احلا�سمة من غرمائهم فاإن ذلك يدل داللة وا�سحة اأنهم اأهدروا كل 

البينات التي عندهم ح�سبما هو مقرر قانوناًا وفق ن�س املادة )76( من قانون االإثبات 

باالإخالل  املطعون فيه  للنعي على احلكم  والتجارية فال وجه  املدنية  املعامالت  يف 

ا. بحق الدفاع الذي اأثاره الطاعنون ح�سبما ذكر �سابقاً
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ا( جاءت خالية من الدليل  واملحكمة العليا ترى اأن دعوى املدعني )الطاعنني حاليًّ

ا وقانوناًا بل قامت االأدلة املعتربة على تقي�سها اإذ ثبت باملحرر الر�سمي  املقبول �سرعاً

اأوالده: ... و... و... و... الهالك ....... هم  اأن ورثة  رقم )200٨/٥76م( على 

اأوالد ... وقد تعزز هذا الدليل بدليل اآخر وهو املحرر الر�سمي رقم )2011/43م( 

ال�سادر من املحكمة االبتدائية ب�سحم )اإعالم �سرعي( الذي اأثبت اأن ورثة الهالك 

..... هم اأخوتها االأ�سقاء ... و...و... اأوالد .... )و......( هي مورثة الطاعنني, 

اإذ لو كانت  الهالكة ... قد توفيت بعد والدها  اأن  االأمر الذي يدل داللة وا�سحة 

اإن االأب يحجب االأخوة عن  اإذ  اأخوتها االأ�سقاء  متوفية قبله لكان هو وارثها دون 

املرياث حجب حرمان كما هو مقرر يف علم املواريث ملا كان ذلك وكانت البينة املعتربة 

فال  و...,  و...وف...   ... اأوالده  هم  الهالك...  ورثة  اأن  على  قامت  وقانوناًا  ا  �سرعاً

البينة  انعدام  حالة  يف  اإال  اليمني  اإىل  ي�سار  ال  اإذ  احلا�سمة  اليمني  لتوجيه  م�سّوغ 

ا بالرف�س  وبناءاً على كل ما �سبق فاإن الطعن جاء على غري �سند من القانون جديراً

وهي ما تق�سي به املحكمة ح�سبما �سريد باملنطوق.

اأرادوه من طعنهم فاإن املحكمة تلزمهم بامل�ساريف  وملا كان الطاعنون مل يدركوا ما 

عمالاً باملادة )1٨3( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية مع م�سادرة ربع الكفالة 

عمالاً باملادة )247( من ذات القانون.

فلهذه االأ�سباب

الكفالة  ربع  وم�سادرة  برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

واإلزام الطاعنني بامل�ساريف.«
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جل�سة يوم االأحد املوافق 11/ مار�س/201٨م

نائب  الرا�سدي/  �سامل  بن  حمد  بن  �سالح  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

الق�ساة : �سامل بن حممد  الف�سيلة  اأ�سحاب  العليا وع�سوية كل من  رئي�س املحكمة 

بن  عامر   , امل�ســـــكري  حمد  بن  حمود   , الرا�سدي  حممد  بن  م�سعود   , الربا�ســـــدي 

�سليمان املحـــرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 23(

الطعن رقم 2017/3م 

معامالت مدنية  ) ق�سمة تركة (

ال ت�سمع دعاوى ف�سخ و اإعادة ق�سمة الرتكة بعد مرور �سنةعلى ق�سمتها. طلب  -

باملادة  اإليه  امل�سار  الزمني  القيد  عليه  ي�سري  ال  الرتكه  اأعيان  تثمني  اإعادة 

ا  للف�سخ وال طلباً ا  اأنه  لي�س طلباً )٨30( من قانون املعامالت املدنية . علة ذلك 

الإعادة الق�سمة.

الوقائع 

تتلخ�س  املداولة  وبعد  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  على  االطالع  بعد 

�سرعية  اأقامت دعوى  كانت قد  ــ  املطعون �سدها  الدعوى  ــ  املدعية  اأن  الوقائع يف 

مبوجب  الطاعنة  ــ  عليها  املدعي  �سد  االبتدائية  باملحكمة  )2013/1٥9م(  رقم 

فيها  طلبت  عليها  للمدعي  واأعلنت  درجة  اأول  حمكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة 

ال�سكنية رقم  اإجراءات ت�سجيل ونقل ملكية قطعة االأر�س  ب�سفة م�ستعجلة وقف 

.... باملربع الكامل والوايف والبالغ م�ساحتها )...( اإىل حني اإعادة تقييم القطعة 

االنتفاع  حق  من  حقوقها  كافة  وب�سفتها  نف�سها  عن  املدعية  ملنح  فيها  الداخلية 

االنتفاع  حق  لتقييم  الدعوى  يف  خبري  وندب   )....( وم�ساحتها  املوؤجرة  بامل�ساحة 

بقطعة االأر�س البالغ م�ساحتها )...( وتقدير قيمة النخيل والبئر املحفورة حل�ساب 

اأ�سدا�س من  املدعية واأوالدها فيها, وتقدير حق املدعية واأوالدها احل�سة خم�سة 

قيمة حق االنتفاع باالأر�س امل�سار اإليها مبا يف ذلك املغرو�سات والنخيل البالغ عددها 

)300( نخلة والبئر املحفورة بها واإلزام املدعى عليها االأوىل باأن توؤدي للمدعية 

بامل�ساريف  اإلزامها  مع  ا  نقداً احلقوق  لهذه  التقديرية  القيمة  وب�سفتها  نف�سها  عن 

اأمام  تدوولت  الدعوى  اإن  وحيث  عماين,  ريال  خم�سمائة  قدرها  املحاماة  واأتعاب 
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رف�س  بطلب  ختمها  وكيلها  مذكرة  ح�سب  عليها  املدعى  ت  فردَّ درجة  اأول  حمكمة 

عليها  املدعى  با�سم  امللكية  بنقل  واملطالبة  الدعوى  مو�سوع  االأر�س  تثمني  واإعادة 

االأوىل على �سند من اأن التثمني ال�سابق �سمل جميع االأر�س بال ا�ستثناء واأن املدعية 

مل تثبت وجود حق انتفاع واإن وجد فالحق لنقله اال مبوافقة وزارة االإ�سكان واأن 

اأن التثمني كان  امل�ساحة املزروعة واقعة يف و�سط االأر�س واأن املثمن مل ين�س على 

فقط لالأر�س املزروعة اأو االأر�س ال�سكنية واأن االأر�س املزروعة اإذا كانت باالنتفاع 

ا ملورثهم, واأنه م�سى على التثمني اأكرث من �سنة ومل  فاملدعية تعرتف باأنها لي�ست ملكاً

تطلب املدعية اإعادة التقييم اإال بعد الق�سمة بالقرعة اإىل اآخر ما ورد بال�سحيفة 

وبجل�سة 2016/٥/1٨م ق�ست املحكمة االبتدائية باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي 

للمدعيني ن�سيبهم من فارق املبلغ يف قيمة العقار مو�سوع الدعوى وذلك باأن توؤدي 

الأرملة املتويف/ ..... مبلغ )2337٥(ر.ع ثالثة وع�سرين األف ريال عماين وثالثمائة 

وخم�سة و�سبعني رياالاً واأن توؤدى لكل واحد من .... و.... مبلغ )17661.111ر.ع( 

�سبعة ع�سر األف ريال و�ستمائة ريال وواحد و�ستني رياالاً ومائة واإحدى ع�سرة  بي�سة 

وباإلزام املدعى عليها مب�ساريف الدعوى ومبلغ مائة ريال عماين عن اأتعاب املحاماة, 

ا  واأ�س�ست ق�ساء على اأنه ثبت للمحكمة اأن الق�سمة متت بني الورثة بالقرعة تنفيذاً

للقرار الق�سائي )2013/٨0م( والذي ثمن العقار حمل التداعي باأربعة و�ستني األف 

ريال عن طريق تقرير اخلربة الق�سائية على اعتبار اأن العقار �سكني وكان الثابت 

ا مت تغيريه  من رد وزارة االإ�سكان اأن ال�سريط االأمامي من االأر�س بعمق ثالثني مرتاً

2010/11/19م  يف  الطرفني  مورث  وفاة  قبل  اأي  2002م  عام  جتاري  �سكني  اإىل 

2003م مما يكون معه تقرير اخلربة قد �سدر خالف  وقبل اعتماد الق�سمة يف 

احلقيقة والواقع.

والذي قدر ثمنه  التجاري  ال�سكني  لتثمني اجلزء  ا  املحكمة ندبت خبرياً اإن  وحيث 

بـ 22٥ األف ريال عماين واأن قيمة االإ�سغاالت على االأر�س بـ 1٥ خم�سة ع�سر األف 

األف ريال عماين مما يكون معه الفارق بني   11 ريال عماين وقيمة النخيل والبئر 

ا  وفقاً وابنها  املدعية  لن�سيب  املحكمة  واحت�ساب  عماين  ريال  األف   1٨7 القيمتني 

لالإعالم ال�سرعي )2011/2٨0م ــ م�سقط(. 

امل�ستاأنفة فطعنت عليه باال�ستئناف  الق�ساء مل ي�سادف قبوالاً لدى  اإن هذا  وحيث 

مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة بتاأريخ 2016/6/1م: طلبت فيها قبول 

ا بعدم  اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع الغاء حكم حمكمة اأول درجة والق�ساء جمدداً
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جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها بالقرار الق�سائي )2013/٨0م م�سقط( وعدم 

جواز �سماع الدعوى ل�سقوط حق امل�ستاأنف �سدها يف رفع دعواها ملرور اأكرث من �سنة 

الغنب  حتقق  لعدم  الدعوى  رف�س  ا:  واحتياطيًّ وقيمتها  االأر�س  تثمني  تاريخ  على 

واأربعمائة  عماين  ريال  مليون  مبلغ  امل�ستاأنفة  ل�سداد  االأوىل  �سدها  امل�ستاأنف  بحق 

و�سبعة واأربعني األف ريال وثمامنائة و�ستة ع�سر رياالاً و�ستمائة و�سبع و�سبعني بي�سة 

للم�ستاأنف �سدها وباقي الورثة كفارق �سعر عما اخت�ست به من اأعيان الرتكة اإلزامها 

خبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  التقا�سي  درجتي  عن  واالأتعاب  بامل�ساريف 

املوافق  143٨/3/6هـ  وبجل�سة  اأ�سباب  من  ورد  ما  اآخر  اإىل  املاأمورية  ملبا�سرة  اآخر 

املو�سوع  ويف  �سكالاً  لال�ستئناف  بقبول  اال�ستئناف  حمكمة  ق�ست  2016/12/6م 

برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف وقد تاأ�س�س احلكم على اأن املدعية مل تطلب ابطال 

اإعادة التق�سيم واإمنا كان طلبها النظر فيما ظهر باأن االأر�س  اأو  اأو ف�سخها  الق�سمة 

كان:  منها  ا  اأن جزء اً لكن تبني  �سكنية  اأر�س  اأنها  ُقّوَمْت على  كانت قد  التي ق�سمت 

لي�س داخالاً يف  واأن هذا  التقومي   باأن يعاد  لزم  التجاري, ولذا  ال�سكني  اال�ستعمال 

خمالفة الن�س القانوين بعدم جواز ف�سخ واإعادة الق�سمة بعد م�سي �سنة من تاريخ 

اإن هذا احلكم مل يلق قبوالاً  الق�سمة وعليه يجوز نظر الدعوى من جديد, وحيث 

مبوجب  املحكمة  هذه  اأمام  عليه  بالطعن  فتقدمت  ــ  عليها  املدعى  ــ  الطاعنة  لدى 

القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة   ..... مكتب  من   ....... املحامي  وقعها  �سحيفة 

ب�سفته وكيالاً عن الطاعنة وقدم ن�سخة من �سند الوكالة وما يفيد ا�ستيفاءه لكافة 

متطلبات قبول الطعن ومت اإيداع ال�سحيفة خالل القيد الزمني املقرر لذلك واأعلنت 

. للمطعون �سدها فردت عليها ب�سحيفة عقبت الطاعنة وبذلك يكون الطعن مقبوالاً �سكالاً

اأ�سباب الطعن والرد عليها

الوجه االأول  القانون من وجوه  اأ�سباب حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق  اأقيم الطعن على 

تطبيق  يف  اأخطاأتا  قد  درجة  اأول  حمكمة  حكم  قبله  ومن  فيه  املطعون  احلكم  اأن 

ن�س املادة )٥٥( من قانون االإثبات حينما رف�ستا الدفع الذي اأبدته الطاعنة بعدم 

جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها بالقرار الق�سائي رقم )2013/٨0م( تركات 

نظر  الق�ساء  على  ميتنع  والذي  املق�سي  لالأمر  وحجيته  ا  نهائيًّ و�سريورته  م�سقط 

الدعوى من جديد.

اأنهيا النزاع مبوجب القرار املذكور ومل يطعن عليه اأي منهما  وملا كان الطرفان قد 
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تلك  الأن  املحكمة  اأمام  اأخرى  مرة  النزاع  طرح  يجوز  فال  قاطعة  حجة  ُيعدُّ  فاإنه 

ا بها وقد جاءت بعد تقرير  الق�سمة قد متت مبوجب قرعة اأقرَّ بها الطرفان ور�سياً

اخلبري واعتماد من املحكمة.

من   )830,829,817( املادة  ن�سو�س  فيه  املطعون  احلكم  خالف  الثاين:  الوجه 

قانون املعامالت املدنية �ساب احلكم املطعون فيه عيب خمالفة القانون حينما �سطر 

بحيثياته بال�سفحة رقم )٥( حول الدفاع بعدم جواز �سماع الدعوى ل�سقوط حق 

وق�سمتها  االأر�س  تثمني  على  �سنة  من  اأكرث  ملرور  الدعوى  رفع  يف  �سدها  امل�ستاأنف 

يف  دفع  اأنه  ترى  املحكمة  هذه  فاإن  املدنية,  املعامالت  قانون  من   )٨3( للمادة  ا  وفقاً

غري حمله اإذ اإن امل�ستاأنف �سدها مل تطلب ف�سخ الق�سمة او اإعادة الق�سمة بل طلبت 

ا للواقع, وحيث  اإعادة تقومي  �سعر االأر�س حمل التداعي كون تثمينها جاء خمالفاً

القانون  املادة )٨30( ي�سطدم ب�سحيح  لن�س  املحكمة من تف�سري  اإليه  ما ذهبت  اإن 

فقد ن�ست املادة )٨17( من ذات القانون اأن الق�سمة اإقرار ويتعني احل�سة ال�سائعة 

ر�سائية  متت  الق�سمة  اأن  للمحكمة  ونوؤكد  املحكمة,  بحكم  اأو  بالرتا�سي  تتم  وقد 

وق�سائية, وال وجود للعبث فيها اإذ ال وجود لغنب فاح�س فيها.

ال�سبب الثاين: االإخالل بحق الدفاع والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل 

وبياناًا لذلك: اإن احلكم قد جتاهل ما اأثارته الطاعن من دفاع باأن م�ساحة االأر�س 

تغيري  مت  اأنه  االإ�سكان  وزارة  برد  ورد  ملا  �سحة  وال  بالزراعة  م�سغولة  جميعها 

ا�ستعمال جزء من االأر�س  من واجهتها بعمق        )30 مرت( �سكني جتاري واإغفال 

الوزاري  للقرار  وخمالفة  الدفاع  بحق  اإخالل  اجلانب  هذا  على  الرد  عن  املحكمة 

تغيري  ميتنع  اإذ  الزراعة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  باإ�سدار  )2010/41م(  رقم 

اال�ستعمال من زراعي اإىل جتاري وال وجود ل�سند ملكية اأو كروكي يثبت باأنها �سكني 

التقرير  على  الطاعنة  تعرت�س  اإذ  اخلبري  لتقرير  بالن�سبة  احلال  وكذلك  جتاري, 

لوجود التناق�س فيه ب�ساأن نوع اال�ستعمال وامل�ساحة وال�سعر الذي قدره لالأر�س على 

اأي اأ�سا�س اعتمد وكذلك االإ�سغاالت واأ�سجار النخيل والبئر هل هي املوجودة باأر�س 

ذلك  على  والرد  بال�سحيفة  ورد  ما  اآخر  اإىل  باالإيجار  امل�ستثمرة  باالأر�س  اأم  امللك 

اأن النعي على احلكم املطعون فيه بالوجهني االأولني غري �سديد وال يلقى قبوالاً من 

الذي  النزاع  ا عن  املاثل يختلف متاماً للنزاع  اأنه  وبالنظر  املحكمة؛ ذلك  قبل هذه 

�سبقه فالدعوى املاثلة مو�سوعها املطالبة باإعادة تقومي  االأر�س حمل النزاع ملا ظهر 

بكثري  اأعلى  اأن قيمته  �سك  التجاري وال  ال�سكني  باال�ستعمال  منها  ا  جزءاً اأن  وتاأكد 
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عن اال�ستعمال ال�سكني فقط واإذ اإن املحكمة يف ق�سائها ال�سابق مل تقّوم االأر�س على 

ا منها �سكني جتاري وملا ظهر لدى املدعية باأن الواقع وامل�سجل لدى وزارة  اأن جزءاً

االإ�سكان خالف ذلك فال �سك اأنها ا�سطرت لرفع الدعوى املاثلة باالأ�سالة عن نف�سها 

واأوالدها وعليه فال يوجد احتاد بني الدعويني يف املو�سوع, ويجوز يف هذه احلالة 

ق�ست  اأن  املحكمة  لهذه  �سبق  وقد  مو�سوعها  يف  واحلكم  الدعوى  قبول  للمحكمة 

باإعادة الدعوى ملحكمة اأول درجة للبحث والتق�سي عن ذلك وقد امتثلت املحكمة 

ا  لذلك متقيدة مبا يفر�سه القانون عليها وخاطبت وزارة االإ�سكان فكان ردها وا�سحاً

ا ثم تغيريه اإىل �سكن جتاري منذ  وجود �سريط اأمامي من االأر�س بعمق ثالثني مرتاً

عام 2002م اأي قبل وفاة الهالك مورث الطرفني وقبل اإجراء الق�سمة مما يكون معه 

اأن تقرير اخلربة الق�سائية الذي ثمن العقار مو�سوع الدعوى مببلغ )64000ر.ع( 

فقط  �سكني  الدعوى  مو�سوع  العقار  اأن  اعتبار  على  عماين  ريال  األف  و�ستني  اأربعة 

الطاعنة  على  كبري  �سرر  فيه  �سك  ال  وهذا  الواقع,  احلقيقة  خالف  على  �سدر 

كل  واإعطاء  احلقيقة  واإظهار  االأمر  يف  النظر  معه  يرتتب  فاح�س  وغرر  واأوالدها 

ال  الدعوى  تعترب  ال  وبالتايل  االإ�سكان  وزارة  ب�سجالت  الثابت  وفق  حقه  حق  ذي 

يجوز �سماعها ل�سبق الف�سل فيها ملا بينا وال يتعار�س مع ن�س املادة )٨30( من قانون 

املعامالت  املدنية ذلك اأن ن�س املادة املذكورة فقط حددت حاالت ال يجوز معها اإعادة 

وهي  الق�سمة  تاريخ  من  �سنة  خالل  ترفع  مل  اإذا  املواريث  ق�سمة  ب�ساأن  النزاع  نظر 

دعوى الف�سخ واإعادة الق�سمة فقط اأما دعوى احلال فلم تت�سمن حالة من احلالتني 

املذكورتني واإمنا فقط طلبت املدعية اإعادة تقومي �سعر االأر�س حمل التداعي كون 

ثمنها جاء على خالف الواقع وقد ظهر االآن �سحة الدعوى فقامت املحكمة وعينت 

اخلبري لتحديد �سعر االأر�س وق�ست به الطمئنانها ب�سحة التقرير وما ورد به من 

تقومي للمزروعات والبئر التي مل ترد بالتقومي  ال�سابق, واأما كون اجلزء التجاري 

ال�سكني لي�س فيه �سند ملك ر�سمي يوؤكد ذلك فهذا مردود عليه بالر�سالة الر�سمية 

ا على خطاب ف�سيلة القا�سي لتك اجلهة والتي اأكدت  الواردة من وزارة االإ�سكان رداً

فيها موافقتها منذ عام )200م( لتغيري اال�ستعمال اإىل �سكني جتاري واملوافقات التي 

ح�سل عليها الهالك من اجلهات املعنية الإقامة حمطة نفط ولو اأنها كانت با�سم ولده 

... فال يغري من �سفتها اأنها للهالك وهذا ال �سك فيه اأنه يعد �سمن ما خلفه الهالك 

والكل من الورثة له ن�سيب فيه لي�س للمدعية وحدها فقيمة االأر�س مبا فيها اجلزء 

التجاري ال�سكني واملزروعات والبئر الواقعة داخل حدود االأر�س هي مرياث, ويجب 

تثمينها وفق الطبيعة من ثم يتم التقومي  كل ح�سب ن�سيبه ال�سرعي, وهذا ما ق�ست 
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اأدلة  على  حكمه  اأقام  قد  فيه  املطعون  احلكم  كان  وملا  هذا  درجة  اأول  حمكمة  به 

وا�سحة وبيانات عادلة فاإن احلكم يكون قد اأ�ساب احلق والعدل وعليه ملا كان احلكم 

ا بالرف�س. املطعون فيه قد اعتمده فاإن الطعن عليه يكون غري �سديد وجديراً

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة ربع الكفالة.
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جل�سة يوم االأحد املوافق ٨/اإبريل/201٨م

نائب  الرا�سدي/  �سامل  بن  حمد  بن  �سالح  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

الق�ساة : �سامل بن حممد  الف�سيلة  اأ�سحاب  العليا وع�سوية كل من  رئي�س املحكمة 

بن  عامر   , امل�ســـــكري  حمد  بن  حمود   , الرا�سدي  حممد  بن  م�سعود   , الربا�ســـــدي 

�سليمان املحـــرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 24(

الطعن رقم 2017/217م

اأحوال �سخ�سية) زواج  - اإذن – ويل - بطالن(

زواج املراأه بغري اإذن وليها اأثره بطالن عقد الزواج . -

الوقائع

تتح�سل وقائع الدعوى يف اأن الطاعنة اأقامت الدعوى ال�سرعية رقم )2016/21٨م( 

اجلن�سية«  »�سعودي  عليه.......  املدعى  �سد  بالربميي  االبتدائية  املحكمة  لدى 

طلبت فيها احلكم باإثبات زواجها باملدعي عليه واإلزامه بامل�ساريف ومبلغ )٥00ر.ع( 

مقابل اأتعاب املحاماة, على �سند من القول: اإن طريفاً الدعوى كانا يدر�سان بالواليات 

وبتاأريخ  هناك,  درا�ستهما  اأثناء  الزواج  على  واتفقا  فتعارفا  االأمريكية  املتحدة 

يد  على  �سيتي  جر�س  مبدينة  االإ�سالمي  باملركز  قرانهما  عقد  مت  2016/6/1م 

عليه  املدعى  عليها  دخل  وقد   ...... املدعو/  امل�سلمني  قران  بعقد  املخت�سني  اأحد 

وعا�سرها معا�سرة االأزواج بعد العقد, وعند رجوعها لل�سلطنة اأرادت توثيق العقد 

باململكة  اأهله  عند  وموجودة  منه  حامل  االآن  وهي  ذلك  رف�س  عليه  املدعى  اأن  اإال 

الزواج,  بهذا  ا  معرتفاً وكيله  طريق  عن  عليه  املدعى  اأجاب  ال�سعودية,  العربية 

فقدّم والد الطاعنة عري�سة تدخل هجومي يف الدعوى طلب فيها الق�ساء ببطالن 

بامل�ساريف ومبلغ  واإلزامها  اأبيها  الطاعنة بطاعة  واإلزام  الدعوى  عقد زواج طريف 

اأعلمت  باأنها  التدخل:  عري�سة  على  الطاعنة  فردت  املحاماة,  اأتعاب  )1200ر.ع( 

ا لهذا الزواج. اأخوالها واأعمامها مبو�سوع الزواج واأخربت اأباها اإال اأنه كان راف�ساً

وبجل�سة 1٨/�سعبان/143٨هـ املوافق 2017/٥/1٥م ق�ست حمكمة اأول درجة: 

: برف�س الدعوى واإلزام رافعتها امل�ساريف. »اأوالاً
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ا بقبول التدخل الهجومي �سكالاً ويف مو�سوعه ببطالن عقد الزواج بني املدعية  ثانياً

ا,  هجوميًّ املتدخل  اخل�سم  اأمرها  ويل  بطاعة  املدعية  وباإلزام  عليه,  واملدعى 

وباإلزامها واملدعى عليه مب�ساريف التدخل الهجومي ومبلغ )100ر.ع( مقابل اأتعاب 

املحاماة«.

اخل�سم  وهو  ور�ساه  الويل  اإذن  بدون  وقع  الطاعنة  زواج  اأن  على  حكمها  موؤ�س�سة 

ا اأبوها اإذ هو حق من حقوقه فال تلي املراأة نكاح نف�سها وهذا ما ذهب  املتدخل هجومياً

اإليه جمهور االأمة واعتمده قانون االأحوال ال�سخ�سية العماين يف املادة )16( منه 

التي ن�ست على: »اأركان عقد الزواج: اأــ االإيجاب والقبول, ب ــ الويل, ج ــ ال�سداق, 

د ــ البينة«.

اأمام حمكمة اال�ستئناف  مل يحز احلكم االبتدائي قبوالاً لدى الطاعنة فا�ستاأنفته 

فيهما  فق�ست  اأمامها  كذلك  عليه  املدعى  ا�ستاأنفه  كما  بالربميي  ال�سرعية  الدائرة 

رقمي  اال�ستئنافيني  »بقبول  2017/6/21م  املوافق  143٨/9/26هـ  بجل�سة 

)37,36/�س/2017م( �سكالاً ويف املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف, واإلزام 

كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه«.

مل تقبل الطاعنة بهذا الق�ساء فطعنت فيه على �سبيل النق�س اأمام املحكمة العليا 

بالطعن املاثل. 

اأقيم الطعن بالنق�س على ثالثة اأ�سباب تنعى بها الطاعنة على احلكم املطعون فيه 

باخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه, والف�ساد يف اال�ستدالل, واالإخالل بحق 

الفقهية  املذاهب  اإىل   ا�ستند  فيه  املطعون  باأن احلكم  القول  �سند من  الدفاع؛ على 

االأحوال  قانون  من  )10/ب(  املادة  مع  يتعار�س  اإذ  القانون  ن�سو�س  اإىل  ولي�س 

ال�سخ�سية التي ن�ست على: »يحّدد القا�سي مدة حل�سور الويل يبني خاللها اأقواله 

فاإذ مل يح�سر االأ�سل اأو كان اعرتا�سه غري �سائغ زوجها القا�سي« وبتطبيق هذه املادة 

على الدعوى املاثلة جند اأن من قام بتزويج الطاعنة هو القا�سي ال�سرعي بالواليات 

املتحدة االأمريكية بعدما قام باالت�سال مع والدها الذي امتنع بدون اأ�سباب �سرعية 

اإبرام  ا يف �سحة  تعطيه احلق يف االمتناع, وقانون االأحوال ال�سخ�سية جاء وا�سحاً

الزواج بدون ويل وحّدد اآلية يف حالة عدم ح�سور الويل وهو : »القا�سي ويل من ال 

ا خالف  ويل له« املادة )13( منه ومل يرتك م�ساألة الويل بال حدود اأو قيود, واأي�ساً

الزواج  »يوثق  على  تن�س  التي  املذكور  القانون  من   )6( املادة  فيه  املطعون  احلكم 
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ا لواقع معني, اإثبات الزواج بالبينة اأو بالت�سادق« والثابت من  ا ويجوز اعتباراً ر�سميًّ

حما�سر اجلل�سات اأن الطاعنة قدمت البينة واأقر املطعون �سده االأول بزواجه من 

الطاعنة اإال اأن احلكم املطعون فيه التفت عن هذه احلقيقة وق�سى برف�س الدعوى, 

وكذلك فاإن احلكم املطعون فيه ا�ستند يف حكمه على اأن الزواج مت بال ويل رغم اأن 

الويل اأثناء العقد هو املدعو/ ....ب�سفته امل�سوؤول عن زواج امل�سلمني يف ذلك املكان.

�ملحكمة

اأعده  الذي  التقرير  و�سماع  الطعن,  و�سحيفة  االأوراق,  كافة  على  االطالع  بعد 

القا�سي املقرر, وبعد املداولة.

وحيث اإن التقرير بالطعن بالنق�س قد مت باأمانة �سر املحكمة العليا وخالل القيد 

االإجراءات  قانون  من   )204( املادة  مع  مقروءة   )242( املادة  يف  الوارد  الزمني 

فالطعن  قانوناًا  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  �سائر  الطعن  وا�ستوفى  والتجارية  املدنية 

. مقبول �سكالاً

ومن حيث املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب الثالثة املتمثلة يف 

ا, والف�ساد يف اال�ستدالل, واالإخالل بحق  القانون تاأويالاً وتف�سرياً اخلطاأ يف تطبيق 

من  حمالاً  ي�سادف  ال  نعي  احلكم  هذا  �سدر  يف  تف�سيلها  ورد  التي  بال�سورة  الدفاع 

احلكم املطعون فيه ومردود عليه باأن الثابت من اأوراق الدعوى اأن الطاعنة تزوجت 

من املطعون �سده االأول......بالواليات املتحدة االأمريكية دون اإذن وليها املطعون 

قانون  من   )16( املادة  مبوجب  الزواج  عقد  اأركان  اأحد  والويل  اأبيها,  الثاين  �سده 

قانون  عليه  وجرى  االأمة,  من  اجلمهور  اعتمده  الراأي  وهذا  ال�سخ�سية  االأحوال 

بتاأريخ  العليا  املحكمة  اإىل  تقدمت  الطاعنة  اأن  على  العماين,  ال�سخ�سية  االأحوال 

2016/1/21م بدعوى ع�سل �سد اأبيها املطعون �سده فلم ت�ستمر فيها وكان االأوىل 

بها اأن ت�ستمر يف ال�سري يف الدعوى لت�سل اإىل حقها يف التزويج مبن تر�ساه على اأ�س�س 

�سرعية �سليمة لكنها تركت ذلك وغادرت ال�سلطنة لتزج بنف�سها يف زواج فقد اأحد 

,قال  ذلك  تتفادى  اأن  باإمكانها  كان  �سرعية  خمالفات  يف  فوقعت  الويل  وهو  اأركانه 

ر�سول اهلل ــ �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأميا امراأة نكحت بغري اإذن وليها فنكاحها باطل, 

فنكاحها باطل, فنكاحها باطل » ومن املبادئ العامة: »من فر من احلق رد اإليه« وهذه 

املمار�سات التي قامت بها الطاعنة يف الدعوى املاثلة ال تـوؤدي اإىل �سحة النكاح بل 

ا للمف�سدة التي تاأتي من وراء هذا  ا لباب الفتنة ودرءاً احلكم ببطالنه هو االأوىل �سدًّ
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ال�سرع والقانون مما  اإليه احلكم املطعون فيه فكان يتفق مع  الت�سرف وهو ما ذهب 

يتعني معه على هذه املحكمة الق�ساء بتاأييده. 

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة ربع الكفالة .
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جل�سة يوم االأحد املوافق 29/اإبريل/201٨م

نائب  الرا�سدي/  �سامل  بن  حمد  بن  �سالح  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

الق�ساة : �سامل بن حممد  الف�سيلة  اأ�سحاب  العليا وع�سوية كل من  رئي�س املحكمة 

الربا�ســـــدي , م�سعود بن حممد الرا�سد, حمود بن حمد امل�ســـــكر, عامر بن �سليمان 

املحـــرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 2٥(

الطعن رقم 2017/206م 

اأحوال �سخ�سية  )ح�سانة(

م�سلحة املح�سون مقدمة على ال�سروط و املدد ال�سنية املقررة وفق ن�س املادتني   -

)127-129( من قانون االأحوال ال�سخ�سية.

الوقائع

املطعون  اأن  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتلخ�س 

�سدها تقدمت بدعوى ابتدائية لدى حمكمة دماء والطائيني �سد الطاعن مبوجب 

 .... ولدها  بح�سانة  لها  الق�ساء  خاللها  من  طالبت  املحكمة  تلك  قيدت  �سحيفة 

بطلب  دعوى  برفع  ا  �سابقاً تقدم  عليه  املدعى  اإن  القول  من  �سند  على  معها  ليعي�س 

الولد  اأن  اإال  اأبيه  اإىل  الولد  ح�سانة  تنتقل  اأن  على  �سلح  مت  وقد  االبن  ح�سانة 

للعي�س معها حتت رعايتها وبتاأريخ  العي�س مع والده, لذا فهي تطلب ولدها  يرف�س 

2017/3/14م ح�سر طرفا النزاع كما ح�سر ولدهما وقد �ساألته املحكمة وخريته 

بني اأبويه فاختار البقاء مع اأمه, فعقب املدعى عليه وهو اأبوه اأنه ال مانع لديه من 

انتقال ولده اإىل ح�سانة اأمه.

بدماء  االبتدائية  املحكمة  حكمت  2017/3/2٨م  املوافق  143٨/6/29هـ  وبتاأريخ 

والطائيني بانتقال الولد .... اإىل ح�سانة اأمه املدعية واألزمت املدعى عليه امل�ساريف.

وهذا احلكم مل يلق قبوالاً لدى الطاعن فاأ�ستاأنفه لدى حمكمة ا�ستئناف اإبراء وبتاأريخ 

بقبول  باإبراء  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2017/٥/16م  املوافق  143٨/٨/19هـ 

اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعه امل�ساريف.

وحيث اإن هذا احلكم مل يلق قبوالاً لدى الطاعن طعن عليه بالنق�س املاثل مبوجب 

�سحيفة طعن اأودعت مع �سورة من �سند الوكالة باأمانة �سر املحكمة العليا من حمام 

القانونية  االإجراءات  �سائر  ا�ستكمال  يفيد  ما  املحامي  هذا  وّقّدم  لديها  مقبول 
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ب�سفته وكيالاً عن الطاعن وطعن على احلكم باأ�سباب منها اخلطاأ يف تطبيق القانون 

حيث ن�ست املادة )127( من قانون االأحوال ال�سخ�سية »على اأنه ي�سرتط اإذا امراأة 

اأن تكون خالية من زوج اأجنبي عن املح�سون دخل بها اإال اإذا قدرت املحكمة خالف 

ذلك مل�سلحة املح�سون«.

كما ن�ست املادة )129( من ذات القانون على اأنه ت�ستمر احل�سانة حتى يتم املح�سون 

وملا  املح�سون  مل�سلحة  ذلك  خالف  القا�سي  قدر  اإذا  اإال  عمره  من  ال�سابعة  الذكر 

كانت ال�سروط متوفرة لدى الطاعن ال�ستحقاقه للح�سانة واأنه يقوم باالإنفاق على 

ا  املح�سون فهو اأوىل به وملا كان احلكم املطعون فيه جاء خالف ذلك فاإنه يكون معيباً

باخلطاأ يف تطبيق القانون مما يتعني نق�سه.

وختم طعنه بطلبه نق�س احلكم املطعون فيه واإعادته اإىل حمكمة ا�ستئناف اإبراء 

لتنظره من جديد بهيئة مغايرة.

اأبلغت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها بو�ساطة حماميها املقبول  وقد 

ق�سى  عندما  ا  �سحيحاً جاء  فيه  املطعون  احلكم  اأن  ردها  ومفاد  العليا  املحكمة  لدى 

بانتقال ح�سانة الولد لها.

�ملحكمة

بعد التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة تبنّي اأن الطعن ا�ستوفى كافة 

. اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكالاً

املطعون  احلكم  خطاأ  حول  ب  ين�سّ الطعن  اأن  ذلك  �سديد  غري  فهو  مو�سوعه  يف  اأما 

فيه يف تطبيق القانون كونه ق�سى بتاأييد احلكم امل�ستاأنف و�سائر حكم حمكمة اأول 

درجة الذي ق�سى بانتقال ح�سانة الولد ... اإىل اأمه وخالف ن�س املادة )127( من 

قانون االأحوال ال�سخ�سية »اإّن من ال�سروط اإذا كانت امراأة اأن تكون خالية من الزوج 

االأجنبي عن املح�سون«, كما ن�ست املادة )129( من ذات القانون »اأن احل�سانة ت�ستمر 

ا«. حتى يتم املح�سون �سبع �سنوات اإذا كان ذكراً

اإىل   ... الولد  ح�سانة  بانتقال  حكمت  عندما  املحكمة  اإن  نقول:  ذلك  على  والرد 

ا على  اأمه م�ستندة على ذلك باأ�سباب منها اأن املادة قد جعلت تقرير القا�سي مقدماً

ال�سنني املذكورة يف املادة التي اأثارها الطاعن يف م�سلحة املح�سون وجاء الن�س اإّال 
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اإذا قدر القا�سي خالف ذلك ومنها - اأي من االأ�سباب - هو اختيار الولد البقاء مع 

التخيري  املحكمة بروايات  اأخذت  اأمه وقد  الولد فاختار  اأمه فاملحكمة قد خرّيت 

واأن كان اأكرثها موقوفة على ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم فقد روي ذلك عن اأبي بكر 

وعمر وعلي وقد جاءت رواية مرفوعة عن اأبي هريرة كما اأنه مل ياأت يف ال�سنة دليل 

على اأن اأحقية االأم باحل�سانة موقوفة بزمان من عمر الطفل واإمنا تلك اجتهادات 

من العلماء واالأخذ مبا دلت عليه ال�سنة اأوىل اإّال اإن كانت يف ذلك م�سلحة متيقنة 

واملحكمة راأت م�سلحة الولد البقاء مع اأمه ومل يوجد من االأ�سحاب من ّفرق بني كون 

ا للطفل اأو غري ن�سب يف اإ�سقاط حقها من احل�سانة بزواجها واإمنا هو  زوج االأم ن�سبياً

راأي لبع�س املالكية واحلنفية واحلنابلة على اختالف بينهم هل هو مطلق الن�سب اأو 

�سرط اأن يكون ذا رحم ويرى االإمام ال�ساملي رحمة اهلل اأن االأم اأحق بح�سانة الولد 

على اأي حال, ولو تزوجت, وهو قول مروي عن احل�سن الب�سري وذهب اإليه ابن حزم 

وقد ذهب اإىل هذا املذهب ال�سيخ العالمة اإبراهيم بن �سعيد العربي املفتي ال�سابق 

لل�سلطنة حكاه عنه ذلك �سيخنا العالمة اأحمد بن حمد اخلليلي حفظه اهلل تعاىل 

املح�سون  مب�سلحة  اأدرى  هي  املو�سوع  حمكمة  كانت  وملا  حاليا,  ال�سلطنة  عام  مفتى 

باالإ�سافة  �سحيح  �سنٍد  على  قائم  غري  الت�سبيب  يف  بالق�سور  الطاعن  دفع  اأن  تبنّي 

اإىل ذلك فاإن الطاعن قد اأبدى عدم مما نعته بانتقال ح�سانة ولده اإىل اأمه عندما 

�سمعه اأنه يرغب البقاء مع اأمه.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االأحد املوافق 20/مايو/201٨م

نائب  الرا�سدي/  �سامل  بن  حمد  بن  �سالح  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

رئي�س املحكمة العليا وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : م�سعود بن حممد 

الدين  �سالح   , املحـــرزي  �سليمان  بن  عامر   , امل�ســـــكري  حمد  بن  حمود   , الرا�سدي 

نعيم غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)26 (

الطعن رقم 2017/232م 

اأحوال �سخ�سية )نفقة عدة(

ت�ستحق املطلقه نفقة العدة بغ�س النظر عن نوع الطالق وذلك لعموم ن�س املادة  -

) ٥3( من قانون االأحوال ال�سخ�سية.

الوقائع 

واملداولة,  املرافعة  وبعد  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  على  االطالع  بعد 

تتح�سل الوقائع يف اأن املدعية قد تقدمت بدعوى �سرعية رقم )201٨/٨3م( اأمام 

املحكمة االبتدائية بال�سيب طلبت فيها ح�سانة اأوالدها ال�ستة من املدعى عليه بعد 

ا كما تطالب بنفقة �سهرية, لكل ولد مائة ريال عماين  اأن حكم بتطليقها منه خلعاً

ا, على اأن تزاد يف االأعياد وبداية املدار�س مائة وخم�سني رياالاً  وخم�سون رياالاً عمانيًّ

ا لكل طفل واإلزامه بدفع اأجرة �سكن اأربعمائة ريال عماين وبدفع نفقة عدة  عمانيًّ

األفي ريال عماين ومبتعة ثالثة اآالف ريال عماين ونفقة ال�سهور املا�سية من تاريخ 

اخلروج من املنزل يف 201٥/12/30م.

وبجل�سة 2٥/�سعبان/143٨هـ املوافق 22/مايو/201٥م ق�ست املحكمة االبتدائية 

املدعى  واإلزام  للمدعية  و...(  و...  و...  و...  و...   ...( االأطفال  ح�سانة  ب�سم 

ا وتوفري م�سكن مالئم  عليه بنفقة �سهرية للمح�سونني ثالثمائة ريال عماين �سهريًّ

ذلك  عدا  ما  ورف�س  االأوالد  �سفر  جوازات  من  ا  ن�سخاً للمدعية  يوؤدي  باأن  واإلزامه 

اأ�س�ست ق�ساءها على موافقة االأب باأن تكون  وحتميل املدعى عليه امل�ساريف, وقد 

ا منها للم�سلحة اأما عن نفقة املتعة فلي�س لها نفقة لكونها هي  احل�سانة لالأم وتقديراً

من طلبت الطالق من زوجها اأما نفقة العدة فال نفقة للمطلقة البائن, وحيث اإن هذا 

الق�ساء مل ينل ا�ستح�سان الطرفني فتقدما بطلب اال�ستئناف اأمام حمكمة اال�ستئناف 
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بال�سيب فق�ست بجل�سة 143٨/11/6هـ املوافق 2017/7/30م بقبول اال�ستئنافني 

�سكالاً ويف املو�سوع اال�ستئناف رقم )2017/134م( بتعديل احلكم امل�ستاأنف بزيادة 

ا مل�ساريف الكهرباء واملاء والتاأييد  النفقة لتكون اأربعمائة ريال وع�سرين رياالاً عمانيًّ

م�ستاأنف  كل  واإلزام  برف�سه  )2017/13٥م(  رقم  اال�ستئناف  ويف  ذلك  عدا  فيما 

مب�ساريف ا�ستئنافه, وحيث اإن هذا الق�ساء مل ينل ر�سا الطاعنة فتقدمت بالطعن 

عليه اأمام هذه املحكمة مبوجب �سحيفة وقعها املحامي.....من مكتب .....للمحاماة 

ا  واال�ست�سارات القانونية ب�سفته وكيالاً عن الطاعنة وقد ت�سمنت ال�سحيفة اأ�سباباً

حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب وقال 

بياناًا لذلك باأن املحكمة املطعون يف حكمها مل ترد على اأ�سباب اال�ستئناف وال على 

املادة  ن�س  خالف  قد  احلكم  يكون  مما  املقدمة  وامل�ستندات  اأمامها  املقدمة  الدفوع 

اأن يبني يف  )172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية التي تن�س باأنه يجب 

احلكم املحكمة التي اأ�سدرته ومكان اإ�سداره وما اإذا كان يف مادة مدنية اأو جتارية 

اأن ي�ستمل احلكم على عر�س جممل لوقائع الدعوى ثم طلبات  وغريها, كما يجب 

اخل�سوم وخال�سة موجزة لدفوعهم ودفاعهم اجلوهري ثم يذكر بعد ذلك اأ�سباب 

احلكم ومنطوقه واإذ اإن الطاعنة قد تقدمت من االأ�سباب التي لو اأخذت بها حمكمة 

قد  املحكمة  واأن  عليها  بالرد  قامت  اأو  درجة  اأول  حمكمة  حكم  الألغت  اال�ستئناف 

حمكمة  ذلك  على  واأيدتها  لالأوالد  ال�سابقة  النفقة  ب�ساأن  الطاعنة  طلبات  رف�ست 

اال�ستئناف وهذا يخالف ن�س املادة رقم )6٨( من قانون االأحوال ال�سخ�سية التي 

ا من تاريخ املطالبة وللقا�سي اأن يحكم بنفقة  تن�س: تفر�س نفقة االأقارب اعتباراً

لالأوالد على اأبيهم عن مدة �سابقة للمطالبة الق�سائية ال تتجاوز �ستة اأ�سهر, والنعي 

الثاين يف اأن املحكمة مل تق�س للطاعنة بنفقة عدة وهذا يخالف ن�س املادة )٥3( 

مل  ما  معتدته  نفقة  الزوج  على  )وجتب  ن�ست  التي  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  من 

بنفقة  للطاعنة  املحكمة حينما مل تق�س  يتفق على خالف ذلك( وكذلك خالفت 

متعة اإذ ن�ست املادة )91( من قانون االأحوال ال�سخ�سية »ت�ستحق املطلقة املدخول 

بها نفقة املتعة ح�سب ي�سر املطلق«, كما نعت على احلكم باأن املحكمة مل تق�س لها 

ب�سداقها املوؤخر رغم الن�س عليه يف قانون االأحوال ال�سخ�سية املادة )2٥( الفقرة 

ا لذكرها لقناعتها  )ب(, اإىل اآخر ما ورد بال�سحيفة والتي ال ترى هذه املحكمة وجهاً

ختمت  الطلبات  بتلك  تقدمت  عندما  الطاعنة  لكون  الدعوى  يف  منتجة  غري  باأنها 

اأننا لن  �سحيفتها باملطالبة باإحالة مو�سوعها اإىل دائرة م�سكلة من قا�س فرد كما 

جند لها طلبات ب�ساأنها اأمام حمكمة اال�ستئناف عندما تقدمت بطلباتها اخلتامية يف 
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جل�سة املرافعة.

�ملحكمة

فهو  القانونية  اأو�ساعه  وا�ستوفى  القانوين  االأجل  الطعن قدم خالل  اإن  ومن حيث 

االأول  بال�سبب  املطعون فيه  النعي على احلكم  فاإن  املو�سوع  �سكالاً ومن حيث  مقبول 

ومردود  �سديد  غري  نعي  فاإنه  لالأوالد  ال�سابقة  بالنفقة  الطاعنة  بطلبات  املتعلق 

عليه باأننا وبعد رجوعنا لطلبات امل�ستاأنفة اأمام حمكمة اال�ستئناف ح�سب ال�سحيفة 

املودعة مل يرد لذلك الطلب ذكر فيها وبالتايل فال يجوز وفق القانون اأن تقدم اأمامنا 

طلبات مل تقدم اأمام حمكمة املو�سوع. واأما النعي على احلكم املطعون فيه ب�ساأن نفقة 

املتعة فاإنه ولئن كان ن�س عليها يف قانون االأحوال ال�سخ�سّية باملادة )91( اإال اأن هذه 

ا للق�ساء لها بها لكونها قد ق�سي لها بالطالق بناء على طلبها  املحكمة ال ترى وجهاً

ونتيجة لوجود ال�سقاق بينها وزوجها وقد بذلت له األف ريال عماين مقابل طالقها 

منه, وقد اأقر املطلق اأمامنا باأنه قب�سها منها كما اأنها مل تطلبها حينما تقدمت بطلب 

ا وقد �سدر احلكم من حمكمة اال�ستئناف بتطليقها منه  اأو خلعاً الطالق منه ق�ساءاً 

واأن تدفع له األف ريال عماين مقابل طالقها فكيف بها االآن تتقدم بطلب نفقة املتعة 

وما ق�ست به حمكمة اأول درجة له وجه من ال�سرع, واأما مطالبتها بنفقة العدة فاإن 

ال�سخ�سية مبوجب ن�س  الوارد بقانون االأحوال  الن�س  اأن  �سديد, ذلك  النعي عليه 

ا كان نوع الطالق فال ي�سقط هذا احلق اإال بالوفاء  املادة )٥3( قد اأقر لها هذا احلق اأياً

اأو االإبراء وهذا مل يح�سل يف دعوى احلال لذلك فاإن االجتهاد الذي ذكره واعتمد 

�سليم فال  اال�ستئناف غري  واأيدته يف ذلك حمكمة  اأول درجة  عليه قا�سي حمكمة 

ا مل�ستحقات نفقة العدة, وبالتايل فاإن  اجتهاد يف مورد الن�س والن�س مل يرتب اأنواعاً

ا لن�سو�س القانون, ولذا ترى هذه املحكمة اأن  هذا واجب االلتزام به ق�ساءاً تطبيقاً

ا حلال املنفق, واأما ب�ساأن  تق�سي للطاعنة بنفقة العدة قدرها مائتا ريال عماين نظراً

طلبها ملوؤخر �سداقها فقد تنازلت عنها اأمامنا بجل�سة املرافعة, واأما ب�ساأن مطالبها 

بزيادة النفقة ال�سهرية لالأوالد فاإن هذه املحكمة توؤيد احلكم املطعون فيه؛ الأنها 

حمكمة وقائع ومو�سوع وتقدير النفقات من اخت�سا�س ق�ساء املو�سوع ومل جند اأنها 

ا حلالة املنفق واملنفق عليهم. قليلة يف حق املح�سونني نظراً

فلهذه االأ�سباب

ا  حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيًّ

ا قدره  فيما يتعلق بنفقة العدة وذلك باإلزام املطعون �سده باأن يوؤدي للطاعنة مبلغاً

مائتا ريال عماين نفقة العدة والتاأييد فيما عدا ذلك ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم االأحد املوافق 20/مايو/201٨م

نائب  الرا�سدي/  �سامل  بن  حمد  بن  �سالح  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة:م�سعود بن حممد  العليا وع�سوية كل من  رئي�س املحكمة 

الدين  �سالح   , املحـــرزي  �سليمان  بن  عامر   , امل�ســـــكري  حمد  بن  حمود  الرا�سدي,  

نعيم غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)27(

 الطعن رقم 2017/291م 

اإثبات )العلم ـ تقادم(

االأ�سل عدم العلم بالت�سرفات القانونية اإذا وقعت يف غيبة ال�سخ�س وال�سكوت ال  -

يعترب قرينة على العلم بها ومدعي العلم يقع عليه عبء االإثبات وفق االأو�ساع 

املقرره قانونا .

احلقوق تبقى وال يرد عليها التقادم اإال وفق االأو�ساع املقرره قانونا  .  -

الوقائع

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق وبعد املداولة, تتح�سل الوقائع 

يف اأن الطاعنة قد تقدمت بدعوى �سرعية اأمام املحكمة االبتدائية ب�سحم بتاأريخ 

احلكم  التعديل  بعد  �سحيفتها  ختام  يف  طلبت  عليهم  املدعى  �سد  201٥/٨/2م 

الدعوى  مو�سوع  االأر�س  ملكية  يف  تغيري  اأو  تعديل  اأي  بوقف  م�ستعجلة  ب�سفة  لها 

اأختها  ح�سة  من  ن�سيبها  اإىل  باالإ�سافة  املزرعة  من  املدعية  ن�سيب  وجتنيب  وفرز 

املتوفاة وبطالن كافة الت�سرفات التي �سدرت من �سقيقها املدعى عليه االأول مبو�سوع 

املزرعة وعدم نفاذها واإلزام اجلهات املعنية االإ�سكان والبلديات مبحو الت�سجيالت 

ما  �سوء  على  وتعديلها  الدعوى  مو�سوع  املزرعة  �سحيفة  على  الواردة  والتاأ�سريات 

ي�سدر يف هذه الدعوى من اأحكام وعدم االعتداد باأية اأحكام اأخرى تخالفها على 

الدعوى  املزرعة مو�سوع  �سنة وترك  اإن والدها تويف منذ ثالثني  القول:  �سند من 

اإال اأن املدعى عليه اأخاها ا�ست�سدر لها �سند ملكية و�سجلها با�سمه ثم قام بالت�سرف 

فيها قبل اأن ي�سلمها ن�سيبها منها ون�سيبها من اأختها التي ماتت قبل اأن تت�سلم ن�سيبها 

االأمر الذي دعاها لرفع هذه الدعوى وقد ح�سر املدعى عليهم وبعد اكتمال الردود 

143٨/9/19هـ  ا ق�ست املحكمة االبتدائية بجل�سة  وخا�سة من املتدخلني هجوميًّ



– 10٥ –

املوافق 2017/6/14م يف مادة �سرعية برف�س الدعوى االأ�سلية والفرعية واإلزام 

علمها  عدم  مقبولة  بينة  تقدم  مل  املدعية  اأن  اإىل  ا  ا�ستناداً مب�ساريفه  منهم  كل 

دعاوى  وهي  النزاع  مو�سوع  يف  ال�سابقة  واالأحكام  والت�سرفات  االإجراءات  بجميع 

احلكم  هذا  اإن  وحيث  ذلك,  غري  اإىل  الهالك  وفاة  على  املدة  ولطول  والهبة  البيع 

اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  عليه  باال�ستئناف  فتقدمت  املدعية  لدى  قبوالاً  يجد  مل 

ب�سحار فق�ست بجل�سة 9/ ربيع االأول/1439هـ املوافق 27/نوفمرب/2017م بقبول 

اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف, ومل يجد هذا الق�ساء 

ب�سحيفة  وتقدمت  املحكمة  هذه  اأمام  عليه  بالطعن  فتقدمت  الطاعنة  لدى  قبوالاً 

طعنها واأودعتها اأمانة �سر املحكمة وهي موقعة من حمام مقبول اأمامنا وقد ت�سمنت 

ال�سحيفة على اأ�سباب حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله ومتثل هذا اخلطاأ 

االإثبات:  قانون  من   )٥٥( املادة  ن�س  خالفت  قد  حكمها  يف  املطعون  املحكمة  اأن 

»االأحكام التي حازت حجية االأمر املق�سي تكون حجة فيما ف�سلت فيه من احلقوق, 

االأحكام هذه  لتلك  اآخر ينق�س هذه احلجية ولكن ال تكون  وال يجوز قبول دليل 

احلجية اإال يف نزاع قام بني اخل�سوم اأنف�سهم دون اأن تتغري �سفاتهم, وتتعلق بذات 

ا وتق�سي املحكمة بهذه احلجّية, من تلقاء نف�سها«, وملا كان احلكم  احلق حمالاً و�سبباً

ا فاإن تلك االأحكام مل تكن الطاعنة  قد رف�س الدعوى لوجود اأحكام �سدرت �سابقاً

طرفا فيها, وال تعلم بها واعتماد تلك االأحكام حجة يف مواجهة الطاعنة خمالف 

خمالف  بالبينة  ومطالبتها  عندها  العلم  افرتا�س  احلال  وكذلك  والقانون  للواقع 

ا من ال�سهود ي�سهدون لها باأن املزرعة هي ملك  للقانون, وكذلك قدمت للمحكمة عدداً

لوالدهم .... وبعدها توؤُل الأوالده ومنهم الطاعنة ومل ت�سغ املحكمة وتقدر هذه 

ال�سهادات وتق�سي مبوجبها مما يعد اإخالالاً بحق الدفاع, وقد ا�ستغل اأخوها املطعون 

اأحد  ال  اأنه  على  اأوراقه  وقدم  احليازات  ح�سر  مت  عندما  اأبيه  وحيد  كونه  �سده 

ميانعه يف ح�سر املزرعة وال�سيخ واللجنة تعرفان اأنه وحيد اأبيه ومر املو�سوع على 

اأن املزرعة منحة من الدولة بقرار من اللجنة املحلية جماملة لهذا ال�سقيق ولكن 

واقع احلال وال�سهود يوؤكدان خالف ذلك.

�ملحكمة

من حيث ال�سكل فاإن الطعن مقبول لتقدميه خالل االأجل القانوين و�سحيفته موقعة 

الوكالة  �سند  اإرفاق  ا�ستيفاء كافة االإجراءات, ومنها  اأمامنا, ومت  من حمام مقبول 

وقد اأعلنت ال�سحيفة للمطعون �سدهم فردوا عليها, ومن حيث املو�سوع فاإن النعي 
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على احلكم املطعون فيه بهذه االأ�سباب �سديد ذلك اأنه  ولئن كان من املقرر ق�ساء اأن 

حت�سيل الوقائع يف الدعوى وتقدير الدليل فيها هما من اخت�سا�س ق�ساء املو�سوع 

وال رقابة عليه يف ذلك, اإال اأن ذلك لي�س على اإطالقه بل يجب اأن يكون التح�سيل 

البينات املقدمة وملا كان ذلك,  ال�سرع والقانون وكذلك  ا مع قواعد  ا ومتفقاً من�سجماً

وحيث اإننا ومبطالعتنا جلميع االأوراق واالأحكام ال�سادرة يف هذا النزاع نوؤكد باأننا 

ا من قبل املدعى عليه على الدعوى املقدمة من اأخته, وهذا اأ�سل يبنى  مل جند ردًّ

اأمر ال بد منه  الدعوى  املدعى عليه على  بالبينات فرد  املطالبة  عليه احلكم قبل 

فلهذا نقول اإن على حمكمة املو�سوع اأن تطلب املدعى عليه وهنا يف هذه الدعوى اأخو 

املدعية وت�ستمع اإىل رده �سواءاً باحل�سور اأو مبذكرة يفيد برده على الدعوى فاإن كان 

رده يفيد ويوؤكد اإقراره الأختيه بهذا احلق واأن االأر�س هي ملك والداهم يف االأ�سل 

حتى مات فاإن عليه اأن يعو�سهما وباقي الورثة اإن وجدوا حقهما ون�سيبهما من قيمة 

ا املدونة باحلكم ال�سادر من هذه املحكمة بجل�سة 29/ جمادى  املبيع للمزرعة نقداً

الثاين/1431هـ املوافق 13/ يونيو/2010م والذي ق�سى يف منطوقه بقبول الطعن 

�سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء ب�سحة ونفاذ عقد بيع املزرعة 

واإلزام البائع بت�سجيل �سند امللكية با�سم امل�سرتي ورد الكفالة للطاعن, وقد دون يف 

اأن يعو�س باقي الورثة حقوقهم ون�سيبهم  َت�سلَّمها البائع فعليه  احلكم املبالغ التي 

ال�سرعي من تلك املبالغ التي ت�سلمها, واإذا كان رده خالف ذلك فاإن االأ�سل والقاعدة 

عدم العلم بجميع الت�سرفات يف االأر�س التي تدعيها املدعية اأنها مما خلفها والدها 

ومل تدخل يف الق�سمة فيطالب بالبينة العادلة على علم باقي الورثة ومنها املدعية 

باأنهم يعلمون بجميع الت�سرفات التي ح�سلت فاإن اأقام البينة على ذلك واإال فله حق 

اأخذ اليمني من اأخته عدم علمها بذلك, هذه هي القاعدة ال�سحيحة يف الدعوى 

يف  تقبل  فال  ومتهاترة  نافية  بينة  فهذه  العلم  بعدم  املدعية  تطالب  اأن  ال  املاثلة 

دعاوى االأحكام. وملا كانت املحكمة مل تقعد الدعوى على هذا االأ�سل واإمنا قبلتها 

والدها  من  مرياٌث  واأنها  املزرعة  هذه  يف  حقها  الإثبات  املدعية  لبينة  ت�ستمع  ومل 

بل اعتمدت املحكمة يف ق�سائها على التقادم وافرتا�س العلم وال�سكوت طيلة املدة 

ا مع اأننا تتبعنا جلميع االأحكام واالأوراق جميعها يف امللفات  املا�سية واأنها مل تنكر �سيئاً

ال�سابقة لدعاوى البيع والهبة ومل جند متثيالاً لها يف النزاع, والقاعدة اأن احلقوق 

تبقى وال ت�سقط بالتقادم اإال بالن�س عليها يف حاالت معينة, وعليه وملا كان احلكم 

مل يقعد التقعيد ال�سحيح للق�ساء مبوجبه فاإننا نرى نق�س االأحكام ال�سادرة يف هذا 

اأعاله وبناء  اأول درجة ال�ستيفاء املتطلبات املبينة  النزاع واإعادة الدعوى ملحكمة 
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احلكم وفق القاعدة التي تتفق مع قواعد ال�سرع والقانون وفق ما بيَّنا.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى ملحكمة اأول درجة للق�ساء يف مو�سوعها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم االأحد املوافق 7/مايو/2017م

نائب  الرا�سدي/  �سامل  بن  حمد  بن  �سالح  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

حممد  بن  :�سامل  الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  العلياوع�سوية  املحكمة  رئي�س 

بن  عامر   , امل�ســـــكري  حمد  بن  حمود   , الرا�سدي  حممد  بن  م�سعود   , الربا�ســـــدي 

�سليمان املحـــرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) 2٨(

الطعن رقم 2016/23م 

اإجراءات )�سابقة ف�سل(

الدفع ب�سابقة الف�سل يف الدعوى ي�ستوجب توافر �سرطني:  -

 �سدور حكم قطعي حائز لقوة االأمر املق�سي به. . 1

واملو�سوع . 2 االأطراف  حيث  من  النظر(  وحمل  )ال�سابقه  الدعويني  بني  الرتابط 

وال�سبب .

الوقائع 

يف  تخل�س  الدعوى  واقعة  فاإن  املرفقة  واالأوراق  الدعوى  ملف  على  االطالع  بعد 

االبتدائية  باملحكمة  ث/2014م  4/�س  رقم  ال�سرعية  الدعوى  اأقاموا  املدعني  اأن 

بالر�ستاق-الدائرة الثالثية- طلبوا فيها اإلزام املدعى عليهم بق�سمة تركة موروث 

طريف النزاع وهو .... الذي هو الوريث الوحيد الأوالد ... وهم :.... و....و....و...

..و.....و....و....و..... و......و......و....و.....و....و.....,حيث اإن املذكور 

ال�سرعي  باالإعالم  اأ�سماوؤهم  املدونة  اإرثه يف ورثته  وانح�سر  �سري,  اإثر حادث  تويف 

رقم) 13٨( ال�سادر من حمكمة بركاء ال�سرعية بتاأريخ 1992/12/12م وقد ترك 

املذكور اأعاله تركة متثلت يف جملة من قطع االأرا�سي على التف�سيل التايل:

1.اأر�س .... : وهي اأر�س زراعية ال�سادر بها �سند ملكية من وزارة االإ�سكان رقم)....(

والكائنة مبربع .... بوالية بركاء مب�ساحة )....م2( وامل�سجلة با�سم ورثة .....

االإ�سكان  وزارة  من  ملكية  �سند  بها  ال�سادر  زراعية  اأر�س  ....)1(:وهي  2.اأر�س 

).....م2(  مب�ساحة  بركاء  بوالية  ال�ساحل  مبربع....  رقم).......(والكائنة 

وامل�سجلة با�سم ورثة .......
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االإ�سكان  وزارة  من  ملكية  �سند  بها  ال�سادر  زراعية  اأر�س  وهي   :.... 3.اأر�س 

رقم).....( والكائنة مبربع .... بوالية بركاء مب�ساحة )....م2( وامل�سجلة با�سم 

ورثة ........

االإ�سكان  وزارة  من  ملكية  �سند  بها  ال�سادر  زراعية  اأر�س  وهي   :)2( 4.اأر�س.... 

)...م2(  مب�ساحة  بركاء  بوالية  ال�ساحل   .... مبربع  والكائنة  رقم)......( 

وامل�سجلة با�سم ورثة .......

االإ�سكان  وزارة  من  ملكية  �سند  بها  ال�سادر  زراعية  اأر�س  وهي   :..... ٥.اأر�س 

با�سم  وامل�سجلة  بركاء مب�ساحة )...م2(  ....بوالية  والكائنة مبربع  رقم).....( 

ورثة ........

6.اأر�س ...: وهي اأر�س زراعية ال�سادر بها �سند ملكية من وزارة االإ�سكان رقم)....(

والكائنة مبربع .... بوالية بركاء مب�ساحة )....م2( وامل�سجلة با�سم ورثة ........

االإ�سكان  وزارة  من  ملكية  �سند  بها  ال�سادر  زراعية  اأر�س  وهي   :)1(..... 7.اأر�س 

وامل�سجلة  )....م2(  مب�ساحة  بركاء  بوالية   .... مبربع  رقم).......(والكائنة 

با�سم ورثة ........

 ٨.اأر�س ..... و.....: وهي اأر�س زراعية ال�سادر بها �سند ملكية من وزارة االإ�سكان 

رقم).....(والكائنة مبربع .... بوالية بركاء مب�ساحة ).....م2( وامل�سجلة با�سم 

ورثة ......., وهي متاأثرة مب�سروع الطريق ال�ساحلي االأمر الذي نزعت احلكومة 

ملكية جزء من م�ساحتها للمنفعة العامة لت�سبح امل�ساحة )....م2(واحلكومة ب�سدد 

التعوي�س عن تلك امل�ساحة بقطع اأرا�ٍس بديلة.

االإ�سكان  وزارة  من  ملكية  �سند  بها  ال�سادر  زراعية  اأر�س  وهي   :.... 9.اأر�س 

وامل�سجلة  )....م2(  مب�ساحة  بركاء  بوالية   .... مبربع  والكائنة  رقم).......( 

نزعت  الذي  االأمر  ال�ساحلي  الطريق  مب�سروع  متاأثرة  وهي   ,....... ورثة  با�سم 

).....م2( امل�ساحة  لت�سبح  العامة  للمنفعة  م�ساحتها  من  جزء  ملكية  احلكومة 

واحلكومة ب�سدد التعوي�س عن تلك امل�ساحة بقطع اأرا�ٍس  بديلة.

ا  وملا كانت هذه االأرا�سي تعد من املرياث ال�سرعي ملورث املدعني واملدعى عليهم وكان ِلزاماً

توزيعها على م�ستحقيها وفق االأن�سبة ال�سرعية, غري اأن املدعى عليهم رف�سوا ذلك دون 
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م�سوغ من ال�سرع اأو القانون ,االأمر الذي حدا باملدعني اإىل اقامة هذه الدعوى.

جل�ساتها  مبحا�سر  الثابت  النحو  على  الدعوى  نظر  با�سرت  املحكمة  اأن  وحيث 

وبجل�سة 2014/1/27م ح�سر وكيل املدعني وح�سر ....... باالأ�سالة عن �سخ�سه 

وبالوكالة عن املدعى عليهم االأوائل ,كما ح�سر ...... وتخلف بقية املدعى عليهم, 

وقدم ....... �سحيفة دعوى فرعية طلب يف ختامها قبل الف�سل يف املو�سوع: على 

والر�سائل  ال�سهود  �سهادة  ا�ستمارات  ن�سخ  جميع  اإح�سار  فرعيا  االأول  عليه  املدعى 

والقدمية  اجلديدة  امللكيات  وكافة  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  من  ال�سادرة 

وورثة.....  ... اأوالد   ذرية  اأوقاف  باأرا�سي  واخلا�سة  فيها  االأ�سماء  ِت  ُغرّيَ التي 

املوجودة يف احليل بوالية ال�سيب وبركاء وامل�سنعة, واإح�سار املدعى عليها الثانية 

املدعى  وعلى   ,...... اأوالد   ذرية  اأوقاف  اأرا�سي  خلفيات  جميع  اال�سكان«  »وزارة 

عليها الثالثة »وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية« اإح�سار جميع ملفات احل�سر لتلك 

االأموال التي نقلت اإىل الدائرة بعد وفاة ....... ,ويف املو�سوع: اإلزام املدعى عليهم 

االأوائل واملدعى عليها الثانية بتغيري ملكيات االأرا�سي من ورثة ......... اإىل ا�سم 

االأوقاف  ة  دائر  تكون  باأن  الثالثة  عليها  املدعى  واإلزام  اأوالد.......  ذرية  اأوقاف 

/14 مب�سقط ناظرة على اأوقاف ذرية اأوالد ....... مبوجب احلكم ال�سادر بتاأريخ 

دي�سمرب/1946م واإلزامها بتعيني وكيل على اأوقاف ذرية اأوالد ...... مبوجب قانون 

املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  بدفع  االأوائل  عليهم  املدعى  واإلزام  االأوقاف 

مببلغ)1000 ر.ع(بكل درجات التقا�سي.

وحيث اإن املحكمة االبتدائية حكمت بجل�سة 1436/7/1هـ املوافق 201٥/4/20م 

يف الدعوى االأ�سلية برف�سها ملا ثبت لديها من اأن تلك االأرا�سي ال�سالف ذكرها وقف 

تلك  اأن  على  ن�ست  التي  ال�سرعية  وال�سكوك  االأحكام  مبوجب   ...... اأوالد  لذرية 

االأرا�سي وقف ذري وال يجوز ق�سمتها ق�سمة مرياث.

واأما الدعوى الفرعية فحكمت املحكمة بعدم قبولها لعدم تقدميها من حماٍم اإذ اإن قيمتها 

تفوق على اخلم�سة ع�سر األف ريال وفق ما ن�ست عليه املادة )31( من قانون املحاماة.

وحيث اإن االأطراف طعنوا على هذا احلكم باال�ستئنافني رقمي )60و201٥/63م(-

املحكمة  هذه  اأن  وحيث  بالر�ستاق  اال�ستئناف  مبحكمة  ال�سرعية-  املحكمة  دائرة 

نظرت اال�ستئنافني على النحو الوارد باملحا�سر, وقررت �سمهما لبع�سهما واأ�سدرت 

اال�ستئنافني  بقبول  201٥/12/17م  املوافق  1437/3/6هـ  بجل�سة  حكمها  فيهما 
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�سكال ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بعدم جواز نظر الدعوى 

ا على اأن الدعوى  ل�سبق الف�سل فيها واألزمت كل م�ستاأنف م�ساريف ا�ستئنافه؛ تاأ�سي�ساً

ا مبوجب ف�سلي احلكم رقمي )1990/276م و19٨٨/71م( وكالهما  �سابقاً ح�سمت 

�سادران من املحكمة ال�سرعية بربكاء فال يجوز اإثارة النزاع مرةاً اأخرى.

وحيث اإن هذا احلكم مل يلق قبوال لدى االأطراف فقد طعن فيه:

عن  وبالوكالة  نف�سه  عن  و....باالأ�سالة  �سخ�سيا   ...... وهم   ....... :ورثة  اأوال 

بقية الورثة, وذلك مبوجب الطعن رقم )2016/23م( املودعة اأ�سبابه باأمانة �سر 

رقم  مبوجب  املحكمة  هذه  اأمام  للرتافع  املقبول   ..... املحامي  من  موقعة  املحكمة 

القيد 2016/1/2٥م وهو من مكتب ..... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية.

نعى فيها على احلكم املطعون فيه فيما ق�سى به ب�ساأن الدعوى الفرعية امل�سمومة 

وتف�سريه  القانون  تطبيق  يف  باخلطاأ  ث/2014م(  )4/�س  رقم  االأ�سلية  للدعوى 

ل�سابقة  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  ق�سى  عندما  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  وتاأويله 

الف�سل فيها مبوجب احلكمني رقمي )19٨٨/71م(�سرعي -حمكمة بركاء- واحلكم 

رقم )1990/276م( �سرعي -حمكمة بركاء- ومبراجعة هذين احلكمني وما جاء 

فيهما يتبني اأنهما يقرران باأن جميع العقارات واالأمالك اخلا�سة بذرية اأوالد ...... 

هي وقف ولي�ست ملكية خا�سة تورث مبوجب الو�سية املعتمدة من ال�سلطان في�سل 

130٥هـ وبذلك ال تنطبق قاعدة �سابقة الف�سل على تلك  بن تركي ال�سادرة عام 

االأحكام .

وختم حمامي الطاعنني �سحيفة الطعن بطلب احلكم بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع 

الفرعية  بالدعوى  يتعلق  فيما  للطاعنني  بالن�سبة  به  ق�سى  فيما  احلكم  بنق�س 

واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف لنظرها بهيئة مغايرة, اأو الت�سدي واحلكم 

للطاعنني بطلباتهم التي قدموها اأمام املحكمة االبتدائية مع اإلزام املطعون �سدهم 

خا�سة ورثة .... كافة م�سروفات التقا�سي عن جميع الدرجات.

وحيث اإن املدعني يف الدعوى االبتدائية االأ�سلية رقم )4/�س/ث/2014م( الذين 

طالبوا بق�سمة العقارات املتقدم ذكرها ق�سمة مرياث على كل الورثة والذين ق�ست 

 ..... الأوالد  ذري  وقف  هي  املذكورة  العقارات  اأن  بحجة  دعواهم  برف�س  املحكمة 

قد ا�ستاأنفوا هذا احلكم اأمام حمكمة اال�ستئناف بالر�ستاق والتي ق�ست بعدم جواز 
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العليا  املحكمة  اأمام  فيها فقد طعنوا على هذا احلكم  ل�سابقة احلكم  نظر دعواهم 

وقيد الطعن حتت رقم )2016/2٥م( واأودعت �سحيفة االأ�سباب اأمانة �سر املحكمة 

موقعة من وكيلهم املحامي ....... رقم قيده .../2014م وهو �ساحب مكتب ..... 

للمحاماة واال�ست�سارات القانونية, حيث نعى الطاعنون على احلكم باأ�سباب حا�سلها 

اخلطاأ يف تطبيق القانون املوؤدي اإىل بطالن احلكم وخمالفة الثابت باالأوراق وقالوا 

االإجراءات  قانون  من   172 املادة  ن�س  خالف  فيه  املطعون  احلكم  :اإن  لذلك  بيانا 

اأو  اأ�سماء اخل�سوم وقبائلهم  اأن تبني  اأوجبت على املحكمة  التي  املدنية والتجارية 

األقابهم و�سفاتهم وموطن كل منهم وح�سورهم وغيابهم واأن النق�س اأو اخلطاأ الذي 

يوؤدي اإىل التجهيل باخل�سوم و�سفاتهم يرتتب عليه البطالن واحلكم قد اأغفل يف 

ا  ا واأما املطعون �سدهم ثانياً ا ا�سم املطعون �سدهم ثالثاً ديباجته ومدوناته اإغفاالاً تاماً

باأن  واأ�ساف  اإىل بطالن احلكم,  يوؤدي  قانونا مما  املطلوب  البيان  بيانهم  اأغفل  فقد 

الثالث  اإذ مل تعلن املطعون �سدهم  القانون  املادة)221(من ذات  احلكم خالف ن�س 

والرابع مبوعد اجلل�سة واأ�ساف الطاعنون باأن احلكم خالف الثابت باالأوراق اإذ اإن 

احلكم)19٨٨/71م( اأثبت باأن طوي.... ملك .......)مورث طريف النزاع(وكذلك 

باأنها  ال�سهود  اأثبت  ... فقد  و....واأر�س   ... واأر�س  واأر�س...  واأر�س....   ... اأر�س 

ملك ملوروث طريف النزاع ومل يثبت اأنها اأرا�س موقوفة للذرية.

     وطالبوا يف ختام ال�سحيفة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون 

بهيئة  جديد  من  فيه  لتف�سل  اال�ستئنافية  الر�ستاق  ملحكمة  الدعوى  واإحالة  فيه 

مغايرة ورد الكفالة مع اإلزام املطعون �سدهم بامل�سروفات واأتعاب املحاماة خم�سمائة 

ريال عماين.

الطعن  ب�سحيفة  اأعلنوا  رقم)2016/2٥م(  الطعن  يف  �سدهم  املطعون  اإن  وحيث 

ا موقعا من حماميهم ..... من مكتب..... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية  فقدموا ردًّ

ذكروه  فيما  الطاعنني  موافقة  اإىل  الرد  خل�س  وقد  القيد).../ع/2014م(  رقم 

ا على احلكم املطعون فيه بعدم قبوله الدعوى الفرعية حيث اإن احلكم جهل  طعناً

الدعوى  يف  الف�سل  ب�سابقة  ق�ساوؤه  وكذلك  النق�س  عليه  يرتتب  جتهيالاً  باخل�سوم 

قد اأخطاأ �سحيح القانون؛ ذلك الأن ف�سلي الدعوى رقم)19٨٨/7م و1990/276م( 

.... اأوالد  ذرية  لورثة  ملكيتها  بثبوت  املحكمة  ق�ست  اأخرى  اأرا�ٍس  عن  يتحدثان 

ولي�ست وقفا لهم فرغم اأن هذه الدعوى تتفق مع الدعوى ال�سابقة من حيث اأطرافها 

اإال اأن �سبب الدعويني ومو�سوعهما خمتلف فتلك كانت تتحدث عن اإثبات ملكية هذه 
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االأرا�سي ملوروث املدعني واملدعى عليهم بينما الدعوى املاثلة �سببها املطالبة بتق�سيم 

تلك االأرا�سي بني طريف الدعوى ق�سمة مرياث.

ب�سحيفة  اأعلنت  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  ا  رابعاً �سدها  املطعون  اإن  وحيث 

و�سركاه   ... مكتب  .... ).../ع/200٨م(من  املحامي  من  ا  موقعاً ا  ردًّ الطعن فقدمت 

مواجهة  يف  الطعن  رف�س  طلب  اإىل  الرد  خل�س  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة 

الوزارة واإخراجها من الدعوى بال م�ساريف واإلزام الطاعنني بامل�ساريف والر�سوم 

اأي طلبات يف مواجهة املطعون �سدها �سواء كان ذلك يف  اأنه ال توجد  ا على  تاأ�سي�ساً

احلكم االبتدائي اأو احلكم اال�ستئنايف ومبا اأنه ال توجد طلبات يف مواجهة الوزارة 

فال توجد خ�سومة وبالتايل فال تنعقد الدعوى يف مواجهتها.

لي�سدر  لبع�سهما؛  رقمي)23و2016/2٥م(  الطعنني  �سم  قررت  املحكمة  اإن  وحيث 

فيهما حكم واحد. 

�ملحكمة

بعد االطالع على ملف الدعوى واالأوراق املرفقة واال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده 

القا�سي املقرر وبعد املداولة.

وحيث اإن الطعنني قد ا�ستوفيا اأو�ساعهما ال�سكلية فقد تعني الق�ساء بقبولهما �سكالاً 

القانون  تطبيق  يف  باخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع  عن  وحيث 

وتاأويله عندما ق�سى بعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�سل فيها  نعي �سديد ويكفي 

الأن  ذلك  االأ�سباب؛  لبقية  التطرق  دون  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  للحكم  لوحده 

ا وق�ساءاً وفق ن�س املادة)111( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية  املقرر فقهاً

ا وهي: اأن للق�ساء ب�سبق الف�سل يف الدعوى �سروطاً

ا حجية االأمر املق�سي.    1ـ �سدور حكم يف ذات املو�سوع حائزاً

حيث  من  فيها  الف�سل  ب�سبق  املدفوع  واملطروحة  ال�سابقة  الدعويني  وحدة  2ـ 

االأ�سخا�س واملو�سوع وال�سبب فينبغي للدفع ب�سبق الف�سل يف الدعوى اأن تتطابق مع 

اإذ يف ذلك مناط حجية احلكم  دعوى �سابقة من حيث اخل�سوم واملو�سوع وال�سبب 

ق�سائها  يف  عليهما  اال�ستئناف  حمكمة  اعتمدت  اللذان  احلكمان  وكان  ذلك  كان  ملا 

كان  ما  وفق  العرفية  ال�سكوك  ل�سحة  اإثبات  االأمر  حقيقة  يف  هما  فيه  املطعون 



– 114 –

معموالاً به يف ذلك الوقت وال يعتربان ف�سالاً يف نزاع مبعنى اأنهما ال يحمالن خ�سائ�س 

املدنية  االإجراءات  قانون  )172(من  املادة  يف  عليها  املن�سو�س  احلكم  وبيانات 

والتجارية ملا كان ذلك  وكان احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر فاإنه يكون 

ا لذلك حتيل الدعوى اإىل حمكمة  ا بالنق�س وهذا ما تق�سي به املحكمة وتبعاً حريًّ

اال�ستئناف بالر�ستاق لتحكم فيه بهيئة مغايرة وفق ما ن�ست عليه املادة )260( من 

اإىل  للو�سول  الدعوى  اأجل حتقيق  من  وذلك  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

وجه احلق فيها فيما يتعلق باالأموال املدعاة باأنها وقف لذرية اأوالد ..... هل هي 

اأموال موقوفة وداخلة يف الوقف الذري؟ ح�سبما حكمت به املحكمة االبتدائية يف 

حكمها امل�ستاأنف اأو اأنها اأمالك خا�سة ملوروث اأطراف النزاع  خارجة عن وقف اأوالد  

....... وبالتايل تق�سم ق�سمة مرياث.

وحيث اإن املحكمة ق�ست بقبول الطعن ونق�س احلكم املطعون فيه فاإنها تق�سي برد 

الكفالة للطاعنني.

فلهذه االأ�سباب

بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  23و2016/2٥م  رقمي  الطعنني  بقبول  املحكمة  حكمت 

للق�ساء فيها من  بالر�ستاق  الدعوى ملحكمة اال�ستئناف  واإعادة  املطعون فيه  احلكم 

جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعنني.



الق�سم الثاين

الدائرة املدنية

)اأ(
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/10/17م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي , وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي,  و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, ود. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي ,  ونا�سر بن �سامل اجلابري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)29(

الطعن رقم 2016/647م

وكيل) �سهادة( 

وجود  - ذلك  علة  فيه.  ُوّكل  ما  حدود  يف  موكله  ل�سالح  الوكيل  �سهادة  تقبل  ال 

م�سلحة للوكيل من تلك ال�سهادة. اأثر ذلك اأن دعوى اإثبات امللك التي كان فيها 

ا لقواعد االإثبات. وكيل املدعي اأحد �ساهدي االإثبات ال ُتعّد ثابتة وفقاً

الوقائــع 

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها ............... لدى املحكمة االبتدائية ب�سحار 

)الدائرة املدنية الثالثية( وميثله مكتب ........... للمحاماة اأقامها �سد املديرية 

ا يف �سحيفة دعواه بتمليك املدعي لالأر�س الزراعية وفقا  العامة ........... طالباً

اإنه ميتلك مزرعة قائمة  للر�سم امل�ساحي واإلزامها بامل�ساريف. على �سند من القول 

اإدارة  ومزروعة ويحوزها حيازة هادئة وم�ستقرة وم�ستمرة وقد تقدم بطلب لدى 

اللجنة  وقررت  التملك  ا�ستمارة  يف  الواردة  للحدود  ا  وفقاً االأر�س  لتمليك  االإ�سكان 

املحلية ل�سوؤون االأرا�سي رف�س الطلب, وتظلَّم من القرار فرف�س.

 وقررت املحكمة ندب خبري خمت�س فقدم تقريره, وقد تو�سل يف تقريره اأن االأر�س 

حمل الدعوى ال يوجد فيه اأثر ظاهر قدمي من بناء اأو اآبار اأو نخيل وما وجد فيه 

وزراعات  وماجنو  ليمون  اأ�سجار  وباملوقع  ا  عاماً الثالثني  عمره  يتعدى  ال  نخيل  من 

مو�سمية.  وبناء على ذلك اأ�سدرت حكمها رقم )2014/3٥6م( وقد ق�سى برف�س 

الدعوى واإلزام رافعها بامل�ساريف.

  فلم ينل احلكم َقبوالاً لدى املدعي وطعن عليه باال�ستئناف لدى حمكمة اال�ستئناف 

ب�سحار طلب من خالله َقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 

لالأر�س  امل�ستاأنف  بتملك  قرار  باإ�سدار  �سدها  امل�ستاأنف  باإلزام  جمددا  والق�ساء 

امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف واأتعاب املحاماة  امل�ساحي واإلزام  ا للر�سم  الزراعية وفقاً
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وا�ستمعت  املكان  املحكمة  عاينت  وقد  عماين.   ريال  وخم�سمائة  األف  قدره  مبلغ 

بَقبول  يق�سي  )201٥/731م(  رقم  حكمها  اأ�سدرت  ومبوجبها  امل�ستاأنف  ل�ساهدي 

باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

الر�سم  بح�سب  القائمة  املزرعة  امل�ستاأنف  بتمليك  قرار  باإ�سدار  �سدها  امل�ستاأنف 

امل�ساحي ال�سادر بها واألزمت امل�ستاأنف �سدها بر�سوم وم�ساريف الدعوى واال�ستئناف 

.) واأداء مقابل اأتعاب املحاماة قدره مائة وخم�سون رياالاً

  فلم ينل احلكم َقبوالاً لدى وزارة االإ�سكان وطعنت عليه بالنق�س لدى هذه املحكمة 

اأ�سباب  اأو�سح من خاللها  العليا وبوا�سطة املمثل القانوين .......... واأودع مذكرة 

طعنه متمثلة يف االآتي: ال�سبب االأول: الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب 

اآثار  وجود  عدم  اإىل  تو�سل  الذي  اخلبري  تقرير  عن  اأعر�ست  املحكمة  اأن  وذلك 

قدمية وحكمت مبوجبه املحكمة االبتدائية واألغت كل االأدلة التي تنفي ما يدعيه 

اخلبري  اأثبته  مما  اأ�سح  واعتربتها  ال�سهود,  ب�سهادة  املحكمة  اأخذت  وقد  املطعون, 

واأغفلت عن دفوع الطاعنة القطعية التي اثبتت عدم �سحة ال�سهادة كالتايل:

تخالف  اإحداثياتها  برفع  اأنه  اخلبري  اأثبت  البئر  وت�سجيل  ح�سر  �سهادة   : اأوالاً

االإحداثيات املوجودة ب�سهادة احل�سر مما يدل اأن ال�سهادة لبئر غري البئر التي يف 

االأر�س حمل النزاع.

ا: املوقع طالب به اأ�سخا�س �سابقون وقد رف�س طلبهم وكان ذلك قبل مطالبة   ثانياً

املطعون �سده مبا يزيد عن خم�س ع�سرة �سنة وقد اأثبت اخلبري ذلك.

ا: ال�ساهد ........... اعرت�ست الطاعنة على �سهادته لوجود م�سلحة باملطالبة  ثالثاً

كونه وكيالاً للمطعون �سده اإذ هو من يتابع اللجنة املحلية وا�ستلم قرارها.

ا: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله. ذلك اأن احلكم اعترب اأن حيازة  رابعاً

املطعون �سده االأر�س حمل الطلب قدمية وترجع اإىل قبل ال�سبعني خمالفا بذلك 

املادة )14( من قانون االأرا�سي باملر�سوم ال�سلطاين )٨0/٥( واملادة )1/ب من القرار 

ال�سلطاين رقم )٨3/٥( واملر�سوم ال�سلطاين )2007/32 ( ذلك اأن االإ�سغاالت على 

وهو  يناير1970م  من  االأول  على  �سنوات  خم�س  �سابقة  ولي�ست  حديثة  االأر�س 

القانونية  املدة  من  اأقل  وهي  �سنة  لثالثني  يعود  القدمي  واالأثر  اخلبري  اأثبته  ما 

: َقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع نق�س احلكم  ا: اأوالاً امل�سرتطة. وختم مذكرته طالباً
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بغية  مغايرة  بهيئة  جديد  من  اال�ستئناف  ملحكمة  الدعوى  واإعادة  عليه,  املطعون 

الق�ساء برف�س اال�ستئناف املقدم من املطعون �سده وتاأييد احلكم االبتدائي. وقدم 

رافعه  واإلزام  الطعن  رف�س  ختامها  يف  طلب  وكيله  بو�ساطة  مذكرة  �سده  املطعون 

ا وقدره خم�سمائة ريال عماين. بامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة مبلغاً

�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

. ويف املو�سوع وما اأبداه الطاعن من اأ�سباب مبجملها  املتعلقة بالطعن تقرر َقبوله �سكالاً

الدعوى  الوقائع يف  اأن حت�سيل  املحكمة  املقرر يف ق�ساء هذه  كان  واإن  �سديد ذلك 

اأن  اإال  عليها  رقابة  وال  املو�سوع  حمكمة  �سلطة  من  وردها  وقبولها  االأدلة  وتقدير 

الوجه  على  احلكم  حمل  من  متكن  �سحيحة  اأ�سباب  على  ذلك  تبني  باأن  مقيد  ذلك 

ال�سحيح. واملحكمة تكتفي مما اثري من اأ�سباب ب�سبب واحد وتكتفي به عن مناق�سة 

امل�سلحة  �سبهة  من  �سهادته  يعرتي  وما   .......... ال�ساهد  ب�سهادة  واملتعلق  الباقي 

فاإنه ومن خالل تتبع امل�ستندات واخلطاب املوجه اإىل املطعون �سده �ساحب العالقة 

من وايل لوى رئي�س جلنة �سوؤون االأرا�سي بالوالية فاإن امل�ستلم للخطاب, والذي قرر 

عدم املواقفة على تو�سية اللجنة, وطلب التظلم هو ال�ساهد مبوجب وكالة لديه 

من �ساحب العالقة. ومبا اأن املقرر مع الفقهاء اأن الوكيل ال تقبل �سهادته ملوكله يف 

ا ويثبت  حدود ما وكل فيه اتقاء للم�سلحة التي يجنيها من �سهادته فهي جتر له نفعاً

لنف�سه حقا. ومبا اأن املحكمة قد ا�ستندت يف ثبوت دعوى التملك مبوجب �ساهدين 

اأحدهما الوكيل و�سهادته غري معتربة فاإنها بنت حكمها على خمالفة للقانون وف�ساد 

يف اال�ستدالل مما يتعني نق�س احلكم واحالته للمحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم 

فيه بهيئة مغايرة ح�سبما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف ب�سحار لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/10/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و.د.احمد بن 

نا�سر الرا�سدي, ود. �سلطان بن حمد ال�سيابي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)30(

الطعن رقم 2016/906م

حكم جزائي) حجية( 

احلكم ال�سادر من الدائرة اجلزائية تكون له حجية يف الدعوى املدنية اأمام املحكمة 

امل�سرتك بني  املكون لالأ�سا�س  الفعل  ا يف وقوع  املدنية كلما كان قد ف�سل ف�سالاً الزماً

اإىل فاعلة  القانوين لهذا الفعل ون�سبته  الدعويني اجلزائية واملدنية ويف الو�سف 

اأن  املدنية  املحاكم  على  ميتنع  فاإنه  االأمور  هذه  يف  اجلزائية  الدائرة  ف�سلت  فاإذا 

اأن تعتربها وتلزمها يف بحث احلقوق املدنية املت�سلة بها  تعيد بحثها ويتعني عليها 

ا للحكم اجلنائي ال�سابق له. لكيال يكون حكمها خمالفاً

الوقائــع

االبتدائية  املحكمة  لدى  للتاأمني   ... �سركة  اأقامتها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

ب�سحار �سد ............... قائلة يف �سحيفة دعواها اإن املدعى عليه ت�سبب حلادث 

�سري بتاأريخ 2012/10/23م اأثناء قيادته للمركبة رقم ).........../ح( ومل يكن 

ق�ساءاً  اجلنايات  حمكمة  اأ�سدرت   2013/12/31 وبتاأريخ  القيادة  لرخ�سة  ا  حائزاً

باإدانته واأحلت املدعية حمل املتهمني يف الق�سية ب�سداد احلق املدين للغري مبا قدره 

اأن  ومبا  حجيته  به  املق�سي  احلكم  حاز  وقد  عماين  ريال  واأربعمائة  اآالف  ع�سرة 

ريال  ومائتا  اآالف  خم�سة  عليه  املدعى  على  فكان  املت�سادمني  بني  م�سرتك  احلادث 

ا بدفع الغرم للمت�سررين فلها حق الرجوع على  عماين ومبا اأن املدعية األزمت ق�سائيًّ

م�سببي احلادث مما حدا بها اإىل اإقامة دعوى املطالبة �سد املدعى عليه وتطلب من 

املحكمة �سداد املبلغ وقد ح�سر عن املدعى عليه وكيله, ورد مبذكرة طلب يف ختامها 

رف�س الدعوى لعدم وجود �سند قانوين. وحكم املحكمة اجلزائية مل ي�سرح باأن حتل 

و�سبعمائة  اآالف  ثمانية  �سوى  مبلغ  ت�سدد  مل  وهي  املتهمني,  حمل  املدعية  ال�سركة 

وقد طلبت املحكمة وثيقة التاأمني من املدعية فقدمتها وبعد �سماع اأقوال الطرفني 

وما جاء يف حكم حمكمة اجلنايات )2013/211م( املرفق باأوراق الدعوى تبني لها 
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اأن املدعى عليه كان يقود املركبة املوؤمنة من دون رخ�سة قيادة وبذلك حتل ال�سركة 

املوؤمن لديها حمل �ساحب احلادث يف دفع قيمة االأ�سرار الناجتة عنه, ولها الرجوع 

اأن  املقدمة  امل�ستندات  خالل  من  ثبت  وقد  عليه,  املدعى  وهو  احلادث,  م�سبب  اإىل 

ال�سركة املدعية دفعت ثمانية اآالف و�سبعمائة ريال عماين ح�سب التوريد البنكي 

الذي يجعل هذه املحكمة تلزم املدعى عليه بن�سف املبلغ امل�سدد وقدره اأربعة اآالف 

ا ومائة ريال اأتعاب املحاماة. وثالثمائة وخم�سون رياالاً عمانيًّ

فلم ير�س كال الطرفني باحلكم فا�ستئنفاه لدى حمكمة اال�ستئناف ب�سحار ف�سمت 

ا, وا�ستمعت املحكمة اإىل اأقوالهما واطلعت على احلكم امل�ستاأنف وقد  اال�ستئنافني معاً

دفع امل�ستاأنف االأول ............. باأن لدية رخ�سة قيادة ع�سكرية وقت احلادث 

وبناء على تلك الرخ�سة فاحلكم اجلزائي مل يلزمه �سيئا, اأما ال�سركة فا�ستئنافها 

لي�سبح   ........... املت�سرر  اإىل  دفعته  ريال  و�سبعمائة  األف  مبلغ  اإ�سافة  يت�سمن 

املبلغ االإجمايل ع�سرة اآالف واأربعمائة ريال عماين, وقدمت يف ذلك ما يثبت, وبناءاً 

ا بتعديل احلكم يق�سي بَقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف  على ذلك اأ�سدرت املحكمة حكماً

بامل�ساريف  رافعه  واإلزام  )2016/209م(  رقم  االأ�سلي  اال�ستئناف  برف�س  املو�سوع 

ا  ويف اال�ستئناف املقابل بتعديل احلكم بزيادة مبلغ ثمامنائة وخم�سني رياالاً عمانيًّ

اإىل املبلغ املحكوم به لي�سبح خم�سة اآالف ومائتي ريال عماين واإلزام امل�ستاأنف �سده 

بامل�ساريف.

العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن  باحلكم   ........... امل�ستاأنف  ير�س  فلم 

�سورة  طعنه  �سحيفة  مع  واأرفق   .......... مكتب  من   .......... حماميه  بو�ساطة 

من �سند وكالته وما يفيد ا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية نعى على احلكم املطعون فيه 

اأن الطاعن  ا حا�سلها  اأ�سباباً بخطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل, و�ساق 

يحمل رخ�سة قيادة ع�سكرية قبل وقوع احلادث ومل يتمكن من اإح�سارها يف حمكمة 

املحكمة  يف  تقدم  مل  لكونها  عنها  التفتت  حكمها  يف  املطعون  واملحكمة  اجلنايات, 

تكن  مل  �سدها  املطعون  التاأمني  �سركة  اأن  الثاين  وال�سبب  حملها.  وذلك  اجلزائية 

ا يف احلكم اجلزائي حيث كانت الدعوى بني االدعاء العام والطاعن باعتباره  طرفاً

ا ومبا اأن اخل�سوم يف الدعوى املدنية لي�سوا هم اخل�سوم يف الدعوى اجلزائية  متهماً

يلتم�س نق�س احلكم املطعون فيه ووقف التنفيذ واإعادة الدعوى اإىل حمكمة �سحار 

لتنظرها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف والر�سوم ومببلغ املحاماة 

وقدره خم�سمائة ريال عماين وقد اأبلغت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فلم ترد عليها.



– 120 –

املحكمة:

. واأما عن املو�سوع  ملا كان الطعن قد ا�ستوفى �سائر اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

وعن النعي على احلكم املطعون يف ق�سائه برف�س اال�ستئناف رقم )209( املقدم من 

الطاعن وا�ستمل على دفاع موؤداه اأن الطاعن كان وقت وقوع احلادث يحمل رخ�سة 

ا  قيادة ع�سكرية اإال اأنه مل يتمكن من تقدميها ملحكمة اجلنايات حيث مل يكن قادراً

على الدفاع عن نف�سه, وقد ح�سل على هذه الرخ�سة بتاأريخ 2012/7/9م وملا كان 

مبا  حكمها  يف  املطعون  املحكمة  ت�سدت  وقد  ال�سبب  هذا  حول  ان�سب  الطاعن  نعي 

يتفق واملقرر قانوناًا مما يكون النعي على غري اأ�سا�س يتعني رف�سه ذلك الأن من امل�ستقر 

ق�ساء اأن احلكم ال�سادر من الدائرة اجلزائية تكون له حجية يف الدعوى املدنية 

ا يف وقوع الفعل املكون لالأ�سا�س  اأمام املحكمة املدنية كلما كان قد ف�سل ف�سالاً الزماً

امل�سرتك بني الدعويني اجلنائية واملدنية ويف الو�سف القانوين لهذا الفعل ون�سبته 

املحاكم  على  ميتنع  فاإنه  االأمور  هذه  يف  اجلنائية  املحكمة  ف�سلت  فاإذا  فاعلة  اإىل 

املدنية  وتلزمها يف بحث احلقوق  اأن تعتربها  ويتعني عليها  تعيد بحثها  اأن  املدنية 

ا للحكم اجلنائي ال�سابق له. وملا كان ذلك وكان  املت�سلة بها لكيال يكون حكمها خمالفاً

املركبة  قيادة  بتهمة  الطاعن  اأدان  قد  اأنه  اإليه  امل�سار  اجلزائي  احلكم  من  الثابت 

اأقول  من  ا�ستخل�سه  ما  على  ق�ساءه  ا  مقيماً وانتباه  ترٍو  وبدون  قيادة  رخ�سة  دون 

ال�سهود واعرتاف الطاعن, واإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون قد 

عمل ب�سحيح القانون وي�سحى النعي مبا تقدم على غري اأ�سا�س يتعني رف�سه وحمل 

م�ساريفه على رافعه مع االأمر برد ثالثة اأرباع الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه, ورد ثالثة اأرباع الكفالة.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/10/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي ,و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, , و.د.احمد 

بن نا�سر الرا�سدي, و ونا�سر بن �سامل اجلابري.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)31(

الطعن رقم 2016/419م

حمكم) طلبات( – خربة فنيية) ا�ستعانة( 

يتعني على املحكمة اأن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات يف الدعوى فال تق�سي فيها  -

مبا مل يطلبه اخل�سوم وال باأكرث مما طلبوه. 

القا�سي غري ملزم باللجوء للخربة الفنية اإال اإذا كان الف�سل يف املو�سوع يتوقف  -

من  حقيقتها  اإظهار  اأو  معرفتها  ي�ستطيع  ال  علمية  فنية  م�سائل  يف  البحث  على 

املعرو�سة فيها فعندئذ يكون ملزما باال�ستعانة باخلبري الإجراء  االأدلة  خالل 

العمل الفني الالزم وبالنظر اإىل جمريات الق�سية.

الوقائــع

لدى  بدعوى  تقدم   ............. )الطاعن(  املدعي  اأن  الدعوى  واقعة  تتلخ�س 

املحكمة االبتدائية مب�سقط الدائرة الثالثية قبل املدعى عليها )املطعون �سدها( 

...........طالب يف ختامها احلكم له: اإثبات ملكه مبا ن�سبته خم�س و�ستون باملائة 

وقيد  مبنى  من  بها  وما  الدعوى  ب�سحيفة  تف�سيالاً  املو�سوفة  االأر�س  من   )%6٥(

القيد.  م�ساريف  حتمله  مع  االإ�سكان  بوزارة  العقاري  ال�سجل  بدائرة  الن�سبة  تلك 

الزوجية  فرتة  خالل  واتفقا  زوجته  كانت  �سدها  املطعون  اإن  القول  من  �سند  على 

ا  على بناء قطعة ار�سه مبدينة النه�سة بالعامرات على م�ساحة �ستمائة مرت مربعاً

ت�سجيلها  ومت  عريف  عقد  مبوجب   ............ من  بال�سراء  اإليه  اآلت  له  مملوكة 

با�سم امل�ستاأنف �سدها لت�سهيل ح�سولها على القر�س من عملها بالبنك املركزي ومت 

اإجناز البناء مبعرفة الطاعن عن طريق �سركته اخلا�سة وبتكلفة متفق عليها �سددت 

بتاأريخ:  اأوىل  رياالاً كدفعة  و�سبعون  و�ستة  اآالف  اأربعة  ا قدره  مبلغاً املطعون �سدها 

عماين  ريال  األف  واأربعني  اثنني  باإجمايل  اأخرى  دفعات  اأعقبتها  2012/7/29م 

املذكورة  بالن�سبة  املطعون �سدها حقه  اأنكرت  املنزل, وقد  بناء  الطاعن  وا�ستكمل 

�ستني  بن�سبة  ملكه  باإثبات  للحكم  الدعوى بذلك.  وعدل طلبه  لرفع  مما حدا به 
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باملائة من االأر�س وما عليها من مبنى, وفرز ن�سيبه بالبيع باملزاد العلني. وبح�سور 

ا على ملكيتها  ممثل املدعى عليها واأودع مذكرة طلب من خاللها رف�س الدعوى تاأ�سي�ساً

خل�س  ا  تقريراً وقدم  ا  خبرياً املحكمة  فانتدبت  التداعي.  مو�سوع  والبناء  لالأر�س 

بتاأريخ:  حكمها  املحكمة  فاأ�سدرت  يدعيه.  فيما  حق  له  لي�س  الطاعن  اأن  اإىل  فيه 

201٥/٥/2٥م والذي ق�سى برف�س الدعوى واألزمت رافعها بامل�ساريف, ومائة ريال 

اأتعاب املحاماة. 

   فلم يجد احلكم َقبوالاً لدى الطاعن فطعن فيه باال�ستئناف اأمام حمكمة اال�ستئناف 

2016/2/2م  بتاأريخ:   )201٥/6٨9( رقم  حكمها  املحكمة  واأ�سدرت  مب�سقط. 

والذي ق�سى )بَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف, والق�ساء 

االأر�س  من  باملائة  ون�سف  ع�سرة  اأربع  ن�سبته  مبا  امل�ستاأنف  ملكية  باإثبات  ا  جمدداً

حمل الدعوى وما عليها من بناء واإلزام امل�ستاأنف �سدها بت�سجيل الن�سبة املذكورة 

واألزمتها  اخلا�سة  نفقته  على  امل�ستاأنف  با�سم  االإ�سكان  بوازرة  العقاري  ال�سجل  يف 

عدم  من  به  ق�سى  فيما  �سحيح  االبتدائي  احلكم  اأن  حكمها  موؤ�س�سة  بامل�ساريف(. 

اأحقية الطاعن يف االأر�س والبناء اإال اأن اخلبري تو�سل اإىل اأن الطاعن له ن�سبة ربح 

ا. ا ومائتان وخم�سة وع�سرون رياالاً عمانيًّ عن تنفيذ البناء وقدره خم�سة ع�سر األفاً

على  املحكمة  هذه  اأمام  احلكم  على  فطعنا  الطرفني  لدى  َقبوالاً  احلكم  ينل  فلم 

النحو التايل: الطعن االأول رقم )2016/421( من ............... بو�ساطة وكيله 

املحامي ............ من مكتب ...........  للمحاماة واال�ست�سارات القانونية واأرفق 

نعى  ال�سكلية,  ا�ستكمال االإجراءات  الوكالة وما يفيد  مع �سحيفة طعنه �سورة من 

اأن النزاع بني  : الف�ساد يف اال�ستدالل: ذلك  اأوالاً على احلكم املطعون فيه بالتايل: 

ح�سابية.  م�سائل  واالآخر  فنية  مب�سائل  يتعلق  ق�سم  ق�سمني  اإىل  منق�سم  الطرفني 

وكان يتعني على املحكمة انتداب خبري ح�سابي ليحقق دفاع الطاعن يف فرز الدفعات 

املالية املتنوعة. واإذ التفتت املحكمة عن ذلك اأ�ساب احلكم الف�ساد يف اال�ستدالل. 

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل ذلك اأن احلكم املطعون فيه مل يبني اأوجه الدفاع التي  ثانياً

مت�سك بها الطاعن اأمامها ب�ساأن تقرير اخلبري وانتقا�سه لوقائع مدعمة بامل�ستندات 

احلوالة  وكذلك  رياالاً  و�ستون  و�ستة  و�سبعمائة  ا  األفاً اأربعون  مقداره  مبلغ  ومنها 

البنكية من الطاعن للمطعون �سدها من بنك �سحار مبلغ مقداره ثمانية وع�سرون 

اخلبري  يك�سفه  اأن  ميكن  ذلك  وكل  املالية,  الدفعات  من  وغريها  عماين  ريال  األف 

 , ا َقبول الطعن �سكالاً ا: االإخالل بحق الدفاع. وختم �سحيفته طالباً احل�سابي. ثالثاً
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واإعادته  املطعون فيه  باإلغاء احلكم  املو�سوع  الف�سل وقف تنفيذ احلكم ويف  وقبل 

اإىل املحكمة التي اأ�سدرته بهيئة مغايرة للنظر يف املو�سوع من جديد.

املحامي  وكيلها  بو�ساطة   ............ من   )2016/419( رقم  الثاين:  الطعن 

واأرفق  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة    ............ مكتب  من   ................

نعى  ال�سكلية,  ا�ستكمال االإجراءات  الوكالة وما يفيد  مع �سحيفة طعنه �سورة من 

: الف�ساد يف اال�ستدالل: ما ملخ�سه اأن احلكم  على احلكم املطعون فيه بالتايل: اأوالاً

املطعون فيه قد ق�سى للمطعون �سده بن�سبة من املنزل اعتمادا ملاله من ربح, وجعلت 

اإليه  تو�سلت  ما  وهو  املنزل,  يف  الأحقيته  دليالاً  يقدم  مل  وهو  البيت  ملكية  يف  ذلك 

وكان  للغري  الغري  حق  من  واقتطاع  �سبب  بال  اإثراء  فهو  وبذلك  حكمها  يف  املحكمة 

ا من البيت مع اأن الطاعنة ال تقر  االأجدر بها اأن حتكم باملبلغ, ولي�س بتمليكه جزءاً

ا. وختم  ا: الف�ساد يف اال�ستدالل وتداخلت االأ�سباب مع ما ذكر �سابقاً بهذا املبلغ. ثانياً

والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  باإلغاء  اأ�سلية  ب�سفة   : اأوالاً ا:  طالباً طعنه  �سحيفة 

للمو�سوع والق�ساء جمددا اًبتاأييد حكم حمكمة اأول درجة. ثانيا: ب�سفة احتياطية: 

باإعادة الدعوى للمحكمة التي اأ�سدرت احلكم لنظرها بهيئة مغايرة.

�ملحكمة

ال�سكلية  االإجراءات  وا�ستكمال  واملداولة  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

الطعنني  واملحكمة باطالعها على  املو�سوع  واأما من حيث   . �سكالاً الطعن  َقبول  تقرر 

يتعني  اأنه  قانونا  املقرر  اأن  ذلك  �سديد؛  فمجمله  فيهما  الواردة  واالأ�سباب  املقدمني 

مل  مبا  فيها  تق�سي  فال  الدعوى  يف  الطلبات  حدود  وتلتزم  تتقيد  اأن  املحكمة  على 

يطلبه اخل�سوم وال باأكرث مما طلبوه. اإال اأن احلكم املطعون قد خالف هذه القاعدة 

فاملدعي عدل طلباته للحكم باإثبات ملكه بن�سبة �ستني باملائة من االأر�س وما عليها 

من مبنى وفرز ن�سيبه بالبيع باملزاد العلني. واحلكم املطعون فيه ب�سدوره باإثبات 

ملكية امل�ستاأنف مبا ن�سبته اأربع ع�سرة ون�سف باملائة من االأر�س حمل الدعوى وما 

عليها من بناء واإلزام امل�ستاأنف �سدها بت�سجيل الن�سبة املذكورة يف ال�سجل العقاري 

بوازرة االإ�سكان با�سم امل�ستاأنف على نفقته اخلا�سة واألزمتها بامل�ساريف(. وهذا مل 

نق�س  يتعني  مما  اخل�سوم  يطلبه  مل  مبا  ق�ست  قد  فاإنها  املدعي  من  طلب  حمل  يكن 

املقرر يف ق�ساء  واإن كان  بالف�ساد يف اال�ستدالل ذلك  اأن احلكم م�سوب  احلكم. كما 

هذه املحكمة اأن حت�سيل الوقائع يف الدعوى وتقدير االأدلة وقبولها وردها من �سلطة 
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حمكمة املو�سوع وال رقابة عليها اإال اأن ذلك مقيد باأن تبني ذلك على اأ�سباب �سحيحة 

للخربة  باللجوء  ملزم  غري  والقا�سي  ال�سحيح.  الوجه  على  احلكم  حمل  من  متكن 

الفنية اإال اإذا كان الف�سل يف املو�سوع يتوقف على البحث يف م�سائل فنية علمية ال 

ي�ستطيع معرفتها اأو اإظهار حقيقتها من خالل االأدلة املعرو�سة فيها فعندئذ يكون 

ملزما باال�ستعانة باخلبري الإجراء العمل الفني الالزم وبالنظر اإىل جمريات الق�سية 

ومبا اأن احلكم االبتدائي ا�ستند يف حكمه على خبري هند�سي لكّن اخلالف يدور حول 

نزاع مايل و�سندات حتويل حتتاج اإىل خبري ح�سابي لالطالع على امل�ستندات املقدمة 

والتحويالت احل�سابية. وبناء على ما تقدم فاإن املحكمة تق�سي بنق�س احلكم واإحالته 

للمحكمة التي اأ�سدرته لنظره بهيئة مغايرة ح�سبما يرد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعنني �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعنني.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/10/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د.احمد بن 

نا�سر الرا�سدي, و ونا�سر بن �سامل اجلابري.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)32(

الطعن رقم 2016/26٨م

�سلح) عقد الزم( 

اأن  - الطرفني  لي�س الأحد من  اأنه  اأثر ذلك  الالزمة.  العقود  ال�سلح عقٌد وهو من 

ي�ستبد بف�سخه بعد متام اأركانه و�سروطه اإال بر�سا الطرف االآخر.

الوقائــع

تتح�سل  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  ـ  الوقائع  تتلخ�س 

املطعون  على  )٨4/م/201٥م(  رقم  الدعوى  اأقام   ........... الطاعن  اأن  يف 

 .......... وبلدية  ب.........  لالإ�سكان  العامة  ..............واملديرية  �سده 

الدعويني رقمي )47 و2014/209م(  .............. وطلب من خالل دعواه �سم 

عليه  واملدعى  املدعي  بني  متت  التي  الت�سوية  باعتماد  والق�ساء  امل�سنعة  مدين 

االأول واملعتمدة من قبل معايل وزير االإ�سكان واملعتمدة من جانبهم حالاًّ للخالفات 

التي �سبق واأن ن�ساأت بينهم حيث قام معاليه باعتماد الت�سوية فيها وتوجيه وزارة 

الت�سوية التي متت بني املدعي واملدعى عليه  الثانية باإمتام  االإ�سكان املدعى عليها 

الت�سوية  يف  ورد  ملا  ا  وفقاً ا  موؤخراً نفذتها  التي  امل�ساحية  الر�سومات  واعتماد  االأول 

وا�ستخراج �سند امللكية واإلزام املدعى عليه االأول بامل�ساريف ومبلغ ٥00 ر.ع اأتعاب 

املحاماة. ولدى تداول الدعوى بجل�سات املحكمة االبتدائية بامل�سنعة �سمم املدعي 

ا  ا احتياطيًّ واأ�ساف طلباً الدعوى  اأ�سلية يف  باعتبارها طلبات  ال�سابقة  على طلباته 

وهو اإلزام املدعى عليها وزارة االإ�سكان بتمليك املدعي االأر�س حمل النزاع واإلزامها 

با�ستخراج الر�سم امل�ساحي و�سند امللكية وبطالن ملكية املدعى عليه االأول لزريبة 

الزراعية  االأر�س  ميتلك  املدعي  الأن  وذلك  بامل�ساريف.  عليه  املدعى  واإلزام  الغنم 

بالرقم امل�ساحي ).................( مبربع حمارة مبوجب �سند ملكية وقام املدعى 

عليه بتملك اأر�س �سكنية غرب  مزرعة املدعي مبوجب قرار اللجنة املحلية ون�سب 

خالف بينهما حول قطعة االأر�س الفا�سلة بني مزرعة املدعي واأر�س املدعى عليه 
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وحول �سحة متلك املدعى عليه لالأر�س ال�سكنية واملدعي اأقام ب�ساأنها الدعوى رقم 

ا  والئيًّ اخت�سا�سها  بعدم  وق�ست  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اأمام  )2013/312م( 

كما  )2014/47م(  برقم  فقيدت  امل�سنعة  حمكمة  اإىل  واإحالتها  الدعوى  بنظر 

اأقام املدعي بنف�سه الدعوى )2014/209م( واأثناء نظر الدعويني متت الت�سوية 

بني املدعي واملدعي عليه االأول بو�ساطة وزير االإ�سكان ب�سفته �سيخ املنطقة فقدم 

2014/11/1٨م  جل�سة  حم�سر  يف  حمتواه  واأفرغ  للمحكمة  ال�سلح  حم�سر  املدعي 

ويف  لالإ�سكان  العامة  املديرية  عليها  املدعى  من  الت�سوية  العتماد  الدعوى  واأجلت 

اجلل�سة املحددة مل يح�سر اأحد من االأطراف فق�ست املحكمة باعتبار الدعوى كاأن 

مل تكن ووا�سل املدعي متابعة الت�سوية لدى املديرية العامة لالإ�سكان حتى تفاجاأ 

اإقامته  اإىل  به  حدا  الذي  االأمر  الفورية  باالإزالة  اأر�سه  على  اإنذار  لوحة  بو�سع 

دعواه للمطالبة مبا �سبق. وبعد مداولة الدعوى واإكمال املرافعات ق�ست املحكمة 

بني  املربم  ال�سلح  عقد  ونفاذ  ب�سحة  201٥/٨/30م  بجل�سة  بامل�سنعة  االبتدائية 

املدعي واملدعى عليه االأول والثانية والرابع املوؤرخ يف 2014/9/6 وتعديله املوؤرخ 

يف 2014/10/24م واملعتمد من معايل ................ وزير ............. واملدون 

اأ�سله يف الدعوى )47 و2014/209م( واألزمت املدعى  م�سمونه باالأ�سباب واملرفق 

عليهما االأول والرابع بامل�ساريف.

فاأقام   ................. االأول  املدعى عليه  َقبوالاً من  ومل يجد احلكم االبتدائي 

فتولت  الثانية  عليها  املدعى  تقبل  مل  كما  )201٥/347م(  رقم  اال�ستئناف  �سده 

بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  لدى   )201٥/349( رقم  باال�ستئناف  عليه  الطعن 

ق�ست  اأن  اإىل  جل�ساتها  حما�سر  من  الثابت  ح�سب  اال�ستئنافني  نظر  تداولت  التي 

بجل�سة 1437/4/17هـ املوافق 2011/1/27م بَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع 

باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء من جديد برف�س الطلبات االأ�سلية للم�ستاأنف �سده 

................... واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل يف الطلبات 

االحتياطية واأبقت الف�سل يف امل�ساريف«. وحيث اإن نتيجة احلكم املطعون فيه مل 

اأمام هذه املحكمة مبوجب  تنل ر�ساء الطاعن ............... طعن عليه بالنق�س 

الطعن رقم )2016/26٨م( مبوجب �سحيفة موقعة من وكيله املحامي .......... 

املحامي املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا من مكتب املحامي ............. واأودعها 

لدى اأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 2016/2/14م واأودع معها ما يفيد الوكالة وما 

احلكم  التالية:  بالطلبات  �سحيفته  ختام  يف  وطالب  والر�سم  الكفالة  �سداد  يفيد 
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. قبل الف�سل يف املو�سوع بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني  بَقبول الطعن �سكالاً

باإعادة  والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  الطعن  مو�سوع  يف  الطعن.  يف  الف�سل 

الدعوى الدائرة املدنية مبحكمة اال�ستئناف بالر�ستاق لتنظرها بهيئة مغايرة. 

اأقيم الطعن على اأربعة اأ�سباب حا�سلها االآتي: 

وذلك  باالأوراق  الثابت  وخمالفته  القانون  ل�سحيح  ملخالفته  احلكم  بطالن   : اأوالاً

ق�سى  االبتدائي  احلكم  ال�سبب:  هذا  بيان  وملخ�س  اخل�سوم  يطلبه  مل  مبا  للحكم 

ب�سحة ونفاذ عقد ال�سلح املربم بني املدعي واملدعى عليهم. ومل ت�سر اأوراق الدعوى 

اإىل وجود ا�ستئناف اآخر غري اال�ستئنافني امل�سار اإليهما ب�سدر ال�سحيفة والطلبات 

ال�سلح  العار�س بطالن  الطلب  الدعوى ويف  امل�ستاأنف ورف�س  اإلغاء احلكم  اأولهما  يف 

لوقوعه على اأر�س الدولة وت�سمن اال�ستئناف االآخر اإلغاء احلكم االبتدائي وبنق�س 

ا:  اأطرافه ملخالفته ما جاء على تاأ�سرية معايل الوزير واحتياطيًّ ال�سلح املوقع بني 

الق�ساء برف�س الدعوى وقد جاء يف احلكم املطعون فيه بَقبول اال�ستئنافني �سكالاً 

االأ�سلية  الطلبات  برف�س  جديد  من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف 

اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة   ................. �سده  للم�ستاأنف 

لتف�سل يف الطلبات االحتياطية واأبقت الف�سل يف امل�ساريف. احلكم االبتدائي ق�سى 

فقط ب�سحة ونفاذ عقد ال�سلح وال توجد اأحكام اأخرى وال يوجد �سوى اال�ستئنافني 

يوجد  وال  واالحتياطية  االأ�سلية  الطلبات  يف  اختلفا  واال�ستئنافان  اإليهما,  امل�سار 

حمكمة  اأعادت  التي  االحتياطية  الطلبات  تلك  فما  الطاعن  قبل  من  ا�ستئناف 

ا: بطالن احلكم املطعون فيه  للف�سل فيها. ثانياً اأول درجة  اإىل حمكمة  اال�ستئناف 

للخطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله: اإن املحكم املطعون فيه اأخطاأ يف تطبيق القانون 

ا الأي  ملكاً لي�ست  النزاع  اأر�س  اأن  ا على  تاأ�سي�ساً اأول درجة  األغى حكم حمكمة  عندما 

للملك  ادعاءات  هي  واإمنا  ثابتة  مبلكية  و..........   ........ اخل�سومة  طريف  من 

قانوين  ب�سند  اإال  متلكها  يجوز  ال  التي  الدولة  اأمالك  من  فهي  وبالتايل  باحليازة, 

وبالتايل فاإن ال�سلح يكون قد خالف القانون. وملا كان ما نعاه احلكم املطعون فيه على 

حكم حمكمة اأول درجة قد خالف �سحيح القانون, واأخطاأ يف تطبيقه وذلك لالآتي: 

الأن ال�سلح وقع يف حدود واإحرامات وطرق بني اأرا�ٍس ثابتة ملالكها ب�سند متلك �سادر 

من اجلهة املخت�سة ولي�س على اأر�س بي�ساء موات كما و�سفها احلكم املطعون �سده 

واأن تلك احلدود واالإحرامات هي جزء من اأمالك الطاعن واملطعون �سده. اإن مناط 

2014/10/24م بني  2014/9/6 واملعدل يف  طلب الطاعن اإثبات ال�سلح املحرر يف 
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الطاعن واملطعون �سده كذا املطعون �سده االأخري وهو موقع من ال�سيخ ............. 

االأول  �سده  واملطعون  الطاعن  ال�سلح  بهما  املنوط  العقد  اأطراف  من  كل  ترك  على 

وهو  ال�سلح  بعقد  ورد  ملا  وفقا  منهما  بكل  اخلا�سة  واحلدود  االإحرامات  من  جزء 

ا بي�ساء. جتاهل احلكم يف ق�سائه  من�سب اأ�سال على اأرا�ٍس ثابتة ملكيتها ولي�ست اأر�ساً

املحكمة  رئي�س  اإىل  االإ�سكان  وزير  خطاب  الدولة  اأمالك  من  االأرا�سي  تلك  باأن 

2014/19/24 املت�سمن تعديال لل�سلح الإنهاء اخلالف الواقع  االبتدائية املوؤرخ يف 

بني الطاعن واملطعون �سده االأول يف تف�سري احلدود والر�سومات واال�ستعانة مب�ساح 

من املديرية وذلك مبوافقة الطاعن بالرجوع مرت ون�سف املرت يف داخل مزرعته من 

جهة ال�سرق وثالثة اأمتار من جهة اجلنوب والعقد االأول حمرر من ال�سيخ ........ 

مل  كان  واأن   .......... ا  وزيراً باعتباره  فهو  الثاين  واأما  للمنطقة  �سيخا  باعتباره 

يحرر من وزير ........ فقد مثلت وزارة االإ�سكان. خمالفة احلكم ن�س املادة )40٥( 

من قانون املعامالت املدنية والتجارية كما جتاهل املعاينة التي قامت بها املحكمة 

2014/11/23م يف  جتاهل اخلطاب ال�سادر من املديرية العامة لالإ�سكان املوؤرخ يف 

عر�ست  بدورها  املديرية  واأن  النزاع  موقع  على  القانوين  الباحث  وقوف  خ�سو�س 

ا: بطالن احلكم املطعون فيه للق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل.  ال�سلح. ثالثاً

احلكم املطعون فيه مل يورد ا�سم الطاعن اإال يف �سفحته ال�سابعة عند قولها وح�سر 

عن امل�ستاأنف �سده ولده ............. كما ال يوجد يف احلكم املطعون فيه ذكر الأي 

طلبات للطاعن وكاأن اخل�سومة فقط بني املطعون �سدهما. عر�س الطعن على هيئة 

املحكمة فاأمرت بتاأريخ 2016/3/14 بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتا حلني 

الف�سل يف الطعن وبا�ستكمال االإجراءات ومت اإعالن �سحيفة الطعن للمطعون �سده 

ا َقبول رده لتقدميه  فتقدم وكيله املحامي .............. بالرد على ال�سحيفة طالباً

ا وحتميل الطاعن امل�ساريف ومبلغ  يف امليعاد وبَقبول الطعن �سكالاً وبرف�سه مو�سوعاً

1٥00 ر.ع عن اأتعاب املحاماة. وقال يف معر�س رده اإن وزير االإ�سكان �سعى يف ال�سلح 

وحرره بني الطاعن واملطعون �سده ب�سفته ال�سيخ امل�سوؤول عن املنطقة ولي�س ب�سفته 

وزير االإ�سكان وترك اعتماد هذا ال�سلح للق�ساء ويف جميع ر�سائله الالحقة ي�سري اإىل 

اأن االأمر مرتوك لعدل للق�ساء واأن االإ�سكان لي�ست طرفا يف هذا ال�سلح واأن املطعون 

�سده ال يرت�سيه. عقب وكيل الطاعن مبذكرة و�سمم على طلباته يف ال�سحيفة.

�ملحكمة

 . واإذ ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً
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فقها  املقرر  من  اأن  ذلك  �سديد  جممله  يف  الطاعن  نعاه  وما  الطعن  مو�سوع  عن  واأما 

وق�ساءاً اأن ال�سلح عقد يرفع النزاع بالرتا�سي وهو جائز �سرعا بل من املندوب اإليه 

بني  جائز  »ال�سلح  قال:  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن  احلديث  يف  جاء 

العقود  من  باعتباره  ال�سلح  اأن  كما   » حالالاً حرم  اأو  حراما  اأحل  �سلحا  اإال  امل�سلمني 

الر�سائية اإذا وقع م�ستوفيا ل�سروطه واأركانه كان الزما ال يجوز الأحد اأطرافه نق�سه 

دونه  وما  وم�ستنداتها  الدعوى  اأوراق  مطالعة  من  البني  كان  واإذ  املنفردة  باإرادته 

معايل  من  املوجهة  والر�سائل  الدعوى  مبلف  املرفق  ال�سلح  وعقد  االبتدائي  احلكم 

ال�سيخ ................ والر�سم امل�ساحي الذي قدم من املخت�س بوزارة االإ�سكان كل 

ذلك يفيد اأن ال�سلح الذي مت بني اأطراف الدعوى بو�ساطة ال�سيخ ............ واقع 

على اأمالك واإحرامات وحدود تخ�س اأطراف الدعوى فقد تنازل الطاعن عن عدة 

ليكون ذلك  اأر�سه  اأر�سه كما تنازل املطعون �سده عن م�ساحة مماثلة من  اأمتار من 

طريقا كما اأن االأوراق خلت مما يفيد الت�سالح على اأمر ال يجوز الت�سالح عليه وفقا 

ملا ن�ست عليه املادتان 121 و٨٥4 من قانون املعامالت املدنية تاأ�سي�سا على اأن االأر�س 

موات واأن عقد ال�سلح كان خمالفا للنظام العام ومبا اأن هذا ال�سلح وقع بني اأطرافه 

االأرا�سي  من  �سيء  يف  يكن  ومل  واإحرامات  وحدود  اأمالك  من  فيه  يتنازعون  فيما 

احلكومية وكان املطعون �سده يقر به ووقع عليه مبح�س اإرادته ومن ثم اأ�سبح عقدا 

اأحد طرفيه ويكون  باإرادة منفردة من  اإىل نق�سه  ال يجوز االلتفاف عليه وال�سعي 

واإذ  واأركانه,  �سروطه  لتوافر  بالَقبول  حقيقا  ونفاذه  ب�سحته  احلكم  املدعي  طلب 

خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فق�سى باإلغاء احلكم االبتدائي الذي ق�سى 

والرابع  والثانية  االأول  واملدعى عليه  املدعي  املربم بني  ال�سلح  ونفاذ عقد  ب�سحة 

املوؤرخ يف 2014/9/6 وتعديله املوؤرخ يف 2014/10/24م مما يكون احلكم املطعون 

فيه قد اأ�سيب بعيب اخلطاأ يف القانون والف�ساد يف اال�ستدالل مما يوجب نق�سه, وملا 

واأدلة  وقائع  الالزمة من  العنا�سر  كافة  لتوافر  فيها  للف�سل  الدعوى �ساحلة  كانت 

ثابتة باالأوراق فاإن املحكمة تت�سدى للف�سل يف مو�سوعها عمال باملادة 260 من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية 

يف  اأ�سل  له  ما  اإىل  م�ستندا  �سحيحة  اأ�سباب  على  مبنيا  االبتدائي  احلكم  كان  وملا 

االأورق ولي�س يف اأ�سباب اال�ستئنافني مما ينال منه وي�ستوجب الرد عليهما باأكرث مما 

تقدم مما يتعني رف�سهما تاأييد احلكم امل�ستاأنف الأ�سبابه.
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فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

من جديد بَقبول اال�ستئنافني �سكال ويف املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

واإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/10/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي ,  و.د.احمد 

بن نا�سر الرا�سدي , و ونا�سر بن �سامل اجلابري.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)33(

الطعن رقم 2016/٥م

حكم – اإجراءات ) حمكمة عليا – بطالن- اإعادة النظر( 

اإذا وقع البطالن يف حكم �سدر من املحكمة العليا جاز للخ�سم اأن يطلب منها اإلغاء  -

احلكم واإعادة نظر الطعن اأمام دائرة اأخرى.

الوقائــع

تتح�سل وقائع الدعوى كما يتبني من احلكم املطعون فيه و�سائر اأوراقها يف اأن الطاعن 

اأمام  املطعون �سدها )..........(  املدعى عليه  الدعوى �سد  اأقام    ..............

املحكمة االبتدائية بال�سيب طلب يف ختامها اإلزام املدعى عليها ت�سليمه اأ�سل ال�سك 

املحرر مببلغ �ستني األف ريال عماين لعدم ت�سلُّمه منها اأي مبلغ واإ�سعار الكاتب بالعدل 

حمرر اأ�سل ال�سك باإلغاء ال�سك واعتباره كاأن مل يكن, واإلزامها بامل�ساريف وثالثة 

اآالف ريال عماين اأتعاب املحاماة. ويف املقابل رفعت املدعى عليها املطعون �سدها �سد 

مبلغ  لها  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  خاللها  من  طلبت  املحكمة  نف�س  يف  الطاعن 

واأ�سدرت  بالعدل.  الكاتب  من  ال�سادر  ال�سرعي  ال�سك  مبوجب  ريال  األف  ال�ستني 

املحكمة حكمها الذي ق�سى )يف مو�سوغ الدعوى رقم )2010/79٥م( برف�سها ويف 

عن  ال�سادر  الدين  اإقرار  �سك  وبطالن  برد  )2010/7٥٥م(  رقم  الدعوى  مو�سوع 

املدعي مببلغ �ستني األف ريال عماين واملحرر لدى الكاتب بالعدل مب�سقط بتاأريخ : 

2010/1/٥م واألزمت املدعى عليها امل�ساريف(.

 وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى املدعية طعنت عليه باال�ستئناف لدى حمكمة 

اال�ستئناف بال�سيب وبتاأريخ  املوافق : 2011/6/12م اأ�سدرت املحكمة حكمها الذي 

والت�سدي  امل�ستاأنف  احلكم  ببطالن  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  )بَقبول  ق�سى 

ريال  األف  �ستون  قدره  ا  مبلغاً للم�ستاأنفة  يوؤدي  باأن  �سده  امل�ستاأنف  باإلزام  للق�ساء 

مب�سقط  بالعدل  الكاتب  من  ال�سادر  ال�سرعي   ال�سك  مبوجب  لها  واملثبتة  عماين 
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بتاأريخ : 2010/1/٥م واألزمته بامل�ساريف(.    

املحكمة  اأمام هذه  بالطعن  امل�ستاأنف �سده فتقدم عليه  َقبوالاً لدى  ينل احلكم  فلم 

بو�ساطة وكيله واأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )2011/٥93م( والذي ق�سى )بَقبول 

اإىل حمكمة  الدعوى  واإحالة  فيه  املطعون  بنق�س احلكم  املو�سوع  �سكالاً ويف  الطعن 

اال�ستئناف بال�سيب لتحكم فيه بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد 

الكفالة للطاعن(.

ا ق�سى )بَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف  وبهيئة مغايرة اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكماً

اأول  ا باعادة الدعوى اإىل حمكمة  امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً باإلغاء احلكم  املو�سوع 

درجة لنظرها بهيئة مغايرة( 

واأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )2013/62٨م( الذي ق�سى )يف مو�سوع الدعوى رقم 

باإلزام املدعى  )2010/7٥٥م( برف�سها ويف مو�سوع الدعوى رقم )2010/79٥م( 

ا وقدره �ستون األف ريال عماين وامل�ساريف(. عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغاً

لدى  باال�ستئناف  عليه  فطعن  عليه  املدعى  لدى  َقبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

املحكمة  اأ�سدرت  201٥/4/19م  املوافق:   وبتاأريخ   بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة 

احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  )بَقبول  ق�سى  الذي  حكمها 

العليا  املحكمة  اأمام  احلكم  على  وطعن  بامل�ساريف(.  امل�ستاأنف  واإلزام  امل�ستاأنف 

�سكالاً  الطعن  بَقبول  ق�سى  والذي  )2016/110م(  رقم  حكمها  املحكمة  فاأ�سدرت 

ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه امل�ساريف وم�سادرة الكفالة(. وقد تقدم الطاعن 

احلكم  يف  بالبطالن   .......... مكتب  من   ............. املحامي  وكيله  بو�ساطة 

التم�س  املحكمة  اأمانة  اأودعها  �سحيفة  مبوجب  العليا   املحكمة  من  ال�سادر  االأخري 

: البحث يف اأ�سباب �سدور اأحكام  من خاللها َقبول االلتما�س �سكالاً ويف املو�سوع: اأوالاً

ا: البحث والتحقيق ب�سبب رف�س قا�سي  متناق�سة ومتعار�سة من املحكمة العليا. ثانياً

ا: اإعادة النظر  حمكمة اأول درجة االمتثال ملا ن�س عليه حكم املحكمة العليا. ثالثاً

بحكم املحكمة العليا االأخري ال�سادر بتاأريخ : 2016/2/29م واإعادة الدعوى اإىل 

ا: وقف تنفيذ  املحكمة االبتدائية بال�سيب ليتم تنفيذ حكم املحكمة العليا. رابعاً

احلكم موؤقتا حلني الف�سل يف االلتما�س. وقد اأودع حمامي املطعون �سدها مكتب .... 

طَلب من خاللها رف�س االلتما�س.
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�ملحكمة

وحيث ا�ستوفت الدعوى اأو�ساعها ال�سكلية. وحيث ينعى املدعي على احلكم ال�سادر 

من املحكمة العليا بتاأريخ: 2016/2/29م برقم )2016/110م(  الدائرة املدنية 

نظر  قد  كان   ........... القا�سي  ف�سيلة  اإن  يقول:  ذلك  بيان  ويف  بالبطالن  )ج( 

اإ�سدار  يف  ا�سرتك  ثم  ال�سيب  ا�ستئناف  حمكمة  2011/6/12م  بجل�سة:  الدعوى 

احلكم )2016/110م( املحكمة العليا الدائرة املدنية )ج( مما يبطله اإعماال لن�س 

املادة )142/هـ(من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. وحيث اإن النعي بالبطالن 

والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )142( املادة  يف  الن�س  اأن  ذلك  �سديد؛ 

ا من �سماعها  ولو مل  يوؤكد على اأنه ))يكون القا�سي غري �سالح لنظر الدعوى ممنوعاً

يرده اأحد اخل�سوم يف اأحوال عدة من بينها الفقرة هـ : اإذا كان اأفتى اأو ترافع عن 

اأحد اخل�سوم يف الدعوى اأو كتب فيها ولو كان ذلك قبل ا�ستغاله بالق�ساء, اأو كان قد 

ا اأو كان قد اأدى �سهادة فيها ..(( وجاءت  ا حمكماً ا اأو خبرياً كان �سبق له نظرها قا�سياً

املادة )143( من ذات القانون االإجرائي لتوؤكد على اإنه يقع باطالاً عمل القا�سي اأو 

ق�ساء يف االأحوال املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة )142( ولو مت باتفاق اخل�سوم, 

واإذا وقع هذا البطالن يف حكم �سدر من املحكمة العليا جاز للخ�سم اأن يطلب منها 

اأمام دائرة اأخرى. وملا ثبت لدى املحكمة بطالن  اإلغاء احلكم, واإعادة نظر الطعن 

العليا ) الدائرة املدينة ج( ال�سرتاك القا�سي يف احلكم اال�ستئنايف  حكم املحكمة 

ال�سابق االإ�سارة اإليه فاإنه بالتايل يفقد �سالحية نظر الطعن وي�سحي احلكم ال�سادر 

با�سرتاكه فيه باطال يقت�سي اإلغاءه مع اإعادة نظر الطعن اأمام دئرة اأخرى.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الدعوى �سكالاً ويف املو�سوع ببطالن احلكم ال�سادر من املحكمة 

اأخرى  دائرة  اأمام  نظره  واإعادة  )ج(  املدنية  الدائرة  )2016/110م(  رقم  العليا 

واألزمت املدعى عليها امل�ساريف ورد الكفالة للمدعي.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/14م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د.احمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)34(

الطعن رقم 2016/٥٥٥م

اأفالج) �سخ- منع( 

مائه  من  ياأخذ  االإن�سان  كان  ولو  امل�سخات  طريق  عن  االأفالج  من  املاء  اأخذ  مينع 

اخلا�س. اال�ستثناء جواز اأن يتم جتميع املاء يف حو�س ثم يتم ال�سخ من ذلك احلو�س.

الوقائــع

بدماء  االبتدائية  املحكمة  لدى   ....... اأقامها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

والطائني �سد املدعى عليه .............. قائالاً يف �سحيفة دعواه: اإن املدعى عليه 

و�سع م�سخة ل�سخ املياه من الفلج امل�سمى .......... ببلدة ....... ملنزله الواقع يف 

ا  لالأعراف علماً املياه وهذا خمالٌف  اأ�سحاب  ا على  �سبب �سرراً ال�سكنية مما  االأحياء 

باأنه لي�س له �سراكة يف الفلج وطلب اإزالة امل�سخة, وح�سر املدعى عليه واأجاب باأنه 

�سريك يف مياه الفلج وله اأموال ت�سرب منه وي�سخ من مائه اخلا�س, وبعد �سماع اأقوال 

ا  الطرفني راأت املحكمة منع املدعى عليه من �سخ املاء من الفلج واإزالة امل�سخة �سداً

الفلج  النا�س على رغبتهم الأ�سبح كل منهم يركب م�سخة على  لو ترك  اإذ  للذريعة 

وهذه ذريعة يجب �سدها, وبناءاً على ذلك حكمت املحكمة مبنع املدعى عليه من �سخ 

ماء الفلج اإىل منزله واإلزامه باإزالة امل�سخة ومب�ساريف الدعوى.

فقبل  باإبراء  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  وا�ستاأنفه  باحلكم  عليه  املدعى  ير�س  فلم 

ا. ا�ستئنافه �سكالاً ورف�س مو�سوعاً

بو�ساطة  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن  باحلكم  امل�ستاأنف  ير�س  فلم 

حماميه ........... من مكتب ........... واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من �سند 

وكالته وما يفيد ا�ستكمال اإجراءاته ال�سكلية نعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ 

ا حا�سلها اأن لزوجة الطاعن  يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل و�ساق اأ�سباباً

ح�سة يف ماء الفلج وهو ي�سخ من مائها عند دوراإنه, ولديه على ذلك �سهود مل متكنه 
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املحكمة من اإح�سارهم, وقال يف ال�سبب الثاين اإن اأ�سحاب البلد كلهم ي�سخون من ماء 

الفلج فلماذا مينع هو, وي�سمح لالآخرين وختم �سحيفته بطلب َقبول الطعن �سكالاً ويف 

املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم 

لتنظرها بهيئة مغايرة.

اأي  وجود  نفى  كما  الفلج,  يف  الطاعن  �سراكة  ا  نافياً مبذكرة  �سده  املطعون  رد  وقد   

احلكم  وتاأييد  الطعن  رف�س  بطلب  مذكرته  وختم  الفلج  ماء  من  بها  ي�سخ  م�سخة 

امل�ستاأنف, ومل يعقب الطاعن على مذكرة الرد.

�ملحكمة

بعد تالوة التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة تبني اأن الطعن ا�ستوفى 

. كافة اإجراءاته ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

اأما عن املو�سوع فاإن الطاعن ينعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون, 

وذلك حني ق�ست املحكمة مبنعه عن �سخ املاء من الفلج ملنزله مع اأنه �سريك يف ماء 

الفلج له ولزوجته ح�سة فيه, وعليه فاإن هذا النعي غري �سديد واأ�سبابه غري �سائغة 

وذلك اأن القاعدة يف االأفالج متنع اأخذ املاء عن طريق ال�سخ من الفلج ولو كان االإن�سان 

ا  ياأخذ من مائه اخلا�س اإال اإذا جمعه يف حو�س ونقل منه املاء عن طريق ال�سخ رفعاً

ا لل�سرع  ا موافقاً ا للذريعة وبذلك يكون احلكم املطعون فيه جاء �سحيحاً ل�سرر و�سداً

والقانون وعليه فاإن املحكمة تق�سي برف�س الطعن وتاأيد احلكم املطعون فيه.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه امل�ساريف ورد 

ثالثة اأرباع الكفالة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/14م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, , و.د.احمد 

بن نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3٥(

الطعن رقم 2016/476م

�سرر) اإزالة- ارتفاق- مرور- اانتفاع( 

ا م�ستوجب الإزالته. علة ذلك اأن هذا  - ا جائزاً اإحداث ما من �ساأنه اأن ي�سيق طريقاً

اإ�سراٌر باملنتفعني بالطريق, وال�سرر يزال.

الوقائــع 

تتح�سل  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الوقائع  تتلخ�س 

رقم  الدعوى  اأقاموا  و..............  و..........   ........... الطاعنني  اأن  يف 

و...........   ............... �سدهم  املطعون  �سد  اإبراء  مدين  )٥1/م/201٥م( 

�سر  اأمانة  لدى  قدمت  �سحيفة  مبوجب  و..........و...........  و........... 

باإزالة  عليهم  املدعى  باإلزام  الق�ساء  بطلب  وختمت  باإبراء  االبتدائية  املحكمة 

واإلزامهم  الطريق  و�سيانة  امل�سح  معدات  م�سايقة  وعدم  الطريق  على  اأحدثوه  ما 

التي  االأعطال  ب�سبب  بهم  حلقت  التي  االأ�سرار  عن  وتعوي�سهم  الدعوى  مب�ساريف 

املدعى  الأن  ذلك  مدار�سهم  عن  والطلبة  اأعمالهم  عن  وتاأخرهم  مركباتهم  اأ�سابت 

غري  الطريق  على  االأ�سجار  وجذوع  االأتربة  من  مطبات  باإحداث  قام  االأول  عليه 

امل�سفلت واملوؤدي اإىل منازل املدعني مبنطقة ............ وكذلك قام بالت�سييق على 

هذا الطريق بالت�سبيك بالقرب منه, كما قام املدعى عليه ............. ببناء جدار 

اأخربهم  الطريق وهذا  م�سح  ورمى احلجارة على معدة  نف�سه  الطريق  حاجز على 

به مدير دائرة الطرق عندما �ساألوه عن عدم م�سح الطريق, علما اأن هذا الطريق 

قائم منذ عام 1976م اأي قبل م�ساكن املدعى عليه وقامت وزارة الطرق والنقل يف 

عام 1996 مب�سحه ومتهيده للو�سول اإىل منازلهم ومنذ ذلك احلني واأعمال ال�سيانة 

اإال  الطريق  هذا  من  كيلومرت  بر�سف  البلدية  قامت  2002م  عام  ويف  فيه  م�ستمرة 

ب�ستى  تكرارا  املحاولة  مع  االأعمال  مب�سايقة  عليه  املدعى  قام  الفرتة  تلك  يف  اأنه 

الو�سائل لكن املدعى عليهم رف�سوا.
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ولدى تداول الدعوى بجل�سات املحكمة االبتدائية باإبراء �سمم املدعون على طلبهم 

ورد املدعى عليهم باأن الطريق بني املنازل مل يكن طريقا باملفهوم ال�سحيح فهو عبارة 

عن �سكة بني املنازل ومل يكن ميهد ورمبا كان ي�ستخدم من قبل االأهايل عند اخلروج 

من البلد وقد متت حماوالت لتغيري م�ساره اإىل م�سار اآخر بعيدا عن املنازل تفاديا 

املدعى  منع  ر�سمها  ي�سددوا  مل  فرعية  دعوى  يف  وطلبوا  بهم,  تلحق  التي  لالأ�سرار 

عليهم فرعيا من املرور يف الطريق مو�سوع الدعوى وعدم تعر�سهم الأهايل البلد عند 

رغبتهم يف عمل �سد حماية وقد رد املدعون باأن طلبات املدعى عليهم ال �سند لها.

باإلزام  201٥/12/22م  بجل�سة  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  املرافعات  وباإكمال 

هذا  على  اأحدثوه  ما  باإزالة  واإلزامهم  النزاع  حمل  الطريق  بفتح  عليهم  املدعى 

الطريق وعدم م�سايقة معدات م�سح و�سيانة الطريق مع حتميلهم م�ساريف الدعوى 

ورف�ست بقية الطلبات.

مل يرت�س املدعى عليهم هذا الق�ساء فاأقاموا �سده اال�ستئناف رقم )٨٥/م/201٥م( 

والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  فيه  ق�ست  التي  باإبراء  اال�ستئناف  حمكمة  لدى 

جمددا باإلزام الطرف املدخل »وزارة الطرق واالت�ساالت« باإن�ساء الطريق البديل 

مير  اأن  على  غراب  جفر  اإىل  م�سرون  اأبو  اال�سفلتي  الطريق  من  واملتفرع  الثاين 

مبحاذاة م�ساكن الدوكة والبالغ طوله ٥ كيلومرت على اأن يتم زحزحة الطريق 300 

مرت �سماال عن م�ساكن املواطنني وفق اخلرائط املعدة لذلك ومنع امل�ستاأنف �سدهم 

من املرور مبركباتهم بالطريق احلايل حمل النزاع بعد تهيئة الطريق البديل امل�سار 

اإليه واألزمت امل�سـتاأنف �سدهم بامل�ساريف ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات. 

ومل يجد حكم اال�ستئناف َقبوالاً من الطاعنني فاأقاموا �سده الطعن املاثل مبوجب 

من  وموقعة  2016/3/22م  بتاأريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  لدى  مودعة  �سحيفة 

 .... املحامي  مكتب  من  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  املحامي   ...... املحامي 

للمحاماة واال�ست�سارات القانونية واأودع معها ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة وطالب 

يف ختام ال�سحيفة بالطلبات االآتية:

اإ�سدار اأمر بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن.

اأول  حمكمة  حكم  با�ستعادة  جمددا  والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  ا:  اأ�سليًّ

اأول  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  ا:  واحتياطيًّ درجة, 
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درجة لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بدون ر�سوم ووفقا ملا ورد بال�سحيفة.

عن  ر.ع   1000 ومبلغ  التقا�سي  درجات  عن  بامل�ساريف  �سدهم  املطعون  اإلزام 

اأتعاب املحاماة.

اأ�سباب الطعن

ا على  اأقيم الطعن على اأن احلكم املطعون فيه قد اأخطاأ عندما اأ�س�س ق�ساءه ا�ستناداً

قاعدة »ال�سرر يزال« و »ال�سر يدفع بقدر االإمكان » واأغفل ما ن�ست عليه قاعدة »ال 

�سرر وال �سرار«؛ ذلك الأن ال�سرر الذي ينجم عن غلق الطريق )حمل النزاع( اأكرب 

اأول درجة عند معاينتها  الواقع على املطعون �سدهم وقد تبني ملحكمة  ال�سرر  من 

وا�سح  العني  قائم  الدعوى  مو�سوع  الطريق  اأن  االبتدائي  احلكم  يف  ثابت  هو  كما 

املعامل واأنه الطريق الرئي�س للمنطقة اإذ ي�سل القرى الواقعة جنوب منطقة النزاع 

للموظفني  خدمة  من  يقدمه  ما  اإىل  اإ�سافة  ذلك  بعد  ي�ستمر  واأنه  العام  بالطريق 

اإىل  الطريق م�سفلت  فاإن هذا  1976م وكذلك  املدار�س وهو قائم منذ عام  وطالب 

منازل املطعون �سدهم ومقام عليه مطبات كا�سرة ال�سرعة ومن ثم ال�سرر منتٍف عن 

املطعون �سدهم.

كما اأن احلكم املطعون فيه مل يقم ق�ساءه على اأ�سباب كافية حلمله فقد ق�سى بثبوت 

ال�سرر ومداه ومدى  التحقق من وجود هذا  ال�سرر على املطعون �سدهم دون  وقوع 

ال�سرر الذي �سيقع بالطاعنني من زحزحة الطريق مل�سافة 300 مرت �سماال عن م�ساكن 

املواطنني ومنع الطاعنني من املرور مبركباتهم بالطريق احلايل بعد تهيئة الطريق 

بال�سرر  يدفع  االأ�سد  وال�سرر  غراب  جفر  اإىل  م�سرون  اأبو  من  اال�سفلتي  البديل 

ا. االأخف وكان على حمكمة اال�ستئناف ندب خبري خمت�س لتحديد اأيهما اأ�سد �سرراً

كما تقدم الطاعنون مبذكرة طلب وقف التنفيذ, وُعر�س الطلب مع الطعن على هيئة 

2016م  اإبريل   17 املوافق   1437 9رجب  بتاأريخ  املداولة فقررت  املحكمة يف غرفة 

وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتا حلني الف�سل يف الطعن وا�ستكمال االإجراءات, 

 ............. املحامي  وكيلهم  فتقدم  �سدهم  للمطعون  الطعن  �سحيفة  فاأعلنت 

الطاعنني  واإلزام  القانوين  لل�سند  الفتقاره  الطعن  رف�س  بطلب  ختمها  رد  مبذكرة 

وبذلك  واملذكرات  بال�سحف  ورد  ما  على  بالت�سميم  منهم  كل  عقب  ثم  بامل�ساريف, 

اكتملت االإجراءات. 
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�ملحكمة

ملا كان الطعن قدم يف املوعد املقرر م�ستوفيا �سائر اأو�ساعه ال�سكلية ق�ست املحكمة 

بقبوله �سكال.

اأ�سباب  مبجمل  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنون  نعاه  وما  املو�سوع  حيث  من  واأما 

الطعن ف�سديد؛ ذلك ملا كان البني من احلكم املطعون فيه اأنه قد اأقام ق�ساءه بالبناء 

على قاعدة »ال �سرر وال �سرار« وقاعدة »ال�سرر يزال« وقاعدة »ال�سرر يدفع بقدر 

االإمكان« وملا كان اإعمال القواعد امل�سار اإليها يقت�سي اأن يكون ال�سرر الذي يزال اأن 

ال يزال ب�سرر مثله الأنه لو اأزيل بال�سرر ملا �سدق »ال�سرر يزال« ويف احلديث »ال �سرر 

الطريق  املحكمة وجود هذه  الطرفني ومعاينات  اإقرار  الثابت من  وال �سرار« وكان 

وهي تقطع البلد دخوال وخروجا بني منازل املطعون �سدهم فهي بهذا الو�سف من 

الطرق اجلوائز التي اإذا ما ثبتت كانت من املرافق العامة فيجب احرتامها واإعطاوؤها 

حقها و�سرف امل�سار عنها ومن حق كل �سخ�س اال�ستفادة منها واالنتفاع بها دون اأن 

يتعر�س لالأذى اأو امل�سايقة وال يجوز الأي فرد اأو جماعة اأن يت�سرفوا فيها مبا ي�سبب 

الت�سييق واإعاقة حركة املرور فيها اأو غلقها و�ساد الطريق من امللعونني كما جاء يف 

احلديث ومن �سيق طريقا فال جهاد له, واالأ�سل بقاء ما كان على ما كان عليه واإذ 

ثبت وجود هذه الطريق وفقا ملا قرر من حما�سر املعاينة من حمكمتي املو�سوع فاإن 

االأ�سل قيامها حيث كانت ويقت�سي اأن يكون الطاعنون حمقني يف دعواهم وطلباتهم, 

الذي ق�سى  باإلغاء احلكم االبتدائي  النظر فق�سى  املطعون هذا  واإذ خالف احلكم 

على  اأحدثوه  ما  باإزالة  واإلزامهم  النزاع  حمل  الطريق  بفتح  عليهم  املدعى  باإلزام 

هذا الطريق وعدم م�سايقة معدات م�سح و�سيانة الطريق فاإنه يكون قد اأخطاأ فهم 

القانون وتطبيقه, ف�سال عن اأنه ق�سى مبا مل يكن مطلوبا به يف الدعوى مما يتعني 

الق�ساء بنق�سه.

 وملا كان مو�سوع الدعوى �ساحلا للحكم فيه ملا تقدم وكون احلكم االبتدائي قائما 

احلكم  وتاأييد  اال�ستئناف  برف�س  تق�سي  املحكمة  هذه  فاإن  �سحيحة  اأ�سباب  على 

االبتدائي مع اإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

جمددا بتاأييد احلكم االبتدائي ورد الكفالة للطاعنني«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/14م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, , و.د.احمد 

بن نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)36(

الطعن رقم 2016/217م

هبة )قب�س - عقار – رجوع(. 

اأن  اأو تت�سّرف فيه جائز. علة ذلك  ا مل تقب�سه  رجوع االأب عن هبته البنته عقاراً

اأنه متى مل  قب�س املوهوب له للعقار املوهوب �سرط لتمام عقد الهبة. نتيجة ذلك 

ا للواهب. ا اإن كان املوهوب ولداً يح�سل قب�س جاز للواهب الرجوع عن هبته خ�سو�ساً

الوقائــع

املحكمة  لدى   ... ابنته....  �سد   ...... اأقامها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

ا�سرتى  19٨9/6/29م  بتاأريخ  اإنه  دعواه  �سحيفة  يف  قائالاً  مب�سقط  االبتدائية 

ثالث  اآنذاك  عمرها  وكان  عليها  املدعى  ابنته  با�سم  و�سجلها  الدعوى  حمل  العقار 

ع�سرة �سنة ق�سده اأن تتمكن هي ووالدتها االعتماد على ريعه يف معي�ستهما اأما االآن 

العقار  اأن ت�سجل  تاأثريه  وقد ر�سدت وتزوجت بزوج غري عماين فيخ�سى عليها من 

وكيلها  عليها  املدعى  عن  ح�سر  وقد  ا�سمه,  اإىل  العقار  نقل  املدعي  ويطلب  با�سمه 

وطلب رف�س الدعوى وبعد �سماع اأقوال الطرفني واالطالع على امل�ستندات تبني كما 

هو وا�سح  اأن العقار م�سجل با�سمها وبناء على ذلك حكمت املحكمة برف�س الدعوى 

واألزمت رافعها بامل�ساريف.

فلم ير�س املدعي باحلكم وطعن عليه باال�ستئناف لدى حمكمة اال�ستئناف مب�سقط 

واطلعت  اأقوالهما  اإىل  وا�ستمعت  وكيالهما  �سدهما  وامل�ستاأنف  امل�ستاأنف  عن  فح�سر 

على امل�ستندات والذي جاء يف �سحيفة امل�ستاأنف اأن موكله ا�سرتى قطعة االأر�س ذات 

الدعوى وقام ببنائها واأن�ساأ بها جتارة, وما زالت يف يده واملدعى عليها كانت �سغرية يف 

ذلك الوقت ومن ثم ذهبت للدرا�سة بالعراق واأكملت درا�ستها وتزوجت بزوج عراقي 

ومل يزل العقار يف يده ي�ستغله وعنده على ذلك �سهود وهم زوجته ............ اأم 

املدعى عليها واأختها ................... ف�سهدتا �سهادة متفقة عليها اأن امل�ستاأنف 

ا�سرتى قطعة االأر�س بع�سرة اآالف ريال عماين و�سجلها ............ وعمرها حينئذ 
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ثالث ع�سرة �سنة ومل يق�سد بذلك الهبة واإمنا ق�سده الفرار بها من �سدور اأحكام 

عليه ببيعها ومل تزل بيده حتى االآن وكان يطالبها بالتنازل عنها بالطرق الودية 

اأن  اأقرت عنده  اأخته  اأن  كما �سهد بذلك اأخوها ................ جاء يف �سهادته 

ملكية االأر�س عندها ب�سبيل االأمانة.

 وبعد �سماع اأقوال ال�سهود حكمت املحكمة بَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء 

قطعة  وت�سجيل  بنقل  �سدها  امل�ستاأنف  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم 

امل�ستاأنف  با�سم  باخلوير  الكائنة   )1/17( باملربع   )11٥( رقم  التجارية  االأر�س 

............. واإلزام امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف.

فلم تر�س امل�ستاأنف �سدها باحلكم وطعنت عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا بو�ساطة 

حماميها ... من مكتب .......... للمحاماة واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من �سند 

وكالته وما يفيد ا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية, نعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف 

تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل وقال: اإن املحكمة اأخطاأت حني ق�ست مبلكية 

واأوالده, والذين  الذين هم زوجته  ال�سهود  �سهادة  بناء على  للمطعون �سده  العقار 

ا لل�ساهد وكان  تربطهم القرابة االأدنى للم�سهود له وامل�سلحة وهي �سهادة جتر نفعاً

اأن ال تقبل هذه ال�سهادة, وتعمل مبا جاء يف ال�سند الر�سمي مبلكية الطاعن  عليها 

للعقار والذي اأقر به املطعون �سده باأنه ا�سرتاه للطاعنة لكي ت�ستفيد منه يف معي�ستها 

احلياتية وال اإنكار بعد اإقرار, وختم �سحيفته بطلب َقبول الطعن �سكالاً وبوقف التنفيذ 

وبنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها 

بهيئة مغايرة وباإلزام املطعون �سده األف ريال عماين م�ساريف الدعوى.

اأبلغ املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها بو�ساطة حماميه ...........   وقد 

باأن  �سهدوا  الذين  ال�سهود  �سهادة  املحكمة بنت حكمها على  اأن  رده  جاء يف مذكرة 

والد الطاعنة �سجل العقار با�سم ابنته ........ املطعون �سدها على �سبيل االأمانة 

ولي�س على �سبيل الهبة وال�سهود هم والدتها واأخوتها, وختم �سحيفته بطلب رف�س 

الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه.

�ملحكمة

وبعد  املقرر  القا�سي  وتاله  اأعده  الذي  التقرير  و�سماع  االأوراق  على  االطالع  بعد 

. املداولة وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة فهو مقبول �سكالاً
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واأما من حيث املو�سوع وما نعى به وكيل الطاعنة على احلكم املطعون فيه غري �سديد 

وتقدير  الدعوى  وقائع  ا�ستخال�س  يف  �سلطةاً  املو�سوع  ملحكمة  باأن  عليه  ومردود 

اأدلتها ووزن بيناتها واالأخذ منها مبا تطمئن اإليه لتقيم ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة 

مبا له اأ�سل ثابت باالأوراق واإ�سافة اإىل ما �سبق ولكون الدعوى بني اأب وابنته فتحت 

حمكمتنا باب املرافعة بني الطرفني رجاء اإ�سالح احلال بينهما غري اأنهما �سمما على 

طلباتهما ومل حت�سل ت�سوية فتم�سك املطعون �سده باأنه �سجل االأر�س بعد �سرائها 

با�سم ابنته وهي �سغرية وبنى فيها من ماله بناء ي�سكن فيه واإنه راجع عن ت�سجيل 

وهي  والدها,  اأقامه  االأر�س  على  املقام  املبنى  باأن  الطاعنة  اأقرت  كما  البنته  ذلك 

ا من املبنى املقام عليها  �سغرية واأن والدها ي�سكن فيه واإنها مل تقب�س االأر�س وال �سيئاً

فيه  والت�سرف  املعطي  قب�س  العطية  �سرط  من  كان  وملا  عنها  ريع  اأي  تقب�س  ومل 

ح�سبما قرره الفقهاء يف اآثارهم وم�سى به ق�ساوؤهم وما يوؤثر عن ال�سيد اجلليل اأبي 

ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنهما الأنها  ال�سديق يف رجوعه عن عطائه البنته  بكر 

باملادة )463(  ملا هو مقرر  ا  للورثة كما روى عنه ووفقاً القطعة فهو مال  مل تقب�س 

ا  من قانون املعامالت املدنية وحيث انتهى احلكم املطعون فيه اإىل هذه النتيجة مبنياً

على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت باالأوراق ولي�س ثم يف الطعن املوجه اإىل احلكم 

املطعون فيه ما ينال منه ويتعني بالتايل رف�س الطعن وحمل امل�ساريف على الطاعنة 

مع رد ثالثة اأرباع الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعته بامل�ساريف, 

ورد ثالثة اأرباع الكفالة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/19م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي ,  و.د. اأحمد 

بن نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)37(

الطعن رقم 2016/916م

دفاع) رد- ق�سور( – حكم ا�ستئناف) اإحالة- �سروط( 

ومتحي�سه  - بحثه  املو�سوع  حمكمة  على  يوجب  جوهري  بدفاع  اخل�سم  مت�سك 

باأ�سباب خا�سة وخمالفة ذلك ق�سور مبطل وفق  اأ�سباب حكمها  والرد عليه يف 

املادة )172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

�سلطة حمكمة اال�ستئناف يف اأن حتيل يف ردها على اأ�سباب اال�ستئناف اإىل اأ�سباب  -

احلكم االبتدائي م�سروط باأال يكون اخل�سم قد تقدم باأوجه دفاع جديدة اأو 

اأن حكم املحكمة االبتدائية مل يغفل بحث دفاع تقدم به ومت�سك به اأمامها.

الوقائــع

الدعوى  اأقام  قد  كان   ................... �سده  املطعون  اأن  يف  الوقائع  تتلخ�س 

املدنية رقم )99/م/201٥م( مبوجب �سحيفة ختمت بطلب احلكم باإلزام املدعى 

اآالف  �سبعة  )7.720.100ر.ع(  وقدره  ا  مبلغاً للمدعي  يوؤدي  اأن  )الطاعن(  عليه 

ا ومائة بي�سة. وذلك الأنه اتفق مع املدعى عليه على  و�سبعمائة وع�سرون رياالاً عمانيًّ

2014/٨/٥م  بتاأريخ  املنزل  ت�سليم  يتم  اأن  اتفاق على  بناء منزل له مبوجب عقد 

لكنه مل يقم باإكمال املنزل وت�سليمه حتى تاأريخ رفع الدعوى وطالب بدفع غرامة 

التاأخري عن كل يوم )10 رياالت( )4630 ر.ع( ومبلغ )400ر.ع( فارق الدفعة ومبلغ 

ومبلغ  نافذتني  حذف  عن  ر.ع(   1٥0( ومبلغ  املنيوم  اأدراج  قيمة  �سعر  ر.ع(   110(

)110 ر.ع( �سعر ال�سرياميك و)21 ر.ع( فارق �سعر احلنفيات و )958,300 ر.ع( مت 

اإنفاقه لتكملة البناء و )٨٥0 ر.ع( اأتعاب اخلبري و)2٨0ر.ع( قيمة ال�سبغ.

تداولت املحكمة االبتدائية نظر الدعوى ح�سب الثابت من حما�سر اجلل�سات اإىل 

اأن ق�ست بجل�سة 23/ربيع االأول/1437هـ املوافق 2016/1/4م باإلزام املدعى عليه 

بدفع مبلغ �ستة اآالف ومائتني و�سبعة وثالثني رياال عمانيا ومائة بي�سة وامل�ساريف.
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ا�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  مبوجب  االبتدائي  احلكم  بتاأييد  وق�سى 

 4٥( رقمي  اال�ستئنافني  يف  2016/4/19م  املوافق  1437/7/11هـ  بجل�سة  اإبراء 

و2016/٨1م(.

بالطعن  �سده  طاعنا  العليا  املحكمة  وكيله  فيمم  احلكم  ذلك  الطاعن  يرت�س  ومل 

املحامي  وكيله  من  ووقعت  2016/٥/1٨م  بتاأريخ  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  املاثل 

............. املحامي املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا واأودع معها ما يفيد الوكالة 

وو�سل �سداد الر�سم والكفالة وطالب يف ختام ال�سحيفة بالطلبات التالية:

.  1ـ َقبول الطعن �سكالاً

 2ـ وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن.

3ـ نق�س احلكم املطعون فيه واالإحالة اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه بهيئة 

مغايرة.

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون, والف�ساد يف اال�ستدالل 

والق�سور يف الت�سبيب؛ وذلك لق�سائه باإلزام الطاعن مببلغ �ستة اآالف ومائتني و�سبعة 

ا م�ستندا اإىل تقرير اخلبري واحلكم اجلزائي الذي اأدانه ب�سبب  وثالثني رياالاً عمانيًّ

اإخالله بالتزامه يف االتفاق على رغم ما اأبداه الطاعن من دفاع موؤداه اأن املطعون 

اأعمال  اأ�سافه من  ملا  املنزل وت�سليمه له, وذلك  اإكمال  �سده نف�سه ت�سبب يف تاأخري 

االتفاق  نطاق  خارج  اأخرى  وزيادات  اأ�سباغ  وتغيري  املنزل  ل�سقف  ديكورات  تركيب 

عن  واإ�سغاله  الطاعن  لتاأخري  ا  �سبباً كانت  تنفيذها  يف  طويالاً  ا  وقتاً ا�ستغرقت  والتي 

ق�سى  فيه  املطعون  احلكم  واأن  باالتفاق  املحدد  موعده  يف  وت�سليمه  البناء  اإكمال 

دون اأن يورد دفاع الطاعن امل�سار اإليه كما اأن املطعون �سده امتنع عن ت�سليم املنزل 

واإعطاء �سهادة باإكمال البناء بغية اإطالة اأمد التاأخري واحل�سول على تعوي�س اأكرث 

ا اأبدى الطاعن اعرتا�سات على تقرير اخلبري وطلب اإعادة املاأمورية  للتاأخري واأي�ساً

لكن املحكمة التفتت عن ذلك كله ومل ترد عليه.

فقررت  التنفيذ  وقف  طلب  مع  املداولة  بغرفة  املحكمة  هيئة  على  الطعن  عر�س 

الطعن  اإجراءات  وا�ستكمال  ا  موؤقتاً احلكم  تنفيذ  وقف  2016/6/23م  بتاأريخ 

فاأعلنت �سحيفة الطعن للمطعون �سده فتقدم بالرد مبذكرة موقعة منه وعقب 

عليها وكيل الطاعن.
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�ملحكمة

. حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

واأما عن مو�سوع الطعن وما نعى به وكيل الطاعن على احلكم املطعون فيه مبخالفة 

اأحكام القانون والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع 

يوؤدي  باأن  الطاعن  باإلزام  لق�سائه  وذلك  ا  �سليماً حت�سيالاً  الواقع  حت�سيل  وعدم 

ا بناء  اآالف ومائتني و�سبعة وثالثون رياالاً عمانيًّ ا وقدره �ستة  للمطعون �سده مبلغاً

على ما قرره اخلبري املنتدب يف الدعوى على الرغم من دفع الطاعن باأن �سبب التاأخري 

يف ت�سليم املنزل عن الوقت املحدد يعود اإىل �ساحب املنزل حيث اإنه اأح�سر مقاوالاً 

اآخر ليقوم باإجراء اأعمال الديكور االأمر الذي �سغل الطاعن عن اإجناز العمل ومل 

يكن ذلك يف ح�سبان الطاعن حتى يتم ح�سابه يف املدة ابتداء.

اأن مت�سك اخل�سم بدفاع جوهري  اأن املقرر  اإن النعي يف جممله �سديد ذلك   وحيث 

يوجب على حمكمة املو�سوع بحثه ومتحي�سه والرد عليه يف اأ�سباب حكمها باأ�سباب 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )172( املادة  مبطل  ق�سور  ذلك  خمالفة  خا�سة. 

والتجارية. �سلطة حمكمة اال�ستئناف يف اأن حتيل يف ردها على اأ�سباب اال�ستئناف اإىل 

اأ�سباب احلكم االبتدائي م�سروط باأال يكون اخل�سم قد تقدم باأوجه دفاع جديدة اأو 

اأن حكم املحكمة االبتدائية مل يغفل بحث دفاع تقدم به ومت�سك به اأمامها.

 ملا كان ذلك وكان الثابت من اأوراق الدعوى وم�ستنداتها اأن الطاعن اأبدى اأمام املحكمة 

االبتدائية دفاعا موؤداه اأن املطعون �سده كان �سببا يف تاأخري اإكمال املنزل وت�سليمه 

ديكورات  كعمل  اآخر  ملقاول  اأوكله  االتفاق  على  زائدة  باأعمال  لقيامه  موعده  يف 

يف  املنزل  وت�سليم  العمل  اإمتام  عن  الطاعن  اأخرت  اأخرى  واأعمال  واأ�سباغ  لل�سقف 

موعده, وحيث اإن احلكم املطعون فيه مل يعن بتحقيق هذا الدفاع اكتفاء بحجية 

احلكم اجلزائي وتقرير اخلبري على الرغم من اأن الدفاع الذي اأبداه الطاعن دفاع 

ورد  مبا  ا  معيباً بذلك  يكون  فاإنه  الدعوى  يف  الراأي  وجه  تكوين  يف  اأثر  له  جوهري 

باأوجه النعي مما يوجب نق�سه واالإحالة اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه من 

جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سده بامل�ساريف, ورد الكفالة للطاعن عمالاً 

باملادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.
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فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

واإلزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

املطعون �سده بامل�ساريف, ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/19م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي ,و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)3٨(

الطعن رقم 2016/697م

حكم ) طلبات- بحث( – ملكية) مطالبة( 

يتعني على املحكمة اأن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات يف الدعوى فال تق�سي فيها  -

باأكرث مما طلبوه, مع ما يعرتي ذلك من اجلهالة يف  مبا مل يطلبه اخل�سوم وال 

حتديد وقت الت�سليم وكذلك نتاج الزراعة اإذ يختلف من عام الآخر مما يحتاج 

لبحث دقيق حول الناجت من الزراعة, وما مت �سرفه عليها.

�ساحب امللك اأوىل مبلكه متى �ساء طلبه ومن ا�ستغل مال غريه دون ر�سا �ساحبه  -

فعليه اأن يدفع مقابل ما اأخذ. علة ذلك اأن الغنم بالغرم.

الوقائــع

..... و..........و..... والدتهن  املطعون �سدهن/  اأن  الدعوى يف  تتلخ�س واقعة 

املحكمة  دائرة  اأمام   .......... الطاعن  �سد  ال�سرعية  الدعوى  اأقمن   ...........

ال�سرعية باملحكمة االبتدائية مب�سقط طلنب يف ختامها اإلزام الطاعن بدفع ر�سوم 

الدعوى, ودفع ن�سيب كل الوريثات من اال�ستثمار يف الوكالة من تاأريخ وفاة مورثهم, 

وحتى رفع الدعوى وت�سليم وا�ستخراج القطع بني الورثة. 

واإنه  ملورثهم  مملوكة  الأر�س  م�ستثمر  عليه  املدعى  باأن  القول  من  �سند  على  وذلك 

هو  مورثهم  اأن  واحلال  ببنائها,  قام  ا  واأفالجاً �سواقي  االأر�س  هذه  يف  له  باأن  يدعي 

الذي قام ببناء تلك ال�سواقي واالأفالج وقد رف�س اإعطائهن مقابل لذلك االنتفاع من 

هذه االأر�س الزراعية مما حدا بهن للقيام بهذه الدعوى بغية احلكم لهن مبا �سلف 

ا من امل�ستندات املرفقة لل�سحيفة.  ا لها �سوراً من طلبات وقدمن �سنداً

وحيث تدوولت الدعوى اأمام املحكمة اأول درجة وبجل�سة 2013/10/10م اأ�سدرت 

املحكمة حكمها القا�سي وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب خبري هند�سي.
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اأول درجة طلب بع�س ورثة  اأمانة �سر حمكمة  اإنه مبوجب �سحيفة مودعة  وحيث 

من  طلبوا  اإنهم  القول  من  �سند  على  عليه  للمدعى  ا  ان�سمامياًّ التدخل   ...........

متفرغني  غري  كونهم  والدهم  وفاة  بعد  باملزارع  العمل  يف  اال�ستمرار  عليه  املدعي 

لزراعتها. 

�سحيفة  املدعون  وقدم  بوكيله  كل  التداعي  طرفا  مثل  2014/4/20م  وبجل�سة 

ت�سحيح �سكل الدعوى والتم�سوا يف ختامها احلكم باإلزام املدعى عليه ب�سداد مقابل 

واإلزامه  االأر�س  وت�سليم  االإخالء  تاأريخ  حتى  200٨/7/13م  تاأريخ  من  اال�ستثمار 

ن�سيب كل وارث  االأر�س وبيان  �سواغلها وق�سمة  لهم خالية من  باإخالئها وت�سليمها 

وفرز ح�ستهم وجتنبها عن باقي االأن�سبة مع امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

وحيث اإنه بجل�سة 2014/4/3م اأ�سدرت املحكمة حكمها القا�سي باإعادة املاأمورية 

للخبري ال�سابق ندبه لفح�س اعرتا�سات املدعى عليهم. 

وبجل�سة 2014/10/30م حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعيات 

التداعي  مو�سوع  االأطيان  ريع  �سنويا  ريال  ومائتي  األف  مبلغ  من  ال�سرعي  ن�سيبهن 

مقابل  ريال  ومائة  بامل�ساريف,  واإلزمه  �سواغلها  من  ................خالية  لورثة 

اأتعاب املحاماة وبعدم جواز نظر طلب الق�سمة لرفعة قبل االأوان.

فلم يجد احلكم َقبوالاً لدى الطاعن فطعن فيه باال�ستئناف اأمام حمكمة اال�ستئناف 

اال�ستئناف  )بَقبول  ق�سى  والذي  )2014/909م(  رقم  حكمها  واأ�سدرت  مب�سقط 

اإىل  الدعوى  باإعادة  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكال 

حمكمة اأول درجة وذلك لق�سر اخل�سومة على ......... ومن بقي من املدعيات التي 

متثلهم قانونا وهن �سقيقتها ووالدتها ......... واأبقت الف�سل يف امل�ساريف(.

واأ�سدرت املحكمة االبتدائية حكمها رقم )2013/391م( بتاأريخ: 201٥/11/29م 

والذي ق�سى )باإلزام املدعى عليه .......... باأن يوؤدي للمدعيات )... و.. و ...( 

ن�سيبهن ال�سرعي مبلغ األف ومائتي ريال عماين �سنويا ريع االأرا�سي اململوكة ملورثهن 

وذلك عن الفرتة من : 200٨/7/13م وحتى ت�سليمه االأر�س لورثة ......... وكذا 

كما  �سواغلها  من  خالية   ....... لورثة  الدعوى  مو�سوع  االأرا�سي  بت�سليم  باإلزامه 

واألزمته املحكمة بامل�ساريف ومبائة ريال مقابل اأتعاب املحاماة كما وق�ست املحكمة 

بعدم َقبول طلب ق�سمة االأرا�سي حمل التداعي لرفعه قبل اأوانه(.
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الطعن  حمل  حكمها  املحكمة  فاأ�سدرت  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  احلكم  على  وطعن 

والذي ق�سى )بَقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك 

باإلغاء ال�سق املتعلق باإلزام امل�ستاأنف �سده ....... بت�سليم االأرا�سي مو�سوع الدعوى 

امل�ستاأنف  واألزمت  ذلك  على  زاد  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد   ......... لورثة 

امل�ساريف(.

هذه  اأمام  عليه  بالطعن  فتقدم   ........... الطاعن  لدى  َقبوالاً  احلكم  ينل  فلم 

من   ......... املحامي  وكيله  بو�ساطة  )2016/697م(  رقم  حتت  وقيد  املحكمة 

ا�ستكمال االإجراءات  الوكالة, وما يفيد  مكتبه واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من 

املو�سوع نق�س احلكم  َقبول الطعن �سكال, ويف  الق�ساء له باالآتي:  ال�سكلية, ملتم�سا 

املطعون فيه, واإعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط؛ لتف�سل فيه بهيئة مغايرة. 

اأو الت�سدي للمو�سوع بنق�س احلكم الطعني والق�ساء برف�س الدعوى يف مواجهته.

وقد نعى على احلكم املطعون فيه باالآتي:

اأ�سباب  على  يرد  مل  اأنه  ذلك  احلكم  اأ�سباب  يف  والق�سور  القانون  خمالفة   : اأّوالاً

اال�ستئناف خمالفا بذلك ن�س املادة )172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

فقد �ساق اأ�سبابا تغري يف وجه الدعوى اإال اأن املحكمة التفتت عنها املتمثلة يف:

األزم الطاعن  اأن احلكم  اخلطاأ يف تطبيق القانون, وخمالفة الثابت باالأوراق؛ ذلك 

الوفاة وحتى ت�سليم  تاأريخ  املزارع من  باأن يوؤدي للمطعون �سدهن ن�سيبهن من غلة 

املزارع, وقد طلب الطاعن رف�س الدعوى الإقرار اأحد ع�سر وريثا من الورثة باأنهم 

دون  غلة  من  تدره  ما  مقابل  املزراع  لتلك  بامل�ساقاة  القيام  اأجل  من  بتعيينه  قاموا 

فيه  املطعون  احلكم  يت�سد  ومل  حجيته  له  ق�سائي  اإقرار  وهو  الورثة  من  م�ساهمة 

لهذا الدفع.

 جتاهل احلكم امل�ستاأنف طلب الطاعن باأن يلزم اخل�سوم املن�سمني اإليه واملتدخلني 

مت  واإمنا  املزارع  على  ي�ستول  مل  اأنه  اأثبت  كونه  مواجهته  يف  عليه  يحكم  ع�سى  مبا 

تكليفه من اأحد ع�سر وريثا.

الق�ساء مبا مل يطلبه اخل�سوم.

وقد رد حمامي املطعون �سدهم مبذكرة طلب من خاللها رف�س الطعن. 
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�ملحكمة

بعد اال�ستماع اإىل تقرير القا�سي املقرر وا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية تقرر َقبوله �سكال. 

ب�سبب  تكتفي  فاإنها  املقدم  الطعن  على  باطالعها  واملحكمة  املو�سوع  حيث  من  واأما 

ما  باأكرث  للحكم  القانون  مبخالفة  واملتعلق  االأخرى  لالأ�سباب  التطرق  دون  واحد 

طلبه اخل�سوم ذلك اأن املدعني طلبوا يف دعواهم باإلزام املدعى عليه ب�سداد مقابل 

200٨/7/13 م حتى تاأريخ االإخالء وت�سليم االأر�س واإلزامه  اال�ستثمار من تاأريخ 

ن�سيب كل وارث  االأر�س وبيان  �سواغلها وق�سمة  لهم خالية من  باإخالئها وت�سليمها 

وفرز ح�ستهم وجتنبها عن باقي االأن�سبة مع امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

للمدعيات  يوؤدي  باأن   .......... عليه  املدعى  )باإلزام  املحكمة  وحكمت 

عماين  ريال  ومائتي  األف  مبلغ  ال�سرعي  ن�سيبهن  )...........و.......و........ 

7/13/ 200٨م وحتى  �سنويا ريع االأرا�سي اململوكة ملورثهن وذلك عن الفرتة من: 

ت�سليمه االأر�س لورثة ......... ...(

احلكم  بتعديل  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف  )بَقبول  اال�ستئناف  حمكمة  وق�ست 

امل�ستاأنف, وذلك باإلغاء ال�سق املتعلق باإلزام امل�ستاأنف �سده ......... بت�سليم االأرا�سي 

مو�سوع الدعوى لورثة ........ وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما زاد على ذلك, واألزمت 

امل�ستاأنف امل�ساريف(.

فاإن طلب املدعني من اال�ستثمار من تاأريخ اال�ستالم وحتى رفع الدعوى اإال اأن احلكم 

با�ستالم  النهاية  حدد  اجلانب  هذا  يف  اال�ستئناف  حمكمة  من  واملوؤيد  االبتدائي 

املدعني ن�سيبهم من االأرا�سي حمل النزاع.

وملا كان املقرر اأنه يتعني على املحكمة اأن تتقيد, وتلتزم حدود الطلبات يف الدعوى 

فال تق�سي فيها مبا مل يطلبه اخل�سوم وال باأكرث مما طلبوه, مع ما يعرتي ذلك من 

اجلهالة يف حتديد وقت الت�سليم وكذلك نتاج الزراعة اإذ خمتلف من عام الآخر مما 

يحتاج لبحث دقيق حول الناجت من الزراعة وما مت �سرفه عليها, واالأ�سل اأن �ساحب 

امللك اأوىل مبلكه متى �ساء طلبه, ومن ا�ستغل مال غريه دون ر�سى �ساحبه, فعليه اأن 

يدفع مقابل ما اأخذ, فالغنم بالغرم اأو يعيده ل�ساحبه.

واحلكم املطعون فيه ب�سدوره على ما �سبق يكون قد خالف القانون, وحكم باأكرث مما 
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طلبه اخل�سوم مما يتعني نق�سه كما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/19م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)39(

الطعن رقم 2016/1124م

اإعالن) ن�سر- �سرط( 

يلجاأ اإىل االإعالن بالن�سر عند تعذر الو�سول اإىل املدعى عليه االأمر الذي يكون  -

معه احلكم املطعون فيه م�سيبا عندما ق�سى ب�سقوط احلق يف اال�ستئناف وهذا 

�سبب كاٍف لنق�سه دون احلاجة اإىل بحث االأ�سباب االأخرى من الطعن.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامتها ..... لدى املحكمة االبتدائية ب�سحم �سد..... 

وب�سداد  املركبة  بت�سليم  عليه  املدعى  اإلزام  طالبة  دعواها  مذكرة  يف  جاء  حيث 

اأ�سابها من  2014/6/1م ودفع املخالفات املرورية واإ�سالح ما  ا من  اأق�ساطها اعتباراً

التمويل بناءاً على طلب زوجها  ال�سيارة من �سركة  اإنها ا�سرتت هذه  ال�سرر وقالت: 

املدعى عليه الذي اأجربها على ال�سراء وتعهد ب�سداد االأق�ساط واملخالفات املرورية 

مما  املخالفات  وال  االأق�ساط  يدفع  ومل  عليها  ا�ستوىل  �سرائها  ومنذ  وال�سيانة, 

ا�سطرها اإىل رفع دعوى من ال�سركة وتعر�سها للحب�س, واأعلن املدعى عليه باحل�سور 

فتعذر ح�سوره ثم اأعلن عن طريق الن�سر فلم يح�سر وبناءاً على ما قدمته املدعية 

من بيانات وم�ستندات حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليه بت�سليم املدعية مركبتها 

مع اإلزامه باأن يوؤدي للمدعية قيمة اأجرة انتفاعه بها وذلك عن كل �سهر )90ر.ع( 

2014/6/1م وحتى ت�سليم املركبة للمدعية مع �سداد كافة املخالفات  منذ تاأريخ 

املرورية وحتميله م�ساريف الدعوى.

ب�سحار فرف�س  اال�ستئناف  وا�ستاأنفه لدى حمكمة  باحلكم  املدعى عليه  فلم ير�س 

ا�ستئنافه �سكالاً لتقدميه خارج امليعاد فطعن عليه لدى املحكمة العليا بالطعن املاثل 

طعنه  �سحيفة  مع  واأرفق  للمحاماة   ......... مكتب  من   ....... حماميه  بو�ساطة 

�سورة من �سند وكالته وما يفيد ا�ستكمال اإجراءاته ال�سكلية.
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 نعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل حيث 

ق�ست حمكمة اال�ستئناف املطعون يف حكمها برف�س اال�ستئناف �سكالاً لتقدميه خارج 

ا باأن الطاعن مل يعلن بالدعوى, واأن الطاعنة مل تعِط املحكمة عنوانه  امليعاد علماً

ا مبقر اإقامته؛ الأنها كانت  احلقيقي الذي هو يف والية ال�سيب ).......( وهي تعلم متاماً

اأنه مل يطلع على اإعالن الن�سر,  �ساكنة يف نف�س املنزل واإمنا ق�سدت التدلي�س, كما 

اأما من حيث املو�سوع فاإن الطاعن مل يحرك ال�سيارة من مكانها, ومل ي�ستعملها منذ 

تركتها املطعون �سدها يف موقفها حتى يحكم عليه باإيجار �سهري وبدفع املخالفات 

وبال�سيانة وختم �سحيفته بطلب َقبول الطعن �سكالاً وبوقف تنفيذ احلكم ال�سادر 

ا  جمدداً والق�ساء  الطعن,  حمل  احلكم  وباإلغاء  االبتدائية  املحكمة  من  الدعوى  يف 

واإلزام  القانون  من  واقع  على  ت�ستند  مل  التي  الطاعن  مواجهة  يف  الدعوى  برف�س 

املطعون �سدها بر�سوم وم�ساريف الدعوى عن درجات التقا�سي واأتعاب املحاماة

اأن الطاعن خرج من منزله الذي كان  وقد ردت املطعون �سدها مبذكرة جاء فيها 

ي�سكن فيه بوالية ال�سيب وانتقل اإىل والية �سحم, واختفى حتى مت القب�س عليه 

عن طريق التعميم للتنفيذ وما زال ي�ستخدم ال�سيارة حتى مت القب�س عليه, ومل يقم 

بت�سديد االأق�ساط, وختمت مذكرتها بطلب رف�س الطعن, وقد اأبلغ الطاعن مبذكرة 

الرد فلم يعقب عليها.

�ملحكمة

بعد االطالع على االأوراق واملداولة واال�ستماع للتقرير املعد, وملا كانت اأوراق الطعن 

. قدمت يف االأجل املقرر قانوناًا فاإنه يكون مقبول �سكالاً

وعن املو�سوع وملا كانت املحكمة املطعون يف حكمها ق�ست بعدم َقبول اال�ستئناف �سكالاً 

لتقدميه خارج االأجل والطاعن قدم يف اأوراق اال�ستئناف ما يثبت عدم حتقق االإعالن 

ال�سحيح وعلمه بالدعوى وتاريخ الف�سل فيها واأن حم�سر االإعالن مل يقم باإعالنه يف 

مقر �سكنه مبحافظة م�سقط, واملطعون �سدها مل حت�سر العنوان ال�سحيح, واجتهت 

مبا�سرة اإىل الن�سر االأمر الذي يثبت مع  اأن اخل�سومة غري منعقدة يف حق الطاعن, 

ومن املقرر اأن االإعالن بالن�سر يلجاأ اإليه عند تعذر الو�سول اإىل املدعى عليه االأمر 

الذي يكون معه احلكم املطعون فيه م�سيبا عندما ق�سى ب�سقوط احلق يف اال�ستئناف 

وهذا �سبب كاٍف لنق�سه دون احلاجة اإىل بحث االأ�سباب االأخرى من الطعن االأمر 

الذي يتجه ق�ساء هذه املحكمة اإىل نق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل 
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املحكمة التي اأ�سدرته لتق�سَي يف مو�سوع الدعوى بهيئة مغايرة كما �سريد باملنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته؛ لتنظرها بهيئة مغايرة, واألزمت املطعون �سدها 

بالر�سوم ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/19م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)40(

الطعن رقم 2016/1300م

قانون) جديد – �سريان( 

كان الواجب اأال يطبق القانون اجلديد املتعلق بالتعديالت يف قانون االأرا�سي, واإذ  -

خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر وا�ستند اإىل املادتني )22مكرر و16 مكرر( 

من التعديالت الالحقة امل�سار اإليها فقد اأخطاأ يف تطبيق القانون ال�سحيح.

الوقائــع

تتلخ�س الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق تتلخ�س يف اأن 

املدعي .......... اأقام الدعوى ابتداء اأمام حمكمة الق�ساء االإداري طالب من خاللها 

باإلزام املدعى عليها املديرية العامة لالإ�سكان باإلغاء قرارها ال�سلبي باالمتناع عن 

تعوي�سه بقطعة اأر�س بديلة وباإلزامها مبنحه القطعة البديلة وامل�ساريف واأتعاب 

املحاماة وبعد تداول الدعوى لدى حمكمة الق�ساء االإداري ق�ست بعدم اخت�سا�سها 

واإحالتها للمحكمة االبتدائية بوادي املعاول.  

)2014/41م(  برقم  املعاول  بوادي  االبتدائية  املحكمة  لدى  الدعوى  قيدت 

وتداولتها املحكمة وح�سر املدعي, وقرر اأن االأر�س كانت لوالده الذي قام بالتنازل 

على  دعواه  يف  يعتمد  اأنه  واأفاد  اأخرى  باأر�س  تعوي�سه  مقابل  منتزها  لتكون  عنها 

املر�سالت التي متت بني الوايل والبلدية يف �ساأن تعوي�سه, كما ح�سر مفو�س املدعى 

عليها وزارة االإ�سكان ودفع بعدم َقبول الدعوى لرفعها قبل االأوان حيث اإن املدعي 

مت  املنح  باأن  اأفاد  كما  امللك  الإثبات  بطلب  يتقدم  ومل  القانوين  الطريق  ي�سلك  مل 

اإدخال وزارة الداخلية فح�سر  من الورثة, وال ي�سمل ذلك تعوي�سا وال ملكية ومت 

وزارة  وقامت  مربع  مرت  اآالف  اأربعة  )4000م2(  كانت  االأر�س  اأن  وقرر  مفو�سها 

البلديات االإقليمية با�ستخراج �سند امللكية, واأفاد ممثل البلدية باأن هذا املو�سوع 

قدمي وال يوجد به خلفيات واأن دعوى املدعي جمرد كالم مر�سل, وقرر املدعي باأن 
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لدية اإثباتا وهي خماطبات الوايل, وورقة الق�سمة بينه واإخوته.

التحقيقات  واإجراء  املرافعات  اإىل  واال�ستماع  باجلل�سات  الدعوى  تداول  وبعد   

قا�سيا  الدعوى  يف  حكمها  2016/1/31م  بجل�سة  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت 

باإلغاء �سند ملكية االأر�س رقم )2٥7( بوالية وادي املعاول بلدة ......... وال�سادر 

با�سم حكومة �سلطنة عمان وزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه والبالغ م�ساحتها 

)14٨6٥م2( ونقلها لتكون با�سم املواطن ...........

االبتدائية  املحكمة  ق�ساء  الباطنة  بجنوب  لالإ�سكان  العامة  املديرية  ترت�س  مل 

احلكم  باإلغاء  الق�ساء  ملتم�سة  )60/م/2016م(  رقم  باال�ستئناف  �سده  فطعنت 

الطريق  بغري  لرفعها  قبولها  بعدم  اأو  الدعوى  برف�س  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف 

القانوين وبعدم اخت�سا�س املحكمة االبتدائية قيميا بنظر الدعوى وباإحالتها اإىل 

املحكمة االبتدائية املخت�سة.

حما�سر  من  الثابت  ح�سب  اال�ستئناف  نظر  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  تداولت 

والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  2016/6/1٥م  بجل�سة  ق�ست  اأن  اإىل  اجلل�سات 

واألزمت  القانون,  ر�سمه  الذي  الطريق  بغري  لرفعها  الدعوى  َقبول  بعدم  جمددا 

امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف.

ومل يرت�س الطاعن هذا الق�ساء فتقدم وكيله املحامي ............املحامي املقبول 

لدى املحكمة العليا من مكتب .......... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اإىل هذه 

املحكمة طاعن �سده بالنق�س مبوجب �سحيفة قدمها الأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 

2016/7/12م, وقدم معها ما يفيد التوكيل و�سداد الر�سم والكفالة وطالب يف ختام 

�سحيفته بالطلبات االآتية:

1ـ َقبول الطعن �سكال لقيده يف املواعيد القانونية.

2ـ يف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه وت�سدي املحكمة العليا ملو�سوع الطعن باإلغاء 

مغايرة  هيئة  اإىل  الدعوى  باإحالة  اأو  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  فيه  املطعون  احلكم 

للف�سل فيها من جديد مبحكمة ا�ستئناف الر�ستاق الدائرة املدنية, واإلزام املطعون 

�سدها بامل�ساريف ومبلغ )1000 ر.ع( عن اأتعاب املحاماة.
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اأ�سباب الطعن:-

يف  والف�ساد  وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  حا�سُلهما  �سببني  على  الطعن  اأقيم 

اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب, ويف بيانها قال وكيل الطاعن ما ملخ�سه:

ال�سبب االأول اخلطاأ يف تطبيق القانون واخلطاأ يف التاأويل:

رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )23( املادة  وتاأويل  تطبيق  فيه  املطعون  احلكم  خالف 

)19٨0/٥م(  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االأرا�سي  بقانون  املعدل  )2014/٥6م( 

قانون  ب�ساأنها  ي�سري  التي  امللك  اإثبات  دعاوى  يف  النظر  يجوز  )ال  على  ن�ست  التي 

االأرا�سي اأو الف�سل فيها من قبل جهات الق�ساء قبل التقدم بالطلبات املن�سو�س عليها 

بتطبيق  فيه  املطعون  احلكم  قام  وحيث  القانون(  نف�س  من  مكرر   1/16( املادة  يف 

الن�س املنوه عنه وذلك باملخالفة ملا هو ثابت ومدون باأوراق الدعوى فالطاعن قبل 

اإىل  م�ستندا  االأوىل  �سدها  للمطعون  الطلبات  هذه  قدم  االإداري  للق�ساء  يلجاأ  اأن 

االتفاق الذي مت فيما بينه وبني الذي ي�سغل اآنذاك من�سب رئي�س اللجنة املحلية 

تتخذ  لكي  االأوىل  �سدها  املطعون  مبخاطبة  بدوره  قام  والذي  االأرا�سي  ل�سوؤون 

االإجراءات الالزمة وتعوي�س الطاعن عن االأر�س التي �سلمت ملكيتها دون وجه حق 

االإداري  الق�ساء  الطاعن تقدم ملحكمة  اأن  الثابت  اأن  كما  الثانية,  للمطعون �سدها 

متظلما من القرار ال�سلبي لوزير االإ�سكان بتاأريخ 2014/2/2٥م وقيد دعواه بتاأريخ 

املر�سوم  اإن  وحيث   )٨0/٥( رقم  االأرا�سي  بقانون  العمل  ظل  يف  2014/4/20م 

2014/10/12م ويعمل به من اليوم التايل لتاأريخ ن�سره فال  اجلديد �سدر بتاأريخ 

اأحالت الدعوى يف ظل  الق�ساء االإداري  اأن حمكمة  ي�سري على دعوى الطاعن كما 

ظل  يف  الطاعن  بها  قام  التي  ال�سكلية  االإجراءات  اأن  ومبا  ال�سابق  بالقانون  العمل 

�سحيحا,  يعد  به  قام  الذي  التظلم  فاإن  ثم  ومن  �سحيحة  تعترب  القدمي  القانون 

الطاعن  اتباع  لعدم  وذلك  االبتدائي,  احلكم  باإلغاء  فيه  املطعون  احلكم  ق�سى  واإذ 

االإجراءات ال�سحيحة فقد اأخطاأ يف تطبيق القانون.

ال�سبب الثاين الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب: 

بها  التي تقدم  امل�ستندات  بالتفاته عن بحث  ت�سبيبه  فيه يف  املطعون  ق�سر احلكم 

اللجنة  رئي�س  فيها  اأقر  التي  املخاطبات  من  العديد  على  ا�ستملت  والتي  الطاعن, 

ال�سيخ  وبني  بينه  االتفاق  ومت  للطاعن  ملك  هي  املاثلة  الدعوى  حمل  االأر�س  باأن 

االأرا�سي  باأر�س �سمن  الطاعن  باأن يعو�س  ال�سابق  البلدية  .......و........ مدير 

الواقعة بني والية وادي املعاول ووالية بركاء م2 واأكد مدير البلدية ال�سابق هذا 



– 1٥٨ –

االتفاق كما اأن الطاعن تقدم يف تاأريخ 1990م بت�سجيل بئر مياه قائمة بهذه االأر�س 

اإذ اإن حمكمة اال�ستئناف تغا�ست عن النظر لكافة مالب�سات الدعوى املطروحة ومل 

القانون االأمر  ال�سكلي الذي خالفت فيه  تهتم ببحثها مو�سوعيا, واكتفت باجلانب 

الذي يجعل ا�ستداللها فا�سدا مقرونا بق�سور يف الت�سبيب.

عر�س الطعن على هيئة املحكمة فاأمرت با�ستكمال االإجراءات فتم اإعالن ال�سحيفة 

للمطعون �سدهم فتقدم الوكيل املفو�س عن املطعون �سدها االأوىل مبذكرة رد طويت 

على طلب رف�س الطعن ومل يعقب الطاعن على هذه املذكرة ومل يرد اأي رد من بقية 

املطعون �سدهم.

املحكمة:-

. وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

ومن حيث املو�سوع وعن النعي على احلكم املطعون فيه مبجمل اأ�سباب الطعن ال�سالف 

ذكرها يف الوقائع فهو نعي �سديد, ذلك اأن من املقرر وما جرى عليه فقه الق�ساء اأن 

القانون اجلديد ال ي�سري باأثر رجعي على الوقائع التي ن�ساأت قبل العمل به, وال يرتتب 

عليه اأثر فيما وقع قبل العمل به من اإجراءات اأو حتقق من اأو�ساع فلي�س للمحاكم اأن 

ترجع اإىل املا�سي لتطبيق القانون اجلديد على عالقات قانونية ن�ساأت قبل نفاذه اأو 

على االآثار التي ترتبت يف املا�سي على هذه العالقة قبل العمل بالقانون اجلديد بل 

يجب على القا�سي عند بحثه يف هذه العالقات القانونية وما يرتتب عليها من اآثار 

اأن يرجع اإىل القانون القدمي ال�ساري عند ن�سوئها. ملا كان ذلك, وكانت املادة الثالثة 

من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2014/٥6م( ال�سادر بتاأريخ 2014/10/13م بتعديالت 

على بع�س اأحكام قانون االأرا�سي قد حددت نطاق �سريانه من اليوم التايل لتاأريخ 

2014/10/19م  بتاأريخ   )1047( الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سره  الثابت  وكان  ن�سره, 

الثابت, وبال خالف  كان  وملا  2014/10/20م  بتاأريخ  به  العمل  يكون بدء  ومن ثم 

200٨م حيث عر�س عليه  يناير  ن�ساأ منذ  الطاعن  اأن مو�سوع دعوى  االأطراف  بني 

من قبل الوايل ومدير البلدية و�سيخ املنطقة التنازل عن اأر�سه ليقام عليها منتزه 

يف مقابل اأن يعو�س باأر�س بديلة زراعية يف اأطراف والية وادي املعاول على حدود 

بني  يدعي  ما  ب�ساأن  جرت  ومرا�سالت  �سكوك  على  دعواه  يف  وي�ستند  بركاء  والية 

الوايل ووزارة االإ�سكان والبلديات وعلى اأن الوايل هو رئي�س اللجنة املحلية بالوالية 

وباالإ�سافة اإىل ما �سبق فاإن دعوى الطاعن مل توؤ�س�س على طلب اإثبات امللك يف اأر�س 



– 1٥9 –

ب�ساأنها  �سدر  االدعاء  حمل  االأر�س  اإن  حيث  ملكية  �سند  ب�ساأنها  �سدر  اأن  ي�سبق  مل 

�سند ملكية للبلدية كما اأن طلبات الطاعن اأ�س�ست على االتفاق الذي جرى بتعوي�سه 

بقطعة اأر�س بديلة عن هذه االأر�س التي اأقيم عليها املنتزه.

اأال يطبق معها القانون  اأن وقائع الدعوى على نحو ما ذكر فاإنه كان الواجب   ومبا 

اجلديد املتعلق بالتعديالت يف قانون االأرا�سي, واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا 

النظر وا�ستند اإىل املادتني )22مكرر و16 مكرر( من التعديالت الالحقة امل�سار اإليها 

فقد اأخطاأ يف تطبيق القانون ال�سحيح وتعني بالتايل نق�سه على اأن يكون مع النق�س 

وتلزم  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيه  لتحكم  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  االإحالة 

املطعون �سدهم بامل�ساريف وبرد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب: ـ

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

مغايرة  بهيئة  مو�سوعه  يف  جديد  من  لتحكم  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

واإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/19م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)41(

الطعن رقم 2016/449م

ملكية) نقل- معار�سة( 

من �سعى يف نق�س ما مت على يديه ف�سعيه مردود عليه.

الوقائــع

فيها  طلب  بركاء  حمكمة  اأمام  مدنية  دعوى  اأقام  الطاعن  اأن  يف  الوقائع  تتلخ�س 

واملعامل  االأو�ساف  املحددة  الزراعية  االأر�س  ملكية  بنقل  �سدهما  املطعون  باإلزام 

ب�سحيفة الدعوى واإخطار ال�سجل العقاري بذلك, وخماطبة وزارة االإ�سكان بعدم 

الت�سرف يف االأر�س حلني الف�سل يف الدعوى.

وقال يف �سرح دعواه: اإنه ا�سرتى من املدعى عليهما قطعة االأر�س امل�سار اإليها مببلغ 

�ستة اآالف ريال عماين مبوجب العقد املوؤرخ )2001/2/٥م( وقام بزراعتها وبتاأريخ 

2009/٨/10م مت ا�ستخراج �سند ملكية با�سم املدعى عليهم واإنه قام ب�سداد الر�سم 

اإال اأن املدعى عليهم رف�سوا التنازل عن امللكية وفق االتفاق املوقع بينهم مما حدا 

به الإقامة الدعوى, وبعد اأن قيمت االأر�س اأحيلت اإىل الدائرة الثالثية االبتدائية 

بني  البيع  عقد  اأن  بحجة  الدعوى  برف�س  ق�ست  والتي  لالخت�سا�س,  بالر�ستاق 

الطرفني قد �سابُه الف�ساد من حيث اإن املدعى عليهم مل يكونوا مالكني لالأر�س وقت البيع.

بالر�ستاق  اال�ستئناف  فا�ستاأنفه لدى حمكمة  املحكوم �سده بذلك احلكم  مل ير�س 

ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  )بَقبول  ق�سى  الذي  حكمها  فاأ�سدرت  االأر�س  عاينت  والتي 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف(.

املحكمة  هذه  لدى  بالنق�س  عليه  فطعن  امل�ستاأنف,  لدى  َقبوالاً  احلكم  ينل  فلم 

الطعن  )بَقبول  ق�سى  الذي  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  /2014/12م:  وبجل�سة30 

اال�ستئناف  ملحكمة  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً 

بالر�ستاق؛ لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وترد الكفالة للطاعن(.
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: ال بد من معرفة تاأريخ هذه االأر�س وهل كانت  وقد وجهت املحكمة يف حكمها اأّوالاً

وا�ستغالها,  عمرها  اإثبات  من  بد  فال  معمرة  كانت  فاإن  بي�ساء  اأر�س  اإنها  اأم  معمرة 

اأر�س  الأنها  بي�ساء  اأر�س  يف  دعوى  ت�سمع  فال  بي�ساء  كانت  فاإن  منه,  انتقلت  وكيف 

حكومية وال بد من اال�ستعانة بوزارة االإ�سكان ليت�سح ذلك.

ا: هل االأر�س املتنازع عليها من االأرا�سي القدمية؟. ثانياً

ا: يدعي الطاعن باأنه ا�سرتى هذه االأر�س من املطعون �سدهم مببلغ �ستة اآالف  ثالثاً

ريال, وعلى املدعي بالبيع اإثبات دعواه وعلى من اأنكر اليمني.

ا: اإذا ا�ستطاع الطاعن اإثبات البيع مبعنى اأنه امل�سرتي لهذه االأر�س فال بد اأن يثبت  رابعاً

باأن االأر�س كانت يف حيازة البائعني عند ال�سراء وللمطعون �سدهم اإثبات العك�س.

ا: كيف ا�ستلم الطاعن االأر�س وممن, وكيف ا�ستلمها وزرعها طول هذه املدة  خام�ساً

وما هو االأثر القانوين لهذا الت�سرف مبعنى هل حاز االأر�س طيلة هذه املدة وزرعها, 

ا�ستغالل  من  للتاأكد  النزاع  موقع  زيارة  املغايرة(  )الهيئة  املحكمة  وعلى  واأثمرت 

االأر�س وزراعتها, وح�سر املزروعات حتى يعطَي كل ذي حق حقه.

مو�سوع  )يف  ق�سى  الذي  حكمها  اأ�سدرت  والتي  مغايرة  بهيئة  الدعوى  نظرت  وقد 

اال�ستئناف برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت امل�ستاأنف بامل�ساريف(. 

ومل ينل احلكم َقبوالاً لدى الطاعن فتقدم بالطعن اأمام هذه املحكمة بو�ساطة وكيله 

املحامي ........... من مكتب ............ واأودع �سحيفة طعنه طلب من خاللها: 

َقبول الطعن �سكال, وقبل الف�سل يف املو�سوع معاينة االأر�س الأغرا�س الف�سل العادل, 

واأحقية الطاعن بامتالكه املزرعة ملا قام به من تعمري وف�سل منذ عام 2001 م وحتى 

االآن.

ويف املو�سوع بنق�س احلكم الطعني والق�ساء جمددا ب�سحة البيع و ت�سجيل االأر�س 

ا�سم  اإىل  بركاء  بوالية  البلة  باملربع   )437/01/006/04/3  ( رقم  الزراعية 

الطاعن.

تطبيق  يف  واخلطاأ  اال�ستدالل,  يف  بالف�ساد  املتمثلة  ا�ستئنافه  اأ�سباب  اأو�سح  وقد 

القانون وعدم فهم الواقع وخمالفة حكم املحكمة العليا ملخ�سها اأن احلكم الطعني 

منذ  عمر  من  هو  الطاعن  اأن  واأثبت  الناق�س  احلكم  طلب  كما  البيع  وجود  اأثبت 
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مع  اأمتار  خم�سة  حوايل  يرتفع  �ساقها  طول  نخلة   )600( بزراعة  عام)2001م( 

بع�س االأ�سجار )امل�ستعفل( وكذلك بطاقة احليازة الزراعية املودعة مبلف الدعوى 

ومل ينازعه املطعون �سده باالإنكار اإال بعد اأن ارتفع �سعر االأر�سي.

باأنها مزروعات قليلة وبالتايل ال تكون  باالأر�س مزروعات و�سفها احلكم  وملا كانت 

اأر�سا بي�ساء ف�سال عن اأن االأر�س حتى اليوم يف يده منذ عام )2001م( قرابة ال 

)1٥( عاما.

كذلك اإن االأر�س مل متنح مبوجب املر�سوم )٨4/٨1( الذي مينع الت�سرف يف االأر�س 

قبل ال�سند النهائي للملكية بل منحت مبوجب قانون االرا�سي )٨0/٥0( الذي ال 

مينع ذلك.

وملا كان يجوز بيع االأر�س غري امل�سجلة وفقا لل�سبب اأعاله واأحكام املحكمة العليا فاإن 

الطاعن مل ي�سرت جمهوال اأو اأر�سا بها منٌع من الت�سرف كما ذهب احلكم خمالفا ما جاء 

يف �سند امللكية املرفق اأعاله حيث اإنها منحت مبوجب قانون االأرا�سي الذي تخ�سع 

للمو�سوع  والت�سدي  احلكم  نق�س  وجب  لذا   )٨4/٨1( املر�سوم  مبوجب  ولي�س  له 

ا قانونيا عاد للمرة الثانية. باعتباره اأمراً

�ملحكمة

بعد اال�ستماع اإىل تقرير القا�سي املقرر وا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية تقرر َقبول 

الطعن �سكال.

واأما من حيث املو�سوع فاإن ما ذكره الطاعن من اأ�سباب جمملها �سديد, ذلك اأن املحكمة 

�سهود  من  لديها  ثبت  ما  اإىل  م�ستندة  الطرفني  بني  البيع  ثبوت  اإىل  تو�سلت  قد 

وم�ستندات وقرائن كلها تع�سد بع�سها, واإمنا رف�س الدعوى ا�ستند اإىل منع الت�سرف 

املن�سو�س عليه يف قانون االأرا�سي, واإنه -وبغ�س النظر عن املنع- ففي الدعوى جانب 

وزارة  ولي�ست  البائع  امللكية  نقل  املعار�س يف  اأن  املحكمة؛ ذلك  اإليه  تلتفت  اآخر مل 

االإ�سكان ال�سادرة منها االأر�س, وملا كان البائع بنف�سه قد قام بالبيع, ويتعلل بعيب 

عارف به فال حجة له بذلك, ومن القواعد ال�سرعية)من �سعى يف نق�س ما مت على 

يديه ف�سعيه مردود عليه( فال ميكن اأن يجمع االإن�سان بني متناق�سني وحتى ت�سري 

االأمور يف اجتاه واحد ومنعا للنكوث يف الوعود.
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وملا كان احلكم املطعون فيه قد وقع يف ف�ساد اال�ستدالل مما يتعني نق�سه.

الثانية واأ�سحت هذه املحكمة حمكمة مو�سوع وبناء على ما  للمرة  وملا كان الطعن 

اأ�سباب وما اأثبته احلكم املطعون فيه من اأ�سباب يف ثبوت واقعة البيع فاإن  ذكر من 

املحكمة تق�سي بثبوت البيع ح�سب ما �سريد يف املنطوق. 

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بَقبول  املحكمة  »حكمت 

والق�ساء ب�سحة البيع وت�سجيل االأر�س الزراعية حمل الدعوى با�سم الطاعن ورد 

الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/2م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)42(

الطعن رقم 2016/977م

عربون) ثمن( 

العربون ال ي�سرتد. علة ذلك اأنه جزء من الثمن. -

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها .... لدى املحكمة االبتدائية مب�سقط بو�ساطة 

اإلزام  ا من املحكمة  حماميه من ..... �سد ...... وميثله مكتب .... للمحاماة طالباً

املدعى عليه باأن يوؤدي له مبلغ مائتي األف ريال عماين قيمة املقدم من ثمن قطعة 

اأتعاب  عماين  ريال  واألف  امل�ستلم,  املبلغ  حب�س  عن  ا  تعوي�ساً ا  األفاً وع�سرين  االأر�س 

املحاماة, وقال اإنه مت اتفاق بينه وبني املدعى عليه على �سراء قطعة اأر�س �سناعية, 

بثمن وقدره خم�سمائة األف ريال عماين دفع له مقدم مائتي األف مبوجب �سيك موؤرخ 

يف 201٥/6/24م على اأن ي�سدد باقي الثمن عند التنازل بوزارة االإ�سكان اإال اأنه مل 

يَف بالتزامه بنقل ملكية املبيع ورف�س رّد املبلغ امل�سلم اإليه فاأقام هذه الدعوى.

وقد ح�سر املدعى عليه بوكيله ورد مبذكرة, طلب فيها عدم َقبول الدعوى ورف�سها 

ا؛ وذلك اأن املدعي مل يقدم عقد البيع �سند الدعوى واأن امل�ستندات املقدمة  مو�سوعاً

فيه  جاء  ا  حكماً املحكمة  اأ�سدرت  الطرفني  اأقوال  �سماع  وبعد  العربية,  اللغة  بغري 

باأداء  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  ابتغاء  دعواه  اأقام  املدعي  اإن  »وحيث  ن�سه  ما 

االأجرة وب�سداد االأجرة واالإخالء و�سيانة العني والتعوي�س ومل يقدم الدليل على 

اأحقية ما يدعيه من ثبوت العالقة االإيجارية ومقدار االأجرة بالرغم اأن املحكمة 

مكنته من اإثبات دعواه واإحالة الدعوى للتحقيق االأمر الذي يكون معه املدعي قد 

وتلزم  برف�سها,  املحكمة  تق�سي  ثم  ومن  عليها  الدليل  يقدم  اأن  دون  الدعوى  اأقام 

املدعي بامل�ساريف فلهذه االأ�سباب حكمت املحكمة برف�س الدعوى, واألزمت املدعي 

ا عن املو�سوع. ا والذي جاء خارجاً بامل�ساريف وانتهى منطوق احلكم ن�ساًّ
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حماميهما  مع  الطرفان  فح�سر  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  املدعي  فا�ستاأنفه 

وا�ستمعت املحكمة اإىل اأقوالهم واطلعت على احلكم امل�ستاأنف, وما قدم من م�ستندات, 

وقد اأقر امل�ستاأنف �سده لدى املحكمة بقب�سه مائتي األف ريال عماين, وهو الثابت من 

م�ستندات ودفع باأنه عربون ال ي�سرتد, وهو دفع يف غري حمله ح�سبما تبني للمحكمة 

اأنه جزء من الثمن وملا مل يلتزم باتفاقية البيع ونقل ملكية العقار حمل الدعوى, 

فامل�ستاأنف طلب اإرجاع املبلغ املدفوع من قبله فاإنه يحق له ذلك الن�سغال ذمة امل�ستاأنف 

�سده املالية من املبلغ املطالب به وحلب�سة يف يده بدون وجه حق وعليه فقد اأ�سدرت 

ا يق�سي بَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء  حكماً

عماين  ريال  األف  مائتا  وقدره  الثمن,  مبلغ  بدفع  �سده  امل�ستاأنف  باإلزام  ا  جمدداً

ا عن االأ�سرار وباإلزامه بدفع  وباإلزامه بدفع مبلغ ع�سرة اآالف ريال عماين تعوي�ساً

مائتي ريال عماين عن اأتعاب املحاماة وامل�ساريف.

العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن   ............ �سده  امل�ستاأنف  ير�س  فلم 

واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من   ........ ......... من مكتب  بو�ساطة حماميه 

فيه  املطعون  احلكم  على  نعى  ال�سكلية  اإجراءاته  ا�ستكمال  يفيد  وما  وكالته  �سند 

اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل, وذلك حني ق�ست املحكمة املطعون 

يف حكمها على الطاعن برد مائتي األف ريال عماين ثمن املبيع الذي قالت اإن الطاعن 

ا بدون اأن يقدم املطعون �سده  مل يف باالتفاقية وبع�سرة اآالف ريال عماين تعوي�ساً

اتفاقية بالبيع اأو عقدا اأو اأي اإثبات اآخر اإال دعوى املطعون �سده بدون اأن حتقق يف 

املو�سوع اأو ت�سمع �سهادة ال�سهود مبا مت عليه االتفاق, ومل ت�ستدع الطرفني للح�سور 

ا وت�ستجوبهما, بل حكمت برد املبلغ وبالتعوي�س عن مبلغ مل مي�س على  اأمامها �سخ�سيًّ

من  وما حلقه  التعوي�س,  م�سوغات  يقدم  املطعون �سده مل  اأن  مع  �سرفه عام واحد 

ا باأن املطعون �سده هو الذي اأخل مبا مت عليه االتفاق  خ�سارة وما فاته من ربح علماً

م�سافهة يف املبيع املدعى به وذلك مل يطالب الطاعن بنقل امللكية ومل يعذره باأية 

و�سيلة, وختم �سحيفة طعنه بطلب َقبول الطعن �سكالاً وبوقف تنفيذ احلكم املطعون 

ا حلني الف�سل يف مو�سوع الطعن ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه,  فيه موؤقتاً

واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتنظرها بهيئة مغايرة. 

وقد رد املطعون �سده مبذكرة بو�ساطة حماميه ........ من مكتب ....... للمحاماة 

ا  مطالباً درجة  اأول  حمكمة  اأمام  دعواه  اأقام  �سده  املطعون  اأن  رده  مذكرة  يف  جاء 

باإكمال اإجراءات البيع الذي مت بينه وبني املطعون �سده اأو اإعادة مقدم الثمن الذي 
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اإقرار  اأنه عربون, وهذا  الثمن بحجة  رد  الطاعن رف�س  اأن  اإال  ريال  األف  مائتا  هو 

يتم  اأن  اإما  عليه  فكان  عربون  اأنه  �سلمنا  ولو  بالبيع,  اتفاقا  هنالك  اأن  منه  �سريح 

اأو رد  البيع  باإمتام  ا  الطاعن طالبه مراراً باأن  ا  الذي قب�سه علماً الثمن  اأو يرد  البيع 

الثمن فلم جتد املطالبة �سيئا, اأما دفعه عن التعوي�س والذي قال اإنه بدون �سبب فاإن 

املطعون �سده قب�س هذه املبالغ اأكرث من �سنتني وا�ستفاد منها يف البيع وال�سراء وهو 

اإثراء على ح�ساب الغري, وختم مذكرته بطلب رف�س الطعن واإلزام رافعه بامل�ساريف عن 

درجات التقا�سي, وقد عقب كل منهما على مذكرة الرد والتعقيب عليها بنف�س االأ�سباب.

�ملحكمة

بعد االطالع على االأوراق واال�ستماع اإىل تقرير التلخي�س الذي تاله القا�سي املقرر وبعد 

املداولة وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانوناًا فهو مقبول �سكال.

بالبطالن  املطعون فيه  الطاعن على احلكم  نعي وكيل  املو�سوع وعن  واأما من حيث   

ملخالفة املادة )172( لعدم اإيراده مذكرة رد الطاعن على �سحيفة اال�ستئناف فلي�س 

الدعوى  لوقائع  مف�سل  عر�س  على  ا�ستمل  فيه  املطعون  احلكم  باأن  ومردود  �سديد 

وطلبات اخل�سوم واإجمال للجوهري من دفاعهم مبا يحقق الغاية من ت�سبيبه واأقام 

االبتدائي  احلكم  ت�سبيب  عن  م�ستقلة  �سائغة  اأ�سباب  من  اأن�ساأها  ما  على  ق�ساءها 

ا على اإقراره ال�سريح  موؤداها اإلزام الطاعن بدفع مبلغ مائتي األف ريال عماين ا�ستناداً

�سبيل  باأن هذا على  الطاعن  بامل�ستندات ورد دفاع  الثابت  املبلغ ووفق  بت�سلُّمه هذا 

العربون واإنه ال ي�سرتد باأنه يف غري حمله اإذ كان الثابت اأن ذلك املبلغ جزء من الثمن, 

احلكم  ق�ساء  حلمل  كافية  ـ  بيانه  �سلف  ما  وعلى  ـ  وحدها  الدعامة  هذه  كانت  وملا 

املطعون فيه ويكون النعي يف هذا اخل�سو�س غري �سديد متعينا رف�سه.

واأما فيما تعلق بالفقرة الثانية من الطعن والتي متثلت يف النعي على احلكم املطعون 

فيه لق�سائه بالتعوي�س مببلغ ع�سرة اآالف ريال عماين عن تاأخر الطاعن يف ت�سليم 

ال  بالدين  الوفاء  يف  املدين  تاأخر  اأن  ذلك  �سديد,  نعي  فهو  الدعوى  حمل  املبلغ 

اأن احلق يف  املقرر  من  اأن  كما  ابتداء  املتفق عليه  باملبلغ  اإلزامه  من  اأكرث  ي�ستوجب 

اأو م�سلحة مالية بامل�سرور,  اإخالل بحق  اإال حيث يكون هناك  التعوي�س ال يرتتب 

فاإذا كان الثابت اأن حب�س الطاعن للمبلغ املدعى به مبني على اأن هذا املبلغ ا�ستحقه 

ح�سب فهمه باأنه عربون ال�سراء واأن عربون ال�سراء يف يقينه ال يرد وبذلك يتعذر 

ا على غري ذي �سند �سحيح متعينا رف�سه  القول بخطئه ويكون طلب التعوي�س قائماً
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ريال  اآالف  ع�سرة  مبلغ  بدفع  الطاعن  باإلزام  فق�سى  النظر  هذا  احلكم  خالف  واإذ 

ا مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه  عماين على �سبيل التعوي�س فاإنه يكون معيباً

ويتعني بالتايل نق�سه يف هذا اخل�سو�س والق�ساء من جديد برف�س طلب التعوي�س 

وذلك ح�سب ما يرد باملنطوق.

فلهذه االأ�سباب

ا  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئياًّ

وذلك باإلغاء الفقرة احلكمية املتعلقة بالتعوي�س وبرف�س الدعوى يف �ساأنها ورف�س 

الطعن فيما عدا ذلك واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف, ورد ثالثة اأرباع الكفالة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/9م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و.د. اأحمد 

بن نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)43(

الطعن رقم 2016/٥40م

طعن) اآثار( 

اإال على من رفع  - اإال من رفعه, وال يحتج به  اأن الطعن ال يفيد  املقررة  القواعد 

ميعاد  االآخر  وفوت  احلكم,  يف  بع�سهم  وطعن  عليهم,  املحكوم  تعدد  فاإذا  عليه 

الطعن اأو قبل باحلكم فال ي�ستفيد من اأثر الطعن اإال رافعه.

الوقائــع

تتلخ�س الوقائع ــ على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق ــ تتح�سل يف 

اأقام �سد املدعى عليها االأوىل )املطعون �سدها  اأن املدعي )الطاعن( ............ 

الثانية(  الثانية )املطعون �سدها  واملدعى عليها  للتاأمني   ......... �سركة  االأوىل( 

االبتدائية  �ساللة  حمكمة  اأمام  )2013/10م(  رقم  الدعوى  للتاأمني   .... �سركة 

رقم  املقطورة  بت�سليح  واالنفراد  بالت�سامن  عليهما  املدعى  باإلزام  احلكم  بطلب 

احلادث  تقرير  عليه  ن�س  ملا  ال�سرطة  من  معتمدة  متخ�س�سة  ور�سة  يف   ).......(

ودفع مبلغ )2,600 ر.ع( األفني و�ستمائة ريال عماين عن قيمة ال�سهريج )املقطورة( 

ا للفقرة )7( من القرار رقم )خ/200٨/٨م( باإ�سدار  ا من 2012/7/1٥م وفقاً اعتباراً

منوذج التاأمني املوحد ودفع مبلغ )1,000 ر.ع( األف ريال عماين عن اأتعاب املحاماة 

وامل�ساريف, وذلك على �سند من القول باأنه ميلك املقطورة رقم ).......( وهي عبارة 

عن �سهريج مياه مت ت�سجيلها الأول مرة بتاأريخ 2011/7/3م اأي اإنها جديدة فمدتها 

ا �سامالاً لدى  �سنة من تاأريخ وقوع احلادث بتاأريخ 2011/6/1٥م وموؤمن عليها تاأميناً

ا لرخ�سة املركبة, وكانت املقطورة  املدعى عليها االأوىل )�سركة ...... للتاأمني( طبقاً

ا �سامالاً لدى املدعى عليها الثانية  جترها القاطرة رقم )........( املوؤمن عليها تاأميناً

حدوث  اإىل  اأدى  مما  �سريها  اأثناء  القاطرة  تدهورت  وقد  للتاأمني(   ...... )�سركة 

اأ�سرار باملقطورة وفق الثابت بتقرير ال�سرطة.
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عليها  املدعى  باإلزام  2013/3/2٥م  بتاأريخ  ب�ساللة  االبتدائية  املحكمة  حكمت 

الثانية بت�سليح املقطورة رقم )........( يف ور�سة متخ�س�سة ومعتمدة من ال�سرطة 

مع تعيني ما هو وارد يف تقرير الفح�س ودفع مبلغ )7,800ر.ع( �سبعة اآالف وثمامنائة 

ا اأتعاب املحاماة  ا للمدعي ومبلغ )٥0 ر.ع( خم�سني رياالاً عمانيًّ ريال عماين تعوي�ساً

واألزمتها امل�سروفات.

ا با�ستئنافه اأمام حمكمة  وحيث مل ير�س اأطراف الدعوى بهذا احلكم فقاموا جميعاً

ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني  بَقبول  2013/6/11م  بتاأريخ  ق�ست  التي  �ساللة  ا�ستئناف 

الإدخال  االبتدائية  للمحكمة  الق�سية  واإعادة  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 

�سركة ..... للتاأمني وَقبول الدعوى يف حقها واأبقت الف�سل يف امل�ساريف, وبناء على 

2014/1/13م  اإعادة الدعوى ملحكمة �ساللة االبتدائية, وبتاأريخ  هذا احلكم مت 

 )........( رقم  املقطورة  باإ�سالح  بالت�سامن  عليهما  املدعى  باإلزام  حكمها  اأ�سدرت 

لدى ور�سة معتمدة من ال�سرطة, ودفع مبلغ )8,000 ر.ع( ثمانية اآالف ريال عماين 

ا للمدعي عما اأ�سابه من �سرر جراء التاأخري يف اإ�سالح مركبته, وما فاته  ا جابراً تعوي�ساً

من ك�سب, ودفع مبلغ مائة ريال عماين اأتعاب املحاماة واإلزامهما بامل�ساريف منا�سفة.

ا�ستاأنف اأطراف الدعوى هذا احلكم فا�ستاأنفه الطاعن/ ........ باال�ستئناف رقم 

)2014/70م(, كما ا�ستاأنفته ال�سركة املطعون �سدها االأوىل/�سركة ....... للتاأمني 

باال�ستئناف رقم )2014/14٥م(, كما ا�ستاأنفته املطعون �سدها الثانية/�سركة .... 

للتاأمني باال�ستئناف رقم )2014/139م( ا�ستئناف �ساللة, وبتاأريخ 2014/6/2٥م 

احلكم  وتاأييد  برف�سها  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافات  بَقبول  املحكمة  حكمت 

امل�ستاأنف واألزمت كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه.

مل ير�س )�سركة ... للتاأمني( ذلك احلكم فاأقامت �سده الطعن رقم )2014/1041م( 

مبوجب �سحيفة نعت فيها على احلكم املطعون فيه بالق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف 

اإلزام  اأخطاأ يف  اأن احلكم املطعون فيه  اال�ستدالل واخلطاأ يف تطبيق القانون, ذلك 

ال�سركة الطاعنة بالت�سامن مع ال�سركة املطعون �سدها الثانية بالتعوي�س عن ال�سرر 

الذي حلق باملقطورة املوؤمن عليها لديها رغم اأن املقطورة مل ت�ساهم يف وقوع احلادث 

ظفار  �سرطة  من  ال�سادر  النهائي  للتقرير  ا  طبقاً القاطرة  تدهور  نتيجة  وقع  الذي 

ومن ثم تكون املطعون �سدها الثانية )�سركة ...... للتاأمني( املوؤمن لديها القاطرة 

هي امل�سوؤولة وحدها عن التعوي�س, واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر يكون 



– 170 –

ا وي�ستوجب نق�سه. معيباً

واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  ق�ست  النعي  هذا  �سداد  املحكمة  قررت  واإذ 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف �ساللة لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة, فبا�سرت 

جل�سة  يف  وانتهت  اال�ستئناف  نظر  املغايرة  بالهيئة  ب�ساللة  اال�ستئناف  حمكمة 

2016/2/23م اإىل الق�ساء بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك باإخراج امل�ستاأنفة �سركة 

�سركة  الثانية  �سدها  امل�ستاأنف  واإلزام  الدعوى  يف  مواجهتها  يف  للتاأمني   ..........

من  ومعتمدة  متخ�س�سة  ور�سة  يف   )........( رقم  املقطورة  باإ�سالح  للتاأمني   ....

ال�سرطة مع حتميل امل�ستاأنف �سدهما االأول والثانية امل�ساريف عن درجتي التقا�سي.

اأودعت  املاثل مبوجب �سحيفة  فاأقام �سده الطعن  الق�ساء  ومل ير�س الطاعن هذا 

 ........ املحامي  من  ووقعت  2016/4/3م  بتاأريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  لدى 

الر�سم  و�سداد  التوكيل  يفيد  ما  معها  واأودع  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول 

والكفالة وختم ال�سحيفة بالطلبات االآتية:

1ـ َقبول الطعن �سكال لتقدميه طبقا للمادة )242( من قانون االإجراءات املدنية. 

اإلغاء احلكم املطعون فيه والق�ساء جمددا باإلزام املطعون �سدها  ا:  اأ�سليًّ 2ـ يف املو�سوع 

اأي بعد  2012/7/19م  بالت�سامن واالنفراد بدفع مبلغ )2,600 ر.ع( �سهريا من تاأريخ 

ثالثة اأ�سهر من تاأريخ وقوع احلادث طبقا للفقرة )17( من القرار )خ/200٨/٨م( اإىل 

َقبول دفع التعوي�س منا�سفة يف تاأريخ 2014/9/2٥م طبقا لل�سيكات املرفق ن�سخ منها.

3ـ احتياطيا اإلزام املطعون �سدها الثانية بدفع مبلغ )8,000 ر.ع(. 

4ـ من باب االحتياط الكلي اإلزام املطعون �سدها الثانية ب�سداد مبلغ قدره )4,000 

ر.ع( على اعتبار اأنها مل تطعن على احلكم ال�سادر فيها من حمكمة اال�ستئناف والذي 

بدفع  واالنفراد  بالت�سامن  �سدهما  املطعون  باإلزام  االبتدائية  املحكمة  حكم  اأيد 

مبلغ )8,000 ر.ع( تعوي�سا للطاعن عن التاأخري يف ت�سليح املقطورة.

اإلزام ....... باأداء اليمني باأنه مل يتفق مع املمثل القانوين للطاعن �سلحا على  ٥ـ 

منا�سفة التعوي�س )8,000 ر.ع( بني �سركتي التاأمني دون احلاجة اإىل اللجوء اإىل 

الطعن لدى املحكمة العليا.

6ـ اإيقاف تنفيذ احلكم موؤقتا حلني الف�سل يف الطعن.
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اأ�سباب الطعن

ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه باملخالفة للقانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله 

والف�ساد يف اال�ستدالل وذلك من وجوه حا�سلها:

�سرر  من  اأ�سابه  عما  الطاعن  لتعوي�س  وجها  حكمها  يف  املطعون  املحكمة  تر  مل  1ـ 

ب�سبب تاأخر املطعون �سدهما يف اإ�سالح مركبته واأ�س�ست راأيها باأن م�سوؤولية الت�سليح 

مل تت�سح على اأي من �سركتي التاأمني.

له  عالقة  ال  ق�ساءها  املحكمة  عليه  اأ�س�ست  الذي  ال�سبب  باأن  الطاعن  يقرر  2ـ 

التاأمني  الأن  وذلك  التعوي�س؛  رف�س  يف  عليه  البناء  يجوز  وال  القانوين,  بالت�سبيب 

ال�سامل كما جاء باملادة االأوىل من قانون التاأمني على املركبات هو التاأمني على ج�سم 

املركبة ذاتها مع التاأمني ل�سالح الغري ووفقا ملا ن�ست الفقرة )ب( من املادة الثانية من 

القرار الوزاري )9٨/166( ووفقا ملا ن�ست املادة الثامنة من القرار )خ/200٨/٨م( 

اخلا�س باإ�سدار وثيقة التاأمني املوحدة التي اأجازت للموؤمن له الرجوع على املوؤمن 

مبا�سرة للمطالبة بالتعوي�س.

اأن  بحجة  خطاأهما  الطاعن  حتميل  يجوز  فهل  االإ�سالح؟  رف�ستا  ال�سركتني  كلتا  3ـ 

فيه  املطعون  احلكم  خالف  االإ�سالح  عن  م�سوؤولة  �سركة  اأي  معروفا  يكن  مل  االأمر 

اأعفى �سركة .......... للتاأمني من دفع قيمة  القانون, واأخطاأ يف الت�سبيب عندما 

ر.ع(   4,000( مبلغ  التعوي�س  من  ن�سيبها  دفعت  التاأمني   .... �سركة  الأن  التعوي�س 

وكان على حمكمة اال�ستئناف اأن حتكم بهذا املبلغ على االأقل والأن �سركة .......... 

للتاأمني ر�سيت باحلكم االأول ومل تطعن عليه ومن ثم ال ميكنها اال�ستفادة من طعن 

غريها على احلكم.

املحكمة  هيئة  على  الطعن  عر�س  2016م  مايو   1 املوافق   1437 رحب   24 بتاأريخ   

فقررت وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتا, وا�ستكمال اإجراءات الطعن فاأعلنت 

�سركة  االأوىل  �سدها  املطعون  وكيل  فتقدم  �سدهما  للمطعون  الطعن  �سحيفة 

.......... للتاأمني مبذكرة ختمت برف�س الطعن جملة وتف�سيال يف مواجهة املطعون 

الثانية  �سدها  املطعون  وحتميل  والقانون  الواقع  حقيقة  ملغايرته  االأوىل  �سدها 

ت�سليح املركبة وم�سوؤولية جرب االأ�سرار حلجية االأحكام ال�سادرة يف مواجهتها.

رد  اأي  للتاأمني   ........ �سركة  من  يرد  مل  كما  الرد  مذكرة  على  الطاعن  يعقب  مل 
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وبذلك ا�ستكملت االإجراءات.

�ملحكمة

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانونا فهو مقبول �سكال.

واأما من حيث املو�سوع وعن نعي الطاعن على احلكم املطعون فيه باملخالفة للقانون 

من �سرر  اأ�سابه  الطاعن عما  لتعوي�س  ير وجها  اإذ مل  وتاأويله  واخلطاأ يف تطبيقه 

مل  املركبة  ت�سليح  م�سوؤولية  الأن  مركبته؛  اإ�سالح  يف  �سدهما  املطعون  تاأخر  ب�سبب 

تت�سح بعد �سديد؛ ذلك الأن املطعون �سدها االأوىل �سركة .... للتاأمني اأقامت الطعن 

اإلزامها  رقم )2014/1041م( للنعي على احلكم اال�ستئنايف ال�سابق باأنه اأخطاأ يف 

اأ�ساب املقطورة املوؤمن  بالت�سامن مع �سركة ... للتاأمني بالتعوي�س عن ال�سرر الذي 

حمكمة  اإىل  الدعوى  اأحال  قد  الطعن  ذلك  يف  ال�سادر  احلكم  وكان  لديها,  عليها 

اال�ستئناف ب�ساللة للت�سدي لدفاع الطاعنة باأن ال�سبب املبا�سر يف اإحداث التلفيات 

باملقطورة هو قائد القاطرة, وانعقاد م�سوؤولية املطعون �سدها الثانية �سركة ...... 

للتاأمني, واإذ اإن احلكم املطعون فيه ق�سى باإخراج �سركة ...... من الدعوى وانعقاد 

امل�سوؤولية على �سركة ......... للتاأمني كان يتعني عليه اأن يقف عن التعديل يف باقي 

ا على هذا, ولي�س لها  فقرات احلكم النح�سار النعي عنه ولكون طعن ال�سركة مق�سوراً

ال�سفة على غريها من �سائر املحكومني. 

اأن احلكم املطعون فيه خالف القانون واأخطاأ يف الت�سبيب عندما اأعفى �سركة  كما 

...... للتاأمني من دفع من قيمة التعوي�س املحكوم به خا�سة واأن الطاعن يقرر اأن 

�سركة ......... للتاأمني دفعت ن�سيبها من التعوي�س مبلغ )4,000 ر.ع( وقبلت بهذا 

احلكم ومل تقم بالطعن عليه, ومن ثم ال يكون لها اال�ستفادة من الطعن الذي تقدمت 

االبتدائية  املحكمة  من  حقها  يف  ال�سادر  احلكم  ويكون  للتاأمني   ....... �سركة  به 

�سديد  حمله  يف  النعي  وهذا  به  املق�سي  االأمر  لقوة  حائزا  ا�ستئنافيا  تاأيد  والذي 

ذلك؛ الأن من القواعد املقررة اأن الطعن ال يفيد اإال من رفعه وال يحتج به اإال على 

من رفع عليه فاإذا تعدد املحكوم عليهم وطعن بع�سهم يف احلكم وفوت االآخر ميعاد 

الطعن اأو قبل باحلكم فال ي�ستفيد من اأثر الطعن اإال رافعه.

)70و139و2014/14٥(  اال�ستئنافات  يف  اال�ستئناف  حمكمة  اأن  الثابت  كان  واإذ   

األزم  الذي  االبتدائي  احلكم  وتاأييد  برف�سها  ق�ست  الدعوى  اأطراف  من  املقامة 
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 8,000( مبلغ  ودفع  واملقطورة  القاطرة  بت�سليح  والثانية  االأوىل  �سدهما  املطعون 

ر.ع( على �سبيل التعوي�س للطاعن وقد قبلت �سركة ....... للتاأمني به, ومل تطعن 

به على  التزمت  اإلزامها مبا  يتعني  فكان  نهائيا يف حقها  اأ�سبح احلكم  عليه وبذلك 

االأقل بح�سبانها قد ر�سيت باأداء مبلغ )4,000 ر.ع( ن�سف املبلغ املق�سي به تعوي�سا 

للطاعن وقدره ثمانية اآالف ريال عماين مبوجب احلكم االبتدائي واملوؤيد ا�ستئنافيا 

والذي مل تطعن عليه وعليه فهي ملزمة بااللتزام به, واإذ خالف احلكم املطعون فيه 

هذا النظر فقد خالف القانون وق�سر يف الت�سبيب مما يوجب نق�سه.

املحكمة  فاإن  فيها  للحكم  �ساحلة  الدعوى  وكانت  الثانية  للمرة  الطعن  اإن  وحيث   

تق�سي بتعديل احلكم املطعون فيه وفقا ملا �سريد باملنطوق مع اإلزام املطعون �سدهما 

بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بتعديل احلكم املطعون فيه وذلك 

عماين,  ريال  اآالف  اأربعة  ر.ع(   4,000( مبلغ  بدفع  للتاأمني   ..... �سركة  باإلزام 

وتاأييده فيما عدا ذلك, واإلزام املطعون �سدهما بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/9م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)44(

الطعن رقم 2016/93٥م

توقيع) ورقة بي�ساء- حجية( 

اإن املقر ماأخوذ مبا وقع عليه, ودعواه اأنه وقع يف ورقة على بيا�س دعوى حتتاج  -

يف  وقع  باأنه  له  ت�سهد  كافية,  بينة  يقدم  مل  �سده  املطعون  اأن  ومبا  بينة,  اإىل 

الورقة العرفية على بيا�س فاإنه ملزم مبا اأقر به, ولكن له اليمني على املطعون 

�سده, يحلف اأن الطاعن مدين له باملبلغ املطالب به, واأن التوقيع على الورقة 

العرفية جاء بعد كتابة االإقرار بالدين ومل يكن على بيا�س.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها .......... لدى املحكمة االبتدائية بربكاء �سد 

املدعى عليه .......... قائالاً يف �سحيفة دعواه بو�ساطة حماميه من مكتب ....... 

اإنه يداين املدعى عليه مببلغ ت�سعة اآالف ريال عماين, وقدم ورقة عرفية �سادرة 

بتاأريخ 2014/7/30م عليها توقيع املدعى عليه, ويطلب من املحكمة اإلزامه باأداء 

احلق الذي اأقر به. وقد ح�سر املدعى عليه واأنكر احلق املدعى به, وقال اإنه وقع 

على بيا�س, وكان املو�سوع عن �سيارة, وقد ح�سر حماميه, وقال اإنها دعوى كيدية, 

وذلك بعد اأن قام املدعى عليه برفع دعوى �سد املدعي يف ق�سية احتيال اأمام مركز 

ا�ستدعاوؤه من  �سرطة اخلو�س, ولديه على ذلك �ساهد وهو ........... والذي مت 

املدعي  اأن هنالك عالقة بني  فيها  والتي جاء  �سهادته  اإىل  وا�ستمعت  املحكمة  قبل 

واملدعى عليه, حيث قام املدعي ب�سراء �سيارة نقل حمولة ثالثة اأطنان با�سم املدعى 

عليه على اأن يوؤجرها ل�سركة ..... اإال اأن املدعي مل يقم بذلك مما دفع املدعى عليه 

اإىل اإقامة دعوى يف مركز �سرطة اخلو�س؛ الأنه مل يح�سل على ال�سيارة وال االإيجار 

�سريفع  اأنه  واأخربه  بال�ساهد  التقى  ال�سجن  من  وبعد خروجه  �سجنه  اإىل  اأدى  مما 

دعوى انتقامية �سد املدعى عليه واأطلعه على ورقة خالية من الكتابة �سوى توقيع 
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لكونه  له فقام بن�سحه  ا  تاأديباً الذي يريده  املبلغ  �سيكتب  اإنه  املدعى عليه, وقال: 

ا يف العمل فلم يقبل الن�سح, واأفاد باأن توقيع املدعى عليه يف الورقة البي�ساء  �سريكاً

لتخلي�س معاملة ال�سيارة ال�سالفة الذكر. وبعد �سماع اأقوال الطرفني و�سماع �سهادة 

ال�ساهد واالطالع على الورقة العرفية التي راأتها املحكمة غري كافية يف اإثبات احلق 

ملا بها من عدم التنا�سق حكمت برف�س الدعوى.

فح�سر  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  وا�ستاأنفه  باحلكم  املدعي  ير�س  فلم 

الطرفان وا�ستمعت اإىل اأقوالهما واطلعت على احلكم امل�ستاأنف وما قدم من م�ستندات, 

, ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم  ا يق�سي بَقبول اال�ستئناف �سكالاً واأ�سدرت حكماً

امل�ستاأنف, واألزمت رافعه بامل�ساريف.

بو�ساطة  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن  باحلكم,  امل�ستاأنف  ير�س  فلم 

�سند  من  �سورة  دعواه  �سحيفة  مع  واأرفق   .......... مكتب  من   ........ حماميه 

وكالته وما يفيد ا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية, نعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ 

ا جاء يف جمملها اأن املحكمة  يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل و�ساق اأ�سباباً

املطعون يف حكمها اأخطاأت حني اعتمدت على �سهادة رجل واحد يف نفي احلق, ومل 

به  املطالب  باحلق  �سده  املطعون  اإقرار  فيه  الطاعن  قدم  الذي  املحرر  على  تعتمد 

لها,  مربر  ال  دعوى  وهذه  بي�ساء,  ورقة  على  وقع  اأنه  منه  بدعوى  توقيعه  وعليه 

والواقع اأنه اقرت�س احلق حال �سفره اإىل الفلبني, وختم �سحيفة طعنه بطلب َقبول 

الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, والت�سدي له بنق�سه, واإلزام 

املطعون �سده بدفع احلق املطالب به اأو اإعادة الدعوى اإىل هيئة مغايرة لنظرها من 

جديد, واإلزام املطعون �سده بخم�سمائة ريال اأتعاب املحاماة, وبامل�ساريف. وقد رد 

املطعون �سده على �سحيفة الطعن قائالاً باأن املطعون �سده يقر بالتوقيع يف الورقة 

ا�سرتاها  التي  ال�سيارة  اإجراءات  لتخلي�س  وذلك  بي�ساء,  ورقة  ولكنها  العرفية, 

الطاعن له, والتي �سرح مو�سوعها ال�ساهد اأما كونه مدينا للطاعن فتكون دعوى ال 

مربر لها, وختم مذكرته بطلب رف�س الطعن, وقد عقب الطاعن على مذكرة الرد بنف�س 

االأ�سباب التي جاءت يف �سحيفة الطعن, ومل يعقب املطعون �سده على مذكرة التعقيب.

�ملحكمة

بعد تالوة التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة تبني اأن الطعن ا�ستوفى 

كافة اإجراءاته ال�سكلية. ومن حيث املو�سوع فاإن الطاعن ينعى على احلكم املطعون 

ا, حا�سُلها اأن املحكمة  فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل و�ساق اأ�سباباً
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املطعون يف حكمها اأخطاأت حني مل تق�س له باحلق املطالب به املطعون �سده, واأهدرت 

املطعون �سده  بها  املقر  العرفية  الورقة  ما يدعيه, وهي  ل�سحة  التي قدمها  بينته 

اآالف ريال عماين, وعليها توقيعه الذي مل ينكره �سوى دعواه توقيع  مببلغ ت�سعة 

ماأخوذ  املقرَّ  اأن  وذلك  �سائغة,  واأ�سبابه  �سديد  الطعن  هذا  فاإن  وعليه  بيا�س,  على 

مبا وقع عليه ودعواه اأنه وقع يف ورقة على بيا�س دعوى حتتاج اإىل بينة, ومبا اأن 

املطعون �سده مل يقدم بينة كافية ت�سهد له باأنه وقع يف الورقة العرفية على بيا�س 

فاإنه ملزم مبا اأقر به, ولكن له اليمني على املطعون �سده يحلف اأن الطاعن مدين له 

باملبلغ املطالب به واأن التوقيع على الورقة العرفية جاء بعد كتابة االإقرار بالدين 

ومل يكن على بيا�س, وعليه فاإن هذه املحكمة تتجه اإىل نق�س احلكم واإعادته اإىل 

املحكمة التي اأ�سدرته لتنظرها بهيئة مغايرة وت�ستدعي الطرفني وتعر�س اليمني 

اأداء اليمني واإن نكل عنها فقد  على الطاعن فاإن طلب حتليف املطعون �سده فعليه 

اأ�سقط حقه؛ الأنه من مل يحلف على حقه فال حق له.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

ورد  مغايرة  بهيئة  مو�سوعها  يف  للحكم  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/23م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4٥(

الطعن رقم 2016/731م

بيع ) ثمن – دفع( – اإثبات )مدع – مدعى عليه(  

ُمدعي  - وعلى  املبيع  بيده  من  قول  فالقول  الثمن  دفع  يف  املتبايعان  اختلف  اإذا 

خالفه البينة.

الوقائع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها )....( لدى املحكمة االبتدائية بعربي �سد كل 

الدريز  ببلدة  مزرعة  عليهما  للمدعى  باع  اإنه  دعواه  �سحيفة  يف  قائالاً   )....( من 

اإلزامهما بدفع  مببلغ �سبعة اآالف ريال عماين ومل ي�سددا ثمنها وطلب من املحكمة 

الثمن  وفاء  واّدعى  بال�سراء  واعرتف   ......... االأول  عليه  املدعى  فح�سر  الثمن, 

وعليها  الثمن  وبقب�سه  بالبيع  املدعي  اأقر  فيها   ...... ورقة عرفية بخط  واأح�سر 

توقيعه وبها �سهود فاأنكر املدعي قب�س الثمن وقال اإن الورقة مزيفة فتم ا�ستدعاء 

ال�سهود وهما )......(  فح�سرا لدى املحكمة و�سهدا بوقوع البيع ومل ي�سهدا بدفع 

الثمن,  باإلزام املدعى عليهما بدفع  ال�سهادة حكمت املحكمة  الثمن وبناء على تلك 

اأما املدعى عليه الثاين )......( فقــد تويف واأدخل ورثته يف الدعوى. فلم ير�َس 

املدعى عليهما باحلكم )....و......( باحلكم, وا�ستاأنفوه لدى حمكمة اال�ستئناف 

واال�ست�سارات  للمحاماة   ......... وكيلهم من مكتب/  امل�ستاأنفني  بعربي فح�سر عن 

على  واطلعت  اأقوالهم  اإىل  وا�ستمعت  ب�سخ�سه  �سده  امل�ستاأنف  وح�سر  القانونية, 

ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  بَقبول  يق�سي  حكما  واأ�سدرت  ومرفقاته  امل�ستاأنف  احلكم 

املو�سوع برف�سه واألزمت رافعيه بامل�ساريف.

بو�ساطة  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعنوا  باحلكم  امل�ستاأنفون  ير�س  فلم 

القانونية,  واال�ست�سارات  للمحاماة   ......... مكتب/  من   ,.......... حماميهم/ 

واأرفق مع �سحيفة دعواه �سورة من �سند وكالته وما يفيد ا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية. 
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نعي على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل, و�ساق 

ا �سكلية ومو�سوعية, االأ�سباب ال�سكلية اأوالاً اإن املطعون �سده اأقام دعوى على  اأ�سباباً

مت  ومِلَ  دعواه  ي�سحح  ومل  بوفاته  علمه  مع  متويف   ....... اإن  .............حيث 

اإدخالهم من قبل املحكمة فكان عليها اأن تذكرهم باأ�سمائهم وهذا مل يح�سل. 

ا, و�سدرت ملكية للطاعنني  ا: من حيث املو�سوع فاإن البيع وقع من اأربعة ع�سر عاماً ثانياً

200٥/4/24م, وطيلة هذه املدة مل يقدم دعوى يف مطالبة الثمن, فلو كان له  يف 

ا اإن �سك البيع الذي هو بخط ال�سيخ ......... يقر فيه البائع  حق ملا �سكت, وثانياً

بقب�س الثمن وعليه توقيعه, فاأي دعوى ت�سمع له بعد اإقراره وبعد م�سي تلك املدة 

, ويف املو�سوع  مع اأن اأحد امل�سرتيني قد تويف, وختم �سحيفته بطلب َقبول الطعن �سكالاً

بنق�س احلكم املطعون فيه, واإحالة الدعوى اإىل املحكمة امل�سدرة للحكم لتنظرها 

بهيئة مغايرة.

وقد رد املطعون �سده مبذكرة جاء فيها اأن الورقة التي قدمها املطعون �سده مزورة, 

مذكرته  وختم  الثمن  بدفع  عليهم  ال�سهود  �سهادة  ونفي  التاريخ,  ذلك  على  ويدل 

بطلب رف�س الطعن.

وقد عقب الطاعن على مذكرة الرد بنف�س االأ�سباب التي جاءت يف �سحيفة الطعن, 

ومل يعقب عليها املطعون �سده.

الـمحكمة

بعد تالوة التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر, وبعد املداولة تبني اأن الطعن ا�ستوفى 

. ومن حيث املو�سوع فاإن الطاعن ينعى على  كافة اإجراءاته ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

ا  اأ�سباباً احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل, و�ساق 

الطاعن بدفع  باإلزام  اأخطاأت حني ق�ست  فيه حكمها  املطعون  املحكمة  اأن  حا�سلها 

ا, و�سلمه ثمنها,  ثمن املزرعة للمطعون �سده, والتي ا�سرتاها منه منذ اأربعة ع�سر عاماً

اأقر فيه املطعون �سده بالبيع وبقب�س الثمن  والدليل على ذلك �سك ال�سراء الذي 

وتوقيعه على ال�سك وت�سلُّم امل�سرتي للمزرعة التي ا�سرتاها هو واأخوه املتوفى ونقل 

امللكية اإىل ا�سميهما يف �سهر )200٥/4م( فلو كان باقيا له �سيء من ثمنها ملا �سكت عن 

مطالبته, وملا اأقر بقب�سه الثمن فاأنى له اأن يطالب بعد هذه املدة, ومن اأين للمحكمة 

اأن ت�سمع دعواه, وقد مات اأحد امل�سرتيني وجتعل البينة على من بيده املبيع. 
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املحكمة  على  وكان  �سائغة  واالأ�سباب  ا  �سديداً الطعن  ترى  املحكمة  هذه  فاإن  وعليه 

املطعون يف حكمها اأن جتعل ُمدعي عدم دفع الثمن هو املطالب بالبينة؛ الأن االأ�سل 

اإذا اختلف املتبايعان يف دفع الثمن, فالقول قول من بيده املبيع وعلى ُمدعي خالفه 

البينة ومبا اأنها مل تفعل ذلك فاإن هذه املحكمة تتجه اإىل نق�س احلكم املطعون فيه 

قب�س  عدم  عن  بالبينة  �سده  املطعون  ملطالبة  مغايرة  هيئة  اإىل  الدعوى  واإعادة 

الثمن فاإن جاء ببينة عادلة فتحكم له ببينته واإن عدمها فله اليمني على الطاعن 

باأنه دفع الثمن, اأما �سريكه املتوفى فاإن الدعوى اأقيمت عليه من املطعون �سده بعد 

وفاته فعلى املحكمة بحث �سماع الدعوى من عدمها على الورثة, فعلى ما تقدم من 

االأ�سباب تق�سي املحكمة بنق�س احلكم ح�سبما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بَقبول  املحكمة  »حكمت 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بعربي للحكم يف مو�سوعها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/30م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و.د. اأحمد بن نا�سر الرا�سدي, وحممد 

بن �سيف الفرعي, ود. �سلطان بن حمد ال�سيابي.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)46(

الطعن رقم 2016/112٥م

�سقي )ا�ستحقاق- �ساحية( 

 اإن تقدير ال�سقي على ما يراه اأهل اخلربة فال تاأخذ ال�ساحية فوق حقها املن�سو�س 

عليه وال تنق�س. 

الوقائــع

الطاعنة  �سد  بدعوى   .......... �سده  املطعون  تقدم  يف  الدعوى  وقائع  تتح�سل 

...... باملحكمة االبتدائية ب�سنك, طلب يف ختامها احلكم له بتخ�سي�س ماء ل�سرب 

ا لدعواه: باأن  �ساحيته التي ا�سرتاها من الطاعنة مع اإلزامها بامل�ساريف وقال �سرحاً

املطعون �سدها قد باعته الن�سف ال�سرقي من �ساحيتها امل�سماة احلرية الواقعة يف 

اأ�سار  ........ من والية �سنك باحلدود املذكورة يف �سك االإقرار ال�سرعي, والذي 

يف اآخره باأن املبيع له �سرب من �سرب ال�ساحية املعتاد من ماء ....... وقد كان طلب 

امل�سرتي اأن يكتب له ن�سف املاء الذي ا�سرتته املدعى عليها فرف�س والده بحجة اأن 

املاء مل يق�سم بني الورثة فكتب ال�سك على اأن ال�ساحية امل�سرتاة لها �سربها املعتاد من 

ماء .......... وبعد اأن متت الق�سمة يف املاء طلب من املدعى عليها حتديد ن�سيبه 

باالآبار  وا�ستبدلت  جفت  اأن  بعد  لها  التي  ال�ساحية  على  القائم  هو  واإنه  فرف�ست 

وحيث اإن امل�سرتي قدم ما يثبت حقه يف املاء قررت املحكمة اإجابة الطالب اإىل طلبه 

لل�ساحية  املخ�س�س  املاء  ن�سف  يف  الطاعن  باأحقية  االبتدائية  املحكمة  فحكمت 

امل�سماة احلرية واألزمت املدعى عليها بامل�ساريف.

وبتاأريخ  باال�ستئناف  عليه  وطعنت  ال�سابق,  احلكم  عليها  املدعى  ترت�س  فلم 

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  بقبوله  املحكمة  ق�ست  2014/11/٥م 

ا برف�س الدعوى واألزمت امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف موؤ�س�سة حكمها  والق�ساء جمدداً

على اأن وقوع البيع كان منذ اثنتني وثالثني �سنة, ومل تتم املطالبة خالل هذه املدة 

امل�سرتي قد تقدم  اأن  ال�ساحية كما  �سقاية  القائم على  باأنه  اأ�سار  امل�سرتي قد  واإن 
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ابتداء بطلب تخ�سي�س ماء ل�سرب �ساحيته.

املحكمة  اأمام  النق�س  بطريق  عليه  بالطعن  فتقدم  احلكم  هذا  املدعي  يرت�س  فلم 

العليا املدون برقم )2014/1226م(.

»حكمت  ق�سى  الذي  حكمها  العليا  املحكمة  اأ�سدرت  9/نوفمرب/201٥م  وبتاأريخ: 

املحكمة بَقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, واإحالة الدعوى 

اإىل حمكمة ا�ستئناف عربي؛ لتحكم بها من جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة.«

وقد اأو�سحت املحكمة يف حكمها ما ينبغي للهيئة املغايرة عمله ما ن�سه )من املقرر 

يف عرف االأفالج واالأموال التي ت�سقيها هذه االأفالج عادات اأما اأن يكون املال قد بيع 

ب�سربه املعتاد اأو ح�سة معينة من املاء ويف بع�س هذه االأفالج يكون ال�سرب بطريق 

امل�سماة  ال�ساحية  ن�سف  ا�سرتى  الطاعن  اأن  الدعوى  هذه  يف  الوارد  ومن  التدوير 

احلرية من املطعون �سدها ح�سب �سك االإقرار ب�سربها املعتاد وكانت دعوى الطاعن 

الدعوى.  رف�س  �سبب  يو�سح  مل  جممالاً  جاء  واحلكم  ال�سرب  هذا  مقدار  لتحديد 

�سياأتي  كما  باإعادته  الطعن  مو�سوع  يف  تق�سي  املحكمة  هذه  فاإن  تقدم  وملا  وعليه 

باملنطوق وذلك لبحث عادة هذا املاء و�سرب املبيع من املاء وبحث اإن كان من العادة 

املعروفة بال�سرابات اأو كان من االآثار التي ميكن ق�سمتها(.

وبهيئة مغايرة اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها رقم )2016/6م( بتاأريخ: 9/٥/ 

2016م والذي ق�سى )بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك بتخ�سي�س �ستة ربيعات ون�سف 

ربيعا  بامل�ستاأنفة واملحدد ب�سبعة ع�سر  املاء اخلا�س  امل�ستاأنف �سده من جمموع  ملال 

حمدد  هو  ح�سبما  الطرفني  بني  ال�سقي  ابتداء  يدور  اأن  على  ال�سيما  فلج  �سقي  من 

باالأ�سباب وحملت امل�ستاأنفة امل�ساريف(.

املحكمة  هذه  اأمام  بالطعن  عليه  فتقدمت  الطاعنة  لدى  َقبوالاً  احلكم  ينل  فلم 

مبوجب مذكرة اأودعها وكيلها القانوين املحامي د.......... من مكتب د........... 

املو�سوع  ويف  �سكال  الطعن  َقبول  ختامها  يف  طلب  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة 

بوقف التنفيذ موؤقتا ونق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمددا باإعادة الدعوى 

للمحكمة التي اأ�سدرته لنظره بهيئة مغايرة.

وقد اأو�سح اأ�سباب الطعن مبخالفة القانون للخطاأ يف تطبيقه وتاأويله والق�سور يف 

الت�سبيب, وعدم تدقيق ومتحي�س الوقائع وامل�ستندات يف ملف الدعوى لالآتي:
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1ـ خمالفة املادة )202( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية )ال ي�سار الطاعن 

بطعنه( ذلك اأن الطاعنة هي التي ا�ستاأنفت احلكم ال�سادر من املحكمة االبتدائية, 

ومل ي�ستاأنف املطعون �سده, وقد ر�سي باأحقيته ن�سف املاء املخ�س�س ل�ساحية احلرية 

للطاعنة.  االأ�سلح  هو  االبتدائي  واحلكم  اأبيها,  من  املوروث  املاء  من  له  يحكم  ومل 

وال�ساحية التي باعتها الطاعنة للمطعون �سده ت�سقى يف ال�سابق بربيع واحد الذي 

ي�ستغرق اأربع �ساعات فله ن�سف ربيع.

التي  ال�سهود  و�سهادة  ون�سف  ربيعات  ب�ستة  للحكم  اعتمادها  املحكمة  تو�سح  مل  2ـ 

واملاء  ال�سقي  �سهادتهم عن كيفية  القانونية مل يدلوا يف  اليمني  اأداء  �سمعتهم دون 

املخ�س�س لل�ساحية املبيعة.

املاء  ربيعا من  �سبعة ع�سر  ابيها  الطاعنة ورثت من  باأن  ال�سهود  �سهادة  وما جاء يف 

اربعة  كل  ربيعني  املاء  دوران  وان  اخر  مال  لها  لي�س  واإنه  �ساعتني  ي�ساوي  والربيع 

اإنه  ع�سر يوما غري �سحيح فهي متلك غري هذه ال�ساحية. والعرف ال�سائد يف الفلج 

ميكن متلك املاء دون االأر�س ومن �سمنهم والدها الذي ميتلك ماء دون اأر�س.

وقد رد املطعون �سده على مذكرة الطاعنة بو�ساطة وكيله املحامي د......... من 

مكتب .......... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية طلب يف ختامها رف�س الطعن.

�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة,  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

املتعلقة بالطعن تقرر َقبوله �سكال.

وعن مو�سوع الطعن وما طرحه الطاعن من اأ�سباب جمملها �سديدة واإن كان املقرر يف 

اأحكام املحكمة العليا اأن ملحكمة املو�سوع ال�سلطة التامة يف حت�سيل فهم الواقع يف 

الدعوى وبحث االأدلة وامل�ستندات املقدمة فيها وموازنة بع�سها ببع�س, وترجيح ما 

اإليه وهي غري ملزمة بالرد على ما يقدمه اخل�سوم من م�ستندات وخالفها  تطمئن 

وح�سابها اأن تبني احلقيقة التي اقتنعت بها واأن تقيم ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها 

اأ�سلها الثابت باالأوراق وتكفي حلمله. اإال اأن ذلك م�سروط باأن يكون احلكم حمموال 

الحظته  ما  وهذا  احلكم  مراقبة  من  العليا  للمحكمة  ميكن  �سائغة  اأ�سباب  على 

املحكمة.

حمل  لل�ساحية  ال�سرب  مقدار  حتديد  يف  ا�ستند  قد  الطعن  حمل  احلكم  اأن  وذلك 
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الدعوى على �سهادة ال�سهود والتي جاءت �سهادتهم يف مقدار ما ورثته الطاعنة من 

املاء ومقدراه �سبعة ع�سر ربيعا واأن الطاعنة ال مال لها �سوى الن�سف من ال�ساحية.

وملا كانت الطاعنة تدفع باأن من اأعراف الفلج اأن ميلك املاء دون املال والعك�س كذلك 

اأمام  اأكد املدعي املطعون �سده هذا العرف من خالله مذكراته  اأو ماء ومال, وقد 

حمكمة اال�ستئناف وكما اقت�ست القواعد الق�سائية اأن العادة حمكمة.

وعلى هذا فاإن ال�سهادة مل تكن جازمة باأن املاء الذي ورثته الطاعنة خا�س بهذه 

فاإن  وبهذا  تق�سيمه  ميكن  حتى  ال�سهود  �سهادة  حم�سر  يف  جاء  ما  ح�سب  ال�ساحية 

احلكم قد �سابه الف�ساد يف اال�ستدالل مما يتعني نق�سه.

ومبا اأن املطعون �سده حال رفعه الدعوى ابتداء طلب حتديد ال�سقي لل�ساحية التي 

اأن هذه نخل املذكورة  اإقرار �سرعي جاء فيه )علما  ا�سرتاها من الطاعنة مبوجب 

�ساربة من ماءها املعتاد من ماء ..........( وقد اقت�ست العبارة املذكورة �سفة املاء 

�ساربة من ماءها املعتاد فهو تخ�سي�س للماء الذي ت�سقى منه ولي�س كل ماء متلكه 

احلكم  اقت�ساه  ما  وهذا  البيع,  بعد  ق�سمته  ومتت  مرياثا  اليها  اآل  والذي  الطاعنة 

االبتدائي ومل يكن حمل طعن من املطعون �سده واأ�سبح حجة عليه واحلكم باأكرث 

من ذلك خمالف للقانون اإذ ال ي�سار الطاعن بطعنه.

واإذا كان املطعون �سده ا�سرتى هذا املال بهذه ال�سفة ومرت ال�سنوات على �سرائه وما 

مر على الفلج من خ�سب وحمل ومل ينكر اأحدهما على االآخر فاإن ال�سقي امل�سروط 

له يف البيع متحقق, وهذا ينفي ما ادعاه اأن ال�سقي دون حتديد يثري امل�ساكل.

واإذا ما اأخذ يف االعتبار ذلك, فاإن تقدير ال�سقي على ما يراه اأهل اخلربة فال تاأخذ 

ال�ساحية فوق حقها املن�سو�س عليه وال تنق�س ويف ذلك اأن�ساف للطرفني. 

 ومبا اأن الطعن للمرة الثانية, واأ�سحت هذه املحكمة حمكمة مو�سوع عمال مبوجب 

املادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وملا تقدم من اأ�سباب. 

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

برف�س الدعوى ورد الكفالة للطاعن«.

مالحظة: الهيئة امل�سكلة اأعاله هي التي نطقت باحلكم واأما ف�سيلة القا�سي/�سعيد 

بن نا�سر البلو�سي قد ح�سر جل�سة املداولة ووقع على م�سودة احلكم.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/30م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و.د. اأحمد بن نا�سر الرا�سدي, وحممد 

بن �سيف الفرعي, ود. �سلطان بن حمد ال�سيابي.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)47(

الطعن رقم 2016/1322م

بيع) اآثار – ت�سجيل( 

اإن تطابق االإيجاب والَقبول من طريف عقد البيع ينتج اأثره, وي�سبح العقد مربما  -

العقاري مل  ال�سجل  قانون  اإن  اإذ  العقاري؛  ال�سجل  دائرة  واإن مت خارج  بينهما, 

يغري من الطبيعة الر�سائية لعقد البيع؛ وعليه فالعقد ينتج جميع اآثاره مبجرد 

متام انعقاده فيما عدا نقل امللكية الذي قد يرتاخى فيه حلني اإمتام الت�سجيل.

الوقائــع

اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه,  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الوقائع  تتلخ�س 

املحكمة  اأمام  )73/م/201٥م(  رقم  الدعوى  املدعني..............اأقاموا 

االبتدائية بامل�سيبي طالبني الق�ساء لهم مبخاطبة دائرة االإ�سكان بامل�سيبي بوقف 

جميع االأعمال والت�سرفات على قطعة االأر�س حمل النزاع حلني الف�سل يف الدعوى, 

و�سماع اأقوال املدعى عليه االأول .......... حول �سحة الواقعة املدعى بها واإخراج 

اإىل  الداخل  اإىل  وعمقا  عر�سا  و�سمه  عليهم  املدعى  ملكية  من  به  املدعى  اجلزء 

امل�ساحي  امللكية والر�سم  �سند  ملكيتهم وخماطبة دائرة االإ�سكان بامل�سيبي بتعديل 

الدعوى  وم�ساريف  بر�سوم  عليهم  املدعى  واإلزام  عليهم  واملدعى  باملدعني  اخلا�س 

واالأتعاب �ستمائة ريال عماين.

االأول  عليه  للمدعى   ...... امل�سماة  االأر�س  قطعة  باع   ......... املدعو  الأن  وذلك 

وبعد علم املدعني بهذا البيع تقدموا بطلب ال�سفعة فيها لتحقق �سروطها وموجباتها 

لهم وكان ذلك يف عام 19٨9م وبعد تدخل اأهل اخلري وال�سالح متت الت�سوية بينهم 

على اأن يتنازل املدعون عن طلب ال�سفعة مقابل ح�سولهم على �سبعة اأمتار عر�سا من 

االأر�س حمل النزاع يحدها من ال�سرق ال�سارع ومن الغرب جبل وبعمق نحو الداخل 

األف  مبلغ  االأول  عليه  للمدعى  املدعون  يدفع  اأن  على  اأر�سهم  قطعة  امتداد  على 
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ريال عماين وقب�س االأخري هذا املبلغ وبا�سر املدعون تعمري اأر�سهم مبا فيها �سبعة 

االأمتار طوال وعر�سا حمل الت�سوية منذ عام 19٨9م واإقامة اإ�سغاالت عليها بتاأريخ 

200٨/2/1٨م قام املدعى عليه االأول ببيع اأر�سه للمدعى عليهم الثاين والثالث, 

قبل  من  اإليهم  اإنذار  بورود  تفاجوؤوا  املدعني  اأن  اإال  هو  كما  قائما  الو�سع  وا�ستمر 

حمامني املدعى عليهم الثاين والثالث يطلبون منهم اإخالء اجلزء الذي اآل اإليهم من 

اأن اجلزء الذي هم فيه  ال�سواغل والتعوي�س بحجة  املدعى عليه االأول خاليا من 

دخل يف �سند ملكيتهم التي ا�سرتوها من املدعى عليه االأول االأمر الذي حدا بهم اإىل 

رفع الدعوى.

وتداولت املحكمة االبتدائية بامل�سيبي نظر الدعوى على نحو ما ثبت من حما�سر 

جل�ساتها التي ح�سرها االأطراف مع وكالئهم وطلب املدعى عليهم ثانيا وثالثا رف�س 

الدعوى الأنهم ا�سرتوا هذه االأر�س من املدعى عليه االأول وال يعلمون باأمر ال�سفعة 

التي يدعيها املدعون حيث ا�سرتوا اأر�سا مب�ساحة )٥37م2( بتاأريخ 2003/7/23م 

االأر�س  واأ�سبحت  متديد,  على  ح�سلوا  ال�سراء  وبعد  ريال  اآالف  خم�سة  مببلغ 

)٨79م2( وال يعلمون عن تنازل املدعى عليه االأول ......... عن �سبعة اأمتار حمل 

الدعوى للمدعني.

املدعني  واأن  �سحيح  املدعني  �سحيفة  يف  جاء  ما  باأن  االأول  عليه  املدعى  قرر  كما 

وقام  االأر�س  يف  ال�سفعة  وطلبهم  بينهم,  نزاع  قيام  بعد  االأمتار  �سبعة  هذه  ا�سرتوا 

اأحد, واأن مورث  املدعون با�ستثمارها, وبناء حمالت فيها وخمازن, ومل يعب عليهم 

املدعى عليهم ثالثا هو من عاين املكان الذي ا�سرتوه منه, وهو حماط ب�سور, وذلك 

عن طريق الو�سيط واإنه مل يبع غري املحاط بال�سور.

كما اأقام املدعى عليهم ثانيا, وبع�س املدعى عليهم ثالثا دعوى فرعية بطلب اإلزام 

عليه,  باال�ستيالء  قاموا  الذي  املكان  باإخالء  فرعيا  عليهم  املدعى  ا  اأ�سليًّ املدعني 

املدعني  بتعوي�س  واإلزامهم  اخلا�سة  نفقتهم  على  اإ�سغاالت  من  اأحدثوه  ما  واإزالة 

فرعيا مببلغ مقداره خم�سة ع�سر األف ريال 

بجل�سة 201٥/12/21م حكمت املحكمة االبتدائية يف الدعويني باالآتي:

اأوال: - يف الدعوى االأ�سلية باأحقية املدعني واإثبات ملكهم يف امل�ساحة املدعى بها 

والثالث  الثاين  عليهم  املدعى  واإلزام  حيازتهم  حتت  والواقع  القائم  الو�سع  وفق 
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واخل�سم املدخل دائرة االإ�سكان بامل�سيبي بتعديل �سند متلك املدعني وذلك باإدخال 

املدعى  واإلزام  ذلك,  عدا  فيما  الدعوى  ورف�س  ملكيتهم,  �سند  �سمن  امل�ساحة  تلك 

ا بر�سوم وم�ساريف الدعوى  عليهم الثاين والثالث اأ�سليًّ

ثانيا: - يف الدعوى الفرعية برف�سها واإلزام رافعها بامل�ساريف.

ومل يلق هذا الق�ساء َقبوالاً من املدعى عليهم ثانيا وثالثا فاأقاموا �سده اال�ستئناف 

من  الثابت  وفق  بامل�سيبي  اال�ستئناف  حمكمة  تداولته  الذي  )6/م/2016م(  رقم 

مو�سوعا,  ورف�سه  �سكال  بَقبوله  ق�ست   2016/6/12 وبجل�سة  جل�ساتها  حما�سر 

واألزمت رافعه بامل�ساريف.

املاثل  الطعن  �سده  اأقاموا  الطاعنني  فيه  املطعون  احلكم  ق�ساء  ُير�س  مل  وحيث 

مبوجب �سحيفة قدمت الأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 2016/7/17م وموقعة من 

مكتب  من  العليا  املحكمة  لدى  للرتافع  املقبول  املحامي   ........... املحامي  وكيلهم 

و�سداد  التوكيل  يفيد  ما  معها  واأودع  القانونية,  واال�ست�سارات  للمحاماة   ..........

الر�سم والكفالة.

وطالب يف ختام �سحيفته بالطلبات التالية:

1ـ قبل الف�سل يف الطعن وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن.

2ـ نق�س احلكم املطعون, والت�سدي باإلغاء احلكم االبتدائي والق�ساء جمددا باإخالء 

عليها,  باال�ستيالء  قاموا  التي  التداعي  حمل  االأر�س  من  االأول  �سدهم  املطعون 

واإلزامهم باإزالة ما اأحدثوه عليها من اإ�سغاالت على نفقتهم اخلا�سة واإلزامهم مببلغ 

1٥000ر.ع تعوي�سا للطاعنني.

3ـ نق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف بامل�سيبي لتحكم 

فيه من جديد بهيئة مغايرة.

4ـ اإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف عن درجات التقا�سي ومبلغ 1000ر.ع عن اأتعاب 

املحاماة.

اأ�سباب الطعن

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنون  ينعى 
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وتاأويله وفقا للفقرات التي بينها وكيل الطاعنني والتي تلخ�ست يف االآتي:

ـ الثابت من احلكم املطعون فيه اأنه قرر يف حيثياته اأن االأر�س حمل التداعي تقع يف 

حدود اأر�س الطاعنني وفقا للخرائط امل�ساحية لدى دائرة االإ�سكان بامل�سيبي.

ـ مل توفق املحكمة املطعون يف حكمها فيما ذهبت اإليه من حيثيات ا�ستندت عليها يف 

حكمها بالقول: اإن املطعون �سده الثاين باع االأر�س حمل التداعي للمطعون �سدهم 

االأول, واإن البيع والت�سوية يتمان مبجرد االإيجاب والَقبول وت�سلُّم كل طرف للمقابل 

وقيام امل�سرتي بحيازة املبيع وو�سع يده عليه. 

ـ ذلك الأن ........ مل يقم بتثبيت بيعه للجزء من االأر�س حمل التداعي املدعى بيعه 

املادة  واأن  بامل�سيبي  االإ�سكان  بدائرة  العقاري  ال�سجل  لدى  االأول  �سدهم  للمطعون 

اإال مبوجب �سندات  )1٨( من قانون ال�سجل العقاري تن�س على عدم ثبوت امللكية 

امللكية امل�ستخرجة من اأمانة ال�سجل وما جاء بق�ساء املحكمة العليا يف الطعن رقم 

امللكية  ب�سند  اإال  يكون  ال  امللكية  )اإثبات  املبداأ  عليا  ثانية  مدين  )200٥/223م( 

امل�سجل  واملالك  ملكيتها  توؤول  االأر�س  اأن  علما  العقاري  ال�سجل  اأمانة  من  امل�ستخرج 

اأوىل باحلماية والطاعنون لي�س لديهم علم مبا اأجراه .... من تنازل للمطعون �سدهم 

اأوال عن �سبعة اأمتار عر�سا اجلزء من االأر�س حمل التداعي التي قاموا ب�سرائها.

ـ كما مل توفق املحكمة املطعون يف حكمها ملا ا�ستندت اإليه مما �سبق بياإنه من اأن البيع 

والت�سوية يتمان مبجرد االإيجاب والَقبول وت�سلُّم كل طرف للمقابل, وقيام امل�سرتي 

قانون  �سدور  قبل  ن�ساأت  الدعوى  هذه  وقائع  الأن  عليه؛  يده  وو�سع  املبيع,  بحيازة 

املعامالت املدنية فال ي�سري عليها وفقا للمادة )3( منه اأن احلكم املطعون فيه ومن 

وما  للقانون  خمالفة  يعد  مما  كافية  اأ�سباب  اإىل  ي�ستند  مل  االبتدائي  احلكم  قبله 

ا�ستقر عليه ق�ساء املحكمة العليا.

بتاأريخ 2016/٨/23م عر�س الطعن مع طلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتا 

اإجراءات  ووقف  الطعن  اإجراءات  با�ستكمال  االأمر  فقررت  الطعن  يف  الف�سل  حلني 

تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن.

فاأعلنت �سحيفة الطعن للمطعون �سدهم فتقدم وكيل املطعون �سدهم االأول املحامي 

........... مبذكرة رد ختمها بطلب رف�س الطعن واإلزام الطاعنني امل�ساريف ومبلغ 

خم�سمائة ريال اأتعاب املحاماة.
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حمامي  وعقب  ب�سحيفته,  جاء  ما  على  فيها  �سمم  مبذكرة  الطاعنني  وكيل  عقب 

املطعون �سدهم مبذكرة. 

ومل جتد املحكمة للمطعون �سدهم ثانيا وثالثا اأي رد اأو تعقيب رغم �سحة اإعالنهم 

بال�سحيفة قانونا.

�ملحكمة

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية املقررة فهو مقبول �سكال.

واأما من حيث املو�سوع وعن النعي على احلكم املطعون فيه مبا قرره وكيل الطاعنني 

من ال�سبب الوارد تف�سيله يف ذكر الوقائع فغري �سديد ومردود عليه ذلك اأن تطابق 

االإيجاب والَقبول من طريف عقد البيع, ينتج اأثره وي�سبح العقد مربما بينهما واإن 

مت خارج دائرة ال�سجل العقاري مادام اأن قانون ال�سجل العقاري مل يغري من الطبيعة 

نقل  عدا  فيما  انعقاده  متام  مبجرد  اآثاره  جميع  ينتج  اإذ  البيع؛  لعقد  الر�سائية 

امللكية الذي قد يرتاخى فيه حلني اإمتام الت�سجيل كما اأن املبيع يتعني بتعيينه يف 

العقد. ملا كان ذلك وكان الثابت من اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وحما�سر حتقيقاتها 

قد  للطاعنني  البائع   .......... الثاين  �سده  املطعون  اأن  اإىل  ت�سري  وا�ستجواباتها 

الدعوى  حمل  املال  يف  ال�سفعة  طالبني  تقدموا  اأن  بعد  اأوال  �سدهم  املطعون  �سالح 

وقت �سرائه له عام 19٨9م �ساحلهم على التنازل عن �سبعة اأمتار عر�سا من االأر�س 

حمل البيع للطاعنني على اأن يدفعوا له يف مقابل ذلك األف ريال عماين, واملطعون 

�سدهم قاموا بقب�س هذا اجلزء من االأر�س وا�ستثماره وبناء حمالت وخمازن فيه, 

ومل يعب عليهم اأحد واأن مورث الطاعنني هو من عاين املكان الذي ا�سرتوه منه وهو 

يبع  مل   .......... واأن  الو�سيط  طريق  عن  وذلك  اجلهات,  جميع  من  ب�سور  حماط 

للطاعنني غري املحاط بال�سور واأن اجلزء املتنازع عليه, يقع خارج ال�سور, وقائم به 

حمالت جتارية تخ�س املطعون �سدهم وفقا ملا �سهد به ال�سهود, واأقر به املطعون �سده 

االأر�س  تكون  وبذلك  اخلا�سة  االإيجار  وعقود  الدعوى  اأوراق  اإليه  وت�سري  الثاين, 

املبيعة قد عينت للطاعنني بو�ساطة مورثهم تعيينا ينفي عنها اجلهالة, وذلك ببيان 

حدودها, وتو�سيح و�سفها ومعاملها, ومل ينكر الطاعنون, ومل يرد الطاعنون على هذا 

الثابت اإال مبا قرروه من الدفع بعدم العلم بهذا ال�سلح واأن ........ البائع لهم مل 

االأمر  العقاري,  ال�سجل  اأمانة  لدى  منه  الت�سرف  هذا  ت�سجيل  يتم  ومل  به,  يعلمهم 

الذي تقرر الرد عليه مبا تقدم, وي�سحى النعي به جمرد جدل ال اأ�سا�س له وفقا ملا 
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ما قرره  بالتايل رف�سه وال ينال من ذلك  واأ�سانيدها, ويتعني  الدعوى  ثبت بوقائع 

املدنية  املعامالت  قانون  على  ا�ستند  املو�سوع  قا�سي  باأن  القول  من  الطاعنني  وكيل 

يف اال�ستدالل باأن البيع والت�سوية يتمان مبجرد االإيجاب والَقبول وت�سلُّم كل طرف 

للمقابل, وقيام امل�سرتي بحيازة املبيع وو�سع يده عليه اإذ اإن ذلك مردود باأن ما قرره 

ل�سريان  �سابقا  الدعوى  وقائع  ن�سوء  كان  واإن  حتى  �سحيحا  يكون  املو�سوع,  قا�سي 

قانون املعامالت املدنية ذلك اأن ما قرره قانون املعامالت املدنية يف �ساأن ما تقدم ال 

يخرج عما ا�ستقر عليه الفقه والق�ساء اإذ اإن املحاكم قبل العمل بالقانون امل�سار اإليه 

جرى عملها بالقواعد الفقهية امل�ستقرة واملتفق عليها, والتي جاء القانون بتقريرها 

واأ�سانيد  �سائغة  اأ�سباب  على  قائما  فيه  املطعون  احلكم  يكون  ثم  ومن  وتاأكيدها, 

�سحيحة لها اأ�سلها الثابت باالأوراق وواجه الدفوع التي اأبداها الطاعنون مبا يتفق 

ال  مو�سوعي  جدل  جمرد  اإىل  برمته  الطعن  ي�سري  الذي  االأمر  القانون,  و�سحيح 

ي�ستند اإىل دليل, وبناء عليه وملا تقدم يتعني الق�ساء برف�س الطعن وحمل امل�ساريف 

على الطاعنني ورد ثالثة اأرباع الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

ا واإلزام رافعيه بامل�ساريف ورد  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

ثالثة اأرباع الكفالة«.

مالحظة: الهيئة امل�سكلة اأعاله هي التي نطقت باحلكم واأما ف�سيلة القا�سي/�سعيد 

بن نا�سر البلو�سي قد ح�سر جل�سة املداولة ووقع على م�سودة احلكم.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/2/13م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4٨(

الطعن رقم 2016/114٥م

حكم) نطق- اأ�سل- ا�ستثناء( 

االأ�سل اأن تنطق احلكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولته, ووقعت  -

على م�سودته, اإال اأن يحول بينها مانع من القيام بذلك, ومع ذلك يلزم اأن يدون 

ذلك يف الن�سخة االأ�سلية, ويعترب �سدوره من ق�ساة مل ي�سرتكوا يف اإ�سدار احلكم 

اإ�سدارا من غري ذي �سفة, ويعر�س احلكم للبطالن وهو من النظام العام اإعماال 

للمادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

الوقائــع

اإىل  تقدم  اجلن�سية(  )اماراتي   ..... �سده  املطعون  اأن  يف  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

حمكمة جعالن بني بو علي االبتدائية ب�سحيفة دعواه �سد ........ عليه الثاين 

ومت احلكم بعدم اخت�سا�سها بنظر هذه الدعوى واإحالتها للدائرة الثالثية مبحكمة 

�سور وملخ�س طلبات املدعي ب�سحيفة دعواه وطلبات االإدخال املقدمة من بعدها يف 

املحكمة ال�سابقة �سد املدعى عليهم هي احلكم له باالآتي: 

1- نقل �سند ملكية االأر�س حمل دعوى با�سمه.

2- الق�ساء ببطالن ت�سرفات املدعي عليه االأول فيما يخ�س اإدخال ال�سريك املدعي 

عليه الثاين .... واإخراجه من �سند امللكية.

عليه  املدعى  �سل  �سركة  مع  التاأجري  عقد  يف  االأول  عليه  املدعى  حمل  اإحالله   -3

الثالثة.

ريال  األف  �ستة ع�سر  مبلغ قدرة )16000رع(  ب�سداد  االأول  املدعى عليه  اإلزام   -4

عماين, والذي هو عبارة عن املبلغ الذي ت�سلمه من ال�سركة عن ال�سنوات الع�سر االأوىل.

اإلزام املدعى عليه االأول بر�سوم وم�ساريف الدعوى, ومبلغ )٥000رع( خم�سة   -٥
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اآالف ريال عماين عن اأتعاب املحاماة.

رقم  التجارية  االأر�س  قطعة  ب�سراء  قام  املدعي  باأن  القول  من  �سند  على 

)077/01/042/1٥/6( باملربع وادي عويكر الكائنة يف جعالن بني بو علي, وذلك 

بو�ساطة املدعى عليه, االأول الذي طلب منه عدم الظهور اأمام املالك ال�سابق؛ وذلك 

با�سم املدعى  امللكية  اأن �سدرت  واإنه وبعد  البيع,  ال�سابق لن يوافق على  املالك  الأن 

عليه مت التقدم اإىل وزارة االإ�سكان لطلب امتداد لقطعة االأر�س ف�سارت م�ساحتها 

)3٥00م2( ثالثة اآالف وخم�سمائة مرت مربع وقد دفع املدعي ر�سوم التمديد, ثم 

مت التعاقد من قبل املدعي عليه االأول وباأمر املدعي مع �سركة .......... للت�سويق 

قبل  من  املحطة  اإن�ساء  مت  بعدما  عليها,  وقود  تعبئة  حمطة  اإن�ساء  لغر�س  وذلك 

للخ�سم  منها  جزء  ببيع  االأول  عليه  املدعي  قيام  املدعي  اكت�سف   ......... �سركة 

املدعي عليه الثاين دون موافقة املدعي والذي هو املالك احلقيقي؛ االأمر الذي حدا 

به لرفع دعواه املاثلة.

االأول يف  املدعى عليه  الدعوى وطلب احلا�سر عن  املحكمة نظر  با�سرت هذه  وقد 

الدعوى يف مواجهة موكله؛ وذلك الأن موكله  الق�ساء برف�س  ختام مذكرة دفاعه 

�سريك مع املدعي يف االأر�س حمل الدعوى, واأن ن�سبة �سراكته مب�ساحة )2000م2( 

موكلة  ت�سرف  فاإّن  وبالتايل  )3٥00م2(,  والبالغة  االإجمالية  االأر�س  م�ساحة  من 

ببيع ن�سف االأر�س املدعى عليه  الثاين املدخل �سحيح, واأما بالن�سبة لل�سند العريف 

اإقرار موكله مبلكية املدعي لالأر�س حمل الدعوى فقد  املقدم من املدعي واملت�سمن 

طعن عليه بوجود اإكراه معنوي من املدعي على موكله فيه, واأّن هذا ال�سند ال ميكن 

االحتجاج به؛ الأنه يتناق�س مع الواقع, وطلب اال�ستماع لل�سهود املوجودين بامل�ستند 

لبيان حقيقة هذا ال�سند,  واأّما بالن�سبة لنقل ال�سهود عقد تاأجري مع �سركة ......... 

من  املعتمدة  الت�ساريح  لديه  ل�سخ�س  اإال  يكون  اأن  ميكن  ال  العقد  هذا  باأن  رد  فقد 

ا ل�سروط معينة, واأنَّ املدعي يفتقد لهذا االأمر لكونه اإمارتي  اجلهات املخت�سة وفقاً

اجلن�سية واالأنظمة املعمول بها بال�سلطنة ال ت�سمح له بذلك؛ وبالتايل ال ميكن اأن 

يكون عقد التاأجري با�سمه.

ا برف�س الدعوى,  اأّما مذكرة احلا�سر عن املدعي عليه الثاين طلب يف ختامها اأ�سليًّ

ا باإخراج موكله من الدعوى, وحتميل املدعي بامل�ساريف واأتعاب املحاماة  واحتياطيًّ

)2000رع(؛ وا�ستند يف ذلك لذات دفوع املدعى عليه االأول �سابقة الذكر, واأ�ساف 
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ا يف االأر�س حمل  باإدخال موكله �سريكاً باأن املدعي كان عاملاًا بت�سرف املدعي االأول 

ملكيته  اإثبات  يف  املدعي  اإليه  ي�ستند  الذي  العريف  ال�سند  وبخ�سو�س  الدعوى, 

لالأر�س حمل الدعوى فقد دفع باأن هذا ال�سند -اإن �سح- فهو لي�س بحجة يف مواجهة 

موكله, الأن اإقرارا من املدعي عليه االأول, واالإقرار حجة قا�سرة على املقر فقط وال 

تتعداه لغريه, و�سمم على اأنَّ موكله ا�سرتى ن�سف االأر�س حمل الدعوى على ال�سيوع 

من املدعى االأول, وال عالقة له باملدعي, واأنَّ موكله قام با�ستكمال اإجراءات اإن�ساء 

املحطة و�ساهم يف بنائها وي�ستحق بذلك عائدا من هذا امل�سروع. 

واأّمـا مذكرة دفاع املدعى عليها الثالثة �سركة ......... فقد اختتمها بطلب اإخراجها 

من الدعوى؛ وذلك على �سند من القول من اأن موكلته ال دخل لها بهذا النزاع مو�سوع 

ا لها  الدعوى, والأنها تعاقد مع املدعى عليه االأول على ت�سغيل املحطة باعتباره مالكاً

ا ل�سند امللكية والت�ساريح املقدمة.  وفقاً

وقد اأ�سدرت املحكمة االبتدائية حكمها الذي ق�سى )باإلزام املدعى عليهما االأول 

والثاين بنقل ملكية االأر�س حمل الدعوى با�سم املدعي وباإبطال ت�سرف املدعى عليه 

االأول باإدخال املدعى عليه الثاين �سريكا يف االأر�س حمل الدعوى وباإلزام املدعى 

األف ريال عماين وبرف�س ما  عليه االأول باأن يوؤدي للمدعي مبلغا قدره �ستة ع�سر 

عدا ذلك واألزمت املدعى عليه االأول باأتعاب املحاماة مبلغا وقدره مائتا ريال عماين 

وبالر�سوم للمدعي.

فاأ�سدرت  باال�ستئناف  عليه  فطعنوا  الثالثة  االأطراف  لدى  َقبوالاً  احلكم  ينل  فلم 

املحكمة حكمها بتاأريخ: 2016/٥/17 م والذي ق�سى )بَقبول اال�ستئناف �سكال ويف 

املو�سوع برف�سها وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه(. 

اأمام هذه املحكمة على  َقبوالاً لدى الطاعنني فطعنا عليه بالنق�س  فلم ينل احلكم 

النحو التايل:

الطعن االأول رقم )2016/114٥م( من ............ بو�ساطة وكيل والد الطاعن 

واال�ست�سارات  للمحاماة   ........ مكتب  من   ....... املحامي  الطاعن  ويل  ب�سفته 

القانونية واأودع مذكرة طعنه طلب يف ختامها َقبول الطعن �سكال, ووقف التنفيذ, ويف 

املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, واإعادة الدعوى اإىل حمكمة �سور اال�ستئنافية 

اال�ستئناف,  ملو�سوع  الت�سدي  واحتياطا  مغايرة.  بهيئة  جديد  من  فيها  لتف�سل 



– 193 –

ملكية  بنقل  الطاعن  اإلزام  من  به  ق�سى  فيما  فيه  املطعون  احلكم  باإلغاء  والق�ساء 

الدعوى  برف�س  جمددا  والق�ساء  االأول,  �سده  املطعون  اإىل  به  اخلا�سة  االأر�س 

االأ�سلية يف مواجهة الطاعن واعتباره �سريكا يف االأر�س واملحطة مع املطعون �سده 

االأول.

وقد اأ�س�س طعنه على االأ�سباب التالية:

االأول : اخلطاأ يف تطبيق القانون.

الثاين : خمالفة القانون.

الثالث : الف�ساد يف اال�ستدالل.

الرابع : االإخالل بحق الدفاع.

 ........ املحامي  وكيله  بو�ساطة   ....... من  )2016/119٥م(  رقم  الثاين  الطعن 

من مكتب .......... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية واأودع مذكرة طعنه طلب يف 

ختامها َقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم واإلغائه واإعادته ملحكمة �سور 

لنظره من جديد بهيئة جتارية.

اليمني  لتوجيه  مغايرة  بهيئة  جمددا  واإعادته  واإلغاوؤه  احلكم  نق�س  واحتياطا 

وفق  فيها  والق�ساء  الطاعن,  من  املقدمة  بال�سيغة  االأول  �سده  للمطعون  احلا�سمة 

اإليه املحكمة بعد توجيه و�سماع اليمني. واإلزام املطعون �سدهم االأتعاب  ما تنتهي 

وامل�سروفات عن درجات التقا�سي جميعا.

وقد اأ�س�س طعنه على االأ�سباب التالية:

االأول: بطالن احلكم لعدم اخت�سا�س الدائرة التجارية ولكون العمل مو�سوع النزاع 

والدعوى عمال جتاريا.

يف  واخلطاأ  القانون  وخمالفة  الدفاع  بحق  واالإخالل  البيان  يف  الق�سور  الثاين: 

تطبيقه.

الثالث: خمالفة القانون والق�سور بالت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع بعدم اال�ستجابة 

لتوجيه اليمني.
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�ملحكمة

بعد اال�ستماع اإىل تقرير القا�سي املقرر وَقبول الطعن �سكال.

حيث  من  االأحكام  مراقبة  يف  �سلطة  من  املحكمة  لهذه  وما  املو�سوع  حيث  من  واأما 

املحكمة االبتدائية حجزته وتداولته  ال�سادر من  وملا كان احلكم  القانون  تطبيق 

............و......... الف�سيلة  اأ�سحاب  من  امل�سكلة  الهيئة  م�سودته  على  ووقعت 

.و.........., بينما الهيئة املدونة يف الن�سخة االأ�سلية متمثلة يف اأ�سحاب الف�سيلة 

.....و........و........ دون اأن ي�سار اإىل ذلك يف الن�سخة االأ�سلية. ومبا اأن االأ�سل 

اأن تنطق احلكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم وتداولته ووقعت على م�سودته, 

الن�سخة  اأن يدون ذلك يف  يلزم  القيام بذلك ومع ذلك  اأن يحول بينها مانع من  اإال 

غري  من  اإ�سدارا  احلكم  اإ�سدار  يف  ي�سرتكوا  مل  ق�ساة  من  �سدوره  ويعترب  االأ�سلية 

من   )260( للمادة  اإعماال  العام  النظام  من  وهو  للبطالن  احلكم  ويعر�س  �سفة  ذي 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية. وملا كان احلكم االبتدائي املوؤيد من حمكمة 

اال�ستئناف قد �سابه البطالن فاإن ما انبنى عليه ال يعتد به فما بني على باطل فهو 

احلكم  وببطالن  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  تق�سي  املحكمة  فاإن  هذا  وعلى  باطل 

االبتدائي, دون مناق�سة لالأ�سباب التي اأوردها الطاعنون, مما يتعني اأن حتال الدعوى 

للمحكمة االبتدائية لتنظرها من جديد بهيئة مغايرة كما �سريد يف املنطوق. 

فلهذه االأ�سباب

فيه,  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعنني  بَقبول  املحكمة  »حكمت 

واإحالة الدعوى للمحكمة االبتدائية ب�سور الدائرة الثالثية لنظره بهيئة مغايرة 

ورد الكفالة للطاعنني«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/2/27م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)49(

الطعن رقم 2016/1421م

ق�ساء) حق- تع�سف( -  ادعاء عام ) قرار – حفظ(

عن  - واالإبالغ  الق�ساء  اإىل  االلتجاء  حق  اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من 

اأن  القانون ما مل يثبت  للكافة بحماية  املكفولة واملباحة  اجلرائم من احلقوق 

م�ستعمله تع�سف يف ا�ستعماله ابتغاء االأ�سرار بخ�سمه.

اأن  - الذي بني على  العمومية  الدعوى  العام بحفظ  ال�سادر عن االدعاء  القرار 

اال�ستباه باملتهم كان نتيجة تعجل وعدم تب�سر من قبل املعنيني باملركز التجاري 

ال يكفي الإثبات التع�سف.

الوقائــع

مب�سقط,  االبتدائية  املحكمة  لدى   ........ اأقامها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

وميثله مكتب .......... للمحاماة �سد �سركة .... ....... ماركت قائالاً يف �سحيفة 

اإنه يعمل لدى ال�سركة املدعى عليها فاتهمته ب�سرقة هاتف الأحد الزبائن  دعواه 

ورفعت عليه دعوى فاألقي  عليه القب�س, وحب�س مبركز �سرطة الوطية وبعد التحقيق 

معه من قبل االدعاء العام متت اإحالته للمحكمة اجلزائية بجنحة ال�سرقة ف�سدر 

احلكم بربائته, وحفظت الدعوى العمومية وذلك بعدما ق�سى يف احلب�س فرتة منذ 

املدعى  باإلزام  طالب  اأقرانه  بني  به  و�سهر  201٥/11/17م  وحتى  201٥/٨/٥م 

ا وباألف ريال اأتعاب  ا واأدبياًّ ا ماديًّ عليها باأن توؤدي له خم�سني األف ريال عماينٍّ تعوي�ساً

املحاماة وامل�ساريف, وقد ح�سر عن املدعى عليها وكيلها وقدم مذكرة جاء فيها اأن 

املدعي قام برفع دعواه يف مواجهة �سركة ......... ماركت وهي �سخ�سية اعتبارية 

بدون حتديد من يقا�سي نيابة عن ال�سركة املدعى عليها ومبا اأنها اأقيمت على غري 

ذي �سفة يتعني عدم قبولها واأ�ساف اأن املدعي هو من عر�س نف�سه لالإجراءات ب�سبب 

خطته وكان من واجبه اأن ي�سلم اجلهاز مو�سوع االتهام لق�سم خدمة العمالء, ويخطر 
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�ساحبه اإن ح�سر لل�سوؤال عنه, ومبا اأن املدعى عليها لي�ست م�سوؤولة وال تربطها بهذه 

الواقعة �سله وتدخلها يح�سب لها ال عليها وذلك ملا تبني لها بو�ساطة اجلهاز املرئي اأن 

املدعي هو من اأخذ الهاتف فتكون الدعوى �سده لها ما يربرها وبناء على ما تقدم حكمت 

املحكمة باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي ثالثة اآالف ريال عماين وباإلزامها مائة 

وخم�سني رياال عمانيا اأتعاب املحاماة ومب�ساريف الدعوى, ورف�س ما عدا ذلك.

وح�سر  مب�سقط,  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  وا�ستاأنفاه  باحلكم  الطرفان  ير�س  فلم 

اأقوالهما واطلعت على احلكم امل�ستاأنف وبناء  الطرفان لدى املحكمة وا�ستمعت اإىل 

ا يق�سي بتعديل احلكم امل�ستاأنف, وذلك بزيادة املبلغ املحكوم به  عليه اأ�سدرت حكماً

ا عن االأ�سرار تدفعه ال�سركة ......... منذره  اإىل اأربعة اآالف ريال عماين تعوي�ساً

وبثالثمائة ريال اأتعاب حماماة وبر�سد الدفع بعدم َقبول الدعوى.

العليا بو�ساطة  فلم تر�س �سركة .... باحلكم وطعنت عليه بالنق�س لدى املحكمة 

حماميها ... من مكتب ... للمحاماة, واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من �سند وكالته 

وما يفيد ا�ستكمال اإجراءاته ال�سكلية نعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق 

دعوى  ترفع  مل  الطاعنة  اأن  حا�سلها  ا  اأ�سباباً و�ساق  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون 

ا �سد املطعون �سده اإذ اإن جهاز الت�سجيل املرئي قد اأو�سح اأن املطعون  االتهام جزافاً

�سده هو من قام بتحريك اجلهاز )االيفون( من مكانه وكان عليه اأن يقوم باالإبالغ 

عنه وت�سليمه للجهة املنوط بها مثل حفظ هذه االأ�سياء من جانب الطاعنة ولكنه 

اآخرين,  لزبائن  اأغرا�س  على  يحتوي  كي�س  يف  طاولة  اأ�سفل  و�سعه  ذلك  من  بدالاً 

ا مع املطعون �سده فتعذرت, ومل يبق اإال رفع  وقد حاولت الطاعنة حل امل�سكلة ودياًّ

ا الأنها م�سوؤولة عما يفقد مبقرها,  ا م�سروعاً الدعوى �سده فتكون بذلك �سلكت طريقاً

وختم مذكرته بطلب َقبول الطعن �سكالاً وبوقف تنفيذ احلكم ويف املو�سوع بنق�سه 

وبرف�س الدعوى وحتميل املطعون �سده بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة وقد 

اأبلغ املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.

�ملحكمة

بعد االطالع على االأوراق واال�ستماع اإىل تقرير التلخي�س الذي تاله القا�سي املقرر 

وبعد املداولة. وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانونا فهو مقبول 

. �سكالاً
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واأما من حيث املو�سوع وعن نعي الطاعن وما �ساقه وكيله من اأ�سباب على احلكم املطعون 

فيه يف جمملها �سديد ذلك اأن من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن حق االلتجاء اإىل 

الق�ساء واالإبالغ عن اجلرائم من احلقوق املكفولة واملباحة للكافة بحماية القانون 

جلوء  واأن  بخ�سمه,  االأ�سرار  ابتغاء  ا�ستعماله  يف  تع�سف  م�ستعمله  اأن  يثبت  مل  ما 

ال�سخ�س للق�ساء, ورف�س دعواه ال يفيد حتما وبطريق اللزوم اأن ا�ستعماله للدعوى 

كان غري م�سروع, وال يكون ا�ستعمال احلق غري م�سروع اإال اإذا ق�سد به االأ�سرار بالغري 

املادة  قررته  ملا  وفقا  احلق  ا�ستعمال  من  م�سلحة  كل  بانتفاء  اإال  يتحقق  ال  ما  وهو 

)9٥( من قانون املعامالت املدنية واإذ كان ذلك, وكان احلكم املطعون فيه الذي قد 

من  ال�سادر  احلفظ  بقرار  ثبت  ما  على  الطاعن  اإىل  اخلطاأ  ن�سبة  اإثبات  يف  اقت�سر 

كان  باملتهم  اال�ستباه  اأن  على  بني  الذي  العمومية  الدعوى  بحفظ  العام  االدعاء 

نتيجة تعجل وعدم تب�سر من قبل املعنيني باملركز التجاري وحيث اإن هذا ال�سبب 

ال يكفي الإثبات انحراف الطاعن عن حقه املكفول يف التبليغ, والتقا�سي اإىل الكيد 

والعنت واللدد يف اخل�سومة مع غ�س النظر عن اأن قرار احلفظ ال�سادر يف الدعوى 

العمومية ال حجية له اأمام قا�سي الدعوى املدنية ـ خا�سة واأن الطاعن قد اأبدى 

ا موؤداه اأن املدعي )املطعون �سده( قد عر�س نف�سه لالإجراءات التي  دفاعا مو�سوعياًّ

لق�سم  االتهام  مو�سوع  اجلهاز  ي�سلم  اأن  واجبه  من  كان  اإذ  خطئه  ب�سبب  لها  تعر�س 

اإن ح�سر لل�سوؤال عنه واأن اتهام املطعون �سده مل  خدمة العمالء ويخطر �ساحبه 

يتم جزافا اأو دون بينة يف مواجهته اإذ اإن جهاز الت�سجيل الذي قد اأو�سح اأن املطعون 

اأ�سفل طاولته يف كي�س واأن الطاعن ملا وجد  �سده بتحريك اجلهاز املفقود, وو�سعه 

�سبب الخت�سامها وال خطاأ  ولهذا ال يوجد  الق�سية  اإجراءات  اإيقاف  الهاتف طلب 

مواجهته  عند  �سده  املطعون  قرره  الطاعن  به  دفع  الذي  وهذا  امل�ساءلة  يوجب 

بالتهمة املن�سوبة حيث اأ�سار اإىل وجود ظرف مرتوك على الطاولة فقام بو�سعه يف 

يتبني  ب�سرقته. وبذلك  اأنه قام  اآخرين فظنوا  لزبائن  اأغرا�س  كي�س يحتوي على 

اأن تبليغ الطاعن قائم على �سبهات تربر التبليغ ومن ثم فال وجه مل�ساءلته عنه واإذ 

خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون وف�سال عما �سابه من الق�سور قد 

اأخطاأ يف تطبيق القانون واأ�سيب بعيب الف�ساد يف اال�ستدالل مبا يوجب نق�سه وحيث 

اإن مو�سوع الدعوى �سالح للحكم فيه وملا �سبق يتعني احلكم باإلغاء احلكم االبتدائي 

ا برف�س الدعوى وحمل امل�ساريف على املطعون �سده ورد الكفالة. والق�ساء جمدداً

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

ملو�سوع الدعوى بنق�س احلكم والق�ساء برف�س الدعوى ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/2/27م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥0(

الطعن رقم 2016/1479م

�سك) �سرعي – اإثبات( – دعوى) عدم التعر�س- ملكية( 

القانونية  - واالإجراءات  القنوات  عرب  امللك  الإثبات  و�سيلة  ال�سرعي  ال�سك  يعد 

ولي�س �سند متلك.

الوقائع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها كل من..........ميثلهم مكتب .... اأقاموها لدى 

املحكمة االبتدائية بالربميي الدائرة املدنية الثالثية �سد ......واملديرية العامة 

اعتديا   ....... عليهما  املدعى  باأن  دعواهم  �سحيفة  يف  قائلني  بالربميي  لالإ�سكان 

ويطلبان  ب�سياج  واأحاطاها  بزراعتها  وقاما  بهما  اخلا�سة  الزراعية  اأر�سهما  على 

من املحكمة رفع اأيديهما عنها واإزالة ما اأحدثاه بها, وقد ح�سر عن املدعى عليهما 

وكيلهما ..... ورد مبذكرة طلب فيها رف�س دعوى املدعني, وعدم اخت�سا�س املحكمة 

الدخول يف دعوى اأر�س مل يكن بها �سند ملكية واأن ذلك مرده اإىل جهة االخت�سا�س 

واأن االأر�س ملك ملوكله فقررت املحكمة معاينة املوقع واإدخال وزارة االإ�سكان طرفا 

فتم وقوف اأحد اأع�سائها وطالب الطرفان بالبينة على �سحة امللك الأن احلائزين لها 

لهم باحليازة  �سهدوا  و�سهودا  املدعون حكما ق�سائيا  اأح�سر  حيازتهم حديثة وقد 

من  وامللك  باحليازة  لهم  �سهدوا  �سهودا  عليهما  املدعى  اأح�سر  كما  اآبائهم  من  وامللك 

اآبائهم كما رد ممثل االإ�سكان باأن االأر�س بي�ساء واحليازة حادثة وبعد �سماع اأقوال 

الطرفني والنظر اإىل بيناتهم مل تر املحكمة تلك البينات كافية الإثبات امللك الأن 

ال�سك الذي بيد املدعني ال ينطبق على املوقع وحيازة املدعى عليهما حادثة وبناء 

على ذلك اأ�سدرت حكما برف�س الدعوى, واعتربت االأر�س من اأمالك الدولة.

فلم ير�س املدعون باحلكم وا�ستاأنفوه لدى حمكمة اال�ستئناف بالربميي, وح�سر عن 

كل طرف ممثله فا�ستمعت اإىل اأقوالهم واطلعت على احلكم امل�ستاأنف ومرفقاته واأ�سدرت 
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حكما يق�سي بَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

بالطعن  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعنوا  باحلكم  امل�ستاأنفون  ير�س  فلم 

مع  واأرفق  للمحاماة   .......... مكتب  من   ........... حماميهم  بو�ساطة  املاثل 

�سحيفة طعنه �سورة من �سند وكالته, وما يفيد ا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية نعى 

و�ساق  اال�ستدالل,  يف  والف�ساد  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على 

ا حا�سلها اأن املحكمة املطعون يف حكمها اأخطاأت حني اعتربت دعوى الطاعنني  اأ�سباباً

دعواهم  واإمنا  �سرعي  بحكم  ثابت  الدعوى  ذات  لالأر�س  ملكهم  الأن  متلك؛  طلب  يف 

املعروفة  االأر�س  على  اأحدثوه  ما  واإزالة  �سدهم,  املطعون  من  االعتداء  رفع  طلب 

باأر�س املر�سد والتي عليها اآثار كثرية ظاهرة كال�سواقي ودكوك التق�سيم والذي مل 

تاأخذ به املحكمة وال بامل�ستندات ال�سرعية وحكمت برف�س الدعوى ومبا اأن حكمها 

جاء معيبا طلبوا َقبول الطعن �سكالاً والق�ساء برفع اأيدي املطعون �سدهم عن االأر�س 

ا اإعادة الدعوى اإىل هيئة مغايرة لتنظرها من جديد وقد اأبلغ املطعون  واحتياطيًّ

اأر�سا  يدعون  الطاعنني  اأن  فيها  جاء  مبذكرة  عليها  فردا  الطعن  بح�سيفة  �سدهم 

بي�ساء واأن امل�ستندات التي قدموها ال تن�س على االأر�س ال من قريب وال من بعيد 

واملطعون �سدهما هما من حازا االأر�س وعمراها وبها اأ�سجار نخيل ويحيط بها �سياج 

بطلب  مذكرته  وختم  بعينه,  ل�سخ�س  ولي�ست  مالك  لعدة  املر�سد  اأر�س  اأن  وقاال 

رف�س الطعن, وقد عقب كال الطرفني مبذكرة على الرد والتعقيب بنف�س االأ�سباب 

التي جاءت يف �سحيفة الطعن.

�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

املتعلقة بالطعن تقرر َقبوله �سكال.

واأما من حيث املو�سوع فاإن ما ينعاه الطاعن على احلكم مبخالفة القانون �سديد ذلك 

املدعى عليهم  اإلزام  الطعن طلبوا من خاللها  بالدعوى حمل  الطاعنني تقدموا  اأن 

كما  التعر�س  عدم  ودعوى  فيها  الدخول  عدم  واإلزامهم  الأر�سهم  التعر�س  عدم 

اجلمع  يجوز  ال  اإذ  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )3٨( املادة  اأو�سحتها 

بني دعوى التعر�س واملطالبة باحلق, وال يجوز اأن يدفع املدعى عليه دعوى احليازة 

باال�ستناد للحق, وال يجوز احلكم يف دعوى احليازة على اأ�سا�س ثبوت احلق اأو نفيه.
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وباالطالع على احلكم حمل الطعن فاإنه قد �ساق اأ�سبابا بنى عليها حكمه مبا ن�سه )ال 

يوجد اآثار حيازة لالأر�س حمل الدعوى �سواء للمدعني اأو املدعى عليهما ومل يقدموا 

ال�سرعية مبح�سة ال يقطع  املحكمة  �سادر من قا�سي  با�ستثناء قرار  ذلك  يثبت  ما 

الأي طرف من اأطراف النزاع مبلكيته لالأر�س حمل التداعي خا�سة واأن املقرر ق�ساء 

اأن ال�سك ال�سرعي و�سيلة الإثبات امللك عرب القنوات واالإجراءات القانونية ولي�س 

�سند متلك, كما اأن ال�سهود الذين ا�ستعان بهم املدعون لالإثبات وكذلك ال�سهود الذين 

ا�ستعان بهم املدعى عليهما للنفي �سهادتهم جميعا غري من�سبطة, وغري حمددة وكل 

من الطرفني قدح يف �سهادة �سهود االآخر, مما ترف�س املحكمة �سهادة ال�سهود جميعا, 

وبالتايل تكون االأر�س حمل الدعوى اأر�سا بي�ساء, ومن املعلوم اأن االأرا�سي البي�ساء, 

هي ملك للدولة(.

واإذ كان يتعني على املحكمة اأن تتقيد باإطار الدعوى حول عدم التعر�س, واأما طلب 

التمليك له اإجراء خا�س ودعوى م�ستقلة, وبذلك يكون احلكم يف اأ�سبابه ق�سى يف 

التمليك وهي ق�سية غري معرو�سة اأمامه, فاإن املحكمة ال ت�ساير احلكم حمل الطعن 

املقدمة  وامل�ستندات  التمليك  من  يتعلق  مبا  اإليه  تو�سل  وما  اأ�سباب,  من  اأورده  فيما 

و�سفتها واأيلولة االأر�س للدولة.

 ومبا اأن التعر�س مل يثبت لدى املحكمة وهي من تقديرات حمكمة املو�سوع ملا لها من 

للطاعن احلق يف  �سابقا وي�سحي  ما ذكر  االأ�سباب ح�سب  املحكمة تعدل  فاإن  �سلطة 

رفع دعوى طلب التمليك بدعوى م�ستقلة, تق�سي بذلك دون الن�س عليه يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه, ورد ثالثة اأرباع الكفالة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/13م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥1(

الطعن رقم 2016/1231م

تنفيذ) ا�ست�سكال – �سروط( 

ي�سرتط يف اال�ست�سكال عدم امل�سا�س باأ�سل احلق فاإذا م�س اأ�سل احلق خرج من  -

اخت�سا�س قا�سي التنفيذ.

الوقائــع

مب�سقط  االبتدائية  .....املحكمة  امل�ست�سكل  اأقامها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

�سد �سركة ... لل�سيارات, طلب من املحكمة اإلزام امل�ست�سكل �سدها اأن توؤدي له �ستة 

على  حت�سل  اإنه  وقال:  ا,  عمانيًّ رياالاً  وخم�سني  وت�سعة  وثالثمائة  ا  األفاً وع�سرين 

حكم حمل ال�سند التنفيذي الذي ق�سى بف�سخ عقد البيع واإعادة احلال على ما كان 

ا مع فواتري باملبالغ التي  عليه قبل التعاقد واإلزامها بتعوي�سه األف ريال, واأرفق ك�سفاً

ا من تاأريخ �سراء املركبة وبقيمة االأق�ساط امل�سددة بعد احلكم املطالب  اأنفقها اعتباراً

اخلبري  فقام  ا  ح�سابياًّ ا  خبرياً املحكمة  فانتدبت   ........ �سركة  ل�سالح  بتنفيذه 

ا انتهى فيه اإىل ان�سغال ذمة املدعى عليها مببلغ �ستة ع�سر  باملاأمورية, وقدم تقريراً

ا ل�سالح امل�ست�سكل حتى تاأريخ 201٥/11/1٥م  ا ومائة وثمانية ع�سر رياالاً عمانيًّ األفاً

فطلب الطرفان اإعادة املاأمورية فاأعادها اخلبري وبناء عليه حكمت املحكمة باإلزام 

ا ومائة وثمانية ع�سر رياالاً حتى  امل�ست�سكل �سدها اأن توؤدي للم�ست�سكل �ستة ع�سر األفاً

ا اإن وجدت  تاأريخ 201٥/11/1٥م وباإلزام باأية مبالغ نظري ال�سيكات امل�سددة الحقاً

وبالر�سوم.

اال�ستئناف  حمكمة  لدى  فا�ستاأنفته  باحلكم  لل�سيارات   ...... �سركة  تر�س  فلم 

مب�سقط فح�سر الطرفان لدى املحكمة وا�ستمعت اإىل اأقوالهما, واطلعت على احلكم 

ا وبتاأييد  , ورف�سه مو�سوعاً امل�ستاأنف ومرفقاته وعليه حكمت بَقبول اال�ستئناف �سكالاً

احلكم امل�ستاأنف, واألزمت امل�ستاأنف بامل�ساريف.
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فلم تر�س امل�ستاأنفة باحلكم, وطعنت عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا بالطعن املاثل 

�سحيفة  مع  واأرفقت  للمحاماة,   .......... مكتب  من   .......... حماميها  بو�ساطة 

على  نعى  ال�سكلية  االإجراءات  ا�ستكمال  يفيد  وما  الوكالة,  �سند  من  �سورة  الطعن 

ا  اأ�سباباً احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل, و�ساق 

اأول درجة يف  اأن املحكمة املطعون يف حكمها اأخطاأت حني �سايرت حمكمة  حا�سلها 

خمالفتها احلكم االبتدائي املطلوب تنفيذه, واإ�سدارها حكما خمالفا له, وكان على 

ا  ا جديداً قا�سي التنفيذ اأن تنفيذ احلكم املطلوب تنفيذه, ولي�س له  اأن ي�سدر حكماً

يف ق�سية مت البت فيها, ويحمل امل�ست�سكل �سدها مبالغ فوق ما جاء يف احلكم, وهي 

بف�سخ  فيها  حكم  التي  ال�سيارة  ا�ستعمل  �سده  املطعون  الأن  ذلك؛  يف  ا  �سبباً تكن  مل 

كيلومرت,  األف  مائة  ا�ستهالكها  قارب  حتى  عليه  كان  ما  على  احلال  واإعادة  البيع, 

باإعادة احلال على ما كان عليه قبل العقد بدون  فكيف يحكم االآن على الطاعنة 

اأن تخ�سم قيمة اال�ستهالك من قيمة ال�سيارة حال البيع, وكيف يحمل قيمة عدم 

دفع ال�سيكات ل�سركة التمويل. وختم �سحيفة طعنه بطلب َقبول الطعن �سكالاً ويف 

ا برف�س اال�ست�سكال مع رد مبلغ  املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, والق�ساء جمدداً

ا اإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة.  الكفالة واحتياطيًّ

اأن ال�سركة  اأبلغ املطعون �سده ب�سحيفة الطعن, فرد عليها مبذكرة جاء فيها  وقد 

غرامات  من  عليه  يرتتب  ما  تتحمل  اأن  وعليها  اجلزائي  احلكم  تنفذ  مل  الطاعنة 

دفعها املطعون �سده. وكذلك مل توفر �سيارة حتل حمل هذه ال�سيارة حتى اأن املطعون 

�سده ال ي�ستعملها. وختم مذكرته بطلب رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه. 

ومل تعقب الطاعنة على مذكرة الرد.

�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

املتعلقة بالطعن تقرر َقبوله �سكال.

وعن مو�سوع الطعن وما طرحه الطاعن من اأ�سباب جمملها �سديدة؛ ذلك اأن احلكم 

حمل الطعن �سدر يف ا�ست�سكال على تنفيذ حكم وباالطالع على جمريات الدعوى فاإن 

احلكم ال�سادر من الدائرة اجلزائية يف احلق املدين قد ق�سى باإلزام �سركة ....... 

واإلزامها  التعاقد  ما كان عليه قبل  اإىل  واإعادة احلال  البيع,  لل�سيارات بف�سخ عقد 

بتعوي�س املدعي مبلغا وقدره األف ريال عماين ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.
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ا  األفاً ع�سرون  مقداره  والتعوي�س  املركبة  بقيمة  �سيكا  الطاعنة  اأودعت  وقد 

وخم�سمائة ريال عماين, اال اأن املطعون �سده تقدم با�ست�سكال طلب من خالله مبالغ 

نتيجة  اإىل  تو�سل  وقد  خبريا,  انتدبت  واملحكمة  وو�سفا,  قيمة  متنوعة  متعددة 

ق�سى بها احلكم حمل الطعن.

وعلى هذا فاإن اإعادة احلال اإىل ما كان عليه يقت�سي اأن يرجع الطرفان اإىل العقد 

املتفق بينهما وقيمة املبيع, فالبائع ي�سلم ما ت�سلَّمه وامل�سرتي يعيد ما قب�سه اإعماال 

للمادة )137( من قانون املعامالت املدنية اإذا ف�سخ العقد اأو انف�سخ اأعيد املتعاقدان 

اإىل احلال التي كانا عليها قبل العقد مع اأداء احلقوق املرتتبة على ذلك فاإذا ا�ستحال 

ذلك يحكم بالتعوي�س.

واإذ اإن من املقرر ق�ساءاً اأن من �سروط اال�ست�سكال عدم امل�سا�س باأ�سل احلق فاإذا م�س 

اأن اال�ست�سكال املقدم من  التنفيذ, والثابت  اأ�سل احلق يخرج من اخت�سا�س قا�سي 

املطعون �سده مي�س اأ�سل احلق الذي يخرج عن اخت�سا�س قا�سي التنفيذ.

ومبا اأن احلكم حمل الطعن قد خالف هذا االأ�سل فاإن حكمه م�سوب بالف�ساد ملخالفته 

القانون مما يتعني نق�سه.

ومبا اأن الدعوى �ساحلة للحكم وملا تقدم من االأ�سباب حول �سفة اال�ست�سكال واإنه 

يتعلق باأ�سل احلق وهو خمالف ل�سروط اال�ست�سكال مما يتعني رف�سه. ح�سب ما يرد 

يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

للمو�سوع برف�س اال�ست�سكال ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/4/24م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥2(

الطعن رقم 2016/141٥م

بيع) �سحة- اآثار- ت�سجيل- تنفيذ- �سرط جزائي- �سقوط( 

يف العقود امللزمة للجانبني الأيٍّ من الطرفني اأن ميتنع عن تنفيذ ما التزم به اإذا  -

مل يلتزم الطرف االآخر بالتزاماته.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى ح�سبما بينها احلكم املطعون فيه, و�سائر اأوراق الطعن تتلخ�س 

اأقام �سد املدعى عليهما ........ الدعوى رقم )201٥/٥43م(  اأن املدعي ....  يف 

مدين م�سقط مبوجب �سحيفة, اأودعت لدى اأمانة �سر املحكمة االبتدائية مب�سقط, 

طلب يف ختامها احلكم باإلزام املدعى عليه باأداء مبلغ قدره )100000ر.ع( مائة األف 

بامل�ساريف و)3000  واإلزامه  الطرفني,  املربم بني  العقد  تعوي�سا وفق  ريال عماين 

ر.ع( اأتعاب املحاماة. 

وذلك على �سند من القول باأن املدعي اتفق مع املدعى عليه على �سراء قطعة االأر�س 

رقم )2٥٨( �سكني جتاري, والكائنة يف املرحلة االأوىل مبرتفعات غال بوالية بو�سر 

للعقد املربم  والبالغ م�ساحتها )1000م2( مببلغ قدره )990000ر.ع(, وذلك وفقا 

اإبرام  البائع عند  امل�سرتي املدعي بت�سليم املدعى عليه  اأن يقوم  بني الطرفني على 

العقد �سيكا بقيمة )100000ر.ع( فيما يقوم ب�سداد املبلغ املتبقي عند نقل ملكية 

باإرجاع  املدعى عليه  البائع  التزام  �سرطا جزائيا, على  العقد  االأر�س, وقد ت�سمن 

مبلغ ال�سيك املقدم ومبلغ )100000ر.ع( يف حال عدم التزامه بنقل ملكية االأر�س 

يف املوعد املتفق عليه بني الطرفني وملا كان املدعى عليه مل يوف بالتزامه فقد اأرجع 

االأمر  ال�سرط اجلزائي  اأنه مل ي�سدد قيمة  اإال  ال�سيك  املبلغ )100000ر.ع( قيمة 

الذي حدا به اإىل اإقامة دعواه للحكم له مبا �سبق.

الدعوى  يف  خ�سما   ...... اإدخال  ومت  الدعوى  نظر  االبتدائية  املحكمة  تداولت 
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اأقام  كما  البيع  واقعة  الإمتام  بالتفاو�س؛  قام  من  وباعتباره  الو�سيط  باعتباره 

حمل  االأر�س  على  البيع  ونفاذ  ب�سحة  احلكم  بطلب  فرعية  دعوى  عليه  املدعى 

باتخاذ  واإلزامه  )990000ر.ع(  مبلغ  بدفع  ا  فرعيًّ عليه  املدعى  واإلزام  التداعي, 

املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  املقررة  الر�سوم  و�سداد  امللكية,  نقل  اإجراءات  كافة 

فرعيا  املدعي  بتعوي�س  فرعيا  عليه  املدعى  واإلزام  البيع  عقد  بف�سخ  ا  واحتياطيًّ

واملذكرات  املرافعات  واإكمال  باجلل�سات  الدعوى  تداول  بعد  )100000ر.ع(  مببلغ 

ا باأن ي�سدد  ق�ست املحكمة االبتدائية يف الدعوى االأ�سلية باإلزام املدعى عليه اأ�سليًّ

مبلغ )100000ر.ع( وامل�ساريف وبَقبول الدعوى الفرعية �سكال ورف�سها مو�سوعا.

رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعن  عليه  املدعى  من  َقبوالاً  احلكم  هذا  يلق  ومل 

)2016/26٥م( الذي ق�ست فيه حمكمة اال�ستئناف مب�سقط بتاأريخ 2016/10/1٨ 

املبلغ  باإنزال  وذلك  امل�ستاأنف,  احلكم  بتعديل  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف  بَقبول 

�سده  للم�ستاأنف  يوؤدَيه  اأن  امل�ستاأنف  واإلزام  ر.ع(   ٥0000( اإىل  تعوي�سا  به  املق�سي 

االأول, وتاأييده فيما عدا ذلك واإلزام امل�ستاأنف بامل�ساريف.

فقدم  )2016/141٥م(  رقم  الطعن  يف  الطاعن  هذا  اال�ستئناف  حكم  ير�س  مل 

وكيله املحامي ... من مكتب .... للمحاماة اإىل اأمانة �سر هذه املحكمة, فقيد بتاأريخ 

وقف  م�ستعجلة  وب�سفة  �سكال,  الطعن  َقبول  طالبا  املاثل  الطعن   2016/11/20

ا بنق�س احلكم  تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن ويف املو�سوع: اأ�سليًّ

الدعوى  مو�سوع  ويف  االأ�سلية,  الدعوى  برف�س  والق�ساء  والت�سدي  فيه  املطعون 

بف�سخ  اأو  امللكية  ونقل  الثمن  بدفع  �سده  املطعون  واإلزام  البيع  عقد  ونفاذ  ب�سحة 

البيع واإعادة احلال اإىل ما كان عليه من قبل واإلزام املطعون �سده بال�سرط اجلزائي 

فيه من  لتحكم  اال�ستئناف  واالإحالة ملحكمة  فيه  املطعون  نق�س احلكم  ا  واحتياطيًّ

املحاماة.  اأتعاب  ريال  واألف  بامل�ساريف  �سده  املطعون  واإلزام  مغايرة  بهيئة  جديد 

واأودع مع �سحيفته ما يفيد التوكيل و�سداد الر�سم والكفالة.

اأ�سباب الطعن

وتاأويله  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  حا�سلهما  �سببني  على  الطعن  اأقيم 

والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل.

ويف بيان ذلك قال وكيل الطاعن ما معناه:
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اأوال: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله:

باأن  مقرر  ملا هو  االأ�سل وخمالفته  بالتعوي�س بخالف  فيه ق�سى  املطعون  اإن احلكم 

اأركان العقد وفقا ملا ن�ست املادة )3٥٥( من قانون املعامالت املدنية  الثمن هو اأحد 

التي تق�سي باأن البيع متليك مال اأو حق مايل مقابل ثمن نقدي وق�ساء املحكمة جاء 

اأو ال�سرط اجلزائي ال  بخالف ما ا�ستقرت عليه اأحكام الق�ساء ذلك الأن التعوي�س 

ي�ستحق اإذا مل يكن هنالك �سرر اأ�ساب الدائن الأن ال�سرر هو �سرط ا�ستحقاق التعوي�س 

اأن االتفاق بني  اإىل  فاإذا مل يوجد �سرر مل يكن التعوي�س م�ستحقا والوقائع ت�سري 

الطرفني مت على �سراء قطعة اأر�س رقم )2٥٨( �سكني جتاري كائنة يف غال بوالية 

�سيك مببلغ )100000ر.ع(  بت�سليم  امل�سرتي  واأن يقوم  بو�سر م�ساحتها )1000م2( 

للبائع وي�سدد باقي الثمن عند نقل امللكية ويف حال عدم التزامه بنقل امللكية يرد 

البائع مبلغ ال�سيك معه مائة األف ريال -ال�سرط اجلزائي- والثابت باأن الو�سيط هو 

من فاو�س وقام برد ال�سيك الأنه حمرر با�سمه خوفا من التبعات القانونية ومت اإلغاء 

ال�سفقة قبل االتفاق على البيع باعتبار اأن امل�سرتي اأخل بالتزامه بالوفاء ب�سداد 

املدنية  املعامالت  قانون  من   )٨4( للمادة  ووفقا  اال�ستحقاق  بتاأريخ  العربون  قيمة 

اإذا  اإال  عنه  العدول  يجوز  وال  باتا  اأ�سبح  العقد  اأن  على  دليال  العربون  دفع  يعترب 

ق�سى االتفاق اأو العرف بغري ذلك. 

  وعلى الرغم من اأن احلكم انتهى اإىل �سحة العقد وثبوته وبطالن ال�سرط اجلزائي 

لعدم اإثبات ال�سرر اإال اأنه ق�سى بالتعوي�س, ومل يقرر اإجابة الطاعن الذي اأقام طلبا 

ا ب�سحة ونفاذ عقد البيع ومل ميانع من ت�سليم املبيع يف حني اأن امل�سرتي املطعون  عار�ساً

�سده مل يقم ب�سداد املتبقي من الثمن وقدره )990000 ر.ع( واتخاذ اإجراءات نقل 

مل  البيع  عقد  اأن  اإىل  انتهى  عندما  الفهم  اأخطاأ  االبتدائي  احلكم  اأن  كما  امللكية 

ينعقد لعدم قيام املدعى عليه بتنفيذ التزاماته املرتتبة عليه نتيجة العقد, وهذا 

ب�سداد  الوفاء  لعدم  باالإخالل  قام  من  العتبار  النزاع  ملاديات  خمالف  مغلوط  فهم 

اأن قبل  قيمة العربون امل�سرتي الطاعن ولي�س املالك علة ذلك املطعون �سده وبعد 

الو�سيط  الثاين  �سده  املطعون  بو�ساطة  وذلك  ال�سيك,  وا�سرتجاع  ال�سفقة  باإلغاء 

الطاعن  اأن يرثي على ح�ساب  واآثر  العقد  املطالبة بتنفيذ  ال�سفقة, و�سكت عن  يف 

باملطالبة بال�سرط اجلزائي التعوي�س املقرر مقدما دون حق اأو م�سوغ قانوين لتحلله 

الطاعن جلزء  اإيداعه بح�ساب  ال�سيك, وعدم  باإرادة منفردة با�سرتجاع  العقد  من 

من ثمن املبيع.
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وحيث مل يثبت �سرر وحمكمة اأول درجة مل تبحث عنا�سر ال�سرر وافرت�ست قيامها 

فاإن احلكم جاء خمالفا للقانون.

كما اأن ق�ساء حمكمة اأول درجة انتهى يف خ�سو�س ال�سق املتعلق بالتعوي�س اإىل اأن 

عن  التعوي�س  ي�ستحق  وعليه  ونافذ  �سحيح  البيع  اأن  راأى  لكنه  باطل  ال�سرط  هذا 

عدم التزام الطاعن الوفاء بالتزامه واإذا اعترب احلكم االبتدائي اأن البيع �سحيح 

ونافذ فما هي مربرات رف�س الطلب العار�س برف�س الدعوى الفرعية بخالف اأحكام 

اإلزام  على  يقت�سر  وال  عليه,  ا�ستمل  ملا  طبقا  العقد  تنفيذ  يجب  )1٥6م.م(  املادة 

املتعاقد مبا ورد فيه, ولكن يتناول اأي�سا ما هو من م�ستلزماته وفقا للقانون والعرف 

والعدالة بح�سب طبيعة الت�سرف.

بقراءة مفردات احلكم املطعون فيه الذي �سيد ق�ساءه املوؤيد حلكم اأول درجة على 

القول, وملا كان امل�ستاأنف �سده قد طلب ابتداء احلكم له بالتعوي�س مبوجب ال�سرط 

اجلزائي املتفق عليه, ومت احلكم له مما ا�ستدعى ا�ستئناف املدعى عليه وحيث جاء 

اإن  وحيث  حالال  حرم  اأو  حراما  اأحل  �سرطا  اإال  �سروطهم  على  النا�س  احلديث  يف 

اأثبت ال�سرر قبل وقوعه, ورتب عليه تعوي�سا قدره مائة  ال�سرط املتفق عليه قد 

األف ريال من دون معرفة ال�سرر كما اأن املبلغ فاح�س, يت�سح منه االإثراء بغري �سبب, 

فيكون ال�سرط بهذه احلالة باطال اإال اأن ونتيجة ل�سحة العقد بني الطرفني وثبوته 

اأنه ال �سرر وال �سرار يف االإ�سالم وحيث ثبت ال�سرر بامل�سرتي يف فوات  وبناء على 

املنفعة من االأر�س من خالل تلك الفرتة وما كان يتاأمل من مردود من بنائها, وبناء 

على تغري االأو�ساع االقت�سادية بالبلد فاإنه ي�ستوجب التعوي�س مبا تقرره املحكمة. 

وحيث خالفت حمكمة اأول درجة هذا النظر فاإنه ي�ستوجب تعديل حكمها بالنزول 

بالعقد  علمه  عدم  امل�ستاأنف  ادعى  وحيث  باملنطوق  �سريد  ما  وفق  التعوي�س  مببلغ 

من  القانوين  االإنذار  ووجود  الو�سيط  باإقرار  مردودة  دعوى  فهي  عليه  والتوقيع 

حمامي امل�سرتي ولعدم طعن امل�ستاأنف على توقيعه بالتزوير بل اإقراره بعدم تاأخره 

يف االإجراءات اإمنا هو دليل على �سحة البيع, واأما عن الدعوى الفرعية ومطالبة 

امل�ستاأنف باإمتام عم فاإن امل�ستاأنف مل يقدم اأي جديد ينال من �سالمة احلكم. 

احلكم  وكان  الدعوى,  يف  الراأي  وجه  به  يتغري  جوهري  دفاع  اأي  يقدم  مل  اأنه  كما 

الثابت  اأ�سلها  لها  �سحيحة,  اأ�سباب  على  مبنيا  القانون  �سحيح  وافق  قد  امل�ستاأنف 

احلكم  وتاأييد  الطلب,  هذا  رف�س  اإىل  كذلك  واحلال  تنتهي  املحكمة  فاإن  باالأوراق 
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امل�ستاأنف.

هذا الت�سبيب به خمالفة ل�سحيح القانون حيث اإن عقد البيع غري امل�سجل له هذه 

البيع ين�سئ جميع  اأن  امللكية, وينتج على ذلك  اآثاره عدا نقل  ال�سفة, وينتج كافة 

التزامات البائع, واأهمها نقل امللكية اإىل امل�سرتي اإال اأنه ال ميكن تنفيذه اإال بالتزام 

 1٥٥( املادة  الأحكام  وفقا  املبيع  بقيمة  بالوفاء  �سده  املطعون  امل�سرتي  من  مقابل 

و1٥7 م.م(. 

ب�سحب  وذلك  الثمن,  مقدم  وا�سرتجع  البيع,  عقد  عن  بالرتاجع  قام  �سده  املطعون 

ال�سيك وعدم �سداد قيمة العربون بالعقد مت الرتاجع عن اإمتامه من قبل املطعون 

�سده وف�سخ الوعد بالتعاقد واإعادة وعاد احلال على ما كان عليه من قبل املحكمة 

اأن البيع مل ينعقد ورغم ذلك  اأول درجة  خالفت هذه الوقائع فقد قررت حمكمة 

قررت احلكم بال�سرط اجلزائي الذي هو غري ملزم للطاعن باعتباره مل يكن طرفا 

يف العقد فيما مت اإبرامه من قبل الو�سيط وهو خ�سم مدعى عليه, وال يجوز االأخذ 

باأقواله؛ الأنه �ساحب م�سلحة لدفع غرمه عن نف�سه ومن املقرر بقانون االإثبات ما 

ثبت بالكتابة ال ميكن نق�سه اإال بالكتابة وامل�ستندات املقدمة كا�سفة بقيام املطعون 

كان  واإذا  للعقد  املقدم  ب�سداد  يقم  ومل  املنفردة,  باإرادته  العقد  من  بالتحلل  �سده 

العار�س  ب�سحة  الطلب  اإىل  الطاعن  اإجابة  املحكمة  كان على  الآثاره  العقد مرتبا 

ونفاذ عقد البيع واإلزام املطعون �سده الوفاء بقيمة املبيع.

واأما حمكمة اال�ستئناف لها راأي مغاير يف العقد فقد راأت اأن العقد باطل, والبطالن 

ذلك  يف  الأن  �سده؛  للمطعون  بالتعوي�س  تق�سي  اأن  يجوز  فال  العام  بالنظام  متعلق 

اإثراء بال �سبب.

كما اأن الق�ساء بتعوي�س املطعون �سده غري مربر لوجود اإخالل من قبله بعدم الوفاء 

بالثمن, والطاعن لن يتوانى يف نقل املبيع لوال اإخالل امل�سرتي بالوفاء بالثمن. 

لل�سرط  اأ�سار  فيه  املطعون  احلكم  اال�ستدالل:  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور 

اجلزائي واأ�سار ل�سحة العقد, وق�سى بالتعوي�س عن ال�سر ومل يبني عنا�سر وما حلق 

املطعون �سده من �سرر وما فاته من ك�سب, وذهب احلكم االبتدائي اإىل اأن العقد مل 

ا بتنفيذ التزاماته املرتتبة عليه نتيجة العقد. ينعقد لعدم قيام املدعي اأ�سليًّ

اال�ستئنايف  الطور  يف  ودفوعه  الطاعن  دفاع  اأوجه  ميح�س  مل  فيه  املطعون  احلكم 
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واأخلت بواجبها, وناق�ست اأ�سبابها اأ�سباب احلكم امل�ستاأنف واأخطاأت يف االإحالة اإليه 

دون تف�سيل اأو بيان.

املحامي  وكيله  فتقدم   ............ الطاعن  ير�س  مل  ال�سابق  الق�ساء  اأن  كما 

مبوجب  )2016/1419م(  رقم  الطعن  وقيد  املحكمة  هذه  اأمانة  لدى   ..........

والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  احلكم  بطلب  وخمتومة  منه  موقعة  �سحيفة 

بتاأييد حكم حمكمة اأول درجة اأو نق�س احلكم واالإحالة اإىل حمكمة اال�ستئناف؛ 

لتحكم من جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سده بالر�سوم وامل�ساريف واأرفق 

مع �سحيفة �سورة من �سند التوكيل وما يفيد �سداد الر�سم والكفالة.

باأنه  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  وكيل  به  نعى  واحد  �سبب  على  الطعن  اأقيم 

حينما  وذلك  اال�ستدالل,  يف  والف�ساد  وتاأويله  تطبيقه  يف  واأخطاأ  القانون  خالف 

خف�س مبلغ التعوي�س اإىل خم�سني األف ريال عماين, وذلك على �سند من اأن التعوي�س 

كان مبوجب �سرط جزائي متفق عليه يف العقد, واأن ال�سرط املتفق عليه من الطرفني 

املطعون  اإن احلكم  التعوي�س فاح�سا حيث  مبلغ  ال�سرر قبل وقوعه كما جاء  اأثبت 

اإرادة الطرفني احلرة للطاعن  فيه بهذه النظرة قد خالف القانون باأن تدخل يف 

البندين  من  يت�سح  حيث  عليها  �سلطان  للمحكمة  لي�س  التي  االأول  �سده  واملطعون 

)6و7( من العقد باأن الطرفني قد األزما اأنف�سهما بالتعوي�س يف حال عدم التزام اأي 

منهما يف اإمتام عقد البيع وهو �سرط اتفقا عليه وارت�سيا به وهو ما اأكدته مبادئ 

املحكمة العليا ينظر املبداأ رقم )73( طعن )200٨/7٨م(.  

املداولة  بغرفة  املحكمة  هيئة  على  التنفيذ  وقف  طلب  مع  الطعنني  ملفا  عر�س 

فقررت املحكمة �سم الطعنني لالرتباط ووقف تنفيذ احلكم املطعون فيه وا�ستكمال 

االإجراءات.

اأعلنت ال�سحيفتان للمطعون �سده يف كل طعن فوافى كل منهما مبذكرة رد ختمت 

بطلب رف�س الطعن والق�ساء له بطلباته يف طعنه واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف.

�ملحكمة

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكال.

واأما من حيث املو�سوع وحيث اإن حا�سل نعي الطاعن يف الطعن رقم )2016/141٥م( 

يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  حا�سلهما  �سببني:  على  يقوم  فيه  املطعون  احلكم  على 
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على  النعي  وبني  اال�ستدالل,  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور  وتاأويله  تطبيقه 

لقيامه  وتاأويله  تطبيقه  يف  واأخطاأ  القانون  خالف  فيه  املطعون  احلكم  باأن  القول 

على اأ�سباب خالفت �سحيح القانون على اعتبار اأن عقد البيع غري امل�سجل له �سفة 

ين�ساأ  البيع  اأن  امللكية, وينتج على ذلك  نقل  اآثاره عدا  ال�سحيح وينتج كافة  العقد 

جميع التزامات البائع واأهمها نقل امللكية اإىل امل�سرتي اإال اأن هذا ال ميكن تنفيذه 

اإال بالتزام مقابل من امل�سرتي املطعون �سده بالوفاء بقيمة املبيع وفقا الأحكام املادة 

1٥7 م.م(  واأثار باأن املطعون �سده تراجع عن عقد البيع وا�سرتجع  )1٥٥ واملادة 

مقدم الثمن, وذلك ب�سحب ال�سيك وعدم �سداد قيمة العربون بالعقد, وف�سخ الوعد 

بالتعاقد, وعاد احلال اإىل ما كان عليه من قبل وحيث اإن النعي مبجمل هذا ال�سبب 

العقود  يف  اأنه  املقرر  من  الأن  ذلك  �سديد؛  الوقائع  ذكر  عند  ب�سطه  قدمنا  والذي 

امللزمة للجانبني الأي من املتعاقدين اأن ميتنع من تنفيذ التزامه اإذا مل يقم املتعاقد 

االآخر بتنفيذ ما التزم به ومقت�سى ذلك ووفقا ملا ن�ست عليه املادتان )1٥6و379( 

اإىل تنفيذ  يبادر  اأن  العقد  اأنه يجب على كل طرف يف  املدنية  املعامالت  من قانون 

التزاماته اإال ما كان منها موؤجال, واأن يلتزم البائع بت�سليم املبيع اإىل امل�سرتي جمردا 

القانون, يق�سي بغري ذلك  اأو ن�س يف  اآخر  اآخر ما مل يكن هناك اتفاق  من كل حق 

كما اأن الن�س يف املادة )411( منه ن�ست على اأن على امل�سرتي دفع الثمن اأوال وقبل 

ت�سلم املبيع اأو املطالبة به ما مل يتفق على غري ذلك, ولذلك فاإن التزام البائع بنقل 

ملكية املبيع يقابله التزام امل�سرتي بدفع الثمن بح�سبانه ركنا من اأركان عقد البيع 

ولذلك فاإنه يكون من حق البائع اأن ميتنع من تنفيذ التزامه بنقل امللكية اإذا مل يكن 

امل�سرتي قد قام بتنفيذ التزامه ب�سداد الثمن, ويحق يف مثل دعوى احلال اأن يدفع 

بعدم التنفيذ الإخالل امل�سرتي بالتزامه ب�سداد الثمن, وهو دفع يرتتب على ثبوته 

حب�س التزام البائع بنقل امللكية حتى يقوم امل�سرتي بتنفيذ ما حل من التزامه اإال 

اإذا وجدت اأ�سباب جدية يحق معها للم�سرتي حب�س الثمن ومن ثم ففي دعوى املدعي 

املطعون �سده باإلزام املدعى عليه باأداء مبلغ قدره )100000ر.ع( مائة األف ريال 

عماين على �سبيل التعوي�س مبوجب ال�سرط اجلزائي  املن�سو�س عليه يف العقد املربم 

بني الطرفني والدعوى املقابلة من الطاعن ب�سحة ونفاذ عقد البيع كان يتعني على 

املتقابلة  بااللتزامات  الوفاء  عدم  اأو  الوفاء  من  فيهما  تتحقق  اأن  املو�سوع  حمكمة 

واملرتتبة على التعاقد, والتثبت من وجود الثمن والوفاء به بالكامل وفقا ملقت�سيات 

العقد متى دفع البائع الطاعن بعدم وفاء امل�سرتي بالثمن بل وقرر اأن امل�سرتي عجز 

حتى عن الوفاء بالتزامه ب�سداد قيمة العربون اأو مقدم الثمن وهو مبلغ )100000 
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ر.ع( مائة األف ريال, االأمر الذي حرر فيه الو�سيط بني الطرفني �سيكا على ح�سابه 

الذي مل يتوفر فيه املبلغ املطلوب على اأمل التحويل اإليه من امل�سرتي, واإذ تعذر ذلك 

جلاأ املطعون �سده الثاين الو�سيط اإىل ا�سرتداد ال�سيك من الطاعن خوفا من ترتب 

تبعات قانونية �سده االأمر الذي قرره باخلطاب ال�سادر منه املرفق باأوراق الدعوى 

كم�ستند ويف �سحيفة رده على الدعوى ولعدم متكن البائع من توفري مبلغ ال�سيك يف 

وقته مت التوافق على الف�سخ واإعادة احلال على ما كان عليه من قبل وحيث اإن مثل 

هذه الدفوع دفوع جوهرية اإن ثبتت حرية بتغيري وجه الراأي يف احلكم خا�سة واأنها 

دفاع  حتقيق  بذلك  فاأغفلت  قوال  املو�سوع  حمكمة  فيها  تقرر  مل  �سفعت مب�ستندات 

الطاعن امل�سار اإليه بوجه النعي و�سوال اإىل وجه احلق فيه ومن ثم فاإنه يكون معيبا 

الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل  القانون والق�سور يف  باخلطاأ يف تطبيق 

بحق الدفاع مما يوجب نق�سه جزئيا فيما تعلق بالق�ساء يف مو�سوع الدعوى االأ�سلية 

على اأن يكون مع النق�س االإحالة.

كان  فلما  الفرعية  بالدعوى  تعلق  وما  الطعن,  من  الثاين  ال�سق  خ�سو�س  يف  اأما 

الطاعن يقرر اأن املطعون �سده قام بالرتاجع عن عقد البيع, وا�سرتجع مقدم الثمن 

وذلك ب�سحب ال�سيك وعدم �سداد قيمة العربون بالعقد فتم الرتاجع عن اإمتامه من 

قبل املطعون �سده وف�سخ الوعد بالتعاقد وعاد احلال على ما كان عليه من قبل فاإن 

املتعني رف�س الطعن يف هذا اخل�سو�س باعتبار اأن الطاعن وعليه وافق املطعون �سده 

على ف�سخ البيع واإعادة احلال على ما كان عليه من قبل على ح�سب ما قرره يف دفاعه 

ا على غري اأ�سا�س يتعني رف�سه يف هذا اخل�سو�س. يكون الطعن قائماً

واأما عن الطعن رقم )2016/1419م( وما نعى به وكيل الطاعن على احلكم املطعون 

وذلك  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  وتاأويله  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  فيه 

حينما خف�س مبلغ التعوي�س اإىل خم�سني األف ريال عماين فغري �سديد ومردود؛ ذلك 

واإن كان من املقرر اأن عدم تنفيذ اأحد طريف العقد اللتزامه التعاقدي يعترب بذاته 

خطاأ يرتب م�سوؤوليته واأن الن�س يف العقد على ال�سرط اجلزائي يجعل ال�سرر واقعا 

يف تقدير املتعاقدين كما يفرت�س فيه اأن تقدير التعوي�س املتفق عليه يتنا�سب مع 

ال�سرر الذي حلق الطرف امل�سرور وعلى القا�سي اأن يعمل هذا ال�سرط ما مل يثبت اأن 

التقدير املتفق عليه مبالغ فيه اأو اأن الطرف االآخر مل يلحقه اأي �سرر كما ي�سرتط 

يف اإعماله اأن يكون العقد قائما و�ساريا بني الطرفني اإذ اإن ف�سخ العقد اأو انف�ساخه 

ال�سابق  الطعن  يف  انتهت  املحكمة  اإن  وحيث  اجلزائي  ال�سرط  �سقوط  حتما  يرتب 
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رقم )2016/141٥م( اإىل نق�س احلكم املطعون فيه جزئيا يف خ�سو�س ما تعلق به 

الطعن فاإن الطعن يتعني رف�سه النتفاء �سببه.

وعليه وملا تقدم يتعني نق�س احلكم املطعون فيه جزئيا يف خ�سو�س ما تقدم على اأن 

يكون مع النق�س االإحالة ورف�س الطعن فيما عدا ذلك, واإلزام املطعون �سده املنا�سب 

من امل�ساريف ويف الطعن رقم )2016/1419م( برف�سه واإلزام رافعه بامل�ساريف ورد 

ثالثة اأرباع الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

)2016/141٥م(  رقم  الطعن  مو�سوع  ويف  �سكال  الطعنني  بَقبول  املحكمة  حكمت   «

واإحالة  االأ�سلية  الدعوى  مبو�سوع  تعلق  فيما  جزئيا  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س 

مغايرة,  بهيئة  جديد  من  فيه  لتحكم  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

رقم  الطعن  مو�سوع  ويف  للطاعن  الكفالة  ورد  بامل�ساريف,  �سده  املطعون  واإلزام 

)2016/1419م( برف�سه واإلزام رافعه بامل�ساريف ورد ثالثة اأرباع الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/٥/22م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥3(

الطعن رقم 2016/6٨7م

مكافاأة نهاية خدمة) ا�ستحق- �سروط( 

اإن ا�ستحقاق مكافاأة نهاية اخلدمة وفقا ملا ن�ست املادة )24( من قانون التاأمينات  -

توافر  بعدم  م�سروُط   )91/72( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية 

�سروط ا�ستحقاق املعا�س يف املوؤمن عليه واأال تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمني عن 

�سنة كاملة.

الوقائــع

اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الوقائع  تتلخ�س 

رقم  املدنية  الدعوى  اأقامت  االأدوية   .......... ال�سركة  االأوىل  �سدها  املطعون 

)201٥/461( مبوجب �سحيفة مودعة لدى اأمانة �سر املحكمة االبتدائية مب�سقط 

طلبت يف ختامها احلكم باإلزام الطاعنة الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية برد 

مبلغ )17٨7.٥00ر.ع( الذي �سددته للمطعون �سدها الثانية ......

وذلك على �سند من القول باأن املطعون �سدها الثانية ..... كانت قد التحقت بالعمل 

لدى املطعون �سدها االأوىل ال�سركة .......... االأدوية بتاأريخ 2006/6/26م وهي 

الدعوى  ومبوجب  م   2013/11/26 بتاأريخ  خدماتها  اإنهاء  ومت  عمانية,  مواطنة 

اخلدمة,  نهاية  مكافاأة  )17٨7.٥00ر.ع(  مببلغ  لها  ق�سي  )2014/173م(  رقم 

ا الأحكام املادة )39( من قانون  وذلك مبوجب طلبها يف الدعوى امل�سار اإليها ا�ستناداً

العمل ومبا اأن الثابت اأنها مواطنة عمانية فهي من املنتفعني باأحكام قانون التاأمينات 

االجتماعية وموؤمن عليها خالل فرتة العمل وكانت ال�سركة ت�سدد ا�سرتاكات التاأمني 

امل�ستحقة �سهريا للهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية دون تاأخري.

تداولت املحكمة االبتدائية مب�سقط نظر الدعوى وبجل�سة 201٥/12/31, حكمت 

برف�س الدعوى واإلزام رافعتها بامل�ساريف.
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)2016/٨٨م(  رقم  باال�ستئناف  فا�ستاأنفته  الق�ساء  بهذا  املدعية  تر�س  ومل 

طالبة احلكم باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء لها بطلبها امل�سمن ب�سحيفة دعواها 

ا اإجراء املقا�سة الق�سائية بني املبلغ امل�ستحق عليها للمدعى عليها الثانية,  واحتياطيًّ

وذلك للخطاأ يف تطبيق القانون  

املوافقة  جل�ساتها  ختام  ويف  اال�ستئناف  نظر  اال�ستئناف  حمكمة  تداولت 

2016/3/22م حكمت بَقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 

ا باإلزام امل�ستاأنف �سدها االأوىل الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية  والق�ساء جمدداً

باأن توؤدي للم�ستاأنفة مبلغا قدره )17٨7.٥00ر.ع( األف و�سبعمائة و�سبعة وثمانون 

ا وخم�سمائة بي�سة واألزمتها بامل�ساريف. رياال عمانيًّ

ومل ترت�س الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية احلكم املطعون فيه, فاأقامت �سده 

الطعن املاثل مبوجب �سحيفة موقعة من املفو�س القانوين ومودعة منه لدى اأمانة 

�سكال  الطعن  بَقبول  احلكم  بطلب  وذلك  2016/4/26م,  بتاأريخ  املحكمة  هذه  �سر 

ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته 

لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة اأو الت�سدي له يف مو�سوعه وفقا لطلبات الهيئة. 

اأ�سباب الطعن

القانون,  خالف  قد  فيه  املطعون  احلكم  اأن  حا�سلها  اأ�سباب  عدة  على  الطعن  اأقيم 

واأخطاأ يف تطبيقه وتاأويله واإنه اأهدر حق الدفاع, و�سابه الف�ساد يف اال�ستدالل. 

ذلك الأن احلكم املطعون فيه ورغم تاأكيده على اأن مكافاأة نهاية اخلدمة ال ت�ستحق اإال 

مبوجب �سروط ال بد من توافرها يف املوؤمن عليه, اإال اأنه جزم على اأن املطعون �سدها 

الثانية تتوافر يف �ساأنها �سروط ا�ستحقاق مكافاأة نهاية اخلدمة دون اأن يتطرق اإىل 

التي  لال�سرتاكات  املبا�سر  االأثر  اأن  فاالأ�سل  م�ستحقيها  وبيان  ال�سروط  تلك  ماهية 

ي�سددها �ساحب العمل والعامل املوؤمن عليه للهيئة هو ا�ستحقاق املوؤمن عليه للمعا�س 

عند بلوغه ال�سن القانوين وا�ستيفائه ملدة اخلدمة الالزمة واإن مل تتوافر يف �ساأنه 

�سروط ا�ستحقاق املعا�س عند بلوغه ال�سن القانوين ا�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة 

ب�سرط اأن ال تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمني عن �سنة كاملة, وقد اأكد احلكم املطعون 

فيه على ذلك, وعلى الرغم من ذلك, قرر با�ستحقاقها ملكافاأة اخلدمة. 

واأو�سح وكيل الطاعنة اأن املطعون �سدها الثانية, خ�سعت الأحكام قانون التاأمينات 
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مدة  تكون  وبذلك  2014/1/1م,  تاأريخ  وحتى  1994/6/3م  منذ  االجتماعية 

خدمة املطعون �سدها االإجمالية 19 �سنة. 

يف  عليها  املن�سو�س  املعا�س  ا�ستحقاق  �سروط  �ساأنها  يف  تتوافر  �سدها  املطعون  واأن 

ا�ستوفت  اأنها  ومبا  الثانية  الفقرة  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )21( املادة 

ل�سرط اال�سرتاكات, و�سرط ال�سن املقرر, فقد ا�ستحقت املعا�س التقاعدي من الهيئة 

مببلغ قدره )202.٥00ر.ع( بداأ �سرفها من االأول من يناير 201٥ ومبا اأنها ا�ستحقت 

نهاية اخلدمة, فالهيئة بذلك تكون  التقاعدي, فهي غري م�ستحقة ملكافاأة  للمعا�س 

املطعون  األزم  الذي  احلكم  نتيجة  حتمل  يلزمها  ال  والطاعنة  بالتزامها,  اأوفت  قد 

�سدها االأوىل وفقا للمادة )39( من قانون العمل. 

االجتماعية  التاأمينات  قانون  يف  املكافاأة  عن  تختلف  العمل  قانون  يف  املكافاأة  كما 

فاملادة )39( من قانون العمل, تخت�س بالعمال الوافدين الذين ال يخ�سعون لقانون 

التاأمينات االجتماعية عند انتهاء خدماتهم من العمل يف حني اأن مكافاأة اخلدمة, 

معا�س  ا�ستحقاق  �سروط  عليهم  تنطبق  ومل  خدمتهم  املنتهية  للعمانيني  ت�سرف 

عما  يختلف  االجتماعية,  التاأمينات  قانون  يف  املكافاأة  احت�ساب  اأن  كما  التقاعد 

هو مقرر يف قانون العمل واأن الطاعنة قد بينت ملحكمتي املو�سوع باأن احلكم الذي 

�سدر باإلزام ال�سركة املطعون �سدها باأداء مكافاأة نهاية اخلدمة ال يتفق مع قانون 

التاأمينات االجتماعية, وال ميكن اأن متتد اآثاره للهيئة.

الطاعنة  لطلب  اإجابة  فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  بوقف  املحكمة  اأمرت  وقد 

ومل  �سدهما,  للمطعون  الطعن  �سحيفة  اإعالن  فتم  الطعن  اإجراءات  وبا�ستكمال 

يتقدم اأي من املطعون �سدهم برد.

�ملحكمة

وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكال.

فيه  املطعون  احلكم  على  املفو�س  الطاعنة  وكيل  به  نعى  وما  املو�سوع,  حيث  ومن 

مبخالفة القانون, واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله واإهدار حق الدفاع وب�سائبة الف�ساد 

دفاع  الطاعنة من  به مفو�س  اأدىل  ما  اأن  ما ثبت  اإذا  �سديد  نعي  اال�ستدالل هو  يف 

اأن املطعون �سدها تتوافر يف �ساأنها �سروط ا�ستحقاق املعا�س املن�سو�س عليها  موؤداه 

ا�ستوفت  اأنها  الثانية ومبا  الفقرة  التاأمينات االجتماعية  املادة )21( من قانون  يف 
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ل�سرط اال�سرتاكات و�سرط ال�سن املقرر فقد ا�ستحقت املعا�س التقاعدي من الهيئة, 

وقرر اأن الطاعنة قد �سرفت بالفعل املعا�س التقاعدي للمطعون �سدها الثانية بواقع 

مبلغ قدره )202.٥00ر.ع( بداأ �سرفها من 201٥/1/1م ومبا اأن املطعون �سدها قد 

من  كان  واإذ  اخلدمة  نهاية  ملكافاأة  م�ستحقة  غري  فهي  التقاعدي  للمعا�س  ا�ستحقت 

املقرر قانونا يف ا�ستحقاق مكافاأة نهاية اخلدمة وفقا ملا ن�ست املادة )24( من قانون 

عدم  ا�سرتاط    )91/72( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  االجتماعية  التاأمينات 

توافر �سروط ا�ستحقاق املعا�س يف املوؤمن عليه واأن ال تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمني 

عن �سنة كاملة.. فاإن ثبوت ما دفع به وكيل الطاعنة قد يوؤثر يف نتيجة احلكم, ومن 

واأن جتيب  الدفع ومتحي�سه  اأن تقوم بتحقيق هذا  املو�سوع  ثم وجب على حمكمة 

عليه يف اأ�سباب حكمها باأ�سباب خا�سة وذلك ملا قد يرتتب على متحي�سه من تغيري 

وجه الراأي يف الدعوى واإذ مل تفعل ذلك فاإن حكمها يكون م�سوبا بالق�سور املبطل 

اأ�سدرت احلكم  التي  للمحكمة  االإحالة  النق�س  اأن يكون مع  نق�سه على  مما يوجب 

لتحكم يف املو�سوع بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سدهما بامل�ساريف.

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بَقبول  املحكمة  »حكمت 

واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لتحكم فيها بهيئة مغايرة, ورد 

الكفالة للطاعن«.



– 217 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/6/٥م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, وحممد بن  الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي 

�سيف الفرعي, ونا�سر بن �سامل اجلابري. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥4(

الطعن رقم 2017/٥9م

ملك )نزاع - اخت�سا�س - خ�سوم(

التنازع يف امللك واإثباته مما يخت�س به الق�ساء العادي. -

 الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها ....  لدى املحكمة االبتدائية بالر�ستاق)الدائرة 

ا يف �سحيفة  املدنية الثالثية( �سد املديرية العامة لالإ�سكان جنوب الباطنة طالباً

م�ساحتها ثالثة ع�سر  البالغ  للقيمة  م�ساوية  اأر�س  بتعوي�سه قطعة  اإلزامها  دعواه 

بركاء حلدوث خطاأ  بوالية  و�سبعني  مربعا وخم�سة  واأربعة ع�سر مرتا  ومائة  ا  األفاً

متداخل كلي مع اأر�س �سخ�س اآخر نتيجة خطاأ املدعى عليها واإلزامها بامل�ساريف.

الكائنة   ..... مبربع   )٨3/23( رقم  زراعية  اأر�سا  ميتلك  اإنه  القول  من  �سند  على 

بوالية بركاء, وقد اآلت اإليه بال�سراء مبوجب عقد البيع رقم )..........( وعند 

مراجعته جهات االخت�سا�س لت�سليمه االأر�س وبعد مرور مدة اأفادت املدعى عليها 

باأن االأر�س قد �سمت بطريق اخلطاأ �سمن �سخ�س اآخر, وعليه اأقام املدعي الدعوى 

معه  حدث  الذي  واآخر  عليهما  املدعى  �سد  الر�ستاق  مدين  )201٥/67م(  رقم 

التداخل, ومت اإحالة الدعوى خلبري واأودع تقريره الذي انتهى فيه اإىل اأن التداخل 

ناجت عن خطاأ من قبل وزارة �سوؤون االرا�سي والبلديات اآنذاك, و�سدر احلكم برف�س 

الدعوى, ومت تاأييده من حمكمة اال�ستئناف, ومل يكن له اإال رفع هذه الدعوى للحكم 

له بطلباته.

عليها  املدعى  )باإلزام  ق�سى  وقد  )2016/39م(  رقم  حكمها  املحكمة  واأ�سدرت   

بركاء  بوالية  الكائنة  الأر�س  القيمة  يف  م�ساوية  اأر�س  بقطعة  املدعي  بتعوي�س 

رياال  خم�سني  ومبلغ  بامل�ساريف  واإلزامها  احلكم  هذا  باأ�سباب  واملبينة   .... مبربع 

اأتعابا للمحاماة(.
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وطعنت  االإ�سكان  وزارة  الطاعنة  عليها  املدعى  لدى  َقبوالاً  احلكم  ينل  فلم    

 ( رقم  حكمها  فاأ�سدرت  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  باال�ستئناف  عليه 

3٨1/م/2016م(  يق�سي بَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم 

امل�ستاأنف واألزمت امل�ستاأنفة بامل�ساريف(.

  فلم ينل احلكم َقبوالاً لدى وزارة االإ�سكان, وطعنت عليه بالنق�س لدى هذه املحكمة 

واأودع   ..... القانوين  املمثل  وبوا�سطة   ............... �سده  املطعون  �سد  العليا 

حمكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة  عليه  املطعون  احلكم  اإلغاء  ختامها  يف  طلب  مذكرة 

اال�ستئناف بالر�ستاق لتحكم يف الدعوى بهيئة مغايرة وفق �سحيح القانون اأو�سح من 

خاللها اأ�سباب طعنه متمثلة يف االآتي:

ال�سبب االأول: اخلطاأ يف تطبيق القانون على النحو التايل:

1ـ عدم اإدخال املطعون �سده الثاين يف الدعوى م�ستندا احلكم املطعون فيه مبوجب 

االبتدائية  املحكمة  اأن  مع  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )126( املادة 

اأمرت ب�سم امللف االبتدائي يف الدعوى رقم )201٥/67م( والتي كان خ�سما فيها 

والدعوى انبت على دفاعاته.

الدعوى رقم )201٥/67م( مدين  املودع يف  املحكمة على تقرير اخلبري  2ـ تعويل 

يتعلق  ما  اخلبري  مهمة  اأن  ق�ساءاً  وامل�ستقر  عدمه  من  التعوي�س  مو�سوع  يف  ثالثي 

باالأمور الفنية دون امل�سائل الق�سائية التي هي من �سميم عمل القا�سي بينما اخلبري 

هو الذي قرر خطاأ الطاعنة, وبه اأخذ احلكم االبتدائي املوؤيد من اال�ستئناف.

2ـ ا�ستند احلكم االبتدائي املوؤيد من اال�ستئناف باملادة )176( من قانون املعامالت 

اأ�سرار بالغري يلزم فاعله ولو كان غري مميز بالتعوي�س( واملحكمة مل تتحقق  )كل 

من ال�سرر واخلطاأ؛ حتى تق�سي بالتعوي�س اإن كان له مربر وم�سوغ قانوين فاملطعون 

�سده االأول )املدعي( لي�س لديه ر�سم م�ساحي يحدد موقعه حتديدا نافيا للجهالة 

املعامل  وا�سح  م�ساحيا  ور�سما  ملكية  �سند  ميتلك  الذي  الثاين  �سده  املطعون  بعك�س 

واإعمال املادة )1/9٥2( من قانون املعامالت.

ثانيا: بطالن احلكم املطعون فيه وذلك:

رقم  االبتدائية  الر�ستاق  حمكمة  يف  الدعوى  نظروا  الذين  الق�ساة  اأن  3ـ 
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)2016/39م( هم ذات الق�ساة الذين نظروا الدعوى ال�سابقة رقم )201٥/39م( 

مدين ثالثي الر�ستاق وبالتايل يعترب احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )2016/39م( 

باطال ومعيبا, ي�ستوجب نق�سه.

4ـ احلكم خمالفا لقواعد االخت�سا�س الوالئي, وذلك من خالل طلب املطعون �سده 

الثاين للحكم له بالتعوي�س يف املحكمة املدنية, وهو من اخت�سا�س الق�ساء االداري 

بعد التظلم بداية اأمام وزير االإ�سكان وهو دفع يتعلق بالنظام العام.

وقد رد املطعون �سدهما مبذكرة حيث اأودع حمامي املطعون �سده االأول ...........

للمحاماة  و.......   .......... مكتب  من   ........... املحامي  وكيله  بو�ساطة 

واال�ست�سارات القانونية طلب من خاللها رف�س الطعن.

كما اأودع عن املطعون �سده الثاين ......... بو�ساطة حماميه ...... من مكتب ..... 

........ للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ودفع بدفوعات �سكلية:

اأوال: عدم َقبول الطعن لرفعه من غري ذي �سفة ولتوقيعه من قبل الباحث القانوين 

اأن تكون من حمام عمال مبوجب املادة )3/اأ( من قانون املحاماة, واملقيدة  واالأ�سل 

مبوجب املادة )22( من ذات القانون.

القانوين, مل ين�س بتقدمي  للباحث  ال�سادر من الوحدة االإدارية  التفوي�س  ثانيا: 

الطعن اأمام املحكمة العليا. واأما يف املو�سوع التم�س رف�س الطعن ملا اأبداه من اأ�سباب 

�سرحها يف مذكرته.

�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة,  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

املتعلقة بالطعن تقرر َقبوله �سكال.

واأما من حيث املو�سوع وما اأثري من اأ�سباب حول الطعن يف مواجهة الطاعن االأول فاإن 

املحكمة ترد عليه:

االأول: عدم �سالحية نظر الق�ساة االبتدائيني بنظر الدعوى كونهم نظروا الدعوى 

الدرجة ال  نف�س  الق�سية يف  �سبق  اأن  املقرر ق�ساءاً  اأن  �سابقا وهو مردود عليه ذلك 

نظر  ب�سبق  املق�سود  واإمنا  فيها  راأيا  اأبدى  كان  ولو  القا�سي  �سالحية  دون  يحول 

الق�سية اإذا نظرها يف مرحلة اأو درجة اأخرى.
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الثاين: االخت�سا�س الوالئي مردود عليه باأن املقرر اأن التنازع يف امللك واإثباته مما 

يخت�س به الق�ساء العادي.

واأما باقي االأ�سباب يف جمملها �سديد فلما لهذه املحكمة من �سلطة يف مراقبة االأحكام 

من حيث تطبيق القانون املقرر يف ق�ساء هذا املحكمة اأن حت�سيل الوقائع يف الدعوى 

وتقدير االأدلة وقبولها وردها من �سلطة حمكمة املو�سوع وال رقابة عليها طاملا بنت 

ذلك على اأ�سباب �سحيحة متكن من حمل احلكم على الوجه ال�سحيح.

وعمال باملادة )203( من قانون املعامالت الفقرة االأوىل: كل من قب�س ما لي�س له 

وجب عليه رده اإىل �ساحبه مع ما جناه من مكا�سب اأو منافع.

اآلت  التي  اأر�سه  واأن املدعي يطلب يف دعواه  الدعوى  اأوراق  اأنه وباالطالع على  اإال 

اإليه بال�سراء, ودخلت يف اأر�س املطعون �سده .... فالدعوى دائرة بني ثالثة اأطراف 

وال تتحقق العدالة اال باخت�سامهم جميعا وزارة االإ�سكان ومن وجدت معه االأر�س, 

والتحقق من مدى اإمكانية اإعادة كل ذي حق حلقه ما دام ذاك ممكنا.

احلكم  بنق�س  تق�سي  املحكمة  فاإن  االبتدائية  املحكمة  يف  يكون  االإدخال  اأن  ومبا 

املطعون فيه واإحالة الدعوى للمحكمة االبتدائية الإدخال ..... طرفا يف الدعوى 

كما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل املحكمة االبتدائية بالر�ستاق الإدخال .... خ�سما يف الدعوى«.

القا�سي/د.  ف�سيلة  واأما  باحلكم  نطقت  التي  هي  اأعاله  امل�سكلة  الهيئة  مالحظة:  

حممود بن خليفة الرا�سدي قد ح�سر جل�سة املداولة ووقع على م�سودة احلكم.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/6/12م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, وحممد بن  الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي 

�سيف الفرعي, ونا�سر بن �سامل اجلابري. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٥(

الطعن رقم 2016/1٨37م

 دعوى حيازة- دعوى اأ�سل احلق- جمع  

اأن يدفع  - واملطالبة باحلق, وال يجوز  التعر�س  ال يجوز اجلمع بني دعوى عدم 

املدعى عليه دعوى احليازة باال�ستناد للحق, وال يجوز احلكم يف دعوى احليازة 

على اأ�سا�س ثبوت احلق اأو نفيه.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها ..... وميثله ..... للمحاماة �سد املدعى عليهما 

املديرية العامة لالإ�سكان ب�سحار وبلدية ........ اأقامها لدى املحكمة االبتدائية 

ب�سحار قائالاً يف �سحيفة دعواه اإن موكله يحوز اأر�سا زراعية مبنطقة املرفع بوالية 

قدمية  اآثار  وبها  عام1977م  قبل  منذ  اأحد  فيها  ينازعه  ال  م�ستمرة  حيازة  �سحم 

كال�سواقي واالأفالج والنخيل واالأ�سجار التي يعود عمرها الأكرث من �ستني عام وبها 

�سهر  يف  فتقدم  199٥/12/29م  يف  موؤرخة   )32٨/3٨2( رقم  حتت  م�سجلة  بئر 

200٨/4م بطلب اإثبات ملك لدى وزارة االإ�سكان فامتنعت عن اإحالة الطلب للجنة 

االأرا�سي  ل�سوؤون  املحلية  اللجان  باإلغاء  مر�سوم  �سدر  2013/٥/19م  ويف  املحلية 

وتعقبه مر�سوم اآخر يف عام 2014م لتنظيم طلبات متلك االأرا�سي فراجع املديرية 

فما زالت متاطل اإال اأن البلدية املدعى عليها اأ�سدرت قرارا باإزالة االآثار املوجودة 

على االأر�س مما حدا به الإقامة دعوى اأمام املحكمة االبتدائية ب�سحم الإثبات حالة 

االأر�س ف�سدر حكم يف 201٥/٥/7م الإثبات احلالة, وقدم ما لديه من م�ستندات وقد 

ح�سر عن االإ�سكان ممثلها ورد مبذكرة جاء فيها اأن حيازة املدعي لالأر�س حديثة يف 

مواقع �سدرت بها �سندات متلك ومتداخلة مع طرق وخدمات للمخطط العام وتعترب 

احلالة  اإثبات  حكم  واأن  خمالفة  حم�سر  ب�ساأنها  ح�سر  وقد  البي�ساء,  االأرا�سي  من 

ال يعترب دليال على �سحة احليازة. وبعد �سماع اأقوال الطرفني, وطلب املدعي عدم 

التعر�س له من قبل املدعى عليهما باالإزالة طلب يف غري حمله ح�سبما جاء يف احلكم 



– 222 –

باإثبات  املطالبة  نظر  جواز  بعدم  ق�ست  كما  الدعوى  برف�س  املحكمة  ق�ست  والتي 

متلك االأر�س لرفعها بغري الطريق القانوين واألزمت رافعه بامل�ساريف.

ا. فلم ير�س املدعي باحلكم وا�ستاأنفه �سكالاً ورف�س مو�سوعاً

بو�ساطة  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن  باحلكم  امل�ستاأنف  ير�س  فلم 

حماميه ........ من مكتب .......... للمحاماة واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من 

فيه  املطعون  احلكم  على  نعى  ال�سكلية,  اإجراءاته  ا�ستكمال  يفيد  وما  وكالته  �سند 

باأ�سباب جاء يف جمملها: اأن املحكمة املطعون يف حكمها حكمت مبا مل يطلبه الطاعن 

وختم  بالنق�س  االإزالة  ومنع  احلالة  اإثبات  طلبه  كان  واإمنا  التملك,  �سند  ب�ساأن 

�سحيفته بطلب َقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

له ب�سحة احليازة اأو اإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة 

وقد اأبلغ املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فلم يردا عليها.

�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

املتعلقة بالطعن تقرر َقبوله �سكال.

حول  القانون  مبخالفة  احلكم  على  الطاعن  ينعاه  ما  فاإن  املو�سوع  حيث  من  واأما 

خاللها  من  طلب  الطعن  حمل  بالدعوى  تقدم  الطاعن  اأن  ذلك  التمليك  يف  الق�ساء 

ب�سحة حيازته لالأر�س حمل النزاع ومبنع تعر�س املدعى عليهما للمدعي يف االأر�س 

حمل النزاع ودعوى عدم التعر�س كما او�سحتها املادة )3٨( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية اإذ ال يجوز اجلمع بني دعوى التعر�س واملطالبة باحلق, وال يجوز 

دعوى  يف  احلكم  يجوز  وال  للحق,  باال�ستناد  احليازة  دعوى  عليه  املدعى  يدفع  اأن 

احليازة على اأ�سا�س ثبوت احلق اأو نفيه.

املطالبة  نظر  جواز  بعدم  اأوال  ق�سى  قد  فاإنه  الطعن  حمل  احلكم  على  وباالطالع 

باإثبات متلك االأر�س لرفعها بغري الطريق القانوين.

ثانيا: رف�س املطالبة بعدم التعر�س للمدعي يف االأر�س حمل النزاع.

وكان ما �ساقه الطاعن حول ذلك له ما يربره اذ كان يتعني على املحكمة اأن تتقيد 

ودعوى  خا�س  اجراء  له  التمليك  طلب  واأما  التعر�س  عدم  حول  الدعوى  باإطار 
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م�ستقلة اإال اأن احلكم مل ي�سلب حقا من املدعي وما هو اال مبثابة التزيد يف احلكم ال 

يوؤدي للنق�س.

 واأما حول الق�ساء برف�س التعر�س فاإنه ما ينعى به الطاعن حول ذلك غري �سديد, 

اأن  الراأي يف الدعوى, وال ينال من �سالمة احلكم املطعون فيه؛ ذلك  وال يغري وجه 

املحكمة عليها اأن ت�ستعر�س كافة اأوجه الدعوى, وما ي�ستند اإليه املدعي يف دعواه 

واأن يثبتها مبا ميكنه من �سحة دعواه واملحكمة عليها وزن االأدلة مبا يكون لها �سحة 

الدعوى من عدمها.

ومبا اأن املحكمة قد بذلت اجلهد يف ذلك, وناق�ست امل�ستندات املقدمة من الطاعن, 

ومل يثبت لها �سحة الطلب, وهو ما تخت�س به ما دام اأنها بنت ذلك على اأ�س�س �سائغة 

فاإن املحكمة تق�سي برف�س الطعن كما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب: ـ

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه, ورد ثالثة اأرباع الكفالة 

للطاعن«.

مالحظة:

بن  حممود  القا�سي/د.  ف�سيلة  واأما  باحلكم  نطقت  التي  هي  اأعاله  امل�سكلة  الهيئة 

خليفة الرا�سدي قد ح�سر جل�سة املداولة, ووقع على م�سودة احلكم.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/6/12م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, وحممد بن  الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي 

�سيف الفرعي, ونا�سر بن �سامل اجلابري. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥6(

الطعن رقم 2016/1٥3٥م

حكم )م�سودة – توقيع- بطالن( 

عدم توقيع م�سودة احلكم التمهيدي بتوجيه اليمني احلا�سمة من كامل اأع�ساء  -

الهيئة يوؤدي اإىل بطالنه, وهذا البطالن يوؤثر يف احلكم بالبطالن كذلك لتعلقه 

باالإثبات وبذلك يتعني نق�س احلكم.

الوقائــع 

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها ....... لدى املحكمة االبتدائية مب�سقط �سد 

العمل  يف  عليها  املدعى  لدى  التحق  اإنه  دعواه:  �سحيفة  يف  قائالاً  للتجارة   .......

ويطالب  ف�سله,  �سبب  مما  العمل  مبوقع  عليه  القب�س  واألقي  باخليانة  اتهمته  وقد 

بتعوي�سه بخم�سة اآالف ريال عماين وبرواتبه من فرباير حتى يوليو 2014م وبدل 

دعوى  عليها  املدعى  اأقامت  وقد  كفالته  وبنقل  اخلدمة  نهاية  ومبكافاأة  االإجازات 

فرعية تطالبه مببلغ األفي ريال عن كل �سهر مدة عمله, وبرد االأغرا�س التي بحوزته 

وقيمتها باأربعة اآالف وخم�سمائة وت�سعة وع�سرين رياال عمانيا ديونا خلفها املدعى 

اإنه وقع اتفاق بينهما على اأن ي�سغل املطعم, ويدفع لها يف  عليه على املطعم وقالت 

كل �سهر األفي ريال عماين, ويتحمل فواتري الكهرباء واملاء وقيمة املواد اال�ستهالكية 

فاأح�سرت  بالبينة  املحكمة  فطالبتها  املطعم,  على  ديونا  وخلف  باالتفاق,  يِف  فلم 

يف  ا  فرعيًّ للمدعية  �سدد  املدعي  واأن  االتفاق  عن  ويعلم  زوجها,  اأحدهما  �ساهدين 

.........وهو  ويدعي  الثاين  ال�ساهد  اأما  عماين.  ريال  ومائتي  ا  األفاً �سهرين  خالل 

التي  املبالغ  ا, وال عن  �سيئاً اأنه ال يعرف عن االتفاقية  اأجاب  ا  اأي�ساً املطعم  يعمل يف 

ا اإال اأنه هو الذي ياأتي مب�ستلزمات املطعم, وهناك ب�ساعة  يدفعها املدعى عليه فرعيًّ

ا يعمل  فقدت منه, وبناء على ال�سهادة وما تبني للمحكمة من اأن املدعى عليه فرعيًّ

ا ثمانية  يف املطعم على ح�سابه ولي�س موظفا حكمت عليه اأن يدفع للمدعية فرعيًّ

واألزمته بامل�ساريف  واأربعمائة واثنني و�ستني رياال عمانيا وثالثمائة بي�سة,  اآالف 



– 22٥ –

واأتعاب املحاماة.

فلم ير�س باحلكم وا�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف مب�سقط فح�سر الطرفان لدى 

املحكمة, وا�ستمعت اإىل اأقوالهما, واطلعت على احلكم امل�ستاأنف, فلم تاأخذ به لعدم 

البينة الكافية, وقد نزل امل�ستاأنف على ميني خ�سمه اأن حتلف له امل�ستاأنف �سدها 

ميينا ون�سها اأن ...... )امل�ستاأنف( مل ي�ساهم يف جتهيز املطعم واأن امل�ستاأنف �سدها 

...هي من قامت بتجهيزه واإنه اتفق اأن يعطيها األفي ريال عماين عن كل �سهر مقابل 

ا�ستثماره املطعم فحدد موعد الأداء اليمني فلم يح�سر امل�ستاأنف, وح�سرت امل�ستاأنف 

ا واأيد احلكم. �سدها واأدت اليمني, وبناء على ذلك رف�س ا�ستئنافه مو�سوعاً

املاثل  بالطعن  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  وطعن  باحلكم,  امل�ستاأنف  ير�س  فلم 

بو�ساطة حماميه من مكتب ........ للمحاماة, واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من 

فيه  املطعون  نعى على احلكم  ال�سكلية  االإجراءات  ا�ستكمال  يفيد  وما  وكالته  �سند 

باأ�سباب حا�سلها اأن املحكمة مل حتقق يف دعواه فيما �سرفه يف املطعم من مبالغ وال 

فيما اأخذ عليه من امل�ستندات املوجودة ويف اإ�سقاط حقوقه يف حال خدمته, ومل ترد 

على دعواه باأي رد, اأما اليمني التي طلبها من املطعون �سدها فهي تنح�سر يف اأمرين 

االأول االإنفاق على اأن يدفع للمطعون �سدها األفي ريال عماين يف كل �سهر والذي ال 

ا: اأنه مل يقم بتجهيز املطعم واأن املطعون �سدها هي التي  اأ�سل له �سوى دعوى ثانياً

يت بغري ال�سيغة املطلوبة ويف عدم ح�سوره مما جعل  قامت بتجهيزه اإال اأن اليمني اأُدِّ

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم  َقبول الطعن �سكالاً ا وختم �سحيفته بطلب  احلكم معيباً

املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل هيئة مغايرة لتحكم فيها من جديد وبثالثمائة 

ريال عماين اأتعاب املحاماة وامل�ساريف وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن 

فلم ترد عليها.

�ملحكمة

. حيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة فهو مقبول �سكالاً

واأما من حيث املو�سوع وما نعى به الطاعن على احلكم املطعون فيه فهو �سديد ذلك 

اأن موؤدي املادة )67( من قانون االإثبات, وما جرى به ق�ساء هذه املحكمة اأن اليمني 

احلا�سمة هي ملك للخ�سم له اأن يوجهها متى ما توافرت �سروطها فال يجوز للقا�سي 

اأن يجيب طالب  القا�سي  واإمنا على  اأحد اخل�سوم,  اإىل  نف�سه  تلقاء  من  اأن يوجهها 
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توجهها متى توافرت �سروطها موؤدى كونها حقا للخ�سم اأن توؤدى هذه اليمني بناء على 

طلبه وح�سوره اأو ح�سور من ينوب عنه بتوكيل خا�س ذلك اأن اخل�سم ملا عازه الدليل 

على احلق الذي يدعيه احتكم اإىل �سمري خ�سمه وقوله حتت وطاأة الق�سم متحمال 

نتيجة هذا االحتكام وما يرتتب عليه من ك�سب اأو خ�سارة لق�سيته فكان من حقه اأن 

يكون حا�سرا عند اإجرائها ل�سماعها من خ�سمه كما كان حقه ابتداء طلب توجيهها 

اإليه واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فقد اأخل بحق الدفاع للطاعن ف�سالاً 

عن اأن م�سودة احلكم التمهيدي مل توقع من كامل اأع�ساء الهيئة االأمر املوؤدي اإىل 

وبذلك  باالإثبات,  لتعلقه  كذلك  بالبطالن  احلكم  يف  يوؤثر  البطالن  وهذا  بطالنه, 

يتعني نق�س احلكم املطعون فيه لهذا ال�سبب دون حاجة ملناق�سة بقية االأ�سباب على 

اأن تكون مع النق�س االإحالة اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط؛ لتحكم فيه من جديد 

بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى للمحكمة التي اأ�سدرته لنظره بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن«.

مالحظة:

القا�سي/د. حممود بن  واأما ف�سيلة  التي نطقت باحلكم  اأعاله هي  امل�سكلة  الهيئة   

خليفة الرا�سدي قد ح�سر جل�سة املداولة ووقع على م�سودة احلكم.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/6/12م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, وحممد بن  الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي 

�سيف الفرعي, ونا�سر بن �سامل اجلابري. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥7(

الطعنان رقما 2017/227م

اإعالن )ن�سر- �سروط(

اإن االإعالن بطريق الن�سر يف ال�سحف, اإمنا هو طريق ا�ستثنائي, ق�سد به مواجهة  -

ظروف معينة, ت�سبح يف ظلها اأية حماولٍة الإعالن اخل�سم بالطرق االأخرى غري 

جمدية, ومن َثمَّ فال يجوز �سلوك هذا الطريق اال�ستثنائي, ما مل ت�ستنفذ كل 

الو�سائل املمكنة للتحري عن موطن اخل�سم اأو املوطن املختار له.

 الوقائــع

 تتح�سل وقائع الدعوى التي اأقامها ..... لدى املحكمة االبتدائية مب�سقط, وميثله 

مكتب .... للمحاماة �سد ............ قائالاً يف �سحيفة دعواه: اإنه اتفق مع املدعى 

عليه على ا�سرتاك يف ا�ستئجار مباٍن جتارية وتاأجريها فا�ستاأجرا فيال من منطقة 

اخلوير واأجراها وكان ربحها ال�سهري خم�سة اآالف ومائتني وخم�سة وع�سرين رياال 

اأي�سا, وقد اقرت�س املدعي مبالغ لتاأثيث  عمانيا ثم ا�ستاأجرا فيال اأخرى واأّجراها 

ال�سقتني وتبقى منه �ستة اآالف ريال على كل منهما ن�سف املبلغ اإال اأن املدعى عليه مل 

ا من االأرباح, ويطلب اإلزامه ب�سداد ما نابه من  يدفع ما نابه من القر�س ومل يعطه �سيئاً

القر�س واإعطاءه ن�سيبه من الربح وفك ال�سراكة على اأن تكون اإحدى البنايتني له 

والثانية للمدعى عليه, فا�ستعر�ست املحكمة الدعوى, واأعلن املدعى عليه باحل�سور 

فلم يح�سر كما اأعلن عن طريق الن�سر فتعذر ح�سوره, وبناء على ذلك, ولعدم تقدمي 

الدليل من املدعى على �سحة دعواه حكمت املحكمة برف�س الدعوى.

فلم ير�س املدعي باحلكم, وا�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف مب�سقط ختم ا�ستدعاء 

امل�ستاأنف �سده فلم يح�سر, واأعلن بالن�سر فتعذر ح�سوره فقررت املحكمة ندب خبري 

ملعرفة ما يدعيه امل�ستاأنف وتقدمي تقرير مف�سل عما يتو�سلون اإليه فقام باملاأمورية 

ا  األفاً ع�سر  خم�سة  املباين  وريع  قرو�س  من  امل�ستاأنف  ي�ستحقه  ما  اأن  اإىل  فتو�سل 

وخم�سمائة و�ستة وثمانني رياال عمانيا و�ستمائة بي�سة, وبناء على تقرير اخلبري, 

بني  القائمة  ال�سراكة  عقد  بف�سح  وق�ست  امل�ستاأنف,  احلكم  باإلغاء  املحكمة  حكمت 
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األفا  اأن يوؤدي للم�ستاأنف مبلغ خم�سة ع�سر  طريف التداعي, وباإلزام امل�ستاأنف �سده 

ما  ورف�س  املحاماة  اأتعاب  بي�سة  و�ستمائة  ا  عمانيًّ رياالاً  وثمانني  و�ستة  وخم�سمائة 

عدا ذلك.

فلم ير�س امل�ستاأنف �سده باحلكم, وطعن عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا بو�ساطة 

حماميه .......... من مكتب .......... للمحاماة, واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة 

املطعون  احلكم  على  نعى  ال�سكلية,  االإجراءات  ا�ستكمال  يفيد  وما  وكالته  �سند  من 

ا دفع فيها بعدم  فيه باخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل, و�ساق اأ�سباباً

ا مبقر اإقامته, ولكن تعمد اإخفاءه لكي  علمه باالإعالن مع اأن املطعون �سده يعلم متاماً

ا: املحكمة املطعون يف حكمها بنته على تقرير اخلبري  يحكم له مبجرد دعواه ثانياً

الذي مل ي�ستند اإىل دليل بل على جمرد دعوى املطعون �سده فبذلك يكون تقريره 

ا على غري �سند قانون, وال يعتد به, وختم �سحيفته بطلب َقبول الطعن �سكالاً  مبنيًّ

ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت 

احلكم لتنظرها بهيئة مغايرة.

 وقد رد املطعون �سده على �سحيفة الطعن مبذكرة جاء فيها اأن اخلبري املنتدب اأر�سل 

اإىل الطاعن ر�سالتني عن طريق هاتفه للح�سور اأمامه مع حتديد املوعد, ولكنه مل 

يكرتث بذلك, وختم مذكرته بطلب رف�س الطعن, وقد عقب كل منهما على مذكرة 

الرد والتعقيب عليه بنف�س االأ�سباب التي جاءت يف �سحيفة الطعن والرد عليها.

�ملحكمة

بعد اال�ستماع اإىل تقرير التلخي�س, واالطالع على االأوراق واملداولة قانوناًا, وحيث 

. اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة فهو مقبول �سكالاً

واأما من حيث املو�سوع وما نعاه الطاعن بال�سبب االأول من �سببي الطعن باخلطاأ يف 

بالن�سر  الطاعن  باإعالن  �سرحت  اال�ستئناف  حمكمة  الأن  وذلك  القانون,  تطبيق 

خمالفة بذلك اأحكام املحكمة العليا واملادتني )9و10( من قانون االإجراءات املدنية 

�سريكه,  اأنه  ويقرر  ويعرفه  الطاعن,  يعلم مبكان  املطعون �سده,  اأن  من  الرغم  على 

االإعالن  اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من  اأن  ذلك  �سديد  النعي  هذا  اإن  وحيث 

بطريق الن�سر يف ال�سحف اإمنا هو طريق ا�ستثنائي, ق�سد به مواجهة ظروف معينة, 

ت�سبح يف ظلها اأية حماولة الإعالن اخل�سم بالطرق االأخرى غري جمدية, ومن ثم 
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فال يجوز �سلوك هذا الطريق اال�ستثنائي ما مل ت�ستنفذ كل الو�سائل املمكنة للتحري 

عن موطن اخل�سم اأو املوطن املختار له.

 ملا كان ذلك, وكان الثابت اأن املحكمة, �سرحت للمطعون �سده باإجراء االإعالن عن 

طريق الن�سر على الرغم من ادعاء املطعون �سده باأن الطاعن �سريك له يف �سركة 

قائمة, يطلب حلها وحيث مل يتمكن الطاعن من اإبداء دفاعه كما اأن اخلبري املنتدب 

وفق  يعلن  ومل  ودفوعه,  دفاعه  اإىل  ي�ستمع  ومل  بالطاعن,  يجتمع  مل  الدعوى,  يف 

يف  باخلطاأ  ا  معيباً �سدر  فيه  املطعون  احلكم  اأن  واحلال  معه  يكون  عما  قانوناًا  املقرر 

تطبيق القانون مما يوجب نق�سه على اأن يكون مع النق�س االإحالة  اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته؛ لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن واإلزام املطعون 

�سده بامل�ساريف.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن«.

القا�سي/د.  ف�سيلة  واأما  باحلكم  نطقت  التي  هي  اأعاله  امل�سكلة  الهيئة  مالحظة: 

حممود بن خليفة الرا�سدي فقد ح�سر جل�سة املداولة ووقع على م�سودة احلكم.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/6/19م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, وحممد بن  الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي 

�سيف الفرعي, وحممد بن �سيف الفرعي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٨(

الطعن رقم 2017/66م

اإثبات )قرائن -  ا�ستدالل( 

اأو  - ال�سريعة  بحكم  ت�ستخل�س  نتائج  القرائن  اأن  ال�سرعية  القواعد  يف  املقرر 

غري  واقعة  على  لال�ستدالل  معروفة  واقعة  من  القا�سي  تقدير  اأو  القانون 

معروفة, ومن القواعد الفقهية اأّن القول قول من يدل احلال على �سدقه ل�سعفه 

اأو قوته.

الوقائــع

اأن  يف  اأوراقها  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يتبني  كما  الدعوى  وقائع  تتح�سل 

املطعون �سدها ....  اأقامت الدعوى �سد الطاعن املدعى عليه ).....( اأمام املحكمة 

االبتدائية ببدبد طلبت يف ختامها اإلزام املدعى عليه اأداء مبلغ وقدره ثالثون األف 

ريال عماين والتعوي�س خم�سة اآالف ريال عماين وامل�ساريف.

واأ�س�ست دعواها اأن املدعى عليها اقرت�س منها مبلغ املطالبة عام 200٨ م لعالج ابنه 

خارج ال�سلطنة ومت االتفاق على اإرجاع املبلغ بعد عودته لل�سلطنة وعندما طالبته 

ا  األفاً وع�سرون  خم�سة  والباقي  نقدا  ريال  اآالف  خم�سة  �سلمته  وقد  اأنكر,  الوفاء 

بوكالة خولته ال�سحب من ح�سابها.

وذلك  ريال  األف  ع�سرون  وقدره  مبلغا  منها  ا�ستلم  اإنه  قائال:  عليه  املدعى  واأنكر 

حل�سابه  املدعية  ح�ساب  من  حول  واإنه  ال�سبعون  مبنطقة  منه  اأر�سا  �سرائه  مقابل 

منه  ا�سرتت  ا  األفاً ع�سرون  ا,  األفاً ثالثون  وقدره  مبلغا  له  املمنوحة  الوكالة  مبوجب 

االأر�س والع�سرة �سلمها لها نقدا.

  واأ�سدرت املحكمة حكمها الذي ق�سى )باإلزام املدعى عليه باأداء مبلغ وقدره ثالثة 

وقدره  مبلغ  باأداء  واإلزامه  للمدعية  رياال  ع�سر  واثنا  وثمامنائة  ا  األفاً وع�سرون 
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مائة ريال كاأتعاب حماماة, ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات, واإلزام املدعى عليه 

بامل�ساريف(.

  وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى املدعي طعن عليه باال�ستئناف لدى حمكمة 

اال�ستئناف بال�سيب وبتاأريخ املوافق: 2016/12/2٥م اأ�سدرت املحكمة حكمها الذي 

واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  مو�سوعا  ورف�سه  �سكال  اال�ستئناف  )بَقبول  ق�سى 

رافعه بامل�ساريف(.

فلم ينل احلكم َقبوالاً لدى الطاعن فطعن عليه بالنق�س اأمام هذه املحكمة بو�ساطة 

وكيله املحامي ........... من مكتب .......... و......... للمحاماة واال�ست�سارات 

الطعن  َقبول  خاللها  من  التم�س  املحكمة  اأمانة  اأودعها  �سحيفة  مبوجب  القانونية 

�سكال ويف املو�سوع اإلغاء احلكم املطعون فيه والق�ساء جمددا برف�س الدعوى.

واحتياطا اإحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بال�سيب لنظرها بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدها بالر�سوم وامل�سروفات.

وقد بنى اأ�سباب طعنه على االآتي:

: خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون والف�ساد باال�ستدالل مبا ملخ�سه اأن اخلطاأ  اأوالاً

قررت  حني  احلا�سمة  اليمني  اإجراءات  يف  االإثبات  قانون  من   )67( املادة  ملخالفة 

املحكمة توجيه اليمني احلا�سمة للمطعون �سدها فيما يتعلق باأن اخلم�سة والع�سرين 

ا عبارة عن مبلغ بيع اأر�س للم�ستاأنف �سدها يف عام 2010 م ولي�س عام 200٨ م  األفاً

وفق دفاع الطاعن, والطاعن مل يطلب ذلك وقد رف�س توجيه اليمني كونها حلفت 

اأن الطاعن لديه  قبل ذلك غري �سادقة واليمني حق للخ�سوم ولي�س للمحكمة, مع 

اإثبات لدعواه مل متكنه املحكمة منه.

ا: اخلطاأ يف تطبيق القواعد القانونية التي حتكم العقد وهو ارتباط االإيجاب  ثانياً

والَقبول وهو ما مت بني الطرفني وو�سول املحكمة اإىل �سحة البيع واقرتا�س املدعية 

مل�سروع البيت وت�سلُّم وكالة عن االأر�س با�سم ابنها واإزاء هذا التناق�س يف االأقوال 

بني  ترتاوح  الوقت  ذاك  يف  االأر�س  �سعر  تثبت  �سهود  الطاعن  ولدى  واالدعاءات 

ا واخلم�سة وع�سرين األف ريال, كما اأن ادعاءها باأن القر�س الأجل عالج  الع�سرين األفاً

ابن الطاعن فاإن ابن الطاعن قد تويف قبل التاريخ املذكور يف الوكالة التي �سدرت يف 

: 200٨/3/29م وتويف ابنه يف �سهر فرباير: 200٨ م.
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فتكون املحكمة اأخطاأت يف عدم تكييف الق�سية التكييف ال�سحيح اإذ الواقع خمتلف 

والقاعدة القانونية, وبذلك يكون احلكم قد اأخطاأ يف تطبيق القانون, وخالف املادة 

)69( من قانون املعامالت املدنية.

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب: ذلك اأن احلكم مل يرد على دفوع  ثالثاً

الطاعن, ومل ي�سر اإليها حيث ومن ذلك ر�سالة وزارة االإ�سكان بخ�سو�س �سعر االأر�س 

واأن االأر�س املذكورة ال يوجد حظر عليها.

ا: االإخالل بحق الدفاع حيث مل ي�ستعن احلكم بال�سهود اأو ا�ستدعاء خبري مثمن  رابعاً

لالأر�س وقد طلب ذلك الطاعن اأمام املحكمة ومل تلِب طلبه.

�ملحكمة

وَقبول  ال�سكلية  االإجراءات  وا�ستكمال  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

 . الطعن �سكالاً

واأما من حيث املو�سوع فاإن ما نعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه يف جممله �سديد 

التامة  ال�سلطة  اأن ملحكمة املو�سوع  اأحكام هذه املحكمة  ذلك واإن كان من املقرر يف 

يف حت�سيل فهم الواقع يف الدعوى, وبحث االأدلة وامل�ستندات املقدمة فيها وموازنة 

بع�سها ببع�س وترجيح ما تطمئن اإليه, ولكن ذلك م�سروط باأن تقيم ق�ساءها على 

اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت باالأوراق وتكفي حلمله.

اإال اأنه وباالطالع على ملفات الدعوى واال�ستماع للطرفني فاإن نقطة اخلالف بينهما 

تتمحور حول �سفة املبلغ الذي ا�ستلمه الطاعن هل قيمة اأر�س اأم قر�س, فالطاعن 

يقول اإنه �سعر لالأر�س واأن اأ�سعار االأرا�سي يف حني البيع مرتفعة وت�ساوي قيمة املبلغ 

املطالب به واملدعية )املطعون �سدها( تنفي ذلك مقررة اأن ال�سعر اأقل من ذلك بكثري 

واملبلغ املدفوع قر�س ولي�س ثمن اأر�س؛ الأن االأر�س ال ي�ساوى ثمنها ذلك.

واملحكمة املطعون يف حكمها مل حتقق يف ذلك وهو اأمر جلي ميكن اإثباته باخلربة اأو 

اجلهات املخت�سة وبالو�سول للنتيجة واإن كانت النتيجة قرينة على �سدق اأحدهما 

القاعدة  املدعى عليه الأجل تطبيق  املدعي من  لها دورها يف متييز  القرائن  اأن  اإال 

ال�سرعية  القواعد  املقرر يف  اأنكر. وكما هو  من  واليمني على  ادعى  البينة على من 

اأن القرائن نتائج ت�ستخل�س بحكم ال�سريعة اأو القانون اأو تقدير القا�سي من واقعة 
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معروفة لال�ستدالل على واقعة غري معروفة, واإن من القواعد الفقهية القول قول 

من يدل احلال على �سدقه ل�سعفه اأو قوته.

اأما ما تو�سلت اإليه املحكمة فاإن توجيه اليمني مل ينب على قواعد متكن هذه املحكمة 

الت�سبيب  يف  الق�سور  احلكم  ي�سوب  مما  ال�سحيح,  والتطبيق  احلكم  مراقبة  من 

والف�ساد يف اال�ستدالل مما يتعني نق�سه واإحالته للمحكمة التي اأ�سدرته كما �سريد 

يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى للمحكمة التي اأ�سدرته لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن«.

مالحظة:

 الهيئة امل�سكلة اأعاله هي التي نطقت باحلكم واأما ف�سيلة القا�سي/نا�سر بن �سامل 

اجلابري  فقد ح�سر جل�سة املداولة ووقع على م�سودة احلكم.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/9 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥9(

الطعن رقم 2017/2٨6م

ميني حا�سمة )عر�س( 

يتعني على املحكمة اأن تعر�س اليمني احلا�سمة على املدعى عليه قطعا للدعوى  -

فاإن طلبها املدعي من املدعى عليه تكمل باقي االإجراء فاإما اأن ينكل عن احللف 

واإما اأن يردها كما هو املقرر يف طلب اليمني وردها.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامتها �سركة ......... واملدخلة �سركة.... الدولية 

لدى  اأقامتاها  للمحاماة   .... مكتب  وميثله   .... �سد  ....للمحاماة  وميثلها  �س.م.م 

املحكمة االبتدائية مب�سقط وذلك اأن املدعية �سركة .......... اأقامت هذه الدعوى 

بو�ساطة حماميها من مكتب ......... طالبة اإلزام املدعى عليه ........ باأن يوؤدي 

املحاماة  اأتعاب  ريال  وباألفي  عمانيا  رياال  وثالثني  و�ستمائة  األفا  ع�سر  ثمانية  لها 

وملا  مالية  املطالب به حينما كان يف �سائقه  املبلغ  املدعى عليه  اأقر�ست  اإنها  قائلة 

طالبته برده اأنكر ذلك فاأعلن املدعى عليه بالن�سر فتعذر ح�سوره فقررت املحكمة 

التحقيق يف الدعوى وا�ستمعت ل�سهادة كل من ..... مدير العمليات بال�سركة املدعية 

...... املحا�سب بال�سركة ف�سهد االأول باأن املدعى عليه اقرت�س من ال�سركة املدعية 

مبلغ خم�سة اآالف ريال عماين دفعة واحدة كما �سددت عنه م�ساريف درا�سة اأوالده 

مبلغ ثالثة ع�سر األفا و�ستمائة وثالثني رياال عمانيا و�سهد االآخر باأن املدعى عليه 

اأخذ قر�سا �سخ�سيا من ال�سركة املدعية مبلغ ثمانية ع�سر األف ريال عماين فقررت 

املحكمة انتداب خبري فقام باملاأمورية وقدم تقريره وبناء على ذلك حكمت بتوجيه 

اإن  يحلف  باأن  الدولية   .... و�سركة   .............. �سركتي  ملمثل  املتممة  اليمني 

اإجمايل املبلغ حمل املطالبة ثمانية ع�سر األفا و�ستمائة وثالثني رياال عمانيا عبارة 

وكيله  عليه  املدعى   عن  ح�سر  وقد  عليه  للمدعى  املدعي  من  �سخ�سي  قر�س  عن 

ورد مبذكرة جاء فيها اأن موكله كان يعمل لدى املدعية ومل يقرت�س منها �سيئا واأن 
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املبلغ املطالب به كان مقابل راتبه وما كتبه اخلبري كان يف حال غيابه واإنه مل يعلم 

اأ�سدرت  الطرفني  اأقوال  �سماع  وبعد  الدعوى  رف�س  وطلب  اإليه  املوجه  باالإعالن 

املحكمة حكما يق�سي بعدم اإدخال �سركة ... الدولية لتقدميه من غري �سفة واألزمت 

مقدمه بامل�ساريف وباإلزام املدعى عليه باأن يودي للمدعية ع�سرة اآالف و�سبعمائة 

ا كما األزمته مبائة رياال عماين اأتعاب املحاماة وبامل�ساريف فلم  وع�سرة رياالت عمانيًّ

مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  وا�ستاأنفه  باحلكم   .......... عليه  املدعي  ير�س 

كما ا�ستاأنفت احلكم �سركة ......... فح�سر االأطراف لدى املحكمة وا�ستمعت اإىل 

اأقوالهم واطلعت على احلكم امل�ستاأنف ومرفقاته فقررت انتداب خبري وقد تبني لها 

من اأقوال الطرفني وما اأ�سار اإليه اخلبري ومن االأوراق املرفقة اأن العالقة بني املدعى 

عليه و......... عالقة عمل غري مبينة على عقد بينهما ومبا اأن املدعى عليه ينفي 

ا�ستغال ذمته باملبلغ املطالب به وال بينة للمدعيني حكمت بقبول اال�ستئنافني �سكال 

ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�س الدعوى واإلزام امل�ستاأنف 

�سدهما بامل�ساريف واأتعاب املحاماة ثالثمائة ريال عماين.

 فلم تر�س كل من �سركة ........... و�سركة .......... باحلكم وطعنت عليه لدى 

املحكمة العليا بو�ساطة حماميهما ......... من مكتب ............ للمحاماة واأرفق 

ال�سكلية  االإجراءات  ا�ستكمال  يفيد  وما  وكالته  �سند  من  �سورة  طعنه  �سحيفة  مع 

نعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل و�ساق 

اأ�سبابا حا�سلها اأن املحكمة املطعون يف حكمها  اأخطاأت حني ق�ست برف�س الدعوى 

باأن املحكمة االبتدائية حققت يف املو�سوع حتقيقا تبني  لعدم كفاية الدليل علما 

لها مما قدم من االأدلة ومن �سهادة ال�سهود باأن ذمة املطعون �سده م�سغولة باملبالغ 

دعوى  رف�ست  اأنها  كما  بالعمل  لها  عالقة  وال  �سخ�سيا  قر�سا  اأخذها  بها  املطالب 

اأن  ومبا  الرف�س  اىل  املوؤدية  االأ�سباب  تبني  اأن  بدون  املتدخلة   ......... �سركة 

نق�سها للحكم االبتدائي ورف�سها للدعوى مبني على غري �سند من القانون فاإن حكمها 

جدير بالنق�س وختم �سحيفته بطلب قبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم 

اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد  املطعون فيه واإعادة الدعوى للمحكمة التي 

بهيئة مغايرة وقد رد املطعون �سده مبذكرة من موكله .... من مكتب ....للمحاماة 

منكرا فيها ا�ستغال ذمة موكله  من مبلغ املطالب به كقر�س وقال : اإن موكله تربطه 

قدره  منهما  �سهريا  راتبا  يتقا�سى  كان  عمل  عالقة  وهي  والطاعنني  بينه  عالقة 

األفان وخم�سمائة ريال عماين خالل �ستة اأ�سهر وبعدها يرتفع الراتب اإىل ثالثة 
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اآالف ريال عماين وختم مذكرة رده بطلب رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه 

وقد عقب كل من الطرفني على مذكرة الرد والتعقيب عليهما بنف�س االأ�سباب التي 

جاءت يف �سحيفة الطعن و الرد عليه. 

�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

املتعلقة بالطعن تقرر قبوله �سكال.

واأما من حيث املو�سوع وما اأبداه الطاعن من اأ�سباب يف جمملها ف�سديد ذلك واإن كان 

املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن حت�سيل الوقائع يف الدعوى وتقدير االأدلة وقبولها 

وردها من �سلطة حمكمة املو�سوع وال رقابة عليها اإال اأن ذلك مقيد باأن تبني ذلك 

على اأ�سباب �سحيحة متكن من حمل احلكم على الوجه ال�سحيح. 

اإال اأنه ومبطالعة احلكم حمل الطعن والذي األغى احلكم االبتدائي وق�سى برف�س 

الدعوى فاإنه مل ي�ستوف الق�سية حقها من التحقيق الذي ي�سعفه اإ�سدار احلكم, ذلك 

اأن املقرر يف فقه الق�ساء مبا هو ثابت عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قوله �ساهداك 

اأو ميينه ومن هذا فهم الفقهاء ف�سل اخلطاب اأن على القا�سي اأن يعرف املدعي من 

للمدعى عليه لك ميني على  فاإن عدمها قال  بالبينة  املدعي  املدعى عليه فيطالب 

اأن يعر�س اليمني على املدعى ثالث  خ�سمك لقطع احلجة بينهما بل ذهب البع�س 

مرات. وهذا ما تطلبه العدالة ذلك اأن الدعوى ال تنقطع اإال بذلك فما كل دعوى 

فيها بينة ولهذا كانت القاعدة البينة على املدعي واليمني على من اأنكر.

وبا�ستعرا�س احلكم املطعون فيه فاإن املحكمة قطعت الدعوى بعدم ثبوت االأوراق 

املدعي  دعوى  ثبوت  عدم  على  دليال  ذلك  وجعلت  �سالحها  وعدم  بينها  املقدمة 

وحكمت برف�سها و كان يتعني عليها اأن تعر�س اليمني على املدعى عليه قطعا للدعوى 

فاإن طلبها املدعي من املدعى عليها تكمل باقي االجراء فاإما اأن ينكل عن احللف واإما 

اأن يردها كما هو املقرر يف طلب اليمني وردها.

وملا كان احلكم مل يقم بذلك فقد �سابه الق�سور مما يتعني نق�سه واإحالته للمحكمة 

التي اأ�سدرته كما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى للمحكمة التي اأ�سدرته لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/9 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)60(

الطعن رقم 2017/1497م

ا�ستئناف )اأ�سباب - غاية( 

ق�سد امل�سرع اإعالم امل�ستاأنف �سده باأ�سباب اال�ستئناف ليتمكن من الرد عليها اأو  -

لي�سلم بها ومل يق�سد حتديد نطاق اال�ستئناف وللم�ستاأنف اأن ي�سيف اإىل اأ�سبابه 

ما �ساء من االأ�سباب اأو اأن يعدل عنها اأثناء جل�سات املرافعة كما اأن ق�ساء هذه 

املحكمة ا�ستقر على اأن خلو �سحيفة اال�ستئناف من االأ�سباب لتعذر االطالع على 

م�سودة احلكم ال يرتب البطالن ب�سرط اإمكانية فهم الطلبات.

الوقائــع 

يف  الطعن  اأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  بينها  ح�سبما  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

اأن ال�سركة الطاعنة اأقامت دعواها رقم )2010/4٨0م( مبوجب �سحيفة اأودعت 

اأمانة �سر املحكمة االبتدائية ب�ساللة واأعلنت قانونا بطلب الق�ساء باإلزام املدعى 

عليها االأوىل �سركة .......... باأن توؤدي للمدعية مبلغا قدره )1٥.969.3٥1ر.ع( 

ا وت�سعمائة وت�سعة و�ستون رياال عمانيا وثالثمائة واإحدى وخم�سون  خم�سة ع�سر األفاً

وذلك  املحاماة  اأتعاب  عن  عماين  ريال  األف  )1000ر.ع(  امل�ساريف  واإلزامها  بي�سة 

األياف ب�سرية  على �سند من القول: باأن املدعى عليها ت�سببت يف قطع كيبل هاتف 

تابع للمدعية وذلك عندما كانت املدعى عليها تقوم بعمليات حفر بو�ساطة املعدة 

للتاأمني   ....... ال�سركة  الثانية  �سدها  املطعون  لدى  املوؤمنة  )7٨49/م.م(  رقم 

اإدانته  متت  وقد  املذكورة  املعدة  يقود  كان  الذي  ال�سائق  خطاأ  عن  ذلك  نتج  وقد 

وحماكمته جزائيا على هذا اجلرم لدى الدائرة اجلزائية ب�ساللة يف الق�سية رقم 

املخت�سة  املدنية  للمحكمة  املدين  باحلق  املتعلقة  الدعوى  واأحالت   )2009/342(

حيث مت قيد الدعوى املدنية �سابقة االإ�سارة والتي خل�ست املحكمة االبتدائية فيها 

اإىل الق�ساء باإلزام ال�سركة املدعى عليها �سركة ........ باأن توؤدي للمدعية مبلغا 

قدره )910,600ر.ع( ت�سعمائة وع�سرة رياالت و�ستمائة بي�سة واإلزامها بامل�ساريف 
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ورف�س الدعوى يف مواجهة املدعى عليها الثانية ال�سركة .......... 

طعنت ال�سركة املدعية على احلكم االبتدائي باال�ستئناف رقم )1٨7 ل�سنة 2016م( 

فق�ست حمكمة اال�ستئناف ب�ساللة بعدم قبول اال�ستئناف �سكال لبطالن �سحيفته.

...و�سالت  مكتب  من   .... املحامي  وكيلها  فتقدم  احلكم  بهذا  الطاعنة  تر�س  مل 

للمحاماة للمحكمة العليا طالبا اأ�سليا نق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي للدعوى 

ملحكمة  واالإحالة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  واحتياطيا  طلباته  بكامل  والق�ساء 

اال�ستئناف لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة. واأودع مع �سحيفته ما يفيد التوكيل 

و�سداد الر�سم والكفالة.

من  الكثري  �سابها  االبتدائي  احلكم  حيثيات  اأن  حا�سلها:  اأ�سباب  على  طعنه  وبنى 

االأخطاء والعيوب التي كان يتعني على حمكمة اال�ستئناف النظر اإليها ولو من تلقاء 

نف�سها واأن تدلوا فيها بدلوها ال اأن تتم�سك فقط بال�سروط ال�سكلية الواجب توافرها 

يف �سحيفة اال�ستئناف فاملحكمة االبتدائية خلطت يف مو�سوع الدعوى بدليل اأنها 

اأ�سارت اإىل طرف رابع وهو �سركة ......  

اأن �سحيفة اال�ستئناف  اإن ق�ساء حكم حمكمة اال�ستئناف كان قائما على فر�سية 

جاءت خمالفة ملا جاء بن�س املادة )219( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

وعلى الرغم من اأن ال�سحيفة ت�سمنت اأ�سبابا هي اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله 

اأ�سباب  وهذه  الدعوى  اإثبات  يف  امل�ستاأنفة  بحق  واالإخالل  الت�سبيب  يف  والق�سور 

تف�سيال  يكون  اأن  يعدو  ال  ذلك  عدا  وما  ال�سكل  حيث  من  اال�ستئناف  لقبول  كافية 

وبيانا لالأ�سباب, عر�س ملف الطعن عل هيئة املحكمة بغرفة املداولة فقرت املحكمة 

االأمر با�ستكمال االإجراءات فاأعلنت �سحيفة الطعن للمطعون �سدهما ومل يتقدم اأي 

منهما بالرد عليها.

�ملحكمة

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكال.

واأما من حيث املو�سوع وما نعى به وكيل الطاعنة على احلكم املطعون فيه فهو �سديد 

ذلك اأن الن�س يف املادة )219( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية على وجوب 

اإمنا  باطلة  كانت  واإال  اال�ستئناف  اأ�سباب  بيان  على  اال�ستئناف  �سحيفة  ا�ستمال 
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اأو  ق�سد به امل�سرع اإعالم امل�ستاأنف �سده باأ�سباب اال�ستئناف ليتمكن من الرد عليها 

اأ�سبابه  اإىل  ي�سيف  اأن  وللم�ستاأنف  اال�ستئناف  نطاق  حتديد  يق�سد  ومل  بها  لي�سلم 

هذه  ق�ساء  اأن  كما  املرافعة  جل�سات  اأثناء  عنها  يعدل  اأن  اأو  االأ�سباب  من  �ساء  ما 

على  االطالع  لتعذر  االأ�سباب  من  اال�ستئناف  �سحيفة  خلو  اأن  على  ا�ستقر  املحكمة 

وكان  ذلك  كان  واإذ  الطلبات  فهم  اإمكانية  ب�سرط  البطالن  يرتب  ال  احلكم  م�سودة 

الثابت من �سحيفة ا�ستئناف الطاعنة تقريرها باأن احلكم االبتدائي مل يجد قبوال 

لديها فهي تطعن عليها باملخالفة للقانون واخلطاأ يف تطبيقه والق�سور يف الت�سبيب 

واالإخالل بحق الدفاع وحيث اإنها مل تت�سلم ن�سخة من حيثيات احلكم لعدم طباعتها 

�سارحة  اإ�سافية  مبذكرة  تتقدم  �سوف  فاإنها  لذلك  ال�سحيفة  اإعداد  تاريخ  حتى 

طلبات  اأن  كما  احلكم؛  حيثيات  من  ن�سخة  على  احل�سول  عند  اال�ستئناف  الأ�سباب 

تعديل  طلبت  فقد  مفهومة  وا�سحة  اال�ستئناف  �سحيفة  يف  املو�سوعية  الطاعنة 

لها  توؤدي  باأن  االأوىل  �سدها  امل�ستاأنف  باإلزام  جديد  من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم 

و�ستون  وت�سعة  وت�سعمائة  ا  األفاً ع�سر  خم�سة  ر.ع(   15969,351( مقداره  مبلغا 

رياال وثالثمائة واإحدى وخم�سون بي�سة كما اأنها اأ�سارت يف �سحيفتها اإىل القواعد 

ببطالن  الدفع  يجعل  ذلك  كل  والتبعية  التق�سريية  امل�سئولية  عن  التعوي�س  يف 

ال�سحيفة على هذا احلال خللوها من االأ�سباب غري �سديد ويتعني بالتايل رف�سه واإذ 

مما  وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اأخطاأ  فقد  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف 

يوجب نق�سه على اأن يكون مع النق�س االإحالة وباإلزام املطعون �سدهما بامل�ساريف 

ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب 

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه وبقبول 

يف  لتحكم  ب�ساللة  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  �سكال  اال�ستئناف 

مو�سوعه بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهما بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/9 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ �سامل بن را�سد القلهاتي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: �سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف 

الفرعي, وحممد �سالح علي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)61(

الطعن رقم 2017/466م

ر�سوم – م�سروفات )خبري( 

التنازل  - حق  ولها  للدولة  حق  فالر�سوم  وامل�سروفات؛  الر�سوم  بني  فرق  هناك 

عنها, اأما م�ساريف اخلبري فهي حق للخبري وهو من قطاع غري القطاع احلكومي 

فال يت�سمنه التنازل عن الر�سوم.

الوقائــع 

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها ورثة .... وميثلهم مكتب..... للمحاماة اأقاموها 

لدى املحكمة االبتدائية بالر�ستاق الدائرة الثالثية �سد املديرية العامة لالإ�سكان 

مب�ساحة  زراعية  اأر�سا  ميتلكون  باأنهم  دعواهم  �سحيفة  يف  قائلني  امل�سنعة  بوالية 

اإياها  ملكوا  التي  اأر�سهم  من  جزء  وهي  مربعِا  مرتا  و�ستني  وت�سعة  األفا  خم�سني 

وم�ساحتها مائة وت�سعة وثمانون األفا وثمامنائة و�ستة و�سبعون مرتا مربعا فيطالبون 

باجلزء املتبقي من االأر�س التي ملكوا اإياها واإلزامهم باإ�سدار ملكية لها وقدموا ما 

لديهم من م�ستندات وقد ح�سر ممثل املدعى عليها وقدم مذكرة بالرد خل�س فيها 

اإىل طلب رف�س الدعوى واإلزام رافعيها بامل�ساريف قائال اإن موقع الدعوى عبارة عن 

الوقوف على مكان  املحكمة  ادعاءهم فقررت  يوؤيد  ما  اأر�س ف�ساء ولي�س بحوزتهم 

الدعوى للمعاينة وقد ح�سر االأطراف على املوقع وتبني لها باأن االأر�س بها زراعة 

مو�سمية ومن بينها زراعة القت وبيت قدمي وبها بئر من نوع ثقب وبئر موجودة ي�سخ 

منها املاء وا�ستمعت ل�سهادة �سهود املدعني الذين �سهدوا مبلكيتها للمدعني واأن وزارة 

االإ�سكان قامت بتمليكهم جزءا كبريا من االأر�س وهي امل�ساحة امل�سار اإليها اأعاله وكان 

اآنذاك  واأ�سدرت لهم ملكية وبناء على  اعتمادها على الزراعة املو�سمية املوجودة 

ما تبني للمحكمة من اآثار قائمة وعلى �سهادة ال�سهود حكمت لهم بامل�ساحة املتبقية 

من االأر�س التي مل تدخل يف ملكيتهم ال�سابقة وقدرها خم�سون األفا وت�سعة و�ستون 

مرتا مربعا واألزمت املدعى عليها باإ�سدار ملكية لها مع اإلزامها بامل�ساريف فلم تر�س 
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وزارة اال�سكان باحلكم وا�ستاأنفته لدى حمكمة اال�ستئناف بالر�ستاق فح�سر اأطراف 

ومرفقاته  امل�ستاأنف  احلكم  على  واطلعت  اأقوالهم  اإىل  وا�ستمعت  لديها  الدعوى 

اأتعاب ثالثمائة  له  املوقع ورفع تقرير عنه وحددت  ملعاينة  انتداب خبري  فقررت 

حكمت  عليه  وبناء  للمحامي  االأتعاب  بدفع  تر�س  فلم  امل�ستاأنفة  على  عماين  ريال 

بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع برف�سه وتـاأييد احلكم امل�ستاأنف فلم تر�س وزارة 

اال�سكان باحلكم وطعنت عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا بو�ساطة ممثلها ...... 

واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من التفوي�س وما يفيد ا�ستكمال اإجراءاته ال�سكلية 

نعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل و�ساق 

لعدم  اأخطاأت يف حكمها حني ق�ست برف�س اال�ستئناف  املحكمة  اأن  اأ�سبابا حا�سلها 

اخلبري  اأتعاب  بدفع  احلكومية  اجلهات  يلزم  ال  القانون  اإن  اإذ  اخلبري  اأتعاب  �سداد 

بعدم  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  وزير  الدكتور  معايل  من  ال�سادرة  الفتوى  على  بناء 

اإلزام اجلهات احلكومية ب�سداد ر�سوم اخلربة وامل�ساريف وعن املو�سوع فاإن املطعون 

200٨م فملكوا مئة وت�سعة  �سدهم تقدموا �سابقا بطلب متليكهم قطعة االأر�س يف 

وثمانني األفا وثمامنائة و�ستة و�سبعني مرتا مربعا و�سدرت لهم ملكية بناء على قرار 

اللجنة املحلية وقد وافقوا على ذلك , ويف 2012م قاموا باملطالبة مرة ثانية لالأر�س 

ذات الدعوى وهي عبارة عن اأر�س بي�ساء اأما االآثار التي بها من زراعة وغريها فهي 

حديثة ومل تكن يف حالة طلبهم االأول موجودة وتعترب االأر�س من اأمالك الدولة 

املو�سوع  ويف  �سكال  الطعن  قبول  بطلب  �سحيفته  وختم  دعوى  فيها  ت�سمع  ال  التي 

نظرها  جواز  وبعدم  الدعوى  برف�س  جمددا  والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  باإلغاء 

واحتياطيا اإعادتها ملحكمة اال�ستئناف لتنظرها بهيئة مغايرة وتعاين االأر�س حمل 

النزاع للتاأكد من قدم احليازة اأو عدمها وقد اأبلغ املطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن 

فردوا عليها مبذكرة بو�ساطة حماميهم ....... من مكتب ........ للمحاماة جاء يف 

مذكرة ردهم اأن االأر�س املطالب بها هي جزء من اأر�سهم التي ملكوا اإياها �سابقا واأنها 

وا�سح  دليل  على  حكمها  بنت  املحكمة  واأن  قدمي  وبيت  اآبار  وبها  بالزراعة  عامرة 

وختموا مذكرتهم بطلب رف�س الطعن وقد عقبت الطاعنة على مذكرة الرد مبا جاء 

يف �سحيفة طعنها موؤكدة اأن االأر�س بي�ساء واأن ما بها من زراعة اأو اآثار فهي حديثة 

وتعترب االأر�س من اأمالك الدولة وطالبت بنق�س احلكم ومل يعقب املطعون �سدهم 

على مذكرة التعقيب.



– 242 –

�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

املتعلقة بالطعن تقرر قبوله �سكال.

ويف املو�سوع وما اأبداه الطاعن من اأ�سباب حول ر�سوم اخلبري وما قدمه من م�ستندات 

حق  فالر�سوم  وامل�سروفات  الر�سوم  بني  فرق  فهناك  الر�سوم  من  باالإعفاء  تتعلق 

للدولة ولها حق التنازل عنها كون الدافع من ذات احلكومة, اأما م�ساريف اخلبري فهو 

حق للخبري وهو من قطاع غري القطاع احلكومي فال يت�سمنه الر�سوم, واجتاه املحكمة 

يف ذلك �سحيح.

احلكم  عليه  بنى  ما  على  حكمها  قررت  وقد  االأعلى  اخلبري  املحكمة  فاإن  وكذلك 

االبتدائي من اأ�سباب راأت اأ�سبابها موافقة.

واأما الطعن حول موافقة املطعون �سدهم على قرار اللجنة املحلية فهو �سديد ذلك 

واإن كان املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن حت�سيل الوقائع يف الدعوى وتقدير االأدلة 

وقبولها وردها من �سلطة حمكمة املو�سوع وال رقابة عليها اإال اأن ذلك مقيد باأن تبني 

ذلك على اأ�سباب �سحيحة متكن من حمل احلكم على الوجه ال�سحيح. 

فاإنه وباالطالع على امل�ستندات املرفقة مبلف الق�سية فاإن املطعون �سدهم ومبوجب 

ر�سالتهم اإىل وزير اال�سكان والتي جاء فيها )اإال اأن اللجنة املحلية ملكتنا �سابقا جزءا 

من االأر�س ووعدنا االأع�ساء باأن اجلزء االآخر �سيتم متليكنا الحقا وقد وافقنا على 

قرار اللجنة ال�سابق اآنذاك كونهم وعدونا بتمليك اجلزء االخر الحقا(.

وهذا دفع قد اأثري من الطاعنة ومل تناق�سه املحكمة وهو دفع جوهري لو مت حتقيقه 

رمبا يتغري الوجه يف الدعوى مما يعيب احلكم االإخالل يف حق الدفاع ويتعني نق�سه 

كما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالته 

ملحكمة اال�ستئناف بالر�ستاق لنظره بهيئة مغايرة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/9 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د اأحمد  بن 

نا�سر الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)62(

الطعن رقم 2017/6م

حمكمة عليا )خ�سو�سية- جواز - نظر ذات الدعوى(

قانون  - حمكمة  اأنها  ذلك  املحاكم  بقية  عن  تختلف  خ�سو�سية  العليا  للمحكمة 

ويف املرة الثانية حمكمة مو�سوع. ونظر الق�سية من ذات الق�ساة الذين نظروها 

اأن  ذلك  اال�ستئناف. علة  اإعادتها من حمكمة  بعد  �سابقا ال مينعهم من نظرها 

ا نظروه نظرة قانونية ولي�ست مو�سوعية. احلكم املعرو�س اأمامهم �سابقاً

الوقائــع

تتح�سل وقائع الدعوى كما يتبني من احلكم املطعون فيه و�سائر اأوراقها يف اأن ورثة 

االبتدائية  املحكمة  اأمام    ..... اأبناء   .... و.....  �سد....  الدعوى  اأقاموا    ....

املربم  البيع  عقد  بف�سخ  احلكم  الطلبات  تعديل  بعد  ختامها  يف  طلبوا  بالربميي 

بني املدعى عليه الثاين واملدعى عليه الثالث واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل 

التعاقد و احلكم ببطالن ت�سجيل �سند امللكية با�سم املدعى عليهم الثالث )..... ( 

وحمو وك�سط بيانات ت�سجيل �سند امللكية با�سم املدعى عليه الثاين واالأمر باإعادة 

ت�سجيلها با�سم ورثة ... , و اإلزام املدعى عليه االأول ب�سداد مبلغ قدره ع�سرون األف 

ريال عماين كتعوي�س للورثة نتيجة االإخالل بالعقد , واإلزام املدعى عليه الثاين 

برد ما ت�سلمه من مبالغ ل�سالح املدعى عليهم الثالث من جراء بيع العقار له واحتياطا 

خماطبة االإ�سكان الإيداع ن�سخة من عقد ت�سجيل �سند امللكية با�سم املدعى عليه الثاين(. 

واأ�سدرت املحكمة حكمها الذي ق�سى )برف�س الدعوى واإلزام رافعها بامل�ساريف(. 

باال�ستئناف  املدعى عليهم فقد طعنوا عليه  لدى  يلق هذا احلكم قبوالاً  وحيث مل 

)بقبول  ق�سى  الذي  حكمها  املحكمة  واأ�سدرت  بالربميي  اال�ستئناف  حمكمة  لدى 

امل�ستاأنفني  الزمت  و  امل�ستاأنف  املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم  اال�ستئناف �سكال و يف 

بامل�ساريف(.
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فلم ينل احلكم قبوال لدى امل�ستاأنفني فتقدموا عليه بالطعن اأمام هذه املحكمة بالرقم 

)2013/٨76( واأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )13/ 201٥م( الدائرة املدنية )ج( 

واإعادة  فيه  املطعون  بنق�س احلكم  املو�سوع  �سكال ويف  الطعن  والذي ق�سى )بقبول 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بالربميي لنظرها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهم 

امل�سروفات ورد الكفالة للطاعن(.

ق�سى  الذي  حكمها  واأ�سدرت  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  مغايرة  بهيئة  احلكم  ونظر 

)برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف(. 

فلم ينل احلكم قبوال لدى املدعني فطعنوا عليه بالنق�س اأمام هذه املحكمة بالرقم ) 

2016/1141( وا�سدرت املحكمة حكمها رقم )301/ 2017م( الدائرة املدنية )ج(  

والذي ق�سى )بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

واملطعون  الطاعنني  من  البيع  عقد  بف�سخ  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

�سده االأول واإعادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد واحلكم مبحو وك�سط بيانات 

ت�سجيل �سند امللكية با�سم املطعون �سدهما الثاين والثالث واالأمر باإعادة ت�سجيلها 

با�سم مورث الطاعنني واإلزام املطعون �سدهم امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني(. 

وقد تقدم ...  بو�ساطة وكيلهم املحامي ... من مكتب .... للمحاماة واال�ست�سارات 

مبوجب  العليا  املحكمة  من  ال�سادر  احلكم  يف  بطالن  بدعوى  بالربميي  القانونية 

�سحيفة اودعها اأمانة املحكمة التم�س من خاللها قبول االلتما�س �سكال ويف املو�سوع:

)2016/1141م(  رقم  الطعن  يف  ال�سادر  احلكم  واإلغاء  املحكمة  هيئة  برد  احلكم 

الدائرة املدنية )ج( واإعادة نظرها اأمام دائرة اأخرى ووقف تنفيذ احلكم.

وقد اأ�س�س دعواه اأن بع�س الق�ساة الذين اأ�سدروا احلكم ال�سادر من املحكمة العليا 

يف الطعن رقم )2013/٨76( ا�سرتكوا بالهيئة الق�سائية باملحكمة العليا يف الطعن 

قانون  من   )143( املادة  ملقت�سى  خمالفا  يعد  مما   )2016/1141( رقم  االأخري 

االإجراءات املدنية والتجارية.

�ملحكمة

وحيث ا�ستوفت الدعوى اأو�ساعها ال�سكلية وتقرر قبولها �سكال.

و اأما من حيث املو�سوع  و ما نعاه املدعي على احلكم ال�سادر من املحكمة العليا بتاريخ 
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30/مار�س/201٥م برقم )691 / 201٥م(  الدائرة املدنية )ج( بالبطالن ملخالفته 

ن�س املادة )142 و143( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية غري �سديد , ذلك 

اأن الن�س يف املادة )142( من قانون االإجراءات املدنية و التجارية يوؤكد على اأنه 

اأحد  يرده  مل  ولو  �سماعها   من  ممنوعا  الدعوى  لنظر  �سالح  غري  القا�سي  ))يكون 

اخل�سوم يف اأحوال عدة من بينها الفقرة هـ : اإذا كان اأفتى اأو ترافع عن اأحد اخل�سوم 

له  �سبق  كان قد  اأو   , بالق�ساء  ا�ستغاله  كان ذلك قبل  ولو  فيها  اأو كتب  الدعوى  يف 

نظرها قا�سيا اأو خبريا حمكما اأو كان قد اأدى �سهادة فيها ..((.

واملادة )143( يقع باطال عمل القا�سي اأو ق�ساوؤه يف االأحوال املن�سو�س عليها يف املادة 

املحكمة  البطالن يف حكم �سدر من  واإذا وقع هذا  باتفاق اخل�سوم.  ال�سابقة ولو مت 

العليا جاز للخ�سم اأن يطلب منها اإلغاء احلكم واإعادة نظر الطعن اأمام دائرة اخرى(. 

ذلك اأن امل�سرع عندما و�سع هذه ال�سوابط يبتغي منها اإر�ساء العدالة النزيهة وخلو 

القا�سي قد عرف جمريات  كان  اإذا  اإال  ذلك  يكون  موؤثرات على احلكم وال  من  الفكر 

الق�سية وغار يف اأعماقها وتكونت لديه عقيدة توؤثر على جمريات الق�سية وحياده عن 

العدالة. فلهذا ميتنع القا�سي من نظر ق�سية ا�ستعر�س مو�سوعها وقال كلمته فيها.

فلهذا ال يجوز لقا�سي اال�ستئناف اأن ينظر ق�سية يف املحكمة العليا قد نظرها �سابقا 

وقد  مو�سوع  حمكمة  اال�ستئناف  حمكمة  اأن  ذلك  يف  والعلة  اال�ستئناف  حمكمة  يف 

�سرب اأعماقها وعرف مكنوناتها.

واملحكمة العليا لها خ�سو�سية تختلف عن بقية املحاكم ذلك اأنه ا حمكمة قانون ويف 

املرة الثانية حمكمة مو�سوع. ونظر الق�سية من ذات الق�ساة الذين نظروها �سابقا ال 

مينعهم من نظرها بعد اإعادتها من حمكمة اال�ستئناف وعلة ذلك اأن احلكم املعرو�س 

اأمامهم �سابقا نظروه نظرة قانونية ولي�ست مو�سوعية ومل تتكون لديهم من الفكرة 

التي ميكنهم اإ�سدار حكم بات فيها ولهذا اأعيدت للمحكمة التي اأ�سدرت لكي تكمل ما 

تراه املحكمة العليا من نق�س قانوين موؤثر يف �سحة احلكم لت�ستكمل املحكمة جوانب 

الق�سية مما ميكن من اإ�سدار احلكم.

ولهذا فاإن قانون االإجراءات املدنية والتجارية ن�س يف املادة رقم )ال يجوز الطعن 

العليا باأي طرق من الطرق الطعن( وهذا هو االأ�سل وما ورد يف  اأحكام املحكمة  يف 

املادة )143( ا�ستثناء ويقيد بالعلة التي منعت من نظر القا�سي الق�سية.
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وهذا ال يوؤدي اإىل بطالن احلكم وهذا ما ثبت لدى املحكمة بعد التمحي�س والتدقيق.

وكما هو املقرر قانونا اأن االأ�سل اأن االإجراءات القانونية قد روعيت واالأ�سل �سحتها.

فاإنه  املدينة ج(  العليا )الدائرة  وملا ثبت لدى املحكمة عدم بطالن حكم املحكمة 

بالتايل تق�سي املحكمة برف�س الدعوى ح�سبما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الدعوى �سكالاً ويف املو�سوع برف�سها ورد ثالثة اأرباع الكفالة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/16 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)63(

الطعن رقم 2017/197م

حكم )حمكمة – �سكل - مو�سوع( – تنفيذ )عقد – توقف - ظروف( 

�سدور حكم من قا�س اأو دائرة يف ال�سكل ال مينعهما من نظر املو�سوع م�ستقبال. -

املقرر اأن احلكم ال�سادر بعدم قبول الدعوى اأو رف�سها بحالتها له حجية موؤقتة  -

يجوز معاودة طرح النزاع متى تغريت احلالة التي انتهت باحلكم ال�سابق.

اإذا كان توقف املتعاقد عن الوفاء ب�سبب ظروف طراأت بعد اإبرام العقد �سواء  -

تنفيذ  عن  االمتناع  االآخر  للمتعاقد  يبيح  مما  اأجنبي  ب�سبب  اأو  منه  بخطاأ 

التزامه, جاز للمتعاقد االآخر اأن يتخذ من االإجراءات امل�سروعة ما مينع حدوث 

اأو  التزامه  تنفيذ  االآخر عن  املتعاقد  نتيجة عن توقف  له  يتحقق  الذي  ال�سرر 

الطرف  اأن  طاملا  باآخرين  باال�ستعانة  اأو  ب�سخ�سه  �سواء  تفاقمه  دون  احليلولة 

االآخر مل يقدم له �سمانا كافيا على اأن توقفه كان عار�سا واأنه �سيعود اإىل التنفيذ

الوقائــع 

اأن املدعي  الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف  تتلخ�س 

املحكمة  اأمام  )201٥/126م(  رقم  املدنية  الدعوى  اأقام   ..... �سده(  )املطعون 

ملفي  ب�سم  احلكم  طالبا   ..... )الطاعن(  عليه  املدعى  �سد  مب�سقط  االبتدائية 

العقد  وف�سخ  الدعوى  اإىل  )2010/٨٨٨م(  و  )2010/6٨6م(  رقم  اال�ستئناف 

عماين  ريال  األف  اأربعمائة  ر.ع(   400000( مقداره  مبلغ  برد  عليه  املدعى  واإلزام 

ومبلغ )300000 ر.ع( ثالثمائة األف ريال عماين على �سبيل التعوي�س وامل�سروفات 

و )7٥00 ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة.

ي�سرتي  اأن  على  200٨م  �سبتمرب  �سهر  يف  عليه  املدعى  مع  اتفق  املدعي  الأن  وذلك 

مبلغ  منها  ريال عماين دفع  األف  �ستمائة  ر.ع(  فلل بقيمة )600000  اأربع  له عدد 

)400000 ر.ع( اأربعمائة األف ريال عماين مقدم التعاقد اأثناء البناء دفعت مبوجب 
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�سيكني م�سحوبني على بنك ....... على اأن يتم �سداد باقي الثمن وقدره )200000 

ر.ع( بعد االنتهاء من البناء يف موعد اأق�ساه 2009/7/1٥م اإال اأن املدعى عليه مل 

يقم باإنهاء البناء يف ذلك املوعد ومل يتم الت�سليم بل وا�ستحال ب�سبب بيع املدعى 

عليه لفلتني من الفلل االأربع حمل االتفاق اإىل اآخرين وعلى الرغم من ذلك رف�س 

املدعى عليه ت�سليم.

تداولت املحكمة االبتدائية نظر الدعوى ح�سب الثابت من حما�سر جل�ساتها ودفع 

املدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها وبرف�سها ويف ختام اجلل�سات 

انتهت املحكمة اإىل حكمها القا�سي بف�سخ عقد البيع الواقع مع املدعى عليه للمدعي 

يف �سبتمرب �سنة 200٨م لعدد اأربع فلل الواقعة على قطعة االأر�س رقم )999( مربع 

األف  �ستمائة  ر.ع(   600000( قدره  ثمن  مقابل  العذيبة  �سمال  ال�ساد�سة  املرحلة 

ريال عماين وباأن يرد املدعى عليه للمدعي مبلغ )400000ر.ع( اأربعمائة األف ريال 

ا قدره )116000 ر.ع( مائة و�ستة ع�سر األف ريال  ا مادياً عماين واأن يوؤدي له تعوي�ساً

عماين واألزمت املدعى عليه بامل�ساريف ومبلغ )300 ر.ع( اأتعاب املحاماة ورف�ست ما 

عدا ذلك من طلبات.

واإذ مل يرت�س املدعى عليه هذا الق�ساء طعن �سده باال�ستئناف رقم )2016/٥21م( 

ا  بطلب قبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

درجتي  عن  الدعوى  وم�ساريف  بر�سوم  �سده  امل�ستاأنف  اإلزام  مع  الدعوى  برف�س 

التقا�سي تداولت حمكمة اال�ستئناف ب�سحار نظر اال�ستئناف اإىل اأن ق�ست بجل�سة 

رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  2016/12/20م 

بامل�ساريف.

مبوجب  املاثل  الطعن  �سده  فاأقام  فيه  املطعون  احلكم  ق�ساء  الطاعن  يرت�س  ومل 

2017/1/29م وموقعة من وكيله  �سحيفة قدمت الأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 

وكيله  من  وموقعة  2017/1/29م  بتاريخ  املحكمة  لدى  املقبول  املحامي   ......

........ املحامي املقبول لدى املحكمة العليا من مكتب ..... حمامون وم�ست�سارون يف 

القانون واأرفق معها ما يفيد التوكيل و�سداد الر�سم والكفالة.

وطالب يف ختام �سحيفته بقبول الطعن �سكالاً وب�سفة �سكالاً وب�سفة م�ستعجلة بوقف 

تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون 

فيه واإلغائه واإعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف ب�سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة 
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مغايرة ورد الكفالة للطاعن.

اأ�سباب الطعن

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها:

: بطالن احلكم املطعون عليه ملخالفة املادة )142 و 143( من قانون االإجراءات  اأوالاً

املدنية والتجارية وذلك الأن ف�سيلة القا�سي ال�سيخ املختار �سبق واأن ف�سل يف ذات 

املو�سوع يف حكم اال�ستئناف رقم )2010/٨٨٨م( بني ذات االأطراف وقد �سدر ذلك 

احلكم بجل�سة 2011/11/20م  وبذلك يكون هذا احلكم �سابه البطالن ل�سبق ف�سل 

رئي�س الدائرة يف ذات النزاع.

ا: اخلطاأ يف تطبيق القانون: ثانياً

االبتدائي  احلكم  �ساير  حني  القانون  تطبيق  يف  فيه  املطعون  احلكم  اأخطاأ  لقد 

يف  باحلكم  فيها  الف�سل  ل�سابقة  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  الدفع  قبوله  عدم  يف 

والطعن  )2010/٨٨٨م(  برقم  وامل�ستاأنفة  ثالثي  مدين   )2009/3110( الدعوى 

)2010/6٨6م( والدعوى )2010/196٥م( وا�ستئنافها )2011/11٥م( والدعوى 

)201٥/2٨2م( مدين م�سقط.

االأحكام  اإن  حيث  االإثبات  قانون  من   )٥٥( املادة  خالف  االبتدائي  احلكم  رد  واإن 

ال�سابقة امل�سار اإليها حازت حجية االأمر املق�سي به واأن النزاع املطروح حمل الدعوى 

هو ذاته املحكوم فيه باالأحكام ال�سابقة فقد احتدت اخل�سومة واأطرافها ومو�سعها 

املق�سي به قد توافرت يف تلك االأحكام وهو متعلق بالنظام  و�سببها فحجية االمر 

العام وحتكم به املحكمة ولو من تلقاء نف�سها وفقا للمادة )٥٥( من قانون االإثبات.

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل: ثالثاً

�ساب احلكم االبتدائي الذي �سايرته حمكمة اال�ستئناف ف�ساد يف اال�ستدالل وذلك 

حني ا�ستدل باأن الطاعن املدعى عليه لي�س له حق حب�س الدعوى من خالل فهمه 

الأن �سداد مبلغ )200000 ر.ع( مائتي األف ريال عماين باقي �سفقة البيع يتم �سداده 

بعد نقل ملكية الفلل االأربع املبيعة للمدعى عليه وهذا فهم خاطئ لواقع الدعوى 

وا�ستدالل غري �سديد على عدم اأحقية الطاعن يف حب�س العني املبيعة حلني الوفاء 

بكامل الثمن فلو اأن املحكمة كانت قد �سمت الدعاوي املذكورة اإىل الدعوى املطعون 
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اأجري من  الدعوى يف مذكرتهما وحما�سر اجلل�سات وما  يف حكمها كما طلب طريف 

للمبلغ  ال�سداد  يتم  اأن  هو  الطرفني  بني  مت  الذي  االتفاق  اأن  لها  الأت�سح  حتقيقات 

املتبقي قبل نقل امللكية لكنها مل تقم ملفات الدعوى ومل تطلع على ما مت فيها وما 

�سده  املطعون  رف�س  الفلتني  بيع  وحتى  �سنوات  ثالث  مدار  فعلى  دفاع  من  فيها  دار 

ا من الفر�س ل�سداد  �سداد الباقي من الثمن وت�سلَُّم الفلل رغم اأن الطاعن اأعطاه عدداً

امل�ستحقات املتاأخرة لكنه اختار اإهمال تلك االإ�سعارات من ذلك اأنذار موجه لوكيله 

القانوين مكتب ...... واآخر لوكيله مكتب ..... وثالث بالربيد امل�سجل بريد عمان.

ا: اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله اأخطاأ احلكم املطعون فيه يف تطبيق القانون  رابعاً

وذلك  التعوي�س؛  مع  املبالغ  برد  الطاعن  واإلزام  العقد  بف�سخ  ق�سى  حينما  وتاأويله 

الذي  اخلطاأ  اأن  االمر  وحقيقة  الطاعن  حق  يف  العقدية  امل�سوؤولية  اأركان  النتفاء 

وقع من جانب املطعون �سده ولي�س من جانب الطاعن حيث اإنه من اأخل بالتزاماته 

يف �سداد باقي الثمن يف مواعيده بعد اكتمال البناء ولي�س كما جاء باحلكم املطعون 

فيه اأن الطاعن عجز عن الوفاء بالتزاماته جتاه املطعون �سده.

فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  بوقف  االأمر  فقررت  املحكمة  هيئة  على  الطعن  عر�س 

وكيله  فتقدم  للمطعون �سده  الطعن  واأعلنت �سحيفة  الطعن  اإجراءات  وبا�ستكمال 

بامل�ساريف  الطاعن  واإلزام  الطعن  رف�س  بطلب  ختمها  رد  مبذكرة   ...... املحامي 

واأتعاب املحاماة )٥00ر.ع(.

الق�ساة الذين ا�سرتكوا  اأحد  اأثاره الطاعن حول م�ساألة بطالن احلكم كون  ما  الأن 

اإ�سدار حكم �سابق يف ذات املو�سوع غري �سحيح؛ الأن احلكم  يف احلكم قد �سارك يف 

يف امل�ساألة كان �سكليا ومل يقبل الطلب باعتباره طلبا جديدا يف مرحلة ال�ستئناف 

واأما م�ساألة �سبق الف�سل يف الدعوى فالدعوى كانت قد رف�ست بحالتها وال مينع من 

اإقامتها اإن تغري حالها ورد ما اأثاره يف الفقرة الرابعة من االأ�سباب باأن اأثاره الطاعن 

غري �سحيح فالطاعن مل ينجز ما هو متفق عليه يف املدة املحددة, عقب وكيل الطاعن 

بالت�سميم على ما جاء ب�سحيفته وال تعقيب من املطعون �سده.

�ملحكمة

فهو  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  �سائر  م�ستوفيا  املقرر  امليعاد  يف  قدم  الطعن  اإن  حيث 

. مقبول �سكالاً
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واما من حيث املو�سوع وعن دفع الطاعن ببطالن احلكم املطعون عليه ملخالفة املادتني 

القا�سي  ف�سيلة  الأن  وذلك  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من  )142و143( 

...... �سبق واأن ف�سل يف ذات املو�سوع يف حكم اال�ستئناف رقم )2010/٨٨٨( بني 

اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  من  املقرر  من  اأن  ذلك  ومردود  �سحيح  فغري  االأطراف  ذات 

�سدور حكم من قا�س او دائرة يف ال�سكل ال مينعها من نظر املو�سوع اإذا رفع اإليها ملا 

كان ذلك وكان الثابت من احلكم امل�سار اإليه �سند الطاعن يف دفعه اأنه مل يتطرق اإىل 

ا الأول مرة يف مرحلة اال�ستئناف ومل  اأثرياً باعتباره  الطلب  رد  الدعوى بل  مو�سوع 

اأمام املحكمة االبتدائية واأن احلكم برف�س دعوى البائع ب�سحة ونفاذ عقد  يقدم 

البيع الإخالله بالتزامه وت�سرفه ببيع فلتني من الفلل االأربع دون موافقة امل�سرتي 

ال مينع املطعون �سده امل�سرتي من اإقامة دعوى مقابلة اأو منف�سلة بف�سخ البيع ورد 

املدفوع من الثمن وذلك لالإخالل املذكور ولئن ثبت اأن دعوى املطعون �سده �سبق اأن 

ق�سي برف�سهما مبا اأ�سار اإليه الطاعن يف دفعه فاإن ذلك الرف�س �سبب بكونه باحلالة 

التي كان عليها ومن املقرر اأن احلكم ال�سادر بعدم قبول الدعوى اأو رف�سها بحالتها 

له حجية موؤقتة يجوز معاودة طرح النزاع متى تغريت احلالة التي انتهت باحلكم 

الطاعن  من  املبدى  الدفع  على  رده  يف  االبتدائي  احلكم  قرره  الذي  االأمر  ال�سابق 

ا ل�سحيح القانون. ا موافقاً فكان ردا �سحيحاً

�سايرته  الذي  االبتدائي  احلكم  باأن  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  نعي  وعن 

حمكمة اال�ستئناف �سابه ف�ساد يف اال�ستدالل وذلك حني ا�ستدل باأن الطاعن املدعى 

لي�س له حق حب�س الدعوى من خالل فهمه الأن �سداد مبلغ )200000 ر.ع(  عليه 

مائتي األف ريال باقي �سفقة البيع يتم �سداده بعد نقل ملكية الفلل االأربع املبيعة 

للمدعي وحيث اإن هذا النفي مردود ذلك اأن ق�ساء هذه املحكمة ا�ستقر على اأن فهم 

وحت�سيل الواقع يف الدعوى وتقدير اأدلتها وما قدم فيها من م�ستندات من اإطالقات 

بغري  املحكمة  بها  ت�ستقل  التي  املو�سوعية  امل�سائل  من  باعتبارها  املو�سوع  حمكمة 

الثابت  اأ�سله  وله  ا  �سائغاً وحت�سيلها  فهمها  كان  طاملا  العليا  املحكمة  من  عليها  معقب 

باالأوراق ويكفي حلمل ق�سائها ملا كان ذلك وكان الثابت من مدونات احلكم املطعون 

فيه اأنه فهم الواقع يف الدعوى وح�سله على نحو ما هو ثابت لديها اأن البائع الطاعن 

اإنه ت�سرف  بل  املحدد  املبيع يف وقته  ت�سليم  به من  التزم  الوفاء مبا  قد عجز عن 

االتفاق  تنفيذ  اأ�سبح  ثم  ومن  الآخرين  عليها  املتفق  االأربع  الفلل  من  فلتني  بيع  يف 

اأو دفاع يف حني  م�ستحيالاً ومل يدفع املدعى عليه )الطاعن( طلب املدعي باأي دفع 
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املقدم  الثمن  من  عليه  املتفق  دفع  يف  بالتزامه  اأوفى  قد  �سده  املطعون  امل�سرتي  اأن 

وا�ستند  امللكيات  ونقل  العقد  ت�سجيل  عند  الثمن  من  الباقي  يدفع  اأن  االتفاق  واأن 

احلكم يف فهمه وحت�سيله هذا على ما قدم يف الدعوى من اإقرارات وم�ستندات فكان 

ا ي�ستند على ما له اأ�سل ثابت باالأوراق ومن ثم  ا �سائغاً حت�سيله وا�ستخال�سه �سديداً

يتعني رف�س الطعن بهذا الوجه.

واأما عن نعيه على احلكم بال�سبب الرابع املتمثل يف اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله 

مبقولة اإن اأخطاأ احلكم املطعون فيه يف تطبيق القانون وتاأويله حينما ق�سى بف�سخ 

امل�سوؤولية  اأركان  النتفاء  وذلك  التعوي�س  مع  املبالغ  برد  الطاعن  واإلزام  العقد 

العقدية يف حق الطاعن.

وحيث اإن هذا النعي �سديد ذلك اأن موؤدى القواعد العامة يف العقد وعلى ما جرى به 

ن�س املادة )1٥7( من قانون املعامالت املدنيةـ  اأنه يف العقود امللزمة للجانبني اإذا كانت 

تنفيذ  عن  ميتنع  اأن  املتعاقدين  من  لكل  جاز  الوفاء  م�ستحقة  املتقابلة  االلتزامات 

التزامه اإذا مل يقم املتعاقد االآخر بتنفيذ ما التزم به ـ فاإذا كان توقف املتعاقد عن 

الوفاء ب�سبب ظروف طراأت بعد اإبرام العقد �سواء بخطاأ منه اأو ب�سبب اأجنبي مما 

يبيح للمتعاقد االآخر االمتناع عن تنفيذ التزامه وفق ما �سلف جاز للمتعاقد االآخر 

اأن يتخذ من االإجراءات امل�سروعة ما مينع حدوث ال�سرر الذي يتحقق له نتيجة عن 

توقف املتعاقد االآخر عن تنفيذ التزامه اأو احليلولة دون تفاقمه �سواء ب�سخ�سه اأو 

باال�ستعانة باآخرين طاملا اأن الطرف االآخر مل يقدم له �سمانا كافيا على ان توقفه 

يرجع  ال  اأنه  عليه  وينبني  معقول  اأجل  يف  التنفيذ  اإىل  �سيعود  واأنه  عار�سا  كان 

بال�سمان على املتعاقد االآخر ما دام مل يثبت اإ�ساءته يف ا�ستعمال حقه ح�سبما �سبق 

البيان وكان املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن حتديد اجلانب املق�سر يف العقد اأو نفي 

اأن ذلك  اإال  التق�سري عنه من م�سائل الواقع التي تدخل يف �سلطة حمكمة املو�سوع 

م�سروط اأن يبنى ذلك على اأ�سباب �سحيحة من الواقع والدليل وتوؤهله تلك االأ�سباب 

اإىل احلمل على الوجه ال�سحيح املوافق لل�سريعة والقانون اأما يف جمانبة ذلك جتعل 

ا بالنق�س واإذ كان ذلك وكان الطرفان يف العقد كل منهما يرمي االآخر  احلكم جديراً

بالتق�سري يف التزامه وكان الثابت من احلكم االبتدائي املوؤيد من احلكم املطعون فيه 

الأ�سبابه قد اأ�س�س ق�ساءه بالتعوي�س على توافر اأركان امل�سوؤولية العقدية يف جانب 

االآخر  الطرف  واأن  ميعادها  يف  املبيعة  الفلل  ت�سليم  يف  بالتزامه  الإخالله  الطاعن 

قد اأوفى بالتزامه ب�سداد مقدم الثمن واأن املبلغ املتبقي وهو مائتا األف ريال تدفع 
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وكان  القول  يوؤيد هذا  ما  االأوراق  العقار وت�سجيله وحيث ال يوجد يف  ت�سليم  بعد 

الطاعن يتم�سك باإنكاره ويقرر ا�ستحقاق دفعها قبل الت�سليم ويقرر اأن حب�سه للمبيع 

كان ب�سبب التاأخري يف اأداء هذا الباقي من الثمن ودعم دفاعه ب�سور من اإنذارات قرر 

اأنه وجهها للطاعن ويف ظل هذه املعيطات وهذا القول وكان الطاعن يتم�سك باإنكاره 

ويقرر ا�ستحقاق دفعها قبل الت�سليم ويقرر اأن حب�سه للمبيع كان ب�سبب التاأخري يف 

اأداء هذا الباقي من الثمن ودعم دفاعه ب�سور من اإنذارات قرر الأنه وجهها للطاعن 

ويف ظل هذه املعطيات وهذا االختالف بني الطرفني وخلو االأوراق مما يفيد االتفاق 

على �سداد املبلغ املتبقي من الثمن بعد اكتمال الت�سليم وت�سجيل امللكيات فاإن اأركان 

امل�سوؤولية مل يقم الدليل على اكتمالها يف حق الطاعن ومن ثم فاإن الق�ساء باإلزامه 

ب�سداد مبلغ قدره )116000 ر.ع( مائة و�ستة ع�سر األف ريال عماين يغدو ال اأ�سا�س 

له ويتعني رف�س الطلب واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فقد تعني نق�سه 

تنفيذ  ا�ستحال  وحيث  الطلب  هذا  وبرف�س  التعوي�س  مب�ساألة  تعلق  فيما  ا  جزئياً

ا وحيث اإن ف�سخ العقد اأو  العقد بكامل بنوده ملا تقدم فاإن طلب الف�سخ يكون �سديداً

انف�ساخه يرتب اإعادة احلال اإىل مكان عليه قبل التعاقد واإذ خل�س احلكم املطعون 

فيه اإىل اإلزام الطاعن باأن يرد للمطعون �سده مبلغ )400000 ر.ع( اأربعمائة األف 

ريال عماين املبلغ الذي قب�سه من الثمن وفقا ملا �سبق بيانه فاإن ق�ساءه يكون �سحيحا 

ا ل�سحيح الواقع والقانون ما يقت�سي رف�س الطعن فيما تعلق بهذا املو�سوع. موافقاً

ا فيما تعلق  وبناء عليه وملا تقدم تق�سي املحكمة بنق�س احلكم املطعون فيه جزئياً

�سده  املطعون  وتلزم  ذلك  عدا  فيما  الطعن  وترف�س  ال�سرر  عن  التعوي�س  مب�ساألة 

بامل�ساريف املنا�سبة ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بتعديل احلكم املطعون فيه بنق�سه 

الكفالة  ورد  ذلك  عدا  ما  ورف�س  برف�سه  والق�ساء  بالتعوي�س  يتعلق  فيما  ا  جزئياً

للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/30 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)64(

الطعن رقم 2017/627م

تعوي�س )خطاأ طبي - �سرر معنوي(

يكون التعوي�س عن االأخطاء الطبية التي ترتتب عليها اأ�سرار معنوية فقط مبا  -

ال يجاوز دية النف�س املن�سو�س عليها يف مر�سوم تقدير الديات واالأرو�س.

الوقائــع

للمحاماة   ...... مكتب  وميثله   ..... �سده  املطعون  اأن  يف  الدعوى  وقائع  تتلخ�س   

اأقام الدعوى االبتدائية لدى املحكمة االبتدائية مب�سقط �سد �سندوق التعوي�سات 

2012/2/23م ذهب اإىل م�ست�سفى خولة  الطبية بوزارة ال�سحة قائال اإنه يف يوم 

اخلام�سة  ال�ساعة  يف  وذلك  حملها  و�سع  وحان  حامال  كانت  التي  زوجته  م�ساحبا 

الوالدة  اإن  لهما  املعاجلة قالت  الطبيبة  اأن  اإال  الوالدة  اأمل  من  �سباحا وهي تعاين 

�ستتم يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساءا ول�سدة االأمل للزوجة رف�سا اخلروج من امل�ست�سفى 

نب�س  مالحظة  ليتم  الوالدة  �سالة  اإىل  واأدخلوها  االأطباء  ح�سر  �ساعتني  وبعد 

فنزل  عملية  بو�ساطة  الزوجة  توليد  مت  ق�سرية  فرتة  وبعد  اأمه  بطن  يف  اجلنني 

الولد وهو يف حالة غيبوبة تامه ب�سبب االختناق ونق�س االأك�سجني لفرتة زمنية 

مما نتج عنه اإعاقة يف الدماغ وا�ستمراره يف �سبات دائم طوال احلياة وكانت املولودة 

بنتا وقد رف�س امل�ست�سفى توفري العالج املنا�سب لها فاأ�سبحت عالة على اأبويها الأنها 

العلبة خم�سمائة ريال عماين ويطلب من  اإال بغذاء خا�س تكلف قيمة  ال تتغذى 

ريال عماين وقدم تقريرا  األف  املدعى عليها بدفع مبلغ خم�سمائة  اإلزام  املحكمة 

طبيا من امل�ست�سفى و�سورا فوتوغرافيه وفواتري عن الغذاء الذي تتغذى به الطفلة 

املحكمة  قررت  2016/4/13م  وبتاريخ  بها  يدان  التي  والقرو�س  راتب  و�سهادة 

على  دليال  هنالك  باأن  التقرير  يف  ردها  فجاء  العليا  الطبية  للجنة  املدعي  اإحالة 

�سي تي جي  القي�سرية الأن جهاز  العملية  املري�سة الإجراء  اأخذ  تاأخري يف  حدوث 

مل يو�سل باالأم عند الرتقيد ب�سبب اإخفاق يف النظام  وقد رد وكيل املدعى عليها 
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مبذكرة التم�س من خاللها رف�س الطعن وبعد �سماع اأقوال الطرفني واالطالع على 

التقرير الطبي من اللجنة العليا لالأخطاء الطبية مفاده باأن هنالك تق�سريا من قبل 

امل�ست�سفى ب�سبب التاأخري راأت املحكمة اأن ذلك يرتتب عليه م�سوؤولية فاأ�سدرت حكما 

يق�سي باإلزام املدعى عليها باأن تودي للمدعي ب�سفته وليا على ابنته القا�سرة مبلغ 

�سبعني األف ريال عماين واإلزامها بامل�ساريف و مبائة ريال اأتعاب املحاماة فلم ير�س 

الطرفان  فح�سر  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  وا�ستاأنفاه  باحلكم  الطرفني  كال 

و  امل�ستاأنف  احلكم  يف  جاء  ما  على  واطلعت  اأقوالهما  اإىل  ا�ستمعت  و  املحكمة  لدى 

مرفقاته وقررت �سم اال�ستئنافني معا  وبناء على ذلك وما تو�سلت اإليه املحكمة باأن 

راأت  العليا  اللجنة  العملية ح�سب ما جاء يف قرار  تاأخري  ب�سبب  ا طبيا  هنالك خطاً

باأن حكم املحكمة االبتدائية يف حمله  فق�ست بقبول اال�ستئنافني �سكال ويف املو�سوع 

برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف و الزام كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه فلم ير�س 

�سندوق التعوي�سات باحلكم وطعن عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا بو�ساطة وكيله 

......... باحث �سوؤون قانونية و اأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من الوكالة وما يفيد 

و  القانون  ال�سكلية نعى احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق  ا�ستكمال االإجراءات 

بالتعوي�س  ال�سندوق  بالزام  حكمها  يف  املحكمة  ق�ست  حيث  اال�ستدالل  يف  الف�ساد 

للطاعن مببلغ �سبعني األف ريال عماين علما باأن االأطباء الذين با�سروا توليد زوجة 

الطاعن بذلوا جهدهم ومل يكن منهم اأي تاأخري اأو تق�سري اأما ما اأ�سارت اليه اللجنة 

نق�س  ب�سبب  اإعاقه  من  للمولودة  حدث  ما  ولعل  اجلهاز  يف  خلال  هنالك  باأن  العليا 

حتدث  قد  اجلنني  يف  االإعاقة  الأن  دليل  يع�سده  مل  منها  تخمني  فهذا  االأك�سجني 

اإن  يد  فيه  لهم  فلي�س  اللجنة  اليه  اأ�سارت  الذي  اجلهاز  خلل  واأما  �سبب  اأي  بدون 

ما يحدث  العناية ولي�س يف مقدورهم  اإال بذل  االأطباء  ما على  و  كان هنالك خلل 

للمري�س من حاالت مل يكونوا لها �سبب كما اأن احلكم الذي األزم �سندوق التعوي�سات 

بدفع �سبعني األف ريال عماين فهو خمالف للمادة )20 مكرر( من قانون مزاولة مهنة 

الطب الب�سري وطب االأ�سنان رقم )96/22م( املعدل مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 

الثابتة  الطبية  االأخطاء  عن  التعوي�س  يكون  اأن  على  ن�ست  التي  )200٨/119م( 

والعجز اجلزئي واجلروح واالإ�سابات وفقا  الدائم  الكلي  والعجز  الوفاة  يف حاالت 

يف  التعوي�س  يكون  اأن  على  واالأرو�س  الديات  تقدير  يف  ال�سلطاين  املر�سوم  الأحكام 

حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعوي�س الوفاة ويكون التعوي�س عن االأخطاء 

الطبية التي ترتتب عليها اأ�سرار معنوية فقط مبا ال يجاوز دية النف�س املن�سو�س 

عليها يف مر�سوم تقدير الديات واالأرو�س  هذا اإن حتقق اخلطاأ اأما يف هذه الق�سية 



– 2٥6 –

فلم يكن من جانب االأطباء اأي خطاأ وختم �سحيفته بطلب قبول الطعن �سكال وبوقف 

التنفيذ حلني الق�ساء للطعن املاثل وعن املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

جمددا باإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لتنظرها بهيئة مغايرة اأو 

اأبلغ املطعون �سده ب�سحيفة  الت�سدي لرف�س الدعوى لعدم وجود خطاأ طبي وقد 

الطعن فرد عليها مبذكرة بو�ساطة وكيله ...... من مكتب ........ للمحاماة جاء 

يف مذكرة رده ان نعي الطاعن يف غري حمله واخلطاأ متحقق وذلك نتيجة مبا ح�سل 

االأجهزة  �سالحية  عدم  من  ات�سح  وما  �سده  املطعون  زوجة  توليد  يف  التاأخري  من 

لال�ستعمال وكان على امل�ست�سفى اأن يتاأكد من ا�ستمرار �سالحية االأجهزة لال�ستعمال 

الأن مثل هذه االأجهزة من ال�سروريات التي لو تعطلت لرتتبت عليها اأ�سرار ج�سيمة 

العليا  اللجنة  قرار  ذلك  اأكد  وقد  املر�سى  جلميع  ا�ستخدامها   باأهمية  علمهم  مع 

لالأخطاء الطبية باأن �سبب ما حدث هو تاأخري العملية وعدم �سالحية اجلهاز وهذا 

ال �سك يعد اإهماال من جانب امل�ست�سفى وما يرتتب على هذا االإهمال ال يعذرون منه 

على  منهما  كل  رد  وقد  بامل�ساريف  رافعه  وحتميل  الطعن  رف�س  بطلب  مذكرته  وختم 

مذكرة التعقيب والرد عليها بنف�س االأ�سباب التي جاءت ب�سحيفة الطعن والرد عليه. 

�ملحكمة

حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة فهو مقبول �سكال.

اإن احلكم  ومن حيث املو�سوع وعن النعي على احلكم املطعون فيه املتمثل يف مقولة 

املطعون فيه اأخطاأ يف تطبيق القانون واأ�سيب بالف�ساد يف اال�ستدالل لق�سائه باإلزام 

�سندوق التعوي�سات الطبية بتعوي�س الطاعن مببلغ �سبعني األف ريال عماين علما باأن 

االأطباء الذين با�سروا توليد زوجة الطاعن بذلوا جهدهم ومل يكن منهم اأي تاأخري 

اأو تق�سري واأن ما اأ�سارت اإليه اللجنة العليا باأن هنالك خلال يف اجلهاز ولعل ما حدث 

للمولودة من اإعاقه ب�سبب نق�س االإك�سجني فهذا تخمني منها مل يع�سده دليل فغري 

اأن ت�ستخل�س حتقق امل�سوؤولية  �سديد ومردود عليه باأن من �سلطة حمكمة املو�سوع 

ما  ذلك  يف  عليها  معقب  وال  الدعوى  عنا�سر  جميع  من  االأطباء  وخطاأ  التق�سريية 

ملا كان ذلك  اأوراق الدعوى  اأ�سل ثابت من  اإىل ما له  دام ا�ستخال�سها �سائغا ي�ستند 

وكان الثابت من احلكم املطعون فيه اأنه اأيد احلكم االبتدائي حمموال على اأ�سبابه 

تقرير  على  بينهما  والعالقة  وال�سرر  اخلطاأ  اإثبات  يف  االبتدائي  احلكم  عول  وقد 

اأقوال  اإىل  وا�ستمعت  واالأولية  الطبية  التقارير  بحثت  التي  العليا  الطبية  اللجنة 
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االأطباء املعاجلني وانتهت اإىل نتيجة اقتنعت بها حمكمة املو�سوع ل�سالمة االأ�سباب 

التي اأقيم عليها فبنت عليه ق�ساءها ومن ثم يكون النعي على احلكم يف خ�سو�س ما 

تقدم غري مقبول ويتعني رف�سه. واأما عن النعي يف جزئه الثاين واملتمثل يف مقولة 

اإن احلكم املطعون فيه األزم �سندوق التعوي�سات بدفع �سبعني األف ريال عماين دون 

 20( املادة  لذلك  فخالف  جزافا  وعو�س  وعنا�سره  ال�سرر  حتى  وال  اخلطاأ  حتدد 

مكرر( من قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب االأ�سنان رقم )96/22م( املعدل 

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/119م( التي ن�ست على اأن يكون التعوي�س 

عن االأخطاء الطبية الثابتة يف حاالت الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز اجلزئي 

واجلروح واالإ�سابات وفقا الأحكام املر�سوم ال�سلطاين يف تقدير الديات واالأرو�س على 

اأن يكون التعوي�س يف حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعوي�س الوفاة ويكون 

التعوي�س عن االأخطاء الطبية التي ترتتب عليها اأ�سرار معنوية فقط مبا ال يجاوز 

دية النف�س املن�سو�س عليها يف مر�سوم تقدير الديات واالأرو�س وحيث اإن هذا النعي 

�سديد ذلك اأن حتديد عنا�سر ال�سرر التي تدخل يف ح�ساب التعوي�س هو من م�سائل 

القانون التي تخ�سع لرقابة املحكمة العليا كما اأن �سلطة حمكمة املو�سوع يف تقدير 

التعوي�س عند وجود اتفاق اأو ن�س يقدر التعوي�س تنح�سر يف حدود ما حدده الن�س 

للحكم  املوؤيد  فيه  املطعون  احلكم  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا  واأطر  �سوابط  من 

االبتدائي مل يبني العنا�سر واالأ�س�س التي ا�ستند عليها يف تقدير التعوي�س كما مل 

يبني القاعدة التي بنى عليها حكمه يف التعوي�س ومقداره فكان تقديرا جزافيا وهو 

ما ي�سيب احلكم بعيب الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل مما يوجب نق�سه 

على اأن يكون مع النق�س االإحالة.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى للمحكمة التي نظرتها لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/10/30 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي ,و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د اأحمد  بن 

نا�سر الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)6٥(

الطعن رقم 2017/79٨م

بئر – م�ساحة )اأر�س زراعية – �سقي( 

يف حال عدم وجود اإثبات على حتديد م�ساحة االأر�س الزراعية تعتمد املحكمة  -

يف  املوجودة  البئر  نوع  على  تعتمد  التي  واالأعراف  ال�سوابق  على  حتديدها  يف 

اأّن البئر الزاجرة ذات العلق الواحد ت�سقي خم�سة اأفدنه  االأر�س. ويف العرف 

وبينما ت�سقي ذات العلقني ع�سرة اأفدنة, اأّما بئر النزف فت�سقي فدانني ون�سف.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها .... لدى املحكمة االبتدائية بالر�ستاق وميثله 

ا يف �سحيفة دعواه  .... للمحاماة اأقامها �سد املديرية العامة لالإ�سكان بامل�سنعة طالباً

اإلزام املدعى عليها با�ستخراجه �سند ملكية لالأر�س التي ا�سرتاها من .... وهي اأر�س 

زراعية بعد اأن تاأكد من ملكية البائع لها واأرفق مع �سحيفة دعواه م�ستندات بها ر�سم 

الكروكي وعقد البيع وقرار وزارة االإ�سكان برف�س التملك وقررت املحكمة ندب خبري 

فقدم تقريره والذي جاء يف تقريره الذي تطمئن اإليه املحكمة اأن قطعة االأر�س 

مو�سوع التداعي ملك للمدعي اآلت اإليه بال�سراء من .... والتي اآل اإليه بال�سراء من 

والده مبوجب �سكوك �سرعية ومعتمدة وم�ساحتها ثمانون األفا واثنان و�سبعون مرتا 

خط  على  الواقعة  االأرا�سي  �سمن  التداعي  اأر�س  حددت  عليها  املدعى  واأن  ا  مربعاً

من  اأكرث  اإىل  عمره  يعود  ظاهر  اأثر  وهو  البئر  موقع  حددت  كما  بربكاء  ال�ساحل 

ا يق�سي باإلزام املدعى عليها باإ�سدار �سند  ا وبناء على ذلك اأ�سدرت حكماً خم�سني عاماً

امللكية لالأر�س حمل التداعي للمدعي كما األزمتها مبائتي ريال اأتعاب املحاماة.

باال�ستئناف  عليه  وطعنت  باحلكم  بامل�سنعة  لالإ�سكان  العامة  املديرية  تر�س  فلم    

�سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  يق�سي  ا  حكماً واأ�سدرت  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  لدى 

لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف 
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قبل االأوان وحملت امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف.

  فلم ير�س امل�ستاأنف �سده باحلكم وطعن عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا واأ�سدرت 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  ق�سى  الذي  حكمها 

ورد  مغايرة  بهيئة  فيها  للف�سل  الر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة 

الكفالة للطاعن.

و قد مت نظر الدعوى بهيئة مغايرة واأ�سدرت حكمها رقم )409/م/201٥م( بتاريخ 

من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  )باإلغاء  وق�سى  الطعن  حمل  وهو  201٥/11/29م   :

جديد برف�س الدعوى وتلزم امل�ستاأنف امل�ساريف(. 

املحكمة  هذه  لدى  بالنق�س  فيه  طعن  فقد  الطاعن  لدى  قبوال  احلكم  ينل  ومل 

فاأ�سدرت املحكمة حكمها الذي ق�سى )بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم 

املطعون فيه واإحالة الدعوى للمحكمة التي اأ�سدرته لتق�سي يف مو�سوعها(. 

وقد جاء يف اأ�سباب حكمها )وبالنظر اىل جمريات الق�سية ومبا اأن احلكم االبتدائي 

النزاع  حمل  لالأر�س  املدعي  ملكية  اإىل  تو�سل  خبري  تقرير  اإىل  حكمه  يف  ا�ستند 

واحلكم املطعون فيه األغى احلكم بحجة اأن االأر�س بي�ساء ولي�س فيها اآثار دالة على 

زراعة اأو بناء مما ميكن من اإثبات امللك وقد اأثار املدعون �سببا وجيها اأن ذلك يرجع 

على عوامل التعرية والتغري املناخي وهذا ممكن حدوثه ومعرفة ذلك حتتاج اىل 

خبري متخ�س�س للتو�سل اإىل �سحة هذا الدفع والو�سول اإىل عني احلقيقة يف �سبق 

زراعة االأر�س والبئر وقدمها(. 

وبجل�سة: 2017/3/29م اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف وبهيئة مغايرة حكمها الذي ق�سى 

)يف مو�سوع اال�ستئناف باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�س الدعوى(. 

ومل ينل احلكم قبوال لدى الطاعن فقد طعن فيه بالنق�س لدى هذه املحكمة بو�ساطة 

وكيله بو�ساطة املحامي .... من مكتب.... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية واأودع 

مذكرة اأو�سح من خاللها اأ�سباب طعنه متمثلة يف االآتي:

ال�سبب االأول: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه: 

لالأرا�سي  العمانيني  بتمليك  االأرا�سي  الطعن قد خالف قانون  اأن احلكم حمل  ذلك 

ملكية  اخلربة  وبيوت  البينات  واقع  من  ثبت  واإذ  1970م  عام  قبل  ملكوها  التي 
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الطاعن لالأر�س حمل الدعوى وقدمها ورف�س احلكم متليك الطاعن خمالفة للقانون 

واملرا�سيم ال�سلطانية.

ثانيا: خمالفته من حيث قانون االإثبات.

بالبينات  االأخذ  عدم  يف  االإثبات  قانون  خالف  فيه  املطعون  احلكم  اأن  حا�سله  ما 

الدالة مبلك الطاعن لالأر�س وتقارير اخلربة التي �سدرت مبوجب اأحكام متهيدية 

واأثبت ملكية االأر�س للطاعن واأثبت اخلربة قدمها و�سحة �سراء الطاعن لها واحلكم 

بذلك خالف الثابت باأقوال ال�سهود وحجية املحررات الر�سمية.

ثالثا: خالف امل�ساألة القانونية التي قررتها املحكمة العليا وذلك ما تقت�سيه املادة 

مبا  والنظر  اخلبري  ندب  حول  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )260(

اإال  اإليه من نتيجة يف قدم االأر�س من عدمها واملحكمة انتهجت هذا النهج  يتو�سل 

اأنها مل تاأخذ بالنتيجة التي تو�سل لها اخلبري.

 وذلك اأن املحكمة اأعر�ست عن تقرير اخلبري الذي تو�سل اىل ملكية, وختم مذكرته 

طالبا:

اأوال: قبول الطعن �سكال ويف املو�سوع الت�سدي ملو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/24م( 

ورد  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  امل�ستاأنف  االبتدائي  احلكم  وتاأييد  برف�سه 

الكفالة للطاعن. 

�ملحكمة

بعد االطالع على االأوراق واال�ستماع للتقرير واملداولة, وملا كانت اأوراق الطعن قد 

. ا�ستوفت االإجراءات ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

وعن مو�سوع الطعن وملا كانت االأ�سباب التي اأثارها حمامي الطاعن يف جمملها �سديدة, 

وذلك املتمثل يف خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون واخلطاأ يف تطبيقه املتمثل يف 

اإليه بال�سراء ح�سب ال�سك الر�سمي  ا�ستطاعة الطاعن اإثبات ملكية االأر�س االآيلة 

الذي بيده وكذلك واقع االأر�س املتمثل يف وجود البئر ال�ساهدة بقدمها والتي اأثبتها 

اخلبري املنتدب اأثناء نظر الدعوى االأوىل واأمام الهيئة املغايرة اأنها تعود اإىل ما قبل 

االأول من يناير عام 1970م االأمر الذي يتقرر معه ثبوت ملكية االأر�س حمل النزاع 

اخلبري  ي�ستطع  مل  الذي  االأمر  م�ساحتها  حتديد  يبقى  ولكن  الظاهر  االأثر  ح�سب 
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املنتدب اأمام الهيئة املغايرة �سوى قوله اإن االأر�س �ساحلة للزراعة بوجود االأع�ساب 

فيها بعد نزول املطر وهذا االإثبات غري كاف الإثبات امل�ساحة املدعى بها االأمر الذي 

ترى هذه املحكمة اعتماد ال�سوابق واالأعراف املقرر ق�ساوؤها يف حتديد �سقي البئر 

اأفدنه وذات العلقني  اأن البئر الزاجرة ذات العلق الواحد خم�سة  اإذ ورد  الواحدة 

ع�سرة اأفدنه وبئر النزف فدانان ون�سف وهذه البئر مل يحددها اخلبري االأمر الذي 

جتعل املحكمة اأن هذه البئر مما يزجر وهي من ذوات العلق اأي الزاجرة الواحدة 

وتق�سي للمدعي بخم�سة اأفدنه كما �سريد باملنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

بتعديل احلكم االبتدائي بالنزول بامل�ساحة اإىل خم�سة اأفدنة وتاأييده فيما عدا 

ذلك ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/11 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و.د اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي,  وحممد بن �سيف الفرعي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)66(

الطعن رقم 2017/729م

اإعالن )ن�سر – �سروط( – خ�سومة )انعقاد – اإعالن( 

االإعالن بطريق الن�سر يف ال�سحف طريق ا�ستثنائي ق�سد منه مواجهة ظروف  -

معينة ت�سبح يف ظلها اأي حماولة الإعالن اخل�سم بالطرق العادية غري جمدية 

الو�سائل  ت�ستنفذ كل  ما مل  اال�ستثنائي  الطريق  �سلوك هذا  ومن ثم فال يجوز 

املمكنة للتحري عن موطن هذا اخل�سم ملا كان ذلك.

اخل�سومة ال تنعقد بني طرفيها متى ثبت بطالن اإعالن �سحيفة الدعوى املوجهة  -

اإىل املدعى عليه الإغفال التحري والتدقيق عن عنوانه اأو حمل �سكنه اأو عمله 

وت�سدى لنظر مو�سوع الدعوى فاإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نق�سه. 

الوقائــع 

اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

املدعي .... كان قد اأقام �سد املدعى عليه .....الدعوى رقم )2016/99م( الدائرة 

طلب  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  اأودعها  �سحيفة  مبوجب  املدنية 

فيها احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ خم�سة وع�سرين األف ريال 

عماين )2٥.000ر.ع( ومبلغ خم�سة اآالف ريال عماين )٥.000 ر.ع( تعوي�سا معنويا 

ومبلغ األف ريال عماين )1.000ر.ع( اأتعاب املحاماة واإلزامه بامل�ساريف.

وذلك على �سند من قول املدعى عليه واآخر م�سغولة ذمتهما للمدعي باملبلغ وقدره 

خم�سون األف ريال عماين )٥0.000ر.ع( مت حتويله اإىل ح�سابهما ببنك ... وتعهدا 

وتبقى  به  املطالب  املبلغ  ن�سف  ب�سداد  عليه  املدعى  �سريك  قام  وقد  له  ب�سداده 

الن�سف االآخر يف ذمة املدعى عليه وتعهد ب�سداده لكنه مل يلتزم وماطل يف ذلك 

االأمر الذي حدا باملدعي اإىل رفع هذه الدعوى.
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واأرفق مع ال�سحيفة �سورة من �سند الوكالة وورقة با�سم التداول املتكاملة لال�ستثمار 

�س.م.م تبني تعامل يف جمال العمالت )حمفظة( و�سروط هذا التعامل على اأن حتول 

املبالغ ملن يتقاعد معها اإىل ح�ساب با�سم املدعى عليه و�سريكه واإي�سال حتويل مبلغ عن 

طريق البنك وحم�سر �سلح مت اأمام جلنة التوفيق وامل�ساحلة مع املدعي واملدعو .....

2016/3/20م ق�ست  اأول درجة بجل�سة  اأمام حمكمة  اإن الدعوى تدوولت  وحيث 

املحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة واألزمت رفعها بامل�ساريف.

)2016/3٥2م(  رقم  اال�ستئناف  �سده  اأقام  املدعي  الق�ساء  هذ  ير�س  مل  وحيث 

احلكم  باإلغاء  احلكم  ختامها  يف  طلب  �سحيفة  مبوجب  م�سقط  مدين  ا�ستئناف 

الدين  مبلغ  باأداء  �سده  امل�ستاأنف  باإلزام  جديد  من  والق�ساء  امل�ستاأنف  االبتدائي 

)2٥.000ر.ع( ومبلغ )٥.000 ر.ع( على �سبيل التعوي�س واإلزامه بامل�ساريف واالأتعاب 

جل�ساتها  حما�سر  من  الثابت  ح�سب  اال�ستئناف  نظر  اال�ستئناف  حمكمة  تداولت 

االبتدائي  احلكم  باإلغاء  ق�سى  الذي  حكمها  اأ�سدرها  2016/6/2٨م  وبجل�سة 

ا قدره خم�سة وع�سرون األف  والق�ساء جمددا باإلزام امل�ستاأنف �سده باأن يدفع مبلغاً

ريال عماين )2٥.000ر.ع( واإلزامه بامل�ساريف ومبلغ )100 ر.ع( عن اأتعاب املحاماة.

واإذ مل يلق هذا احلكم قبوال من الطاعن اأقام �سده الطعن املاثل مبوجب �سحيفة 

مكتب  من   ........ املحكمة  هذه  اأمام  للرتافع  املقبول  املحامي  وكيله  من  موقعة 

واأودع  2017/4/23م  بتاريخ  املحكمة  هذه  اأمانة  لدى  قبله  من  ومودعة   ........

معها ما يفيد التوكيل و�سداد الر�سم والكفالة. 

وختم ال�سحيفة بطلب احلكم بقبول الطعن �سكال وقبل الف�سل يف املو�سوع بوقف 

تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون 

فيه واإحالة االأوراق اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة 

وباإلزام  الدعوى  برف�س  واحلكم  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  للمو�سوع  الت�سدي  اأو 

املطعون �سده بامل�ساريف واأتعاب املحاماة مبلغ )٥00ر.ع(.

اأ�سباب الطعن

وتاأويله  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  حا�سلهما  �سببني  على  الطعن  اأقيم 

والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل ويف بيانه يقول ما معناه:
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وتاأويله: جاء يف حكم حمكمة  القانون واخلطاأ يف تطبيقه  االأول خمالفة  ال�سبب 

اأول درجة واحلكم املطعون فيه باأنهما �سرحتا للمطعون �سده يف اإعالن الطاعن عن 

طريق الن�سر االأمر املخالف لقانون االإجراءات واأحكام املحكمة العليا فقد خالف 

اإجراءات  اللتني نظمتا  املادتني )9 و10( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

االإعالن العادية وحر�ستا على علم املراد اإعالنه بالدعوى حتى يتمكن من تقدمي 

اإقامة معلوم  ا�ستثنائي يف حق من مل يكن له حمل  دفاعه واملادة )11( هي طريق 

واملطعون �سده يعلم يقينا حمل اإقامة الطاعن على وجه الدقة مما يدل اأنه تعمد 

يف اإعالنه عن طريق الن�سر ليح�سل على حكم يف غيبته واملادة )20( رتبت البطالن 

على خمالفة املواد امل�سار اإليها. 

ال�سبب الثاين: الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل: احلكم املطعون فيه جاء 

قا�سرا يف ت�سبيبه وفا�سدا يف ا�ستدالله ال�ستناده على ما ورد ب�سحيفة اال�ستئناف 

اأخطاأت عندما  اال�ستئناف  فيها فمحكمة  التمحي�س  اأو  بيان �سحتها  من دفوع دون 

لرفعها  الدعوى  رف�ست  عندما  اأخطاأت  درجة  اأول  حمكمة  اأن  يف  امل�ستاأنف  وافقت 

اأودع يف ح�ساب الطاعن  املبلغ املطالب به قد  اأن  على غري ذي �سفة وا�ستندت على 

ال�سخ�سي ومل يودع يف ح�ساب ال�سركة )...........( مما يجعل الطاعن هو امل�سوؤول 

عن �سداد هذا املبلغ وجعل احلكم املطعون فيه من اإرجاع �سريك الطاعن جلزء من 

املبلغ دليال قرينة على اأن الدين �سخ�سي فاأعر�ست عن االتفاق الواقع بني الطاعن 

واملطعون �سده وال�سركة التي ميثلها الطاعن واملربزة من قبل املطعون �سده يف امللف 

االبتدائي والتي تبني اأن من �سروط التعامل معها اأن يودع املبالغ اإىل ح�ساب با�سم 

اأن  على  �سريح  وا�سح  وال�سركة  �سده  املطعون  بني  االتفاق  وهذا  و�سريكه  الطاعن 

ح�ساب  يف  التحويل  واأن  ال�سركة  هي  الطاعن  ح�ساب  يف  االأموال  هذه  عن  امل�سوؤول 

الطاعن كان مبوجب طلب مبا�سر من ال�سركة مما يجعل اأن احلكم االبتدائي اأ�ساب 

احلق يف احلكم بانتفاء ال�سفة يف حق الطاعن؛ الأن ال�سفة ي�سرتط اأن تكون مت�سلة 

�سد  الدعوى  اأقام  املدعي  اأن  االأوراق  من  والثابت  عليه  املدعى  اأو  املدعي  ب�سخ�س 

�سده  املطعون  بني  التعامل  اأ�سل  كان  ملا  ال�سخ�سية,  ب�سفته  الطاعن  عليه  املدعى 

وال�سركة وهي �سركة حمدودة امل�سوؤولية ولها ذمة مالية م�ستقلة عن ذمة الطاعن 

واأن اإرجاع ال�سريك لن�سيبه من احلق املدعى به ال يعد قرينة يلزم مبوجبها الطاعن 

واأن العدالة تقت�سي اأن يكون امللزم ب�سداد املبلغ املدعى به هو ال�سركة ولي�س الطاعن 

كما اأن احلكم املطعون فيه ناق�س نف�سه حني قال »... عن طلب التعوي�س فاإن امل�ستاأنف 
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مل يثبت اأيَّ �سرر وقع عليه كما اأنه دخل املبلغ لال�ستثمار املحتمل للربح واخل�سارة 

فال وجه للتعوي�س مع هذه االعتبارات...« فكيف للمحكمة اأن تقول تارة باأن الدين 

اال�ستثمار  �سبيل  على  دخل  املبلغ  باأن  تقول  وتارة  ال�سخ�سي  الطاعن  ح�ساب  على 

اإجراءات الطعن كما  با�ستكمال  اأمرت املحكمة  الربح واخل�سارة....«  الذي يحتمل 

فاأعلنت �سحيفة الطعن  اأمرت بوقف تنفيذ احلكم املطعون حلني احلكم يف الطعن 

للمطعون �سده ومل يورد اأي رد. 

�ملحكمة

وحيث عن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة فهو مقبول �سكال.

 9( املادتني  ملخالفة  بالبطالن  املطعون  احلكم  على  النعي  وعن  املو�سوع  حيث  ومن 

االإعالن  اإجراءات  نظمتا  اللتني  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من  و10( 

العادية وحر�ستا على علم املراد اإعالنه بالدعوى حتى يتمكن من تقدمي دفاعه واأن 

املادة )11( هي طريق ا�ستثنائي يف حق من مل يكن له حمل اإقامة معلوم واملطعون 

�سده يعلم يقينا حمل اإقامة الطاعن على وجه الدقة مما يدل اأنه تعمد يف اإعالنه 

على  البطالن  رتبت   )20( واملادة  غيبته  يف  حكم  على  ليح�سل  الن�سر  طريق  عن 

خمالفة املواد امل�سار اإليها وحيث اإن النعي بهذا ال�سبب �سديد ذلك اأن من املقرر يف 

ق�ساء هذه املحكمة اأن االإعالن بطريق الن�سر يف ال�سحف طريق ا�ستثنائي ق�سد منه 

مواجهة ظروف معينة ت�سبح يف ظلها اأي حماولة الإعالن اخل�سم بالطرق العادية 

ت�ستنفذ كل  ما مل  اال�ستثنائي  الطريق  �سلوك هذا  غري جمدية ومن ثم فال يجوز 

من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا  اخل�سم.  هذا  موطن  عن  للتحري  املمكنة  الو�سائل 

�سحيفة الدعوى اأن املدعي يعلم مكان املدعى عليه الطاعن وحدده باأنه يف والية 

يعرف  اأنه  كما  بو�سر  بلدية  خلف   )2016( رقم  منزل   )3716( رقم  �سكة  بو�سر 

حمل عمل وا�سم ال�سركة التي ي�سرتك فيها مع �سريكه كما اأن املحكمة االبتدائية 

ت�سدت للدفع بانتفاء �سفة املدعى عليه مقررة اأن اأ�سل التعامل بني املدعي و�سركة 

......... ولي�س بني املدعي واملدعى عليه لكنها مل تعلن ذا ال�سفة كما اأن حمكمة 

اال�ستئناف وقعت يف نف�س ما وقعت فيه املحكمة االبتدائية واأعلنت امل�ستاأنف �سده 

الطاعن بالن�سر واعتربت الطاعن ذا �سفة يف الدعوى وت�سدت للق�ساء عليه بطلبات 

ثبت  متى  طرفيها  بني  تنعقد  ال  اخل�سومة  وكانت  ذلك  كان  واإذ  »املدعي«  امل�ستاأنف 

بطالن اإعالن �سحيفة الدعوى املوجهة اإىل املدعى عليه الإغفال التحري والتدقيق 
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قد  يكون  فاإنه  الدعوى  مو�سوع  لنظر  وت�سدى  عمله  اأو  �سكنه  حمل  اأو  عنوانه  عن 

خالف القانون مما يوجب نق�سه دون حاجة لبحث بقية االأ�سباب وحتى ال يحرم من 

تقرر البطالن مل�سلحته لعدم �سحة اإعالنه ب�سحيفة الدعوى من نظر الدعوى على 

درجتني باعتباره من املبادئ االأ�سا�سية للنظام الق�سائي التي ال يجوز خمالفتها وال 

يغري من ذلك ما تق�سي به املادة )22٨( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية من 

اأنه »اإذا كان احلكم امل�ستاأنف �سادرا يف املو�سوع وراأت املحكمة التي تنظر اال�ستئناف 

باإلغائه  تق�سي  احلكم  يف  اأثر  االإجراءات  يف  بطالنا  اأو  احلكم  يف  بطالنا  هناك  اأن 

اإعالن  اإىل  البطالن  هذا  ميتد  اأال  الن�س  هذا  مناط  اأن  ذلك  الدعوى  يف  وحتكم 

�سحيفة افتتاح الدعوى ذلك اأن �سحيفة الدعوى هي اأ�سا�س اخل�سومة وتقوم عليها 

االإجراءات  كل  اإلغاء  ذلك  على  ابتنى  االإعالن  ببطالن  حكم  فاإذا  اإجراءاتها  كل 

الالحقة لها وزوال جميع اآثارها التي ترتبت عليها وبناء على ذلك وملا تقدم تق�سي 

املحكمة بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى للمحكمة االبتدائية مب�سقط لتحكم 

فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى للمحكمة االبتدائية يف مو�سوعه ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/31 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)67(

الطعن رقم 2017/1062م

حكم )ميني حا�سمة- طعن( 

املق�سي  - االأمر  قوة  له  يكون  احلا�سمة  اليمني  على  بناء  ي�سدر  الذي  احلكم  اإن 

فيه وال يقبل الطعن عليه بطريق النق�س ما مل يكن الطعن مبنيا على بطالن يف 

االإجراءات اخلا�سة بتوجيه اليمني اأو حلفها.

الوقائــع 

االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الدعوى  واقعات  وجيز  اإن 

يتلخ�س يف اأن املدعي ..... اأقام الدعوى �سد املدعى عليهما ..... و�سركة ........ 

مبوجب �سحيفة اأودعها لدى اأمانة �سر املحكمة االبتدائية بال�سيب واأعلنت قانونا 

للمدعى عليهما قانونا طلب يف ختامها احلكم بتقرير ثبوت ملكية واأحقيته للمركبة 

حمل الدعوى وت�سجيل امللكية با�سمه واإلزام املدعى عليها بت�سليمه املركبة واإلزامها 

بامل�ساريف.

وذلك على �سند من القول باأنه كان زوجا للمدعى عليها وبتاريخ 2012/9/٥م قام 

�سركة  طريق  عن  باالأق�ساط  2012م  طراز   )B.M.W( نوع  من  مركبة  ب�سراء 

اأن  بعد  املرجتعة  االأمانة  �سبيل  على  عليها  املدعى  با�سم  املركبة  و�سجل  التمويل 

قام بدفع املقدم النقدي �ستة اآالف ريال ثم اأخذ ي�سدد االأق�ساط ال�سهرية بواقع 

ي�سدد  اأخذ  ثم  ريال  اآالف  �ستة  النقدي  املقدم  عمانيا  رياال  ع�سر  و�ستة  اأربعمائة 

وكان  �سهر  كل  يف  عمانيا  رياال  ع�سر  و�ستة  اأربعمائة  بواقع  ال�سهرية  االأق�ساط 

ي�ستعمل ال�سيارة ويحوزها من تاريخ 2012/9/٥م وحتى اأخذتها منه املدعى عليها 

يف دي�سمرب 201٥م رغم دفعه املقدم من ثمنه واأق�ساطها ال�سهرية االأمر الذي حدا 

به الإقامة الدعوى.

تداولت املحكمة االبتدائية نظر الدعوى ح�سب الثابت من حما�سر جل�ساتها تقدمت 
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املدعى عليها مبذكرة رد اأنكرت فيها ادعاء املدعي باأن ال�سيارة مت ت�سجيلها با�سمها 

حترير  ومت  الأ�سمها  �سجلت  ال�سيارة  باأن  ل�سانه  على  جاء  وقد  االأمانة  �سبيل  على 

اأكتوبر  يف  االأق�ساط  �سداد  عن  وا�ستمر  الثمن  مقدم  دفع  واأنه  وبا�سمها  ال�سيكات 

ال�سركة  قيام  اإىل  اأدى  مما  بذلك  عليها  املدعى  علم  دون  تاريخه  وحتى  201٥م 

ال�سيارة  ب�سحب  ال�سهري من ح�سابها مما جعلها تقوم  الق�سط  ال�سيك  ب�سحب قيمة 

منه وعقب باأن هو من �سدد االأق�ساط واإمنا توقف يف يناير 2016م ملا منعته املدعى 

عليها من ا�ستعمال ال�سيارة , ويف ختام اجلل�سات اأ�سدرت حكمها الذي ق�سى برف�س 

اأن على ما هو ثابت من �سند امللكية ولعدم تقدمي املدعي ما  الدعوى تاأ�سي�سا على 

يثبت ادعاءه باأن امللكية �سجلت با�سم املدعى عليها على �سبيل االأمانة.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً من املدعي اأقام �سد اال�ستئناف رقم )2016/463م( 

حمكمة  تداولت  االبتدائية  بطلباته  له  والق�ساء  االبتدائي  احلكم  اإلغاء  بطلب 

اال�ستئناف نظر اال�ستئناف وبجل�سة 2017/٥/7م حكمت بقبوله �سكالاً ويف املو�سوع 

برف�سه وتاأييد احلكم االبتدائي امل�ستاأنف واإلزام رافعه بامل�ساريف.

املاثل مبوجب �سحيفة مودعة  فاأقام �سده الطعن  الق�ساء  مل يرت�س الطاعن هذا 

لدى اأمانة هذه املحكمة بتاريخ 2017/6/13م وموقعة من وكيله املحامي .......... 

املحامي املقبول لدى املحكمة العليا مبوجب توكيل يبيح له ذلك وادعى مع ال�سحيفة 

ما يفيد الوكالة و�سداد الر�سم والكفالة وطلب يف ختام ال�سحيفة بالطلبات التالية:

 . 1ـ احلكم بقبول الطعن �سكالاً

ا بطلبات الطاعن  2ـ ويف املو�سوع احلكم بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

املبتداأه.

اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  ا:  احتياطياً 3ـ 

لتحكم يف مو�سوعها بهيئة مغايرة.

اأ�سباب الطعن

نعى وكيل الطاعن على احلكم املطعون فيه باأنه خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه 

وبالف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع:

مل  وبذلك  الدعوى  وتكييف  للوقائع  ال�سحيح  الفهم  فيه  املطعون  احلكم  اأحطاأ  1ـ 
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تطبق القواعد القانونية ال�سحيحة ذلك اأن الثابت من امل�ستندات وباإقرار املطعون 

اأن  كما  االأق�ساط  و�سداد  ال�سيارة  ثمن  مقدم  بدفع  قام  من  هو  امل�ستاأنف  اأن  �سدها 

ا للحقيقة والواقع  احلكم املطعون فيه جاء بخلوِّ الدعوى من اأي دليل كان هذا مناق�ساً

حيث اإن املطعون �سدها مل تنكر واقعة اأن الطاعن هو الذي دفع ثمن ال�سيارة واإمنا 

تدعي اأنها هدية وبالتايل يتنقل معيار االإثبات على ما تدعيه وفقا للمادة االوىل 

من قانون االإثبات.

بت�سجيل  قام  الطاعن  اأن  االبتدائية  بالدعوى  املقدمة  امل�ستندات  من  الثابت  2ـ 

�سركة  ورف�س  عليه  اأخرى  على  قرو�س  لوجود  عليها  املدعى  با�سم  ال�سيارة  ملكية 

التمويل متويل ال�سيارة با�سم الطاعن حيث مت الت�سجيل با�سم املطعون �سدها لثقته 

يف زوجته وذلك وا�سح من واقع الدعوى.

3ـ �ساب احلكم املطعون فيه الف�ساد يف اال�ستدالل حيث تو�سل باأن مبلغ مقدم ثمن 

ال�سيارة واالأق�ساط مدفوعة من الطاعن واأنه يحق له الرجوع عليها للمطالبة باملبلغ 

املدفوع وهذه النتيجة خمالفة ملنطوق احلكم ومتعار�سة مع اأ�سبابه حيث اإن احلكم 

االبتدائي القا�سي برف�س الدعوى يقر باملبلغ املدفوع من الطاعن بالرغم من ذلك 

جاء احلكم قا�سيا برف�س الدعوى باملخالفة ملا تو�سل اإليه من نتيجة وبذلك يكون 

احلكم �سابه الف�ساد يف اال�ستدالل.

4ـ جاءت عبارة احلكم املطعون فيه غام�سة كبهمة بغري ما هو ثابت اأن الطاعن هو 

احلائز الفعلي لل�سيارة وهو من قام ب�سداد مقدمها ومتويلها و�سداد جميع االأق�ساط 

ال�سهرية وذلك باإقرار املطعون �سدها وعدم رد املحكمة على كل الدفوع املقدمة من 

ا يف الت�سبيب. املطعون �سده يعترب ق�سوراً

٥ـ م�سادرة حق الدفاع وعدم حتقيق الدفاع: مت�سك الطاعن اأمام املحكمة االبتدائية 

وبطلباته يف �سحيفة اال�ستئناف بطلب توجيه اليمني احلا�سمة اإىل املطعون �سدها 

اأن  اإال  وفقا للقانون وبدون تع�سف وفق ال�سروط التي و�سعها القانون وهي حق له 

املحكمة  ا�ستجابت  فلو  اإثبات دعواه  الدفاع يف  اإخالل بحق  املحكمة رف�ستها وهذا 

لهذا الطلب لتغري وجه الراأي يف الدعوى وقدم الطاعن ال�سيغة املطلوبة ب�سحيفة 

اال�ستئناف اإال اأن املحكمة �سادرت حق الدفاع ورف�ست توجيه اليمني.

اأعلنت �سحيفة الطعن للمطعون �سدهما فتقدم املحامي ....... من مكتب ......... 



– 270 –

مبذكرة رد عن املطعون �سدها �سركة ....... ختمها بطلب رف�س الطعن يف مواجهة 

ال�سركة النتفاء �سفتها والنتفاء امل�سلحة يف حق الطاعن.

كما تقدم املحامي ........ املحامي املقبول اأمام املحكمة العليا من مكتب ......... 

ب�سفته وكيالاً عن املطعون �سدها ........ مبذكرة رد على �سحيفة الطعن ختمت 

بطلب عدم قبول الطعن العتماد احلكم على اليمني وبرف�س الطعن واإلزام الطاعن 

مبا تكلفته من اأتعاب اأعلن املطعون �سده بالردود فلم يعقب عليها وبذلك ا�ستكملت 

اإجراءات الطعن.

�ملحكمة

حيث اإن الطعن قدم يف امليعاد املقرر م�ستوفيا �سائر �سرائطه ال�سكلية فهو مقبول �سكال.

واأما من حيث املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب املتمثلة يف خمالفة 

القانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع بال�سورة 

�لتي ورد تف�سيلها عند ذكر الوقائع نعي غري مقبول ومردود عليه ذلك اأن من املقرر 

يف ق�ساء هذه املحكمة اأن احلكم الذي ي�سدر بناء على اليمني احلا�سمة يكون له قوة 

االأمر املق�سي فيه وال يقبل الطعن عليه بطريق النق�س ما مل يكن الطعن مبنيا على 

بطالن يف االإجراءات اخلا�سة بتوجيه اليمني اأو حلفها وكان احلكم املطعون فيه قد 

خل�س اإىل اأن الطاعن وجه اليمني اإىل املطعون �سدها ب�سيغة اأق�سم باهلل العظيم 

هدية  هو  اأق�ساط  من  امل�ستاأنف  دفعه  ما  واأن  ال�سيارة  ثمن  مقدم  �سدد  من  هي  اإنها 

2017/4/30م واأدت اليمني املوجهة  منه لها واأن امل�ستاأنف �سدها ح�سرت بجل�سة 

اإليها من امل�ستاأنف طبقا لل�سريعة والقانون وكانت هذه اليمني التي وجهها الطاعن 

اإىل املطعون �سدها اأمام حمكمة اال�ستئناف قد وجهت يف واقعة غري خمالفة للنظام 

العام ومن�سبة على مو�سوع الطلبات ومتعلقة ب�سخ�س من وجهت اإليه واأعمل احلكم 

املطعون فيه االأثر الذي يرتب على اأدائها وحكم مبقت�ساها فاإن احلكم املطعون فيه 

ا  ال يكون يف ذلك كله قد خالف القانون ويكون الطعن عليه بالنق�س غري جائز متعيناً

رده مع اإلزام رافعه بامل�ساريف ورد ثالثة اأرباع الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

اأرباع الكفالة  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه ورد ثالثة 

للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/2٥ م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي,  وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)6٨(

الطعن رقم 2017/٨33م

دعوى )عقار- نظر-  �سروط( 

ال يجوز النظر يف دعاوى اإثبات وت�سجيل امللك التي ي�سري ب�ساأنها قانون االأرا�سي  -

اأو الف�سل فيها من قبل اجلهات املخت�سة قبل التقدم بالطلبات املن�سو�س عليها 

يف املادة )16( مكرر والتظلم منها وفقا للمادة )16( مكررا )1( من هذا القانون.

يف  - امللك  وت�سجيل  اإثبات  دعاوى  يف  النظر  وغريها  الق�سائية  للجهات  يجوز  ال 

االأرا�سي البي�ساء اأو ملن ال يحمل �سكا اأ�سليا �سادرا قبل عام 1970م.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها الطاعن .... �سد املطعون �سده االأول ....  لدى 

املحكمة االبتدائية بخ�سب طلب من خاللها الق�ساء ب�سحة ونفاذ عقد البيع املربم 

بينه وبني املدعى عليه على قطعة االأر�س الزراعية الكائنة يف والية مدحا منطقة 

املحاماة  اأتعاب  مقابل  عماين  ريال  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  واإلزامه  الغونة 

واحتياطا توجيه اليمني احلا�سمة للمدعى عليه حال االإنكار.

على �سند من القول اإنه منذ قرابة ع�سر �سنوات اأبرم اتفاقا �سفويا مع املدعى عليه 

اأر�سا زراعية مبنطقة الغونة يحدها من اخللف �سابه تخ�س ورثة  اأن ي�سرتي منه 

..... ومن اجلهة اليمني مزرعة ت�سمى ..... جزء منها يخ�س والده اإذ ا�سرتاه من 

الي�سرى طريق للم�سي فا�سل بينه ومزرعة .... ابن عمه .....ويحدها من اجلهة 

وملماطلة املدعى عليه يف اإنهاء االإجراءات رفع الدعوى.

والد  امل�سرتي  هي  فاإذا  االتفاق  فيه  التي  العرفية  الورقة  على  املحكمة  واطلعت 

يحمل  ال  كونه  والده  با�سم  �سجل  املبيع  باأن  دفع  وقد  ال�سراء  بعد  املتوفى  املدعي 

اجلن�سية العمانية.
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�سحيفة  الورثة  وقدم  االإ�سكان  ووزارة   .... ورثة  باقي  اإدخال  املحكمة  وقررت 

تدخل هجومي طلبوا من خاللها رف�س الدعوى.

البيع  بهذا  االعتداد  عدم  خاللها  من  طلبت  مبذكرة  االإ�سكان  وزارة  دفعت  كما 

ملخالفته اأحكام القانون كون االأر�س حمل النزاع تقع �سمن مناطق حظر البيع لغري 

العمانيني. 

فاأ�سدرت املحكمة حكمها الذي ق�سى )بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل االأوان(.

تاأ�سي�سا اأن االأر�س حمل النزاع لي�س بها ملكية والدعوى اأقيمت باملخالفة للمادة )16 

)19٨0/٥م(  رقم  للمر�سوم  املعدل  )2007/22م(  رقم  االأرا�سي  قانون  من  مكرر( 

اإثبات امللك وتعيني احلدود اإىل جلان �سوؤون االأرا�سي  الذي يوجب  تقدمي طلبات 

املادة )23(  واملناطق كما متنع  باملحافظات  االإ�سكان  املخت�سة يف مديريات ودوائر 

ب�ساأنها  ي�سري  الدعوى  تلك  مثل  يف  النظر  املخت�سة  املحاكم  على  القانون  ذات  من 

قانون االأرا�سي اأو الف�سل فيها قبل التقدم بتلك الطلبات اإىل جلان �سوؤون االأرا�سي 

املخت�سة والتظلم اإىل الوزير من القرارات ال�سادرة يف �ساأنها.

فلم يلق احلكم قبوال لدى الطاعن فطعن عليه باال�ستئناف اأمام حمكمة اال�ستئناف 

بخ�سب واأ�سدرت حكمها الذي ق�سى )بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع برف�سه 

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت امل�ستاأنف امل�ساريف(.

فلم ينل احلكم قبوال لدى امل�ستاأنف فطعن عليه بالنق�س اأمام هذه املحكمة بالطعن 

للمحاماة   .... مكتب  ....من  املحامي  وكيله  بو�ساطة  )2017/٨33م(  رقم  املاثل 

واال�ست�سارات القانونية مبوجب �سحيفة اأودعها طلب يف ختامها:

حمل  االأر�س  معاينة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكال  الطعن  قبول 

الدعوى والق�ساء للطاعن ب�سحة ونفاذ البيع وقد اأو�سح اأ�سباب طعنه املتمثلة يف:

: اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله ما حا�سله اأن املادة التي ا�ستند اإليها احلكم  اأوالاً

املطعون فيه تتعلق بطلب التمليك بينما الدعوى تتعلق ب�سحة ونفاذ البيع كذلك 

حتتاج  وال  يناير  من  االأول  قبل  من  البائع  االأول  �سده  للمطعون  ملك  االر�س  فاإن 

التخاذ االإجراءات اأو اللجوء اإىل اللجان املحلية.

ثانيا: االإخالل بحق الدفاع والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل وذلك اأن املحكمة 
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اأغفلت طلب اال�ستماع لل�سهود وتوجيه اليمني احلا�سمة قبل املطعون �سده االأول.

�ملحكمة

بعد اال�ستماع اإىل تقرير القا�سي املقرر وا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية تقرر قبول 

اال�ستئناف �سكال. 

واأما حول املو�سوع فاإن ما اأثاره الطاعن من اأ�سباب يف جممله �سديد ذلك اأن اخلالف 

بني االأطراف حول عقد بيع واالأ�سل يف البيوع �سحتها ما مل يعرتها موانع �سرعية اأو 

قانونية كما هو املقرر يف ال�سريعة وما جاء يف قانون املعامالت املدنية.

وهي  املحكمة  فيه  تق�سي  وهذا  عدمه  من  البيع  �سحة  يف  الطرفني  بني  والنزاع 

املخت�سة بالف�سل يف هذا النزاع على �سوء القواعد وال�سوابط يف مثل هذا النزاع 

ومراعاة ذلك.

املطعون  املحكمة  اأن  لها من رقابة قانونية على االأحكام  املحكمة ت�سري وما  اأن  كما 

اإليه مت  اأن القانون الذي ا�ستندت  يف حكمها وقبلها املحكمة االبتدائية قد غفلت 

تعديله مبوجب املر�سوم رقم )2014/٥6م( ال�سادر بتاريخ: 10/13/ 2014م.

والذي ق�سى يف املادة )23( مكرر ال يجوز النظر يف دعاوى اإثبات وت�سجيل امللك التي 

ي�سري ب�ساأنها قانون االأرا�سي اأو الف�سل فيها من قبل اجلهات املخت�سة قبل التقدم 

بالطلبات املن�سو�س عليها يف املادة )16( مكرر والتظلم منها وفقا للمادة )16( مكررا 

)1( من هذا القانون.

يف  امللك  وت�سجيل  اإثبات  دعاوى  يف  النظر  وغريها  الق�سائية  للجهات  يجوز  ال  كما 

االأرا�سي البي�ساء اأو ملن ال يحمل �سكا اأ�سليا �سادرا قبل )1970م(

اإذ اإن تعيني احلدود قد األغي يف التعديل االأخري ويعترب نا�سخا ملا تقدم.

وعليه فاإن احلكم املطعون فيه كان عليه الف�سل يف البيع �سحة وعدما ليمكن �ساحب 

يف  اأخطاأ  فقد  النهج  هذا  خالف  اأنه  ومبا  وا�سحة  ببينة  حلقه  التو�سل  من  احلق 

تف�سري القانون مما يتعني نق�سه.

ومبا اأن املحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى وهذه املحكمة تخالف احلكم املطعون 

يف ذلك وتق�سي بقبولها, واإحالتها للمحكمة االبتدائية للحكم يف مو�سوعها ح�سبما 
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يرد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

ورد  مو�سوعها  يف  للحكم  االبتدائية  للمحكمة  الدعوى  واإحالة  الدعوى  بقبول 

الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/1٥ م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, ود. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)69(

الطعن رقم 2017/1316م

بئر )ري- م�ساحة – اأر�س زراعية( 

ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة على اأن االآبار التي تثبت بها م�سخات ال يقل ما ت�سقيه  -

يف الغالب عن ع�سرة اأفدنة. 

الوقائــع

وميثله  ب�سور  االبتدائية  املحكمة  لدى   ..... اأقامها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

اإنه ميتلك  اأقامها �سد وزارة االإ�سكان قائال يف �سحيفة دعواه  مكتب .... للمحاماة 

قطعة اأر�س زراعية مبنطقة فلج امل�سايخ �سيح الزالهيم م�ساحتها )110303م( ورثها 

بو  ال�سرعية  بجعالن بني  املحكمة  بيع �سادر من  �سرعي عقد  وبها �سك  والده  من 

1970م وبها بئر حتمل  اآلت لوالده بامللك قبل عام  1999/٥/29م  ح�سن موؤرخ يف 

�سهادة ح�سر رقم )344/646( موؤرخه يف 200٥/7/27م تقدم يف �سهر )200٨/٥م 

)اإىل وزارة االإ�سكان بطلب اإثبات ملك لها ويف 2010/12/19م زارت اللجنة املحلية 

املزرعة ووقفت عليها وتبني لها اأنها مزرعة قائمة بها زراعة النخيل والقت واأ�سجار 

اأخرى تعود اإىل ما قبل االأول من يناير 1970م وت�سقى من البئر اآنفة الذكر وهي 

على  واالطالع  الطبيعة  على  املعاينة  ومبوجب  واملنازعات  االدعاءات  من  خالية 

مبتابعة  وقام  املذكورة  امل�ساحة  املدعي  بتمليك  اللجنة  اأو�ست  ال�سرعية  الوثائق 

�سوى  امل�ساحة  كامل  بتمليك  التو�سية  األغيت  اأنه  ردا  فتلقى  امللكية  �سند  ا�ستخراج 

خم�سة اأفدنه فتظلم اإىل الوزير فلم يتلق ردا فاأقام دعواه املاثلة طالبا اإلزام وزارة 

ق�ساة  ثالثة  من  املكونة  الدعوى  املحكمة  با�سرت  امل�ساحة  كامل  بتمليكه  االإ�سكان 

وح�سر ممثل االإ�سكان وقررت الوقوف على مكان الدعوى وقد تبني لها من املعاينة 

اأن باملزرعة بئرا م�سجلة ويحيط بها �سياج واجلانب ال�سرقي منها مزروع واأما اجلهة 

اأر�س  اأنها  والظاهر  احلديث  بالري  ت�سقى  نخالت  �سوى  مزروعة  غري  فهي  الغربية 

و.......و......و......وا�ستمعت   ....... وهم  �سهودا  املدعي  اأح�سر  وقد  ف�ساء 



– 276 –

1970م وهي مبا  املحكمة اإىل �سهادتهم فمنهم من �سهد اأن حيازة املزرعة قبل عام 

واأبيه  للمدعي  وح�سائر  �سكنى  به  وجانب  مزروع  منها  فجانب  ال�سبك  بها  اأحاط 

ممثلها  يح�سر  فلم  االإ�سكان  اأما  اأفالج  قربها  يوجد  وال  املوجودة  البئر  من  وت�سقى 

وبناء على املعاينة واالطالع على ما باأيدي املدعي من �سكوك و�سهادة ال�سهود ات�سح 

للمحكمة اأن اجلانب املزروع من املزرعة والذي وافقت عليه وزراة االإ�سكان هو الذي 

وحتميل  الدعوى  برف�س  فحكمت  حكومية  اأر�سا  يعترب  عداه  وما  املدعي  ي�ستحقه 

رافعه بامل�ساريف.

عن  فح�سر  ب�سور  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  وا�ستاأنفه  باحلكم  املدعي  ير�س  فلم   

ال�سحيفة  ورد على   .... القانوين  االإ�سكان مفو�سها  وكيله كما ح�سر عن  امل�ستاأنف 

فتمت  النزاع  اأر�س  معاينة  املحكمة  وقررت  امل�ستاأنف  احلكم  يف  جاء  مبا  بتم�سكه 

وهما  �ساهدين  فاأح�سر  �سهوده  باإح�سار  املدعي  وطالبت  الطرفني  بح�سور  املعاينة 

قبل  من  موجودة  املزرعة  باأن  �سهد  الذي  امل�سايخ  فلج  منطقة  �سكان  من   ........

املزرعة  باأن  و�سهد  اأي�سا  املنطقة  �سكان  من  .......... وهو  1970م كما ح�سر  عام 

وت�سقى  والقت  بال�سرم  مزروعة   1970 عام  قبل  من  موجودة  ووالده  للم�ستاأنف 

بالزجر ولي�س قربها اأفالج وبناء على ما اطلعت عليه املحكمة من االأوراق وما �سمعته 

�سكال  اال�ستئناف  بقبول  يق�سي  حكما  اأ�سدرت  املعاينة  من  لها  تبني  وما  ال�سهود  من 

ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بثبوت ملكية امل�ستاأنف مل�ساحة 

خم�سة اأفدنه من املزرعة وا�ستخراج �سند ملكية با�سمه لها وحتميله امل�ساريف.

بو�ساطة  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن  باحلكم  امل�ستاأنف  ير�س  فلم   

وما  وكالته  �سند  من  �سورة  طعنه  �سحيفة  مع  واأرفق   ..... مكتب  من   .... حماميه 

يفيد ا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية نعى على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق 

القانون والف�ساد يف اال�ستدالل و�ساق اأ�سبابا حا�سلها اأن املحكمة اأخطاأت حني ق�ست 

برف�س الدعوى ومتليكه خم�سة اأفدنه من اإجمايل امل�ساحة الكلية التي تبلغ )26( 

املزروعات االأخرى وحماطة  النخيل وبقية  العني بزراعة  باأنها قائمة  فداناًا علما 

ب�سبك وبها بئر م�سجلة وبها �سكوك �سرعية و�سهد له بها جماعة من اأهل املنطقة 

باأن حيازته لها كانت قبل عام 1970م وكل هذا اأعر�ست عنه املحكمة فيكون بذلك 

ويف  �سكال  الطعن  قبول  بطلب  طعنه  �سحيفة  وختم  لل�سواب  جمانبا  جاء  حكمها 

مغايرة  هيئة  اإىل  الدعوى  واإحالة  وباإلغائه  موؤقتا  احلكم  تنفيذ  بوقف  املو�سوع 

اأبلغت املطعون �سدها وزارة االإ�سكان ب�سحيفة الطعن  لتف�سل فيها من جديد وقد 
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فلم ترد عليها.

�ملحكمة

الطعن قد  اأوراق  للتقرير واملداولة وملا كانت  بعد االطالع على االأوراق واال�ستماع 

. ا�ستوفت اإجراءاتها القانونية فهو مقبول �سكالاً

وعن مو�سوع الطعن وملا كانت االأ�سباب التي اأثارها الطاعن يف طعنه من حيث حدود 

يبقى  ولكن  �سديد  غري  طعن  فهو  املو�سمية  والزراعة  بال�سياج  واإحاطتها  املزرعة 

واملقدر  اأنها كانت تزجر  والتي ثبت  باملزرعة  املوجود  الوحيدة  البئر  جتديد مقر 

ل�سقي االآبار ذات العلق من اآبار الزجر بخم�سة اأفدنه ح�سب ما جاء يف احلكم ولكن 

اآثاره  ما  وهو  القدم  عليها  باأن  للنزف  م�سخات  بالبئر  اأن  الدعوى  اأوراق  من  ثبت 

بها م�سخات ال  التي تثبت  االآبار  ا�ستقر على  املحكمة  اأن ق�ساء هذه  الطاعن وكما 

يقل ما ت�سقيه يف الغالب عن ع�سرة اأفدنه وهو االأمر الذي يتجه اإليه ق�ساء هذه 

اأفدنه  ع�سرة  لتكون  للطاعن  املخ�س�سة  امل�ساحة  بزيادة  الدعوى  هذه  يف  املحكمة 

بدالاً من خم�سة وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك كما �سريد باملنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بتعديل احلكم املطعون فيه وذلك 

بثبوت ملكية الطاعن مل�ساحة ع�سرة اأفدنه من املزرعة وتاأييد احلكم املطعون فيه 

فيما عدا ذلك واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/1٥ م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد  بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)70(

الطعن رقم 2017/1014م

اخت�سا�س )والئي- دفع – مت�سك( 

ا بنظر الدعوى قد �سبق طرحه  - متى كان الدفع بعدم اخت�سا�س املحكمة والئيًّ

ال�سق من  الطاعنة هذا  املحكمة االبتدائية وق�ست برف�سه ومل ت�ستاأنف  على 

بهذا  التم�سك  يجوز  ال  وحينئذ  ا  نهائيًّ خ�سو�سه  يف  احلكم  اأ�سبح  فقد  احلكم 

الدفع اأمام املحكمة العليا.

الوقائــع

اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  اأبانها  ح�سبما  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

املدعية ...... اأقامت الدعوى �سد املدعى عليها وزارة القوى العاملة مبوجب �سحيفة 

قدمت الأمانة املحكمة االبتدائية مب�سقط طلبت يف ختامها احلكم باإلزام املدعى عليها 

باأن توؤدي لها مبلغ )306٥ر.ع( وامل�سروفات ومبلغ )٥00 ر.ع( اأتعاب املحاماة.

وذلك على �سند من القول باأن املدعية م�سجلة مقيدة يف �سجل القوى العاملة كباحث 

عن عمل منذ تاريخ 2006/٨/٥م بالرقم )3٨2367( وت�ستفيد من املكرمة ال�سامية 

ا لكل م�سجل اإال اأنها مل تتلق اأي مبلغ  التي مبوجبها يتم �سرف مبلغ )1٥0 ر.ع( �سهريًّ

غريها  ح�ساب  يف  املبلغ  باإيداع  تقوم  الوزارة  اأن  تبني  مراجعتها  وعند  الوزارة  من 

وبعد الت�سحيح �سرفت املدعى عليها املكرمة من اأول �سهر 2014/٥م وتكون املدعية 

ا. م�ستحقة للمكرمة للمدة من �سهر 2011/6م وحتى تاريخ 2014/٥م عن 23 �سهراً

بنظر  والئيا  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  عليها  املدعى  ودفعت 

الدعوى واخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري بها على اعتبار اأن املدعى عليها وحدة 

من وحدات اجلهاز االإداري للدولة كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري 

واأرقام ح�سابات  بيانات  بت�سجيل  املخت�سة  لي�ست اجلهة  اأنها  اعتبار  ذي �سفة على 

الباحثني عن عمل واإمنا ذلك اخت�سا�س الهيئة العاملة ل�سجل القوى العاملة وقت 
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املايل  باال�ستقالل  تتمتع  اعتبارية  �سخ�سية  وهي  املكرمة  مبنح  االأوامر  �سدور 

للقرار  ا  وفقاً 2013/٥/٥م  يف  للوزارة  اآلت  فقد  املنحة  مب�ساألة  يتعلق  وما  واالإداري 

اإدخال الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة خ�سما  الوزاري )2011/9٨م( وطلبت 

يف الدعوى كما طلبت ....يف الدعوى على اعتبار اأنها هي �ساحبة احل�ساب الذي مت 

املبالغ باملدعية اإليه وهي لي�ست من �سمن امل�ستحقني للمنحة واملدعية هي من �سجلت 

ذلك احل�ساب وال يوجد خطاأ من قبل الوزارة فمجرد مراجعة املدعية �سجلت رقم 

ح�سابها مت حتويل املنحة لها من ح�ساب زميلتها.

ح�سر وكيل الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة وقدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول 

هي  الدعوى  يف  ال�سفة  �ساحبة  والأن  �سفتها؛  النتفاء  الهيئة  مواجهة  يف  الدعوى 

وزارة القوى كما طلب رف�س الدعوى مو�سوعا.

اإدخال اخل�سوم  املحكمة االبتدائية بقبول طلب  2016/11/14م حكمت  بجل�سة 

مقابل  ر.ع(   100( ومبلغ  مب�ساريفه  عليها  املدعى  واإلزام  مو�سوعا  ورف�سه  �سكالاً 

اأتعاب املحاماة.

قدره  مبلغا  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  الدعوى  مو�سوع  يف  ا:  ثانياً

)36٥0 ر.ع( وامل�ساريف ومبلغ )100 ر.ع( اأتعاب املحاماة.

)2016/٨97م(  رقم  باال�ستئناف  فا�ستاأنفته  احلكم  ذلك  على  الطاعنة  تر�س  مل 

ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2017/٥/2م  وبتاريخ 

يلق  ومل  بامل�ساريف  امل�ستاأنفة  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع 

احلكم قبوال من لدى امل�ستاأنفة فطعنت �سده بالطعن املاثل مبوجب �سحيفة موقعة 

بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  لدى  قبله  من  القانون.....ومودعة  مفو�سها  من 

2017/6/٨م واأودع معها ما يفيد التفوي�س.

ونعى وكيل الطاعنة على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

ا بنظر الدعوى وانعقاده ملحكمة  لرده دفع الطاعنة بعدم اخت�سا�س املحكمة والئياً

ا على اأن املطعون �سدها اأقامت الدعوى ا�ستنادا اإىل امل�سوؤولية  الق�ساء االإداري تاأ�سي�ساً

التق�سريية يف واقعة تتعلق مب�سلحتها اخلا�سة وقد �سايرتها حمكمة اال�ستئناف على 

اأن حكم املحكمة االبتدائية جاء �سحيح املبنى واقعا وقانونا واأن ما  ا  ذلك تاأ�سي�ساً

تنعاه الطاعنة عليه جمرد قول مر�سل ال �سند له وبذلك يتجلى خطاأ حكم حمكمة 



– 2٨0 –

اأول درجة وحكم حمكمة اال�ستئناف وخمالفته للقانون حيث خالف املادة )6( من 

قانون الق�ساء االإداري حيث اأخطاأ يف الرد حيث اإن املادة )6( امل�سار اإليها تن�س على 

1ـ  اأن حمكمة الق�ساء االإداري تخت�س دون غريها بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية 

الدعاوي التي يقدمها ذو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية. 3ـ ..... 4 ـ 

..... ٥ـ دعاوي التعوي�س املتعلقة باخل�سومات االإدارية �سواء رفعت ب�سفة اأ�سلية اأو 

تبعية ويعترب يف حكم القرارات االإدارية.

اإثارته ولو  العام ويتعني على املحكمة  الوالئي يتعلق بالنظام  الدفع باالخت�سا�س 

من تلقاء ذاتها. 

الطاعنة وحدة من وحدات اجلهاز االإداري للدولة واملطعون �سدها تقدمت بالدعوى 

يف  بدعواها  تقدمت  �سدها  املطعون  اأن  كما  نهائي  قرار  �سد  الطاعنة  مبواجهة 

مواجهة الطاعنة بال اأ�سا�س من الواقع والقانون فالطاعنة لي�ست املخت�سة بت�سجيل 

احل�سابات وامل�سوؤولة عن ذلك هي جهة اأخرى هي الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين )2011/9٨م(.

ال�سبب الثاين: الق�سور يف الت�سبيب: مل تلتفت املحكمة املطعون يف حكمها للم�ستندات 

املقدمة يف الدعوى التي و�سحت عدم وجود ح�ساب للمطعون �سدها ح�ساب يف بنك 

م�سقط وقت �سدور القرار وهو ما قرره وكيل الطاعن باأنه بتاريخ 2012/6/4م مت 

فتح احل�ساب ببنك م�سقط فرع امل�سنعة �ساب احلكم املطعون فيه ف�ساد حني مل يورد 

هذا امل�ستند ومل يرد عليه االأمر الذي ميكن اأن يغري وجه الراأي يف احلكم.

املبالغ  ت�سلمت  من  هي  كونها  الدعوى  يف  خ�سما   ....... اإدخال  الطاعنة  طلبت 

اخلا�سة باملطعون �سدها لورودها يف ح�سابها وكان يتعني على املدعية اأن تخا�سمها 

اإن املطعون �سدها هي من زودت اجلهة برقم  اإذ ال يوجد خطاأ من الطاعنة حيث 

ح�ساب املدخلة ......

طالب يف ختام ال�سحيفة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع نق�س احلكم املطعون فيه 

واالإحالة اإىل حمكمة الق�ساء االإداري لالخت�سا�س وفقا للثابت من الدفوع.

اأعلنت �سحيفة الطعن للمطعون �سدها فرد وكيلها املحامي ......... مبذكرة ختمت 

بطلب رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه ومل يعقب وكيل الطاعنة ب�سيء.
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�ملحكمة

. واأما من  وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانونا فهو مقبول �سكالاً

حيث املو�سوع وما نعى به مفو�س الطاعنة على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون 

بنظر  ا  والئياً املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  الطاعنة  دفع  لرده  تطبيقه  يف  واخلطاأ 

اأقامت  �سدها  املطعون  اأن  على  تاأ�سي�سا  االإداري  الق�ساء  ملحكمة  وانعقاده  الدعوى 

اخلا�سة  مب�سلحتها  تتعلق  واقعة  يف  التق�سريية  امل�سوؤولية  اإىل  ا�ستنادا  الدعوى 

االبتدائية  املحكمة  حكم  اأن  ا  تاأ�سي�ساً ذلك  على  اال�ستئناف  حمكمة  �سايرتها  وقد 

جاء �سحيح املبنى واقعا وقانونا وحيث اإن هذا النعي غري مقبول ومردود ذلك اأنه  

جتاوزت  الطاعنة  فاإن  رف�سه  االبتدائي  احلكم  عليه  اأ�س�س  عما  النظر  غ�س  ومع  ـ 

هذا الدفع يف �سحيفة ا�ستئنافها اإىل غريه من دفوعها املو�سوعية ـ فاإن مما ا�ستقر 

عليه الق�ساء اأنه متى كان الدفع بعدم اخت�سا�س املحكمة والئيا بنظر الدعوى قد 

هذا  الطاعنة  ت�ستاأنف  ومل  برف�سه  وق�ست  االبتدائية  املحكمة  على  طرحه  �سبق 

ا وحينئذ ال يجوز التم�سك به  ال�سق من احلكم فقد اأ�سبح احلكم يف خ�سو�سه نهائيًّ

اأمام هذه املحكمة؛ الأن قوة االأمر املق�سي به وعلى ما جرى به ق�ساء هذه املحكمة 

تعلو على اعتبارات النظام العام وكذا احلال فيما اأثاره يف مو�سوع انتفاء ال�سفة , 

اأما ما نعى به بال�سبب الثاين املتمثل يف الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل 

اأما ما نعى به بال�سبب الثاين املتمثل يف الق�سور يف الت�سبيب و  لعدم انتفاء ال�سفة 

الف�ساد يف اال�ستدالل لعدم التفات املحكمة االبتدائية اإىل امل�ستندات التي قدمها 

حيث قدم ك�سفا بح�ساب املطعون �سدها واملطعون �سدها الثانية والتي طلب اإدخالها 

يف الدعوى وذلك لدخول املبالغ اخلا�سة باملطعون �سدها االأوىل يف ح�سابها وكان 

يتعني على املطعون �سدها اأن تخت�سمها هي باعتبارها ت�سلمت تلك املبالغ وحيث اإن 

ا له وجب عليه رده اإىل �ساحبه  هذا النعي يف حمله اإذ اإن كل من قب�س ما لي�س م�ستحقاً

مع ما جناه من مكا�سب اأو منافع كما اأن الثابت من االأوراق اأن مفو�س الطاعنة تقدم 

بامل�ستند الذي اأ�سار اإليه كما طلب اإدخال املطعون �سدها الثانية والثالثة واملحكمة 

الذي  للم�ستند  اأن تعر�س  دون  ورف�سته مو�سوعا  �سكالاً  االإدخال  االبتدائية قبلت 

قدمه ودون اأن تبدي اأ�سبابا لرف�س دعوى االإدخال وهذا اأمر يعيب احلكم ذلك اأن 

من القواعد املقررة اأنه يجب ت�سبيب كل حكم ي�سدر ب�سورة �سريحة اأو �سمنية يف 

طلب اأ�سلي اأو احتياطي اأو يف طلب عار�س من املدعي اأو املدعى عليه اأو من الغري اأو 

�سواء  يلزم ت�سبيب كل حكم ي�سدر يف دفع  الغري كما  اأحد اخل�سوم يف مواجهة  من 
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اأو دفع ردا  اأو يف دفع من الدفوع بعدم القبول  اأو مو�سوعيا  اأكان هذا الدفع �سكليا 

على دفع اآخر متى قدم الطلب  اأو الدفع اإىل املحكمة تقدميا �سحيحا و�سريحا واإذ 

يت�سمن  ومل  االإدخال  لدعوى  االبتدائي  احلكم  من  الرف�س  هذا  ت�سبيب  يثبت  مل 

يف  الق�سور  بعيب  اأ�سيب  فقد  نوق�س  لو  جوهري  دفاع  وهو  املقدم  امل�ستند  على  ردا 

الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل مما يوجب نق�سه على اأن يكون مع النق�س االإحالة 

اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة«.



– 2٨3 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/1٥ م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)71(

الطعن رقم 2016/1742م

دعوى )�سفعة - ثبوت- �سبب( 

دعوى ثبوت ال�سفعة فرع على ثبوت �سببها املوجب لها. نتيجة ذلك اأن دعوى ال�سفعة  -

اإن كانت موؤ�س�سة على ال�سراكة يف طريق وجب التحقيق يف ثبوت هذه ال�سراكة.

الوقائــع 

اأن  تتلخ�س واقعة الدعوى ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف 

املدعني ....... اأقاموا الدعوى �سد املدعى عليهما ..... مبوجب �سحيفة اأودعوها 

لدى اأمانة �سر املحكمة االبتدائية مب�سقط بتاريخ 201٥/12/20م واأعلنت قانونا 

يف  ال�سفعة  يف  حقهم  باإثبات  لهم  احلكم  ختامها  يف  طلبوا  قانونا  عليهما  للمدعى 

االأر�س ال�سناعية رقم )2٥0( املربع )1( الكائنة بالوادي الكبري واخلا�سة باملدعى 

عليه واإعادة الطريق على احلال الذي كان عليه واإلزام املدعى عليه بامل�ساريف.

وقال ميتلك املدعون قطعة االأر�س ال�سناعية رقم )12٨ باملربع 90 �س اأي( الكائنة 

املجاورة  القطعة   ..... عليه  املدعى  وميتلك  )1236م2(  مب�ساحة  الكبري  بالوادي 

الكبري وقد  الكائنة بالوادي  اإىل )2٥0( باملربع )1(  رقم )127( مت تغيري رقمها 

تقدم املدعى بدعوى اأخرى لدى املحكمة بطلب اإلزام املدعى عليه .... باإعادة فتح 

ا والذي مير عرب القطعة رقم )127( اإال اأن املدعى عليه  الطريق املتفق عليه �سابقاً

اأفادهم باأنه باع قطعة االأر�س للمدعى عليه الثاين .... وقدم �سند ملكية لقطعة 

االأر�س حمل التداعي وملا كان من حق املدعني املطالبة بال�سفعة على قطعة االأر�س 

لكونهم ميتلكون حق ارتفاق ودفع املدعى عليه بعدم قبول الدعوى النتفاء ال�سفة 

بالن�سبة للمدعية الثالثة ولعدم التاأ�سري بطلب ال�سفعة.

تداولت املحكمة االبتدائية نظر الدعوى ح�سب الثابت من حما�سر جل�ساتها كما اأنها 

انتقلت ملعاينة االأر�س حمل الدعوى ويف ختام جل�ساتها اأ�سدرت حكمها الذي ق�سى 
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ا على اأن املدعني يطلبون ال�سفعة على اأ�سا�س حق االرتفاق  برف�س الدعوى تاأ�سي�ساً

يف الطريق امل�سرتك بني الطرفني اإال اأن حم�سر املعاينة التي اأجرتها املحكمة اأبان 

باأن ال وجود لطريق بني الطرفني ف�سال عن اأن االأر�س حمل التداعي ممنوحة من 

احلكومة ومن ثم عينت احلدود واملعامل وال طريق بني الطرفني.

رقم  اال�ستئناف  �سد  اأقاموا  املدعني  من  قبوال  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

اإلغاء احلكم االبتدائي والق�ساء لهم بطلباتهم االبتدائية  )2016/636م( بطلب 

واأ�س�سوا ا�ستئنافهم على اخلطاأ يف تطبيق القانون لق�سائه بعدم اأحقية امل�ستاأنفني يف 

ال�سفعة قد خالف االتفاق بني مورث امل�ستاأنفني وامل�ستاأنف �سده االول البائع حيث 

حول املدعى عليه حق االرتفاق باملرور يف الطريق الذي اتفقا على اأن يكونا خليطني 

يف املرور فيه اتفاقا بينهما ولي�س ت�ساحما كما يدعي البائع للمدعى عليه الثاين.

حكمت  2016/11/٨م  وبجل�سة  اال�ستئناف  نظر  اال�ستئناف  حمكمة  تداولت 

بقبوله �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم االبتدائي امل�ستاأنف واإلزام رافعه 

بامل�ساريف.

الأن املادة )904( من قانون املعامالت املدنية ح�سرت حق ال�سفعة يف نف�س املبيع اأو 

اخلليط يف حق املبيع والثابت من االأوراق عدم �سراكة امل�ستاأنفني للم�ستاأنف �سده يف 

نف�س املبيع وال اأنهم خلطاء يف حق من حقوقه.

وحيث مل يرت�س الطاعنون هذا الق�ساء اأقاموا �سده الطعن املاثل مبوجب �سحيفة 

وكيلهم  من  وموقعة  2016/12/1٨م  بتاريخ  املحكمة  هذه  اأمانة  لدى  مودعة 

واأودع  له ذلك  يبيح  العليا مبوجب توكيل  املحكمة  املقبول لدى    ......... املحامي 

ال�سحيفة  ختام  يف  وطلب  والكفالة  الر�سم  و�سداد  الوكالة  يفيد  ما  ال�سحيفة  مع 

بالطلبات التالية:

 احلكم بقبول الطعن �سكال.

 ويف املو�سوع احلكم بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمددا باأحقية الطاعنني 

يف االأر�س حمل طلب ال�سفعة وت�سجيلها لدى وزارة االإ�سكان بذات الثمن.

احتياطيا نق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف لتحكم 

يف مو�سوعها بهيئة مغايرة.
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اإلزام املطعون �سدهما بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.

اأ�سباب الطعن

فهم  يف  واأخطاأ  القانون  خالف  باأنه  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنني  وكيل  نعى 

املدعى  باإقرار  ثابت  الطريق  اإن  املبطل حيث  اال�ستدالل  الف�ساد يف  و�سابه  الواقع 

عليه االأول يف املوقع ومت فتحه مع مورث الطاعنني وهو ت�سرف قانوين يوجب حق 

مدخل  على  له  اأبواب  ال  املورث  اأن  املعاينة  عند  عليه  املدعي  يقرر  ومل  االرتفاق 

الطريق اأو ال يتحكم وحيث مل ينف املدعى عليه االأول وجود الطريق بل اأكده باأنه 

فتح الطريق مع مورث املدعني وهذا هو االتفاق اأي الت�سرف القانوين؛ الأن حقوق 

قانون  من   )97٥( املادة  الأحكام  عمال  القانوين  بالت�سرف  اإال  تكت�سب  ال  االرتفاق 

الطريق ثابتا مبوجب االتفاق وحيث ثبت وجود  املدنية وبالتايل يكون  املعامالت 

الطريق امل�سار اإليه وا�ستعماله ملدة خم�سة ع�سر عاما باأبواب يتحكم فيها الطاعنون 

واملورث فكان على احلكم املطعون فيه اأن يجيب الطاعنني اإىل طلب ال�سفعة هذا من 

ناحية ومن ناحية اأخرى وعلى �سبيل االفرتا�س فاإن من يدعي اأن الطريق فتح تعاونا 

مع املورث وعلى �سبيل الت�سامح فعليه اإثبات ذلك فقد اأ�سبح مدعيا ذلك الأن املدعى 

عليه مل ينف وجود الطريق حتى يتعني على املدعني اإثباته وكان على املدعى عليه 

وقد قرر اأن الطريق مت فتحه تعاونا اأن يثبت هذا الدفع وكون املدعى عليه مل يثبت 

اأن مورث املدعني كان ي�ستخدم الطريق على �سبيل الت�سامح فاإن احلكم املطعون فيه 

اتفاقا  املورث  مع  فتح  اأنه  فعال  ثبت  قد  الطريق  الأن  ثابت  هو  ما  خالف  قد  يكون 

وثبوت الطريق يكون �سببا للحكم بال�سفعة ولي�س برف�س الدعوى, كما اأن ثبوت فتح 

الطريق واملرور فيه ملدة خم�سة ع�سر عاما ال يجيز للمدعى عليه الثاين غلقها بعد 

�سرائه لالأر�س اإذ فتح الطريق ح�سل اتفاق.

�ملحكمة

من  واأما  �سكال.  مقبول  فهو  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  ا�ستوفى  الطعن  اإن  وحيث 

رقم  والدعوى  الطعن  حمل  الدعوى  هذه  اأوراق  من  الثابت  كان  وملا  املو�سوع  حيث 

ال�سناعية  باالأر�س  املرور  يف  حقهم  باإثبات  طالبوا  الطاعنني  اأن  )2016/٨٨٨م( 

رقم )2٥0( اململوكة للمدعى عليه واإعادة الطريق على ما كان عليه وعدم تعر�سه 

لهم يف حق االرتفاق ذلك الأن مورثهم ت�سالح مع املدعى عليه اأن يفتح مورثهم بابا يف 

اأر�سه رقم )12٨( بالوادي الكبري ينفذ اإىل اأر�س املدعى عليه ويكون له طريقا يف 
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اأر�س املطعون �سده رقم )127( تو�سله للطريق العام ويف مقابل ذلك ي�سم املطعون 

الطريق  باإغالق  قام  عليه  املدعى  ولكن  اأر�سه  يف  القطعتني  بني  الواقع  املمر  �سده 

ا  املتفق عليها وبنى جدارا اأمام باب املدعني ونزع عنهم حق املرور بعد اأن كان مفتوحاً

الأكرث من خم�س ع�سرة �سنة, وبعد علمهم بانتقال االأر�س بالبيع اإىل املطعون �سده 

يف الطعن املاثل تقدموا بطلب ال�سفعة مبوجب حق االرتفاق يف هذه الطريق والتي 

ق�ست املحكمة االبتدائية فيها بعدم االخت�سا�س واالإحالة اإىل الدائرة الثالثية 

التي ق�ست برف�سها ومت تاأييد ذلك احلكم ا�ستئنافيا باحلكم املطعون فيه وحيث اإن 

هذه املحكمة وقفت على االأر�س حمل الدعوى وعاينت مكان الباب حيث بدا وا�سحا 

واأقر به امل�سرتي )املطعون �سده يف هذا الطعن( كما اأقر به البائع )املطعون �سده 

ثبوت  على  فرع  ال�سفعة  ثبوت  دعوى  اإن  وحيث  )2016/1741م((  رقم  الطعن  يف 

�سببها املوجب لها وهو الطريق اخلا�سة املطعون فيه وكان احلكم حمل هذا الطعن 

ات�سال  لها  الطرفني ومن ثم فدعوى احلال  الطريق بني  نفي وجود  اأ�س�س على  قد 

يتعني  وعليه  )2016/636م(  رقم  وا�ستئنافها  )2016/٨٨٨م(  بالدعوى  وثيق 

نق�س احلكم املطعون فيه على اأن يكون مع النق�س االإحالة اإىل هيئة مغايرة وتلزم 

املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني. 

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى للمحكمة التي اأ�سدرت احلكم لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/1٥ م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)72(

الطعن رقم 2017/1210م

�سم�سار )بيع- تدلي�س( 

اأعلى مما طلبه البائع ال يعد غ�سا للم�سرتي  - اأن بيع ال�سم�سار ب�سعر  املقرر فقها 

ب�سرط عدم التدلي�س يف ثمن املبيع.

الوقائــع

ميثله  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  لدى   .... اأقامها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

مكتب ... للمحاماة �سد .... قائال يف �سحيفة دعواه اإنه كان يبحث عن �سراء منزل 

ال�سم�سرة ومعرو�س لديه منزل يف  اأنه يعمل يف جمال  بوالية بركاء واأخربه .... 

والية بركاء مببلغ ثالثة و�ستني األف ريال عماين فوافق على �سرائه ودفع له مقدما 

خم�سة اآالف ريال عماين على اأن يتم دفع باقي الثمن عند ت�سجيل البيع يف وزارة 

االإ�سكان ومبا اأن املنزل لورثة فقد ح�سر عنهم وكيلهم املفو�س بالبيع ومتت املكاتبة 

عليه  باملدعى  عالقة  تربطه  الذي  ال�سم�سار  مع  ات�سال  بعد  الثمن  باقي  له  ودفع 

زاد  ما  واأن  ريال عماين  األف  املنزل معرو�س بخم�سة وخم�سني  اأن  له  الثاين فتبني 

من الثمن اأخذه ال�سم�سار لنف�سه وذلك حينما قب�س وكيل الورثة الثمن ات�سل به 

ال�سم�سار وقال له حول يل ثالثة اآالف ريال عماين اإ�سافة على ما قب�سه من مقدم 

ا وتدلي�سا فيطلب من املحكمة اإلزام املدعى عليهما برد  الثمن وهذا يعترب منه غ�سَّ

فارق الثمن وهو ثمانية اآالف ريال عماين.

 وقد ح�سر عن املدعى عليهما وكيلهما فرد مبذكرة جاء فيها اأنه مت عر�س املنزل 

املدعي  فا�سرتاه  عماين  ريال  األف  و�ستني  ثالثة  مببلغ  ال�سم�سرة  مكتب  لدى  للبيع 

ودفع ثمنه وختم مذكرته بطلب رف�س الدعوى واإلزام رافعها بامل�ساريف.

 وعقب املدعي مبذكرة اأن لديه �سهودا على اأن عر�س املنزل من قبل البائعني بخم�سة 

وخم�سني األف ريال عماين ولديه على ذلك بينه وهما �سهادة ......... الذي �سهد 
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باأنه ح�سر لدى ال�سم�سار علي بن ثني ملعاينة املنزل واأفاده باأن �سعره ثالثة و�ستون 

ا ريال عماين واأجار ال�سم�سرة على البائعني فت�سلم ال�سم�سار من امل�سرتي خم�سة  األفاً

ا الباقية و�سهد ال�ساهد  اآالف ريال عماين مقدم الثمن كما ت�سلَّم ثمانية وخم�سني األفاً

الثاين ..... وكيل ورثة البائعني .... الذي توىل عقد البيع بالوكالة عنهم �سهد 

باأن املنزل عر�س بخم�سة و�ستني األف اأوال على املدعى عليه الثاين .... فتم بيعه 

قب�سه  ذلك  على  زاد  وما  الثمن  الوكيل  فت�سلم  عماين  ريال  األف  وخم�سني  بخم�سة 

ال�سم�سار مبا�سرة ثالثة اآالف مت حتويلها من قبل وكيل الورثة وخم�سة اآالف ا�ستلمها 

من امل�سرتي مقدم الثمن وبعد �سماع اأقوال الطرفني و�سهادة ال�سهود اأ�سدرت املحكمة 

اآالف ريال عماين  باأن يوؤدي للمدعي �ستة  باإلزام املدعى عليه االأول  حكما يق�سي 

ويوؤدي املدعى عليه الثاين للمدعي ثالثة اآالف وخم�سمائة ريال عماين واإلزامهما 

مبائة ريال عماين اأتعاب املحاماة فلم ير�س املدعى عليهما باحلكم وا�ستاأنفاه لدى 

اأقوالهما  اإىل  حمكمة اال�ستئناف بال�سيب فح�سر االأطراف لدى املحكمة وا�ستمعت 

ورف�سه  �سكال  الطعن  بقبول  فحكمت  ومرفقاته  امل�ستاأنف  احلكم  على  واطلعت 

امل�ستاأنفان  ير�س  فلم  بامل�ساريف  رافعيه  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  مو�سوعا 

باحلكم وطعنا عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا بو�ساطة حماميهما ....من مكتب 

.... واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من �سند وكالته وما يفيد ا�ستكمال االإجراءات 

حيث  اتباعه  الواجب  القانون  تطبيق  عدم  فيه  املطعون  احلكم  على  نعى  ال�سكلية 

اإنه اأنكر على الطاعنني �سفتهما القانونية مبوجب القانون املنظم الأعمال الو�ساطات 

الطاعنني  ولكون  )19٨6/٨7م(  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العقارية  املجاالت  يف 

فاأوقفاه  منزل  عن  للبحث  �سده  املطعون  اإليهما  وتقدم  ال�سم�سرة  جمال  يف  يعمالن 

عليه واأخرباه بثمنه فر�سي به فتم البيع ودفع الثمن ونقل امللكية باإيجاب وقبول من 

البائع وامل�سرتي علما باأنهما اأخرباه باأن الو�ساطة على البائعني اأما ما زاد من الثمن 

عما اتفقا عليه الطاعنان والبائعان فيعترب اأجار ال�سم�سرة وال عالقة للم�سرتي به 

وهذا مما يتيح لهما به القانون وختم �سحيفة طعنهما بطلب قبول الطعن �سكال ويف 

املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اأول درجة لتنظرها 

بهيئة مغايرة وقد رد املطعون �سده مبذكرة جاء فيها باأن الطاعنني اأوهماه يف قيمة 

املبيع بثالثة و�ستني األف ريال عماين والواقع باأنه معرو�س بخم�سة وخم�سني األف 

ا واحتياالاً يف جمال عملهما وختم مذكرته بطلب  ريال عماين وهذا يعد منهم غ�ساً

رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه وقد عقب كل من الطرفني على مذكرة الرد 

والتعقيب عليها بنف�س االأ�سباب التي جاءت يف �سحيفة الطعن والرد عليها. 
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�ملحكمة

االإجراءات  كافة  وا�ستكمال  واملداولة  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

. املتعلقة بالطعن فاإنه يكون مقبوالاً �سكالاً

وبا�ستعرا�س  اأنه  ذلك  �سديد  فهو  فيه  املطعون  الطاعن على احلكم  به  ينعى  وفيما 

الدعوى فاإن ما يدعيه امل�سرتي املطعون �سده من غرر ال دليل عليه فهو باعرتافه اأنه 

قبل املبيع بالثمن املعرو�س عليه ثالثة و�ستون األف ريال, وقد علم املبيع ور�سي به.

واأما زيادة الثمن عما هو متفق به بينه واملالك فاإن الثمن فهو بينه واملالك زيادة اأو 

نق�سانا وهذ ما ن�ست عليه املادة )٨٨( يف قانون املعامالت املدنية اأو�سحت العالقة 

بني النائب واالأ�سيل )اإذا اأبرم النائب يف حدود نيابته عقدا با�سم االأ�سيل فاإن ما 

ين�ساأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات ين�سرف اإىل االأ�سيل(.

عاتقهما  يف  بالتزام  اخال  عليهما  املدعى  اأن  للعقد  االبتدائي  احلكم  تف�سري  واأما 

القانون  و�سحيح  يتفق  ال  تف�سري  فهو  العقدية  امل�سوؤولية  اأركان  على  حكمه  واأ�س�س 

وو�سع  والغنب  التغرير  هو  ما   )103( املادة  يف  املعامالت  قانون  اأو�سح  وقد  واملقرر 

له حدا )التغرير هو اأن يخدع اأحد املتعاقدين االآخر بو�سائل احتيالية قولية اأو 

ال�سكوت  اإبرام عقد مل يكن ليربمه لوالها. ويعد تغريرا تعمد  فعلية حتمله على 

الإخفاء اأمر اإذا ثبت اأن املغرور لو علم به ما كان ليربم العقد( وهذا كله مل يتم يف 

هذه الدعوى. 

كما اأن املقرر فقها اأن بيع ال�سم�سار ب�سعر اأعلى مما طلبه البائع ال يعد غ�سا للم�سرتي 

ب�سرط عدم التدلي�س يف ثمن املبيع, وهو ما يروى عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه.

ومبا اأن املحكمة اجتهت خالف ذلك فاإن حكمها يكون معيبا باخلطاأ يف تف�سري القانون 

والف�ساد يف اال�ستدالل مما يتعني نق�سه.

فاإن  فيه  املطعون  نق�س احلكم  اأ�سباب يف  وملا تقدم من  للحكم  الطعن �سالح  اأن  ومبا 

املحكمة تق�سي برف�س الدعوى.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

برف�س الدعوى ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/1٥ م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد  بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)73(

الطعن رقم 2017/1113م

ا�ستئناف )�سحيفة – بطالن – اأ�سباب( 

بطالن �سحيفة اال�ستئناف خللوها من االأ�سباب هو بطالن ن�سبي يجب التم�سك  -

به قبل التعر�س للمو�سوع اأو الدفع بعدم القبول.

الوقائــع

 تتلخ�س الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن املدعي 

..... اأقام الدعوى رقم )2016/229( مدين ثالثي ال�سيب �سد املدعى عليهما .... 

طالبا من خاللها احلكم بطلباته املعدلة اأ�سليا ف�سخ عقد البيع واإلزام املدعى عليه 

االأول برد ثمن البيع وقدره )90000 ر.ع( ت�سعون األف ريال والفائدة بواقع )%9( 

)20000ر.ع(  مبلغ  يوؤدي  باأن  واإلزامه  الدعوى  يف  الف�سل  وحتى  البيع  تاريخ  من 

تعوي�سا جابرا لل�سرر واإلزام املدعى عليه بامل�ساريف ومبلغ )1٥00 ر.ع( عن اأتعاب 

املدعي  من  املقرتحة  املاأمورية  لتنفيذ  الدعوى  يف  خبري  ندب  واحتياطيا  املحاماة 

واإلزام املدعى عليه باإجراء االإ�سالحات وال�سيانة واإلزامه باأن يوؤدي قيمة اإيجار 

�سهرية قدرها )1000 ر.ع( مقابل عدم االنتفاع باملنزل حتى متام ال�سيانة.

2014/2/6م  بتاريخ  يف  موؤرخ  بيع  عقد  ومبوجب  اإنه  القول  من  �سند  على  وذلك 

 )2/19٥9( رقم  العقار  على  امل�سيدة  الفيال  االأول  عليه  املدعى  من  املدعي  ا�سرتى 

مب�ساحة )2٥7م2( نظري ثمن قدره )90000 ر.ع( ت�سعون األف ريال عماين وعند 

باإ�سالحها  االأول  عليه  املدعى  تعهد  ب�سيطة  ت�سققات  املدعي  الحظ  الفيال  ت�سلُّم 

ولكن دون جدوى ومع م�سي الوقت ظهرت بالفيال حمل التداعي ت�سدعات و�سقوق 

عميقة يف اأ�سا�سات املبنى واجلدران وهبوط كبري باالأر�سيات واأن ذلك ينذر ب�سقوط 

ت�سبب  ما  وهو  املنزل  ا�ستعمال  دون  حتول  العيوب  هذه  فاإن  وكذلك  باأكمله  املبنى 

باإحلاق ال�سرر باملدعي لذلك اأقام دعواه للق�ساء له بطلباته.
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عليهما  واملدعى  جل�ساتها  حما�سر  من  الثابت  ح�سب  الدعوى  نظر  املحكمة  با�سرت 

تقدما بطلب اإدخال املقاول واال�ست�ساري خ�سمني يف الدعوى وبعد التحقيق وندب 

البيع  عقد  بف�سخ  اأوال:  الدعوى  يف  االبتدائية  املحكمة  حكمت  الدعوى  يف  خبري 

ثانيا:  عليه.  كان  ما  على  احلال  باإعادة  اخل�سوم  واألزمت  2014/2/6م  يف  املوؤرخ 

باإلزام املدعى عليه باأن يرد للمدعي مبلغ ت�سعني األف ريال )90000 ر.ع( يف مقابل 

اأن يقوم املدعي با�ستكمال اإجراءات ت�سجيل املبيع با�سم املدعى عليه بر�سوم على 

عاتقه خالية من اأي قيد. ثالثا: اإلزام املدعى عليه بامل�ساريف ومبلغ )200 ر.ع( 

عن اأتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات.

واإذ مل يرت�س املدعى عليه هذا الق�ساء اأقام �سده اال�ستئناف رقم )2017/1٥0م( طالبا 

قبوله �سكال ويف مو�سوعه باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�س الدعوى.

رقم  اال�ستئناف  �سده  اأقام  االبتدائي  احلكم  ق�ساء  يرت�س  مل  املدعي  اأن  كما 

بتعوي�س  �سده  امل�ستاأنف  واإلزام  االبتدائي  احلكم  تعديل  طالبا  )2017/1٥6م( 

امل�ستاأنف مببلغ )20000 ر.ع( ع�سرين األف ريال.

تداولت حمكمة اال�ستئناف نظر اال�ستئنافني وبجل�سة 2017/٥/14م حكمت بعدم 

جواز اال�ستئناف رقم )2017/1٥0( لبطالن �سحيفته واألزمت امل�ستاأنف امل�ساريف 

التعوي�س  برف�س  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  املقابل  اال�ستئناف  ويف 

األفي   ... للم�ستاأنف  تعوي�سا  يوؤدي  ...باأن  �سده  امل�ستاأنف  باإلزام  جمددا  والق�ساء 

ريال عماين واإلزامه بامل�ساريف.

وحيث مل ير�س ق�ساء احلكم املطعون فيه الطاعن اأقام �سده الطعن املاثل مبوجب 

�سحيفة  مبوجب  2017/7/19م  بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  الأمانة  قدمت  �سحيفة 

 ... مكتب  من  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  املحامي   .... املحامي  من  موقعة 

و�سداد  التوكيل  يفيد  ما  ال�سحيفة  مع  واأرفق  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة 

الر�سم والكفالة, وطالب يف ختامها بالطلبات التالية:

 بقبول الطعن �سكال لتقدميه يف امليعاد القانوين.

وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه اإىل حني الف�سل يف الطعن.

نق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي ملو�سوع اال�ستئناف رقم )2017/1٥0( باإلغاء 
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احلكم االبتدائي والق�ساء من جديد برف�س الدعوى يف مواجهة الطاعن ولرفعها 

على غري ذي �سفة ويف اال�ستئناف املقابل رقم )2017/1٥1( باإلغاء احلكم.

نق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه من 

جديد بهيئة مغايرة ورد مبلغ الكفالة للطاعن.

نعى على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله لق�سائه 

ببطالن �سحيفة اال�ستئناف رقم )2017/1٥0( املرفوع من الطاعن لكون ال�سحيفة 

خلت من االأ�سباب ذلك الأن الطاعن مل يكن مبقدوره االطالع على احلكم االبتدائي 

اإن اأ�سباب احلكم مل تكتمل وقت رفع  اأ�سبابه الأنه مل يطلع عليه حيث  حتى ي�سرح 

اال�ستئناف واأن الطاعن تقدم مبذكرة �سارحة لالأ�سباب يف اأول جل�سة وكانت طلبات 

الطاعن مفهومة وملزوم برد مبلغ لي�س بالهني و�سرح االأ�سباب �سمان جلدية امل�ستاأنف 

اأن  كما  اأ�سباب  من  بيانه  يرى  ما  تقدير  للم�ستاأنف  ترك  امل�سرع  اإن  اإذ  ا�ستئنافه  يف 

الدفع بالبطالن ل�سحيفة اال�ستئناف ن�سبي ال يتعلق بالنظام العام فال بد اأن يتم�سك 

به �ساحب امل�سلحة.

كما نعى على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون وبالق�سور يف الت�سبيب فيما انتهى 

�سرر  حلقه  �سده  املطعون  باأن  القول  من   )2017/1٥6( رقم  اال�ستئناف  يف  اإليه 

جراء بيع الطاعن له عقارا معيبا بعيب يف ظاهره وباطنه يوجب التعوي�س وتقدره 

املحكمة مببلغ )2000 ر.ع( فقد خالف املادة )172( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية لعدم ت�سبيب احلكم وبيان االأ�س�س التي مبوجبها قدرت التعوي�س وال�سند 

القانوين للتعوي�س واالأدلة التي ا�ستند اإليها يف ثبوت ال�سرر املوجب للتعوي�س حيث 

خال احلكم من اأي اإ�سارة لدليل قدم الإثبات ال�سرر اأو خطاأ من�سوب للطاعن بل اإن 

عاين  فاإذا  للعقار  �سده  املطعون  �سراء  وقت  ظاهرةاً  كانت  العيوب  اأن  اأثبت  احلكم 

ذلك  من  الرغم  وعلى  عيوب   من  به  ما  واكت�سف  �سرائه  قبل  للعقار  �سده  املطعون 

قام ب�سراء العقار وال�سكن فيه ملدة اأكرث من �سنتني فهل يحق له بعد ذلك اأن ي�ستكي 

بالعيب  علمه  رغم  بالتعوي�س  للمطالبة  �سابقا  عليها  وقف  التي  العيوب  ذات  من 

والر�ساء بال�سراء رغم العيوب وما هو خطاأ الطاعن حتى يدفع األفي ريال والواقع 

اأنه ال يوجد اأي اأ�سا�س للحكم بف�سخ العقد والتعوي�س.   كما نعى الطاعن على احلكم 

املطعون فيه باالإخالل بحق الدفاع جتاهل احلكم املطعون فيه دفاع الطاعن الذي 

�سمنه مذكرة دفاعه عندما دفع ب�سقوط حق الطاعن يف طلب الف�سخ ملرور اأكرث من 
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�سنة على واقعة البيع الذي مت بتاريخ 2014/2/6م بينما تقدم بالدعوى يف �سهر 

اإبريل 2016م اأي بعد �سنتني و�سهرين من واقعة البيع وهي مدة كافية ل�سقوط احلق 

وعدم �سماع الدعوى وفقا للمادة )2٨4( من قانون املعامالت املدنية.

اأعلنت �سحيفة الطعن للمطعون �سده فتقدم وكيله املحامي .........  مبذكرة رد 

اأتعاب  )2000ر.ع(  ومبلغ  بامل�ساريف  الطاعن  واإلزام  الطعن  رف�س  بطلب  ختمها 

املحاماة وعقب وكيل الطاعن بالت�سميم.

�ملحكمة

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية املقررة فهو مقبول �سكال. واأما 

من حيث املو�سوع وما نعى به وكيل الطاعن على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون 

واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله لق�سائه ببطالن �سحيفة اال�ستئناف رقم 2017/1٥0م 

املرفوع من الطاعن لكون ال�سحيفة خلت من االأ�سباب رغم عدم الدفع به من امل�ستاأنف 

�سحيفة  بطالن  اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من  اأن  ذلك  �سديد  نعي  هو  �سده 

التعر�س  قبل  به  التم�سك  يجب  ن�سبي  بطالن  هو  االأ�سباب  من  خللوها  اال�ستئناف 

الدعوى وحما�سر جل�سات احلكم  اأوراق  واإذ خلت  القبول  الدفع بعدم  اأو  للمو�سوع 

املطعون فيه مما يفيد اأن امل�ستاأنف �سده يف اال�ستئناف رقم )2016/1٥0م( - دفع 

ببطالن �سحيفة اال�ستئناف خللوها من االأ�سباب فاإن ت�سدي املحكمة لذلك يخالف 

القانون وما ا�ستقر عليه الق�ساء والفقه ومن ثم ي�سحى النعي على احلكم املطعون منه 

ا خا�سة واأن الطاعن يقرر يف �سحيفة ا�ستئنافه اأنه مل يتمكن من االطالع على  �سديداً

اال�ستئناف  الأ�سباب  �سارحة  مذكرة  لتقدمي  وا�ستاأذن  اكتمالها  لعدم  احلكم  مدونة 

كما  ا�ستئنافه  الأ�سباب  �سارحة  اإذ تقدم مبذكرة  فعال  ما ح�سل  اأول جل�سة وهو  يف 

جرى  التي  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )219( املادة  من  يفهم  ما  اأن 

اأ�سباب  اال�ستئناف واإال  ن�سها على وجوب اأن ت�ستمل �سحيفة اال�ستئناف على بيان 

كانت باطلة هو اأن ما ق�سد به امل�سرع من هذا الوجوب اإمنا هو الإعالم امل�ستاأنف �سده 

باأ�سباب اال�ستئناف لريد عليها اأو ي�سلم بها ومل يق�سد به حتديد نطاق اال�ستئناف 

بهذه االأ�سباب اإذ مبقدور امل�ستاأنف اأن ي�سرح اأ�سباب ا�ستئنافه كما له اأن ي�سيف عليها 

متى مل ي�سح دفع من امل�ستاأنف �سده بالبطالن واإذ كان ما تقدم والثابت ما ذكر فاإن 

نق�سه  واأخطاأ يف تطبيقه مما يوجب  القانون  املطعون فيه يكون قد خالف  احلكم 

وفيما تعلق باال�ستئناف )2016/1٥6( وما اأثاره الطاعن ب�ساأنه وحيث اإن الق�ساء 
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فيها  يجادل  الطاعن  كان  وملا  اأركانها  وت�سافر  امل�سوؤولية  حتقق  على  رد  بالتعوي�س 

بدفاعه الوارد يف �سحيفة ا�ستئنافه فاإن الق�ساء فيه بالتعوي�س اأو عدمه يبنى على 

ما ت�سفر عنه نتيجة الق�ساء يف اال�ستئناف )201٥/1٥0( املقدم من الطاعن, وعليه 

وملا تقدم فاإنه يتعني نق�س احلكم املطعون فيه كليا على اأن يكون مع النق�س االإحالة 

وذلك وفقا ملا �سريد باملنطوق مع اإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

بقبول اال�ستئناف واإحالة الدعوى للمحكمة التي اأ�سدرته لنظره بهيئة مغايرة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و د. اأحمد  بن نا�سر الرا�سدي, وحممـد 

بن �سيـف الفـرعــي, و�سامل بن من�سور الها�سمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)74(

الطعن رقم 2017/931م

حماكم )توزيع - دوائر( - اخت�سا�س )نوعي – جتاري - مدين( 

ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة على اأّن توزيع العمل بني الدوائر التجارية واملدنية  -

ا للنق�س.  ا موجباً تنظيم داخلي. اأثر ذلك اأن خمالفة ذلك لي�س �سبباً

الوقائــع  

تتح�سل واقعة الدعوى يف اأن املطعون �سدهم ورثة/ .... قد اأقاموا الدعوى املدنية 

�سر  اأمانة  مودعة  �سحيفة  مبوجب  وغريها  الطاعنة  �سد  )2016/929م(  رقم 

املحكمة االبتدائية مب�سقط طالبني يف ختامها احلكم اإلزام املدعى عليهم بالت�سامن 

واالنفراد اأو باإزالة االأعمدة واالأ�سالك الكهربائية من على اأر�سهم وبتعوي�سهم مبلغ 

قدره )100000 ر.ع( قيمة ا�ستغالل االأر�س.

رقم  زراعية  اأر�س  قطعة  ميتلكون  اإنهم  القول  من  �سند  على  وذلك 

 322٨9( م�ساحتها  والبالغ  عربي  بوالية  هجار  باملربع   )262/01/043/13/٥(

وخطوط  اأعمدة  مبد  والثالثة  الثانية  عليهما  املدعى  قامت  وقد  ا(  مربعاً ا  مرتاً

ب�سرر  اأ�سابهم  قد  االأجراء  ذلك  كان  وملا  اأر�سهم  على  العايل  ال�سغط  من  كهرباء 

ال�سغط  كهرباء  بخط  لتاأثرها  وا�ستغاللها  االأر�س  تق�سيم  من  حرمانهم  يف  متثل 

ا لها �سور �سوئية  العايل ي�ستوجب معه التعوي�س فقد اأقاموا دعواهم وقدموا �سنداً

من االأحكام ال�سادر يف الدعوى رقم )2013/637م( مدين عربي واحلكم ال�سادر 

يف الدعوى رقم )2014/439م( مدين م�سقط و�سند ملكية وخماطبات مع �سركة 

......... وطلب اإىل هيئة تنظيم الكهرباء وتقرر اخلبري يف الدعوى )2014/439(.

وحيث تدوول اأول نظر الدعوى اأمام املحكمة على النحو الثابت مبحا�سر اجلل�سات 

وح�سر خاللها املدعون واملدعى عليهم كل بوكيل عنه ومت تبادل املذكرات.
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»�سركة  الثانية  عليها  املدعى  باإلزام  املحكمة  حكمت  2016/12/26م  وبجل�سة 

توؤدي  وباأن  التداعي  اأر�س  من  الكهربائية  واالأ�سالك  االأعمدة  باإزالة   «  .........

ا عن كافة االأ�سرار احلا�سلة مبلغ )3٨40ر.ع( ثالثة اآالف  ا جابراً للمدعيني تعوي�ساً

املحاماة  اأتعاب  ريال  ومائتي  بامل�ساريف  واألزمتها  ا  عمانيًّ رياالاً  واأربعني  وثمامنائة 

وبرف�س الدعوى قبل املدعى عليهما االأوىل والثالثة.

وحيث اإن احلكم ال�سابق مل يلق قبوالاً لدى املدعى عليها فطعنت عليه باال�ستئناف 

يف  طلبت  2017/1/22م  بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب 

. ختامها قبول اال�ستئناف �سكالاً

اأول  ا بعدم اخت�سا�س حمكمة  ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا  ا بنظر الدعوى واإحالتها للدائرة جتاري ثالثي لالخت�سا�س, واحتياطيًّ درجة والئياً

ا برف�س الدعوى واإلزام  ومن حيث املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

امل�ستاأنف �سدهم بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

واأ�س�ست ا�ستئنافها على اأ�سباب حا�سلها:

1ـ اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه قوال:  اإن حمكمة احلكم امل�ستاأنف غري 

خمت�سة بنظر الدعوى ح�سبما هو ثابت مبوجب ن�س املادة )123( من قانون قطاع 

تن�ساأ عن  التي  املنازعات  اأن االخت�سا�س بنظر  اأكدت  التي  الكهرباء )2004/7٨( 

تطبيق اأحكام هذا القانون للمحكمة العمانية املخت�سة , وقد بينت املادة )1( من 

القانون املذكور اأن معنى املحكمة العمانية املخت�سة هي الدائرة امل�سكلة من ثالثة 

ال�سلطة  قانون  الأحكام  ا  وفقاً اإليها  يعهد  التي  مب�سقط  االبتدائية  باملحكمة  ق�ساة 

بتنظيم  اخلا�س  القانون  لن�س  وطبقا  ثم  ومن  التجارية  امل�سائل  بنظر  الق�سائية 

الدائرة جتاري ثالث ولي�س  املدنية  للمحكمة  ا  الكهرباء يكون االخت�سا�س منعقداً

الدائرة املدنية م�سدرة احلكم.

احلكم  حمكمة  تطرق  بعدم  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الدفاع  بحق  االإخالل  2ـ 

امل�ستاأنف للدفع املتعلق بعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�سل فيها يف الدعوى رقم 

احلكم  ا�ستند  وكذلك   , اخل�سومة  برتك  ق�سى  والذي  عربي  مدين   )2016/76(

امل�ستاأنف اإىل تقرير االختبار يف الدعوى )2014/439( متخذا منه اأ�سبابا حلكمه 

دون بحث االعرتا�سات التي اأبدتها امل�ستاأنفة.
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رقم  الفرعي  باال�ستئناف  املذكور  احلكم  على  ا  اأي�ساً املدعون  طعن  وحيث 

بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  مودعة  �سحيفة  مبوجب  )2017/193م( 

2017/2/21م طلبوا يف ختامها:

قبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداا بطلباتهم 

املقدمة بال�سحيفة والدعوى واإلزام امل�ستاأنف �سدهم بامل�سروفات واأتعاب املحاماة.

اجلل�سات  حما�سر  يف  الثابت  ح�سب  املحكمة  اأمام  اال�ستئنافني  نظر  تداول  وحيث 

وبجل�سة 2017/4/4م ح�سر طرفا اال�ستئناف كل بوكيل عنه وقررت املحكمة حجز 

اال�ستئناف للحكم بجل�سة 2017/٥/2م وق�ست فيه : )بقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف 

املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه(.

موؤ�س�سة احلكم على اأنه عن �سكل اال�ستئنافني االأ�سلي والفرعي فقد اأقيما يف امليعاد 

. املقرر قانونا وا�ستوفيا اأو�ساعهما ال�سكلية ومن ثم تق�سي املحكمة بقبولهما �سكالاً

وحيث اإنه عن مو�سوع اال�ستئناف االأ�سلي رقم )2017/67م( وحيث جتدر االإ�سارة 

بادئ ذي بدء اأن الدفوع ال�سكلية التي تقدمت بها امل�ستاأنف واملتعلقة بعدم اخت�سا�س 

املحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى ل�سابقة الف�سل فيها, وقد تكفلت 

�سليمة  ومب�ستندات  بامللف  ثابت  اأ�سل  له  مبا  عليها  بالرد  امل�ستاأنف  احلكم  حمكمة 

واقعا وقانونا وترى املحكمة فيها كفاية لتبنيها ورد تلكم الدفوع واالكتفاء بذكر 

ذلك يف االأ�سباب دون املنطوق.

وحيث ويف املو�سوع وعما تنعاه امل�ستاأنفة باأ�سباب ا�ستئنافها غري �سديد يف حمله وملا 

كان الثابت اأن املدعني قد قدموا �سندا لدعواهم جملة من املرا�سالت وعززها تقرير 

الذي  ق�ساءها  امل�ستاأنف  احلكم  حمكمة  عليه  اأ�س�ست  ما  وهذا  به  املاأذون  االختبار 

ا مما له اأ�سل ثابت بامللف وال ماأخذ عليه وترى  جاء م�سندا واقعا وقانونا وم�ستمداً

املحكمة تاأييده حمموال على اأ�سبابه وجعلها اأ�سبابا مكملة حلكمها.

......... فتقدمت بالطعن  املدعى عليها �سركة  الق�ساء قبوالاً لدى  فلم يجد ذلك 

مكتب  من  ممثلها  اأودعها  �سحيفة  مبوجب  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه 

......... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأودعها اأمانة �سر املحكمة العليا بتاريخ 

2017/٥/2٥م وبتوكيل يجيز له الرتافع فيها لدى املحكمة العليا طلب يف ختامها 

: قبول الطعن �سكالاً وذلك للتقريربه يف امليعاد القانوين وخالل القيد الزمني.  )اأوالاً
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احلكم  فيه  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإىل  واإعادته  فيه  املطعون  احلكم  واإلغاء  ا:  ثانياً

ا: وقف التنفيذ حلني الف�سل يف الطعن  لتف�سل فيه من جديد بهيئة مغايرة. ثالثاً

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي ورد الكفالة( على اأ�سباب للطعن 

حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون باأن ال�سركة الطاعنة قد دفعت بعدم اخت�سا�س 

االبتدائية  م�سقط  ملحكمة  تنعقد  واالخت�سا�س  الدعوى  بنظر  ا  والئياً املحكمة 

الدائرة التجارية واحلكم االبتدائي وما بعده اال�ستئناف قد خالف ذلك وهو ما 

ن�س عليه املر�سوم ال�سلطاين رقم )2004/7٨( اخلا�س بتنظيم قطاع الكهرباء يف 

�ملو�د )1و132( من ذات القانون.

على  املحكمة  اعتمدت  عندما  ذلك  واملتمثل  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  الثاين  وال�سبب 

تقرير اخلبري املنتدب ومل تبحث االعرتا�سات املقدمة من الطاعن �سواء عن حمكمة 

الدرجة االأوىل اأو اال�ستئناف وكانت قد طلبت الطاعنة االنتقال اإىل العقار حمل 

اإن�سائها و هل �سابقة  اإن كان متاأثر باأعمدة الكهرباء وبيان تاريخ  التداعي ملعرفة 

على متلك املدعني اجلزء املتاأثر والذي يت�سح اأن اخلط مت اإن�ساوؤه يف عام 19٨1م اأي 

قبل �سدور ملكية املدعني يف عام 2002م واأن ح�سولها على اعتمادات خلط الكهرباء 

من وزارة االإ�سكان ومل يثبت اأن ال�سركة خالفتها واإن كان ثمة خطاأ فيقع على وزارة 

االإ�سكان والتعوي�س املوطن به غري متحقق االأركان من خطاأ و�سرر وعالقة �سببيه 

وال م�سوؤولية عقدية.

واأعلنت اأوراق الطعن للمطعون �سدهم رد الورثة املدعون مبذكرة من ممثلهم مكتب 

الدكتور ......... طلب يف ختامها عدم قبول الطعن عقب عليها حمامي الطاعنة 

ورد على التعقيب حمامي الورثة كل متم�سك بطلباته وكذلك هيئة تنظيم الكهرباء 

ردت مبذكرة طلبت تاأييدا احلكم.

�ملحكمة

الطعن  اأوراق  كانت  وملا  واملداولة.  للتقرير  واال�ستماع  االأوراق  على  االطالع  بعد 

. ا�ستوفت اإجراءاتها القانونية فهو مقبول �سكالاً

وعن مو�سوع الطعن وملا كانت االأ�سباب التي اأثارتها الطاعنة يف جمملها غري �سديدة 

اأن االخت�سا�س منعقد للمحكمة االبتدائية امل�سكلة من ثالثة ق�ساة وتوزع  وذلك 

اأنه  املحكمة  هذه  ق�ساء  عليه  ا�ستقر  قد  واملدنية  التجارية  الدوائر  بني  العمل 
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اأمر داخلي وكذلك من حيث مو�سوع الدعوى فاإن املحكمة املطعون فيها قد بحثت 

اأوجه اإلزام الطاعنة بنقل اخلط واملبلغ املقرر للتعوي�س قد اأثبته خبري منتدب يف 

الدعوى اأمام حمكمة املو�سوع وملا كان ذلك فاإن املحكم املطعون فيه قد اأ�ساب ق�ساوؤه 

وجه احلق وال�سواب االأمر الذي يتجه معه ق�ساء هذه املحكمة اإىل رف�س الطعن كما 

�سريد باملنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع برف�سه ورد ثالثة اأرباع الكفالة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/19 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد  بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممـد بن �سيـف الفـرعــي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)7٥(

الطعن رقم 2017/٨٥3م

حكم )التما�س - طعن( 

عليه  - الطعن  يقبل  االلتما�س  حمل  احلكم  �ساأن  �ساأنه  االلتما�س  يف  ال�سادر  احلكم 

باال�ستئناف وبالنق�س, اإال اأنه ال يقبل الطعن بالتما�س اإعادة النظر للمرة الثانية.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها الطاعن فقد اأودع �سحيفة التما�سه لدى املحكمة 

ا يف ختامها احلكم له قبل امللتم�س �سدها  االبتدائية باخلابورة الدائرة املدنية طالباً

)املطعون �سدها( باإلغاء احلكم رقم )2010/٥02م( ال�سادر بتاريخ 2012/7/1م 

راجع من ذات املحكمة والذي ق�سى )باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 

التي  واالأدبية  املادية  االأ�سرار  عن  لها  ا  تعوي�ساً عماين  ريال  األف  وع�سرين  ثمانية 

عليه  املدعى  واألزمت  الثانية  عليها  للمدعى  بالن�سبة  الدعوى  وبرف�س  بها  حلقت 

الدعوى  برف�س  والق�ساء  املحاماة(  اأتعاب  مقابل  ريال  ومائة  بامل�سروفات  االأول 

اإن املدعية تقدمت  املرفوعة �سد املدعية )امللتم�س �سدها(, على �سند من القول: 

اآالف وقد  ا قدره ع�سرة  األفا وتعوي�ساً بدعوى �سده تطالبه مببلغ واحد وع�سرين 

بعدم  اال�ستئناف  حمكمة  وحكمت  موكله  عليه  وطعن  االلتما�س  حمل  احلكم  �سدر 

قبول اال�ستئناف لبطالن ال�سحيفة , والأنه كان يف ال�سجن ووقع عليه تدلي�س وغ�س 

الدعوى تقدم بطلب االلتما�س,  من موكله واملدعية ولديه م�ستندات تثبت �سحة 

باأن  امللتم�س  باإلزام  �سكالاً  قبلته  بعدما  االلتما�س  يف  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  وقد 

األف ريال عماين مع م�سادرة  ا وقدره ثمانية وع�سرون  للملتم�س �سدها مبلغاً يوؤدي 

الكفالة واألزمته بامل�ساريف(.

وبجل�سة  باال�ستئناف,  فيه  فطعن  امللتم�س  قبل  من  قبوالاً  احلكم  هذا  يجد  ومل 

201٥/6/12م اأ�سدرت املحكمة حكمها والذي ق�سى )بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف 



– 301 –

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف(.

)2016/23٥م(  رقم  الطعن  �سده  فاأقام  اال�ستئناف  بحكم  امل�ستاأنف  ير�س  ومل 

ق�سى فيه بقبوله �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل 

حمكمة ا�ستئناف �سحار للف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعن, 

2017/4/9م  تداولت حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة نظر اال�ستئناف وبجل�سة 

اأ�سدرت حكمها القا�سي بعدم جواز اال�ستئناف واألزمت امل�ستاأنف بامل�ساريف.

�سحيفة  مبوجب  املاثل  الطعن  �سده  فاأقام  فيه  املطعون  احلكم  الطاعن  يرت�س  مل 

موقعة من وكيلته املحامية ... املقبولة اأمام املحكمة العليا من مكتب ... للمحاماة 

2017/٥/14م واأودعت ما يفيد التوكيل واإي�سال �سداد  ومودعة من قبلها بتاريخ 

الر�سم والكفالة.

وقف  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  �سكالاً  الطعن  بقبول  ال�سحيفة  ختام  يف  وطالبت 

تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن ويف املو�سوع نق�س احلكم املطعون 

والت�سدي للدعوى والف�سل فيها مع اإلزام املطعون �سده بامل�ساريف واأتعاب املحاماة 

عن درجتي التقا�سي.

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وبطالن احلكم 

املطعون فيه للق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة الثابت باالأوراق.

خالف احلكم القانون يف املادة)260( من قانون االإجراءات حيث �سدر احلكم بعدم 

جواز اال�ستئناف؛ الأن مبوجب املادة امل�سار اإليها يتحتم على املحكمة املحال اإليها اأن 

تتقيد باحلكم الناق�س يف امل�ساألة القانونية التي ف�سلت فيها ذلك اأن حكم املحكمة 

العليا نق�س احلكم لعدم رده على دفع الطاعن بعدم �سحة اليمني املتممة الأن اليمني 

تعلق  ب�سبب  احلكم  نق�ست  العليا  فاملحكمة  ناق�س  دليل  ال�ستكمال  �سرعت  املتممة 

باملو�سوع واأما ال�سكل فقد قبلته واملحكمة املحال اإليها خالفت القانون وتعدت على 

ال  اأن  وامل�ستقر  بالطاعن  اأ�سر  اال�ستئناف  جواز  بعدم  واحلكم  العليا  املحكمة  حكم 

ي�سار الطاعن بطعنه وفق املادة )202(.

اأعلنت �سحيفة الطعن للمطعون �سدها فتقدم وكيلها املحامي .........  من مكتب 

.........  مبذكرة رد ختمت بطلب رف�س الطعن واإلزام الطاعن بامل�ساريف واأتعاب 

املحاماة مبلغ )1000 ر.ع(.
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الأن احلكم املطعون فيه جاء �سحيحا موافقا للقانون غري خمالف لن�س املادة )260( 

لعدم  ال�سابق  احلكم  الناق�س  احلكم  الأن  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من 

طبقت  واملحكمة  االبتدائي  احلكم  على  باالإحالة  واكتفى  الدعوى  وقائع  عر�س 

املادة )23٨( من قانون االإجراءات املدنية اإذ ال يجوز الطعن بااللتما�س يف احلكم 

ال�سادر يف االلتما�س , اأعلن الرد وال تعقيب من الطاعن.

�ملحكمة

فهو  املقررة  ال�سكلية  اأو�ساعه  �سائر  م�ستوفيا  املقرر  امليعاد  يف  قدم  الطعن  اإن  حيث 

مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع  حيث  من  واأما   . �سكالاً مقبول 

القانون واخلطاأ يف تطبيقه وفقا ملا ورد بيانه يف �سدر هذا احلكم �سديد ذلك اأن من 

املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن احلكم ال�سادر يف االلتما�س �ساأنه �ساأن احلكم حمل 

االلتما�س يقبل الطعن عليه باال�ستئناف وبالنق�س واأن الن�س يف املادة )23٨( من 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية على اأنه » ال يجوز الطعن بااللتما�س يف احلكم 

الذي ي�سدر بعدم قبول االلتما�س اأو برف�سه. اأو يف احلكم الذي ي�سدر يف مو�سوع 

الدعوى بعد قبوله »يدل على اأن ما مل يجوزه امل�سرع هو الطعن للمرة الثانية اأي رفع 

التما�س بعد احلكم ال�سادر يف االلتما�س, واأما الطعن يف احلكم ال�سادر يف االلتما�س 

فيه  الطعن  يقبل  االلتما�س  يف  ال�سادر  احلكم  اإن  اأي  العامة  للقواعد  اأمره  فيرتك 

بذات الطرق التي يجوز الطعن بها على احلكم حمل االلتما�س اإال اأنه ال يقبل الطعن 

بالتما�س اإعادة النظر للمرة الثانية , ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اأقام 

ق�ساءه بعدم جواز اال�ستئناف«.

ا لن�س املادة )232( من قانون  على اأن اإعادة النظر هو و�سيلة ا�ستثنائية حمددة طبقاً

االإجراءات املدنية والتجارية لتدارك وقوع �سرر ج�سيم وال يرتتب عليه على وجه 

ذات  باملادة )23٨( من  ي�سدر يف مو�سوعه عمالاً  الذي  تنفيذ احلكم  العموم وقف 

القانون ومل ي�سرع القانون احلق يف ا�ستئناف احلكم ال�سادر فيه ومل يرد الن�س يف 

�ملو�د )211 , 323 , 213( من القانون ذاته على جواز ا�ستئناف االأحكام ال�سادرة يف 

التما�س اإعادة النظر ...«  , فاإنه يكون قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه ف�سالاً 

عن خمالفة املادة )260( من ذات القانون مبا يوجب نق�سه دون احلاجة اإىل ذكر 

ومناق�سة بقية اأ�سباب الطعن وحيث اإن حمكمة اال�ستئناف مل تقل كلمتها يف مو�سوع 

ا للف�سل فيه  اال�ستئناف وفقا ملا قرره احلكم الناق�س ومل يكن مو�سوع الدعوى �ساحلاً
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اإىل ذات املحكمة لتحكم يف مو�سوع اال�ستئناف  الدعوى  باإعادة  فاإنه يتعني احلكم 

بهيئة مغايرة وتلزم املطعون �سدها بامل�ساريف وبرد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

مغايرة  بهيئة  اال�ستئناف  مو�سوع  يف  لتحكم  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/26 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  وحممد بن 

�سيف الفرعي, و�سامل بن من�سور الها�سمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)76(

الطعن رقم 2017/1437م

دية )اأنثى – امراأة - ن�سف( 

دية املراأة على الن�سف من دية الرجل. -

الوقائــع

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  لدى   ... ورثة  اأقامها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

الطبية  االأخطاء  عن  التعوي�سات  �سندوق  من  كل  �سد    ......... مكتب  وميثلهم 

والطبيب ..... والطبيب ......وم�ست�سفى قريات قائال يف �سحيفة دعواه اإن مورثة 

موكليه اأ�سيبت ب�سداع وخ�سعت للك�سف الطبي والفحو�سات مب�ست�سفى قريات فقرر 

�ساءت  اأنها  اإال  ال�سداع  اأ�سباب  لهم  يتبني  مل  حني  امل�ست�سفى  من  خروجها  االأطباء 

حالتها ال�سحية فتم حتويلها اإىل م�ست�سفى النه�سة مب�سقط ب�سيارة املدعني اخلا�سة 

بعد رف�س امل�ست�سفى نقلها يف �سيارة االإ�سعاف وبتاريخ 2013/٨/23م توفيت فاأقاموا 

�سد املدعى عليهم االأطباء دعوى جزائية فاأدينوا باجلنحة املوؤثمة ب�سبب التق�سري 

فيطالبون املدعى عليهم مببلغ مائة وخم�سني األف ريال عماين تعوي�سا عن ال�سرر 

يوؤدونه مت�سامنني وبح�سورهم  املحاماة  اأتعاب  ريال عماين  وباألفي  واملعنوي  املادي 

لدى املحكمة عدلوا دعواهم لرتك اخل�سومة لباقي املدعى عليهم واكتفوا باإقامة 

دعواهم �سد �سندوق التعوي�سات وقدموا احلكم اجلزائي فقررت املحكمة املرافعة 

عن  التعوي�سات  �سندوق  عليه  املدعى  باإلزام  يق�سي  حكما  اأ�سدرت  عليه  وبناء 

االأخطاء الطبية باأن يوؤدي للمدعني �سبعة اآالف وخم�سمائة ريال عماين واألزمته 

بامل�ساريف ومبلغ مائتي ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد على ذلك 

من طلبات. فلم ير�س كل من املدعني الورثة و�سندوق التعوي�سات باحلكم وا�ستاأنفوه 

اإىل  وا�ستمعت  املحكمة  لدى  االأطراف  فح�سر  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  لدى 

اأقوالهم واطلعت على احلكم امل�ستاأنف وما قدم من م�ستندات حيث جاء يف �سحيفة 

الورثة طلب زيادة التعوي�س اإىل مائة وخم�سني األف ريال عماين ومبلغ األفي ريال 
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عماين مقابل اأتعاب املحاماة وح�سر عن �سندوق التعوي�سات من ميثله طالبا رف�س 

بذلوا  وقد  واجبهم  يف  يق�سروا  مل  العالج  با�سروا  الذين  االأطباء  الأن  الدعوى؛ 

العناية الالزمة ويوؤكد ذلك تقرير اللجنة الطبية العليا الذي مل ي�سر اإىل وجود 

اأن الطبيب لي�س  القانون يقت�سي  اأن  املعالج كما  اأو تق�سري من جانب الفريق  اإهمال 

اأن يكون قد بذل العناية الالزمة وهو ما ينطبق  م�سوؤوالاً عن نتيجة العالج �سرط 

اأحد  ا�ستدعاء  ال�سندوق  ممثل  وطلب  �سدهم  امل�ستاأنف  ملورثة  املعالج  الفريق  على 

الذين  االأطباء  قبل  من  تق�سري  هنالك  كان  اإذا  عما  ل�سوؤاله  العليا  اللجنة  اأع�ساء 

تولوا عالج مورثة امل�ستاأنف �سدهم فقررت املحكمة حجز اال�ستئنافني و�سمهما معا 

واأ�سدرت حكما يق�سي بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك بالزيادة يف املبلغ املحكوم به 

عن التعوي�س اإىل خم�سة ع�سر األف ريال عماين وتاأييده فيما عدا ذلك م�ستندة اإىل 

ما جاء  يف احلكم اجلزائي باأن فريق االأطباء املعاجلني مل يبذلوا العناية الالزمة 

ملورثة املدعني وذلك من خالل التقارير الطبية مبا فيه تقرير اللجنة العليا .

العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن  باحلكم  التعوي�سات  �سندوق  ير�س  فلم 

من  �سورة  طعنه  �سحيفة  مع  واأرفق  القانوين  الباحث   ......... مفو�سه  بو�ساطة 

فيه  املطعون  احلكم  على  نعى  ال�سكلية  االإجراءات  ا�ستكمال  يفيد  وما  التفوي�س 

اأن املحكمة  اأ�سبابُا حا�سلها  اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل و�ساق 

املطعون عليها اعتمدت يف حكمها على احلكم اجلزائي الذي براأ االأطباء من اخلطاأ 

كما اعتمدت على التقرير الطبي والذي مل ي�سر على وقوع تق�سري من الفريق الطبي 

كما اأنها خالفت اأحكام الديات حني �ساوت بني الرجل واملراأة وهذا على تقدير اأن لو 

�سح اخلطاأ مع اإن اخلطاأ غري موجود وقد طلب ممثل ال�سندوق يف حمكمة اال�ستئناف 

الدعوى  اإحالة  اأو  خطاأ  هنالك  كان  اأن  ل�سوؤاله  العليا  اللجنة  من  طبيب  ا�ستدعاء 

اإىل اللجنة الطبية ملناق�سة ال�سبب الرئي�سي لوفاة الهالكة اإال اأن املحكمة اأعر�ست 

اإىل نق�سه وختم �سحيفته  عن هذا الطلب وهذا مما يعد تق�سريا يف احلكم يوؤدي 

بطلب قبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بوقف التنفيذ حلني الق�ساء يف الطعن املاثل 

ونق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمددا باإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف 

مب�سقط لتنظرها بهيئة مغايرة اأو الت�سدي برف�س الدعوى لعدم وجود خطاأ طبي 

وقد اأبلغ املطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن فردوا عليها مبذكرة بو�ساطة حماميهم 

......... من مكتب .........  جاء يف مذكرة رده باأن املحكمة املطعون عليها بنت 

لعدم  بالتق�سري  عليهم  املدعى  اأدان  الذي  اجلزائي  احلكم  يف  جاء  ما  على  حكمها 
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الرتاخي�س  وباإلغاء  والغرامة  بال�سجن  مبعاقبتهم  وق�سى  الالزمة  العناية  بذلهم 

بحكم  ثبت  اخلطاأ  باأن  وذلك  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  الطب  مهنة  ملزاولة  لهم  املمنوحة 

جزائي وبتقارير طبية اأما جمادلة الطاعن يف اأن دية املراأة ن�سف دية الرجل فهذا 

مل يرد يف قانون االأخطاء الطبية حتى يطبق فيه اأحكام الديات بل جاء فيه اأن 

االأخطاء الطبية ال تتجاوز خم�سة ع�سر األف ريال عماين بدون تفريق بني الرجل 

واملراأة وختم مذكرته بطلب رف�س الطعن واإلزام الطاعن باألفي ريال اأتعاب املحاماة 

وقد اأبلغ الطاعن مبذكرة الرد فلم يعقب عليها. 

�ملحكمة

بعد االطالع على االأوراق واال�ستماع اإىل تقرير التلخي�س الذي تاله القا�سي املقرر 

. واملداولة. حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة فهو مقبول �سكالاً

ذكرها  مت  التي  باالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  وعن  املو�سوع  حيث  ومن 

العتماده  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  متثلت  التي  هذا  �سدر 

على احلكم اجلزئي الذي براأ االأطباء املعاجلني والتقرير الطبي الذي مل ي�سر اإىل 

وقوع اأي تق�سري من الفريق الطبي املعالج كما خالف اأحكام الديات حني �ساوى بني 

الرجل واملراأة يف الدية , فغري �سديد يف �سقة االأول ذلك اأن من املقرر اأن من �سلطة 

حمكمة املو�سوع اأن ت�ستخل�س حتقق امل�سوؤولية التق�سريية وخطاأ االأطباء من جميع 

ما  اإىل  ي�ستند  ا  �سائغاً ا�ستخال�سها  دام  ما  ذلك  يف  عليها  معقب  وال  الدعوى  عنا�سر 

�ساير  اأنه  املطعون فيه  الثابت من احلكم  واإذ كان  الدعوى  اأوراق  اأ�سل ثابت من  له 

احلكم االبتدائي يف  هذا اخل�سو�س وكان احلكم االبتدائي قد عول يف اإثبات اخلطاأ 

وال�سرر والعالقة بينهما على احلكم اجلزائي الذي ق�سى باإدانة االأطباء املعاجلني 

بجنحة التق�سري وبعدم بذل العناية الالزمة , واإىل ما ثبت بتقرير اللجنة الطبية 

العليا التي بحثت التقارير الطبية االأولية وانتهت اإىل القول باأن االأطباء املعاجلني 

مورثة  املتبعة يف عالج  الطبية  االأ�سول  ارتكبوا خطاأ مبخالفة  مب�ست�سفى.... قد 

املدعني واأنهم اأهملوا يف عالجها ومل يجروا لها الفحو�سات الالزمة ومل يخ�سعوها 

للعناية والرعاية املنا�سبة , وهذه النتيجة التي انتهى اإليها تقرير اللجنة الطبية 

اقتنعت بها حمكمة املو�سوع ل�سالمة االأ�سباب التي اأقيم عليها فبنت عليه ق�ساءها 

غري  ذكر  مبا  عليه  النعي  يكون  ثم  ومن  االأوراق  يف  اأ�سل  له  مبا  ا  �سائغاً ق�ساء  فكان 

ما  االأوراق  يف  يوجد  وال  مر�سال  قوال  جاء  ال�سبب  اأن  خا�سة  رف�سه  ويتعني  مقبول 
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فيه  املطعون  اإن احلكم  واملتمثل يف مقولة  الثاين  النعي يف جزئه  واأما عن   , يوؤيده 

األزم �سندوق التعوي�سات بدفع الدية الكربى خم�سة ع�سر األف ريال عماين, ف�ساوى 

بذلك بني دية الرجل واملراأة فخالف لذلك القانون مبا ي�ستوجب نق�سه وحيث اإن 

اأن  الفقهاء على  الفقه عند اجلمهور من  ا�ستقر عليه  ما  اأن  �سديد ذلك  النعي  هذا 

دية املراأة ن�سف دية الرجل وهو الذي ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة وجرت به 

هذه  ق�ساء  عليه  ا�ستقر  الذي  وهو  الرجل  دية  الورثة  ي�ستحق  ثم  ومن  اأحكامها 

املحكمة وجرت به اأحكامها ومن ثم ي�ستحق الورثة دية املراأة �سبعة اآالف ون�سف 

واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فقد اأخطاأ فهم القانون واأخطاأ يف تطبيقه 

مبا يوجب نق�سه وملا كان الطعن �ساحلا للحكم فيه وكان احلكم االبتدائي قد التزم 

النظر املتقدم وبني على اأ�سباب �سحيحة �سائغة فاإنه يتعني الق�ساء بتاأييده الأ�سبابه 

وذلك ملا �سريد باملنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

بتاأييد احلكم امل�ستاأنف«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/26 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة :  �سامل بن را�سد القلهاتي , و�سعيد بن نا�سر البلو�سي ,  و د. اأحمد 

بن نا�سر الرا�سدي ,  وحممد بن �سيف الفرعي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)77(

الطعن رقم 2017/٥3م

م�سوؤولية )م�ساهمة – م�سرور- دفاع( 

اإن ثبوت م�ساهمة امل�سرور يف اخلطاأ الذي نتج عنه ال�سرر موؤداه اأن للقا�سي اأن  -

ينق�س مقدار ال�سمان اأو اأال يحكم به. اأثر ذلك اأن مت�سك امل�سئول عن ال�سرر يف 

يعترب  فيه  زاد  اأو  ال�سرر  اإحداث  يف  بفعله  �ساهم  امل�سرور  باأن  امل�سئولية  دعوى 

ا على حمكمة املو�سوع التحقيق فيه. ا جوهريًّ دفعاً

الوقائــع

االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

االبتدائية  الدعوى  اأقامت  واملقاوالت  للتجارة   ..... موؤ�س�سة  املدعية  اأن  يف 

بتاريخ  ب�ساللة  االبتدائية  للمحكمة  قدمت  �سحيفة  مبوجب  )2014/21م(  رقم 

�سركة  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  ختامها  يف  طلبت  قانونا  واأعلنت  2014/2/6م 

......... بتعوي�سها مببلغ )٥٥000 ر.ع( خم�سة وخم�سني األف ريال عماين عن القاطرة 

ومبلغ )17000ر.ع( �سبعة ع�سر األف ريال عماين عن املقطورة واإلزامها بامل�ساريف.

القاطرة  يقود  املركبة  قائد  كان  2014/1/4م,  بتاريخ  اإنه  القول:  من  �سند  على 

واملقطورة العائد ملكهما للمدعية, واأثناء ال�سري انفجر االإطار اخللفي لراأ�س القاطرة 

اأ�سرار  جهة ال�سائق وترتب على ذلك تدهور القاطرة واملقطورة ونتج عن احلادث 

�سرطة  بو�ساطة  واملقطورة  للقاطرة  امليكانيكي  الفح�س  وبعد  واملقطورة  بالقاطرة 

عمان ال�سلطانية تبني عدم �سالحيتها لل�سري واأن القاطرة املت�سببة يف احلادث موؤمنة 

ا �سامالاً لدى املدعى عليها وطالبت املدعية املدعى عليها ب�سداد املبلغ املدعى  تاأميناً

به يف �سحيفة الدعوى وظلت االأخرية دون �سداد رغم مطالبات املدعية املتكررة مما 

حدا بها الإقامة دعواها.

تداولت املحكمة االبتدائية نظر الدعوى ح�سب الثابت من حما�سر اجلل�سات قدم 
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احلا�سر عن املدعى عليها مذكرة بالرد �سمنها اأن القاطرة بها اأ�سرار ميكن اإ�سالحها 

ولي�ست ملغاة من ال�سري واأن املدعية مل تقم ب�سداد مبلغ التحمل واأن املقطورة موؤمنة 

باأن  2014/1/26م  بتاريخ  ال�سرطة  مركز  خاطبت  عليها  واملدعى  ثالث(  )طرف 

املدعى عليها حري�سة على الوفاء بالتزاماتها باإ�سالح القاطرة اململوكة للمدعية 

لعدم مراجعة املدعية املدعى عليها وبتاريخ 2014/1/27م خاطبت املدعى عليها 

الأنها  املقطورة  دون  فقط  القاطرة  اإ�سالح  عن  م�سوؤولة  باأنها  عوقد  �سرطة  مركز 

تعوي�س  ورف�س طلب  التحمل  مبلغ  ب�سداد  تقم  املدعية مل  واأن  له  للموؤمن  مملوكة 

املدعية عن املقطورة الأنها من ممتلكات املدعية.

للمدعية  يوؤديا  باأن  عليهما  املدعى  باإلزام  املحكمة  حكمت  2016/٥/9م  بجل�سة 

بالت�سامن اأو االنفراد مبلغا قدره )477ر٨٨9ر3ر.ع( ثالثة اآالف وثمامنائة وت�سعة 

وثمانون رياال واأربعمائة و�سبٌع و�سبعون بي�سة واألزمتها ر�سوم الدعوى اأتعاب حماماة 

مائة ريال عماين ورف�س الدعوى فيما زاد عدا ذلك.

عليه  فطعنوا  الدعوى  اأطراف  لدى  قبوالاً  يلق  مل  ال�سابق  احلكم  اإن  وحيث 

باال�ستئنافات التالية:

اال�ستئناف االأول رقم )2016/397( تقدمت به املدعية مبوجب �سحيفة ختمت 

بطلب قبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برفع مبلغ التعوي�س اىل مبلغ )1٥000ر.ع( 

ا عن ال�سرر الذي ترتب نتيجة توقف القاطرة  خم�سة ع�سر األف ريال عماين تعوي�ساً

األف ريال عماين عن  ا قدره )٥٥000ر.ع( خم�سة وخم�سون  اإلزامها بتعوي�سها مبلغاً مع 

قيمة املقطورة وال�سرر مع حتميلها امل�ساريف واأتعاب )٥00ر.ع( خم�سمائة ريال عماين.

�سركة  االأوىل  عليها  املدعى  به  تقدمت  )2016/414م(  رقم  الثاين  اال�ستئناف 

......... مبوجب �سحيفة ختمت بطلب احلكم بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع 

مع  واالنفراد  بالت�سامن  امل�ستاأنفة  اإلزام  من  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

وت�سعة  وثمامنائة  اآالف  ثالثة  )3889,477ر.ع(  مببلغ  الثانية  �سدها  امل�ستاأنف 

الدعوى يف  واأربعمائة و�سبٍع و�سبعني بي�سة والق�ساء جمددا برف�س  وثمانني رياال 

مواجهتها. 

موؤ�س�سة  الثانية  املدعى عليها  به  الثالث رقم )416 /2016م( تقدمت  اال�ستئناف 

......... اال�ستئناف مبوجب �سحيفة طلبت يف ختامها احلكم باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 
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لعدم قيامه على �سند من القانون والواقع والق�ساء برف�س الدعوى يف مواجهتها.

جل�ساتها  حما�سر  من  الثابت  ح�سب  اال�ستئنافات  نظر  اال�ستئناف  حمكمة  تداولت 

وبجل�سة 2016/11/29م اأ�سدرت حكمها الذي ق�سى بقبول اال�ستئنافات �سكال ويف 

امل�ستاأنف �سدها االأوىل �سركة .........  امل�ستاأنف وباإلزام  املو�سوع بتعديل احلكم 

باأن توؤدي للم�ستاأنفة موؤ�س�سة .........  مبلغ ثالثة اآالف وثمامنائة وت�سعة وثمانني 

رياال واأربعمائة و�سبع و�سبعون بي�سة تعوي�سا عن فرتة تاأخري اإ�سالح القاطرة واأن 

توؤدي لها مبلغا قدره )6000ر.ع( �ستة اآالف ريال عماين عن قيمة املقطورة واإلغاء 

ق�سى  فيما   ......... موؤ�س�سة  امل�ستاأنفة  اإلزام  من  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم 

اآالف  ثالثة  مببلغ   ......... �سركة  �سدها  امل�ستاأنف  مع  واالنفراد  بالت�سامن  به 

جمددا  والق�ساء  بي�سة  و�سبعني  و�سبع  واأربعمائة  رياال  وثمانني  وت�سعة  وثمامنائة 

م�ستاأنف  كل  واإلزام  ذلك  عدا  فيما  احلكم  وتاأييد  مواجهتها  يف  الدعوى  برف�س 

مب�ساريف ا�ستئنافه.

رقم  الطعن  �سده  فاأقامت  اال�ستئناف  حمكمة  بحكم   ......... �سركة  ترت�س  ومل 

)2017/42( مبوجب �سحيفة قدمة لهذه املحكمة بتاريخ 2017/1/٥م وموقعة من 

املحامي املقبول للرتافع اأمام هذه املحكمة .... من مكتب ....للمحاماة واال�ست�سارات 

ختام  يف  وطالب  والكفالة  الر�سم  و�سداد  التوكيل  يفيد  ما  معها  واأرفق  القانونية 

�سحيفته بالطلبات التالية:

اأوال: بقبول الطعن �سكال.

ثانيا:وقبل الف�سل يف املو�سوع بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن 

ثالثا: اأ�سليا: يف مو�سوع الطعن نق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي ملو�سوع الدعوى 

وذلك برف�سها جملة وتف�سيال.

رابعا: احتياطيا: نق�س احلكم املطعون فيه واالإحالة للمحكمة التي اأ�سدرت احلكم 

املطعون فيه لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.

خام�سا: يف جميع االأحوال اإلزام املطعون �سدها بالر�سوم وامل�ساريف.
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اأ�سباب الطعــن

اأقيم الطعن على �سببني حا�سلهما اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه والف�ساد 

يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب ويف بيان ذلك قال وكيل الطاعنة:

ال�سبب االأول: اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه لقد اأخطاأ احلكم املطعون 

فيه يف تطبيق القانون عندما مل يق�س للطاعنة بالتعوي�س عن توقف ال�ساحنة يف 

الفرتة ما بني 2014/1/4م وحتى تاريخ 2014/٥/1٥م ومل تناق�س من هو امل�سوؤول 

اأقامت  بالتعوي�س عنها والطاعنة  الفرتة وبالتايل مل حتكم  التاأخري عن هذه  عن 

اإن�سافها يف مبلغ التعوي�س املحكوم به عن قيمة ال�سرر  اأ�سا�س عدم  ا�ستئنافها على 

كون ال�ساحنة توقفت )199 يوما( وطالبت باإلزام �سركة ......... بالتعوي�س عن 

االأ�سرار التي وقعت باملقطورة اإذ اإن القاطرة واملقطورة يف حالة اجلر يعتربان جزءا 

......... ملزمة  �سركة  للقاطرة تكون  ال�سامل  التاأمني  لوثيقة  وا�ستنادا  ال يتجزاأ 

االإ�سالح  يف  التاأخري  عن  ر.ع(   ٥٥000( بتعوي�سها  طالبت  والطاعنة  بالتعوي�س 

م�سوؤولية  تتحمل  من  هي   ......... و�سركة  املقطورة  عن  تعوي�سا  ر.ع(   1٥000(

التاأمني  بوثيقة  م�سمولة  باملقطورة  الالحقة  االأ�سرار  الأن  االإ�سالح؛  يف  التاأخري 

ال�سامل للقاطرة املت�سببة يف احلادث والتاأمني ال�سامل للمركبة هو نف�س الوقت تاأمني 

ل�سالح الغري وهو ما اأكدته ن�سو�س وثيقة التاأمني املوحد وملحقاتها وكذلك قانون 

التاأمني على املركبات يف املادة االأوىل كما اأكد ذلك القرار الوزاري )9٥/99( الذي 

ن�س على اأن التاأمني ال�سامل يغطي كل ما يقع على للغري من وفاة اأو اإ�سابات بدنية 

اأو م�ساريف كذلك ملحق احلوادث ال�سخ�سية ن�س على مثله كل ذلك وما جاءت به 

القواعد يوؤكد م�سوؤولية املطعون �سدها �سركة ......... عن التعوي�س عن االأ�سرار 

القاطرة  اإن  ثانية  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا  احلادث  عن  امل�سوؤول  ملركبة  املادية 

واملقطورة تعتربان جزء ال يتجزاأ وال�سرط العا�سر ال مينع من مبا�سرة االإ�سالح بل 

وال ي�سمح باإيقاف اإ�سالح املركبة حلني �سداد مبلغ التحمل الأن الواجب على املطعون 

�سدها هي مبا�سرة االإ�سالح فور وقوع احلادث ويتوجب عليها التعوي�س عن التاأخري 

من تاريخ 2014/1/4م ولغاية 2014/7/21م.

نتيجة  اإىل  اال�ستئناف  حمكمة  خل�ست  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  الثاين:  ال�سبب 

احتمالية عندما اعتربت ))و�ساق اأ�سبابا لال�ستئناف حا�سلها خمالفة اأن امل�ستاأنفة 

ال متانع من التعوي�س عن ال�سرر الذي حلق براأ�س املركبة لكنها تعرت�س على عدم 

بالتعوي�س  قبلت  الطاعنة  اأن  بذلك  املحكمة  واعتربت   )) املقطورة  عن  التعوي�س 

املق�سي به بالن�سبة لراأ�س الرتيلة والبالغ )3889,477 ر.ع( ومل تنتبه اأن الطاعنة 
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قد طالبت يف �سحيفة ا�ستئنافها كتعوي�س عن التاأخري مببلغ )٥٥000 ر.ع( فلو اأنها 

ر�سيت مل تطلب الزيادة على التعوي�س كما اأن حمكمة احلكم املطعون فيه اأخطاأت 

من  الفرتة  عن  بالتعوي�س  وق�ست  التاأخري  فرتات  تق�سيم  يف  اخلبري  جارت  عندما 

اأن حمكمة اال�ستئناف مل تتفهم  2014/7/21م كما  2014/6/1٥م ولغاية  تاريخ 

جوهرية  اأ�سباب  فهي  اأهميتها  رغم  مبناق�ستها  تقم  ومل  الطاعنة  ا�ستئناف  اأ�سباب 

كانت �ستوؤدي على تغيري الراأي يف احلكم.

با�ستكمالهما كما  املداولة فقررت االأمر  عر�س الطعنان على هيئة املحكمة بغرفة 

اأمرت بوقف تنفيذ احلكم موؤقتا حلني الف�سل يف الطعن فاأعلنت �سحف الطعنني ومت 

تبادل مذكرات الرد والتعقيب وكل �سمم على ما ورد ب�سحيفة طعنه مطالبا برف�س 

الطاعن االآخر. 

�ملحكمة

حيث اإن الطعنني ا�ستوفيا اأو�ساعهما ال�سكلية املقررة فهما مقبوالن �سكال.

واأما من حيث املو�سوع وما نعى به وكيل الطاعنة �سركة .........  يف الطعن رقم 

اأن  املو�سوع  اأن من واجب حمكمة  �سديد ذلك  اأ�سباب طعنه  )2017/42م( مبجمل 

تلم بكافة عنا�سر النزاع واأن تقيم ق�ساءها وفقا للم�ستندات واالأدلة املطروحة واأن 

ترد على اأوجه الدفاع اجلوهري للخ�سوم واأن ت�ستنفذ ما يف و�سعها لك�سف وجه احلق 

يف الدعوى واأن تورد االأ�سباب التي تربر ما انتهت اإليه من ق�ساء اإغفالها التحدث عن 

النزاع مت�سك اخل�سم بداللتها ومل متح�س ما ورد فيها ي�سوب  م�ستندات موؤثرة يف 

حكمها بالق�سور.

كما اأن من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن ثبوت م�ساهمة امل�سرور يف اخلطاأ الذي نتج 

عنه ال�سرر موؤداه اأن للقا�سي اأن ينق�س مقدار ال�سمان اأو اأال يحكم به مت�سك امل�سوؤول 

عن ال�سرر يف دعوى امل�سوؤولية باأن امل�سرور �ساهم بفعله يف اإحداث ال�سرر اأو زاد فيه 

اعتباره دفاعا جوهريا ينبغي للمحكمة املو�سوع اأن تقول كلمتها فيه وخمالفة ذلك 

ق�سور ملا كان ذلك وكانت الطاعنة قد مت�سكت يف دفاعها باأن املطعون �سدها االأوىل 

موؤ�س�سة .........  قد �ساهمت يف تاأخر اإ�سالح ال�ساحنة وذلك لعدم �سدادها ملبلغ 

التحمل املن�سو�س عليه يف البند )14( من وثيقة التاأمني املوحدة واأن الطاعنة مل 

تتاأخر يف التزامها وفقا للمقرر بعد اأن �سددت املطعون �سدها املبلغ امل�سار اإليه كما 
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اأن �سبب التاأخر يف االإ�سالح يعود لل�سركة املطعون �سدها ثانيا اأو ل�سبب اأجنبي وهو 

عدم توفر القطع التي اقت�سى ا�ستبدالها يف وقتها هذا الدفاع اأوردته الطاعنة يف 

مذكرة دفاعها ويف �سحيفة ا�ستئنافها واإذ كان ما مت�سكت به الطاعنة دفاعا جوهريا 

اآخر  الطاعنة مت�سكت بدفاع  اأن  لو �سح كما  اأن  الراي يف احلكم  يرتتب عليه تغري 

موؤداه اأن الطاعنة تدفع بعدم م�سوؤوليتها عن قيمة املقطورة امللغاة الأنها من ممتلكات 

املوؤمن له وفق الثابت من ملكية القاطرة واملقطورة واإن قاطرة املوؤمن له ت�سببت يف 

دفع  الدفع  هذا  له  املوؤمن  ملكية  على  وهي  باأ�سرار  املقطورة  اأ�ساب  الذي  احلادث 

جوهري كذلك يتعني على حمكمة املو�سوع اأن تقول كلمتها ب�ساأنه واإذ تبني من احلكم 

ا وال ردا فاإنه  املطعون فيه اأنه مل يواجه دفاع الطاعنة بوجهيه امل�سار اإليهما ال اإيراداً

يكون معيبا مبا يوجب نق�سه واإذ انتهت املحكمة يف هذا الطعن اإىل هذه النتيجة فاإن 

القول يف الطعن املقابل املقدم من املوؤ�س�سة املوؤمن لها اأن الثابت من �سحيفة ا�ستئنافها 

اأنها تقدمت بطلبات ودفوع واأوجه دفاع مل تتعر�س لها حمكمة املو�سوع مما ي�سوب 

احلكم يف عمومه الق�سور ويتعني نق�سه كليا على اأن يكون مع النق�س االإحالة اإىل 

املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  مو�سوعهما  ويف  �سكال  الطعنني  بقبول  املحكمة  »حكمت 

واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم يف اال�ستئنافات جميعا من جديد 

بهيئة مغايرة واإلزام كل مب�ساريف طعنه ورد الكفالة لهما ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/26 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي,  وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)7٨(

الطعن رقم 2017/170٨م

تنفيذ )ا�ست�سكال-  �سروط- حجية احلكم( 

ال يجوز اأن يوؤ�س�س االإ�سكال على ما مي�س حجية احلكم امل�ست�سكل فيه. مقت�سى  -

ذلك اأنه  اإذا كان ال�سند الذي يجري التنفيذ مبقت�ساه حكما وجب اأن يكون �سبب 

اال�ست�سكال اأمرا من االأمور الالحقة ل�سدور احلكم امل�ست�سكل فيه. علة ذلك اأنه  

اإن كان �سبب اال�ست�سكال حا�سال قبل �سدور ذلك احلكم فاإنه يكون قد اندرج يف 

دفوع يف الدعوى االأ�سلية واأ�سبح يف غري ا�ستطاعة هذا امل�ست�سكل اإعادة الدفع 

به يف مواجهة خ�سمه �سواء كان هذا الدفع قد اأبداه فعال يف تلك الدعوى قبل 

�سدور احلكم امل�ست�سكل فيه اأو مل يبده, و�سواء اأكانت املحكمة التي اأ�سدرته قد 

ت�سدت لهذا االأمر �سراحة اأو �سمنا.

الوقائــع  

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق تتح�سل يف اأن 

رقم  اال�ستئناف  دعوى  يف  ق�سائي  حكم  على  ا�ستح�سلوا  ......قد  �سدهم  املطعون 

)2013/999م( مدين �سحار بجل�سة 7/مار�س/2016م ق�سى يف مو�سوع اال�ستئناف 

امل�ستاأنفني  منازل  بني  املار  الطريق  بفتح  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

وامل�ستاأنف �سده ح�سبما ورد بالر�سم الهند�سي بعر�س )٨م( وباإزالة ال�سياج واإعادة 

بنائه كجدار ثابت على حدود الطريق بعد اإعادة فتحه ونقل االأعمدة الكهربائية 

يف املكان املنا�سب وذلك حتت اإ�سراف امل�ستاأنف �سدها الثانية وتاأييد احلكم فيما عدا 

ذلك قدم املطعون �سدهم هذا احلكم اإىل املحكمة االبتدائية ب�سحم لتنفيذه وقيد 

وزارة  تقدمت  التنفيذ  اإجراءات  يف  ال�سري  وحال  )2016/103م(  برقم  التنفيذ 

ال�سوؤون الريا�سية وفريق ال�سالم الريا�سي بدعوى ا�ست�سكال يف التنفيذ على التنفيذ 

�سد الفريق هو تنفيذ على من ال ميلك التنفيذ كون امللعب هو ملك لوزارة ال�سوؤون 

الريا�سية وهي �ساحبة االخت�سا�س واأن االأخرية مل تخت�سم يف الدعوى واأن تنفيذ 



– 31٥ –

احلكم حتما �سيوؤدي اإىل اأ�سرار بالغة بامللعب حتى ي�سبح ال ميكن اال�ستفادة منه , 

بعد النظر يف مو�سوع اال�ست�سكال والوقوف على مكان الدعوى اأ�سدر قا�سي التنفيذ 

2016/6/29م  بجل�سة  وذلك  اال�ستت�سكال  يف  ق�ساءه  االبتدائية  �سحم  مبحكمة 

والذي م�سى بقبول اال�ستت�سكال �سكالاً ويف املو�سوع بوقف اإجراءات التنفيذ وغلق 

الريا�سية  ال�سوؤون  وزارة  مواجهة  يف  التنفيذي  ال�سند  �سالحية  لعدم  ا  نهائيًّ امللف 

واألزمت امل�ست�سكل �سدهم بامل�ساريف.

قيد املطعون �سدهم �سد هذا الق�ساء اال�ستئناف رقم )2016/7٥6م( بطلب اإلغاء 

ا برف�س االل�ست�سكال واال�ستمرار يف اإجراءات  حكم قا�سي التنفيذ والق�ساء جمدداً

2016/11/6م  وبجل�سة  اال�ستئناف  نظر  اال�ستئناف  حمكمة  تداولت  التنفيذ 

برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  بقبوله  حكمت 

دعوى االل�ست�سكال من امل�ستاأنف �سدهما واإعادة ال�سري يف اإجراءات التنفيذ.

الق�ساء  هذا  ال�سالم  وفريق  القانونية  ال�سوؤون  وزارة  �سدهما  امل�ستاأنف  يرت�س  مل 

فاأقاما الطعنني املاثلني حيث تقدم وكيل فريق ال�سالم بالطعن رقم )2016/170٨( 

مبوجب �سحيفة موقعة من املحامي ....ومودعة من قبله لدى اأمانة �سر هذه املحكمة 

بتاريخ 2016/12/14م واأودع معها ما يفيد التوكيل و�سداد الر�سم والكفالة وطالب 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  ال�سحيفة  ختام  يف 

والت�سدي ملو�سوع اال�ستئناف والق�ساء برف�سه وتاأييد احلكم االبتدائي.

الت�سبيب  يف  والق�سور  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  حا�سلها  اأ�سباب  على  الطعن  اأقيم 

والف�ساد يف اال�ستدالل ويف بيانه اأورد وكيل الطاعنني ما يلي:

تن�س  والتي  للدولة  االأ�سا�سي  النظام  من   )11( املادة  فيه  املطعون  احلكم  خالف 

�سخ�سية  اإال  هو  ما  الفريق  اأن  معلال  الدولة  اأمالك  على  التعدي  جواز  عدم  على 

اعتبارية واأنه ال ميتلك االأر�س حمل التنفيذ وبذلك يكون التنفيذ �سربا من �سروب 

امل�ستحيل بل تعدى على اأموال الدولة اإذ يوؤول ما يخ�س فريق ال�سالم طبقا للمر�سوم 

رقم )٥٥1( والية  الفريق  اأر�س  اأن  كما  الريا�سية  ال�سوؤون  لوزارة   )2004/112(

�سحم البالغ م�ساحتها )10٨2٨م2( بينت بالر�سم امل�ساحي وبينت حدودها فال يجوز 

فتح طريق على ح�سابها وهو ما يعترب تعديا على اأمالك الدولة علما اأن الطريق مل 

يكن موجودا يف ال�سابق وال اأ�سا�س له واأن امللعب لي�س ملكا لالأفراد واإمنا هو ملك عام 

وال ميلكه الفريق الطاعن ال بزيادة وال نق�سان.
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مل  حينما  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  بعيب  اأ�سيب  احلكم  اأن  كما 

يت�سد ومل يبحث دفاع الطاعن باأن التنفيذ بفتح الطريق �سيقل�س اأر�س امللعب املبينة 

بالر�سم الهند�سي وهو طريق ال وجود له من االأ�سل وما ا�ستند اإليه احلكم املطعون 

فيه باأن وزارة االإ�سكان �ساحبة االخت�سا�س يف الدعوى )2011/٨09م( ورد بردها 

ا  االإقرار بوجود الطريق وهذا الذي اأقرت به وزارة االإ�سكان هو �سكة ولي�س طريقاً

وهي بعر�س مرتين فقط والطريق يختلف عن ذلك واحلكم بفتح طريق هو تعد على 

اأمالك الدولة.

كما تقدمت وزارة ال�سوؤون الريا�سية طاعنة على احلكم املطعون فيه بالطعن رقم 

فيه  املطعون  احلكم  نق�س  ختامها  يف  طلبت  �سحيفة  مبوجب  )2016/1719م( 

و�سببا  خ�سومة  الطاعنان  احتد  وحيث  التنفيذ  قا�سي  حكم  بتاأييد  والت�سدي 

وطلبات فقد تقرر �سمهما يف الطعن االأ�سبق لي�سدر بحقهما حكم واحد.

وا�ستكمال  التنفيذ  بوقف  االأمر  فقررت  املحكمة  هيئة  على  الطعنان  عر�س 

االإجراءات فتم اإعالن �سحيفة الطعن للمطعون �سدهم وتبادل االأطراف مذكرات 

الرد والتعقيب وبذلك ا�ستكملت االإجراءات.

�ملحكمة

ال�سكلية  االأو�ساع  �سائر  م�ستوفيني  قانونا  املقرر  امليعاد  يف  قدما  الطعنني  اإن  حيث 

. املقررة فهو مقبول �سكالاً

الطعن  يف  �سمهما  تقرر  فقد  ومو�سوعا  و�سببا  خ�سومة  احتدا  الطعنني  اإن  وحيث 

االأ�سبق لي�سدر بحقهما حكم واحد.

واأما من حيث املو�سوع وما ورد يف الطعنني من اأ�سباب �سبق تلخي�سها ب�سدر هذا احلكم 

فمردود يف جممله ذلك اأن البني من االأ�سباب التي اأوردها الطاعنون يف ا�ست�سكالهم 

فقها  امل�ستقر  من  واأن  التنفيذ  حمل  للحكم  حتديا  موجهة  جمملها  يف  طعنيهم  ويف 

اأن يوؤ�س�س اال�ست�سكال على ما مي�س حجية احلكم اال�ست�سكال  اأنه ال يجوز  وق�ساء 

اأن  وجب  حكما  مبقت�ساه  التنفيذ  يجري  الذي  ال�سند  كان  اأنه   ذلك  ومقت�سى  فيه 

الأنه  فيه«  امل�ست�سكل  »احلكم  ل�سدوره  التالية  االأمور  من  اأمرا  االإ�سكال  �سبب  يكون 

اإذا كان �سبب اال�ست�سكال حا�سال قبل �سدور ذلك احلكم فاإنه يكون قد اندرج �سمن 

الدفوع يف الدعوى واأ�سبح يف غري ا�ستطاعة هذا امل�ست�سكل التحدي به على خ�سمه 
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امل�ست�سكل  اأبداه فعال يف تلك الدعوى قبل �سدور احلكم  الدفع قد  �سواء كان هذا 

فيه اأو مل يبده و�سواء اأكانت املحكمة التي اأ�سدرته قد ت�سدت لهذا االأمر �سراحة 

ا اإذ لو قيل بغري هذا الأمكن  اأو �سمنا , بل و�سواء اأكان ذلك احلكم �سحيحا اأو خمطئاً

»باأن  لدفاعهم  فيه عدم ت�سديه وعدم بحثه  التي قطعت  املنازعات  كافة  جتديد 

التنفيذ بفتح الطريق �سيقل�س اأر�س امللعب املبينة بالر�سم الهند�سي وهو طريق وال 

وجود له من االأ�سل واأن اأر�س ملعب الفريق هي من اأمالك الدولة وال يجوز التعدي 

احلكم  حجية  مت�س  اأ�سباب  يظهر  كما  وهو  طعنهم  باأ�سباب  ورد  ما  اآخر  اإىل  عليها 

ال�سابق �سند التنفيذ وبناء عليه وتطبيقا ملا �سبق ذكره فاإنه قد تعني على قا�سي 

بفتح  التنفيذ  اال�ست�سكال وباال�ستمرار يف  اأن يق�سي برف�س  التنفيذ واحلال كهذه 

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  وق�سى  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم  وافق  واإذ  الطريق 

يف  ال�سري  واإعادة  �سدهما  امل�ستاأنف  من  اال�ست�سكال  دعوى  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء 

�سحيح  اأ�ساب  قد  فيه  املطعون  احلكم  ق�ساء  يكون  وبذلك  التنفيذ...«  اإجراءات 

القانون وي�سبح النعي عليه مبا ذكر مبينا على غري اأ�سا�س متعينا الق�ساء بالرف�س.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعنني �سكال ويف املو�سوع برف�سهما ورد ثالثة اأرباع الكفالة 

لفريق ال�سالم«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/4/9 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)79(

الطعن رقم 2017/769م

حوالة )دين - �سروط( 

احلوالة هي نقل الدين واملطالبة من ذمة املحيل اإىل ذمة املحال عليه. �سرط  -

�سحة احلوالة ر�سا املحيل واملحال له واملحال عليه.

الوقائــع

اأقامها .... لدى املحكمة االبتدائية بال�سيب وميثله  التي  تتلخ�س وقائع الدعوى 

عليه  املدعى  اأقر�س  اأنه  دعواه  �سحيفة  يف  قائال   ..... �سد  للمحاماة   .... مكتب 

مبلغا نقديا قدره اأربعة اآالف واأربعمائة وخم�سة وثمانون رياال عمانيا وبعد فرتة 

اأجل  من  رياال عمانيا  اآالف وثالثمائة وع�سرون  اأربعة  اآخر قدره  مبلغا  منه  اأخذ 

تخلي�س معامالت اإال اأنه مل يقم باإجناز املعاملة ومل يعد له املبالغ مما جعله يقيم 

عليه هذه الدعوى مطالبا بحقه وقد ح�سر عن املدعى عليه وكيله ورد مبذكرة جاء 

فيها باأن موكله يقر للمدعي باأربعة اآالف ريال عماين فقط فطالبت املحكمة املدعي 

بالبينة فقدم ورقتني عرفيتني اإحداهما اإقرار املدعى عليه للمدعي باأربعة اآالف 

وثالثمائة وع�سرين رياال عمانيا ت�سلمه منه نقدا والثانية اإحالة مبلغ اأربعة اآالف 

واأربعمائة وخم�سة وثمانني رياال عمانيا من .... وهو احلق الذي له ..... مبوجب 

الورقة العرفية املحررة يف 201٥/7/2٥م فراأت املحكمة باأن ورقة االإحالة ال تقوم 

بها حجة على اإلزام املدعى عليه باأداء احلق ملن اأحيلت له الأن املحال له مل يوؤخذ 

اآالف  اأربعة  وقدره  للمدعي  به  اأقر  الذي  املبلغ  باأداء  عليه  املدعى  واألزمت  ر�ساه 

اأن املدعى عليه مل يقم بتخلي�س  وثالثمائة وع�سرون رياال عمانيا ملا ثبت عندها 

املعامالت التي اأوكلت اإليه واألزمته مب�ساريف الدعوى خم�سني رياالاً واأتعاب املحاماة.

 فلم ير�س املدعي باحلكم وا�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف بال�سيب فا�ستعر�ست 

اأقوالهما واطلعت على  اإىل  املحكمة الدعوى وح�سر عن كل طرف وكيله وا�ستمعت 
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امل�ستاأنف  من  احلا�سمة  اليمني  امل�ستاأنف  وكيل  فطلب  ومرفقاته  امل�ستاأنف  احلكم 

�سده مفادها باأن .....مل يداين امل�ستاأنف �سده باملبلغ املطالب به فوجهت املحكمة 

اليمني احلا�سمة للم�ستاأنف �سده والذي قرر وكيله برف�س موكله حلفها لعدم تعلقها 

مبو�سوع النزاع وطلب احلكم بعدم جواز اال�ستئناف لرفعه خارج امليعاد وبعد �سماع 

اأ�سدرت املحكمة حكما يق�سي بقبول اال�ستئناف �سكال ويف مو�سوع  اأقوال الطرفني 

اإلزام  طلب  رف�س  من  به  ق�سى  فيما  جزئيا  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  اال�ستئناف 

اأربعة اآالف واأربعمائة وخم�سة وثمانني رياال عمانيا مو�سوع  امل�ستاأنف �سده مببلغ 

حوالة احلق من ..... للم�ستاأنف والق�ساء جمددا باإلزام امل�ستاأنف �سده باأداء املبلغ 

اإلزام امل�ستاأنف �سده باأداء مبلغ  املذكور وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به من 

اأربعة اآالف واأربعمائة وع�سرين رياال عمانيا للم�ستاأنف ورف�س الفائدة. 

فلم ير�س امل�ستاأنف �سده باحلكم وطعن عليه لدى املحكمة العليا بو�ساطة حماميه 

.... من مكتب الدكتور ..... للمحاماة واأرفق مع �سحيفة طعنه �سورة من �سند وكالته 

وما يفيد ا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية نعى عن احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق 

قدم  اال�ستئناف  اأن  فيها  جاء  �سكلية  اأ�سبابا  و�ساق  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون 

املو�سوعية  االأ�سباب  ال�سحيفة خالية من  واأن  يوما  االأجل وهو ثالثون  بعد فوات 

كما اأن ن�س الوكالة خ�س�ست مل.....العاملة مبكتب .... ومل ت�سمل بقية املحامني 

اال�ستئناف  يعد  وبهذا  اال�ستئناف  �سحيفة  على  توقع  مل  والتي  باملكتب  االآخرين 

باطال اأما عن مو�سوع دعوى املطعون �سده اأنه حول له .... املبلغ املطالب به الطاعن 

املوافقة  هذه  وتكون  له  واملحول  واملدين  الدائن  موافقة  احلوالة  �سروط  من  فاإن 

موقعة من كال االأطراف وهذا مل يح�سل واأما عن اليمني التي وجهها املطعون �سده 

اإىل الطاعن فاأنها ميني يف غري حملها وختم �سحيفته بطلب قبول الطعن �سكال ويف 

�سحيفة  يف  الواردة  لالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  التنفيذ  بوقف  املو�سوع 

الطعن وهو عدم جواز اال�ستئناف لرفعه خارج امليعاد وبرف�سه �سكال لرفعه من غري 

�سفة واإلزام املطعون �سده بر�سوم اأتعاب املحاماة األفي ريال عماين. وقد رد املطعون 

اال�ستئناف  باأن  الطاعن  دعوى  على  ردا  فيها  جاء  التي  الطعن  �سحيفة  على  �سده 

2016/9/6م واأن اال�ستئناف قدم يف  خارج امليعاد علما باأن احلكم امل�ستاأنف �سدر 

2016/10/6م فيكون بذلك داخل امليعاد. اأما من حيث املو�سوع ومانعه الطاعن باأن 

املطالب  اأداء احلق  اأقيمت على غري �سفة ما هو اال تهرب من  دعوى املطعون �سده 

به واال فالطاعن اأقر للمحيل ..... باحلق املطالب به والذي اأحاله للمطعون �سده 
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وقوله باأن ي�سرتط يف االإحالة ر�سى الدائن واملدين واملحال له فهذه دعوى خمالفة 

لل�سرع والقانون بل من ا�سرتاط اإحالة الدين ر�سى املحال له ولي�س ر�سى من عليه 

به  املطالب  احلق  باأداء  الطاعن  واإلزام  الطعن  رف�س  بطلب  مذكرته  وختم  الدين 

من  كل  عقب  وقد  عمانيا  رياال  وخم�سني  �سبعمائة  وامل�ساريف  املحاماة  وباأتعاب 

الطاعن واملطعون �سده على مذكرة الرد والتعقيب عليها بنف�س االأ�سباب التي جاءت 

يف �سحيفة الطعن والرد عليها. 

�ملحكمة

بعد االطالع على االأوراق وتالوة تقرير التلخي�س واملداولة قانونا, حيث اإن الطعن 

مرفوع يف امليعاد املحدد يف املادة )242( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية من 

حمام مقبول اأمام املحكمة العليا مبوجب �سند وكالة يجيز له ذلك ومت �سداد الر�سم 

. والكفالة املقررين قانونا فاإنه يكون مقبوالاً �سكالاً

واأما من حيث النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب االأول من اأ�سباب الطعن فيما 

دفع  فهو  املقرر  امليعاد  لتقدميه خارج  اال�ستئناف  بعدم قبول  ال�سكلي  بالدفع  تعلق 

غري موفق ذلك اأن احلكم االبتدائي �سدر بتاريخ 2016/9/6م ومت قيد اال�ستئناف 

بتاريخ 2016/10/6م وذلك يف اآخر يوم من ميعاد الطعن باال�ستئناف املقرر باملادة 

)214( ويح�سب هذا امليعاد من اليوم التايل ل�سدور احلكم وفقا للمقرر باملادة )204( 

�سحيفة  بخلو  املتعلق  الثاين  للدفع  بالن�سبة  واأما   , املدنية  االإجراءات  قانون  من 

اال�ستئناف من بيان احلكم وتاريخه واأ�سبابه واأن �سحيفة اال�ستئناف مل توقع من 

املحامية التي ن�ست الوكالة على توكيلها مردود عليه كذلك باأن �سحيفة اال�ستئناف 

ا�ستملت على ما ذكر كما اأن مما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة اأن حتقق الغر�س 

املق�سود من ال�سكل يغني عن ذات ال�سكل, وبالتايل ال تعترب املخالفة املوجبة للحكم 

بالبطالن قد متت متى حتقق الغر�س املق�سود من ال�سكل واإمنا اإذا ح�سلت املخالفة 

املوجبة للحكم بالبطالن وجب على القا�سي احلكم به ما دام الغر�س املق�سود من 

ال�سكل مل يتحقق وهذا الذي ن�سري اإليه ن�ست عليه املادة )21( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية اإذ جاء بها » يكون االإجراء باطالاً اإذا ن�س القانون �سراحة على 

بطالنه اأو اإذا �سابه عيب مل تتحقق ب�سببه الغاية من االإجراء وال يحكم بالبطالن 

رغم الن�س عليه اإذا حتقق الغاية من االإجراء ومل يرتتب عليه �سرر للخ�سم »وبناء 

عليه وعلى ما ن�سب عليه املادة )219( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية من 
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وجوب اأن يرفع اال�ستئناف ب�سحيفة تودع اأمانة �سر املحكمة املرفوع اإليها اال�ستئناف 

وفقا لالأو�ساع املقررة لرفع الدعوى ويجب اأن ت�ستمل ال�سحيفة على بيان امل�ستاأنف 

اأن  الن�س  هذا  وموؤدى  باطلة  كانت  واإال  والطلبات  اال�ستئناف  واأ�سباب  وتاريخه 

واملن�سو�س  الدعوى  لرفع  املقررة  باالأو�ساع  اال�ستئناف  يرفع  اإذا مل  يكون  البطالن 

عليها يف املادة )64( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ف�سال عما ن�ست عليه 

املادة )219( امل�سار اإليها وعليه فاإن الغاية من ا�سرتاط التوقيع على ال�سحيفة قد 

حتققت بتوقيع اال�ستاذ املحامي .....  �ساحب املكتب الذي تعمل به وكيلة امل�ستاأنف 

ا الإيداع �سحيفة اال�ستئناف لدى حمكمة  كما حتقق ذلك بح�سور امل�ستاأنف �سخ�سيًّ

اال�ستئناف وح�سوره �سخ�سيا مع املحامي يف اأول جل�سات املرافعة ويف �سائر اجلل�سات 

من  اأو  امل�ستاأنف  بتوقيع  ق�سى  الذي  االإجراء  من  املق�سودة  الغاية  بذلك  فتحققت 

ميثله يف اال�ستئناف وانتفى ما يوجب احلكم ببطالن �سحيفة اال�ستئناف املرفوعة 

ق�سى  واإذ  �سده  املطعون  عن  اإنابة  املذكور  املحامي  من  واملوقعة  �سخ�سيا  قبله  من 

�سليما  م�سلحته  يف  يكون  فاإنه  �سمنيا  الدفع  وبرد  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  احلكم 

وموافقا للقانون ويجعل النعي عليه بهذا ال�سبب يف غري حمله ويتعني رف�سه.

الطاعن  واملتعلق مبو�سوع احلوالة وجمادلة  االأول  ال�سبب  الثاين من  ال�سق  اأما عن 

تعلقها  لعدم  الأدائها  ورف�سه  امل�ستاأنف  من  اإليه  وجهت  التي  احلا�سمة  اليمني  حول 

باملو�سوع ولكون احلوالة لها �سروط حمددة لقبولها مبوجب املادة )77٥( من قانون 

املعامالت املدنية وحيث اإن النعي بهذا ال�سق غري مقبول كذلك ذلك اأن موؤّدى الن�س 

يف املواد )772 و773 و77٥( من قانون املعامالت املدنية اأن احلوالة هي نقل الدين 

املحيل  ر�سا  ل�سحتها  ي�سرتط  واأنه  عليه  املحال  ذمة  اإىل  املحيل  ذمة  من  واملطالبة 

واملحال له واملحال عليه وتنفذ يف حق الدائن باإقراره ومتى اأقر الدائن باحلوالة 

املنعقدة بني املدين واملحال عليه برئت ذمة الدائن االأ�سلي.

واالإقرار اإرادة منفردة ت�سدر من الدائن ولي�س له �سكل خا�س فاأي لفظ اأو كتابة 

�سريحا  الر�سا  هذا  يكون  وقد  يكفي  باحلوالة  الدائن  ر�ساء  على  يدل  موقف  اأو 

حمكمة  اإطالقات  من  هو  عدمه  من  احلوالة  قبول  مدى  ا�ستخال�س  واأن  �سمنيا  اأو 

الثابت باالأوراق وتكفي  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  اأقامت ق�ساءها على  املو�سوع متى 

حلمله ملا كان ذلك وكان الثابت اأن الطاعن ال ينكر اأ�سل احلق عليه للدائن املحيل 

ولكنه ينكر موافقته على احلوالة ور�ساه بها ومن ثم فاإن توجيه اليمني احلا�سمة 

على عدم موافقته على احلوالة متعلق مبو�سوعها وتوجيهها �سائغ وي�سحى النعي يف 
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غري حمله يتعني رف�سه.

اأما عن النعي بال�سبب الثاين فهو غري �سديد كذلك ومردود عليه باأن �سائبة الق�سور 

يف الت�سبيب ي�سم بها احلكم اإن هو تخلى عن حتقيق دفاع جوهري من �ساأنه اأن يغري 

الطاعن  يبتغيه  ما  اأن  االأوراق  من  يبني  وكان  ذلك  كان  ملا  الدعوى  يف  الراأي  وجه 

وما يتم�سك به من جمادلة حول م�ساألة توجيه اليمني احلا�سمة التي رف�س حلفها 

بدعوى اأنها غري قانونية وغري من�سبة على واقعة النزاع هي من�سبة على النزاع اإذ 

تقرر ح�سم القول يف م�ساألة ر�ساء الطاعن باالإحالة وا�ستخل�س احلكم املطعون فيه 

موافقة الطاعن ور�ساه باالإحالة ي�ساف اإىل ذلك اأن من القواعد امل�ستقرة اأن حوالة 

الدين كما تتم باتفاق بني املدين واملحال اإليه يجوز اأن تتم بني الدائن واملحال اإليه 

دون ر�ساء املدين االأ�سلي ولو مل يف املحال عليه بالدين ملا كان ذلك وكانت اأ�سباب 

احلكم املطعون فيه �سائغة ولها اأ�سلها الثابت باالأوراق وتكفي حلمل احلكم وتواجه 

دفاع الطاعن فاإن ما يثريه الطاعن يف هذا ال�سدد ال يعدو اأن يكون جدال مو�سوعيا 

فيما ملحكمة املو�سوع من �سلطة فهم الواقع يف الدعوى وتقدير االأدلة املقدمة فيها 

مما ال يجوز اإثارته اأمام املحكمة العليا وملا تقدم يتعني رف�س الطعن واإلزام الطاعن 

بامل�ساريف ورد ثالثة اأرباع الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه بامل�ساريف 

ورد ثالثة اأرباع الكفالة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/4/23 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من اأ�سحاب 

الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. اأحمد بن 

نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨0(

الطعن رقم 2017/1011م

فلج )اأعلى – اأ�سفل - �سرر(

اإىل االأفالج  - املاء  الفلج االأعلى عقد فلجهم مبا مينع ت�سل�سل  ال يجوز الأ�سحاب 

االأفالج  على  م�سرة  من  ذلك  يف  ملا  وذلك  الفلج  هذا  من  اأ�سفل  هي  التي  االأخرى 

ال�سفلى كما اأن قطع املاء عن االأفالج ال�سفلى واإحلاق ال�سرر باأهلها ال يجوز �سرعا.

الوقائــع

االبتدائية  املحكمة  لدى   ......... من  كل  اأقامها  التي  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

بقريات �سد املدعى عليهم ...... قائلني يف �سحيفة دعواهم اإنهم ميتلكون واملدعي 

وال�سليفي  والبطحاء  القوا�سم  »حيل  وهي  العربيني  وادي  قرى  يف  مزارع  عليهم 

والفرع« وكل قرية ت�سقي مزارعها من فلجها اخلا�س بها وجميع هذه االأفالج يغَديها 

وادي العربيني ولكل فلج معقد يبنى باحلجر والرتاب وباالأخ�س تراب الوادي ولي�س 

تقوم  لل�سدود  وجرفها  االأودية  هطول  حال  يف  عرف  ويوجد  واملدر  ال�سيح  تراب 

الطمي  ا�ستخدام  بعد ع�سرين يوما كلُّ قرية تقيم معقد فلجها مبا هو معتاد دون 

اأو ما �سابههما حتى ال مينع االأعلى منهم ت�سرب املياه اإىل الفلج االأ�سفل  واالإ�سمنت 

اأقاموا  اأهل قرية حيل القوا�سم والبطحاء  اأن  اأعاله ومبا  منه ليتغذى كل فلج مما 

ومنعوا  بقريات  م�سقط  بلدية  مبعاونة  الثقيلة  املعدات  طريق  عن  اأفالجهم  معقد 

املياه عن االأفالج التي اأ�سفل منهم واأ�سروا بها خمالفني ملا جرى عليه العرف فاأقاموا 

اأفالجهم على ما كان  اإزالة احلدث وبناء معاقد  عليهم هذه الدعوى طالبني منهم 

متعارف عليه وهو بناء املعاقد باليد ولي�س باملعدات الثقيلة وبتعوي�سهم بع�سرين 

األف ريال عماين عما اأ�سابهم من �سرر وما فاتهم من ك�سب واأتعاب املحاماة مبلغ األف 

ريال عماين واأرفقوا ما لديهم من اأحكام ومرا�سالت فبا�سرت املحكمة الدعوى وح�سر 

االأطراف مبا فيهم البلدية وا�ستمعت اإىل اأقوالهم واطلعت على امل�ستندات املقدمة 

فرد املدعى عليهم باأنه لي�س هنالك عرف مينعهم من اإقامة معاقد فلجهم باملعدات 
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واأنهم مل يحدثوا �ساروجا واإمنا اأقاموه باحل�سى والرتاب كما كان من قبل وقالوا اإن 

ما قدمه املدعون من م�ستندات فتلك اأحكام ال متنعهم من اإقامة معاقدهم باحل�سى 

والرتاب باأي و�سيلة من الو�سائل وما اأ�ساروا اإليه من ر�سالة ال�سيخ حممد بن �سام�س 

لوايل قريات فذلك راأي منه ولي�س حكما وبعد �سماع اأقوال االأطراف واالطالع على 

امل�ستندات املقدمة حكمت املحكمة برف�س الدعوى.

فقبل  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  عليه  وطعنوا  باحلكم  املدعون  ير�س  فلم 

ا�ستئنافهم �سكالاً ورف�س مو�سوعا.

بو�ساطة  العليا  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعنوا  باحلكم  امل�ستاأنفون  ير�س  فلم 

حماميتهم ..... من مكتب ..... واأرفقت مع �سحيفة طعنها �سورة من �سند وكالتها 

يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  نعت  ال�سكلية  االإجراءات  ا�ستكمال  يفيد  وما 

تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع و�ساق اأ�سبابا حا�سلها 

اأن املطعون �سدهم تعدوا العرف املوجود يف اإقامة املعاقد الأفالج القرى حيث كانت 

هذه املعاقد تبنى باحل�سى والرتاب وبعمل اليد ولي�ست باملعدات الثقيلة كال�سيوالت 

وغريها وجلب االأتربة من ال�سيوح كاملدر وما �سابهه الأن هذه املياه م�سرتكة تغذي 

جميع القرى ينتفع منها كل فلج وبهذا العمل الذي قام به املطعون �سدهم يتعذر 

ت�سرب املياه من املعاقد امل�ستحدثة بغري الطريقة املتعارف عليها وقد قدم الطاعنون 

كما  املعاقد  بناء  يف  املوجود  العرف  اأن  على  تن�س  ومرا�سالت  اأحكام  من  لديهم  مبا 

اأ�سلفنا اآنفا ولكن املحكمة االبتدائية و�سائرتها حمكمة اال�ستئناف اأعر�ستا عن هذه 

امل�ستندات واأكتفت بتقرير اخلبري الذي انتدبته لزيارة املوقع يف حني كانت االأودية 

من  ليتاأكد  اجلفاف  وقت  يف  زارها  وليته  ال�سدود  اأعلى  من  تفي�س  واملياه  جارية 

االأ�سرار الناجمة عن تلك املعاقد وختموا �سحيفتهم بطلب قبول الطعن �سكالاً ويف 

املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء للطاعنني بطلباتهم واحتياطيا اإعادة 

اأ�سدرت احلكم لتنظرها بهيئة مغايرة وقد رد املطعون  التي  اإىل املحكمة  الدعوى 

من  لي�سوا  الطاعنني  من  عددا  باأن  فيها  جاء  مبذكرة  الطعن  �سحيفة  على  �سدهم 

�سكان وادي العربيني واإمنا اأتوا من مناطقهم بوالية قريات وا�سرتوا نخيال واأرا�سي 

اأخرى فاأ�سبحت مياههم ال تكفي لري مزارعهم وال علم لهم  اأرا�سي  اإليها  واأ�سافوا 

الطاعنون  به  مت�سك  ما  واأما  الدعاوي  هذه  الإثارة  �سببا  وكانوا  وال�سنن  باالأعراف 

من �سكوك ومرا�سالت �سخ�سية فهي ال تتعلق مبعقد ما يف حيل القوا�سم واإمنا تتعلق 

اأخرى كقرية ال�سليفي والفرع واأما ا�ستنكارهم على ما قامت به البلدية يف  بقرى 
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مذكرتهم  وختموا  العرف  ح�سب  واحل�سى  الرتاب  بكب�س  اأقامته  فاإنها  املعقد  بناء 

بطلب رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه ومل يعقب الطاعنون على مذكرة الرد.

اأ�سباب الطعن

وتقرر  ال�سكلية  االإجراءات  وا�ستكمال  املقرر  القا�سي  تقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

قبوله �سكال.

اأ�سباب يف جمملها �سديد ذلك واإن كان  وعن مو�سوع الطعن وما طرحه الطاعن من 

املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن حت�سيل الوقائع يف الدعوى وتقدير االأدلة وقبولها 

وردها من �سلطة حمكمة املو�سوع وال رقابة عليها مادام بنت ذلك على اأ�سباب �سحيحة 

متكن من حمل احلكم على الوجه ال�سحيح. اإال اأنه وبا�ستعرا�س وقائع الدعوى فاإن 

املدعني قد بنوا دعواهم وطلبهم رفع امل�سرة من قبيل الفلج على �سببني: االأول : 

الثاين : نوعية  اإىل فلجهم.  املاء  املعقد مما يت�سبب يف تاأخر جريان  اإقامة  تاأخر 

املواد التي ت�ستخدم يف اإقامة املعقد.

احلكم  اأ�سباب  من  واتخذ  االبتدائي  احلكم  اأيد  قد  فيه  املطعون  احلكم  اأن  ومبا 

يف  جاء  ومبا  بالتحقيق  املدعني  طلبات  يف  البحث  دون  حلكمه  اأ�سبابا  االبتدائي 

تقرير اخلبري الذي جاء يف نتيجته )ولكن من امل�ستح�سن اأال يزيد ارتفاع معقدهم 

عن ارتفاع قناة الفلج بحيث ين�ساب تدفق املياه يف القناة ب�سهولة(. كذلك ما جاء 

يف اال�ستنتاجات واخلال�سة )مبا اأن اأهايل فلج حيل القوا�سم يعتمدون كل االعتماد 

الوادي وال�سيانة  املدة ما بني جريان  فاإن  البلدية ل�سيانة معقدهم  على م�ساعدة 

تعتمد على مدى كفاءة ال�سركة املنفذة . وهذه الفرتة ت�سكل �سررا الأهايل فلج حيل 

القوا�سم ب�سبب انقطاع املياه عن فلجهم فهم اأعلم بذلك(.

على  فكان  للتنفيذ  �ساحلة  قاطعة  االأحكام  تكون  اأن  يجب  اأنه  ق�ساء  املعلوم  ومن 

املحكمة اأن ت�سع حكمها على �سورة ي�ستطيع االأطراف تنفيذ ما حكمت به املحكمة 

اإطالقه فدعوى تاأخر املدة ال يحكمه العرف كون ذلك  ُيوؤخذ به على  فالعرف ال 

غري ثابت اإمنا مناطه ثبوت ال�سرر من عدمه وهل يلزم به اأهل الفلج , ومدى قبول 

التاأخري ب�سبب تنفيذ البلدية, واأما نوعية احلاجز املطلوب عمله يف الفلج فهو ينبني على 

االأعراف ال�سابقة؛ الأنها مبنية على جتربة واقع معلوم وقد اأو�سحته االأحكام ال�سابقة.
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�ملحكمة

وحيث اإن مو�سوع الدعوى �سالح للحكم فيه لتوافر كافة العنا�سر الالزمة لذلك من 

وقائع واأدلة ثابتة يف االأوراق, وملا ثبت مبح�سر املعاينة التي اأجرتها هذه املحكمة 

فيه  للحكم  تت�سدى  املحكمة  فاإن  املحكمة  بهذه  عقدت  التي  اجلل�سات  وحما�سر 

ا�ستنادا للمادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وحيث اإنه واإزاء ما 

قرره الطاعنون وما ورد بنتيجة تقرير اخلبري وحيث اإن العرف والفقه ا�ستقر على 

اإذا رفعت من الوادي من ماء واحد مت�سل فاإنه مل يجز الأ�سحاب الفلج  اأن االأفالج 

االأعلى عقد فلجهم مبا مينع ت�سل�سل املاء اإىل االأفالج االأخرى التي هي اأ�سفل من هذا 

الفلج وذلك ملا يف ذلك من م�سرة على االأفالج ال�سفلى كما اأن قطع املاء عن االأفالج 

ال�سفلى واإحلاق ال�سرر باأهلها ال يجوز �سرعا.

 ملا كان ذلك وكان الطاعنون قد بنوا دعواهم وطلباتهم با�ستعجال املطعون �سدهم 

يف اإقامة قبيل فلجهم فور انح�سار ال�سيل وتوقف الوادي عن اجلريان وعدم تاأخري 

ذلك الأن تاأخريه يوؤدي اإىل انقطاع جري املاء يف الوادي وتوقف فلجهم مدة ب�سبب 

حب�س املاء خلف قبيل الطاعنني مما يوؤدي اإىل االإ�سرار بزراعتهم كما اأنهم ينكرون 

على املطعون �سدهم ا�ستخدام الطني واملدر املجلوب من خارج بطن الوادي يف اإقامة 

وملا تقدم  وبناء عليه  املياه يف فلجهم.  املياه فت�سعف  ت�سرب  املعقد؛ الأن ذلك مينع 

واإزاء ما جرى عليه العرف ومراعاة لظروف احلال فاإن هذه املحكمة تق�سي باإلزام 

املطعون �سدهم االإ�سراع يف اإ�سالح قبيل فلجهم خالل مدة ال تزيد عن �سهر من تاريخ 

جرفه بال�سيل واأن يتم هذا االإ�سالح برتبة الوادي فقط وال يجلب له اأي مادة من 

خارجة وتاأييد احلكم االبتدائي فيما عدا ذلك لالأ�سباب التي اأقيم عليها مع اإلزام 

املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني. 

فلهذه االأ�سباب: ـ

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيا 

ممكنة  و�سيلة  باأي  فلجهم  قبيل  باإ�سالح  �سدهم  املطعون  باإلزام  جمددا  والق�ساء 

من  �سهر  الوادي فقط وذلك خالل مدة ال تزيد على  من داخل  وبالرمل واحل�سى 

تاريخ جرفه بال�سيول ورف�س الطعن فيما عدا ذلك واإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف 

ورد الكفالة للطاعنني«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/٥/14 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي ال�سيخ / د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من 

اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي,  و د. 

اأحمد بن نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨1(

الطعن رقم 2017/749م

اأوقاف )خريية – متثيل - ادعاء عام( 

وهي  - العامة  اخلريية  االأوقاف  اأمر  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  تتوىل 

املخت�سة ب�سوؤونها وال�سد عنها كما يلزم يف خ�سوماتها اأن يتدخل االدعاء العام 

وفقا للمقرر باملادة )91( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

الوقائــع

تتلخ�س وقائع الدعوى ح�سبما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر اأوراق الدعوى اأن 

املدعني وهم .... تقدموا لدى املحكمة االبتدائية بخ�سب �سد املدعى عليهم وهم 

...... ودائرة اال�سكان مبحافظة م�سندم مطالبني احلكم لهم مبلكية الوعب امل�سمى 

للجنة  تقدموا  حيث  له  التابعة  اليالب  وكافة  موه  مبنطقة  والكائن  النهي  وعب 

املحلية ومت متليكهم للوعب ورف�س باقي الطلب وقد مت متليكه للمدعى عليهم .....  

ابني ..... وتقدموا بالتظلم لوزير االإ�سكان ورف�س طلبهم.

االأر�س  من  جلزئيني  متلك  بطلب  تقدموا  املدعني  اأن  عليها  املدعى  ممثل  واأجاب 

واأربعة  اأربعمائة  مب�ساحة  والثانية  مربعا  مرتا  وت�سعني  و�ستة  ثالثمائة  مب�ساحة 

ال�سهادة  واأن  وا�سح  غري  االأوقاف  وزارة  به  تقدمت  الذي  ال�سك  واأن  مربعا  اأمتار 

توؤكد اأن الوقف وقف خريي للذي يخرج منه لفعل اخلري وكذلك طلبوا متليكهم م�ساحة 

�ستمائة واثنني وع�سرين مرتا مربعا واعرت�س عليهم املدعى عليهما ومت متليكها لهما.

ا من االأر�س حمل النزاع ح�سب  وكذلك تقدمت وزارة االأوقاف مطالبة بتمليكها جزءاً

ا�ستمارة الوقف واملتداخلة مع االأرا�سي الثالث التي مت متليكها للطرفني ومت رف�سها 

من قبل اللجنة.

وحيث قررت املحكمة اإدخال وزارة االأوقاف وبتاريخ 2011/10/2٥م تقدمت وزارة 
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االأوقاف مبذكرة طلب يف ختامها متليك الوزارة االأر�س املتنازع عليها على �سند من 

ا وا�ستمارة م�سدقة من  ا �سرعياً القول اإن االأر�س وقف خريي اأوقفه ......واأرفق �سكاً

�سيخ املنطقة ووايل خ�سب ي�سمى )خري ع�سات(.

برف�س  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  2012/3/14م  املوافق  1433/4/21هـ  وبتاريخ 

قبول  عدم  على  تاأ�سي�سا   , امل�ساريف  رافعيها  واألزمت  والفرعية  االأ�سلية  الدعوى 

ال�سهادة التي تقدم بها املدعون.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوال لدى كل من االأطراف فطعنوا عليه باال�ستئناف لدى 

ثم  امل�ستاأنف  احلكم  بتاأييد  حكمها  املحكمة  واأ�سدرت  مب�سندم  اال�ستئناف  حمكمة 

طعن عليه .... اأبناء .... بالنق�س لدى املحكمة العليا والتي اأ�سدرت حكمها بنق�س 

احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف بخ�سب لتحكم فيه بهيئة 

املغايرة ولذلك تاأ�سي�سا على وزارة االأوقاف البينة العادلة ب�سحة الوقف فاإن اأتت 

بها واإال حكم برف�س دعواها ثم ينظر يف دعوى املدعيني ..... ويطالبان بالبينة 

القطعتني من  ورثا  اأنها   ...... املدعى عليهما  اليمني على  فلهما  فاإن عجزا  العادلة 

اأبيهما وال يعلمان املدعى عليهما فيها بحق وال دعوى با�سرت الهيئة املغايرة مبحكمة 

اإال  اال�ستئناف الدعوى وطالبت وكيل االأوقاف بالبينة وقرر باأن لي�س لديها بينه 

اال�ستمارة املوقعة كما ح�سر ...وقرر اأنه ال يذكر م�ساحتها وقال......باأنهما اأي�سا 

ال يعرفان م�ساحة االأر�س وال توجد بها بئر وهي ت�سقى مباء املطر وال يوجد فيها 

�سك وهي يف يدهم ولي�س لديهم بينه ويطلبون توجيه اليمني فرد وكيل ....الذي 

ا عنها باأنه يرد اليمني اإذا وجهت اإىل موكلته اإال اأن امل�ستاأنفني مل يقدموا  كان حا�سراً

اليمني ومل يوجهوها اإىل امل�ستاأنف �سدهما ومبا اأنه مل يثبت للطاعنني حيازة هادئة 

1970م من ثم كانت دعواهم  وم�ستمرة وظاهرة وم�ستقرة ودون منازعة منذ عام 

2017/4/1٨م  املوافق  بتاريخ  املحكمة  حكمت  ذلك  اإىل  وا�ستنادا  �سند  غري  على 

بتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

املحكمة  اأمام  املاثل  بالطعن  عليه  ......طعنا  املدعني  لر�سى  احلكم  نزول  ولعدم 

بتاريخ  وقيدت   .... املحامي  �سرها  الأمانة  ال�سحيفة  مودع  وكيلهما  بو�ساطة  العليا 

املوافق 2017/٥/2٨م نعى فيها على احلكم املطعون فيه بالبطالن باأ�سباب حا�سلها 

الت�سبيب  يف  والق�سور  الدفاع  بحق  واالإخالل  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة 

لي�ست  هي  االأر�س  اأن  على  قررت  املحكمة  اأن  يف  املتمثل  اال�ستدالل  يف  والف�ساد 



– 329 –

االأحكام  من  الثابت  اأن  مع  �سهودهم  اإىل  اال�ستماع  اأو  منها  معاينة  بدون  يدهم  يف 

ال�سابقة وجود حيازة ظاهرة هادئة ال يعار�سها اأحد وقد اأكد ذلك ممثل االإ�سكان 

ا  من وجود اآثار قدمية ودليل ذلك وجود موافقة من وزارة االإ�سكان لتمليكهم جزءاً

ا اآ*خر منها االأمر الذي يعيب  من االأر�س واملوافقة على متليك املطعون �سدهم جزءاً

هذا احلكم كما اأن احلكم مل يتقيد بتوجيه املحكمة العليا ب�ساأن الدعوى فلم متهل 

الطاعنني بتقدمي �سيغة اليمني بعد ما وجهوها بل قررت حجز الدعوى للحكم دون 

ا�ستنفاذ كافة و�سائل االإثبات ومن بينها اليمني مع اأن الثابت وجود حيازة م�ستمرة 

لديهم واخلالف على اليالب التابع للوعب هل هو ملك املطعون �سدهم وطلب نق�س 

للوعب  التابع  اليالب  يف  باأحقيتهم  لهم  والق�ساء  الطعن  ملو�سوع  والت�سدي  احلكم 

اأعلن املطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن فرد عليها وكيل .... اأبناء ....باأن ما ذكره 

قدموها  التي  التملك  طلبات  يعار�سه  مر�سل  كالم  هو  احليازة  اأمر  من  الطاعنون 

االإ�سكان  ووزير  االأرا�سي  ل�سوؤون  املحلية  اللجنة  اأمام  االعرتا�سات  وكذلك  �سدهم 

وطلبوا رف�س الطعن.

�ملحكمة

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة تقرر قبوله �سكال.

واأما من حيث املو�سوع بعد النظر يف اأوراق الطعن واال�ستماع اإىل تقرير التلخي�س 

وما مت يف الدعوى من مرافعات وبعد املداولة قانونا وبعد النظر فيما نعى به وكيل 

الطاعنني على احلكم املطعون فيه بفقرات النعي وال�سابق ذكرها عند �سرد الوقائع 

اإذ تبني من خالل معاينة هذه املحكمة وخال�سة ما �سمعته من اأقوال الطاعن احلا�سر 

عند املعاينة اأن االأر�س حمل الدعوى وهي التي حتويها احلوطة والوعب هي وقف 

يعمرها  من  واأن  بها  اأحد  تخ�سي�س  دون  للجميع  العام  واخلري  لل�سدقة  اآبائه  من 

الذي  واأن  احلج  و�سهر  رم�سان  يف  للجميع  ع�ساء  به  يعمل  منها  جزء  اإخراج  يتوىل 

توىل رعاية هذا املكان والقيام عليه هو ..... واأنه يزرع على ال�سيل وقت االأمطار 

ولي�س له م�سدر �سقي غري االأمطار بينما قرر احلا�سر عن املطعون �سدهم باأن اجلالب 

هو ملكهم واأما الوعب فهو الوقف وحيث ال بينة ملا يقرره الطاعن كما اأن �سفته يف 

الدعوى على نحو ما قرره باأن املدعى به وقف خريي عام تكون واهية وم�سلحته 

منح�سرة خا�سة اإذا ما قرر اأن الذي يقوم بعمارته وحرثه هو ..... ولي�س الطاعنني 

ومبا اأن االأوقاف اخلريية العامة تتوىل اأمرها وزارة االأوقاف وال�سئون الدينية وهي 
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املخت�سة ب�سوؤونها وال�سد عنها كما يلزم يف خ�سوماتها اأن يتدخل االدعاء العام وفقا 

للمقرر باملادة )91( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية الفقرة )ب( واإذ كان 

ذلك فاإن املتعني احلكم برف�س الطعن واإلزام رافعيه بامل�ساريف. 

فلهذه االأ�سباب

اأرباع الكفالة  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه ورد ثالثة 

للطاعنني واإلزام رافعيه بامل�ساريف«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/٥/21 م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي ال�سيخ / د. حممود بن خليفة الرا�سدي وع�سوية كل من 

اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: �سامل بن را�سد القلهاتي, و�سعيد بن نا�سر البلو�سي, و د. 

اأحمد بن نا�سر الرا�سدي, وحممد بن �سيف الفرعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨2(

الطعن رقم 201٨/127م

حكم )حجية – منطوق - اأ�سباب( 

اأ�سباب احلكم املرتبطة مبنطوقه مكّملة للمنطوق ولها ذات حجيته. -

الوقائع 

تتلخ�س وقائع الدعوى التي اأقامها .... لدى املحكمة االبتدائية بال�سيب بو�ساطة 

عليه  املدعى  �سلم  اإنه  دعواه  �سحيفة  يف  قائال   ..... �سد   .... مكتب  من  حماميه 

�سبعني األف ريال عماين واأعطاه �سيكا فوجب ال�سيك وقدمه اإىل البنك فرجع لعدم 

وجود الر�سيد فطلب من املحكمة اإلزامه ب�سداد احلق املطالب به فاأعلن املدعى عليه 

اأن  اأي�سا ومبا  فلم يح�سر  الن�سر  اأعلن عن طريق  فلم يح�سر ثم  الدعوى  ب�سحيفة 

املدعي قدم �سيكا م�سدقا من املدعى عليه ومل يدل دليٌل على �سداده حكمت املحكمة 

باإلزام املدعى عليه ب�سداد ما ت�سمنه ال�سيك وهو املبلغ املطالب به.

 فلم ير�س املدعى عليه باحلكم وا�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف بال�سيب فح�سر 

امل�ستاأنف  اأقوالهما واطلعت على احلكم  اإىل  عن كل طرف وكيله وا�ستمعت املحكمة 

�سابقه  دعوى  اأقام  �سده  امل�ستاأنف  باأن  امل�ستاأنف  �سحيفة  يف  جاء  وما  ومرفقاته 

العليا  املحكمة  فحكمت  الثالث  مراحلها  الدعوى  اأخذت  وقد  املبلغ  بنف�س  مطالبا 

وباطالع  )2010/717م(  رقم  الطعن  يف  ال�سادر  احلكم  مبوجب  الدعوى  برف�س 

حمكمة اال�ستئناف على هذا احلكم حكمت بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل 

فيها واألزمت رافعها بامل�ساريف.

 فلم ير�س امل�ستاأنف باحلكم وطعن عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا بالطعن املاثل 

من  �سورة  طعنه  �سحيفة  مع  واأرفق  للمحاماة   .... مكتب  من   ... حماميه  بو�ساطة 

فيه  املطعون  احلكم  على  نعى  ال�سكلية  اإجراءاته  ا�ستكمال  يفيد  وما  وكالته  �سند 

اأن  جمملها  يف  جاء  اأ�سبابا  و�ساق  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ 
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فيها  الف�سل  ل�سبق  الدعوى  اأخطاأت حني ق�ست برف�س  املطعون يف حكمها  املحكمة 

و�سبق الف�سل ي�ستلزم قانونا توفر ثالثة �سروط هي وحدة اخل�سوم ووحدة ال�سبب 

ووحدة املو�سوع فاإذا انتفى اأحد هذه العنا�سر فال يجوز اإعمال القاعدة التي تق�سي 

بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها ومن املعلوم اأن حكم املحكمة العليا امل�سار 

اإليه اأعاله ق�سى يف الدعوى بالرف�س ب�سبب عدم حلول اأجل ال�سيك مو�سوع الدعوى 

اأما االآن وقد حل اأجله فال ميكن اأن يحكم برف�س الدعوى واإال �ساع حق الطاعن يف 

الذي بنت عليه  اأخطاأت يف تف�سري احلكم  املطعون عليها  املحكمة  اأن  املطالبة ومبا 

حكمها برف�س الدعوى الأنه �سابه الق�سور مما يجعله باطال وختم �سحيفة طعنه 

بطلب قبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي له بنظر 

الدعوى؛ والق�ساء جمددا باإلزام املطعون �سده باأن يوؤدي للطاعن �سبعني األف ريال 

عماين م�سمون ال�سيك وخم�سة اآالف ريال عماين اأتعاب املحاماة واحتياطيا اإعادة 

الدعوى اإىل هيئة مغايرة لتحكم فيها من جديد وقد اأبلغ املطعون �سده ب�سحيفة 

الطعن فلم يرد عليها.

�ملحكمة

بعد اال�ستماع اإىل تقرير القا�سي املقرر وا�ستكمال االإجراءات ال�سكلية فاإن الطعن 

مقبول �سكال.

واأما من حيث املو�سوع فاإن ما اأثاره الطاعن من اأ�سباب يف احلكم املطعون فيه من حيث 

الف�ساد يف اال�ستدالل واخلطاأ يف تطبيق القانون �سديد ذلك اأنه اأ�س�س ق�ساءه بعدم 

جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�سل يف الدعوى على احلكم ال�سادر من املحكمة العليا 

التي رفع  رقم )2010/717م( والذي ق�سى برف�س الدعوى وكانت الطلبات ذاتها 

بها الدعوى حمل النزاع.

واإذ املقرر ق�ساء اأن حجية االأحكام يف منطوقها اإال هذا لي�س على اإطالقه فاإنه ال 

بد النظر يف االأ�سباب التي بني عليها احلكم واالرتباط بني احلكم واأ�سبابه للو�سول 

اإىل النتيجة ال�سحيحة واالأ�سباب تعترب مكملة للمنطوق وكا�سفة له خ�سو�سا مع 

وجود االرتباط بينهما.

وبالرجوع اإىل احلكم ال�سادر من املحكمة العليا فاإنه رف�س دعوى املدعي )الطاعن( 

تاأكد  )قد  ن�سه  ما  اأ�سبابه  يف  جاء  ما  وهذا  ال�سيك  وقت  حلول  عدم  على  تاأ�سي�سا 
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للمحكمة اأن الطاعن جمرد و�سيط ال�ستثمار املبلغ يف البور�سة التي اأ�سابها ما اأ�سابها 

واأنه تابع البور�سة بدبي حتى اعطي �سيكا باملبلغ املطالب به والذي اأودعه هو اأي�سا 

فيها واأنه تاريخ ال�سيك مل يحل بعد مما يوؤكد �سمان املبلغ املطعون �سده حني يحني 

الوقت لت�سلم املبلغ لذا فاإن احلكم الطعون فيه مل ياأت متوافقا مع القانون(.

وكما املفهوم من هذه االأ�سباب اأن رف�س الدعوى �سببه عدم حلول وقت ال�سيك وهو 

من  منعت  التي  العلة  زوال  حال  الدعوى  حوله  وتثار  يتجدد  اأن  ميكن  وقتي  رف�س 

موا�سلة الدعوى فلم يكن احلكم ال�سابق راف�سا للدعوى رف�سا قطعيا.

فلهذا كان يتعني على املحكمة بحث هذه العلة التي منعت من حتقيق الطلب وجودا 

وعدما وتبنى حكمها على ذلك وملا اأنها مل ت�سلك هذا املنهج فاإن حكمها م�سوب بالف�ساد 

يف اال�ستدالل خمطِئ يف تطبيق القانون مما يتعني نق�سه واإحالة الدعوى للمحكمة 

التي اأ�سدرته كما �سريد يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

بعدم �سبق الف�سل واإحالة الدعوى للمحكمة ا لتي اأ�سدرته للق�ساء يف مو�سوعها ورد 

الكفالة للطاعن«.





الق�سم الثالث

الدائرة املدنية

)ب(
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/11/13م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  عبداهلل  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  اجلزويل,   �سيخ  اهلل  وعبد  النبهاين,   حمد  بن  حممد  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨3(

الطعن رقم 2016/٨1م

�سرر) حتديد( – تعوي�س )اجمايل( 

يف  - تتدخل  ال  املحكمـــة  فاإن  �سحيحا  كان  ما  متى  بالتعوي�س  االإجمايل  احلكم 

ا لعنا�سر ال�سرر.  تفا�سيله متى كان اإجمايل مبلغ التعوي�س م�ساوياً

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعن اأقام 

االبتدائية  املحكمة  اأمام  201٥/2/26م  بتاأريخ:  )201٥/174م(  رقم  الدعوى 

املدعى  باإلزام  احلكم  ختامها  يف  طلب  �سحيفة  مبوجب  حماميه  بو�ساطة  بال�سيب 

عليها باأن توؤدي له مبلغا قدره مائة وخم�سة و�سبعون األف ريال عماين )175,000 

ر.ع( مع امل�ساريف واأتعاب املحاماة , وذلك على �سند من القول اأنه تعر�س بتاأريخ: 

2014/6/6م حلـــــادث �سري ت�سببت فيه قائد املركبة رقـــم ).......( املوؤمنة لدى 

امل�سيبي,  مبحكمة  اجلزائية  الدائرة  اأدانته  الذي  �سدها(  )املطعون  عليها  املدعى 

وقد نتج عن احلادث اإ�سابته باالإ�سابات االآتية:

ـ ك�سر �سامل بعظم الفخذ بال�ساق اليمنى.

ـ ك�سر �سامل بعظم الفخذ  بال�ساق الي�سرى.

ـ ك�سر �سامل بعظم الظنبوب بالقدم اليمنى.

ـ ك�سر �سامل بعظم الظنبوب بالقدم الي�سرى.

ـ ك�سر بال�سلع اخلام�س. 

ـ ك�سر بال�سلع ال�ساد�س.

ـ ك�سر بال�سلع ال�سابع.

ـ ك�سر بال�سلع الثامن.

ـ ك�سر بعظم الع�س.

ـ جرح قطعي بالقدم اليمنى)با�سعة(.
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ـ متزق بالكبد.

ـ تهتك بالطحال.

ـ غيبوبة تامة ملدة خم�سة اأيام , 7-2014/1/11م.

وقد نظرت حمكمة اأول درجة الدعوى ح�سبما جاء مبحا�سر جل�ساتها التي ح�سرها 

املدعي  اأن  فيها  جاء  بالرد  مبذكرة  عليها  املدعى  وكيل  وتقدم  طرف,  كل  وكيل 

200٨/11٨م  ال�سلطاين رقم  للمر�سوم  )الطاعن( طرف ثالث ويخ�سع يف تعوي�سه 

وح�سب االإ�سابات فاإنه ي�ستحق مبلغا قدره �ستة اآالف ريال عماين )6,000 ر.ع(.

وبتاأريخ: 1436/7/29هـ املوافق 201٥/٥/1٨م حكمت املحكمة االبتدائية  باإلزام 

املدعى عليها )املطعون �سدها( باأن توؤدي للمدعي )الطاعن( تعوي�سا قدره خم�سون 

ا )50,050 ر.ع( واالأتعاب وامل�ساريف. األفا وخم�سون رياالاً عمانيًّ

 204( رقم  باال�ستئنافني  فا�ستاأنفاه  الطرفني  لدى  َقبوال  احلكم  هذا  يلق  مل 

فيه  مت�سك  الطاعن  من  االأول  بال�سيب,  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  و201٥/212م( 

ختام  يف  طلبت  �سدها  املطعـــون  من  والثاين  درجة,  اأول  حمكمة  اأمام  بطلباته 

تطبيقا  ر.ع(,   6,000( عماين  ريال  اآالف  �ستة  اإىل  التعوي�س  بتخفي�س  �سحيفتها 

للمر�سوم ال�سلطاين رقم 200٨/11٨م.

اال�ستئناف  حمكمـــة  اأ�سدرت  201٥/٥/1٨م  املوافق  1436/7/29هـ  وبتاأريخ: 

ت�سعة  اإىل  التعوي�س  مبلغ  بزيادة  )201٥/204م(  رقم  اال�ستئناف  يف  حكمهـــا 

اأن  الق�ساء  لهذا  �سندا  ر.ع(, وجاء  ا )59,050  رياالاً عمانيًّ األفا وخم�سني  وخم�سني 

تعوي�س امل�ستاأنف )الطاعن( عن االإ�سابات من )1ـ 11( جاء مطابقا للواقع والقانون 

)200٨/11٨م(,  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  واالأرو�س  الديات  جلدول  طبقا 

تثبيت  املبا�سرة وهي: جراحة  لالآثار غري  تعوي�سا  يقدر  امل�ستاأنف مل  ولكن احلكم 

جبرية لعظم ال�ساق اليمنى, وتقلي�س مغلق لك�سر الفخذ اليمنى , وتثبيت مب�سمار, 

واإزالة امل�سمار من الفخذ اليمنى وتثبيت �سحن, وي�ستحق عن كل جراحة مبلغا قدره 

ا )7٥0 ر.ع(, كما ي�ستحق عن ن�سبة العجز البالغة  �سبعمائة وخم�سون رياالاً عمانيًّ

)201٥/212م(  رقم  اال�ستئناف  ويف  عماين.  ريال  األف  ع�سر  خم�سة   )%100(

برف�سه.

املاثل مبوجب �سحيفة  بالنق�س  الطاعن فطعن فيه  َقبوال من  يلق هذا احلكم  ومل 
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هذه  �سر  اأمانة  واأودعها  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميه  من  موقعة 

املحكمة بتاأريخ: 2016/1/13م م�سفوعة ب�سورة من �سند وكالته عن الطاعن وما 

ا ملقت�سيات املادتني )1/246  يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

و1/247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

وقد اأقيم الطعن على �سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على احلكم املطعون فيه 

اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور  وتاأويله  القانون,  تطبيق  يف  اخلطاأ 

وخمالفة الثابت باالأوراق, وقال يف بيانه اإن حمكمة اال�ستئناف ح�سرت يف حكمها 

بع�س الك�سور واجلروح وتركت الكثري من الديات واالأرو�س مل تقم بح�سرها, كما مل 

بالطاعن  حلقت  التي  فالك�سور  ال�سحيح,  وح�سابها  يتفق  ما  االإ�سابات  لبع�س  تقدر 

هي منقلة ولي�ست ها�سمة وحتديدا ك�سور االأ�سالع من اخلام�س وحتى الثامن, وك�سر 

الفخذ, وي�ستحق عن كل ك�سر ع�سر ون�سف ع�سر الدية  ويكون جملة ما ي�ستحقه 

اآالف  �سبعة  ولي�س  ر.ع(   11,250( ا  عمانيًّ رياالاً  وخم�سني  ومائتني  ا  األفاً ع�سر  اأحد 

مبلغا  اأ�سقطت  قد  املحكمة  تكون  ثم  ومن  ر.ع(,   7,500( عمايّن  ريال  وخم�سمائة 

ا )3,750 ر.ع(. كما مل يعو�س  اآالف و�سبعمائة وخم�سون رياالاً عمانيًّ قدره ثالثة 

عن جراحة البطن وهي جائفة ولها ثلث الدية خم�سة اآالف ريال عماين )5,000 

ر.ع(. وحيث اإنه عن اجلروح فاإنه ي�ستحق ن�سف ع�سر الدية )7٥0 ر.ع( عن كل من:

تثبيت جبرية اإيليزاروف لعظم ال�ساق اليمنى. 

تقلي�س مغلق لك�سر الفخذ الي�سرى , وتثبيت مب�سمار.

اإزالة امل�سمار من الفخذ اليمنى وتثبيت �سحن.

اإزالة حلقة الكعب واالإطار بالكامل.

ا  عمانيًّ رياالاً  وخم�سون  �سبعمائة  قدره  مبلغا  جراحة  كل  عن  الطاعن  وي�ستحق 

)7٥0 ر.ع(, ليكـــون جملة ما اأ�سقطته املحكمـــة مبلغا قدره خم�ســة اآالف ومائتان 

ا )5,250 ر.ع(.  وخم�سون رياالاً عمانيًّ

كما اأن التعوي�س عن حكومة العدل غري منا�سب فالتعوي�س يجب اأن يكون على ح�سب 

االأ�سرار الناجتة عن الفعل ال�سار, وذلك بعد التحقق من جميع عنا�سر ال�سرر وما 

اأو حدوث م�سرة. وطلب وكيل الطاعن يف  اإليه حالة امل�سرور من فوات منفعة  اآلت 

اإىل  املق�سي به  التعوي�س  املطعون فيه بزيادة  الطعن تعديل احلكم  ختام �سحيفة 

مائة وخم�سة و�سبعني األف ريال عماين )175,000 ر.ع(, وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
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وبتاأريخ: 2016/2/10م اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن ومل ترد عليها حتى 

عر�س هذا الطعن للنظر بجل�سة )2016/10/30م(.

الـمحكمة

املقرر  القا�سي  اأعده  الذي  التقرير  تالوة  وبعد   , االأوراق  �سائر  على  االطالع  بعد 

ال�سكلية فقد قبلته املحكمة يف  اأو�ساعه  ا�ستوفى  اإن الطعن  املداولة. وحيث  وبعد 

غرفة املداولة.

التقارير  كانت  لئن  الأنه  حمله؛  يف  لي�س  فاإنه  االأول  بال�سبب  النعي  عن  اإنه  وحيث 

الطبية ال ت�ستويف بيان االإ�سابات اأو و�سفها وفقا ملا تقت�سيه قواعد الديات واالأرو�س 

و�سفا  االإ�سابات  بيان  يف  عليه  االعتماد  ميكن  دليل  اأف�سل  هذه  بحالتها  تعد  فاإنها 

وموقعا من ج�سد امل�سرور واأثرا, وعادة ما جتتهد املحكمة يف ا�ستخال�س طبيعة االإ�سابة 

من الو�سف متى ما كان موؤديا اإىل حتديد نوعها وفقا لقواعد الديات واالأرو�س, ومن ذلك 

الك�سور حيث ت�ستهدي املحكمة من واقع ما يجرى من عمليات لها يف حتديد نوع الك�سر. 

بالطاعن,   اخلا�سة  الطبية  التقارير  واقع  من  الثابت  فاإن  الفهم  لهذا  وا�ست�سحابا 

الك�سور  باقي  اأما  منقل,  الفخذين  ك�سري  من  كال  اأن  هو  منها  ا�ستخال�سه  ميكن  وما 

فهي ها�سمة وقد اأجريت عمليتان للتثبيت الداخلي والثالثة كانت تثبيتا خارجيا 

)جبرية(, ومن ثم فاإن تكييف املحكمة املطعون يف حكمها للك�سورـ با�ستثناء ك�سري 

الفخذين ـ  قد جاء يف جملته موافقا للقانون. 

هذه  عدد  على  ان�سب  عليه  النعي  فاإن  اجلراحية  للعمليات  املحكمة  قدرته  ما  اأما 

العمليات فقط و مقدار التعوي�س امل�ستحق لكل منها وهو ما تتقيد به هذه املحكمة 

يف �سوء العدد الفعلي لهذه لعمليات, وحيث اإن تقدير التعوي�س عن عمليات التثبيت 

ا, فاإن ما قدره وكيل  ا ق�سائياً الداخلي مل يرد بها ن�س اإمنا كان ذلك التقدير اجتهاداً

الطاعن لكل هذه العمليات, وعددها اأربع عمليات, ت�ستجيب له املحكمة.

وحيث اإنه عن جراحة البطن فاإن النعي يف حمله اإذ يعترب التدخل اجلراحي يف مثل 

هذه احلالة جائفة وي�ستحق عنها ثلث الدية. 

وحيث اإن الثابت من حكم حمكمة اأول اأنها حكمت للطاعن بتعوي�س اإجمايل قدره 

ا )50,050 ر.ع(, وكان التعوي�س عن االإ�سابات  خم�سون األفا وخم�سون رياالاً عمانيًّ
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التي حلقت به مبلغا قدره واحد واأربعون األفا وثمامنائة ريال عماين )41,800 ر.ع(, 

فاإن الباقي كما بررته املحكمــة كان عما اأ�سمته ن�سبــة بالعجــز يف القدم والتمزق 

ا )8,250 ر.ع(. وقد  والتهتك, وقــدره ثمانيــة اآالف ومائتان وخم�سون رياالاً عمانيًّ

عدلت حمكمة اال�ستئناف هذا املبلغ بزيادته حيث حكمت له بالدية الكاملة عن 

ن�سبة العجز البالغة )100%(, اإ�سافة اإىل اأر�س فتح البطن والعمليات اجلراحية.  

وحيث اإن تقدير الديات واالأرو�س ملا حلق بالطاعن من اإ�سابات يكون على النحو االآتي:

- الك�سور وعددها ت�سعة ك�سور منها اثنان منقالن وي�ستحق عنهما )30%( يف املائة 

من الدية, ويف الباقي وهي ها�سمة )70%( من الدية الكاملة.

- يف االإ�سابات التي بلغت اجلوف )جائفة(, وعددها ثالث ـ التي ورد ذكرها يف حكم 

حمكمة اأول درجة ويف احلكم املطعون فيه ـ ويف جمموعها الدية الكاملة.

- الغيبوبة , فيها الدية الكاملة, مل يرد لها ذكر يف التقارير الطبية, فقد جاء يف 

غال�سكو  موؤ�سر  و�سوله  )عند  ـ  �سناو  م�ست�سفى  تاأريخا,  يحمل  ال  ـ  الطبي  التقرير 

1٥/1٥(, وتاأكد هذا يف تقرير اآخر من ذات امل�ست�سفى )ال فقدان للوعي(.

- العمليات اجلراحية وي�ستحق عنها مبلغا قدره )5,250 ر.ع(. 

- يف اجلرح يف القدم ن�سف ع�سر الدية. 

وحيث اإن ق�ساء هذه املحكمة قد ا�ستقــر على اأن التعوي�س االإجمايل للتعوي�س متى 

ما كان �سحيحا فاإن املحكمـــة ال تتدخل يف تفا�سيله, وكانت حمكمــة ثاين درجة قد 

قدرت لبع�س االإ�سابات تعوي�سا اأكرث مما ت�ستحق, ومل تعو�س عن بع�س االإ�سابات 

التي وردت يف بع�س التقارير الطبية, فاإن جملة ما انتهت اإليه يف حكمها من تعوي�س 

املو�سوع  ويف  �سكال  الطعن  َقبول  املحكمة  معه  تقرر  مما  للطاعن  منا�سبا  جاء  قد 

املادتني )1/247  الكفالة عمال بحكم  امل�ساريف وم�سادرة  الطاعن  واإلزام  برف�سه 

و2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن امل�ساريف  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً

وم�سادرة الكفالة«. 
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/11/13م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  عبداهلل  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  اجلزويل,   �سيخ  اهلل  وعبد  النبهاين,   حمد  بن  حممد  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨4(

الطعن رقم 2016/31٥م

قا�سي) حكم- قناعة- �سحة( 

ا من راأيه يف املو�سوع  - ا وق�ساءاً اأن القا�سي اإذا اأ�سدر حكما خالياً املتفق عليه فقهاً

ذات  يف  ال�سادر  القطعي  احلكم  عن  املرفوع  اال�ستئناف  يف  نظره  ذلك  يفقده  ال 

اأن يكون قد ك�سف عن قناعته  اإن املهم لعدم �سالحية القا�سي  الدعوى بحيث 

براأي معني يف الدعوى قبل احلكم فيها مبا يتعار�س مع ما ي�سرتط يف القا�سي من 

خلو الذهن يف مو�سوع الدعوى ومن ثم فاإن هذا احلكم الذي بني عليه ال�سبب 

االأول خال مما ي�ست�سف عن راأي الق�ساة يف مو�سوع النزاع وال يفقدهم �سالحية 

نظر اال�ستئناف املرفوع عن احلكم القطعي ال�سادر عن املحكمة االبتدائية باإبراء, 

مما يكون معه النعي على احلكم املطعون فيه بهذا ال�سبب غري مرتكز على اأ�سا�س.

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق اأن موّرث املدعني اأقام 

دعوى لدى املحكمة االبتدائية باإبراء رقم )2014/113م( بتاأريخ: 2014/4/2م 

بو�ساطة حماميه مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها احلكم باإلزام املدعى عليها باأن 

اخلتامية  طلباته  عّدل  ثم  عماين,  ريال  األف  مائة  قدره  �سامالاً  ا  تعوي�ساً له  توؤدي 

فطلب مائة وخم�سني األف ريال عماين واإلزامها بامل�ساريف واأتعاب حماماة قدرها 

خم�سمائة ريال عماين.

على �سند من القول اإنه تعر�س حلادث �سري بتاأريخ: 2013/12/3م عندما ده�سته 

وقد   ,............... بقيادة  عليها  املدعى  لدى  املوؤمنة   ).........( رقم  املركبة 

دماغي  �سلل  عنه  نتج   )%100( ن�سبته  بعجز  املدعي  واأ�سيب  املركبة  قائد  اأدين 

وفقدان احلوا�س بن�سبة )100%( ح�سب تقرير اللجنة الطبية وباأن حالة امل�ساب 

يف  التحكم  يف  القدرة  وفقدان  لالأطراف  ا  حركياً �سلالاً  يعني  مما  �سفاوؤها  يرجى  ال 
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البول والرباز وفقدان احلوا�س اخلم�س )ال�سمع والب�سر وال�سم والذوق واالإح�سا�س( 

اليمنى  بالقدم  ال�سظية  ناقل وك�سر  اأ�سيب بك�سر  النطق, كما  القدرة على  وفقدان 

وك�سر عر�س بالفقرات القطنية االأوىل والثانية والثالثة والرابعة وك�سر ب�سلعني 

من ال�سدر وغيبوبة تامة, واأجريت له اأكرث من عملية.

حيث نظرت حمكمة اأول درجة الدعوى ح�سبما هو مبحا�سر جل�ساتها وح�سر ممثل 

املدعى عليها واأقر مب�سوؤولية ال�سركة املدعى عليها وعر�س مبلغ خم�سة ع�سر األف 

حجزتها  بعد  ومن  طلباته  على  و�سمم  العر�س  املدعي  وكيل  ورف�س  عماين  ريال 

مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  باإلزام  ق�ست  2014/11/11م  وبتاأريخ:  للحكم,  املحكمة 

�سامالاً عن جميع االأ�سرار  ا  للمدعي تعوي�ساً األف ريال عماين  قدره مائة وخم�سون 

رياالاً  بامل�ساريف ومبلغ خم�سني  املدعى عليها  واإلزام  اأنواعها  التي حلقت به بكافة 

ا مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست بقية الطلبات. عمانيًّ

باال�ستئناف  املدعي  ورثة  �سد  فا�ستاأنفته  احلكم  بهذا  عليها  املدعى  تر�س  فلم 

َقبول  ختامها  يف  طلبت  �سحيفة  مبوجب  حماميها  بو�ساطة  )201٥/196م(  رقم 

ا  طبقاً اخل�سومة  النقطاع  امل�ستاأنف  احلكم  ببطالن  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئناف 

لن�س املادة )129( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية التي تن�س على انقطاع 

�سري اخل�سومة بقوة القانون بوفاة اأحد اخل�سوم.

حيث نظرت حمكمة ثاين درجة اال�ستئناف وبعد االإجراءات التي اتخذتها ق�ست  

, ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف  بتاأريخ: 201٥/3/10م بَقبول اال�ستئناف �سكالاً

واإعادة االأوراق لنف�س املحكمة لت�سحيح �سكل الدعوى باخت�سام ورثة ...........

بالن�سبة  الدعوى  �سكل  لت�سحح  املحكمة  لنف�س  االأوراق   اأعيدت  لذلك  ا  وتنفيذاً

للخلف العام للمدعي االأ�سلي الذي تويف اأثناء �سريان الدعوى. وعلى ذلك االأ�سا�س 

يف  حمله   ............. ورثة  باإحالل  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  ال�سكل  اإ�سالح  مت 

فقط,  الدية  بقيمة  عليها  املدعى  ومت�سكت  طلباتهم  على  املدعون  و�سمم  الدعوى 

وبجل�سة )1437/1/27هـ ـ املوافق 201٥/11/10م( ق�ست املحكمة باإلزام املدعى 

عليها بدفع مبلغ خم�سة ع�سر األف ريال للمدعني دية موّرثهم مع حتميلهم امل�ساريف 

ورف�ست بقية الطلبات.

فلم ينل هذا احلكم َقبوال لدى املّدعني فا�ستاأنفوه باال�ستئناف رقم )211/م/201٥م( 
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, ويف املو�سوع بتعديل احلكم  مبوجب �سحيفة طلبوا يف ختامها َقبول اال�ستئناف �سكالاً

للم�ستاأنفني  تدفع  باأن  �سدها  امل�ستاأنف  ال�سركة  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف 

من  اأ�سابهم  عما  عماين  ريال  األف  وخم�سون  مائة  ر.ع(   1٥0.000( وقدره  ا  مبلغاً

اأ�سرار مادية ومعنوية واأتعاب املحاماة عن الدرجتني خم�سمائة ريال عماين.

على اأ�سباب حا�سلها اأن احلكم امل�ستاأنف خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه وتاأويله 

و�سابه الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب واأخل بحق الدفاع وق�سى بخالف 

اأ�سار  هذا  ويف  املدعني  موّرث  حياة  حال  قدمت  الدعوى  اأن  ذلك  باالأوراق,  الثابت 

حكم املحكمة العليا )باملبداأ: 2004/67م الدائرة اجلزائية( التي ق�ست اأنه يجوز 

للورثة املطالبة بالدية ف�سالاً عن التعوي�س املحكوم به.

حيث با�سرت حمكمة ثاين درجة نظر اال�ستئناف على النحو املبني مبحا�سر جل�ساتها 

ا�ستئناف موكليه, وح�سر  امل�ستاأنفني وكيلهم ومت�سك مبا جاء ب�سحيفة  وح�سر عن 

اال�ستئناف  برف�س  الق�ساء  رد ختمها بطلب  امل�ستاأنف �سدها وقدم مذكرة  حمامي 

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف وبعد االإجراءات التي اتخذتها حمكمة اال�ستئناف اأ�سدرت 

بَقبول اال�ستئناف  القا�سي  2016/2/9م  املوافق  ـ  1437/3/22هـ  بتاأريخ:  حكمها 

ا باإلزام ال�سركة ...... اأن  , ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً �سكالاً

ا �سامالاً قدره )1٥0.000ر.ع( مائة  توؤدي للم�ستاأنفني ورثة ................ تعوي�ساً

 1٥0( قدره  ا  مبلغاً حماماة  واأتعاب  امل�ساريف  واإلزامها  عماين  ريال  األف  وخم�سون 

ا عن درجتي التقا�سي. ر.ع( مائة وخم�سون رياالاً عمانيًّ

فلم ينل هذا احلكم َقبوال لدى امل�ستاأنف �سدها فطعنت فيه بالنق�س املاثل مبوجب 

اأودعها  اأمام املحكمة العليا الذي  �سحيفة موقعة من قبل حماميها املقبول للرتافع 

2016/2/22م م�سفوعة ب�سورة من �سند وكالته  باأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ: 

املادتني  ملقت�سيات  ا  الكفالة طبقاً مبلغ  واإيداع  املقررة  الر�سوم  �سداد  يفيد  وما  عنها 

)244 و247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

حيث مت اإعالن املطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن فردوا عليها بو�ساطة حماميهم يف 

مذكرة طلبوا يف ختامها رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه, وعقبت الطاعنة 

على مذكرة الرد م�سممة على ما جاء ب�سحيفة الطعن من اأ�سباب.

حيث اأقيم طعن الطاعنة على �سببني تنعى فيهما على احلكم املطعون فيه بالبطالن 
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وخمالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه وذلك على النحو االآتي:

الهيئة  لكون  فيه ببطالنه  املطعون  الطاعنة على احلكم  االأول: تنعي  ال�سبب  ففي 

التي اأ�سدرته هي ذاتها الهيئة التي �سبق لها نظر التداعي )بخالف رئي�س الهيئة( 

واأ�سدرت فيه حكما بتاأريخ: 201٥/٥/1٥م ومن ثم يكون احلكم املطعون عليه يكون 

وقع باطالاً مما يتوجب نق�سه لبطالنه.

ويف ال�سبب الثاين: تنعى الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفته للقانون واخلطاأ 

يف تطبيقه اإذ من املقرر يف قانون تاأمني املركبات ووثيقة التاأمني املوحدة واملر�سوم 

وكانت  النف�س  لفوات  الدية  تقرر  جميعها  والتي  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين 

الدعوى املطعون على حكمها قد ق�ست للمدعني ابتداء بالدية لفوات نف�س موّرثهم 

اإال اأن احلكم املطعون عليه األغى هذا الق�ساء وقدر تاأري�س الإ�سابات الهالك ومن ثم 

فاإن هذا الق�ساء يكون جاء باملخالفة الأحكام الدية واجبا نق�سه واإلغاوؤه.

وبناء عليه فاإن الطاعنة تطلب احلكم باالآتي:

: وب�سفة م�ستعجلة وقف تنفيذ احلكم الطعني حلني الف�سل يف مو�سوع الطعن. الاً اأوَّ

. ا: َقبول الطعن �سكالاً ثانياً

ا: بنق�س احلكم املطعون فيه واإلغائه واإعادة اال�ستئناف اإىل  ا: ويف املو�سوع اأ�سليًّ ثالثاً

ا وفق ما جاء يف اأ�سباب  حمكمة اال�ستئناف باإبراء بهيئة مغايرة للف�سل فيه جمدداً

الطعن.

رقم  لال�ستئناف  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  احتياطية  وب�سفة 

ا برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف. )201٥/٥/211م( والق�ساء فيه جمدداً

ا: اإلزام املطعون �سدهم امل�سروفات الق�سائية. رابعاً

حيث رد املطعون �سدهم على �سحيفة الطعن بو�ساطة حماميهم يف مذكرة جاء فيها 

اأن موّرثهم قام دعوى قيد حياته رقم )113/م/ث/2014م( بتاأريخ: 201٥/4/2م 

ال�سركة  باإلزام  حكٌم  الدعوى  تلك  يف  و�سدر  اأ�سهر  اأربعة  مدار  على  وتدوولت 

فا�ستاأنفته  اأ�سرار  من  اأ�سابه  عما  ر.ع(   1٥0.000( للموّرث  تدفع  باأن  الطاعنة 

احلاليني  �سدهم  املطعون  قدم  اال�ستئناف  نظر  جل�سات  وباأوىل  الطاعنة  ال�سركة 

يف  وق�سى  له.  املحكوم  ورثة  لكونهم  الدعوى  �سكل  لت�سحح  للموّرث  ا  �سرعيًّ ا  اإعالماً

الدعوى,  �سكل  لت�سحيح  االبتدائية  للمحكمة  واإعادة  احلكم  باإلغاء  اال�ستئناف 

بالدية على اعتبار  ا  املحكمة االبتدائية حكماً اأ�سدرت  201٥/11/10م  وبتاأريخ: 
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اأن الورثة هم من اأقاموا الدعوى باملخالفة للواقع اإذ هم ورثة املحكوم له ولي�سوا من 

اأقاموا الدعوى والتي اأعيدت الدعوى لت�سحيح �سكل الدعوى حيث اإن هذا احلكم مل 

يقبله املطعون �سدهم فقد اأقاموا اال�ستئناف املطعون يف حكمه.

املادية  االأ�سرار  عن  التعوي�س  اأجل  من  املوروث  حياة  حال  اأقيمت  الدعوى  واأن 

واملعنوية ومن هذه االأ�سرار ما فات املوّرث من ك�سب وما حلق به من اأ�سرار يف كامل 

اإن املحكمة  اآالم ج�سدية جترع مرارتها وحيث  اأح�س به من  قوته اجل�سمانية وما 

العليا اأقرت من بني مبادئها اأن هذا التعوي�س يكون حقا للمدعني ويحق لهم احللول 

العليا  اأن املحكمة  ـ الدائرة اجلزائية(, كما  2004/67م  حمل املوروث فيه )املبداأ 

ق�ست يف العديد من اأحكامها ومبادئها اأنه يجوز للورثة املطالبة بالدية ف�سالاً عن 

التعوي�س املحكوم به.

وبناء عليه يطلب املطعون �سدهم رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه.

مذكرة  يف  وجاء  �سدهم  املطعون  رد  على  حماميها  بو�ساطة  الطاعنة  عقبت  حيث 

الطعن  اأ�سباب  من  الثاين  ال�سبب  على  اخت�سر  �سدهم  املطعون  مذكرة  اأن  تعقيبها 

ا منهم ب�سحة  ا �سمنيًّ وتركوا ال�سبب االأول بدون اأي ردذٍّ وذلك بذاته يعترب اإقراراً

هذا ال�سبب و�سداده الأنه يتعلق بالنظام العام فبطالن االأحكام يق�سي به حتى ولو 

بغري طلب من اخل�سوم.

وبناء عليه فاإن الطاعنة ت�سمم على ما جاء ب�سحيفة الطعن من اأ�سباب.

الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 

اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة.

. ا فهو مقبول �سكالاً حيث اإن الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية املطلوبة قانونيًّ

وحيث اإن نعي الطاعنة على احلكم املطعون فيه بال�سببني ال�سالف اإيرادهما تف�سيالاً 

املادتني  بن�س  قانوناًا  للمقرر  ا  طبقاً احلكم  بطالن  يف  واملتمثلني  احلكم  هذا  ب�سدر 

واخلطاأ  القانون  وخمالفة  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من  و143(   142(

غري  ويف  �سديد  غري  نعي  هو  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  واملر�سوم  تطبيقه  يف 

)القا�سي  201٥/3/1٥م  بتاأريخ:  ال�سادر  احلكم  على  باالطالع  اأنه   ذلك  حمله 
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ورثة  باخت�سام  الدعوى  �سكل  لت�سحيح  االأوراق  واإعادة  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

من  حالة  اأية  اإنعدام  منه  يتجلى  مما  امل�ساريف(  يف  الف�سل  واأبقت   ..............

احلاالت املن�سو�س عليها يف املادة )142( بعدم �سالحية الق�ساة وردهم وتنحيتهم 

ا  ا وق�ساءاً اأن القا�سي اإذا اأ�سدر حكما خالياً لنظر الدعوى ذلك اأنه  من املتفق عليه فقهاً

املرفوع عن احلكم القطعي  املو�سوع ال يفقده ذلك نظره يف اال�ستئناف  راأيه يف  من 

ال�سادر يف ذات الدعوى بحيث اإن املهم لعدم �سالحية القا�سي اأن يكون قد ك�سف عن 

قناعته براأي معني يف الدعوى قبل احلكم فيها مبا يتعار�س مع ما ي�سرتط يف القا�سي 

من خلو الذهن يف مو�سوع الدعوى ومن ثم فاإن هذا احلكم الذي بني عليه ال�سبب 

االأول خال مما ي�ست�سف عن راأي الق�ساة يف مو�سوع النزاع وال يفقدهم �سالحية نظر 

اال�ستئناف املرفوع عن احلكم القطعي ال�سادر عن املحكمة االبتدائية باإبراء, مما 

يكون معه النعي على احلكم املطعون فيه بهذا ال�سبب غري مرتكز على اأ�سا�س.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  للقانون  مبخالفته  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اإن  وحيث 

مردود عليه مبا ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة الذي ا�ستقر على اأن موت امل�ساب 

الذي فقد بع�س اأع�سائه اأو منافعها بعد فرتة من زمن احلادث ال ينقله من ا�ستحقاقه 

جلميع ديات تلك االأع�ساء ومنافعها اإىل دية النف�س واأن الق�ساء بتعدد الديات يف 

االإ�سالمية  ال�سريعة  وفق  واملنافع ق�ساء �سحيح  االأع�ساء  فقد  بتعدد  امل�سرور  حق 

التي هي اأ�سا�س الت�سريع.

ا لذلك فاإن موّرث املطعون �سدهم تعر�س حلادث �سري بتاأريخ: 2013/12/13م  وا�ستناداً

ا  وتقدم بدعوى رقم )113/م/ث/2014م( بتاأريخ: 2014/4/2م يطلب فيها تعوي�ساً

ا قدره )1٥0.000 ر.ع( عن االإ�سابات املو�سوفة بالتقرير الطبي, وبعد  ا ومعنويًّ ماديًّ

التي  االأ�سرار  عن  بالتعوي�س  حقه  انتقل  لذلك  املدعي  تويف  الزمن  من  مدة  مرور 

ا لقواعد  اأ�سابت املوروث اإىل ورثته املطعون �سدهم فيما ي�ستحقه من تعوي�س ووفقاً

ال�سريعة االإ�سالمية املر�سومة باملر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( الذي حدد 

الديات واالأرو�س يف االإ�سابات واجلروح على النحو املبني يف ملحق الديات واالأرو�س 

الذي ت�سمن باأن كل ما يف االن�سان من االأع�ساء الفردية يف اجل�سم له الدية الكاملة, 

وما فيه من االأع�ساء الزوجية الدية اأو اأحدهما اإذا ترتب على ذلك فقدان وظيفة 

اإحداهن  ويف  الدية  ففيهن  اأربعة  منه  فيه  وما  الدية,  ن�سف  اأحدهما  ويف  االآخر 

ربعها, وما فيه منه ع�سرة كاأ�سابع اليدين والرجلني فيهما الدية, ويف الواحد منهما 

وال�سم(  وال�سمع  والب�سر  واللم�س  )الذوق  احلوا�س  من  حا�سة  فقد  ويف  ع�سرها, 
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الدية, ويف فقدان وظائف العقل الدية اإىل غري ذلك من فقدان مما يف االن�سان من 

اإم�ساك  على  القدرة  وعدم  اجلن�س  على  القدرة  وعدم  كالكالم  الدية  واحد  �سيء 

اا ي�ستحقه من االأرو�س يف االإ�سابات  البول والغائط ففي كل واحد الدية ف�سالاً كمَّ

واجلروح كثلث الدية يف اجلائفة, وع�سر ون�سف ع�سر الدية للمنقلة وع�سر الدية 

للها�سمة اإىل غري ذلك من االإ�سابات التي تلحق ج�سم االن�سان ولها اأر�س مقدر فاإن مل 

يكن لها دية اأو اأر�س مقدر يف القواعد ال�سرعية فانه ملحكمة املو�سوع �سلطة تقدير 

التعوي�س اجلابر لل�سرر ح�سبما يطلق عليه حكومة عدل.

وملا كان ذلك وكانت املحكمة امل�سدرة للحكم املطعون فيه نظرت جميع االأدلة وما قدم 

لها من دفوع يف مو�سوع التعوي�س ومتح�ست كل االإ�سابات التي حلقت موّرث املطعون 

�سدهم من خالل التقرير الطبي الكا�سف لعنا�سر ال�سرر فتبني لها اأن االإ�سابات التي 

اللجنة  بن�سبة )100%( ح�سب تقرير  �سلل دماغي مع فقد احلوا�س  به هي  حلقت 

اأفاد باأن املدعي فاقد احلوا�س وحالته  الطبية لتحديد ن�سبة العجز واأن التقرير 

على  القدرة  وفقدان  االأربعة  لالأطراف  ا  حركياً �سلالاً  يعني  مما  �سفاوؤها,  يرجى  ال 

التحكم يف البول والرباز وفقدان احلوا�س اخلم�س )ال�سمع والب�سر وال�سم والذوق 

ا ناقالاً بعظم الظنبوب وك�سر ال�سظية  واالإح�سا�س( وعدم القدرة على النطق وك�سراً

ا  ا بالفقرات القطنية االأوىل والثانية والثالثة وك�سراً ا عر�سيًّ بالقدم اليمنى وك�سراً

ب�سلعني من ال�سدر وغيبوبة تامة.

عنا�سر  جلميع  �ساملة  اإحاطة  اأحاطت  الطعني  احلكم  م�سدرة  املحكمة  يجعل  مما 

ال�سرر بكل تف�سيل ودقة ثم اأنزلت التعوي�س امل�ستحق لكل عن�سر من عنا�سر ال�سرر 

لبيان االإ�سابات وما ت�ستحقه كل اإ�سابة من دية اأو اأر�س عمال بالقواعد ال�سرعية 

ا للمر�سوم ال�سلطاين  وفق اأحكام الديات واالأرو�س وما �سار به العمل الق�سائي طبقاً

مما يجعل احلكم املطعون فيه طبق القانون بوجه �سحيح وبالتايل فاإن الطعن غري 

واألزمت  الطعن  برف�س  املحكمة  معه  تق�سي  مما  رف�سه  ويتعني  باالعتبار  جدير 

الطاعنة بامل�ساريف مع م�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

الطاعنة  واألزمت  برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بَقبول  املحكمة  »حكمت 

بامل�ساريف مع م�سادرة الكفالة«. 
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/11/13م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  عبداهلل  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين ,  وعبد اهلل �سيخ اجلزويل,  ويحي حممد 

عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨٥(

الطعن رقم 2016/4٥4م

وكالة) عالقة- قا�سي – تدخل(

ال يجوز للق�ساء الت�سدي للعالقة بني املوكل والوكيل يف �ساأن االأعمال التي قام  -

اأو يقوم بها االأخري اإال اإذا اأنكر االأول الوكالة, فاإنه مع ذلك عند تعلق الوكالة 

القانوين  وكيله  اأو  الطاعن  هو  املوكل  اأن  من  التحقق  فيجب  بالنق�س   بالطعن 

�سواء كانت الوكالة منه اأو من �سلطة خمت�سة اإذا كان فاقدا لالأهلية. والثابت اأن 

االأوراق قد خلت متاما من اأية وكالة من املطعون �سده ل�سفارة بالده بال�سلطنة.

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعن)املطعون 

املحكمة  اأمام  201٥/9/17م  بتاأريخ:  )201٥/62٨م(  رقم  الدعوى  اأقام  �سده(  

احلكم  ختامها  يف  طلب  �سحيفة  مبوجب  حماميه  بو�ساطة  مب�سقط  االبتدائية 

باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي له مبلغا قدره مائتان وع�سرة اآالف )210,000( ريال 

عماين مع امل�ساريف واأتعاب املحاماة, وذلك على �سند من القول اإنه تعر�س بتاأريخ: 

املوؤمنة   ).........( رقـــم  املركبة  قائد  فيه  ت�سبب  �سري  حلـــــادث  201٥/3/11م 

اجلنايات  حمكمة  اأدانته  الذي  �سدها(  الطاعنة/املطعون   ( عليها  املدعى  لدى 

بالدقم,  وقد نتج عن احلادث اإ�سابته باالإ�سابات االآتية:

- نزيف حاد حتت اجلافية.

- عملية جراحية لتفريغ النزيف.

- ك�سر يف فقرة العنق االأوىل.

- ك�سر يف ال�سلع االأول من اجلانب االأي�سر للقف�س ال�سدري.

- ك�سر يف عظم الكتف الي�سرى.

- جرح يف املعي.
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وبتاأريخ:  جل�ساتها  مبحا�سر  جاء  ح�سبما  الدعوى  درجة  اأول  حمكمة  نظرت  وقد 

201٥/11/23م حكمت باإلزام املدعى عليها )الطاعنة/املطعون �سدها( باأن توؤدي 

عماين  ريال  األف  ع�سر  خم�سة  قدره  تعوي�سا  �سده(  )الطاعن/املطعون  للمدعي 

)15,500 ر.ع( واالأتعاب وامل�ساريف.

رقمي  باال�ستئنافني  فا�ستاأنفاه  الطرفني  لدى  َقبوال  احلكم  هذا  يلق  ومل 

يف  الطاعنة  من  االأول  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  /201٥م(  )1024و1090 

املطعون فيه اخلطاأ يف  الطاعنة على احلكم  فيه  نعت  الطعن رقم )2016/4٥4م( 

تطبيق القانون وتف�سريه حيث اإن حمكمة اأول درجة مل تبحث امل�ستندات املقدمة من 

امل�ستاأنفة حيث ا�ستمعت للدعوى بعد انتهاء الفرتة املحددة قانونا مما يجعل حكمها 

خمالفا للقانون, كما اأن املدعي مل يوكل ال�سفارة اأو مكتب حماماة الإقامة الدعوى 

وبالتايل فاإن الدعوى مقامة من غري ذي �سفة. والثاين من الطاعن يف الطعن رقم 

)2016/4٨0م( فقد مت�سك بطلباته اأمام حمكمة اأول درجة. 

اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  2016/2/21م  املوافق  1437/٥/12هـ  وبتاأريخ: 

حكمها الذي ق�سى اال�ستئناف رقم )2016/1024م( برف�سه, ويف اال�ستئناف رقم 

)2016/1090م( بزيادة مبلغ التعوي�س اإىل واحد وع�سرين األفا ومائتني وخم�سني 

ا )21,250 ر.ع( بعد اأن ح�سرت االإ�سابات على النحو االآتي: رياالاً عمانيًّ

- نزيف حاد حتت اجلافية, )1,000 ر.ع( حكومة عدل.

- عملية جراحية لتفريغ النزيف )5,000 ر.ع( ـ دامغة.

- ك�سر يف فقرة العنق االأوىل )1,500 ر.ع(.

- ك�سر يف ال�سلع االأول من اجلانب االأي�سر للقف�س ال�سدري )1,500 ر.ع(.

- ك�سر يف عظم الكتف الي�سرى )1,500 ر.ع(.

- جرح يف املعي ووجود هواء وقيح )5,000 ر.ع( ـ جائفة.

- فتق طفيف يف الدماغ وتلني اأن�سجة الدماغ )5,000 ر.ع(.

- اأجريت له عملية فتحة يف اجلمجمة )7٥0 ر.ع( ـ حكومة.

ال�سركة  ـ   2016/4٥4 رقم  الطعن  يف  الطاعنة  من  َقبوال  احلكم  هذا  يلق  ومل 

......... للتاأمني ـ  فطعنت فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة موقعة من حماميها 

بتاأريخ:  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعها  الذي  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول 
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�سداد  يفيد  وما  الطاعنة  عن  وكالته  �سند  من  ب�سورة  م�سفوعة  2016/3/17م 

ا ملقت�سيات املادتني )1/246 و1/247( من  الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

قانون االإجراءات املدنية والتجارية. 

كما مل يلق احلكم َقبوال من الطاعن يف الطعن رقم 2016/4٨0 ـ ...... ـ فطعن فيه 

بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة موقعة من حماميه املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا 

الذ ي اأودعها اأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ: 2016/3/17م م�سفوعة ب�سورة من 

ا  �سند وكالته عن الطاعن وما يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

ملقت�سيات املادتني )1/246 و1/247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. 

اأوال: الطعن رقم: )2016/4٥4م(:

حيث اأقيم الطعن اأقيم على ثالثة اأ�سباب ينعى وكيل الطاعنة على احلكم املطعون 

فيه بال�سبب االأول خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه , ويف بيان هذا ال�سبب قال 

اإن احلكم املطعون فيه ت�سدى للف�سل يف الدعوى وق�سى للمطعون �سده بالتعوي�س 

دون اأية �سفة له يف التقا�سي فقد اأقيمت الدعوى با�سم ............. دون وجود 

وكالة منه لل�سفارة اأو مكتب املحاماة ومل يرفق مع �سحيفة الدعوى �سوى م�ستندات 

متثل »ورثة امل�ستقبل للم�ساب«, وكان امل�ساب على قيد احلياة وال توجد منه وكالة 

قانونية وال و�ساية قانونية. كما اأن الدعوى اأقيمت بعد اأكرث من عامني من تاأريخ 

القرار  اإىل  وا�ستنادا  2013/9/1٨م,  بتاأريخ:  �سدر  الذي  اجلزائي  احلكم  �سدور 

ن�س  الذي  املركبات  على  املوحدة  التاأمني  وثيقة  منوذج  باإ�سدار  )خ/200٨/٨م( 

على اأنه ال ت�سمع الدعاوى النا�سئة عن تطبيق هذه الوثيقة بعد انق�ساء �سنتني من 

تاأريخ الواقعة التي رفعت ب�ساأنها الدعوى, ووفقا لوقائع هذه الدعوى فاإن احلادثة 

مو�سوع الدعوى قد مر عليها اأكرث من عامني. كما اأن املحكمة اأغفلت طلب الطاعنة 

يف اإلزام ممثل املطعون �سده بتقدمي تقرير طبي يو�سح االإ�سابات وعما اإذا كان قد 

اكتمل �سفاوؤه وحكمت له بالتعوي�س قبل انتهاء العالج. 

وبال�سبب الثاين ينعى وكيل الطاعنة على احلكم املطعون فيه الق�سور يف الت�سبيب وقال 

يف بيانه اإن احلكم بني على بينات املطعون �سده وهي تخالف القانون وال تثبت له ال�سفة 

وق�ست بزيادة التعوي�س دون �سند وا�سح يف التقارير ومل تناق�س عنا�سر الدعوى. 

وبال�سبب الثالث ينعى وكيل الطاعنة على احلكم املطعون فيه االإخالل بحق الدفاع 
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وقال يف بيانه اإن الطاعنة اأثارت العديد من الدفوع القانونية التي تتعلق باإقامة 

الدعوى و�سكلها وانعدام �سفة رافعها والدفوع القانونية املتعلقة بالتقارير الطبية.

فيه  املطعون  احلكم  باإلغاء  اأ�سليا  الطعن  �سحيفة  ختام  يف  الطاعنة  وكيل  وطلب 

والق�ساء بعدم َقبول الدعوى لرفعها من غري ذي �سفة, واحتياطيا باإعادة الدعوى 

اإىل حمكمة اأول درجة لنظرها بهيئة مغايرة.

بتاأريخ  فاأودع  الطعن,  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اأعلن  2016/٥/1٥م  وبتاأريخ: 

املقبول  حماميه  عنه  نيابة  وقعها  بدفاعه  مذكرة  الطعن  ملف  2016/٥/29م 

على  ردا  فيها  جاء  وكالته,  �سند  من  �سورة  بها  واأرفق  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع 

اأ�سباب الطعن, اأن املطعون �سده اأرفق مع الوكالة �سهادة مبا يعرف بورثة امل�ستقبل 

وهم من وكل ال�سفارة البنجالدي�سية التي وكلت املحامي مما يظهر ال�سفة وامل�سلحة. 

اأما عن التقادم فاإن احلكم اجلزائي �سدر بتاأريخ: 2013/9/1٨م وقيدت الدعوى 

بتاأريخ: 201٥/9/17م وتكون قد قدمت خالل ال�سنتني املن�سو�س عليهما يف املادة 

)16/اأ( من قانون تاأمني املركبات. وحيث اإنه عن التقارير الطبية فهي قد �سدرت 

يف تاأريخني 22و2013/4/2٨م. وحيث اإنه عن ال�سببني الثاين والثالث فهما تكرار 

ملا جاء يف ال�سبب االأول ويتعلقان بانعدام ال�سفة, والتقادم والتقارير الطبية.

ثانيا: الطعن رقم )2016/4٨0م(:

حيث اأقيم الطعن على �سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على احلكم املطعون فيه 

االإ�سابات  لديه  تعددت  قد  الطاعن  اإن  بيانه  يف  وقال  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ 

الطاعن  اأ�سيب  حيث  ال�سرر  ج�سامة  يغطي  ال  تعوي�س  من  به  ق�سي  وما  واجلروح 

باالإ�سابات التالية:

الك�سور:

ـ عظم الكتف الي�سرى, مكرر يف رقم )٥( ورقم )14(.

ـ الفقرة االأوىل من العنق, مكرر يف رقم )2٥(.

ـ ال�سلع االأول.

الكدمات:

ـ كدمة يف الذراع الي�سرى, مكررة يف )27(.

ـ كدمة يف ال�سلع االأمين.
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ـ كدمة يف الورك اليمنى.

الراأ�س:

ـ نزيف حتت االأم اجلافية يف اجلانب ال�سدغي اجلداري االأي�سر. 

ـ اإ�سابة يف الراأ�س.

ـ فتق يف الدماغ.

ـ تلني يف اأن�سجة الدماغ.

ـ نزيف وراء الدماغ.

ـ عمل فتحة يف اجلمجمة, مكررة يف رقمي )22و23(.

االأمعاء وال�سدر:

ـ انهيار يف الف�س العلوي االأمين.

ـ �سائل يف الرئة.

ـ �سائل حر يف البطن وهواء.

ـ ثقب يف االأمعاء.

رقم  يف  )مكرر   , الدقيقة  االأمعاء  يف  �سديدة  كدمة  الدقيقة,  االأمعاء  يف  اإ�سابة  ـ 

)19( و)24(,  انظر اأي�سا رقم )6( جرح يف املعدة مع ا�سرتواح ,وجود قيح .

ـ دم يف جتويف ال�سفاق.

اإ�سابات اأخرى:

ـ ورم يف اجلانب االأي�سر من الوجه.

ـ اإفراز دم من الوجه.

ـ حركة �سالبة كليا للكتف واملرفق.

ـ ورم يف اجلانب االأي�سر من العنق.

وحيث اإن املحكمة العليا قد اأكدت على �سرورة حتديد عنا�سر ال�سرر, فقد اأغفل 

احلكم املطعون فيه العمليات اجلراحية التي اأجريت للعمود الفقري , وقد جاء يف 

املبداأ رقم )13( �س 7٥ من جملد االأحكام الق�سائية, ال�سنة التا�سعة يف الطعن رقم 

)200٨/40٥م( جل�سة 2009/1/24م مدنية اأوىل اأن التعوي�س يدخل يف تقديره 

كما  اجلراحية.  والعمليات  املبا�سرة  االإ�سابات  على  واملرتتبة  املبا�سرة  غري  االآثار 

 , الق�سائية  االأحكام  جملد  من   110 �س   )23( رقم  املبداأ  يف  العليا  املحكمة  ق�ست 

اأن  2006/11/1٨م  جل�سة  اأوىل  مدنية   )1٨2( رقم  الطعن  يف   , ال�سابعة  ال�سنة 

الديات واالأرو�س ال تقدر جزافا اإمنا يجب ا�ستق�ساء عدد االإ�سابات واجلروح التي 



– 3٥1 –

فيها دية اأو اأر�س, ومبجموعها يحدد عدد الديات واالأرو�س امل�ستحقة. 

بتعديل  والق�ساء  للدعوى  الت�سدي  الطعن  �سحيفة  ختام  يف  الطاعن  وكيل  وطلب 

عماين  ريال  اآالف  وع�سرة  مائتني  اإىل  التعوي�س  مبلغ  بزيادة  فيه  املطعون  احلكم 

)210,000 ر.ع( وامل�ساريف واالأتعاب.

وبتاأريخ: 2016/4/26م اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن ومل ترد عليها يف 

امليعاد القانوين وحتى عر�س هذا الطعن للنظر بجل�سة )2016/11/6م(.

الـمحكمة

بعد االطالع على االأوراق, وبعد تالوة التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر, وبعد املداولة. 

وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فقد قبلته املحكمة يف غرفة املداولة.  وحيث 

اإن كال الطعنني ين�سب على احلكم ال�سادر يف اال�ستئنافني رقمي )1024و201٥/1090م( 

فقد قررت املحكمة �سمهما لي�سدر فيهما حكم واحد لالرتباط. 

اأوال: الطعن رقم 2016/4٥4:

اأن  االأوراق  من  الثابت  اأن  ذلك  �سديد  غري  فاإنه  بالتقادم  الدفع  عن  اإنه  وحيث 

احلكم اجلزائي قد �سدر بتاأريخ: 2013/9/1٨م, وكانت الدعوى االبتدائية رقم 

)201٥/62٨م( قد اأقيمت بتاأريخ: 201٥/9/17م فاإنها تكون قد اأقيمت يف اآخر 

الدفع  عن  اإنه  وحيث  الدفع.  لهذا  اأ�سا�س  فال  ثم  ومن  قانونا  املقرر  امليعاد  من  يوم 

بانعدام ال�سفة  فاإنه يف حمله ذلك اأنه  لئن كان ال يجوز للق�ساء الت�سدي للعالقة 

بني املوكل والوكيل يف �ساأن االأعمال التي قام اأو يقوم بها االأخري اإال اإذا اأنكر االأول 

اأن  من  التحقق  فيجب  بالنق�س   بالطعن  الوكالة  تعلق  عند  ذلك  مع  فاإنه  الوكالة, 

املوكل هو الطاعن اأو وكيله القانوين �سواء كانت الوكالة منه اأو من �سلطة خمت�سة 

اإذا كان فاقدا لالأهلية. والثابت اأن االأوراق قد خلت متاما من اأية وكالة من املطعون 

امل�ستقبل  »ورثة  اأنف�سهم  اأ�سمو  ممن  �سهادة  اإمنا  بال�سلطنة,  بالده  ل�سفارة  �سده 

عما  ال�سهادة  هذه  تف�سح  اأن  دون  ووالدته,  امل�ساب  زوجة  ا�سم  وت�سمنت  للم�ساب« 

اإذا كان املطعون �سده على قيد احلياة اأم اأنه فاقد لالأهلية؛ حتى ميكن تف�سري هذه 

اإىل �سفارة  ال�سهادة تف�سريا قانونيا يربر �سدورها ومن ثم الوكالة ال�سادرة عنهما 

بنجالدي�س بال�سلطنة.  واإذا كان الثابت من االأوراق اأن الطاعنة دفعت اأمام حمكمة 

لل�سفارة  القانوين  )املمثل  باأن:  الدعوى �س )2(  ردها على �سحيفة  اأول درجة يف 
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اأقام هذه الدعوى نيابة عنها من قبل ما ي�سمى »ورثة امل�ستقبل للم�ساب« وحقيقة مل 

جند يف ن�سو�س القانون ما يفيد بوجود �سفة بالتقا�سي من اأقرباء امل�ساب بافرتا�س 

وفاته احلتمية يف امل�ستقبل, مع العلم اأن امل�ساب كما ذكر املمثل القانوين يتلقى العالج 

مب�ست�سفى خولة وال يزال على قيد احلياة ومل تعلن وفاته حتى االآن, عليه ال يوجد 

وكالة قانونية من امل�ساب ومل يرفق الفا�سل ممثل ال�سفارة و�ساية قانونية عليه فاإن 

هذه الدعوى مقامة من غري ذي �سفة ونلتم�س رف�سها(. كما مت�سكت بذات الدفع يف 

ا�ستئنافها )�س3(, اإال اأن كلتا املحكمتني مل تورد هذا الدفع وكاأنه مل يقدم اإليهما 

وتبعا لذلك مل تردا عليه.

وحيث اإن املادة )3( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية تن�س على اأنه ال يقبل 

اأي طلب اأو دفع ال تكون ل�ساحبه فيه م�سلحة قائمة وم�سروعة يقرها القانون, ومع 

ذلك تكفي امل�سلحة املحتملة اإذا كان الغر�س من الطلب االحتياط لدفع �سرر حمدق 

اأو اال�ستيثاق حلق يخ�سى زوال دليله عند النزاع فيه, فاإن مقت�سى هذا اأن الدعوى 

الفقهاء  ويقول  الطاعن,  اأو  املدعي  �سفة  تتحقق  مل  ما  مقبوال  يكون  ال  الطعن  اأو 

قانون  يف  العام  النظام  من  لي�ست  ال�سفة  كانت  واإذا  ال�سفة.  يف  �سرط  امل�سلحة  اإن 

االإجراءات املدنية والتجارية ـ خالفا للقانون امل�سري النظري ـ فاإن مقت�سى هذا اأن 

امل�سلحة يف  له  بانعدامها ممن  نف�سها ما مل يدفع   تلقاء  لها من  املحاكم ال تت�سدى 

التم�سك بها,  فاإذا تقدم بالدفع فقد وجب على املحكمة اأن تورده ومن ثم الرد عليه 

واإال كان ذلك اإخالالاً بحق الدفاع وق�سورا يف الت�سبيب وهو ما ترددت فيه حمكمتا 

اأول وثاين درجة.

وحيث اإن الوارث وفقا للتعريف الفقهي هو الذي ينتمي اإىل امليت ب�سبب من اأ�سباب 

املرياث, فاإن داللة ذلك والزمه هو موت املورث حقيقة اأو حكما, وهو ما يقت�سي البحث 

والتحقق يف احلالة املاثلة ذلك اأن الوكالة كعقد من العقود اإمنا تخ�سع لقانون البلد 

اإذ رمبا  امل�ستقبل«,  »ورثة  يقت�سي معرفة مدلول عبارة  ما  الذي حررت فيه, وهذا 

تعني اأنه على الرغم من اأن الطاعن على قيد احلياة فاإنه فاقد الأهلية التقا�سي مما 

يتعني معه تعيني من ينوب عنه يف مبا�سرة االإجراءات الق�سائية. 

ملا كان ذلك فاإن هذه املحكمة تق�سي بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل 

حمكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد ـ  يف �سوء ما جاء يف 

هذا احلكم ـ بهيئة مغايرة بناء على طلب اخل�سوم  واإلزام املطعون �سده امل�ساريف 
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االإجراءات  قانون  من  و2٥9   1/247 املادتني  بحكم  عمال  للطاعنة,  الكفالة  ورد 

املدنية والتجارية.   

ثانيا: الطعن رقم )2016/4٨0م(:

احلكم  بنق�س  )2016/4٥4م(  رقم  الطعن  يف  ق�ست  قد  املحكمة  هذه  اإن  حيث 

املطعون فيه واإحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من 

جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب اخل�سوم  فمفاد هذا اأن احلكم املطعون فيه قد 

زالت كل االآثار التي كانت مرتتبة عليه مما الزمه عودة الطرفني اإىل احلالة التي كانا 

عليها قبل �سدوره, مما يتعني معه اإلزام الطاعن م�ساريف طعنه, ورد الكفالة للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة:

بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بَقبول  )2016/4٥4م(,  رقم  الطعن  يف  »اأوال: 

اأ�سدرت احلكم  التي  اال�ستئناف  اإىل حمكمة  الدعوى  واإحالة  فيه,  املطعون  احلكم 

لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب اخل�سوم واإلزام املطعون �سده 

امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.

النق�س  املرتتبة عليه مبقت�سى  االآثار  بزوال  رقم )2016/4٨0م(  الطعن  ثانيا يف 

واالإحالة, واإلزام الطاعن م�ساريف طعنه ورد الكفالة للطاعن«. 



– 3٥4 –

جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/11/27م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  عبداهلل  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  اجلزويل,   �سيخ  اهلل  وعبد  النبهاين,   حمد  بن  حممد  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨6(

الطعن رقم 2016/٨٥6م

تعوي�س) اآالم( 

اأبانت  - اإذا  اإال  التعوي�س عن االآالم ال يكون  اأن  املحكمة على  ا�ستقر ق�ساء هذه 

التقارير الطبية اأنه نتج عن االإ�سابة عاهة م�ستدمية.

الوقائع

الطاعن  اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  كما  الوقائع  تتلخ�س 

املدعى  �سد  201٥/7/٥م  بتاأريخ:  )201٥/790م(  رقم  الدعوى  اأقام  )املدعي(  

عليها اأمام املحكمة االبتدائية مب�سقط بو�ساطة حماميه مبوجب �سحيفة طلب يف 

األفا  باأن توؤدي له مبلغا قدره ثمانية وثالثون  باإلزام املدعى عليها  ختامها احلكم 

ا )38,040 ر.ع( مع امل�ساريف واأتعاب املحاماة, وذلك على �سند  واأربعون رياالاً عمانيًّ

من القول اأنه تعر�س بتاأريخ: 2013/10/2م حلـــــادث �سري ت�سبب فيه قائد املركبة 

عن  نتج  وقد  �سدها(,  )املطعون  عليها  املدعى  لدى  املوؤمنة   )...........( رقـــم 

احلادث اإ�سابته باالإ�سابات االآتية:

- ك�سر مفتت مغلق يف عظم الع�سد االأمين.

- ك�سر مفتت مفتوح يف ر�سفة الركبة اليمنى.

- عملية جراحية )تنظري وا�ستئ�سال جزئي وتثبيت( يف الركبة.

- تناق�س يف الع�سلة الرباعية بالر�سفة.

وبتاأريخ:  الدعوى ح�سبما جاء مبحا�سر جل�ساتها,  اأول درجة  وقد نظرت حمكمة 

201٥/٨/17م مثلت املدعى عليها بوكيلها وطلبت رف�س الدعوى فيما زاد على اأربعة 

اآالف و�سبعمائة ريال عماين )4.700 ر.ع(. وبتاأريخ: 2016/1/6م حكمت املحكمة 

)الطاعن(  للمدعي  توؤدي  باأن  �سدها(  )املطعــون  عليها  املدعى  باإلزام  االبتدائية 

تعوي�سا قدره �سبعة اآالف ريال عماين )7.000 ر.ع( واالأتعاب وامل�ساريف, ورف�ست 
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طلبه قيمة العالج الأنه قدم فواتري غري مرتجمة للعربية.

رقمي  باال�ستئنافني  فا�ستاأنفاه  الطرفني  لدى  َقبوال  احلكم  هذا  يلق  ومل 

)131و2016/140م( اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط االأول من الطاعن نعى فيه 

حمكمة  اإن  حيث  الطبية  بالتقارير  والثابت  القانون  خمالفة  املطعون  احلكم  على 

اأغفلت العديد من االإ�سابات وقيمة العالج, والثاين من املطعون �سدها  اأول درجة 

ق�سى  الأنه  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  فيه  نعت 

للطاعن بتعوي�س ال يتنا�سب مع حجم االإ�سابات مبا يخالف قانون الديات واالأرو�س, 

وبتاأريخ:  ر.ع(.   3,000( عماين  ريال  اآالف  ثالثة  اإىل  بالتعوي�س  النزول  وطلبت 

1437/6/2٥هـ املوافق 2016/4/3م اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها الذي ق�سى 

)2016/131م(  رقم  اال�ستئناف  ويف  برف�سه,  )2016/140م(  رقم  اال�ستئناف  يف 

بزيادة مبلغ التعوي�س اإىل ثمانية اآالف واأربعمائة وع�سرة رياالت عمانية )410.٨ 

عمانية  رياالت  وع�ســرة  واأربعمائة  األف  قـــدره  بتعوي�س  له  حكمت  حيث  ر.ع(, 

)1.410 ر.ع( عبارة عن قيمة العالج.

املاثل مبوجب �سحيفة  بالنق�س  الطاعن فطعن فيه  َقبوال من  يلق هذا احلكم  ومل 

وقعها نيابة عنه حماميه املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا واأودعها اأمانة �سر هذه 

املحكمة بتاأريخ: 2016/٥/1٥م م�سفوعة ب�سورة من �سند وكالته عن الطاعن وما 

ا ملقت�سيات املادتني )1/246  يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

و1/247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. 

حيث اأقيم الطعن على �سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على احلكم املطعون فيه 

بالتقارير  للثابت  وتاأويله ف�سال عن خمالفته  القانون واخلطاأ يف تطبيقه  خمالفة 

الطبية, ويف بيان هذا ال�سبب قال اإن احلكم املطعون فيه خالف املر�سوم ال�سلطاين 

ون�سف  ع�سر  املنقلة  دية  اأن  الرابعة  للمادة  طبقا  الثابت  اإذ  )200٨/11٨م(  رقم 

مبلغا  ي�ستحق  فاإنه  مفتتة  ك�سور  لثالثة  تعر�س  قد  الطاعن  كان  وملا  الدية,  ع�سر 

قدره �ستة اآالف و�سبعمائة وخم�سون رياال عمانيا )6.7٥0 ر.ع(. كما اأخطاأ عندما 

قرر له تعوي�سا قدره األف ريال عماين )1.000 ر.ع( عن الهزال يف الع�سلة الرباعية 

بالر�سفة الذي بلغ ).ـ  4٥ درجة(, وي�ستحق عنها خم�سة اآالف ريال عماين )000.٥ 

رزقه  م�سدر  فقدان  عن  واأما  وال�سحجات.  والكدمات  اجلروح  جتاهل  كما  ر.ع(, 

واالآالم في�ستحق مبلغا قدره ع�سرون األف ريال عماين )20.000 ر.ع(. وطلب وكيل 
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الطاعن يف ختام �سحيفة الطعن اأ�سليا الت�سدي للحكم املطعون فيه وذلك بتعديل 

ا  األفا واأربعني رياالاً عمانيًّ احلكم الطعني برفع مبلغ التعوي�س اإىل ثمانية وثالثني 

)3٨.040 ر.ع(, واحتياطيا نق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل حمكمة 

اأول درجة لنظرها بهيئة مغايرة.

وبتاأريخ: 2016/6/16م اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن ومل ترد عليها يف 

امليعاد القانوين وحتى عر�س الطعن للنظر بجل�سة )2016/11/13م(.

الـمحكمة

وبعد  املقرر,  القا�سي  اأعده  الذي  التقرير  تالوة  وبعد  االأوراق,  على  االطالع  بعد 

املداولة. وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فقد قبلته املحكمة يف غرفة 

فقط  بك�سرين  اأ�سيب  الطاعن  اأن  الطبي  التقرير  من  الثابت  اإن  وحيث  املداولة. 

اجلراحية  العملية  ويف  الدية  ع�سر  ون�سف  ع�سر  منهما  كل  ففي  مفتت  وكالهما 

الرباعية  الع�سلة  هزال  يف  اأما  الدية,  ع�سر  ون�سف  ع�سر  طعن  حمل  تكن  مل  التي 

والتعوي�س  رزقه  م�سدر  فقدان  عن   التعوي�س  عن  اإنه  وحيث  ديتها.  ن�سف  ففيه 

الثالثة  للمادة  طبقا  واالأرو�س  الديات  لقواعد  وفقا  التعوي�س  فاإن  واملعاناة  االأمل 

املادية  االأ�سرار  جلميع  جابرا  يكون  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من 

واملعنوية. وقد ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة على اأن التعوي�س عن االآالم ال يكون اإال 

اإذا اأبانت التقارير الطبية اأنه نتج عن االإ�سابة عاهة م�ستدمية وهذا ما مل يك�سف 

الطاعن   اأن  ب�سبب  كان  اإنه  اخلدمة  اإنهاء  ر�سالة  من  والبني  الطبي,  التقرير  عنه 

يحتاج اإىل مدة كبرية للتاأهيل.

فيه واحلكم يف  املطعون  بنق�س احلكم  املحكمة  بيانه تق�سي  �سلف  ما  ا على  وترتيباً

والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )4/260( املادة  حلكم  تطبيقا  املو�سوع 

)2016/140م(  رقم  اال�ستئناف  عن  اإنه  وحيث  فيه.  للف�سل  �سالح  املو�سوع  الأن 

فتق�سي املحكمة برف�سه, وحيث اإنه تاأ�سي�سا على ما �سلف بيانه فاإن الطاعن ي�ستحق 

تعوي�سا يعادل �سبعني يف املائة )70%( من الدية فتحكم املحكمة يف اال�ستئناف رقم 

)2016/131م(, برفع مبلغ التعوي�س املحكوم به اإىل ع�سرة اآالف وخم�سمائة ريال 

عماين )10.٥00 ر.ع( واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن وذلك 

تطبيقا للمادتني )1/247 و2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. 
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فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, واحلكم  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً

)2016/131م(  رقم  اال�ستئناف  ويف  برف�سه,  )2016/140م(  رقم  اال�ستئناف  يف 

برفع مبلغ التعوي�س املحكوم به اإىل ع�سرة اآالف وخم�سمائة ريال عماين )10,500 

ر.ع( واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/11/27م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  عبداهلل  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: زهران بن نا�سر الربا�سدي,  وحممد بن حمد النبهاين ,   ويحي 

حممد عبد القادر,  وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨7(

الطعن رقم 2016/٨61م

حمكمة) رجوع- فقه( 

عن  - التعوي�س  تقدير  عند  االإ�سالمي  الفقه  اإىل  الرجوع  املحكمة  على  الواجب 

االإ�سابة, فاإن كان فيه لالإ�سابة دية اأو اأر�س طبقته على االإ�سابة واإن مل يكن 

لها دية اأو اأر�س مقدر ففي هذا احلالة للمحكمة �سلطة تقدير التعوي�س اجلابر 

ا اإىل ما يطلق عليه حكومة العدل على اأن يكون التقدير من مطلق  لل�سرر ا�ستناداً

الدية الكربى.

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق اأن املدعي اأقام دعوى 

رقم )201٥/1374م( بتاأريخ: 201٥/12/17م بو�ساطة حماميه مبوجب �سحيفة 

ريال  األف  خم�سني  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  ختامها  يف  طلب 

عماين واإلزامها بامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة )٥00 ر.ع(.

ب�سبب  �سري  حلادث  تعر�س  201٥/٨/20م  بتاأريخ:  اإنه  القول  من  �سند  على  وذلك 

املبينة  باالإ�سابات  اإ�سابته  اإىل  اأدى  مما  اآخر  �سخ�س  مبركبة  مركبته  ا�سطدام 

بالتقرير الطبي املرفق.

ا لدعواه �سورا من: وقدم �سنداً

1ـ �سورة من �سند الوكالة.

2ـ ن�سخة من قرار اإغالق امللف.

3ـ �سورة من اإعالن اأويل باحلادث.

4ـ �سورة من التقرير الطبي املرتجم.

٥ـ �سورة من التقرير الطبي بن�سبة العجز )%30(.
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جل�ساتها  مبحا�سر  جاء  ما  نحو  على  الدعوى  درجة  اأول  حمكمة  نظرت  حيث 

املوافق  ـ  هـ   1437 االأوىل  جمادى   20( وبجل�سة  الطرفني  ممثال  ح�سرها  التي 

توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  القا�سي  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  2016/2/2٨م( 

ا  ا وثالثمائة وخم�سة وثمانون رياالاً عمانيًّ ا وقدره ثمانية وع�سرون األفاً للمدعي مبلغاً

عماين  ريال  مائة  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  بامل�ساريف  اإلزامها  مع  ر.ع(   2٨.3٨٥(

ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

فلم ينل هذا احلكم َقبوال لدى املدعي فا�ستاأنفه باال�ستئناف رقم )2016/279م( 

, ويف املو�سوع بتعديل احلكم  مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها َقبول اال�ستئناف �سكالاً

ا  تعوي�ساً ر.ع(   ٥0.000( قدره  مبلغ  اإىل  التعوي�س  مبلغ  بزيادة  والق�ساء  امل�ستاأنف 

ا واإلزامها بامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة مبلغ )٥00 ر.ع(. ا ومعنويًّ ماديًّ

اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون  خمالفة  �سابه  امل�ستاأنف  احلكم  اأن  حا�سلها  اأ�سباب  على 

وقدرتها  االإ�سابات  عن  بتعوي�سه  امل�ستاأنف  اأحقية  اأجحفت  درجة  اأول  حمكمة  لكون 

ب�سفة اإجمالية دون اإنزال حكم القانون على كل اإ�سابة ب�سكل م�ستقل وق�ست باأقل من 

املبلغ امل�ستحق للمت�سرر كما اأخطاأ احلكم امل�ستاأنف عندما مل يق�س عن ال�سرر املعنوي.

رقم  باال�ستئناف  فا�ستاأنفته  عليها  املدعى  من  َقبوال  يلق  مل  احلكم  اأن  وكما 

ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  َقبول  ختامها  يف  طلبت  �سحيفة  مبوجب  )2016/321م( 

على  زاد  فيما  الدعوى  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  االبتدائي  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 

بالر�سوم  �سده  امل�ستاأنف  واإلزام  عمانية  رياالت  وع�سرة  ومائتني  ا  األفاً ع�سرين 

وامل�ساريف واأتعاب حماماة.

اأن احلكم امل�ستاأنف �سابه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه  اأ�سباب حا�سلها  على 

وتاأويله والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب الأن احلكم امل�ستاأنف قدر مبلغ 

ع�سر  ن�سف  �سن  لكل  اأن  باعتبار   )42-23( ال�سن  من  ميتد  ك�سر  عن  ر.ع(   7.٥00(

الدية وكان الواجب التعوي�س عن الك�سر فقط الأن التقرير الطبي حدد االإ�سابة 

باأنها ك�سر, وقدر احلكم مبلغ )1.٨7٥ ر.ع( عن تخلخل االأ�سنان وتلك االإ�سابة كانت 

املتعددة  الرباعية والع�سالت  الع�سلة  ر.ع( عن �سعف  الك�سر وقدرت )300  ب�سبب 

للفخذ حكومة عدل وامل�ستاأنف �سده ال ي�ستحق كل ذلك املبلغ.

حيث نظرت حمكمة ثاين درجة اال�ستئنافني بجل�ساتها التي ح�سرها ممثل ال�سركة 
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وبعد االإجراءات التي اتخذتها حمكمة اال�ستئناف اأ�سدرت حكمها بجل�ستها املنعقدة 

اال�ستئنافني  بَقبول  القا�سي  2016/4/24م  املوافق  ـ  1437هـ  رجب   16 بتاأريخ: 

, ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/279م( بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك  �سكالاً

وثالثني  وخم�سة  وخم�سمائة  ا  األفاً وثالثني  ت�سعة  اإىل  التعوي�س  مبلغ  يف  بالرتفيع 

ا, ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/321م( برف�سه واألزمت امل�ستاأنف  رياالاً عمانيًّ

ا وامل�ستاأنفة يف اال�ستئناف املقابل مب�ساريف اال�ستئنافني. �سدها اأ�سليًّ

فلم ينل هذا احلكم َقبوال لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

باأمانة  اأودعها  الذي  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميه  قبل  من  موقعة 

عنه  وكالته  �سند  من  ب�سورة  م�سفوعة  2016/٥/1٥م  بتاأريخ:  املحكمة  هذه  �سر 

ا ملقت�سيات املادتني )244  وما يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

الطعن  �سحيفة  اإعالن  مت  حيث  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من  و247( 

للمطعون �سدها فلم ترد عليها.

وحيث اإن الطعن اأقيم على �سبب واحد ينعى فيه الطاعن على احلكم املطعون فيه 

خمالفته للقانون لكون حمكمة اأول درجة رف�ست تعوي�س امل�سرور عن ن�سبة العجز 

ا  التي حددتها اللجنة الطبية يف التقرير املوؤرخ: 2016/1/21م يف )7٥%( ا�ستناداً

على حكم املحكمة العليا رقم )2009/٥12م( بتاأريخ: 2009/10/21م وهو اأمر يف 

غري طريقه اإذ اأن ذلك احلكم ال يعد مبدئيا اإن مل يوؤ�س�س قاعدة مفادها عدم اجلمع 

ا  ا اإن ذلك ال يكون اإال وفقاً بني تاأري�س االإ�سابات والتعوي�س عن ن�سبة العجز موؤكداً

الأحكام الديات واالأرو�س.

انتقا�س  من  احلادث  خلفه  عما  ال�سرر  جرب  مبناه  العجز  ن�سبة  عن  التعوي�س  واإن 

للوظائف اجل�سدية للم�سرور وهو غري التعوي�س الناجت عن االإ�سابات الالحقة بهذا 

االأخري وكل �سرر ناجت عنها م�ستقل ب�سفة منفردة االأمر الذي يحدد التعوي�س عن 

ن�سبة العجز امل�ستحقة للم�ستاأنف مببلغ )11.2٥0 ر.ع(.

قرر  عندما  الكل  دون  باجلزء  احلكم  تعديل  يف  اقت�سر  الطعني  احلكم  كان  وملا 

اأ�سباب  على  الرد  دون  الدائم  العجز  ن�سبة  عن  بالتعوي�س  الطاعن  با�ستحقاق 

اال�ستئناف االأخرى التي تنال من �سحة احلكم الطعني وهو اإغفال موؤداه عدم ب�سط 

املحكمة �سلطتها على الدعوى واالأ�سباب التي تنال من �سحة حكم اأول درجة على 

ذلك اأن االإ�سابات:
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ـ ك�سر بالزاوية اليمنى للفك ال�سفلي.

ـ تغلظ بطانة اجليب االأنفي احلنكي االأي�سر.

ـ كدمات قاعدية بالرئتني ودماء طفيفة بالتجويف البلوري.

ـ ك�سر بال�سلوع )7 و٨( مع الف�س وجتمع دموي بالع�سالت ونفاخ باالأن�سجة الرخوية.

ـ خيوط بالدهن الربيتوين مع �سائل طفيف حر بالبطن )يرجح وجود اإ�سابة حادة 

بالغ�ساء الربيتوين(.

ـ ك�سر ته�سمي بالفخذ الي�سرى مع جتمع دموي بالع�سالت.

ـ ك�سر باجلانب االأي�سر من العجز والعمود االأمامي من مف�سل الفخذ.

ـ ارت�ساح باالأن�سجة الرخوة باجلانب االأن�سي من الفخذ.

ـ وجود �سائل حر طفيف بجيب موري�سون باملثانة.

ـ فقدان الوعي الأكرث من �ساعة.

وملا كان التقرير الطبي يحكي بذاته باأن الطاعن تعر�س الإ�سابة �سديدة بالراأ�س 

ثلث  وتعوي�سها  دامغة  الفقهاء  عليها  يطلق  االإ�سابة  وهذه  نافذ  جرح  لوجود  اأدت 

ا لقانون الديات واالأرو�س خالف ما قرره احلكم الطعني وجاء التعوي�س  الدية وفقاً

ا عن اجلرح القطعي بالراأ�س وعن ال�سحجات مبختلف اجل�سم. حيث اإن املحكمة  جمحفاً

لها  للوقائع وتكييفه  ناحية تفح�سه  امل�ستاأنف من  الرقابة على احلكم  ت�سليط  لها 

وتطبيق القواعد القانونية واأن تزنه مبيزان القانون ال�ستظهار ما يكون قد �سابه 

من عيوب تنال منه من �سحة البناء القانوين الذي ارتكن اإليه اإذ لها �سلطة اإعادة 

تكييف الدعوى التكييف ال�سليم لطلبات اخل�سوم وا�ستجالء ما اأبداه اخل�سوم.

حيث اإن التعوي�س امل�ستحق للم�سرور اأكرب مما مت احلكم به لعدم تطبيق القواعد 

املقررة لتقدير التعوي�س املنا�سب لل�سرر املادي واملعنوي علة ذلك اأن التعوي�س يعتمد 

ا على حتديد االإ�سابات وبيان موا�سعها و�سدتها ونوعها. ا كلياً اعتماداً

وخ�سوعه  االإ�سابات  من  مادي  �سرر  من  امل�سرور  حلق  عما  اأعر�ست  املحكمة  واأن 

للعالج والعمليات لرتقيع مكان االإ�سابة وتقديرها ب�سكل جزايف دون االرتكان على 

معيار  ميكن  الرجوع اإليه بخالف ما ا�ستقر ق�ساء املحكمة العليا باأن التاأري�س ينق�سم 

اإىل نوعني: ال�سجاج وهو ما كان بالراأ�س والوجه والثاين ما كان فيما دونهما, ذلك 

ا جلدول الديات واالأرو�س  ا عند بلوغ االإ�سابة مبلغ االأر�س طبقاً ا م�ستحقاً اأن التعوي�ساً
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الذي يحدد لكل اإ�سابة تعوي�س منا�سب وفق اأحكام ال�سرع الذي يقرر اأن التعوي�س 

اأر�س  اأو  دية  فيه  مما  االإ�سابة  كانت  فاإن  منها  جزء  اأو  الكاملة  الدية  بقدر  يكون 

مقدر ح�سب ال�سريعة االإ�سالمية تقوم عليه الدية اأو االأر�س املقدر ح�سب ال�سريعة 

االإ�سالمية ون�س جدول الديات, فاإن التعوي�س عنها يكون لتقدير القا�سي وهو ما 

واالأرو�س  الديات  جدول  الئحة  ن�سو�س  من  البني  كان  وملا  العدل,  بحكومة  ي�سمى 

فاإن ال�سرع حني ذكر االإ�سابات وما ت�ستحقه كل منها من الدية قد �سماها مب�سمياتها 

املعروفة يف الفقه االإ�سالمي كما اأن حتديده لن�سبة ما ي�ستحق من الدية عن االإ�سابة 

جاءت مطابقة للن�سب املقررة يف ال�سريعة االإ�سالمية.

وملا �سبق بيانه يلتم�س الطاعن من املحكمة الق�ساء باالآتي:

. : َقبول الطعن �سكالاً اأوالاً

واإلزام  التعوي�س  برفع  ا  جمدداً والق�ساء  احلكم  وتعديل  الت�سدي  املو�سوع  يف  ا:  ثانياً

ا. ا ومعنويًّ ا ماديًّ ا وقدره )٥0.000 ر.ع( تعوي�ساً املطعون �سدها باأن توؤدي للطاعن مبلغاً

ا: نق�س احلكم واالإحالة لهيئة مغايرة. ثالثاً

ا: اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة مبلغ )٥.000 ر.ع(. رابعاً

الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 

اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. حيث اإن الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية 

. وحيث اإن نعي الطاعن على احلكم املطعون فيه يف  ا فهو مقبول �سكالاً املطلوبة قانونيًّ

ال�سبب ال�سالف اإيراده تف�سيالاً ب�سدر هذا احلكم واملتمثل يف خمالفة احلكم الطعني 

للقانون هو نعي �سديد يف جممله ذلك اأنه  من امل�ستقر عليه يف ق�ساء هذه املحكمة 

اأن فهم واقع الدعوى ومتحي�س االأدلة وتقييمها وتقدير التعوي�س اجلابر لل�سرر هو 

من �سمن ما يدخل يف اخت�سا�س حمكمة املو�سوع ب�سرط اأن تبني حكمها على اأ�سباب 

�سائغة لها اأ�سلها الثابت يف االأوراق والقانون الذي يحكم الدعوى املاثلة بالقواعد 

الذي  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  يف  املر�سومة  االإ�سالمية  ال�سرعية 

ـ  املرافق  امللحق  املبني يف  النحو  االإ�سابات واجلروح على  الديات واالأرو�س يف  حدد 

للمر�سوم ـ وذلك دون االإخالل باحلق يف الديات واالأرو�س يف احلاالت غري الواردة يف 

امللحق وتكون الديات واالأرو�س جابرة جلميع االأ�سرار املادية واملعنوية.
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وقد اأكد قانون املعامالت املدنية يف مادته )1٨6( على اأن )ت�سري االأحكام العامة 

للفعل ال�سار على ال�سرر الذي يقع على النف�س اأو ما دونها وفيما يتعلق بالتعوي�س 

هذه  مطلق  ومن  ال�سروري(.  العالج  نفقات  اإليها  ا  م�سافاً واالأرو�س  الديات  فتطبق 

القواعد القانونية التي و�سحت باأن الفعل ال�سار الذي يقع على النف�س وما دونها 

ا ملا يف الن�سو�س ال�سرعية التي بينت ب�سفة دقيقة اأحكام  يعو�س من مال اجلاين طبقاً

يختلف  الذي  املقدار  حيث  من  لل�سرر  اجلابر  التعوي�س  لتقدير  واالأرو�س  الديات 

باختالف االإ�سابات التي تقع على اجل�سم وفق اأحكام ملحق الديات واالأرو�س املرفق 

باملر�سوم ال�سلطاين ال�سالف الذكر الذي بني اأنواع االإ�سابات و�سفاتها وما ت�ستحقه 

اأر�س ح�سب نوعها ومكانها يف ج�سد امل�ساب ومعرفة طبيعتها  اأو  اإ�سابة من دية  كل 

واأثرها على ج�سد امل�سرور وما خلفته من فوات نفع وحدوث �سرر من جراء احلادث 

الذي ت�سبب يف تلك االإ�سابات للطاعن لكون الغاية من اأحكام الديات واالأرو�س هو 

جرب ال�سرر الالحق بالطاعن يف حدود حكم االإ�سابة بال زيادة وال نق�سان يف حق 

اأو  اإ�سابة على حدة من دية  الطرفني, ببيان االإ�سابات واجلروح وما ت�ستحقه كل 

اأر�س يف  اأو  فاإن مل يكن لالإ�سابة دية  الديات واالأرو�س  اأر�س ح�سبما قدر يف ملحق 

امللحق فاإن من الواجب على املحكمة الرجوع اإىل الفقه االإ�سالمي فاإن كان لها دية 

احلالة  هذا  ففي  مقدر  اأر�س  اأو  دية  لها  يكن  مل  واإن  االإ�سابة  على  طبقته  اأر�س  اأو 

ا اإىل ما يطلق عليه حكومة  للمحكمة ال�سلطة تقدير التعوي�س اجلابر لل�سرر ا�ستناداً

احلكم  وكان  ذلك  كان  وملا  الكربى,  الدية  مطلق  من  التقدير  يكون  اأن  على  العدل 

املطعون فيه مل يلتزم هذا النظر وق�سى بتعوي�س ال يتنا�سب مع حجم ال�سرر الواقع 

على الطاعن من حيث الفرق ال�سا�سع يف تقدير التعوي�س لالإ�سابات وما ترتب عليها 

مما يجعل احلكم الطعني جانب ال�سواب وخالف القانون ويتعني نق�سه.

ا ملقت�سيات املادة )3/260( من  ا للف�سل فيه طبقاً وملا كان ذلك وكان املو�سوع �ساحلاً

يف  واأدلة  وقائع  من  الالزمة  العنا�سر  لتوافر  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

الزاوية  اأ�سيب بك�سر مفتوح يف  اأن الطاعن  التقارير الطبية  الثابت من  اإذ  االأوراق 

الي�سرى للفك ال�سفلي للوجه اأجريت له عملية تثبيت داخلي للفك ال�سفلي ب�سريحة 

الدية  مطلق  من  باملائة  �ستني  عنه  ي�ستحق  مما  براغي(  م�سامري)  واأربعة  عظمية 

له عملية جراحية  اأجريت  اليمنى  ال�ساق  املفتوح يف عظمتي  الك�سر  الكربى, وعن 

للتثبيت )4٥%(, ويف الك�سر املغلق يف جدل عظم الفخذ الي�سرى اأجريت له عملية 

واأربعني  خم�سة  الديناميكية  الورك  م�سمار  ب�سفيحة  داخلي  وتثبيت  مفتوح  لرد 
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باملائة, ويف  الفخذ خم�سة ع�سر  املدورين يف عظمة  املفتت بني  الك�سر  باملائة, ويف 

الك�سر الناتئ املرفقي االأي�سر الذي اأجريت له عملية جراحية لرد مفتوح وتثبيت 

داخلي ب�سلك معدين �ساغط لك�سر الناتئ خم�سة واأربعني باملائة, ويف ك�سر الناتئ 

امل�ستعر�س للفقرة اخلام�سة )10%(, ويف ك�سر االأ�سالع )7 و٨( ع�سرين باملائة, ويف 

كدمات قاعدية للرئتني ثلث الدية, ويف ك�سر مينا االأ�سنان )37 و4٨( ع�سرة باملائة, 

وت�سوه  االأ�سنان  وتخلخل  ال�سفلي  للفك  اجلانبية  احلركة  يف  الطفيف  التقيد  ويف 

ا وخم�سمائة ريال عماين مبقت�سى حكومة  باملرفق االأي�سر فاإن املحكمة تقدر لها األفاً

العدل وعليه فاإن جملة ما ي�ستحقه الطاعن من تعوي�س هو �سبعة واأربعون األف ريال 

عماين تق�سي به هذه املحكمة يف اال�ستئناف رقم )2016/279م( واإلزام املطعون �سدها 

امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/321م( برف�سه.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً

التعوي�س  مبلغ  برفع  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  )2016/279م(  رقم  اال�ستئناف  يف 

ويف  اأ�سرار,  من  اأ�سابه  عما  للطاعن  ا  تعوي�ساً عماين  ريال  األف  واأربعني  �سبعة  اإىل 

ورد  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واألزمت  برف�سه  )2016/321م(  رقم  اال�ستئناف 

الكفالة للطاعن«. 

مالحظة/ الهيئة امل�سّكلة اأعاله ح�سرت جل�سة الـمداولة ووقعت على م�سودة احلكم, 

واأما ف�سيلة القا�سي/ عبداهلل �سيخ اجلزويل فقد ح�سر جل�سة النطق باحلكم.
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/11/27م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  عبداهلل  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحي  اجلزويل,   �سيخ  اهلل  وعبد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  الق�ساة:زهران  الف�سيلة 

حممد عبد القادر,  وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨٨(

الطعن رقم 2016/10٨٨

حكم) �سرر- تعوي�س( 

االإ�سابة يف الوجه يعّو�س عنها ب�سعف االأر�س املقّدر اأو التعوي�س املقّرر لالإ�سابة  -

فيما عدا الوجه.

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق اأن املدعي اأقام دعوى 

رقم )113/م/ث/201٥م( بتاأريخ: 201٥/2/2م لدى املحكمة االبتدائية ب�سحار 

بو�ساطة حماميه مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها احلكم باإلزام املدعى عليها باأن 

ر.ع(   7٥.000( قدره  ا  مبلغاً  )......( القا�سر  ولده  عن  ا  ولياً ب�سفته  ملوكله  توؤدي 

ا عن االأ�سرار املادية واملعنوية التي حلقت  خم�سة و�سبعون األف ريال عماين تعوي�ساً

بابنه جراء احلادث واإلزامها بامل�ساريف ومبلغ )٥00 ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة.

2014/10/٥م تعر�س املدعي حلادث �سري ت�سبب  اأنه بتاأريخ:  على �سند من القول 

فيه �سائق املركبة رقم ).......( املوؤمنة لدى ال�سركة املدعى عليها بوثيقة �سارية 

املفعول وترتب عليه اإ�سابة املدعي باالإ�سابات املو�سوفة بالتقارير الطبية.

من  وقرار  مرتجمة,  طبية  وتقارير  الوكالة,  �سند  من:  ا  ن�سخاً لدعواه  ا  �سنداً وقدم 

ا بتاأريخ: 2014/12/26م. مركز �سرطة �سحم بحفظ ق�سية احلادث اإداريًّ

حيث نظرت حمكمة اأول درجة الدعوى ح�سبما جاء مبحا�سر جل�ساتها التي ح�سرها  

ممثل  ح�سر  كما  الدعوى,  �سحيفة  يف  الواردة  الطلبات  على  واأ�سر  املدعي  حمامي 

ال�سركة املدعى عليها الذي دفع باأن االأ�سنان )11 و12 و31 و32 و33( حتركت من 

مكانها واأن طلب التعوي�س عنها باعتبارها مك�سورة يخالف التقرير الطبي لذا طلب 

حمامي املدعى عليها خماطبة امل�ست�سفى لبيان اإ�سابة االأ�سنان املك�سورة وبعد اإفادة 
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املوافق  ـ  )1437/6/6هـ  بجل�سة  حكمها  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  امل�ست�سفى 

ا  مبلغاً للمدعي  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  ال�سركة  باإلزام  القا�سي  201٥/11/1٨م( 

وقدره )9.100 ر.ع( ت�سعة اآالف ومائة ريال عماين واألزمت ال�سركة املدعى عليها 

بامل�ساريف ومبلغ )٥0 ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات.

فلم ينل هذا احلكم َقبوال لدى املدعي فا�ستاأنفه باال�ستئناف رقم )201٥/104٨م( 

ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  َقبول  ختامها  يف  طلب  �سحيفة  مبوجب  حماميه  بو�ساطة 

والق�ساء  للم�ستاأنف  تعوي�س  من  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  املو�سوع 

ا بزيادة مبلغ التعوي�س اإىل خم�سة و�سبعني األف ريال عماين واإلزام امل�ستاأنف  جمدداً

�سدها بامل�ساريف ومبلغ )٥00 ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة.

مبوجب  )2016/1٨0م(  رقم  ا  فرعيًّ ا  ا�ستئنافاً �سدها  امل�ستاأنف  ممثل  قدم  كما 

�سحيفة طلب يف ختامها رف�س اال�ستئناف االأ�سلي ويف اال�ستئناف الفرعي بتخفي�س 

مبلغ التعوي�س ليكون )6.٨٥0 ر.ع( على اعتبار اأن احلكم االبتدائي عو�س امل�ستاأنف 

اأ�سنان مك�سورة اعتربها احلكم مفقودة  ا مبلغ )2.2٥0 ر.ع( عن ثالثة  �سده فرعيًّ

ا اإذ ال قيا�س يف القانون وتعترب من قبيل حكومة عدل. وهذا ال ي�ستقيم قانونيًّ

مبحا�سر  هو  ح�سبما  جل�ساتها  يف  اال�ستئنافني  درجة  ثاين  حمكمة  نظرت  حيث 

حمكمة  اتخذتها  التي  االإجراءات  وبعد  للطرفني  فيها  ا�ستمعت  التي  جل�ساتها 

املوافق  ـ  1437هـ  بتاأريخ: )3 �سعبان  املنعقدة  اأ�سدرت حكمها باجلل�سة  اال�ستئناف 

احلكم  بتعديل  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئنافني  بَقبول  القا�سي  201٥/٥/10م( 

لي�سبح  ر.ع(   9.100( من  بزيادته  وذلك  التعوي�س,  من  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف 

ا  عمانيًّ رياالاً  وت�سعني  وثالثة  واأربعمائة  اآالف  ع�سرة  ر.ع(   10.493.٥00( مبلغ 

وخم�سمائة بي�سة, وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك واألزمت امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف 

ومائة ريال عماين اأتعاب حماماة.

فلم ينل هذا احلكم َقبوال لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

باأمانة  اأودعها  الذي  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميه  قبل  من  موقعة 

عنه  وكالته  �سند  من  ب�سورة  م�سفوعة  2016/6/13م  بتاأريخ:  املحكمة  هذه  �سر 

ا ملقت�سيات املادتني )244  وما يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

�سدها  املطعون  اإعالن  مت  حيث  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من  و247( 

ب�سحيفة الطعن فلم ترد عليها.
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اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  فيهما  ينعى  �سببني  على  طعنه  الطاعن  اأقام  حيث 

اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور  وتف�سريه  وتاأويله  القانون  تطبيق  يف 

وخمالفة الثابت يف االأوراق على النحو التايل:

ففي ال�سبب االأول: ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه باخلطاأ يف تطبيق القانون 

وتاأويله وتف�سريه؛ الأن الثابت وفق ما جاء يف منطوق احلكم اأن املحكمة حكمت مببلغ 

ا وخم�سمائة بي�سة دون اأن حتدد  ع�سرة اآالف واأربعمائة وثالثة وت�سعني رياالاً عمانيًّ

ماهية هذا املبلغ هل تعوي�س عن ال�سرر املادي اأم تعوي�س عن ال�سرر املعنوي, كما اأن 

احلكم الطعني خالف القانون بخ�سو�س التاأري�س لكونه مل يوؤر�س جلميع االإ�سابات.

ويف ال�سبب الثاين: ينعى الطاعن على احلكم الطعني الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف 

اال�ستدالل وخمالفة الثابت يف االأوراق من عدة اأوجه:

الوجه االأول: �ساب احلكم الطعني ق�سور يف الت�سبيب وف�ساد يف اال�ستدالل عندما 

قرر تعوي�س بع�س االإ�سابات على خالف الثابت قانوناًا, فالطاعن تعر�س الإ�سابات 

اإىل التقارير الطبية ال�سادرة من م�ست�سفى �سحار على  ا  ج�سدية حلقت به ا�ستناداً

النحو االآتي:

1ـ اإ�سابة الراأ�س حيث فقد وعيه وتقياأ ٥ مرات.

2ـ فقد منفعة العني الي�سرى ب�سبب جفن العني وعدم قدرته على الروؤية ولها ن�سف دية.

3ـ ا�سرتواحات عديدة يف اجلبهة االأمامية من منطقة املخيخ.

4ـ تعر�س ال�ستقامة قليلة يف اأنحاء الفقرات العنقية.

٥ـ ك�سور يف عظام االأنف واحلد االأدنى جلميع الك�سور )3(.

6ـ ك�سر يف ال�سفيحة.

7ـ ك�سر يف جدار اجليوب اجلبهية.

٨ـ ك�سر يف منطقة حمجر العني الي�سرى.

9ـ ك�سر قلعي يف االأ�سنان رقم )11 و12 و31 و32 و33(.

10ـ فقدان اجلزء الثلثي من االأ�سنان.

11ـ كدمة مفتوحة.

12ـ نزيف وجروح وخدو�س يف الوجه واحلد االأدنى جلميع اجلروح )3(.

13ـ جرح عميق ومتزق يف ال�سفاه من اجلهة العلوية بلغ طوله ما يقارب 3�سم.
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14ـ جروح قطعية يف اجلهة الي�سرى من الركبة واحلد االأدنى جلمع اجلروح )3(.

1٥ـ نزيف دموي يف منطقة اخلوذة من اجلهة الي�سرى.

16ـ تورم يف جفن العني الي�سرى.

17ـ تورم يف اجلهة الي�سرى من ال�سفاه يف اجلانب العلوي.

1٨ـ اأجريت عملية خياطة اجلروح يف الركبة.

19ـ عملية خياطة اجلروح يف الوجه.

20ـ عملية خياطة الغ�ساء املتمزق من اجلزء العلوي لل�سفاه.

21ـ عملية خياطة  اجلزء ال�سفهي ال�سفلي.

22ـ عملية خياطة الل�سان.

23ـ عملية خياطة ظهر الل�سان.

وتعر�س الطاعن لالأمل والقلق نتيجة االإ�سابات.

ويف الوجه الثاين: جانب احلكم الطعني ال�سواب وقد اأجحف حق الطاعن حينما 

ا بذلك  مل يق�س له بتعوي�س عن كافة االإ�سابات املبينة يف التقارير الطبية خمالفاً

ما هو ثابت باالأوراق فالثابت اأن الطاعن اأجريت له كثري من العمليات اجلراحية, 

عدد  تقدير  يف  ال�سواب  جانب  واأي�سا  يعيبه,  مما  الطعني  احلكم  اإليها  يتطرق  ومل 

الك�سور مبخالفة حكم اأول درجة وخا�سة يف مو�سوع ك�سر عظمة االأنف فحكم اأول 

ا مما يعيب احلكم  ا واحداً درجة اعتربها ك�سرين وحمكمة اال�ستئناف اعتربته ك�سراً

وي�ستوجب نق�سه.

ومن جماع ما �سبق يت�سح اأن احلكم جانب ال�سواب يف ق�سائه وق�سى بخالف الثابت 

ا وق�ساءاً حول ال�سوابط يف حتديد التعوي�س باأن يحت�سب كل  يف االأوراق والثابت فقهاً

جرح اأو ك�سر على حدة يف اجل�سم فلكل جرح اأو ك�سر اأر�سه وديته امل�ستقلة.

املو�سوع:  يف  ثانيا:   , �سكالاً الطعن  َقبول   : اأوالاً الطاعن  يطلب  تقدم  ما  على  وبناء 

ا  ماديًّ ا  تعوي�ساً ر.ع(   7٥.000( مبلغ  اإىل  وتعديله  احلكم  بنق�س  املحكمة  ت�سدي 

ا:  ا عن االأ�سرار التي حلقت بالطاعن جراء اإ�سابته يف حادث ال�سري, احتياطيًّ ومعنويًّ

نق�س احلكم واإحالته اإىل حمكمة �سحار لنظره بهيئة مغايرة.
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الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 

اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. حيث اإن الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية 

. وحيث اإن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سببني  ا فهو مقبول �سكالاً املطلوبة قانونيًّ

اإيرادهما يف �سدر هذا احلكم واملتمثلني يف خطاأ احلكم الطعني يف تطبيق  ال�سالف 

اأنه  لئن كان من املقرر يف  القانون وتاأويله وتف�سريه هو نعي �سديد ويف حمله ذلك 

ق�ساء هذه املحكمة اأن فهم الواقع وتقييم االأدلة وفح�سها وتقدير التعوي�س اجلابر 

لل�سرر يدخل �سمن �سلطة حمكمة املو�سوع اإال اأن ذلك لي�س على اإطالقه بل مقيد 

والقانون  االأوراق  يف  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  على  حكمها  تبني  اأن  ب�سرط 

ال�سلطاين  اأحكام الديات واالأرو�س املرفق باملر�سوم  الذي يحكم هذه الدعوى وفق 

رقم )200٨/11٨م( الذي ينطبق على دعوى التعوي�س ح�سبما هو مر�سوم يف ملحق 

الديات واالأرو�س الذي قدر لكل اإ�سابة ما ت�ستحقه من تعوي�س منا�سب ح�سب نوعها 

وموقعها من ج�سد الطاعن لكون التعوي�س اجلابر لل�سرر يختلف من حيث املقدار يف 

نوع االإ�سابة ومكانها من اجل�سم وما اآلت اإليه من فوات نفع وحدوث �سرر يف احلال 

واآثارها يف امل�ستقبل ح�سب اأحكام الديات واالأرو�س يخالف تقدير التعوي�س ببيان 

االإ�سابات واجلروح وما ت�ستحقه كل اإ�سابة على حدة من دية اأو اأر�س بدون �سطط 

وال مغاالة لدى الطرفني يف التعوي�س اإذ ال يجوز الق�ساء باملجازفة الأن احلكم على 

ال�سيء ناجت عن حقيقة ت�سوره و�سبط معامله وبالرجوع اإىل ما ق�سى به احلكم الطعني 

للطاعن عما حلقه من اأ�سرار بالغة يظهر جليا خطاأ احلكم يف تقدير التعوي�س بحيث 

اإن االإ�سابة يف الوجه �سعف ما ملثيلتها يف �سائر اجل�سد ف�سالاً عن كون احلكم اأغفل 

بع�س االإ�سابات التي اأحلقت بالطاعن اأ�سرارا مبينة يف �سحيفة الطاعن فكان على 

املحكمة متحي�س جميع التقارير الطبية الكا�سفة عن جميع عنا�سر ال�سرر ب�سفة 

دقيقة لالإحاطة ال�ساملة مبواطن ال�سرر ونوعه وما فقده الطاعن من نفع يف الع�سو 

ا يف ذلك فلها اأن تراجع امل�ست�سفى املعالج لتو�سيح  امل�ساب فاإن وجدت اإبهاما اأو غمو�ساً

وملا  القانون,  التي تتما�سى مع  ال�سليمة  النتيجة  اإىل  ا حتى ت�سل  ما مل يكن وا�سحاً

نق�سه  ويتعني  الت�سبيب  يف  بالق�سور  يت�سم  حكمها  فاإن  الواجب  بهذا  القيام  اأغفلت 

ولذا تق�سي هذه املحكمة بنق�س احلكم املطعون فيه, واإحالة الدعوى اإىل املحكمة 

التحقق  املغايرة  الهيئة  وعلى  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  اأ�سدرته  التي 

فعليها  عليها  ا�ست�سكل  وما  التف�سيلية  الطبية  التقارير  ح�سب  ال�سرر  عنا�سر  من 
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تو�سيحه من اجلهات املخت�سة كما اأن هذه املحكمة األزمت املطعون �سدها بامل�ساريف 

ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها 

بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن«. 

مالحظة/ الهيئة امل�سّكلة اأعاله ح�سرت جل�سة الـمداولة ووقعت على م�سودة احلكم, 

واأما ف�سيلة القا�سي/ ......... فقد ح�سر جل�سة النطق باحلكم.
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/12/11م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  عبداهلل  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: زهران بن نا�سر الربا�سدي, وحممد بن حمد النبهاين, وعبد اهلل 

�سيخ اجلزويل,  ويحيى حممد عبد القادر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨9(

الطعن رقم 2016/116٥

تعوي�س )حتديد – �سرر- ارجتاج – اآمة - دامغة(  

اأو الدامغة, ملا  - جرى ق�ساء املحكمة بالتعوي�س عن االرجتاج قيا�سا على االآمة 

ي�سببه من اختالل يف وظائف الدماغ مثل الروؤية, التيقظ, و التوازن. 

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن املطعون �سده 

ب�سفته وليا عن ابنه القا�سر ).......( اأقام الدعوى رقم )201٥/1٥0م( بتاأريخ: 

ب�ساللة  االبتدائية  املحكمة  اأمام  عليها(  )املدعى  الطاعنة  �سد  201٥/3/٥م 

له  توؤدي  باأن  باإلزامها  احلكم  ختامها  يف  طلب  �سحيفة  مبوجب  حماميه  بو�ساطة 

مبلغا قدره مائتا األف ريال عماين )200.000 ر.ع( مع امل�ساريف واأتعاب املحاماة, 

2014/4/30م حلـــــادث �سري  بتاأريخ:  ابنه تعر�س  اإن  القول:  �سند من  وذلك على 

ت�سبب فيه قائد املركبة رقـــم ).........( املوؤمنة لدى الطاعنة )املدعى عليها(,  

وقد نتج عن احلادث اإ�سابته باالإ�سابات االآتية:

ارجتاج دماغي �سديد وخ�سع جلهاز التنف�س ال�سناعي مدة يومني.

يعاين من قلة الرتكيز, وتغري ال�سلوك.

جرح قطعي فوق الراأ�س تاركا ندبة ت�سوهية وا�سحة, مع فقدان ال�سعر.

ك�سر عظم الع�سد االأمين وعولج حتفظيا

عجز )٨0%(.

ويف اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى ح�سر ممثل الطاعنة )املدعى عليها( ويف رده 

عماين  ريال  وخم�سمائة  األفا  ع�سر  اأحد  على  زاد  فيما  رف�سها  طلب  الدعوى  على 

)11.٥00 ر.ع(.

االبتدائية  املحكمة  حكمت  201٥/4/20م  املوافق  1/رجب/1436هـ  وبتاأريخ: 
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باإلزام الطاعنة )املدعى عليها( باأن توؤدي للمدعي )املطعون �سده( تعوي�سا قدره 

اأربعة وثالثون األفا وخم�سمائة ريال عماين )34.٥00 ر.ع( واالأتعاب وامل�ساريف.

رقمي  باال�ستئنافني  فا�ستاأنفاه  الطرفني  كال  لدى  َقبوال  احلكم  هذا  يلق  مل 

)201٥/2٨3م و201٥/314م( اأمام حمكمة اال�ستئناف ب�ساللة, االأول من املطعون 

�سده مبوجب �سحيفة اأودعها اأمانة �سر حمكمة اال�ستئناف بتاأريخ: 201٥/4/23م 

اإىل  التعوي�س  مبلغ  برفع  احلكم  تعديل  ختامها  يف  طلب  القانوين  وكيله  بو�ساطة 

احلكم  خمالفة  حا�سلها  ا  اأ�سباباً و�ساق  ر.ع(   200.000( عماين  ريال  األف  مائتي 

امل�ستاأنف للقانون والواقع؛ الأن ما ق�سى به من تعوي�س اأقل من حجم ال�سرر املو�سوف 

بالتقارير الطبية, واللتفاته عن قيمة العالج. والثاين من الطاعنة مبوجب �سحيفة 

اأودعتها اأمانة �سر حمكمة اال�ستئناف بتاأريخ 201٥/٥/6 بو�ساطة وكيلها القانوين 

اأحد  اإىل  به  املق�سي  التعوي�س  بتخفي�س  امل�ستاأنف  احلكم  تعديل  ختامها  يف  طلب 

ا حا�سلها خمالفة  ع�سر األفا وخم�سمائة ريال عماين )11.٥000 ر.ع(, و�ساق اأ�سباباً

احلكم امل�ستاأنف للقانون عندما ق�سى بتعوي�س اأكرث مما هو منا�سب وحجم ال�سرر.

اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  201٥/6/16م  املوافق  1436/٨/2٨هـ  وبتاأريخ: 

حكمها يف اال�ستئنافني بالنزول مببلغ التعوي�س اإىل اثنني وثالثني األفا وخم�سمائة 

امل�ستاأنف )املطعون  اأن دفع  الق�ساء  لهذا  �سندا  ر.ع(, وجاء  ريال عماين )٥00.32 

�سده( غري �سديد مبا يف ذلك فواتري العالج التي مل يتم اعتمادها من جهة ر�سمية 

�سديد  فهو  )الطاعنة(  امل�ستاأنفة  به  دفعت  ما  واأما  ا�ستئنافه.  رف�س  يقت�سي  مما 

وت�ستجيب املحكمة لطلبها للتخفي�س.

رقم  بالطعن  بالنق�س  فيه  فطعن  �سده  املطعون  من  َقبوال  احلكم  هذا  يلق  ومل 

201٥/1111م الذي حكمت فيه املحكمة العليا بتاأريخ: 24/�سفر 1437هـ املوافق 

201٥/12/6م بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف 

التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة, وذلك الأن التعوي�س الذي 

حكمت به املحكمة ال يتفق مع حجم ال�سرر حيث اأجمل بع�س االإ�سابات التي حاقت 

اإ�سابة ما  لها تعوي�سا غري منا�سب ومل يف�سل لكل  بالطاعن )املطعون �سده( وقدر 

ت�ستحقه, كما اأنه اأتى بتقديرات غري منا�سبة مع بقية االإ�سابات التي عو�س عنها 

الطاعن )املطعون �سده( وكان الواجب عليه تتبع عنا�سر ال�سرر جميعها مع تف�سيل 

ما ت�ستحقه كل اإ�سابة من تعوي�س.
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وبتاأريخ: 1437/٨/9هـ املوافق 2016/٥/17م اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف بهيئتها 

املغايرة حكمها يف اال�ستئناف رقم )201٥/2٨3( )املرفوع من املطعون �سده( برفع 

مبلغ التعوي�س املحكوم به اإىل اثنني و�ستني األف ريال عماين )62.000 ر.ع(, وذلك 

عن االإ�سابات االآتية:

ارجتاج دماغي �سديد )٥.000 ر.ع(.

خ�سع جلهاز التنف�س ال�سناعي مدة يومني )10.000 ر.ع(.

يعاين من قلة الرتكيز, وتغري ال�سلوك )7.٥00 ر.ع(.

جرح قطعي فوق الراأ�س )7٥0 ر.ع(.

تاركا ندبة ت�سوهية وا�سحة )1.000 ر.ع(.

فقدان ال�سعر, دية كاملة )1٥.000 ر.ع(.

جروح متعددة يف الوجه )2.2٥0 ر.ع(. 

رفع ج�سم غريب وي�ستحق )1.000 ر.ع(.

متت خياطة اجلروح )1.٥00 ر.ع(.

ندب ت�سوهية وا�سحة )3.000 ر.ع(.

يحتاج اإىل عملية جتميلية م�ستقبال )1.٥00 ر.ع(.

ك�سر عظم الع�سد االأمين وعولج حتفظيا )1.٥00 ر.ع(.

عجز ٨0% )12.000 ر.ع(.

ومل يلق هذا احلكم َقبوال من الطاعنة فطعنت فيه بالطعن املاثل مبوجب �سحيفة 

موقعة من حماميها املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا الذي اأودعها اأمانة �سر هذه 

املحكمة بتاأريخ: 2016/6/23م م�سفوعة ب�سورة من �سند وكالته عن الطاعنة وما 

ا ملقت�سيات املادتني )1/246  يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

و1/247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

اأقيم الطعن على �سببني ينعى وكيل الطاعن على احلكم املطعون فيه بال�سبب  وقد 

االأول خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله, وقال يف بيانه: اإن احلكم الطعني 

خالف املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( حني حكم للمطعون �سده باأكرث من 

العجز  ن�سبة  تقرير  على  اعتمد  فقد  واأرو�س,  دية  من  ي�ستحقه  ما  اأ�سعاف  ثالثة 

دون اإلزام املطعون �سده بتقدمي تقرير مف�سل حتى يت�سنى معرفة االإ�سابة ومقدار 
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التعوي�س, كما �سمى بع�س االإ�سابات مب�سميات ال تتنا�سب مع ملحق الديات واالأرو�س, 

اأن لها م�سميات ح�سب امللحق, وقد خالف عندما  وجعل بع�سها حكومة بالرغم من 

عو�س املطعون �سده عن االرجتاج وخ�سوعه جلهاز التنف�س ال�سناعي ليومني وقلة 

الرتكيز يف حني اأنها ت�ستحق جميعها ثلث الدية, وقد عو�سه احلكم عن االرجتاج 

)٥.000 ر.ع(, وعن اخل�سوع جلهاز التنف�س )10.000 ر.ع(, ون�سف الدية )٥00.7 

ر.ع( عن قلة الرتكيز, وعو�سه احلكم الطعني اأي�سا عن جرح الراأ�س والنتيجة وهي 

ندبة ت�سوهية وفقدان ال�سعر بينما التعوي�س امل�ستحق هو عن اجلرح القطعي وهو 

من قبيل ال�سمحاق وهي التي جاوزت اللحم واأظهرت الق�سرة ولها )4%( اأي )600 

ر.ع(, وال ي�ستحق املطعون �سده الدية كاملة عن فقدان ال�سعر لكونه مل يفقده كامال 

ج�سم  رفع  مع  الوجه  جروح  عن  مرة  من  اأكرث  عو�سه  كما  اأ�سيب,  الذي  اجلزء  بل 

التي  البا�سعة  �سمن  من  اإدراجها  ميكن  حيث  الت�سوهية  والندبة  واخلياطة  غريب 

ما  ر.ع( ويكون جملة  اأي )600  ولها )%4(  واأثرت فيه  اللحم  �سقت اجللد وو�سلت 

ي�ستحقه هو )1.٨00 ر.ع(. كما ال ي�ستحق تعوي�سا عن ن�سبة العجز لكون املطعون 

ال�سلطاين  املر�سوم  هذا  ويخالف  حدة  على  اإ�سابة  كل  عن  تعوي�سه  مت  قد  �سده 

االأ�سرار  جميع  ي�سمل  قانونا  عليه  املن�سو�س  التعوي�س  الأن  )200٨/11٨م(؛  رقم 

املادية واملعنوية وفق ن�س املادة الثالثة التي تن�س على اأن تكون الديات واالأرو�س 

امل�ستحق  املبلغ  يكون  وعليه  واملعنوية,  املادية  االأ�سرار  جلميع  جابرة  اإليها  امل�سار 

فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  وكيل  ينعى  الثاين  وبال�سبب  ر.ع(.   ٨.900( هو 

الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل, وقال يف بيانه: اإن تقدير احلكم الطعني 

للتعوي�س كان مغاىل فيه وكان يجب على املحكمة اأن تبني التقدير تف�سيالاً وال�سند 

الذي ا�ستندت عليه من التقارير اإذ ال ميكن االعتماد على تقرير خمت�سر من جلنة 

فيه  املطعون  احلكم  نق�س  الطعن  �سحيفة  ختام  يف  الطاعنة  وكيل  وطلب  العجز. 

اآالف  ثمانية  اإىل  التعوي�س  مببلغ  بالنزول  جمددا  والق�ساء  لال�ستئناف  والت�سدي 

وت�سعمائة ريال عماين )٨.900 ر.ع(.

وبتاأريخ: 2016/٨/23 اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن ومل يرد عليها يف امليعاد 

القانوين وحتى عر�س الطعن للنظر بجل�سة )2016/11/27م(. 

الـمحكمة

بعد االطالع على �سائر االأوراق, وبعد تالوة التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر 
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وبعد املداولة. وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فقد قبلته املحكمة يف 

غرفة املداولة.

بالتقرير   املتعلق   �سقه  يف  حمله  يف  لي�س  فاإنه  االأول  بال�سبب  النعي  عن  اإنه  وحيث 

اأو عدم كفايته  نازعت يف �سحة حمتوياته  اأن الطاعنة قد  , حيث ال يبني  الطبي 

لبيان عنا�سر ال�سرر اأمام حمكمة اأول اأو ثاين درجة مبا ال ميكن املحكمة من تقدير 

هذه  اأمام  مرة  الأول  فيه  الت�سكيك  اأو  الطعن  لها  يجوز  فال  تفعل  مل  واإذ  التعوي�س, 

املحكمة, ومن ثم فاإن التقرير الطبي ال�سادر من جلنة العجز يبقى ال�سند الوحيد 

يف حتديد االإ�سابات  كاأف�سل بينة وت�ستنتج املحكمة مما ا�ستمل عليه نوع االإ�سابات 

املر�سوم  عليها  ن�س  كما  ال�سلة  ذات  االإ�سالمي  الفقه  قواعد  عليها  تنزل  ثم  ومن 

التي  الثانية,  املادة  اإليها يف  اأحال  التي  والقواعد  ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م(, 

املبني  النحو  على  واجلروح  االإ�سابات  يف  واالأرو�س  الديات  حتدد  اأن:  على  تن�س 

الديات واالأرو�س يف غري احلاالت  املرافق, وذلك دون االإخالل باحلق يف  امللحق  يف 

الواردة يف هذا امللحق. 

وحيث اإن التقرير الطبي ال�سادر من جلنة العجز عادة ما يت�سمن ح�سرا لالإ�سابات 

اأنه يف بع�س االأحيان قد يقت�سر على بيان   اإال  التف�سيلية,  التقارير  كما جاءت يف 

االإ�سابات التي لها اأثر مبا�سر على وظائف اجل�سم لتقدير ن�سبة العجز, فاإنه ال �سري 

على حمكمة املو�سوع اإن هي راأت كفاية هذا التقرير واالعتماد عليه يف بيان عدد 

وو�سف االإ�سابات مبا ميكنها من تقدير التعوي�س العادل اجلابر لل�سرر يف �سوء ما 

ا�ستمل عليه متى ما كان متفقا مع التقارير التف�سيلية, اأو كان امل�سرور  قد ر�سي بها 

ك�سند لتحديد عنا�سر ال�سرر التي حلقت به.

املر�سوم  مبخالفة  املتعلق  �سقه  يف  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  عن  اإنه  وحيث 

ذلك  حمله؛  يف  فاإنه  للتعوي�س  تقديره  حيث  من  )200٨/11٨م(,  رقم  ال�سلطاين 

اأن الذي يبدو من احلكم املطعون فيه اأنه قدر التعوي�س يف بع�س احلاالت تقديرا 

فيه  مغاىل  التقدير  فجاء  اآثارها  على  والوقوف  االإ�سابات  متحي�س  لعدم  مت�سرعا 

ف�سال   , كاملة  بدية  )�سعر(  فقدان  تعوي�س  املثال  �سبيل  وعلى  االإ�سابات,  هذه  يف 

عن تقديره تعوي�سا عن ن�سبة العجز الكلية على الرغم من تعوي�س املطعون �سده 

عن كل اإ�سابة على حدة, وكان يتعني اأن يبني احلكم �سبب هذا التعوي�س ا�ستظهارا 

لقناعتها وبيانا ل�سندها.
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 وحيث اإنه عن النعي بال�سبب الثاين, فاإنه ملا كان الرد على ال�سبب االأول ب�سقيه قد 

ت�سمن الرد على هذا ال�سبب , فقد تعني نق�س احلكم املطعون فيه. 

وحيث اإنه ملا كانت هذه املحكمة قد ق�ست يف الطعن رقم )201٥/1111م( بنق�س 

اإىل  الدعوى  واأحالت  201٥/314م(  )2٨3و  رقمي  اال�ستئنافني  يف  ال�سادر  احلكم 

حمكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة, وكانت 

حمكمة اال�ستئناف قد �سمت اال�ستئنافني امل�سار اإليهما واأ�سدرت فيهما حكما واحدا, 

اإذ انح�سرت مطالبة املطعون �سده )امل�ستاأنف(  ذلك الحتادهما خ�سوما ومو�سوعا 

ا�ستئناف  رف�س  يف  اأي�سا(  )امل�ستاأنفة  الطاعنة  ومطالبة  التعوي�س,  زيادة  طلب  يف 

املطعون �سده, كما احتدا �سببا, فاإن ال�سم قد اأدى اإىل اإدماجهما, ومن ثم فاإن تعجيل 

اأحد اال�ستئنافني بعد النق�س فاإنه يكون �سامال لال�ستئنافني. 

املادة  اإعماال حلكم  املحكمة  يتحتم على هذه  فاإنه  الثانية  للمرة  الطعن  اإن  وحيث 

)4/260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية اأن حتكم يف املو�سوع وجوبا.

  وحيث اإنه عن االرجتاج فقد جرى ق�ساء هذه املحكمة على تعوي�سه قيا�سا على 

االآمة اأو الدامغة, ملا ي�سببه من اختالل يف وظائف الدماغ مثل الروؤية, والتيقظ, و 

التوازن, وي�سفى االرجتاج  يف معظم االأحيان دون اأي م�ساعفات على املدى البعيد, 

البعيد, وذلك  املدى  اأعرا�سه على  املعاناة من  ت�ستمر  االأحيان قد  اأنه يف بع�س  اإال 

التقرير  من  الثابت  اإن  وحيث  منها.  الدماغ  تاأثر  ومدى  االإ�سابة  �سدة  على  يعتمد 

اأدى اإىل غيبوبة, ونتج عنه قلة يف  اأن االرجتاج مل يكن �سديدا فح�سب بل  الطبي 

الرتكيز, وتغري  يف ال�سلوك, فياأخذ من حيث االأثر حكم االآمة, وله ثلث الدية, وقد 

�سادف حكم حمكمة اال�ستئناف املطعون فيه �سحيح القانون يف تقدير التعوي�س عن 

هذه االإ�سابة. كما اأ�ساب يف تقدير التعوي�س عن املدة التي خ�سع فيها املطعون �سده 

للتنف�س ال�سناعي اإذ الراأي الطبي اأنه غيبوبة بالفعل, وكذلك التعوي�س عن ك�سر 

ال�سلوك ثمانون )٨0%( يف  اإنه يف قلة الرتكيز وتغري  الع�سد االأمين. وحيث  عظم 

الت�سوهية ففيها )%20(  والندبة  �سعر,  الراأ�س وفقدان  اأما جرح  الدية,  املائة من 

من الدية, ويف باقي االإ�سابات حكومة عدل تقدرها املحكمة ب�ستني باملائة )%60( 

من الدية, اأي مببلغ قدره ت�سعة اآالف ريال عماين )9.000 ر.ع(, وترتيبا على هذا 

حتكم املحكمة يف اال�ستئنافني رقمي 2٨3 و201٥/312باإلزام الطاعنة باأن توؤدي 

ر.ع(,   40.٥00( عماين  ريال  وخم�سمائة  األفا  اأربعون  قدره  مبلغا  �سده  للمطعون 
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واإلزام املطعون �سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة  وذلك تطبيقا حلكم املادتني 

)1/247 و2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً

للمطعون  توؤدي  باأن  الطاعنة  باإلزام  اال�ستئنافني رقمي )2٨3 و201٥/312م(  يف 

�سده مبلغا قدره اأربعون األفا وخم�سمائة ريال عماين )40.٥00 ر.ع( واإلزام املطعون 

�سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة«. 
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/12/2٨م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  عبداهلل  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, وعبد اهلل �سيخ اجلزويل,  ويحيى حممد 

عبد القادر,  وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء ماء العينني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )90(

           الطعن رقم 2016/1296

�سرر) حتديد – تعوي�س- تقدير ( 

جرى ق�ساء هذه املحكمة تطبيقا للقواعد يف حالة حدوث اإ�سابة من االإ�سابات  -

املحددة يف املر�سوم ال�سلطاين اأو التي اأحال اإليها فتلتزم املحاكم باملقدار املحدد 

�سرعا لالإ�سابة متى ما تطابق نوعها اأو و�سفها مع القواعد املتقدم ذكرها. اأما 

ا اأو جزئيا, اأو  يف حالة فقدان املنفعة فتقدير التعوي�س يكون بح�سب فواتها كليًّ

ببحث ما اإذا نتج عن االإ�سابة عاهة م�ستدمية اأو معاناة امتدت ل�سنة اأو اأكرث, 

ن�سبة العجز من اجلهات الطبية  واملعيار الذي تعتمد عليه املحاكم هو تقدير 

املخت�سة اإذا كانت هذه الن�سبة مبينة يف التقرير الطبي. 

الوقائع

اأن املطعون �سدها  اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق  الوقائع كما  تتلخ�س 

لدى  2016/3/6م  بتاأريخ:  )2016/217م(  رقم  الدعوى  اأقامت  )املدعية( 

ختامها  يف  طلبت  �سحيفة  مبوجب  حماميها  بو�ساطة  ب�ساللة  االبتدائية  املحكمة 

احلكم باإلزام الطاعنة )املدعى عليها( باأن توؤدي لها تعوي�سا قدره �ستون األف ريال 

القــول  �سند من  , وذلك على  املحاماة  واأتعاب  امل�ساريف  ر.ع( مع  عماين )60.000 

201٥/٥/16م حلـــــادث �سري ت�سبب فيه قائد املركبة رقـــم  اإنها تعر�ست بتاأريخ: 

)...........( املوؤمنة لدى الطاعنة )املدعى عليها(. 

وحيث اإن املطعون �سدها )املدعية( قد اأ�سيبت باالإ�سابات التالية ح�سبما جاء يف 

احلكم االبتدائي:

ك�سر اللقمة االأن�سية للكاحل االأي�سر.

ك�سر اللقمة الوح�سية للكاحل االأي�سر.

العالج اجلراحي.



– 379 –

ه�سا�سة يف عظم الكاحل االأي�سر وقيد واأمل يف حركة الكاحل وعملية م�ستقبلية.

الدعوى ح�سبما جاء مبحا�سر جل�ساتها, وبجل�سة  اأول درجة  حيث نظرت حمكمة 

عليها(  )املدعى  الطاعنة  وكيل  وقدم  بوكيله  طرف  كل  مثل  )2016/3/23م( 

مذكرة بالرد طلب يف ختامها رف�س الدعوى فيما زاد على اأربعة اآالف وخم�سمائة 

ريال عماين )4.٥00 ر.ع(.

وبتاأريخ: 1437/6/21هـ املوافق 2016/3/30م حكمت املحكمة االبتدائية باإلزام 

الطاعنة )املدعى عليها( باأن تــوؤدي للمطعون �سدها )املدعية( مبلغا قدره ت�سعة 

ا اأتعاب  اآالف وخم�سمائة ريال عماين )9.٥00 ر.ع( وامل�ساريف و )٥0( رياالاً عمانيًّ

حماماة, حيث قدرت التعوي�س تف�سيال على النحو االآتي:

ـ ك�سر اللقمة االأن�سية للكاحل االأي�سر 2.2٥0 ر.ع.

ـ ك�سر اللقمة الوح�سية للكاحل االأي�سر  2.2٥0 ر.ع.

ـ العالج اجلراحي ٥00 ر.ع.

م�ستقبلية  وعملية  الكاحل  حركة  يف  واأمل  وقيد  االأي�سر  الكاحل  عظم  ه�سا�سة  ـ 

4.٥00 ر.ع.

ومل يلق هذا احلكم َقبوال لدى املطعون �سدها )امل�ستاأنفة( فطعنت فيه باال�ستئناف 

ختامها  يف  طلب  القانوين  وكيلها  بو�ساطة  �سحيفة   مبوجب  /2016م(   277( رقم 

باملبلغ  لها  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  َقبول 

اأقيم  اأمام حمكمة اأول درجة واإلزام امل�ستاأنف �سدها امل�ساريف. وقد  الذي طلبته 

القانون والواقع عندما  امل�ستاأنف خالف  اأن احلكم  اأ�سباب حا�سلها  اال�ستئناف على 

ق�سى بتعوي�س قليل ال يتنا�سب مع حجم املو�سوف بالتقارير الطبية.

كما مل يلق هــذا احلكم َقبوال لــدى الطاعنة )امل�ستاأنفة( فطعنت فيه باال�ستئناف 

القانوين طلبت يف ختامها  رقم )311 /2016م( مبوجب �سحيفة بو�ساطة وكيلها 

َقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع بالنزول بالتعوي�س اإىل اأربعة اآالف وخم�سمائة 

احلكم  اأن  حا�سلها  اأ�سباب  على  اال�ستئناف  اأقيم  وقد  ر.ع(.   4.٥00( عماين  ريال 

امل�ستاأنف خالف القانون والواقع يف الدعوى عندما ق�سى بتعوي�س اأكرث مما يتنا�سب 

وحجم ال�سرر.

2016/6/7م اأ�سدرت حمكمة ثاين درجة حكمها  1437/9/1هـ املوافق  وبتاأريخ: 

اإىل  به  املق�سي  التعوي�س  مبلغ  برفع  املو�سوع  ويف   , �سكالاً بَقبولهما  اال�ستئنافني  يف 

�سبعة ع�سر األف ريال عماين )17.000(, واألزمت كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه, 
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وذلك عن االإ�سابات التالية:

ك�سر اللقمة االأن�سية للكاحل   1.٥00 ر.ع.

ك�سر اللقمة الوح�سية للكاحل  1.٥00 ر.ع.

العالج اجلراحي عن الك�سرين    1.٥00 ر.ع.

ه�سا�سة يف عظم الكاحل االأي�سر   1.000 ر.ع.

احتكاك مبف�سل الكاحل االأي�سر   1.٥00 ر.ع.

حتتاج اإىل عملية م�ستقبال          1.000 ر.ع.

ن�سبة العجز )60%(                    9.000 ر.ع.

ومل يلق هذا احلكم َقبوال من الطاعنة فطعنت فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

وقعها حماميها املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا واأودعها اأمانة �سر املحكمة العليا 

بتاأريخ: 2016/٥/29م م�سفوعة ب�سورة من �سند وكالته عنها وما يفيد �سداد الر�سم 

االإجراءات  قانون  من   )244,247( املادتني  ملقت�سيات  ا  طبقاً الكفالة  واإيداع  املقرر 

املدنية والتجارية.

وحيث اإن الطعن اأقيم على �سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على احلكم املطعون 

فيه خمالفة ال�سرع والقانون ذلك الأنه ق�سى بتعوي�س املطعون �سدها مرة عن كل 

اإ�سابة على حدة ثم ق�سى بتعوي�س اآخر عن ن�سبة العجز املقدرة ب�ستني يف املائة 

ما  وهذا  ر.ع(,   9.000( عماين   ريال  اآالف  ت�سعة  قدره  مبلغا  اأ�ساف  حني   )%60(

العليا يف الطعنني  ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م(, وحكم املحكمة  املر�سوم  يخالف 

القواعد  اإذا بني على خالف  باأن احلكم  الذي ق�سى  رقمي )4٨7 و2007/٥06م( 

ال�سرعية وخمالفا للقانون فاإن املحكمة العليا حتكم ببطالنه واإن مل يرثه اخل�سوم 

الأنه من النظام العام, وانتهى اإىل اأنه ملا كان التعوي�س على اأ�سا�س ن�سبة العجز  يكون 

خمالفا للقانون مما ي�ستوجب نق�سه.

نق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  َقبول  الطعن  �سحيفة  ختام  يف  الطاعنة  وكيل  وطلب 

احلكم املطعون فيه جزئيا واإعادة االأوراق اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيه 

من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف عن كافة درجات التقا�سي.

ترد  ومل  2016/11/6م  بتاأريخ:  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اإعالن  مت  حيث 

عليها يف امليعاد القانوين وحتى عر�س الطعن للنظر بتاأريخ: 2016/12/27م.
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الـمحكمة

بعد االطالع على االأوراق وتالوة التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. 

وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فقد قبلته املحكمة يف غرفة املداولة.

وحيث اإنه عن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب الوحيد فاإنه يف حمله من حيث 

تقدير التعوي�س عن ن�سبة العجز ذلك اأن مبنى قواعد الديات واالأرو�س هو التعوي�س 

عن االإ�سابات الناجتة عن اعتداء على النف�س اأو ما دونها, اإما ذهابا بع�سو باإتالفه 

متاما اأو بذهاب منفعته كليا اأو جزئيا,  وق�ساء هذه املحكمة قد جرى تطبيقا لهذه 

القواعد على اأن التعوي�س يكون وفقا لهذه القواعد, ففي حالة حدوث اإ�سابة من 

االإ�سابات املحددة يف املر�سوم ال�سلطاين اأو التي اأحال اإليها فتلتزم املحاكم باملقدار 

اأو و�سفها مع القواعد املتقدم ذكرها.  املحدد �سرعا لالإ�سابة متى ما تطابق نوعها 

اأو جزئيا,  كليا  فواتها  يكون بح�سب  التعوي�س  فتقدير  املنفعة  اأما يف حالة فقدان 

اأكرث, واملعيار الذي  اأو  اأو معاناة امتدت ل�سنة  اأو نتج عن االإ�سابة عاهة م�ستدمية 

تعتمد عليه املحاكم هو تقدير ن�سبة العجز من اجلهات الطبية املخت�سة اإذا كانت 

هذه الن�سبة مبينة يف التقرير الطبي. وحيث اإنه باإنزال هذه الفهم على الواقع يف 

هذه الدعوى - يف حدود نطاق الطعن - جند اأن املطعون �سدها اأ�سيبت به�سا�سة يف 

عظم الكاحل االأي�سر واحتكاك يف ذات الكاحل وقيد واأمل يف حركة الكاحل وقد 

ب�ستني )60%( يف  العجز  ن�سبة  الطبي  التقرير  م�ستقبال, وحدد  اإىل عملية  حتتاج 

املائة , فاإن مفاد هذا هو اأن اله�سا�سة واالحتكاك ورمبا القيد اأ�سبح كل منهما عاهة 

خا�سة اإذا كان تاأريخ احلادث يعود اإىل 201٥/٥/16 واأن تاأريخ تقرير اللجنة هو 

2016/2/1٨م. وعليه فاإن هذه العاهة تقدر بقدر ن�سبة العجز اإال اأنها تقدر وفقا 

الن�سبة  فاإن هذه  الواحدة ن�سف الدية  اإن يف الرجل  امل�ساب. وحيث  الع�سو  لدية 

املحكمة  به  ق�ست  الذي  التعوي�س  احل�سبان  يف  االأخذ  مع  الدية  هذه  من  تكون 

له�سا�سة العظام واالحتكاك مما يكون معه التعوي�س امل�ستحق عن ن�سبة العجز مبلغا 

التعوي�س  جملة  ويكون  ر.ع(.   6.٥00( عماين  ريال  وخم�سمائة  اآالف  �ستة  قدره 

اأربعة ع�سر األفا وخم�سمائة ريال عماين )14.٥00 ر.ع(. وحيث اإن احلكم املطعون 

املبالغ  العظم ثم عن االحتكاك وكانت هذه  بالتعوي�س عن ه�سا�سة  فيه قد ق�سى 

اأ�ساب الكاحل فاإن احلكم املذكور يكون قد خالف  مما يحت�سب �سمن العجز الذي 

القانون وما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة متعينا لهذا ال�سبب نق�سه. 
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وحيث اإن املو�سوع �سالح للف�سل فيه فتحكم فيه هذه املحكمة وجوبا تطبيقا حلكم 

املادة )4/260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

يف  حتكم  املحكمة  هذه  فاإن  احلكم  هذا  اأ�سباب   يف  جاء  ملا  وا�ست�سحاباً  اإنه  وحيث 

اأربعة  اإىل  277 و2016/311م برفع مبلغ التعوي�س املق�سي به  اال�ستئنافني رقمي 

م�ساريف  الطاعنة  واإلزام  ر.ع(   14.٥00( عماين  ريال  وخم�سمائة  األفا  ع�سر 

للطاعنة  الكفالة  ورد  الطعن  هذا  م�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  اال�ستئنافني, 

تطبيقا حلكم املادتني )1/247 و2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً

اإىل  به  املق�سي  التعوي�س  مبلغ  برفع  و2016/311م(   277( رقمي  اال�ستئنافني  يف 

اأربعة ع�سر األفا وخم�سمائة ريال عماين )14.٥00 ر.ع( واإلزام الطاعنة م�ساريف 

اال�ستئنافني, واإلزام املطعون �سدها م�ساريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعنة«. 
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2017/2/19م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/   ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة:   حممد بن حمد النبهاين, وعبد اهلل �سيخ اجلزويل,  ويحي حممد 

عبد القادر,  وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)91(

الطعن رقم 2016/1٥71م

م�سوؤولية متويل الرقابة)خطاأ مفرت�س – اإثبات – قائد املركبة – خطاأ امل�سرور - 

ا�ستغراق( 

قابل  - غري  افرتا�س  وهو  اخلطاأ,  وجود  يفرت�س  بالرقابة  املتعهد  م�سوؤولية  يف 

الإثبات العك�س. نتيجة ذلك اأن خطاأ قائد املركبة مفرت�س اإال اأّنه اإن ا�ستغرق خطاأ 

امل�سرور اخلطاأ املفرت�س لقائد املركبة فاإّن امل�سوؤولية ال تقوم على قائد املركبة.

�سكر امل�سرور خطاأ ي�ستغرق اخلطاأ املفرت�س لقائد املركبة. -

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق اأن املدعي )الطاعن( 

اأقام دعوى رقم )2016/169م( بتاأريخ: 2016/2/24م لدى املحكمة االبتدائية 

املدعى  باإلزام  احلكم  ختامها  يف  طلب  �سحيفة  مبوجب  حماميه  بو�ساطة  مب�سقط 

اآالف ريال  ا وقدره )210.000 ر.ع( مائتان وع�سرة  للمدعي مبلغاً باأن توؤدي  عليها 

عماين وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

على �سند من القول:اإنه بتاأريخ: 2014/٨/30م تعر�س حلادث �سببته املركبة رقم 

التي  التاأمني  وثيقة  مبوجب  عليها  املدعى  لدى  واملوؤمنة  خ�سو�سي   )...........(

ا مما  كانت �سارية املفعول حال وقوع احلادث الذي �سبب له اإ�سابات بليغة واأ�سراراً

حدا به الإقامة هذه الدعوى.

اأن  اإىل  جل�ساتها  مبحا�سر  ما  وفق  الدعوى  نظر  درجة  اأول  حمكمة  با�سرت  حيث 

برف�س  القا�سي  2016/4/2٥م(  املوافق  )1437/7/17هـ  بجل�سة  حكمها  اأ�سدرت 

ر.ع(   100( عماين  ريال  ومبائة  بامل�ساريف  رافعها  واألزمت  حالتها  على  الدعوى 

مقابل اأتعاب املحاماة.
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فلم يجد هذا احلكم َقبوال لدى املدعي فا�ستاأنفه باال�ستئناف رقم )2016/479م( 

, ويف املو�سوع  مبوجب �سحيفة بو�ساطة حماميه طلب يف ختامها َقبول اال�ستئناف �سكالاً

ا باإلزام امل�ستاأنف �سدها باأن توؤدي للم�ستاأنف  باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا قدره مائة وخم�سون األف ريال عماين )1٥0.000 ر.ع( عن االأ�سرار واإلزام  تعوي�ساً

امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف وخم�سمائة ريال عماين عن اأتعاب املحاماة.

على اأ�سباب حا�سلها اأن احلكم امل�ستاأنف خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه وتاأويله 

وتف�سريه فيما انتهى اإليه من رف�س الدعوى انطالقا من كون املدعي كان ثمالاً وحتى 

احلادث  يف  املت�سبب  املخطئ  املركبة  قائد  خطاأ  من  ينال  فال  ا  �سحيحاً ذلك  كان  لو 

لرعونته يف القيادة وعدم اأخذه احليطة واحلذر بالثابت بتقرير ال�سرطة هذا واأن 

امل�ستاأنف حلقت به عدد من االإ�سابات نتجت عنها اأ�سرار مادية ومعنوية وم�ستقبلية 

ا قدرت ن�سبته بـ  ال تقل اأهمية من حيث تاأثري ال�سلبي ال �سيما اأنها خلفت لديه عجزاً

)100%( واأ�ساف يف مذكرة باأن القانون الواجب التطبيق يف هذه الدعوى هو قانون 

ا حينما ا�ستند اإىل املادة  تاأمني املركبات ولذلك فاإن احلكم امل�ستاأنف مل يكن موفقاً

)177( من قانون املعامالت املدنية واأنها ف�سلت يف نفي اخلطاأ عن قائد املركبة ويف كل 

االأحوال فاإن امل�ستاأنف لي�س هو املت�سبب يف احلادث وكل املوؤ�سرات واالأوراق توؤكد ذلك.

حيث نظرت حمكمة ثاين درجة اال�ستئناف وفق ما يف حما�سر اجلل�سات التي ح�سر 

خاللها الطرفان كل بوكيل عنه حمام, وقدم احلا�سر عن امل�ستاأنف �سدها مذكرة 

طلب فيها رف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنف امل�ساريف واألف 

ريال عماين عن اأتعاب املحاماة, وبعد االإجراءات التي اتخذتها حمكمة اال�ستئناف 

2016/6/26م( القا�سي بَقبول  ـ املوافق  اأ�سدرت حكمها بجل�سة )1437/9/20هـ 

امل�ستاأنف  واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئناف 

بامل�ساريف ومائة ريال عماين )100 ر.ع( عن اأتعاب املحاماة.

فلم ينل هذا احلكم َقبوال لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

موقعة من قبل حماميه املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا الذي اأودعها باأمانة �سر 

هذه املحكمة بتاأريخ: 2016/٨/3م م�سفوعة ب�سورة من �سند وكالته عنه وما يفيد 

ا ملقت�سيات املادتني )244 و247( من قانون االإجراءات  �سداد الر�سوم املقررة طبقاً

املدنية والتجارية.

حماميها  بو�ساطة  عليها  فردت  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اإعالن  مت  حيث 
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املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا يف مذكرة طلبت يف ختامها احلكم برف�س الطعن 

واإلزام رافعه الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  فيه  ينعى  واحد  �سبب  على  الطعن  اأقيم  حيث 

املطعون �سدها ف�سلت على  امل�ستندات الأن  واإهدار حجية  للقانون والواقع  خمالفة 

مدار جميع اجلل�سات اأمام حمكمة املو�سوع بدرجتيها يف تقدمي ما ينفي اخلطاأ عن 

قائد املركبة وما ورد من دفاعها اأن الطاعن كان ثمالاً فهذا ال ينال من قيام اخلطاأ 

يف جانب قائد املركبة ولو فر�س جدال �سحة ذلك فاإنه مل يت�سبب يف وقوع احلادث 

اإذ اإن قائد املركبة هو الذي ت�سبب فيه برعونته وعدم انتباهه مما يوؤكد قيام ركن 

اخلطاأ لقائد املركبة مرتكبة احلادث.

وقد حتقق ال�سرر للطاعن من خالل االإ�سابات املو�سوفة بالتقرير الطبي ال�سادر من 

م�ست�سفى جامعة ال�سلطان قابو�س والتي متثلت يف االآتي:

ـ ك�سر من النوع )2( يف العظم الفائقي.

ـ ك�سر جانبي يف عظم الكعب االأي�سر.

ـ ك�سر يف النخاع العنقي يف الفقرة )2(.

ـ �سلل رباعي.

ـ خ�سع لتثبيت جراحي للك�سر الفائقي وعظم الكعب االأي�سر.

ـ خ�سع الإعادة ا�ستك�ساف وحماولة اأخرى لتقلي�س ودمج الك�سر يف العظم الفائقي 

مرتني.

ـ معاجلته باتباع املعاجلة الفيزيائية.

األف  مبلغ مائة وخم�سني  الفادحة  اإ�ساباته  الطاعن عن  ي�ستحقه  ما  فيكون جملة 

ريال عماين, وقد تخلف لديه ن�سبة عجز دائم )100%( على النحو االآتي:

1ـ ك�سر غري م�ستقر يف الفقرات القطنية.

ا االأطراف العليا. 2ـ �سعف وت�سنج واهتزازات باالأطراف وخ�سو�ساً

3ـ يحتاج لرعاية.

4ـ ك�سر بعظام الكاحل االأي�سر.

ف�سالاً عن االأ�سرار املعنوية املتمثلة يف االإحباط وحالته النف�سية ال�سيئة المتداد 

وعدم  متحرك  كر�سي  وا�ستخدام  ج�سده,  اأع�ساء  كافة  على  االإ�سابات  هذه  اآثار 

العملية واالأ�سرية  اأدق تفا�سيل حياته  ا�ستغنائه عن م�ساعدة االآخرين يف ق�ساء 
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وقد  مبتطلباتهم  الوفاء  على  قدرته  وعدم  اأ�سرته  اأفراد  يعول  من  هو  باعتباره 

تركته االإ�سابات يف عداد املقعدين حيث بلغ العجز اأق�ساه )%100(.

املو�سوعية  امل�سائل  من  التعوي�س  تقدير  اأن  على  العليا  املحكمة  ق�ساء  ا�ستقر  وقد 

بيان  اأن  اإال  التقديرية  �سلطتها  �سمن  بح�سبانها  املو�سوع  حمكمة  بها  ت�ستقل  التي 

تخ�سع  التي  القانون  م�سائل  من  دائما  يظل  التقدير  ذلك  اأ�سا�س  ال�سرر  عنا�سر 

لرقابة املحكمة العليا.

هذا وملا كانت اأركان امل�سوؤولية الثالثة قد توافرت على هذه الدعوى فاإن املطعون 

طلبات  يجعل  مما  احلادث  عن  الناجتة  االأ�سرار  تغطية  عن  امل�سوؤولة  هي  �سدها 

ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( اخلا�س بتقدير  املر�سوم  اإىل  ا�ستندت  الطاعن قد 

ويف   , �سكالاً الطعن  بَقبول  الطاعن  يلتم�س  عليه  وبناء  واالأرو�س,  الديات  وتعديل 

ا: املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

وخم�سون  مائة  ر.ع(   1٥0.000( قدره  مبلغ  بدفع  �سدها  املطعون  باإلزام  ا:  اأ�سليًّ

عماين  ريال  األف  �ستني  ر.ع(   60.000( ومبلغ  املادي,  ال�سرر  عن  عماين  ريال  األف 

عن ال�سرر املعنوي وحتميلها امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة ريال عماين اأتعاب حماماة.

ا: اإعادة االأوراق اإىل ذات املحكمة لنظرها بهيئة مغايرة. واحتياطيًّ

جاء  مذكرة  يف  حماميها  بو�ساطة  الطعن  �سحيفة  على  �سدها  املطعون  ردت  حيث 

واإهدار  والواقع  القانون  مبخالفة  عليه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  نعي  اأن  فيها 

امل�ستندات مردود عليه لكون احلكم الطعني مل يخطئ فيما ق�سى به من تاأييد لرف�س 

اأن  ال�سرطة  التحريات لدى  اأثبتت  القانون حيث  �سليما وفق  الدعوى وجاء احلكم 

ا يف وقوع احلادث بحيث كان يقود يف طريقه ملتزما  ا اأو مت�سبباً ال�سائق مل يكن خمطئاً

اأ�سفل  من  العبور  حماوالاً  الطاعن  بظهور  فتفاجاأ  )120كم/�س(  املحددة  بال�سرعة 

الذي  املبا�سر  اخلطاأ  اأن  بل  املوؤمن  جانب  من  خطاأ  ثمة  فلي�س  وبذلك  امل�ساة  عبور 

ت�سبب يف وقوع احلادث هو وجود الطاعن يف موقع احلادث وهو ثمل وحماولته لعبور 

�سارع �سرعته )120كم/�س( وهذا اأ�سبه حماولة انتحار حقيقية انتابته وهو ثمل 

ا  ا بقواعد ال�سري, وتبعاً وعليه ال ميكن اأن يتحملها ال�سائق الذي يقود يف طريقه ملتزماً

لذلك ال تتحملها ال�سركة املوؤمنة املطعون �سدها, واأن واقعة مو�سوع الدعوى مل يتم 

اإحالة ملف احلادث  املوؤمن له ومل ي�ستدع االأمر  ال�سائق  اإثبات وقوع خطاأ فيها من 
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التخطيط عدم وقوع  التحريات وم�ستندات  اأثبتت  اأن  بعد  املحكمة اجلزائية  اإىل 

اأن اخلطاأ مل يقع من  اأول درجة وجدت  اإن حمكمة  املوؤمن له, وحيث  ال�سائق  خطاأ 

ا اأنه كان ي�سري يف طريق �سرعته )120كم/�س( واأن الطاعن  جانب املوؤمن له خ�سو�ساً

كان ثمالاً ويحاول العبور من مكان غري خم�س�س للعبور من اأ�سفل ج�سر عبور امل�ساة 

وكان ينبغي له عبور اجل�سر لذلك فقد انهارت اأركان امل�سوؤولية مبوجب عقد التاأمني 

ا  ولي�س ثمة م�سوؤولية على املركبة حمل الطعن ميكن اأن يوؤ�س�س عليها تعوي�س وفقاً

الأحكام قانون تاأمني املركبات ولذا فاإن حمكمة اأول درجة مل تخطئ عندما �سرعت 

يف البحث عن قيام اأركان امل�سوؤولية التق�سريية النا�سئة عن الفعل ال�سار وا�ستنادها 

على املادة )177( من قانون املعامالت املدنية.

يف  يجب  الذي  اخلطاأ  حقه  يف  يتوافر  مل  له  املوؤمن  ال�سائق  اأن  يت�سح  �سبق  ومما 

معه  تنعدم  مما  االأركان  باقي  حقه  يف  تتوافر  ال  وبالتايل  التق�سريية  امل�سوؤولية 

امل�سوؤولية التق�سريية املوجبة للتعوي�س, لذلك فاإن �سبب الطعن الذي تقدم به الطاعن 

غري جدير بالنظر وال ينال من �سالمة احلكم الطعني ومطابقته �سحيح القانون.

لذلك تطلب املطعون �سدها رف�س الطعن واإلزام رافعه امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

حيث عقب الطاعن بو�ساطة حماميه باأن الرد املقدم من املطعون �سدها على اأ�سباب 

الطعن واملتمحور يف عدم وجود خطاأ ال�سائق يف وقوع احلادث ال �سند له من الواقع 

اأو القانون لكون احلكم املطعون فيه خالف القانون واأهدر حجية امل�ستندات حيث 

ف�سلت املطعون �سدها اأمام حمكمة املو�سوع بدرجتيها يف تقدمي ما ينفي خطاأ قائد 

املركبة وما ورد يف دفاعها من اأن الطاعن كان ثمالاً ال ينال من توافر قائد املركبة 

اإذ لو افرت�سنا جدالاً �سحة لذلك فاإنه مل يت�سبب يف وقوع احلادث واأن اخلطاأ وهو 

الركن االأول من اأركان امل�سوؤولية قد ثبت يف جانب قائد املركبة من خالل التقرير 

النهائي ال�سادر من مركز �سرطة اخلو�س اإىل املطعون �سدها بتاأريخ: 2014/٨/31م يف 

الق�سية رقم )129/ح/2014م( ومل يذكر التقرير اأنه كان ثمالاً اأثناء تعر�سه للده�س.

واأن قائد املركبة هو ال�سبب الرئي�سي لوقوع احلادث لعدم انتباهه مما يوؤكد قيام 

اخلطاأ يف جانبه, ولقد حتقق ال�سرر للطاعن وهو الركن الثاين من اأركان امل�سوؤولية 

من خالل االإ�سابات اخلطرية املو�سوفة بالتقرير الطبي.

وملا كانت اأركان امل�سوؤولية الثالثة قائمة فاإن املطعون �سدها هي امل�سوؤولة عن تغطية.
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واحلكم  �سدها  املطعون  برد  ورد  عما  االلتفات  يلتم�س  الطاعن  فاإن  عليه  وبناء 

املطعون �سدها بو�ساطة حماميها  الطعن حيث عقبت  بطلباته اخلتامية ب�سحيفة 

واإلزام  الطعن  رف�س  ردها طالبة  الطاعن متم�سكة مبا جاء يف مذكرة  على تعقيب 

رافعه امل�ساريف.

الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 

اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. حيث اإن الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية 

. وحيث اإن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب  ا فهو مقبول �سكالاً املطلوبة قانونيًّ

الطعني  احلكم  خمالفة  يف  واملتمثل  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيالاً  اإيراده  ال�سالف 

ذلك  حمله؛  غري  ويف  �سديد  غري  نعي  هو  امل�ستندات  حجة  واإهدار  والواقع  للقانون 

اأنه  من املتفق عليه يف الفقه والعمل الق�سائي اأن الواقع هو م�سدر احلق املدعى به 

اأي الت�سرف القانوين والواقعة التي اأن�ساأت هذا احلق واأن عبء اإثبات هذا الواقع 

على اخل�سوم ويرتبط فهم مو�سوع الدعوى باالأدلة والدفوع التي يقدمها اخل�سوم 

اإىل التكييف القانوين للواقع ق�سد اإنزال القواعد القانونية التي �سنها امل�سرع عليه 

وهذا ما طبقته املحكمة م�سدرة احلكم املطعون فيه ومن قبلها حمكمة اأول درجة 

الذي بني حكمها على انعدام م�سوؤولية املطعون �سدها النعدام خطاأ قائد املركبة 

لكون اخلطاأ يف امل�سوؤولية هو انحراف ال�سخ�س عن ال�سلوك املاألوف لل�سخ�س العادي, 

وهذا االنحراف واقعة مادية تثبت عن طريق قرائن ق�سائية متتابعة تنقل عبء 

االأثبات من جانب اإىل جانب اإىل اأن يعجز اأحد الطرفني عن اإثبات ما يزحزح عنه 

القرينة وقد ي�ستغرق خطاأ املدعي خطاأ املدعى عليه )كما هو يف الدعوى املاثلة( 

ثابت  خطاأ  االأمر  من  الواقع  يف  هو  العك�س  الإثبات  قابل  غري  املفرو�س  اخلطاأ  الأن 

كخطاأ من يتعهد اإليه بالرقابة على غريه, يف حني ي�سح اأن يوؤثر الفعل ال�سادر من 

هنا  اخلطاأ  ويقا�س  خطاأ  الفعل  هذا  كان  اإذا  عليه(  )املدعى  م�سوؤولية  يف  امل�سرور 

مبعياره املعروف وهو انحراف امل�سرور يف �سلوكه عن املاألوف من �سلوك الرجل املعتاد.

الذي  هو  امل�سرور  خطاأ  فاإن  امل�سرور  خطاأ  نتيجة  هو  املركبة  قائد  خطاأ  كان  وملا 

ي�ستغرق خطاأ قائد املركبة وعلى هذا االأ�سا�س َبَنت املحكمة حكمها عليه باأ�سباب 

�سائغة لها اأ�سلها الثابت يف االأوراق تكفي حلمله لكون الطاعن قطع الطريق ب�سكل 

غري متوقع وكان بحالة �سكر بنّي اإىل حد الثمالة مما يحقق عدم احتياطه وخطاأه 
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الذي هو ال�سبب الوحيد لالإ�سابة فقد ثبت اأن اخلطاأ املفرو�س يف جانب ال�سائق لي�س 

اإال نتيجة فعل امل�سرور اخلاطئ ولذلك ا�ستغرق خطاأ العابر خطاأ ال�سائق, وانعدمت 

فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  وعليه  وال�سرر,  ال�سائق  بني  ال�سببية  العالقة 

مبخالفة القانون يف غري حمله لعدم ارتكازه على اأي اأ�سا�س مما يتعني معه الق�ساء 

املادة  ا ملقت�سيات  الكفالة وطبقاً واإلزام الطاعن بامل�ساريف وم�سادرة  برف�س الطعن 

)261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

بامل�ساريف  الطاعن  واألزمت  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  الطعن  بَقبول  املحكمة  »حكمت 

وم�سادرة الكفالة«. 
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2017/2/19م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/   ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة:   حممد بن حمد النبهاين, وعبد اهلل �سيخ اجلزويل,  ويحي حممد 

عبد القادر,  وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)92(

الطعن رقم 2016/130٥م

�سرر) حتديد – تعوي�س-  طلب( 

معاناة امل�سرور من اأمل وتيب�س يف الكتف وا�ستمرار هذه املعاناة ملدة تزيد على  -

املحكمة يف �سوء  العاهة وي�ستحق عنها تعوي�سا تقدره  ال�سنة يجعلها يف حكم 

ن�سبة العجز التي انتهى اإليها التقرير الطبي.

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق اأن الطاعن )املدعي( 

اأقام الدعوى رقم )2016/14م( بتاأريخ: 2016/1/11م لدى املحكمة االبتدائية 

بجعالن بني بوعلي بو�ساطة حماميه مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها احلكم باإلزام 

املطعون �سدها )املدعى عليها( باأن توؤدي ملوكله تعوي�سا قدره خم�سة ع�سر األف ريال 

عماين )1٥.000 ر.ع(, وذلك على �سند من القول اإنه تعر�س بتاأريخ: 2014/٥/17م 

حلـــــادث �سري ت�سبب فيه قائد املركبة رقـــم ).............( املوؤمنة لدى املطعون 

�سدها )املدعى عليها(. 

احلكم  يف  جاء  ح�سبما  التالية  باالإ�سابات  اأ�سيب  )املدعي(  الطاعن  اإن  وحيث 

االبتدائي:

ـ ك�سر  يف عظم الكتف ي�سل اجلوف احلقاين للكتف اليمنى. 

ـ ك�سر يف رقبة الكتف.

ـ اإ�سابة يف الكتف اليمنى.

ـ مت تثبيت الك�سر بو�سع �سفيحة بها خم�س فتحات.

الدعوى ح�سبما جاء مبحا�سر جل�ساتها, وبجل�سة  اأول درجة  حيث نظرت حمكمة 

)املدعى  �سدها  املطعون  وكيل  يقدم  ومل  بوكيله  طرف  كل  مثل  )2016/3/6م( 

عليها( مذكرة بالرد.
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وبتاأريخ: 1437/6/17هـ املوافق 2016/3/27م حكمت املحكمة االبتدائية باإلزام 

املطعون �سدها )املدعى عليها( باأن توؤدي للطاعن  )املدعي( مبلغا قدره ثالثة اآالف  

على  تف�سيال  التعوي�س  قدرت  حيث  وامل�ساريف,   )3.600( عماين  ريال  و�ستمائة 

النحو االآتي:

ـ ك�سر  يف عظم الكتف ي�سل اجلوف احلقاين للكتف اليمنى 1.٥00 ر.ع.

ـ ك�سر يف رقبة الكتف 1٥00 ر.ع.

ـ مت تثبيت الك�سر بو�سع �سفيحة بها خم�س فتحات ) ال�سمحاق( 600 ر.ع.

ومل يلق هذا احلكم َقبوال لدى الطاعن )امل�ستاأنف( فطعن فيه الطاعن باال�ستئناف 

رقم )2016/9٨م( مبوجب �سحيفة بو�ساطة وكيله القانوين طلب يف ختامها َقبول 

درجة.  اأول  حمكمة  اأمام  طلبه  الذي  باملبلغ  مت�سك  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئناف 

وقد اأقيم اال�ستئناف على اأ�سباب حا�سلها اأنه مل يعو�س عن االإ�سابات.

كما مل يلق هذا احلكم َقبوال لدى املطعون �سدها )امل�ستاأنفة( فطعنت فيه باال�ستئناف 

ختامها  يف  طلبت  القانوين  وكيلها  بو�ساطة  �سحيفة  مبوجب  )2016/121م(  رقم 

, ويف املو�سوع بالنزول بالتعوي�س اإىل األف وخم�سمائة ريال  َقبول اال�ستئناف �سكالاً

عماين )1.٥00 ر.ع(. وقد اأقيم اال�ستئناف على اأ�سباب حا�سلها اأن احلكم امل�ستاأنف 

خالف القانون وقا�سر يف الت�سبيب.

وبتاأريخ: 1437/9/1هـ املوافق: 2016/6/7م اأ�سدرت حمكمة ثاين درجة حكمها 

, ويف املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف. يف اال�ستئنافني بَقبولهما �سكالاً

املاثل مبوجب �سحيفة  بالنق�س  الطاعن فطعن فيه  َقبوال من  يلق هذا احلكم  ومل 

وقعها حماميه املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا واأودعها اأمانة �سر املحكمة العليا 

بتاأريخ: 2016/7/13م م�سفوعة ب�سورة من �سند وكالته عنها وما يفيد �سداد الر�سم 

االإجراءات  قانون  من   )246,247( املادتني  ملقت�سيات  ا  طبقاً الكفالة  واإيداع  املقرر 

املدنية والتجارية.

وحيث اإن الطعن اأقيم على �سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على احلكم املطعون 

فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله والف�ساد يف اال�ستدالل ذلك الأنه 

ا املادتني الثانية والثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م(  ق�سى خمالفاً

اأغفل تعوي�س بع�س  والواقع كما  للحقيقة  االإ�سابات مب�سميات مغايرة  �سمى  حيث 
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االإ�سابات, وعو�سه )1.٥00 ر.ع( عن الك�سر املفتت يف لوحة العظم من الكتف املمتد 

اإىل التجويف الكتفي على اعتبار اأنه ها�سم بينما الو�سف ال�سحيح هو منقل وي�ستحق 

ع�سر ون�سف ع�سر الدية, واأخطاأ عند و�سف العملية اجلراحية بال�سمحاق يف حني 

ع�سر  ن�سف  املو�سحة  ودية  باملو�سحة  اجلراحية  العمليات  املذكور  املر�سوم  �سمى 

وعن  ال�سفائح,  الإزالة  اأجريت  التي  الثانية  العملية  عن  تعوي�سه  واأغفــل  الدية, 

باعتبارها  ر.ع(   7.٥00( تقدر  عدل  حكومة  عنها  وي�ستحق  اليمنى  الكتف  تيب�س 

فقدا ملنفعة ع�سو زوجي, كما ي�ستحق عن االأمل امل�ستمر يف مف�سل الكتف وي�ستحق 

مبلغا  ي�ستحق   )%30( البالغة  العجز  ن�سبة  وعن  ر.ع(,   2.7٥0( قدره  مبلغا  عنه 

قدره )4.٥00 ر.ع(.  

, ويف املو�سوع نق�س  وطلب وكيل الطاعن يف ختام �سحيفة الطعن َقبول الطعن �سكالاً

مبلغ  برفع  ا  جمدداً والق�ساء  فيه  املطعون  للحكم  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم 

التعوي�س اإىل ع�سرين األف ريال عماين )20.000 ر.ع(, واحتياطيا واإعادة االأوراق 

امل�ساريف عن  املطعون �سدها  واإلزام  بهيئة مغايرة  لنظره  اال�ستئناف  اإىل حمكمة 

كافة درجات التقا�سي.

فردت  2016/10/2٥م  بتاأريخ:  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اإعالن  مت  حيث 

اأمام املحكمة العليا  2016/11/2 بو�ساطة حماميها املقبول للرتافع  عليها بتاأريخ: 

التقرير  يف  الواردة  االإ�سابات  اأو�سح  فيه  املطعون  احلكم  اأن  فيها  جاء  مذكرة  يف 

الطبي ال�سادر من اللجنة الطبية مب�ست�سفى خولة وو�سع لها تقديرا يتنا�سب مع كل 

اإ�سابة, وطلب يف ختام املذكرة رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه. وبتاأريخ: 

بتاأريخ:  وكيله  عليها  فعقب  الرد  مذكرة  من  ب�سورة  الطاعن  اأعلن  2016/11/9م 

2016/11/20م ومل يبد وكيل املطعون �سدها مبالحظاته على هذا التعقيب حيث 

اأعلن به بتاأريخ: 2016/11/22م.

الـمحكمة

بعد االطالع على االأوراق وتالوة التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. 

وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فقد قبلته املحكمة يف غرفة املداولة.

من  حمله  يف  فاإنه  الوحيد  بال�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  عن  اإنه  وحيث 

ال�سرر  جلرب  �سرعت  واالأرو�س  الديات  قواعد  اأن  ذلك  التعوي�س  تقدير  حيث 
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الناجم عن اجلناية على النف�س وما دونها, وتقدير التعوي�س العادل اجلابر لل�سرر 

الكا�سف عن نوع  اإال بالبيان ال�سحيح  الغاية منه  الذي تخلفه االإ�سابات ال يحقق 

االإ�سابة  على  املحكمة  اأ�سبغت  فاإذا  عنها,  نتجت  التي  واالآثار  وو�سفها  االإ�سابات 

اأخذه  الواجب  التعوي�س  مقدار  لتحديد  كافيا  الو�سف  هذا  كان  ال�سرعي  الو�سف 

فواتها  كان  �سواء  املنفعة  فقدان  حالة  يف  اأما  لل�سرر.  عادال  جربا  اجلاين  مال  من 

كليا اأو جزئيا, والعاهة التي تو�سف باأنها  م�ستدمية اأو املعاناة اإذا امتدت ل�سنة اأو 

اأكرث, فالعربة يف حتديد مداها هو التقرير الطبي ويح�سب التعوي�س عنها يف �سوء 

الطبية  اجلهات  حددتها  التي  العجز  ن�سبة  وهو  املحكمة   اعتمدته  الذي  املعيار 

مل  درجة  اأول  حمكمة  اأن  جند  املحددات  هذه  با�ست�سحاب  اإنه  وحيث  املخت�سة. 

للمر�سوم  خمالفة  نتيجة  اإىل  فانتهت  الدعوى  يف  الواقع  على  القواعد  هذه  تنزل 

ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( و�سايرتها حمكمة ثاين درجة حني ق�ست بتعوي�س 

الك�سر الذي و�سفته باأنه مفتت وممتد اإىل التجويف الكتفي االأمين تعوي�س الك�سر 

الها�سم وكذلك يف العملية اجلراحية لتثبيت الك�سر حني وافقت حمكمة اأول درجة 

املحكمة مما يكون  ا�ستقر عليه ق�ساء هذه  املذكور وما  ال�سلطاين  املر�سوم  خمالفة 

احلكم املطعون فيه خمالف للقانون ن�سا وتطبيقا متعينا لهذا ال�سبب نق�سه.

وحيث اإن املو�سوع �سالح للف�سل فيه فتحكم فيه هذه املحكمة وجوبا تطبيقا حلكم 

املادة )4/260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

وحيث اإن الطاعن اأ�سيب بك�سر مفتت يف لوحة العظم من الكتف ممتد اإىل التجويف 

الكتفي, ثم تثبيته بعملية جراحية, ونتج عنه وهن يف ع�سلة الذراع وتيب�س الكتف 

وذات  الدية  من  املائة  يف  ثالثني  الك�سر  يف  فاإن  الكتف,  حتريك  عند  واأمل  اليمنى 

الن�سبة يف العملية اجلراحية, وحيث اإن الثابت من التقارير الطبية اأن احلادث وقع 

بتاأريخ:  الطبية  اللجنة  اآخر تقرير طبي �سدر عن  وكان  2014/٥/27م  بتاأريخ: 

201٥/10/٥م, وبني هذه التقرير بو�سوح اأن الطاعن يعاين من اأمل وتيب�س يف الكتف 

وي�ستحق  العاهة  حكم  يف  يجعلها  ال�سنة  على  تزيد  ملدة  املعاناة  هذه  ا�ستمرار  فاإن 

اإليها التقرير امل�سار  عنها تعوي�سا تقدره املحكمة يف �سوء ن�سبة العجز التي انتهى 

اإليه ليكون جملة ما ي�ستحقه هو املبلغ الذي ختم به �سحيفة دعواه االبتدائية وال 

يجوز تعديل هذا الطلب الأول مرة اأمام هذه املحكمة, وهو خم�سة ع�سر األف ريال 

عماين. 
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)2016/121م(  رقم  اال�ستئناف  يف  املحكمة  حتكم  �سلف  ما  على  بناء  عن  اإنه  وحيث   

برف�سه, ويف اال�ستئناف رقم )2016/9٨م( بتعديل احلكم املطعون فيه )امل�ستاأنف( برفع 

مبلغ التعوي�س املحكوم به اإىل خم�سة ع�سر األف ريال عماين )1٥.000 ر.ع( األف ريال 

عماين واإلزام املطعون �سدها م�ساريف اال�ستئنافني وم�ساريف هذا الطعن ورد الكفالة 

للطاعن تطبيقا للمادتني )1/247 و2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بَقبول الطعن �سكالاً

)2016/9٨م(  رقم  اال�ستئناف  ويف  برف�سه,  )2016/121م(  رقم  اال�ستئناف  يف 

بتعديل احلكم املطعون فيه )امل�ستاأنف( برفع مبلغ التعوي�س املحكوم به اإىل خم�سة 

ع�سر األف ريال عماين )1٥.000 ر.ع( ,واإلزام املطعون �سدها م�ساريف اال�ستئنافني 

وم�ساريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2017/3/19م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/   ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  اجلزويل,   �سيخ  اهلل  وعبد  النبهاين,  حمد  بن  حممد  الق�ساة:   الف�سيلة 

حممد عبد القادر,  وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)93(

الطعن رقم 2016/1636م

م�سوؤولية )اأركان- �سرر - اإثبات( 

التعوي�س  - دعوى  اأن  املحكمة  بهذه  الق�سائي  والعمل  القانون  يف  عليه  امل�ستقر 

بفعل  وقع  ال�سرر  اأن  اإثبات  �سوى  امل�سرور  على  تلقي  ال  ال�سرر  على  املبينة 

يف   املت�سبب  من  الفرتا�سه  اخلطاأ  وجود  لبحث  احلاجة  عدم  ذلك  اأثر  ال�سيء. 

الفعل ال�ساّر. اأ�سا�س ذلك اأن الفقه االإ�سالمي يوؤ�س�س هذه امل�سوؤولية على قاعدة 

»املبا�سر �سامن واإن مل يتعمد اأو يتعد«.

الوقائع

اأقاموا  اأن املدعني  اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق  الوقائع كما  تتلخ�س 

وكيلهم  بو�ساطة  ب�سور  االبتدائية  املحكمة  لدى  )43/م/2016م(  رقم  دعوى 

الدية  تدفع  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  ختامها  يف  ا  مطالباً �سحيفة  مبوجب 

املقررة قانونا لورثة ).............( مع اإلزامها مب�ساريف الدعوى.

حيث نظرت حمكمة اأول درجة الدعوى وفق حما�سر جل�ساتها اإىل اأن اأ�سدرت حكمها 

بجل�سة )1437/7/10هـ ـ املوافق 2016/4/1٨م( القا�سي باإلزام املدعى عليها باأن 

توؤدي للمدعني )ورثة الهالك( مبلغ الدية وقدره )1٥.000 ر.ع( خم�سة ع�سر األف 

ريال عماين واإلزامها بر�سوم الدعوى.

فلم يلق هذا احلكم َقبوال لدى املدعى عليها فا�ستاأنفته بو�ساطة حماميها مبوجب 

, ويف املو�سوع اإلغاء احلكم امل�ستاأنف  �سحيفة طلبت يف ختامها َقبول اال�ستئناف �سكالاً

ا برف�س الدعوى. والق�ساء جمدداً

على اأ�سباب حا�سلها اأن احلكم امل�ستاأنف اأخطاأ يف تطبيق القانون وذلك بعدم توافر 

املحكمة  عن  ال�سادر  اجلزائي  احلكم  بينه  ما  على  التق�سريية  امل�سوؤولية  اأركان 
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الع�سكرية والذي ق�سى برباءة املتهم )املوؤمن له( من التهمة امل�سندة �سده واأرجعة 

التعوي�س  اأركان  اأهم  اأن  ومبا  عليها  املوؤمن  املركبة  يف  فني  �سبب  اإىل  احلادث  �سبب 

على  بالتعوي�س  احلكم  ي�سوغ  فال  له  املوؤمن  من  انتفت  قد  التق�سريية  امل�سوؤولية  يف 

ا. ال�سركة املوؤمنة لذلك يلتم�س احلكم ملوكلته بالطلبات املذكورة �سلفاً

حيث نظرت حمكمة ثاين درجة اال�ستئناف بجل�ساتها وح�سر عن امل�ستاأنف �سدهم 

وكيلهم/ ........... باالأ�سالة عن نف�سه وبالوكالة عن باقي الورثة )اأم املتوفى( 

املقدرة مببلغ  بها  املحكوم  ت�سلم دية مورثهم  اأنه  اأقر  وبجل�سة )2016/10/11م( 

األف ريال عماين وباأن احلكم االبتدائي �سارح بذاته ويطلب تاأييده  خم�سة ع�سر 

وبعد االإجراءات التي اتخذتها حمكمة اال�ستئناف اأ�سدرت حكمها باجلل�سة املنعقدة 

اال�ستئناف  بَقبول  القا�سي  2016/10/2٥م(  املوافق  ـ  143٨/2/23هـ  بتاأريخ: 

, ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف وحتميل امل�ستاأنفة امل�ساريف. �سكالاً

فلم ينل هذا احلكم َقبوال لدى امل�ستاأنفة فطعنت فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

موقعة من قبل حماميها املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا الذي اأودعها باأمانة �سر 

هذه املحكمة بتاأريخ: 2016/12/1م م�سفوعة ب�سورة �سند وكالته عنها وما يفيد 

و247(   244( املادتني  ملقت�سيات  ا  طبقاً الكفالة  مبلغ  واإيداع  املقررة  الر�سوم  �سداد 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية حيث مت اإعالن املطعون �سدهم ب�سحيفة 

الطعن فلم يردوا عليها.

حيث اإن الطعن اأقيم على �سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على احلكم املطعون فيه 

ا باأن امل�سوؤولية التق�سريية  خمالفته للقانون والثابت باالأوراق الأنه من املعلوم قانونيًّ

تقوم على االإخالل بالتزام يرتتب عليه االأ�سرار بالغري وال تقوم اإال بتوافر ثالثة 

عدم  الكافة  على  يفر�س  قانوين  بالتزام  االإخالل  وهو  اخلطاأ  منها  االأول  اأركان 

االإ�سرار بالغري, وهو دائما التزام ببذل عناية وذلك باأن ي�سطنع ال�سخ�س يف �سلوكه 

اليقظة والتب�سر واحليطة حتى ال ي�سر بالغري فاإذا ما انحرف عن هذا ال�سلوك كان 

الذي  وال�سرر  اخلطاأ  هذا  ويحدث  امل�سوؤولية  لتحقق  وحده,  خطاأ  االنحراف  هذا 

اأ�ساب امل�سرور. وملا كان الركن االأول من امل�سوؤولية قد انتفى حيث اإن املتهم مل يرتكب 

خطاأ حيث ق�سى برباءته وبالتايل ال يت�سور وجود �سرر واإن ال�سرر احلا�سل مل يكن 

ب�سبب خطاأ املتهم قائد املركبة املوؤمنة وبالتايل ال يت�سور حتميل املتهم التزامات اأو 

اأي اأداء مبلغ جلرب ال�سرر حتى حتل حمله الطاعنة وحيث انتفت عنا�سر امل�سوؤولية 
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التق�سريية مما يوؤكد اأن احلكم املطعون عليه يف ق�سائه بالتعوي�س خالف القانون.

ومن ناحية اأخرى ت�ساندت املحكمة يف ق�سائها اإىل جمموعة من املبادئ القانونية 

ولكنها اأخطاأت عند اإنزال هذه املبادئ على الواقعة حمل الدعوى.

رقم  الق�سية  يف  ال�سادر  )201٥/4٥م(  رقم  اجلزائي  احلكم  مطالعة  من  واإنه 

ـ  )٨/ق/201٥م  ورقم  عام(  ادعاء  ـ  )201٥/27م  ورقم  ع�سكرية(  ـ   201٥/36(

)�س  يف  الرباءة  تاأ�سي�سها  يف  احلكم  م�سدرة  املحكمة  قالت  اخلا�سة(  املهام  �سرطة 

10(: جند باأنه مل يكن فعل املتهم هو ال�سبب يف وقوع احلادث وال دخل له يف حدوث 

الق�ساء  اأي  املتهم  اإىل  ن�سب  ما  اإىل عدم ثبوت  باأنها خل�ست  وا�ستطردت  ـ  النتيجة 

بالرباءة لعدم ارتكاب اجلرم وعدم �سحة اجلرمية املن�سوبة اإىل املتهم.

واإن احلكم الطعني جاء به اأنه ال اأثر للحكم اجلزائي بالرباءة على القا�سي املدين 

اجلزائي  احلكم  ا�ستند  اإذا  وحيدة  حالة  يف  اإال  املدنية  امل�سوؤولية  حتديد  عند 

بالتعوي�س  يق�سي  لكي  وبالتايل  املاثلة(  )احلالة  اجلرم  وقوع  عدم  اإىل  بالرباءة 

ي�ستلزم قانوناًا توافر عنا�سر امل�سوؤولية التق�سريية كاملة, والثابت عدم توافر اأهم 

دون  باالأثر  للق�ساء  القانون  يخالف  بالتعوي�س  الق�ساء  ثم  ومن  )اخلطاأ(  اأركانها 

حتقق الواقعة املحدثة لهذا االأثر.

ـ قيا�س مع  املاثلة  اأعمال تابعة على احلالة  اأحكام م�سوؤولية املتربع عن  اأما قيا�س 

عن  ي�ساأل  ثم  ومن  تابعته  على  �سيطرته  عن  ناجتة  املتبوع  م�سوؤولية  الأن  ـ  الفارق 

التي  ا للغري وهذا ال ينطبق على املركبة  ال�سيطرة طاملا �سببت �سرراً اخللل يف هذه 

كان يقودها املتهم.

وملا كان احلكم الطعني اأ�سابه اأوجه عوار كثرية االأمر الذي يحق معه للطاعنة طلب 

وقف التنفيذ حلني الف�سل يف مو�سوع الطعن, ال�سيما اأن املطعون �سدهم اأجانب وغري 

مقيمني بال�سلطنة وي�سعب ا�سرتداد املبلغ يف حالة َقبول الطعن.

وبناء عليه فاإن الطاعنة تلتم�س من املحكمة الق�ساء:

. 1ـ بَقبول الطعن �سكالاً

2ـ وقف تنفيذ احلكم املطعون عليه حلني الف�سل يف مو�سوع الطعن.

3ـ بنق�س احلكم املطعون عليه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف �سور لنظرها 

بهيئة مغايرة.

4ـ الت�سدي للف�سل يف مو�سوع النزاع باإلغاء احلكم املطعون عليه والق�ساء برف�س الدعوى.
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الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل تقرير القا�سي 

مقبول  فهو  ال�سكلية  اأو�ساعه  كافة  ا�ستوفى  الطعن  اإن  حيث  املداولة.  وبعد  املقرر 

اإيراده  ال�سالف  ال�سبب  يف  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  نعي  اإن  وحيث   . �سكالاً

يف  والثابت  للقانون  الطعني  احلكم  خمالفة  يف  واملتمثل  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيالاً 

االأوراق هو نعي غري �سديد ذلك اأنه  من امل�ستقر عليه يف القانون والعمل الق�سائي 

بهذه املحكمة اأن دعوى التعوي�س املبنية على امل�سوؤولية التق�سريية التي ال تلقي على 

امل�سرور �سوى اإثبات اأن ال�سرر وقع بفعل ال�سيء ليفرت�س اخلطاأ اإىل جانب املدعى 

عليه مع اأن الفقه االإ�سالمي يوؤ�س�س هذه امل�سوؤولية على قاعدة فقهية وهي املبا�سر 

ا لهذه القاعدة فاإن من يبا�سر الفعل �سامن له  �سامن واإن مل يتعمد اأو يتعد. وتطبيقاً

دون حاجة اإىل اإثبات تعمده اأو تعديه الرتكاب الفعل ذلك اأن املبا�سرة فعل اإيجابي 

ويحدث ال�سرر مبجرد ات�سال االآلة بال�سيء وتتتحقق الرابطة ال�سببية بني الفعل 

اأن  وبينت  الدعوى  اأوراق  من  ا�ستخل�ست  املو�سوع  حمكمة  واإن  هذا  وال�سرر  املبا�سر 

ق�ساء املحكمة اجلنائية برباءة �سائق املركبة ال تقيد القا�سي املدين بهذا التكييف 

ا  بل يتبع التكييف املدين الذي يفرت�س اخلطاأ يف جانب قائد املركبة يف احلادث طبقاً

لقواعد امل�سوؤولية التق�سريية باالإ�سافة اإىل اأن ال�سائق م�سوؤول بالتبعية عما حتدثه 

مركبته من اأ�سرار بناء على قاعدة م�سوؤولية املتبوع عن اإعمال تابعة وهي م�سوؤولية 

مفرت�سة بالن�سبة لقائد املركبة الذي ارتكب احلادث وما دام امل�سرور مل يقم باأي 

املدنية  املعامالت  قانون  من   )199( املادة  فان  املركبة  �سائق  جتاه  جانبه  من  خطاأ 

ن�ست على )من كان حتت ت�سرفه اأ�سياء تتطلب عناية خا�سة للوقاية من �سررها اأو 

اآالت مكانيكية التعوي�س عما حتدثه من �سرر ما مل يثبت اأن وقوع ال�سرر كان ب�سبب 

اأجنبي ال يد له فيها( وملا كان ذلك وكان ملحكمة املو�سوع ال�سلطة التامة يف حت�سيل 

فهم واقع الدعوى وتقييم االأدلة وم�ستنداتها املقدمة وموازنة بع�سها ببع�س والرد 

على كل الدفوع املقدمة من قبل اخل�سوم لتبيان احلقيقة التي اقتنعت بها واأقامت 

ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت يف االأوراق والقانون تكفي حلمله على الوجه 

ال�سحيح مما يكون معه النعي على احلكم املطعون فيه ب�سبب الطعن غري جدير باالعتبار 

لعدم ارتكازه على اأ�سا�س قانوين مما تق�سي معه املحكمة برف�س الطعن.

فلهذه االأ�سباب

الطاعنة  واألزمت  برف�سه  الـمو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بَقبول  الـمحكمة  »حكمت 

الـم�ساريف وم�سادرة الكفالة«.
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 2017/6/11م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/  �سليمان بن عبداهلل اهلل اللويهي, وع�سوية كل من اأ�سحاب 

ويحيى  اجلزويل,  �سيخ  اهلل  وعبد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)94(

الطعن رقم 2016/1٨11م

�سرر) تعوي�س- تقدير( 

االأمل  - اأّما  الكربى,  الدية  من   %40 ي�ساوي  ك�سور  اأربعة  عن  امل�ستحق  التعوي�س 

فاإنه  لعام  االأمل  ذلك  وامتد  االإ�سابات  تلك  جراء  من  كان  اإن  فاإّنه  عنها  الناجت 

ا يقدر حكومة عدل. يعترب عاهة ي�ستحق عنها تعوي�ساً

الوقائع

اأن املدعي  �سائر االأوراق يف  الوقائع كما يبني من احلكم املطعون فيه ومن  تتح�سل 

ـ  )2014/903م  بالرقم  االبتدائية  الدعوى  اأقام  قد  كان  ا(  حاليًّ �سده  )املطعون 

ا( باأن  م�سقط( طالب باحلكم له فيها باإلزام ال�سركة املدعى عليها )الطاعنة حاليًّ

توؤدي له مبلغ )20.000 ر.ع( وم�ساريف الدعوى واألف ريال عماين اأتعاب املحاماة.

ت�سببت  2013/3/13م  بتاأريخ:  �سري  حلادث  تعر�س  قد  باأنه  لدعواه  ا  �سرحاً وقال 

االإ�سابات  حلقته  وقد  عليها  املدعى  لدى  املوؤمنة   )..........( رقم  املركبة  فيه 

املو�سوفة باالأوراق وقد تخلدت لديه ن�سبة عجز بلغت )2٥%( مما حدا به الإقامة 

ا لدعواه �سور امل�ستندات:  اأرفق �سنداً الدعوى املاثلة بطلباتها ال�سالف بيانها, وقد 

عليها  املدعى  ور�سالة  ال�سرطة  وتقرير  عليها  للمدعى  التجاري  وال�سجل  )الوكالة 

لل�سرطة وتقرير ن�سبة العجز(.

والتي  جل�ساتها  مبحا�سر  ثابت  هو  كما  الدعوى  درجة  اأول  حمكمة  تداول  ولدى 

عليها  املدعى  عن  احلا�سر  قدم  وقد  هذا  القانوين.  بوكيله  كل  االأطراف  ح�سرها 

مذكرة الرد والتي دفع فيها بعدم امل�سوؤولية لعدم اإثبات خطاأ قائد املركبة املوؤمنة 

لديها, و�سمم احلا�سر عن املدعي على طلباته. وبجل�سة )201٥/2/22م( اأ�سدرت 

املحكمة حكمها: برف�س الدعوى بحالتها وباإلزام املدعي امل�ساريف.
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بالرقم  باال�ستئناف  عليه  فطعن  املدعي  لدى  َقبوال  املذكور  احلكم  يلق  مل  وملا 

)201٥/349م( والذي طالب فيه باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء بطلباته املقدمة 

بدعواه املبتدئة, على �سند من القول باأن قيادة قائد املركبة �سالفة البيان جاءت 

اإ�سابات ومعاناة  ال�سبب فيما حلقه من  التهور والرعونة وهي  بطريقة ال تخلو من 

)مادية ومعنوية( وتخلدت لديه ن�سبة عجز بلغت )%2٥(.

والتي  مبحا�سرها  ثابت  هو  كما  الدعوى  اال�ستئنافية  املحكمة  تداولت  وحيث 

اأن �سمم كل طرف على طلباته  ح�سرها االأطراف كل بوكيله القانوين. هذا وبعد 

ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  بَقبول  حكمها:  )201٥/٥/31م(  بجل�سة  املحكمة  اأ�سدرت 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنف امل�ساريف.

واإذ مل يلق احلكم املذكور َقبوال لدى املدعي فطعن عليه بالطعن رقم )201٥/1043م 

, ويف املو�سوع نق�س احلكم املطعون  ـ الدائرة املدنية/ب( وقد طالب فيه بَقبوله �سكالاً

فيه واحلكم باإعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

بطلباته  للطاعن  واحلكم  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  باإلغاء  ا:  واحتياطيًّ

العجز  ن�سبة  وعن  واملعنوية  املادية  االأ�سرار  عن  ر.ع(   20.000( مببلغ  بالتعوي�س 

ا على خطاأ احلكم املطعون فيه للقانون  التي حلقته جراء احلادث وبامل�ساريف, موؤ�س�ساً

عندما اأ�س�س ق�ساءه على عدم توافر ما يقطع حتقق اخلطاأ من جانب قائد املركبة 

الطاعن قدم م�ستنداته  اأن  بالتعوي�س ويف حني  اإلزامه  ال�سالف ذكرها حتى ميكن 

الدالة على ذلك اخلطاأ واحلال اأن املحكمة مل حتقق الدعوى وتفح�س م�ستنداتها 

واإعالن  ا�ستكمال االإجراءات  للقانون. هذا وبعد  ا وخمالفة  مما يعد خطاأ وق�سوراً

املطعون �سدها للرد على �سحيفة الطعن اإال اأنها مل تفعل, فمن ثم وبجل�سة )3 يناير 

احلكم  نق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بَقبول  حكمها:  املحكمة  اأ�سدرت  2016م( 

املطعون فيه مع االإحالة للهيئة املغايرة لنظر الدعوى من جديد واألزمت املطعون 

�سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن, تاأ�سي�سا على قاعدة من يبا�سر الفعل هنا من 

فعل  هي  املبا�سرة  اأن  ذلك  تعديه,  اأو  الفعل  ارتكاب  تعمده  اإثبات  اإىل  حاجة  دون 

ايجابي ويحدث ال�سرر مبجرد ات�سال االآلة بال�سيء وتتحقق رابطة ال�سببية بني 

فعل املبا�سر وال�سرر اإذا كان الفعل هو الذي اأحدث ال�سرر, ومن ثم فاإن عبء االإثبات 

العامة  للقاعدة  ا  امل�سوؤولية خالفاً لنفي هذه  املبا�سر  املدعى عليه  يكون على عاتق 

اإال يف  اإثبات اخلطاأ  امل�سرور  املدعي وال يكلف  البينة على  التي توجب  االإثبات  يف 
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حالة اأن ال�سرر حدث بالت�سبب وهذا يعني اأن على املدعى عليه اأن يثبت اأن ال�سرر 

اأو لقوة قاهرة  اأو حادث فجائي  قد ن�ساأ عن �سبب اأجنبي لِد له فيه كاآفة �سماوية 

اأو بفعل امل�سرور نف�سه حتى يعفي نف�سه من امل�سوؤولية اإذ امل�سوؤولية بحقه مفرت�سة, 

وي�ستطرد احلكم الناق�س ليقرر اإنه يت�سح اأن احلكم الطعني واملوؤيد حلكم اأول درجة 

قد اخ�سع كالهما واقع الدعوى على القاعدة العامة يف االإثبات باأن كلف الطاعن 

امل�سرور عبء اإثبات م�سوؤولية ال�سركة املطعون �سدها يف جرب ال�سرر مبعنى اإثبات 

اخلطاأ اىل املت�سبب فيه وقيام رابطة ال�سببية بينه وبني ال�سرر الذي حلق بامل�سرور 

ويف حني اأن اخلطاأ يف جانب املت�سبب مفرت�س لذ انتهى احلكم الطعني اإىل النتيجة 

الدالة  امل�ستندات  تلك  الدعوى  اأرفق مبلف  الطاعن قد  اأن  اإليها برغم  انتهى  التي 

على دعواه ـ مما يكون معه اأن احلكم الطعني قد خالف القانون.

والتي  مبحا�سرها  ثابت  هو  كما  الدعوى  نظر  املغايرة  الهيئة  با�سرت  وحيث 

ح�سرها االأطراف كل بوكيله القانوين وقد �سمم كل طرف على طلباته, وبجل�سة 

مو�سوع  يف  املحكمة  حكمت  ق�سى:  والذي  حكمها  اأ�سدرت  )2016/11/17م( 

باأن  �سدها  امل�ستاأنف  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  اال�ستئناف 

ا وخم�سمائة ريال عماين )٥00.13  ا وقدره ثالثة ع�سر األفاً توؤدي اإىل امل�ستاأنف مبلغاً

ر.ع( ورف�س ما زاد عن ذلك واإلزامها بدفع ثالثمائة ريال عماين )300 ر.ع( اأتعاب 

املحاماة وامل�ساريف عن درجتي التقا�سي.

والذي  املاثل  بالطعن  عليه  فطعنت  ال�سركة  لدى  َقبوال  املذكور  احلكم  يلق  مل  وملا 

2016/12/27م وكيلها  اأودع �سحيفته لدى اأمانة �سر املحكمة العليا عنها بتاأريخ: 

يعمل  والذي  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  املحامي   ,........... القانوين/ 

�سند  وقدم  القانونية,  واال�ست�سارات  للمحاماة  و�سركاوؤهم   ........... مبكتب/ 

, وب�سفة  الوكالة و�سدد الر�سم املقرر واأودع الكفالة, وقد طالب بَقبول الطعن �سكالاً

ا حلني الف�سل يف الطعن, ويف املو�سوع  م�ستعجلة وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتاً

ا: الت�سدي لتقدمي الطعن للمرة الثانية وذلك بنق�س احلكم الطعني والق�ساء  اأ�سليًّ

ر.ع(,   3.000( مببلغ  واالأتعاب  امل�ساريف  �سده  املطعون  واإلزام  الدعوى  برف�س 

كون  اإ�سابة  كل  مع  يتنا�سب  الذي  احلد  اإىل  التعوي�س  مبلغ  تخفي�س  ا:  احتياطيًّ

املطعون �سده ت�سبب يف ال�سرر.

وحيث نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه مبخالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه 
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يف  اأي�سا  اأخطاأ  قد  واأنه  كما  باالأوراق  الثابت  وخمالفة  اال�ستدالل  يف  وبالف�ساد 

تقدير التعوي�س املنا�سب للمطعون �سده عندما قام بتجزئة االإ�سابات والتعوي�س 

عنها الأكرث من مرة, اإذ عو�سه عن الك�سر ثم عو�سه مرة اأخرى عن ن�سبة العجز لكل 

اإ�سابة, فمن ثم جاءت طلبات الطاعنة �سالفة البيان.

ا عليه مار�س اخل�سوم حقهم القانوين  وحيث ا�ستكملت املحكمة الدعوى والذي ترتيباً

يف الرد والتعقيب, اإذ قدم املطعون �سده عن طريق وكيله القانوين/ ............., 

 ............ مبكتب/  يعمل  والذي  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  املحامي 

باحلكم  فيه  مت�سك  والذي  الرد  مذكرة  قدم  القانونية,  واال�ست�سارات  للمحاماة 

الطعني وطالب برف�س الطعن, كما وقدمت الطاعنة عن طريق وكيلها ال�سالف ذكره 

مذكرة التعقيب م�سممة فيها على طلباتها �سالفة البيان وبرغم اإعالن املطعون �سده 

للرد على تعقيب الطاعنة بتاأريخ: 2017/4/1٨م اإال اأنه مل يفعل, فمن ثم جاء بعد 

ا باملنطوق. املداولة الذي �سنورد تف�سيله الحقاً

الـمحكمة

, وحيث  وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

اإنه ويف املو�سوع ومبا نعت به الطاعنة على احلكم املطعون فيه مما اأوردته من اأ�سباب 

مبخالفة  املتعلق  �سببه  يف  النعي  فاإن  اإليها  االإ�سارة  و�سلف  طعنها  �سحيفة  �سمنتها 

الثابت باالأوراق  للقانون وتاأويله وبالف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة  احلكم الطعني 

مرتكب  جانب  يف  اخلطاأ  لثبوت  الطاعنة  م�سوؤولية  ثبوت  اإىل  انتهى  عندما  وذلك 

اأن  ال�سالف بيانها واملوؤمنة لدى الطاعنة برغم  احلادث الذي ت�سببت فيه املركبة 

الثابت باالأوراق يخالف ذلك واأن املخطئ هو املطعون �سده فاإن هذا يف جممله هو 

نعي يف غري حمله وغري �سديد.

ذلك اأنه  ملا كان حتقيق الدعوى وفح�س م�ستنداتها وتقدير الدليل وتقييمه ووزنه 

هو مما يقع �سمن �سلطة حمكمة املو�سوع طاملا كان ذلك له اأ�سله الثابت باالأوراق كما 

واأنه ف�سالاً عن ذلك فاإن املادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية تق�سي 

يف حالة نق�س احلكم واإحالته اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم الطعني لنظره بهيئة 

مغايرة اأوجب عليها وعلى �سبيل الوجوب واالإلزام اأن تتبع حكم املحكمة العليا يف 

باحلكم  جاء  مبا  تلتزم  اأن  عليها  اآخر  مبعنى  فيها,  ف�سلت  التي  القانونية  امل�ساألة 

الناق�س ومبوجهاته.
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وملا كان ذلك وكان مو�سوع امل�سوؤولية ومن يتحملها قد ح�سمها احلكم الناق�س ال�سالف 

ا للحكم الناق�س فاإن املطعون �سد قد قدم اأدلته التي تع�سد دعواه  البيان واأنه وفقاً

لدى  واملوؤمنة  احلادث  يف  املت�سببة  املركبة  قائد  خطاأ  ثبوت  على  ا  �ساهداً وتقف 

جرب  يف  له  املوؤمن  حمل  الطاعنة  حتل  اأن  عليه  يرتتب  والذي  الطاعنة  ال�سركة 

االأ�سرار, عليه فاإن كان احلكم الطعني قد انتهى اإىل ذلك فاإنه يكون قد التزم جانب 

القانون والتزم باحلكم الناق�س �سالف البيان فمن ثم فاإن حماولة ومعاودة الطاعنة 

ا تلتفت عنه املحكمة. للركون على ذات النعي فاإن ذلك ال يعدو كونه جدالاً مو�سوعيًّ

�سده  للمطعون  التعوي�س  تقدير  عند  القانون  مبخالفة  يتعلق  وفيما  اإنه  وحيث 

ي�ستحقه عندما ق�سى  وباأكرث مما  الذي حلقه  وال�سرر  يتنا�سب  والذي جاء مبا ال 

االإ�سابات  ذات  عن  اأخرى  مرة  عو�سه  ثم  �سده  املطعون  اإ�سابات  عن  بالتعوي�س 

اأن تقدير  عن ن�سبة العجز فاإن النعي يف هذه اجلزئية نعي �سديد ويف حمله ذلك 

اأن  �سريطة  املو�سوع  حمكمة  �سلطة  �سمن  يدخل  مما  هو  لل�سرر  اجلابر  التعوي�س 

باإنزالها وقائع الدعوى  اأ�سباب �سائغة تكفي حلمل ق�سائها عليه  تبني حكمها على 

املر�سوم  يف  املتمثلة  االإ�سالمية  ال�سريعة  مقت�سى  على  لل�سرر  اجلابر  التعوي�س  يف 

ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( ـ القانون الذي يحكم الدعوى املاثلة ـ وح�سبما ر�سم 

يف جدول الديات واالأرو�س لكل اإ�سابة ما ت�ستحقه من دية اأو اأر�س اأو حكومة عدل, 

وذلك ح�سب نوعها وموقعها من ج�سم امل�سرور, وبعد تتبع عنا�سر ال�سرر واإحاطتها 

اإحاطة �ساملة دومنا �سطط اأو مغاالة يف التعوي�س لدى الطرفني.

وبالنظر اإىل واقع الدعوى وما قدم فيها من م�ستندات يت�سح اأن احلكم الطعني برغم 

اإيراده لكافة عنا�سر ال�سرر بعد تتبعها وبيان نوعها وموقعها من ج�سم امل�سرور والتي 

متثلت يف االإ�سابات التالية: ك�سر بعظمة الذراع مع اأمل, ك�سر بعظمة احلو�س من 

الناحية الي�سرى وك�سر من اجلانبني بالكاحل االأي�سر مع اأمل, وتخلدت لديه ن�سبة 

عجز بلغت %2٥.

وكما واأنه قد اأ�ساب يف تقدير التعوي�س املقدر لكل اإ�سابة من تلك االإ�سابات )الك�سر( 

بو�سف الك�سور كلها جاءت ها�سمة وي�ستحق عنها 10% من الدية وذلك ح�سبما جاء 

يف جدول الديات واالأرو�س اإال اأن احلكم الطعني مل يوقف حينما ق�سى باالإ�سافة 

ا عن ن�سبة العجز ال�سالف بيانها عن كل ك�سر من تلك الك�سور ال�سالف  اإىل ذلك تعوي�ساً

ا باأنه وكما جرى عليه ق�ساء هذه املحكمة اأن التعوي�س عن ن�سبة العجز  بيانها علماً
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بالن�سبة للم�سرور اإمنا يكون بحق الذي ي�سمله ملحق احلوادث ال�سخ�سية اأو غريهم 

فاإنه ينظر لن�سبة العجز فيما اإذا كان امل�سرور قد ت�سببت االإ�سابة التي حلقته من 

ا  برت ع�سو من اأع�سائه اأو فقدان ذلك الع�سو ملنفعته ففي هذه احلالة يقدر له تعوي�ساً

ا مبا جاء بن�سبة العجز التي تخلدت لدى امل�سرور. عن تلك االإ�سابات اأخذاً

وملا كان ذلك وكان احلكم الطعني قد ق�سى للمطعون �سده بتعوي�س عن الك�سور التي 

ا كما جاء بن�سبة العجز التي حلقته فاإن احلكم يكون قد جاء  ا اإ�سافياً حلقته تعوي�ساً

بخالف التطبيق ال�سحيح للقانون, هذا وملا كان املطعون �سده قد حلقته عدد ك�سور 

40% وملا كان هناك اأمل حلق باملطعون  اأربعة وهي ك�سور ها�سمة فاإنه ي�ستحق عنها 

ا فمن ثم فاإنه يعترب عاهة  �سده جراء تلك االإ�سابات, وامتد ذلك االأمل لعام تقريباً

التعوي�س  يف  امل�ستحق  جملة  يكون  مبا  عدل  حكومة  يقدر  ا  تعوي�ساً عنها  ي�ستحق 

للمطعون �سده عن اإ�ساباته وما ترتب عليها من اأمل ما قدره )40+حكومة( تقدر له 

ا وقدره )10.000 ر.ع( ع�سرة اآالف ريال عماين, عليه وملا كان احلكم الطعني  مبلغاً

جاء  قد  يكون  فاإنه  ذلك  من  باأكرث  �سده  للمطعون  وق�سى  النظر  هذا  خالف  قد 

مبخالفة للقانون يتعني نق�سه.

هذا وملا كانت الدعوى �ساحلة للف�سل فيها لذا وعمالاً بن�س املادة )260( من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية واحلال اننا قد خل�سنا عند مناق�ستنا الأ�سباب الطعن 

املاثل باأن املطعون �سده قد حكم له باأكرث مما ي�ستحقه من تعوي�س اإذ ق�سى له مببلغ 

فقط,  عماين  ريال  اآالف  ع�سرة  ر.ع(   10.000( مبلغ  ي�ستحق  وهو  ر.ع(   13.٥00(

بالنزول  م�سقـــط(  ـ  )201٥/349م  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  يف  نحكم  فاإننا  عليه 

مبلغ  ر.ع(   10.000( ليكون  )املدعي(  �ســـده  للمطعون  به  املق�سي  التعوي�س  مببلغ 

مع  �سده  للمطعون  الطاعنة  ال�سركة  باأدائه  تلزم  فقط,  عماين  ريال  اآالف  ع�سرة 

اإلزام املطعون �سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة عمالاً بن�س املواد )247 و2٥9 

و260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

ويف  فيه,  املطعون  احلكم  نق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بَقبول  املحكمة  »حكمت 

املق�سى  التعوي�س  مببلغ  النزول  م�سقط(  ـ  )201٥/349م  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع 

به للمطعون �سده ليكون )10.000 ر.ع( ع�سرة اآالف ريال عماين مع اإلزام املطعون 

�سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/10/1٥م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ونا�سر بن �سامل اجلابري, ويحيى حممد 

عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)9٥(

الطعن رقم 2017/٥76م

حكم )تعوي�س – �سرر م�ستقبلي – عمليات جراحية - �سلل ن�سفي – اأنثى – حكومة عدل(

من  - حلقته  التي  االأ�سرار  للم�سرور  امل�ستحق  التعوي�س  قيمة  ح�ساب  يف  يدخل 

ال�ساّر  الفعل  ب�سبب  م�ستقبال  اإليها  �سيوؤول  التي  وحالُته  اجلراحية  العمليات 

ا من الثابت باالأوراق. اأخذاً

ي�ستحق ال�سلل الن�سفي الذي حلق االأنثى بالتعوي�س بديتها الكاملة. -

ملحق  - يف  عليها  املن�سو�س  املقّدرة  باالأرو�س  بالعمل  التعوي�س  ح�ساب  يكون 

الديات واالأرو�س ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨( واأحكام الفقه 

االإ�سالمي, وما عدا ذلك فهو حكومة عدل. �سرُط العمل بحكومة العدل عدم 

املجازفة واإمّنا ال�سعي جلرب ال�سرر.

الوقائع

اأقامت  اأن املدعية  اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق  تتلخ�س الوقائع كما 

ب�سحار  االبتدائية  املحكمة  لدى  2016/6/13م  بتاريخ:   )...( رقم  الدعوى 

بو�ساطة وكيلها �سد املدعى عليهما )1( �سركة ... للتاأمني و)2( �سركة ... للتاأمني 

يوؤديا  باأن  عليهما  املدعى  باإلزام  احلكم  طلبت  �سحيفة  مبوجب  مدخل(  )خ�سم 

مع  بها  حلقت  التي  االإ�سابات  عن  ا  تعوي�ساً ر.ع(   2٥٨.000( قدره  ا  مبلغاً للمدعية 

ا قدره )300 ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة. امل�ساريف ومبلغاً

على �سند من القول اأّنه بتاريخ 2014/1/1٥م تعر�ست املدعية حلادث �سري من قبل 

�ساري  ا  تاأميناً عليها  املدعى  لدى  املوؤمنة  و   )../...( رقم  حتمل  التي  املركبة  قائد 

املفعول ونتج عن احلادث اإ�سابات خمتلفة حلقت باملدعية وفق الثابت من التقرير 

الطبي املرفق يف ملف الدعوى.
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وبا�سرت حمكمة اأول درجة نظر الدعوى على النحو الوارد مبحا�سر جل�ساتها اإىل 

اأن ق�ست بجل�سة )143٨/3/14هـ املوافق 2016/12/14م( با يلي:

: بقبول اإخراج املدعى عليها من الدعوى. اأوالاً

ا قدره  ا: باإلزام ال�سركة ... للتاأمني )اخل�سم املدخل( باأن توؤدي للمدعية مبلغاً ثانياً

ا و�سبعمائة وخم�سون رياال )24.7٥0 ر.ع( واإلزامها بامل�ساريف ومبلغ  اأربعة وع�سرون األفاً

قدره مائة ريال عماين )100 ر.ع( عن اأتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

فا�ستاأنفته  للتاأمني(   ... )ال�سركة  املدخل  اخل�سم  من  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  فلم 

باال�ستئناف رقم )../2017م( بو�ساطة حماميها مبوجب �سحيفة طلبت يف ختامها 

, ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به والق�ساء  قبول اال�ستئناف �سكالاً

ا ومائتان وخم�سون رياال  ا باحلكم للم�ستاأَنف �سدها مببلغ قدره اثنا ع�سر األفاً جمّدداً

ا جلميع ما اأ�سابها من جراء احلادث. ا جابراً ا )12.2٥0 ر.ع( تعوي�ساً عمانيًّ

على اأ�سباب حا�سلها باأن احلكم امل�ستاأنف اأخطاأ يف تطبيق القانون وخمالفته حينما 

ا على دية الرجل بالرغم من كونها اأنثى وتاأري�س اإ�سابتها  اأرَّ�س للم�ستاأنف �سدها قيا�ساً

على اأ�سا�س ديتها املقدرة مببلغ قدره )7.٥00 ر.ع(.

كما اأن احلكم مل يلق قبوالاً لدى املدعية فا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم )../2017م( 

ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  قبول  ختامها  يف  طلبت  �سحيفة  مبوجب  وكيلها  بو�ساطة 

ا بزيادة مبلغ التعوي�س اإىل مبلغ  املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمّدداً

واإلزام  ا  ومعنويًّ ا  ماديًّ ا  تعوي�ساً عماين  ريال  األف  وخم�سون  وثمانية  مائتان  قدره 

اأتعاب املحاماة, وطلبت  امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف ومبلغ قدره )٥00 ر.ع( مقابل 

ومدى  امل�ستاأنفة  وحالة  النهائية  التقارير  ببيان  امل�ست�سفى  خماطبة  احتياطيا 

حاجتها للعالج واإمكانية �سفائها يف امل�ستقبل نا�سبة للحكم امل�ستاأنف خمالفة القانون 

والف�ساد يف اال�ستدالل بالقول باأن حمكمة اأول درجة �سيَّدت ق�ساءها على خالف ما 

هو ثابت من التقارير الطبية املرفقة بالدعوى واملت�سمنة لكافة اإ�ساباتها الناجمة 

عن احلادث واأحجمت املحكمة يف ق�سائها عن تقدير االأرو�س عن كل اإ�سابة كما اأنها 

مل حتكم لها بالتعوي�س عن �سررها املعنوي.

عن  فيها  ح�سر  التي  جل�ساتها  يف  اال�ستئنافني  نظر  درجة  ثاين  حمكمة  و�سرعت 

رقم  اال�ستئناف  يف  امل�ستاأنفة  عن  وح�سر  حماميها  للتاأمني   ... ال�سركة  امل�ستاأنفة 
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وبعد  للتاأمني   ... �سركة  عن  املحامي/...  ح�سر  كما  املحامي/...,  ).../2017م( 

االإجراءات التي اتخذتها املحكمة اأ�سدرت حكمها يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بتاريخ 

اال�ستئنافني  بقبول  القا�سي  2017/3/13م  املوافق  هـ   143٨ االآخرة  جمادى   13

, ويف املو�سوع بتعديل احلكم  رقم )../2017م( واال�ستئناف رقم )../2017م( �سكالاً

ا  األفاً وع�سرون  �سبعة  قدره  مبلغ  اإىل  به  املحكوم  التعوي�س  مبلغ  بزيادة  امل�ستاأنف 

ا )27.7٥0 ر.ع( واإلزام امل�ستاأنف �سدها الثانية يف  و�سبعمائة وخم�سون رياال عمانيًّ

ا قدره مائة ريال  اال�ستئناف رقم )../2017م( باأدائها للم�ستاأنفة مع امل�ساريف مبلغاً

ا. عماين عن اأتعاب املحاماة ورف�س اال�ستئناف رقم )../2017م( مو�سوعاً

فلم ينل هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنفة/ ... فطعنت فيه بالنق�س املاثل مبوجب 

اأودعها  اأمام املحكمة العليا الذي  �سحيفة موّقعة من قبل حماميها املقبول للرتافع 

باأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 2017/4/2م م�سفوعةاً ب�سورة من �سند وكالته عنها 

ا ملقت�سيات املادتني )244  وما يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

و247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

املقبول  بو�ساطة حماميها  الطعن فردت عليها  املطعون �سدها ب�سحيفة  اإعالن  ومت 

للرتافع اأمام املحكمة العليا يف مذكرة التم�ست املطعون �سدها االأوىل رف�س الطعن 

يف مواجهتها وتاأييد احلكم املطعون فيه ب�سقه املتعلق باإخراج املطعون �سدها االأوىل 

واإلزام الطاعنة بامل�سروفات ومبلغ قدره )300 ر.ع( عن اأتعاب حماماة.

خمالفة  الطعني  احلكم  على  فيه  تنعى  واحد  �سبب  على  طعنها  الطاعنُة  واأقامت 

هو  مما  باأقل  اجلزء  بتعديل  اأ�سباب  على  ق�ساءها  �سيَّدت  املحكمة  الأن  القانون 

وعدم  املنافع  وفوات  االإ�سابات  وتعدد  ال�سرر  ج�سامة  ذلك  وعلة  ا  قانونيًّ م�ستحق 

تطبيق اأحكام الديات لتنزل ما ت�ستحقه كل اإ�سابة من تعوي�س؛ اإذ مل حتط اإحاطة 

ا غري قادر على تلبية رغبات  �ساملة مبا اآلت اإليه حالة الطاعنة التي اأ�سبحت ج�سداً

زوجها واال�ستمتاع واالإجناب واملعا�سرة واأ�سبحت عالة حتتاج اإىل من يقوم بخدمتها 

عاتقها؛  على  امللقى  واجبها  عن  املحكمة  اإخالل  معه  يكون  مما  ال�سار  الفعل  ب�سبب 

ل  حُتَ ومل  االإ�سابات  متحي�س  يتم  مل  اإذ  اأ�سباب  على  يقوم  اأن  �سرطه  التعوي�س  الأن 

وذلك  اجل�سد  لعموم  الكلي  العجز  ن�سبة  لبيان  الدائم  العجز  جلنة  اإىل  الطاعنة 

املو�سوع  قا�سي  األزم  الذي  اأ�سا�سه  على  التعوي�س  اإنزال  الواجب  اجلدول  باإنزال 

العمل مبوجبه.
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فقد ق�ست املحكمة العليا يف الطعن رقم )2011/941م - الدائرة املدنية ب( بتاريخ 

ال�سرر  عنا�سر  من  التحقق  على  ا  مبنيًّ يكون  التعوي�س  »تقدير  باأن  2012/6/23م 

وذلك ببيان موقع االإ�سابة من اجل�سم ونوعها ثم اإنزال التعوي�س امل�ستحق باإعمال 

قواعد ال�سريعة و�سحيح القانون«.

ومن ناحية اأخرى احلكم كا�سف عن اختالل فكرة قيا�س التعوي�س من قبل حمكمة 

اأول درجة و�سايرتها مبحكمة اال�ستئناف العتناق ذات النتيجة مع رفع جزئي للتعوي�س 

تن�س  التي  الثانية  مادته  يف  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اأحكام  بخالف 

على اأن حتديد الديات واالأرو�س يف االإ�سابات على النحو املبني يف امللحق املرافق وذلك 

دون االإخالل باحلق يف الديات واالأرو�س يف احلاالت غري الواردة يف هذا امللحق.

وجاءت املادة )1٨6( من قانون املعامالت املدنية موؤكدة ذلك وما دام امللحق املرفق 

فاإن  اإ�سابة  لكل  امل�ستحق  التعوي�س  االإ�سابات وقدر  اأنواع  يبني  ال�سلطاين  باملر�سوم 

على املحكمة ا�ستق�ساء كل االإ�سابات واجلروح وبيانها الإظهار طبيعة ال�سرر الناجت 

عن االإ�سابة يف ج�سم الطاعنة لتو�سيح عن�سر ال�سرر خا�سة بانها امراأة واإ�سابتها 

القدرة  وعدم  الزوج  مع  اجلماع  على  القدرة  وعدم  اجل�سد  مناطق  وجميع  بال�سلل 

على احلركة والتفاعل مع الن�ساط اجل�سدي مما يت�سح اأن احلكم قد خالف القانون 

و�سابه الق�سور يف الت�سبيب.

ومبطالعة التقارير التي حتكي عن ذاتها وما اآلت اإليه الطاعنة وجاء التعوي�س عن 

املرفق واأخطاأ احلكم عندما  ا للجدول  اإليها وفقاً امل�سار  اجلزء دون باقي االإ�سابات 

مل يقرر اإحالتها اإىل جلنة العجز واإيداع التقارير النهائية وبيان حالتها ال�سحية 

ومدى اال�ستجابة )هكذا( للعالج وتوايل العمليات وبيان ن�سبة العجز, وكان يتوجب 

على املحكمة اإحالتها للم�ست�سفى لبيان حالتها ومدى ما تخلف لديها من ن�سبة العجز 

اإال اأن احلكم مل يرد على هذا الطلب اجلوهري موؤداه االإخالل بحق الدفاع.

يكون  واأن  بامل�ساب  حلق  التي  ال�سرر  جرب  هو  التعوي�س  يف  االأ�سل  اأن  املقرر  من  اإذ 

ا مع ال�سرر الذي حلق به؛ وملا كانت الطاعنة حلقت بها عدة اإ�سابات وخ�سعت  متكافئاً

وظلت  متعددة  وجروح  وخدو�س  وكدمات  متفرقة  وك�سور  جراحية  عمليات  لعدة 

هو  ما  مع  ا  اإطالقاً منا�سب  غري  احلكم  اإليه  اآل  ما  فاإن  مرات  لعدة  امل�ست�سفى  تراجع 

االأ�سرار  جلميع  ا  جابراً يكون  التعوي�س  »اأن  اإىل  العليا  املحكمة  واأ�سارت  م�ستحق, 

من  اجل�سم  مقدرة  على  االإ�سابات  تاأثري  مدى  عن  التحقق  ويجب  واملعنوية  املادية 
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اأو طرف مفقود«  اأو تعوي�س ع�سو  قيام وجلو�س وق�ساء احلوائج عند تقدير دية 

)الطعن 2012/٥٥7م - الدائرة املدنية- بتاريخ 2013/1/9م(, وملا كان التعوي�س 

العيني حمور ال�سرر باإعادة اال�سياء التي ما قبل وقوع ال�سرر واحلكم بالتعوي�س هو 

ا ل�سرر  احلكم مببلغ النقود مبا يت�ساوى وال�سرر, وملا كان ال�سرر املادي اأما يكون جرباً

ا مللحق الديات واالأرو�س  ميكن تقديره الذي حلق باجل�سد والذي يقبل التقرير وفقاً

املحكمتني  كال  اأن  اإال  العليا  املحكمة  من  املعتمد  اأعاله  اإليه  امل�سار  ال�سلطاين  للمر�سوم 

جنحتا عن ذلك وجاء التقرير ب�سكل جزايف دون االرتكان على معيار ميكن الرجوع اإليه.

كان  ما  وهو  ال�سجاج  لنوعني  ينق�سم  الذي  اجل�سم  ب�سالمة  املا�س  ال�سرر  وكذلك 

اأن اإتالف ما يف االإن�سان من  بالراأ�س والوجه والثاين ما كان فيما دونهما والقاعدة 

�سيء واحد يوجب الدية وما فيه �سيئان يوجب لكل واحد منهما ن�سف الدية, وملا 

كان احلكم اأخطاأ فيما و�سل اإليه من نتيجة عند احت�ساب التعوي�س باعتبار املحكمة 

خالف  واإذ  القانوين؛  بال�سند  ملزمة  عدل  حكومة  ب�سفتها  رقابتها  تب�سط  عندما 

احلكم تلك النظرة فاإّنه حريٌّ بالت�سدي والتعديل.

وملا �سبق بيانه تلتم�س الطاعنة الق�ساء باالآتي:

. : قبول الطعن �سكالاً اأوالاً

املطعون  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  احلكم  وتعديل  الت�سدي  املو�سوع:  ويف  ا:  ثانياً

األف ريال عماين  ا قدره مائتان وثمانيٌة وخم�سون  �سدها باأن توؤدي للطاعنة مبلغاً

ا �سامال لالأ�سرار املادية واملعنوية. )2٥٨.000 ر.ع( تعوي�ساً

ا: نق�س احلكم واالإحالة لهيئة مغايرة. ثالثاً

ا: اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة مبلغ وقدره )٥00 ر.ع(. رابعاً

ا: االأمر باإحالتها اإىل امل�ست�سفى لبيان ن�سبة العجز الدائم لعموم اجل�سم. واحتياطيًّ

حيث ردت املطعون �سدها االأوىل �سركة ... للتاأمني باأن احلكم االبتدائي قد انتهى 

اأول  حمكمة  اأمام  املقدم  الطاعنة  طلب  على  بناء  االأوىل  �سدها  املطعون  باخراج 

ا ومل يطعن عليه  درجة و�سدر احلكم بناء على ذلك وقد تاأيد هذا احلكم ا�ستئنافياً

اأحد فيما يتعلق بهذا الطلب وذلك على اأ�سا�س اأن ال�سيارة رقم )..../..( املوؤمن عليها 

لدى املطعون �سدها الثانية هي مرتكبة احلادث وهذا ثابت من احلكم اجلزائي رقم 

).../201٥م ـ جنايات �سحار( والذي اأ�سبح له احلجية وعلى ذلك تكون املطعون 

االأمر  احلادث  بهذا  اخلا�سة  التاأمينية  التغطية  عن  امل�سوؤولة  هي  الثانية  �سدها 
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الذي دفع الطاعنة اإىل طلب اإخراج املطعون �سدها االأوىل من الدعوى.

: رف�س الطعن يف مواجهتها وتاأييد احلكم  لذلك تلتم�س املطعون �سدها االأوىل اأوالاً

اإلزام الطاعنة  ا:  املطعون فيه يف �سقه املتعلق باخراج املطعون �سدها االأوىل, ثانياً

بامل�سروفات ومبلغ )300 ر.ع( اأتعاب املحاماة.

الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 

اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة:

. ا فهو مقبول �سكالاً والأّن الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية املطلوبة قانونياً

اإيراده  ال�سالف  بال�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  طعنها  اأقامت  الطاعنة  والأّن 

ب�سدر هذا احلكم واملتمثل يف خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون فاإّنه بنظر هذا 

ا يف جممله؛ ذلك اأنه  واإن كان تقييم االأدلة وتقدير  ا �سديداً الطعن يتبنّي كونه نعياً

التعوي�س اجلابر لل�سرر من �سمن ما يدخل يف اخت�سا�س حمكمة املو�سوع فاإّن ذلك 

م�سروط باأن تبني حكمها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت يف االأوراق والقانون 

بعد االإحاطة الكاملة باالإ�سابات واجلروح التي حلقت الطاعنة من جراء احلادث 

وما خلفته تلك االإ�سابات من فوات نفع وحدوث �سرر وما اآلت اإليه حالة الطاعنة 

ا  للطاعنة طبقاً لل�سرر  التعوي�س اجلابر  الغاية من  اإليه م�ستقبالاً ق�سد  �ستوؤول  وما 

لقواعد ال�سريعة االإ�سالمية بال زيادة وال نق�سان وفق ما هو حمدد مبلحق الديات 

التي  الثانية  مادته  يف  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املرفق  واالأرو�س 

الديات  يف  باحلق  االإخالل  دون  وذلك  املرافق,  امللحق  يف  املبني  النحو  على  ن�ست 

بالدقة  املتميز  الن�س  هذا  ومن  امللحق,  هذا  يف  الواردة  غري  احلاالت  يف  واالأرو�س 

يف تقدير التعوي�س اجلابر لل�سرر الذي يقع على النف�س وما دونها يف اأحكام الفقه 

البيان املو�سح الأنواع االإ�سابات  االإ�سالمي املحدد يف ملحق الديات واالأرو�س �سالف 

باختالف اأنواعها بحيث قدر التعوي�س لكل اإ�سابة ح�سب نوعها وج�سامتها ومكانها 

الكربى  الدية  اأر�س بح�سابها من منطلق  اأو  دية  ت�ستحقه من  وما  امل�ساب  من ج�سم 

ا  كافياً بياناًا  وبيانها  واجلروح  االإ�سابات  لكل  املحكمة  با�ستق�ساء  اإال  يتاأتى  ال  وهذا 

الإظهار طبيعة ال�سرر الناجت عن االإ�سابة يف التقارير الطبية الكا�سفة عن عنا�سر 

ال�سرر يف ج�سم الطاعنة لتو�سيح عن�سر ال�سرر ومكانه وما اآلت اإليه تلك االإ�سابات 
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من فوات نفع اأو حدوث �سرر يف احلال واأثرها على الطاعنة يف امل�ستقبل ق�سد اإنزال 

ما ي�ستحقه كل عن�سر من عنا�سر ال�سرر من دية اأو اأر�س مبا هو من�سو�س يف اأحكام 

الديات واالأرو�س, ويف حالة عدم تقدير تعوي�س لالإ�سابة يف ملحق الديات واالأرو�س 

اأو يف قواعد الفقه االإ�سالمي ففي هذه احلالة للمحكمة ال�سلطة لتقدير التعوي�س 

الأن  االأحكام  يف  املجازفة  يجوز  وال  العدل  بحكومة  ي�سمى  ح�سبما  لل�سرر  اجلابر 

احلكم يجب اأن يبنى على اجلزم واليقني ال على الظن والتخمني فاحلكم على ال�سيء 

ناجت عن حقيقة ت�سوره و�سبط معامله.

وبالرجوع اإىل احلكم املطعون فيه ولو انه اأحاط بعنا�سر ال�سرر فان ما ق�سى به من 

مرتبطة  جراحية  وعمليات  ج�سيمة  اأ�سرار  من  الطاعنة  اأ�ساب  ما  مقابل  تعوي�س 

باالإ�سابات قد جانب ال�سواب من حيث الفرق ال�سا�سع فيما انتهى اإليه يف التعوي�س 

ا للقانون ويتعني نق�سه. االأمر الذي يكون معه احلكم املطعون فيه جاء خمالفاً

من   )2/260( املادة  ملقت�سيات  ا  طبقاً فيه  للف�سل  ا  �ساحلاً املو�سوع  كان  ملا  اإنه  وحيث 

يف  واأدلة  وقائع  من  الالزمة  العنا�سر  لتوافر  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

االأوراق اإذ الثابت من التقارير الطبية اأن الطاعنة اأ�سيبت ب�سلل ن�سفي ت�ستحق عنه 

دية, وك�سر على م�ستوى الفقرتني العنقيتني )6 و7( مت ا�ست�سال الفقرتني )6 و7( 

ت�ستحق  جراحيتني  لعمليتني  وخ�سعت  عدل  حكومة   )%13٥( املحكمة  لهم  قدرت 

طريحة  واأ�سحبت  دية  عنه  ت�ستحق  التحرك  على  القدرة  وعدم   )%90( عنهما 

دية,  للفرا�س  مالزمتها  جراء  عميقة  تقرحات  من  وتعاين  دية  ت�ستحق  الفرا�س 

اأ�سيبت بالتهاب رئوي و�سعف يف التنف�س مما ت�ستحق معه دية كاملة لكونها عاهة 

م�ستدمية كما تعر�ست الن�سغاط احلبل ال�سوكي وت�ستحق عنه )٨٥%( حكومة عدل 

ا و�سبعمائة  فيكون جملة ما ت�ستحقه الطاعنة من تعوي�س هو مبلغ قدره �ستون األفاً

وخم�سون رياال عمانيا تق�سي به هذه املحكمة يف اال�ستئناف رقم )2017/٥4م( مع 

اإلزام امل�ستاأنف �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

يف مو�سوع اال�ستئناف رقم )2017/٥4م( بتعديل احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به من 

ا توؤديه ال�سركة ...  ا و�سبعمائة وخم�سني رياالاً عمانيًّ تعوي�س لي�سبح مبلغه �ستني األفاً

للتاأمني للطاعنة/..... مع اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة, ويف 

مو�سوع اال�ستئناف رقم )../2017م( برف�سه واإلزام رافعه م�ساريفه«.
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 جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/11/12م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  اهلل  عبد  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)96(

الطعن رقم 2017/93م

تعوي�س )اأر�س مقّدر – حكومة عدل – جائفة(

موجب  - �سبٌب  عدل  بحكومة  مقّدرة  اأرو�س  لها  التي  االإ�سابات  عن  التعوي�س 

لنق�س احلكم.

البلوري  - بالغ�ساء  �سوائل  ووجود  للرئتني,  ال�سفلى  بالناحية  الواقع  الت�سلب 

وا�سرتواح �سدري, واإ�سابة الطحال والتورم الواقع بقاعدة االأغ�سية التي تغلف 

االأمعاء كلها جوائف ال ي�سح التعوي�س عنها بحكومة العدل.

الوقائع

تتح�سل الوقائع وكما يبني من احلكم املطعون فيه ومن �سائر االأوراق يف اأن املدعي/...  

ا كان قد اأقام الدعوى االبتدائية /م�سقط/ بالرقم ).../201٥م(,  الطاعن حاليًّ

طالب باحلكم له باإلــزام ال�سركة املدعى عليها )املطعون �سدها حاليا( باأن توؤدي 

ا )607.7٥0  ا قدره �ستمائة و�سبعة اآالف و�سبعمائة وخم�ســـون رياالاً عمانيًّ له مبلغاً

ر.ع( واإلزامها بامل�ساريف ومبلغ قدره األف ريال عماين )1,000 ر.ع(.

2013/9/26م تعّر�س املدعي حلادث ت�سبب  وذلك على �سند من القول اإنه بتاريخ 

اإ�سابته  فيه قائد املركبة املوؤمنة لدى ال�سركة املدعى عليها وقد نتج عن احلادث 

له وهو  اأجريت  التي  العمليات  الطبية ف�سالاً عن  التقارير  املو�سوفة يف  باالإ�سابات 

ال يزال يعاين منها, االأمر الذي حدا به الإقامة الدعوى املاثلة للحكم له بطلباته 

�سالفة البيان.

ا من امل�ستندات التالية: 1- �سند الوكالة. 2- تقرير  ا لدعواه �سوراً واأرفق املدعي �سنداً

ال�سرطة النهائي عن احلادث. 3- خطاب املدعى عليها املوّجه ملركز �سرطة العذيبة 

 -4 لديها.  موؤمنة  املت�سّببة يف احلادث  املركبة  املدعى عليها بكون  والذي تقرُّ فيه 

التقارير الطبية مع ترجمتها للعربية. ٥- بيانات ال�سجل التجاري للمدعى عليها.



– 413 –

مبحا�سرها,  ثابت  هو  ما  وفق  الدعوى  نظر  تداول  درجة  اأول  حمكمة  و�سرعت 

وخالل نظرها ح�سر جل�ساتها االأطراف كلٌّ بوكيله القانوين وقد طالب احلا�سر عن 

�ستة  قدره  مببلغ  املدعي  تعوي�س  ا  واحتياطيًّ الدعوى  رف�س  عليها  املدعى  ال�سركة 

اآالف وخم�سمائة ريال عماين )6.٥00 ر.ع( ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

وبعد اأن �سمم احلا�سر عن املدعي على طلباته, اأ�سدرت حمكمة اأول درجة بجل�سة 

باأن توؤدي  املدعى عليها  ال�سركة  بــ«اإلزام  )201٥/11/19م( حكمها والذي ق�سى 

وامل�ساريف  ر.ع(   27.000( عماين  ريال  األف  وع�سرون  �سبعة  قدره  ا  مبلغاً للمدعي 

ومائة ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات«.

ومل يقبل الطرفان باحلكم املذكور فطعنا عليه باال�ستئناف كاالآتي:

: اال�ستئاف رقم ).../201٥م( واملقدم من ال�سركة والذي طالبت فيه باإلغاء  اأوالاً

امل�ساريف  �سده  امل�ستاأنف  اإلزام  مع  ر.ع(   6.٥00( عن  زاد  فيما  امل�ستاأنف  احلكم 

امل�ستاأنف �سده وفاق عنا�سر  ا بحق  ا فيه كثرياً مبالغاً التعوي�س جاء  لكون  واالأتعاب 

االإ�سابة التي تعر�س لها.

ا: اال�ستئناف بالرقم ).../201٥م( واملقدم من املدعي امل�ستاأنف وقد طالب فيه  ثانياً

بتعديل احلكم امل�ستاأنف وزيادة مبلغ التعوي�س اإىل احلد الذي طلبه لدى حمكمة 

اأول درجة لكون مبلغ التعوي�س املحكوم به جاء اأقل بكثري عما ي�ستحقه بالنظر اإىل 

ا واأنه ما زال حتت العالج وطالب باإحالته اإىل  ما حلقه من �سرر واإ�سابات خ�سو�ساً

جلنة العجز الطبي.

تداولت حمكمة اال�ستئناف الدعوى كما هو ثابت مبحا�سر جل�ساتها بعد اأن �سمت 

اال�ستئنافني املذكورين لبع�سهما البع�س لي�سدر بحقهما حكم واحد لالرتباط. هذا 

وبعد اأن �سمم كل طرف عن طريق وكيله القانوين احلا�سر عنه على طلباته, اأ�سدرت 

, ويف  املحكمة بجل�سة )2016/12/4م( حكمها الذي ق�سى بقبول اال�ستئنافني �سكالاً

املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه.

ومل يقبل الطاعن )املدعي( باحلكم املذكور فطعن عليه بالطعن املاثل والذي اأودع 

�سحيفته لدى اأمانة �سر املحكمة العليا عنه بتاريخ 2017/1/12م وكيله القانوين/ 

الر�سم  و�سدد  الوكالة  �سند  العليا, وقدم  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  املحامي   ...

املقرر واأودع الكفالة.
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, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون  وقد طالب الطاعن باحلكم بقبول الطعن �سكالاً

وبعر�س  مغايرة  بهيئة  فيها  لتحكم  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  االأوراق  واإعادة  فيه 

والت�سدي  الطعني  احلكم  نق�س  االحتياط  �سبيل  وعلى  العجز,  جلنة  على  الطاعن 

والق�ساء بدية كاملة للغيبوبة واحلكم بالتعوي�س عن ن�سبة العجز مع رفع التعوي�س 

اإىل مبلغ املطالبة لدى حمكمة اأول درجة وباحلكم بامل�ساريف ورد الكفالة.

ونعى الطاعن على احلكم املطعون فيه خمالفته للقانون وذلك فيما يتعلق باملر�سوم 

يحكم  مل  عندما  وذلك  واالأرو�س  بالديات  املتعلق  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين 

ظل  اإذ  الطبية  التقارير  يف  ثبوتهــا  برغم  الغيبوبة  عن  الكاملة  بالدية  للطاعن 

اأول وثاين  الطاعن لدى حمكمتي  ا يف غيبوبة وبرغم مطالبة  وحلوايل )29( يوماً

مل  عندما  اأي�سا  املخالفة  وجاءت  كما  املطالبة,  لتلك  ي�ستجيبا  مل  اأنهما  اإال  درجة 

يحكم للطاعن عن ن�سبة العجز التي بلغت )70%(. ف�سالاً عن اإخالل احلكم الطعني 

بعد  املتعلق بظهور عظام جديدة  الطاعن عندما مل تتحقق من دفاعه  دفاع  بحق 

احلادث والتي ما زالت تنمو وتظهر يف اأماكن خمتلفة بج�سم الطاعن )امل�سرور( وقد 

وبرغم  االإ�سعاع  حتت  واأخرى  الكامل  التخدير  حتت  بعمليات  بع�سها  ا�ستئ�سال  مت 

اأن تلك االإ�سابة كانت حتت ب�سر حمكمة اال�ستئناف اإال اأنها مل تتحقق منها وقررت 

يف اأ�سباب حكمها الطعني باأن امل�ستاأنف )الطاعن( مل ياأت بجديد والتفتت عن هذا 

الدفع. ف�سالاً عن اأن احلكم الطعني مل يق�ِس للطاعن باأي تعوي�س عن حالة الن�سيان 

التي حلقت به )الزهامير( وكان ذلك ب�سبب ملا حلقه من اإ�سابات وجاءت يف التقارير 

الطبيةـ كما واأغفل احلكم الطعني احلكم للطاعن عن مدة االأيام التي تعطل فيها 

ا وكانت ب�سبب يرجع ملا حلقه من اإ�سابات  الطاعن عن العمل والتي بلغت )47٥( يوماً

وقد اأدى ذلك بفقد الطاعن وظيفته كفني ديكور وهذه املهنة تعتمد على �سحة يف 

اليدين والرجلني, االأمر الذي اأدى اإىل اإ�سابته مبعاناة نف�سية وج�سدية.

وملا كان احلكم الطعني قد جاء بخالف تلك املخالفات ومن ثم فاإنه يكون قد خالف القانون 

ومل يعو�س الطاعن التعوي�س العادل, عليه جاءت طلباته الطاعن ال�سالف بيانها.

وحيث ا�ستكملت املحكمة الدعوى وكلفت اأمانة ال�سر باملحكمة العليا باإعالن اخل�سوم 

ا على ذلك وبتاريخ 2017/6/6م  ملمار�سة حقهم القانوين يف الرد والتعقيب, وترتيباً

اأمام  للرتافع  املقبول  القانوين  وكيلها  بو�ساطة  الرد  مذكرة  �سدها  املطعون  قدمت 

املحكمة العليا والذي مت�سكت فيها باحلكم وما قام عليه من اأ�سباب وطالبت برف�س 
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الطعن واإلزام الطاعن امل�ساريف. 

هذا وقد عقب الطاعن مبذكرته املوؤرخة 2017/7/2م والذي مت�سك فيها مبا جاء 

مت  2017/7/12م  وبتاريخ  البيان.  �سالفة  بطلباته  له  واحلكم  الطعن  ب�سحيفة 

اإعالن املطعون �سدها للرد على تعقيب الطاعن اإال اأنها مل تفعل برغم ما يفيد متام 

االإعالن, االأمر الذي ي�ستخل�س منه عدم رغبتها يف ذلك. عليه وبعد املداولة جاء 

ا باملنطوق. احلكم الذي �سنورد تف�سيله الحقاً

الـمحكمة

. والأّن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

اأّما ما نعى به الطاعن على احلكم الطعني من االأ�سباب التي �سمنها �سحيفة الطعن 

و�سلف االإ�سارة اإليها فاإن النعي يف جممله �سديد ويف حمله, ذلك عندما ق�سى احلكم 

الطعني بتاأييد حكم حمكمة اأول درجة برغم اأنه مل يبني جميع عنا�سر ال�سرر وهي 

ونوعها  امل�سرور  ج�سم  من  واأماكنها  احلادث  نتيجة  بالطاعن  حلقت  التي  االإ�سابات 

اإذ التقدير ال�سليم للتعوي�س اإمنا يعتمد على ا�ستق�ساء تلك االإ�سابات وبيانها بياناًا 

دية  اأو  حمدد  اأر�س  لها  االإ�سابة  كانت  فاإذا  لها  املنا�سب  التعوي�س  يقدر  ثم  ا  كافياً

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( فاإن ال�سلطة التقديرية للمحكمة 

تنح�سر يف حدود ما حدده القانون واأما اذا مل يوجد لها اأر�س اأو دية فاإن ذلك يكون 

بحكومة  ي�سمى  ما  وهو  املنا�سب  التعوي�س  لها  تقدر  املو�سوع  حمكمة  اإطالقات  من 

العدل وال رقابة عليها يف تقدير هذا التعوي�س متى ما بنته على اأ�سباب �سائغة لها 

اأ�سلها الثابت باالأوراق.

بع�س  بيان  واأغفل  النظر  بهذا  يلتزم  مل  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  وملا 

ت�سمنها  والتي  الن�سيان  مع  بالراأ�س  االإ�سابة  مثل  بالطاعن  حلقت  التي  االإ�سابات 

تقرير جلنة العجز الطبي املوؤرخ يف 2016/٥/23م ومل يعو�سه عنها ف�سالاً عن اأنًّ 

التقرير الطبي املوؤرخ يف 201٥/9/1٥م اأو�سح باالعتماد على �سورة االأ�سعة املقطعية 

2013/9/29م لراأ�س الطاعن وجود كثافة �سغرية يف القرون  التي اأجريت بتاريخ 

القذالية على م�ستوى االأوعية اجلانبية )الي�سرى واليمنى( مع كثافة م�ستمرة على 

اأن  م�ستوى ال�سق الن�سفي وهو ما يدل على وجود نزيف م�ستمر داخل االأوعية اإال 

ا للتقرير الطبي املوؤرخ  احلكم الطعني مل يو�سحها ومل يتطرق لها, ف�سالاً عن اأنه ووفقاً
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اأُدخل  احلادث  ب�سبب  باأنه  يت�سح  خولة  م�ست�سفى  من  وال�سادر  2016/1/10م  يف 

فتحة  عمل  مع  اأ�سابيع  اأربعة  من  الأكرث  املركزة  العناية  لوحدة  الطاعن  امل�سرور 

للتنف�س على الق�سبة الهوائية وتركيب اأجهزة مل�ساعدته على التهوية وبرغم ذلك 

اأول درجة  ا باأن حكم  مل يحقق احلكم الطعني حول وجود غيبوبة من عدمها علماً

كانت  للم�سرور  الوعي  درجة  باأن  اأ�سبابه  يف  اأبان  الطعني  احلكم  قبل  من  واملوؤيد 

منخف�سة وذلك من واقع التقارير الطبية املرفقة عنه, كما واأنه وبرغم اأن احلكم 

الطعني املوؤيد حلكم اأول درجة قد اأورد من �سمن االإ�سابات اإ�سابات تتعلق بوجود 

�سدري  وا�سرتواح  البلوري  بالغ�ساء  و�سوائل  للرئتني  ال�سفلى  الناحية  من  ت�سلب 

االأمعاء,  تغلف  التي  االأغ�سية  بقاعدة  وتورم  بالطحال  واإ�سابة  االأي�سر(  )اجلانب 

وتلك االإ�سابات برغم اأنها بو�سفها جوائف لها اأر�سها املقدر اإال اأن احلكم الطعني مل 

واإمّنا عو�س عنها بحكومة عدل, وكذلك  اأر�س مقدر  يعو�س عنها مبا ت�ستحقه من 

احلال فيما اأجريت للطاعن من عمليات جراحية والتي ق�سرها احلكم الطعني على 

اأكرث من عمليتني جراحيتني  اأن الطاعن قد اأجريت له  عمليتني جراحيتني برغم 

ناهيك عن التعوي�س الذي قدره احلكم الطعني للعملية اجلراحية والذي خالفت 

متعددة  ا احتكاكية  واأّن هناك حروقاً كما  املحكمة,  ما جرى عليه ق�ساء هذه  فيه 

باالأطراف االأربعة والوجه واجلذع مع وجود ندبات ت�سخمية وملونة اإال اأن احلكم 

الطعني عو�سه عنها اإجماالاً وبتقدير غري منا�سب وال جابر لل�سرر, وملا كان ذلك وكان 

من اأوجب واجبات املحكمة يف م�ساألة تقدير التعوي�س املنا�سب واجلابر لل�سرر كما 

�سلف واأوردناه اأن تتق�سى كل عنا�سر ال�سرر وتبني مو�سعها ومكانها من ج�سم امل�سرور 

بالديات  اخلا�س  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  جاء  ما  على  تنزلها  ثم 

واالأرو�س واعطاء كل عن�سر من عنا�سر ال�سرر حقه امل�سروع وبعد االحاطة التامة 

الكاملة جلميع عنا�سر ال�سرر ودون املغاالة يف التعوي�س بالن�سبة للطرفني زيادة اأم 

نق�ساناًا فاحلكم على ال�سيء فرع من ت�سوره, واحلال اأن احلكم الطعني مل يلتزم وكما 

ذكرناه واأوردناه بتلك ال�سوابط االأمر الذي اأدى اإىل اأن يجيئ التعوي�س غري منا�سب 

وال يجرب ال�سرر الذي حلق بالطاعن مما اأدى ملخالفته للقانون وات�سم بالق�سور يف 

الت�سبيب مما يتعني معه احلكم بنق�س احلكم املطعون فيه واإحال الدعوى اإىل حمكمة 

اال�ستئناف التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبناء على طلب 

ال�سحيح عليها ومن ثم  الو�سف  واإنزال  االإ�سابات  كافة  تتبع  والتي عليها  اخل�سوم 

عليها  املن�سو�س  واالأرو�س  الديات  قواعد  �سوء  يف  لل�سرر  اجلابر  التعوي�س  تقدير 

�سواء يف املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( اأو قواعد الفقه االإ�سالمي وما جرى 
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للطاعن  الكفالة  ورد  امل�ساريف  �سدها  املطعون  وباإلزام  املحكمة  هذه  ق�ساء  عليها 

عمالاً بن�س املواد )247 و2٥9 و260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة 

مغايرة واألزمت املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/11/12م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  اهلل  عبد  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )97(

الطعن رقم 2017/٨٥م

تعوي�س )جائفة – كبد – بنكريا�س – رئة – عملية – ورم – كدمة �سغرية( 

يعّو�س عن الكدمة الواقعة بالكبد اأو الرئة اأو بالنكريا�س وعن الورم الدموي  -

الواقع فيها وعن العمليات التي جترى فيها باأر�س اجلائفة اأي ثلث الدية. عّلُة 

ذلك اأن اجلائفة هي كلُّ اإ�سابة و�سلت اجلوف ولو كانت تلك االإ�سابة �سغرية؛ اإذ 

اإّن مداَر احلكم الو�سوُل للجوف.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه ومن �سائر االأوراق يف اأن املدعي/ 

ا( كان قد اأقام الدعوى االبتدائية رقم ).../201٥م - �سحار(  ... )الطاعن حاليًّ

باأن  ا(  حاليًّ �سدها  املطعون  )ال�سركة  عليها  املدعى  باإلزام  فيها  له  باحلكم  طالب 

توؤدي له مبلغا قدره خم�سة و�سبعون األف ريال عماين )75,000 ر.ع( عن االأ�سرار 

املادية واملعنوية عن اإ�سابته وبامل�ساريف واالأتعاب مبلغ )٥00 ر.ع(.

2013/9/3م تعر�س حلادث �سري ت�سبب فيه قائد  اأنه بتاريخ  على �سند من القول 

املركبة املوؤمنة لدى ال�سركة املدعى عليها وقد حلقته جراء ذلك االإ�سابات التالية: 

من  االأمين  العلوي  بالربع  واإ�سابة  بالرئتني,  وكدمات  امل�ساريقي,  بالوريد  اإ�سابة 

بالغ�ساء  وجتمع  جراحية,  عملية  لها  اأجريت  البنكريا�س  براأ�س  وكدمة  امل�ساريق, 

الربيتوين. مما حدا به الإقامة الدعوى املاثلة للحكم له فيها بطلباته �سالفة البيان.

جل�ساتها,  مبحا�سر  ثابت  هو  كما  االبتدائية  املحكمة  اأمام  الدعوى  تداول  ولدى 

باإلزام  ق�سى  الذي  حكمها  درجة  اأول  حمكمة  اأ�سدرت  201٥/3/1٨م  وبجل�سة 

ا  ا قدره األفان وخم�سمائة وخم�سون رياالاً عمانيًّ املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغاً

)2.٥٥0 ر.ع( واألزمتها بامل�ساريف ومبلغ قدره مائة ريال عماين عن اأتعاب املحاماة 
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ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

 - ).../201٥م  رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعن  املذكور  باحلكم  املدعي  ير�س  فلم 

�سحار( والذي مت�سك فيه بطلباته لدى حمكمة اأول درجة.

وبعد ا�ستكمال جميع االإجراءات لدى حمكمة اال�ستئناف ب�سحار, اأ�سدرت بجل�سة 

بتعديل  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  بقبول  ق�سى  الذي  حكمها  201٥/12/٨م 

ر.ع(   2.٥٥0( مبلغ  من  بزيادته  وذلك  تعوي�س  من  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم 

ا. ليكون )7.2٥0 ر.ع( �سبعة اآالف ومائتني وخم�سني رياالاً عمانيًّ

وملا مل يقبل املدعي )الطاعن( بهذا احلكم فطعن عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا 

للقانون  الطعني  احلكم  خمالفة  حا�سلها  باأ�سباب  )2016/٨٨م(  بالرقم  واملقيد 

واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة الثابت باالأوراق عندما مل يقم 

بتعوي�س الطاعن عن جميع االإ�سابات التي حلقته لكونه مل يحط بها؛ ومن ثم طالب 

اأول درجة. هذا وبجل�سة  املطالبة لدى حمكمة  اإىل مبلغ  التعوي�س  املبلغ يف  برفع 

, ويف  2016/4/17م اأ�سدرت املحكمة العليا حكمها الذي ق�سى بقبول الطعن �سكالاً

اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  فيه  املطعونه  احلكم  بنق�س  املو�سوع 

احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف واأمرت 

برد الكفالة للطاعن.

مبحا�سر  ثابت  هو  كما  للدعوى  مغايرة  بهيئة  اال�ستئنافية  املحكمة  تداول  ولدى 

الهيئة  اأ�سدرت  2016/12/4م  وبجل�سة  طلباته,  على  طرف  كل  �سمم  جل�ساتها 

املغايرة حكمها الذي ق�سى يف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف بزيادة التعوي�س اإىل 

ر.ع(   ٨.٨2٥( ا  عمانيًّ رياال  وع�سرون  وخم�سٌة  وثمامنائة  اآالف  ثمانية  قدره  مبلغ 

وتاأييده فيما عدا ذلك واإلزام امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف.

وملا مل يقبل املدعي )الطاعن( باحلكم املذكور طعن عليه بالطعن املاثل والذي اأودع 

�سحيفته لدى اأمانة �سر املحكمة العليا عنه بتاريخ 2017/1/11م وكيله القانوين/ 

....ـ  املحامي املقبول للرتافع اأمام املحكمة العلياـ  والذي يعمل مبكتب/ .... للمحاماة 

واال�ست�سارات القانونية, وقدم �سند الوكالة و�سدد الر�سم املقرر واأودع الكفالة. وقد 

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء  طالب يف اخلتام بقبول الطعن �سكالاً

ا وتعديله لكون الطعن للمرة الثانية باإلزام املطعون �سدها باأن توؤدي للطاعن  جمدداً
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ا عن االأ�سرار  ا قدره )7٥.000 ر.ع( خم�سة و�سبعون األف ريال عماين تعوي�ساً مبلغاً

ا  ا�ستئنافيًّ لنظرها  واالإحالة  النق�س  ا:  واحتياطيًّ حلقته,  التي  واالأدبية  املادية 

بهيئة مغايرة.

تطبيقه  يف  واخلطاأ  للقانون  خمالفته  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  نعى  وقد 

الثابت باالأوراق وذلك عندما مل يعو�س الطاعن  واالإخالل بحق الدفاع وخمالفة 

التعوي�س املنا�سب اجلابر لل�سرر وق�سى له باأقل مما ي�ستحقه وذلك لعدم االإحاطة 

بجميع عنا�سر ال�سرر وبيانها وحتديد موقعها من ج�سم امل�سرور ومن ثم اإنزال حكم 

الديات  بجدول  جاء  وما  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  )املر�سوم  عليها  القانون 

ا اأو حكومة عدل,  ا مقدراً اأر�ساً اأو  واالأرو�س لكل اإ�سابة حقها امل�سروع �سواء كان دية 

كما خالف ما جرى علي ق�ساء املحكمة يف هذا اخل�سو�س, ناهيك عن التعوي�س عن 

العمليات اجلراحية وفق ما جاء بالتقارير الطبية املرفقة باالأوراق ومن ثم جاءت 

طلباته ال�سالف بيانها.

وبعد ا�ستكمال االإجراءات كلفت املحكمة اأمانة ال�سر باملحكمة العليا باإعالن اخل�سوم 

ا على ذلك وبتاريخ 2017/7/2م  ملمار�سة حقهم القانوين يف الرد والتعقيب وترتيباً

للرتافع  املقبول  القانوين  وكيلها  طريق  عن  بالرد  مذكرة  �سدها  املطعون  قدمت 

لدى املحكمة العليا والذي مت�سك فيه باحلكم الطعني ومن ثم طالب برف�س الطعن 

واإلزام الطاعن امل�ساريف, وقد عقب الطاعن عن طريق ذات وكيله القانوين بتاريخ 

2017/٨/13م والذي مت�سك فيه بطلباته ال�سالف بيانها, وعليه وبعد املداولة جاء 

ا باملنطوق. احلكم الذي �سنورد تف�سيله الحقاً

الـمحكمة

. وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

اأورده  مبا  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  به  نعى  ما  فاإن  املو�سوع  ويف  اإنه  وحيث 

الطاعن من اأ�سباب �سمنها �سحيفة الطعن و�سلف اال�سارة اإليها فاإن النعي يف جممله 

�سديد, ذلك اأنه  وملا كان من املقرر ق�ساء اأن ملحكمة املو�سوع ال�سلطة التامة يف فهم 

لكافة  تتبع  بعد  لل�سرر  اجلابر  التعوي�س  تقدير  ثم  اأدلتها  وحتقيق  الدعوى  واقع 

عنا�سر ال�سرر وذلك متى اأقامت ق�سائها على اأ�سباب �سائغة تكفي حلمله عليها, وذلك 

ال�سريعة  قواعد  مقت�سى  على  لل�سرر  اجلابر  التعوي�س  يف  الدعوى  وقائع  باإنزال 
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االإ�سالمية املتمثلة يف املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( القانون الذي يحكم 

ما  اإ�سابة  لكل  واالأرو�س  الديات  بجدول  ر�سم  وح�سبما  املاثلة,  التعوي�س  دعوى 

تتبع  وبعد  امل�سرور,  ومو�سعها من ج�سم  نوعها  منا�سب ح�سب  تعوي�س  من  ت�ستحقه 

عنا�سر ال�سرر واإحاطتها اإحاطة كاملة دون �سطط اأو مغاالة لدى الطرفني فال ميكن 

احلكم  من  يبني  والذي  ت�سوره,  من  فرع  هو  ال�سيء  على  فاحلكم  جمازفة  الق�ساء 

احلكم  اأّن  طبية  تقارير  من  الدعوى  يف  قدم  وما  اأ�سباب  من  عليه  قام  وما  الطعني 

الطبية  التقارير  واقع  من  وذلك  ال�سرر  عنا�سر  باإيراد  قام  قد  كان  واإن  املذكور 

اأنه مل يعط تلك العنا�سر حقها امل�سروع من التعوي�س اجلابر  اإال  املرفقة باالأوراق 

لل�سرر كما جاء باملر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( وما ر�سم بجدول الديات 

واالأرو�س لكل عن�سر حقه امل�سروع من دية اأو اأر�س مقدر واإن مل يكن له كذلك فيقدر 

حكومة عدل وذلك بالنظر اإىل مكان االإ�سابة من ج�سم امل�سرور ونوعها وباالأخذ يف 

ا ما جرى عليه ق�ساء هذه املحكمة, عليه وملا كان ذلك وكان امل�سرور  االعتبار اأي�ساً

)الطاعن( قد حلقته االإ�سابات التالية: 

ـ �سفاق ُمدٍم )الغ�ساء الربيتوين( يحتوي على )700ملم( من الدماء فاإنه ي�ستحق 

عنها ثلث الدية بو�سف االإ�سابة جائفة.

ـ متزق طويل بامل�ساريق واأ�سل القولون االأمين مع وجود ورم دموي حتته فاإنه ي�ستحق 

ا لو�سولها اإىل اجلوف. عنها اأي�سا ثلث الدية لكون االإ�سابة جائفة اأي�ساً

ـ ورم دموي حول كل من اجلزء الثالث من االثنى ع�سر وراأ�س البنكريا�س مع كدمة 

بالبنكريا�س فهذه االإ�سابة لكونها جائفة اأي�سا يعّو�س عنها بثلثي الدية.

ولذات  االإ�سابة  هذه  عن  ويعو�س  بالرئتني,  وكدمات  بالكبد  نازفة  غري  تهتكات  ـ 

ال�سبب ال�سابق بثلثي الدية.

فح�س  والإعادة  النزيف  على  لل�سيطرة  البطن  ب�سق  اأجريت  التي  العمليات  وعن  ـ 

العمليات  فهذه  الفتق  ا�سالح  بعد  البطن  وغلق  امل�ساريق  متزق  وخلياطة  االإ�سابات 

جميعها وهي ثالثة مع ما مت فيها من اإجراء في�ستحق عنها جميعا الدية الكاملة.

تلك  واقع  من  حلقه  الذي  لل�سرر  اجلابر  التعوي�س  ي�ستحق  الطاعن  فاإن  ثم  فمن 

ا قدره  االإ�سابات وما قدرناه له من تعوي�س ما جملته ثالث ديات ومبا ي�ساوي مبلغاً

خم�سة واأربعون األف ريال عماين )4٥.000 ر.ع(.
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مما  باأقل  للطاعن  وق�سى  النظر  هذا  خالف  قد  الطعني  احلكم  وكان  ذلك  كان  وملا 

ي�ستحقه كونه مل يوؤر�س االإ�سابات التي حلقت بامل�سرور )الطاعن( التاأري�س ال�سحيح 

دعوى  يحكم  الذي  القانون  )200٨/11٨م(   رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  جاء  وكما 

التعوي�س املاثلة, ومل يلتزم مبا جاء بجدول الديات واالأرو�س ومل يتقيد مبا جرى 

عليه ق�ساء هذه املحكمة ب�سبب عدم بيان تلك االإ�سابة ومكانها من ج�سم امل�سرور 

وعدم اإنزال القانون عليها وفق ال�سالف بيانه مبا يتعني واحلال كذلك نق�س احلكم 

املطعون فيه.

وملا كانت الدعوى �ساحلة للف�سل فيها وكان الطعن يعر�س على املحكمة للمرة الثانية 

واحلال  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( املادة  بن�س  وعمالاً  فاإننا 

ا  اأننا قد انتهينا لدى مناق�ستنا الأ�سباب الطعن املاثل اإىل اأن الطاعن ي�ستحق تعوي�ساً

واأربعون  خم�سة  ر.ع(   4٥.000( قدره  مبا  �سرر  من  حلقه  وما  اإ�ساباته  جميع  عن 

األف ريال عماين عليه فاإننا نحكم يف اال�ستئناف رقم )201٥/424م( بزيـادة مبلغ 

التعوي�س املق�سي به للطاعن اإىل خم�سة واأربعني األف ريال عماين )4٥.000 ر.ع( 

ومع اإلزام ال�سركة املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن عمالاً بن�س املواد 

)247 و2٥9 و260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

يف اال�ستئناف رقم )201٥/424م( بزيادة مبلغ التعوي�س اإىل خم�سة واأربعني األف 

ريال عماين )4٥.000 ر.ع( واإلزام ال�سركة املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة 

للطاعن«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/11/12م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  اهلل  عبد  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)9٨(

الطعن رقم 2017/422م

تعوي�س )تنازل – �سلح – جهالة فاح�سة - �سروط( 

تنازل امل�سرور من حادث ال�سري عن التعوي�سات التي ي�ستحّقها ب�سبب الفعل ال�ساّر  -

اأمام ال�سرطة وقبل اكتمال التقارير الطبية عن اإ�ساباته تنازٌل غري معترب وال 

ا من املطالبة بالتعوي�سات اأمام املحكمة. علُة ذلك اأن التنازل �سلٌح,  مينعه الحقاً

فاح�سة,  جهالة  القيمة  جمهول  العو�س  كان  اإن  ي�سح  ال  املعاو�سات  يف  وال�سلح 

وعدم �سدور التقارير النهائية باالإ�سابات يجعل مقدار التعوي�س عنها جمهوال 

جهالة فاح�سة.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعن 

تعر�س حلادث �سري مروري )ده�س( بتاريخ 201٥/12/3م و�سجل البالغ حتت رقم 

اإ�سابات ذكرت  اأ�سيب بعدة  201٥/٥12م ب�سيارة موؤمنة لدى املطعون �سدها وقد 

يف التقارير التف�سيلية. وهي ك�سر مغلق يف عظم الكعب اجلانبي بالقدم االأمين مع 

عملية جراحية لتثبيت الك�سر. 

وكانت مبح�س  املطعون �سدها  ال�سركة  لدى  موؤمنة  اأداة احلادث  ال�سيارة  كانت  وملا 

على  الواقعة  االأ�سرار  اأعباء  حتمل  يف  حمله  وحالة  املت�سبب  مقام  قائمة  اإرادتها 

بتاريخ  الطاعن  اأقام  فقد  ال�سري  حادث  وهو  ال�سار  الفعل  ب�سبب  الناجتة  امل�سرور 

2016/7/4م دعوى مبا�سرة �سد ال�سركة املوؤمنة املطعون �سدها ب�سحيفة اأودعها 

على  له  الق�ساء  خاللها  من  طالب  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  حماميه 

اأ�سرار مادية  األف ريال عماين عما حلقه من  املدعى عليها بتعوي�س قدره ثالثون 

ومعنوية, ومبلغ قدره األف ريال عماين اأتعاب حماماة, واإلزامها امل�ساريف. 

معرتفة  به  تقدمت  الذي  بدفعها  عليها  املدعى  ال�سركة  ردت  الطرفني  وبح�سور 
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اأنها دفعت بدفعني اأحدهما عدم اخت�سا�س املحكمة بنظر الدعوى  بامل�سوؤولية اإال 

ردت عليه املحكمة والثاين كون املدعي تنازل عن حقه يف املطالبة مبح�س اإرادته 

ب�سرطة عمان ال�سلطانية وطالبت برف�س الدعوى. فطلب احلا�سر عن املدعي اأجال 

للرد فقررت املحكمة تاأجيل اجلل�سة اإىل 2016/11/6م من اأجل خماطبة ال�سرطة 

الإرفاق حم�سر التنازل وفيها ح�سر وكيل املدعي وتخلف وكيل املدعى عليها وفيها 

للمحكمة  وتبني  املح�سر  حمرر  ب�سفته  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  من   ...... ح�سر 

-ح�سب قولها- اأن املدعي الطاعن تنازل عن جميع مطالباته مبا فيها مطالبة املدعى 

عليها, وب�سوؤال حمرر املح�سر اأفاد اأن املدعي كان يجيد اللغة العربية ب�سكل ميكنه 

اإرادته احلرة وعقب  اإفهامه وتنازل مبح�س  من فهم الكالم ووقع على التنازل بعد 

احلا�سر عن املدعي اأّن موكله تنازل عن ال�سق اجلزائي ومل يتنازل عن التعوي�س عن 

فقررت  الدعوى  �سحيفة  يف  الواردة  الطلبات  على  الت�سميم  اإىل  وانتهى  االإ�سابات 

املحكمة حجز الدعوى جلل�سة 2016/11/20م  للنطق باحلكم, وفيها اأ�سدرت حكما 

ق�سى برف�س الدعوى واإلزام رافعها بامل�ساريف على �سند من قولها باأن املدعي تنازل 

ا ال ميكن الطعن فيه اإال بالتزوير  ا ر�سميًّ عن حقه مبح�س اإرادته وحرر فيه حم�سراً

فلم  عليها...,  املدعى  ال�سركة  مواجهة  يف  قائمة  مطالبة  له  يعد  مل  اأنه  يعني  مبا 

املدنية  الدائرة  ير�س الطاعن باحلكم وا�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف مب�سقط 

حيث قيد حتت رقم 2016/943م ب�سحيفة طالب من خاللها الق�ساء له بطلباته, 

العمومية ال مينع  بالدعوى  الدعوى اجلزائية اخلا�سة  تنازله عن  باأن  ذلك  معلال 

ال  الطاعن  واأن  اأ�سابه  الذي  ال�سرر  عن  التعوي�س  يف  بحقه  املطالبة  من  امل�ستاأنف 

يفهم اللغة العربية وال يقروؤها. 

الطعني  حكمها  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  االإجراءات  جميع  ا�ستكمال  وبعد 

القا�سي بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه بامل�ساريف. فلم 

يلق حكمها من الطاعن قبوال مرة اأخرى وطعن عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا. 

ويف يوم االأحد ٥/1/ 143٨هـ املوافق 1/29/ 2017م �سدر احلكم املطعون فيه من 

2017/3/9م  اخلمي�س  يوم  يف  بينما  املدنية  الدائرة  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة 

ب�سحيفة موقعة من حمام  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  بالنق�س  الطعن عليه  مت 

فردت  �سدها.  املطعون  اإعالن  ومت  ال�سكلية  الأو�ساعها  م�ستوفية  للرتافع  مقبول 

مبذكرة طالبت من خاللها الق�ساء برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه واإلزام 

اأ�سباب حا�سلها  الطاعن على  اأُقيم طعن  املحاماة. وقد  واأتعاب  بامل�ساريف  الطاعن 
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خمالفة احلكم ل�سحيح القانون باخلطاأ يف التطبيق والف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة 

الثابت باالأوراق على �سند من القول اإن احلكم الطعني خالف القانون اإذ اإنه اعتمد 

على دعوى املدعى عليها التنازل من املدعي عن احلق املدين جتاه املدعى عليها واأن 

الطاعن اأنكر تنازله جملة وتف�سيالاً عن حقه يف التعوي�س ذلك اأنه ال يجيد اللغة 

يناق�س دفاعه ومل  الطعني مل  واأن احلكم  التنازل ح�سب فهمه  العربية ووقع على 

ميح�سه باالإ�سافة اإىل اأن املحكمة مل تورد دفاعه بال�سكل ال�سحيح ومل ترد عليه 

املو�سوع, وانتهى  الراأي يف  اإليه وناق�سته لتغري معها وجه  التفت  لو  الكايف مما  الرد 

باملطالبة بنق�س احلكم والت�سدي للمو�سوع والق�ساء له بطلباته واحتياطيا بنق�س 

بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اىل  االأوراق  واإعادة  احلكم 

مغايرة والزام املطعون �سدها امل�ساريف ومبلغ األف ريال اأتعاب املحاماة.

الـمحكمة

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد ا�ستماع التقرير املعد من القا�سي املقرر وبعد 

املداولة ولكون الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكال.

الطاعن  وكيل  ذكره  مبا  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع  حيث  ومن 

�سديد يف م�سمونه ذلك اأنه  من الواجب على املحكمة م�سدرة احلكم تق�سي جميع 

منها  يت�سح  مو�سوعية  مناق�سة  ومناق�ستها  ودفاعهم  اخل�سوم  من  املقامة  الدفوع 

احلق من الباطل وال�سواب من اخلطاأ. والبني من االأوراق اأن املحكمة تخلت عن هذا 

املو�سوع ال�سيما  الراأي معها يف  لو قامت به قد يتغري وجه  املنوط بها مما  الواجب 

الأن  ذلك  اللغوية؛  ودالالتها  ومعانيها  العربية  اللغة  يفهم  ال  اأعجمي  الطاعن  اأن 

ينفي  بو�سوح  ت�سوره  دون  ما  �سيء  يف  واحلكم  ت�سوره.  من  فرع  ال�سيء  على  احلكم 

عنه ال�سك والريب واجلهالة باطل وجدير بالنق�س. ومما يجب التنبه له اأن حم�سر 

واعتماد  املح�سر  وحمرر  امل�سرور  توقيع  عدا  �سهوٌد  فيه  لي�س  بال�سرطة  التنازل 

وخط  اليد  بخط  فهي  الفراغات  عدا  ما  بالطباعة  ومكتوب  املرور  ق�سم  رئي�س 

موؤرخة  بامل�سنعة  االبتدائية  املحكمة  رئي�س  اإىل  ال�سرطة  ور�سالة  واحد  �سخ�س 

اإداريا بعد تنازل املدعي عن  2016/6/26م باإفادة املحكمة اأن الق�سية اأغلقت  يف 

املوجود  فالتاأريخ  التنازل  م�سودة  ا  اأمَّ 201٥/12/19م,  يوم  يف  بالتعوي�س  املطالبة 

بها هو يوم 201٥/12/9م ولي�س يوم 201٥/12/19م وال�سرطة نف�سها التي كتبت 

ال�سرر  حالة  عن  تعرف  ال  االأوراق  من  يظهر  فيما  اأعاله  بالتاريخ  التنازل  حم�سر 
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مل�ست�سفى  خماطبتها  متت  اليوم  هذا  يف  اإذ  2016/٥/29م؛  يوم  بعد  اإال  بامل�ساب 

خوله مبطالبتها بالتقارير الطبية الكا�سفة عن حالة املري�س مع بيان تكلفة العالج 

لتتمكن من تكملة باقي االإجراءات وهي موقعة من نف�س ال�سخ�س الذي وقع على 

من  �سيء  فيه  املو�سوع  اأن  وا�سحة  داللة  يدل  مما  201٥م   /12/9 بتاريخ  التنازل 

اللب�س وعدم الو�سوح وهذه االأوراق كلها موجودة مبلف حمكمة اأول درجة وحتت 

امل�ساب  اأن  ال�سيما  وب�سرها  درجة  اأول  حلكم  املوؤيد  احلكم  م�سدرة   املحكمة  �سمع 

اأو الت�سوية اأن لو ثبت  اأعجمي ال يفهم هذه االأمور كما �سبق بيانه اأعاله والتنازل 

�سيء منها ففيه جهالة فاح�سة وغرر بني وا�سح على امل�سرور وذلك الأمرين اأولهما 

اأمرين  التنازل على جهالة وذلك من  الفهم ال�سحيح من امل�سرور والثاين كون  عدم 

مهمني اأي�سا اأحدهما عدم املعرفة باحلِق املطالب به ومقداره ال�سرعي, والثاين عدُم 

ا�ستقرار و�سع حالة االإ�سابة بامل�سرور ومما يوؤكد ذلك اأن التنازل كان يف وقت مبكر 

وقبل ان تنك�سف حالة االإ�سابة انك�سافا ينفي اجلهالة والريب كونه مت قبل العالج 

الك�سر  تثبيت  عملية  اجلراحية  فالعملية  اجلراحية  العملية  اإجراء  وقبل  الالزم 

يف2016/1/2م  املوؤرخ  خولة  م�ست�سفى  اإفادة  تقرير  ح�سب  التاريخ  هذا  بعد  متت 

وهذا يعني قبل ا�ستقرار الو�سع لالإ�سابة وانك�ساف اأ�سرارها مما يزيد احلكم عيبا 

يف عيب وقد ن�س اأكرث الفقهاء على عدم جواز ال�سلح يف املجهول اأو التنازل فيه اأو 

اإ�سقاطه عمن عليه  بقاء احلق وعدم  االأ�سل  اأن  اإىل  باالإ�سافة  عنه قبل و�سوحه 

اأو �سلح فيه واأن االأ�سل يف غري العربي عدم  اأو ت�سوية  اأو جزئي  �سواء بتنازل كلي 

فهم العربية ودالالتها ومن جماع ما تقدم يت�سح بجالء وجوب التحقيق يف الق�سية 

والتحقق من جميع مالب�ساتها ودفوعها ودفاعها ومن ثم اإي�سال كل ذي حق اإىل حقه 

فقد  النظر  هذا  خالف  درجة  اأول  حلكم  املوؤيد  الطعني  احلكم  وكان  ذلك  كان  وملا 

التي  املحكمة  اإىل  املو�سوع  واإحالة  احلكم  بنق�س  الق�ساء  املحكمة  هذه  على  تعني 

اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب اخل�سوم وبدون 

ر�سوم جديدة واألزمت املحكمُة ال�سركَة املطعوَن �سدها امل�ساريف كونها قائمة مقام 

املت�سبب وحالة حمله مبح�س اإرادتها دون جرب اأو اإكراه واأمرت برد الكفالة للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

بناء على طلب اخل�سوم وبدون ر�سوم جديدة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد 

الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/11/12م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  اهلل  عبد  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )99(

الطعن رقم 2017/467م

دعوى )تقادم – مدة – انقطاع – وقف – عذر �سرعي - ح�سر(

حاالت انقطاع التقادم الورادة يف املادة )16/ب( واردة على �سبيل احل�سر, اإال  -

اأّن املاّدة مل تن�ّس على حاالت وقف التقادم التي هي م�سمولة بالقواعد العامة.

ت على اعتبار العذر ال�سرعي املانع  - املادة )346( من قانون املعامالت املدنية ن�سّ

ا للتقادم. ا واقفاً من رفع الدعوى �سبباً

يبداأ  - مدته  فاإّن  انقطع  متى  التقادم  اأّن  وقفه  وبني  التقادم  انقطاع  بني  الفرق 

ح�سابها من جديد مبجّرد زوال �سبب االنقطاع, اأّما يف حالة وقف التقادم فاإّنه 

متى ما زال �سبب الوقف فاإّن يبنى على املّدة ال�سابقة ال�ستكمالها.

الوقائع

ابن  اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

موؤمنٍة  ب�سيارة  ده�س  حلادث  2014/3/23م  بتاريخ  تعر�س  القا�سر   ... الطاعن/ 

لدى املطعون �سدها وقد اأ�سيب باإ�سابات كثرية ُنقل على اإثرها اإىل امل�ست�سفى.

وك�سر  واالأن�سي,  الوح�سي  الكعبي  بالعظم  وك�سر  بالكاحل,  ك�سر  هي  واالإ�سابات 

بال�سظية, وك�سر بعظم الكعب والظنبوب, وتورم وندوب و�سحجات باملرفق واأمل.  

 وملا كانت ال�سيارة اأداة احلادث موؤمنة لدى ال�سركة املطعون �سدها فقد اأقام الطاعن 

ال�سركة  �سد  مبا�سرة  دعوى  القانوين  وكيله  بو�ساطة  2016/6/9م  يوم  بتاريخ 

املوؤمنة املطعون �سدها ب�سحيفة اأودعها اأمانة �سر املحكمة االبتدائية ب�سحار طالب 

من خاللها الق�ساء ملوكله على املدعى عليها بتعوي�س قدره �ستون األف ريال عماين, 

ومبلغ خم�سمائة ريال اأتعاب حماماة, واإلزامها بامل�ساريف. على �سند من القول باأنه 

تعر�س للحادث بتاريخ 2014/3/23م واأن املركبة املت�سببة يف احلادث موؤمنة لدى 
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املدعى عليها؛ لذا قدم دعواه طلبا للق�ساء ملوكله بطلباته.

مطالبة  به  تقدمت  الذي  بدفعها  عليها  املدعى  ال�سركة  ردت  الطرفني  وبح�سور 

برف�س الدوى ل�سقوطها بالتقادم وفق الفقرة )اأ( من املادة )16( من قانون تاأمني 

املركبات وقد عقب املدعي عليها. 

وبعد ا�ستكمال جميع االإجراءات اأ�سدرت املحكمة حكما ق�سى باإلزام املدعى عليها 

باأن توؤدي للطاعن يف الطعن املاثل مبلغا قدره ثمانية اآالف وخم�سمائة وخم�سون 

رياال عمانيا ومبلغ مائة ريال عماين اأتعاب حماماة واإلزامها امل�ساريف. 

ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  وا�ستاأنفته  باحلكم  �سّدها  املطعون  تر�س  فلم 

الدائرة املدنية وقيد حتت رقم 2016/1063م ب�سحيفة طالب وكيلها من خاللها 

الق�ساء برف�س الدعوى للتقرير بها بعد امليعاد. 

اال�ستئناف  بقبول  ق�سى  حكما  املحكمة  اأ�سدرت  االإجراءات  جميع  ا�ستكمال  وبعد 

الدعوى  �سماع  بعدم  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف   , �سكالاً

لرفعها بعد امليعاد واألزمت امل�ستاأنف �سده امل�ساريف.

فلم يلق حكمها قبوال من الطاعن فطعن عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا.

يف يوم االأحد ٨/جمادى االأول/143٨هـ املوافق 2017/2/٥ م �سدر احلكم املطعون 

فيه من حمكمة اال�ستئناف ب�سحار الدائرة املدنية ويف يوم اخلمي�س 2017/3/16م 

ب�سحيفة موقعة من حمام  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  بالنق�س  الطعن عليه  مت 

فردت  �سدها  املطعون  اإعالن  ومت  ال�سكلية  الأو�ساعها  م�ستوفية  للرتافع  مقبول 

مبذكرة طالبت من خاللها رف�س الطعن.

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها خمالفة احلكم املطعون فيه ل�سحيح القانون على 

�سند من القول مبا حا�سله اأنَّ احلكم الطعني ق�سى برف�س الدعوى لرفعها بعد امليعاد 

خمالفا بذلك القانون ومقت�سى ذلك اأنه  ال ي�سري التقادم املانع من �سماع الدعوى 

كلما حاَل بني �ساحب احلق واملطالبة عذٌر �سرعي. والثابت باالأوراق اأن ملف الدعوى 

اجلزائية قد حفظ اإداريا بتاريخ 201٥/6/10م وهو تاريخ علم الطاعن بالدعوى 

اجلزائية واآخر اإجراء �سحيح فيها وقد خلت االأوراق من ثمة دليل خالف ذلك وقد 

ملف احلادث وقرار  امل�سعر بحفظ  للمحكمة  املوجه  ال�سرطة  الطاعن خطاب  قدم 
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التاأريخ  هذا  ومن  العام  االدعاء  من  احلفظ  قرار  مقام  يقوم  ال�سرطة  من  احلفظ 

فقد  ذلك  اأغفلت  احلكم  م�سدرة  املحكمة  وكون  الدعوى  يف  القانوين  املركز  حتدد 

تبني عدم حتّقِقها من الوقائع الدعوية مبا يتعني واحلال هذه نق�س احلكم وانتهى 

باملطالبة باإلغاء احلكم املطعون فيه وتاأييد حكم حمكمة اأول درجة واإلزام املطعون 

�سدها امل�ساريف.

الـمحكمة

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد ا�ستماع التقرير املعد من القا�سي املقرر وبعد 

حيث  من  فاإّنه   , �سكالاً ومقبول  ال�سكلية  اأو�ساعه  ا�ستوفى  قد  الطعن  وكون  املداولة 

املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه مبا ذكره وكيل الطاعن �سديد يف م�سمونه 

بال�سبب الوحيد املتعلق بانقطاع التقادم ذلك اأن البني من االأوراق اأنَّ احلكم الطعني 

ق�سى بعدم �سماع الدعوى لرفعها بعد امليعاد دون التحقق من العذر القاطع للتقادم 

اأو املوِقف له ذلك اأن وقف التقادم ي�سري على الدعاوى يف حاالت عدة وهي احلاالت 

ٌ مينعه من موا�سلة دعواه والقيام بها وذلك  التي يكون ل�ساحب احلق فيها عذٌر بنيِّ

ح�سب �سروط بينها القانون, وحيث اإن املادة )16/اأ( من قانون تاأمني املركبات ن�ست 

على انقطاع التقادم وحددت احلاالت التي ينقطع ب�سببها التقادم فاإن هذه احلاالت 

ال ت�سري اإال على احلاالت التي جاءت على �سبيل احل�سر.

واالنقطاع والوقف كالهما كقاعدة عامة ال ي�سريان اإال من اليوم الذي ي�سبح فيه 

احلق م�ستحق االأداء, والفرق بينهما اأّن االنقطاع يُجبُّ املدة التي انق�ست منذ بدء 

�سريان التقادم وذلك من وقت ن�سوء اأو قيام �سبب االنقطاع؛ بحيث تبداأ مدة جديدة 

عند زوال ال�سبب, اأما الوقف فاإنه - اإن حتقق �سببه قانونا - يوقف �سريان التقادم 

منذ حدوث ال�سبب وحتى زواله ثم يبداأ يف ال�سريان ا�ستكماال للمدة املتبقية مبعنى 

اأنه ال ُي�سقط من املدة الكلية اإال مدَة الوقف فقط, وت�سم املدتان اأو املدد مع بع�سها 

حتى تكتمل وهكذا.

وحيث اإن قانون تاأمني املركبات مل ين�س على الوقف فاإنه ت�سري يف اأحكام الوقف 

يف  كما  ذلك  تقنني  مت  وقد  اال�سالمي  الفقه  يف  عليها  املن�سو�س  العامة  القواعد 

مر�سد احلريان املادة )1٥7( ويف جملة االأحكام العدلية املادتني )663( و)66٨( 

ويف غريهما من الت�سريعات ومقت�سى ذلك اأن مدة التقادم تقف اإذا كان هنالك عذر 

�سرعيٌّ يحول بني �ساحب احلق وبني رفع الدعوى حمايةاً حلقه.
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يف  2013/29م  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  املعامالت  قانون  ن�س  وقد 

كلها كلما وجد  الدعوى  �سماع  املانع من  املدة  مادته رقم )346( على: »يقف مرور 

عذر �سرعي تتعذر معه املطالبة ب�سماع الدعوى وال حت�سب مدة قيام العذر يف املدة 

اإليه يف حالة عدم وجود الن�س اخلا�س. كما ن�ست  املقررة«  وهو حكم عام يرجع 

املادة )344( منه »تبداأ املدة التي ميتنع �سماع الدعوى بانق�سائها من اليوم الذي 

ا على �سرط,  ي�سبح فيه الدين م�ستحق االأداء, ومن وقت حتقق ال�سرط اإذا كان معّلقاً

ومن وقت ثبوت اال�ستحقاق يف دعوى �سمان اال�ستحقاق وب�سرط االإنكار من املدين 

واأما االنقطاع فتنقطع   .349 و  340 و341  املواد  اأي عدم االعرتاف باحلق كما يف 

املدة كلما وجد العذر ال�سرعي و باملطالبة الق�سائية ولو رفعت الدعوى اإىل حمكمة 

ا منها ولو يوما واحدا وباالإعذار, وباحلجز, اأو باأي اإجراء  غري خمت�سة, ما دام باقياً

ق�سائي يقوم به الدائن للتم�سك بحقه.

اأي يزول املانع من عدم �سماع الدعوى وتبقى الدعوى م�سموعة بوجود العذر. وتبداأ 

مدة جديدة. وذلك كما يف املادتني )3٥0 و3٥1( من نف�س القانون ون�سهما: املادة 

رفعت  ولو  الق�سائية  باملطالبة  الدعوى  �سماع  لعدم  املقررة  املدة  »تنقطع   )3٥0(

ق�سائي  اإجراء  باأي  اأو  وباحلجز,  وباالإعذار,  خمت�سة,  غري  حمكمة  اإىل  الدعوى 

يقوم به الدائن للتم�سك بحقه. واملادة )3٥1( ن�ست »اإذا انقطعت املدة املقررة لعدم 

�سماع الدعوى بداأت مدة جديدة كاملدة االأوىل ت�سري من وقت انتهاء االأثر املرتتب 

على �سبب االنقطاع وال ي�سقط احلق مهما كان نوعه اإذا حكمت به املحكمة بحكم ال 

يقبل الطعن«, وقد مدت ال�سرطُة الطاعَن بر�سالة بتاريخ 201٥/6/10م خماطبة 

للمحكمة يف ذلك فيها والثابت باالأوراق اأن ملف الدعوى اجلزائية قد حفظ اإداريا 

بهذا التاريخ 201٥/6/10م وهو تاريخ علم الطاعن بغلق امللف وعدم اال�ستمرار يف 

وقد  باحلق  املطالبة  مو�سوع  يف  �سحيح  اإجراء  واآخر  اجلزائية  الدعوى  اإجراءات 

املوجه  ال�سرطة  خطاب  الطاعن  وقدم  ذلك  بخالف  دليل  ثمة  من  االأوراق  خلت 

حق  يف  به  يعتد  ال�سرطة  من  احلفظ  وقرار  احلادث  ملف  بحفظ  امل�سعر  للمحكمة 

ا�ستمرار  امل�سرور واحلال هذه كان يحت�سب  اإن  اإذ  املدة  امل�سرور يف احت�ساب بداية 

الق�سية جزائيا ففوجئ بغلق ملف الق�سية من ال�سرطة وهذا اإجراء ال دخل له فيه 

ذلك اأن امل�سرور يف احلادث ال ميكنه تقدمي دعوى �سررية �سد املت�سبب اأو من يقوم 

مقامه اإال باكتمال االإجراءات الر�سمية ومن �سمنها وجود ملف احلادث اأو االإ�سعار 

بغلقه �سواء من ال�سرطة اأو االدعاء العام وترتيبا على ذلك يقدم دعواه ولو يف اآخر 
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يوم من املدة القانونية مامل يهمل مراجعته للجهة املخت�سة طوال املدة القانونية 

هذا  اأن  العلم  مع  املطالبة  يف  حقه  اأحرز  فقد  اإجراء  باأي  مطالبته  اأثبت  اأنه  فلو 

امللف  غلق  تاريخ  201٥/6/10م  التاريخ  هذا  ومن  القانونية  املدة  داخل  االإجراء 

املحكمة  وكون  جديدة,  مدة  وتبداأ  الدعوى  يف  القانوين  املركز  يتحدد  بال�سرطة 

م�سدرة احلكم اأغفلت ذلك ومل تناق�سة مناق�سة مو�سوعية فقد تبني عدم حتققها 

من الوقائع الدعوية مبا يتعني واحلال هذه نق�س احلكم. ووجه املخالفة خمالفُة 

احلكم الطعني للفقرة )ب( من نف�س املادة )16( من قانون التاأمني املذكورة اآنفا وذلك 

اللتفاته عن االأخذ باملانع ال�سرعي والقانوين من �سماع الدعوى وقد ن�ست »ينقطع 

املتعلق  امل�ستندات  بت�سليم  اأو  م�سجل  بكتاب  ال�سابقة  الفقرة  يف  اإليه  امل�سار  التقادم 

خماطبة  مت  اأنه  يتبني  الدعوى  واقعة  على  ذلك  وباإنزال  املوؤمن..«  اإىل  باملطالبة 

ال�سرطة للمحكمة بتاريخ: 201٥/6/10م بغلق امللف وكان هذا اخلطاب داخل املدة 

القانونية وهو اآخر اإجراء من الطاعن يف املطالبة بحقه قبل رفع الدعوى قطع مدة 

التقادم ومل تناق�سه املحكمة مناق�سة مو�سوعية مما يتبني معه واحلال هذه اأنها لو 

تكلفت البحث واملناق�سة يف املو�سوع لتغري وجه الراأي معها. ملا كان ذلك وكان الثابت 

اأو وقفها  اأمام حمكمة املو�سوع بانقطاع مدة التقادم  اأن الطاعن مت�سك  من االأوراق 

بناء على هذا املفهوم الذي ذكرناه وكان احلكم الطعني خالف هذا النظر فقد تعني 

لهذا ال�سبب نق�سه وملا كان املو�سوع �ساحلا للف�سل فيه مبوجب اأحكام املادة )260( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية فقد تعني على هذه املحكمة الق�ساء فيه, 

وملا كان حكم اأول درجة انتهى اإىل نتيجة �سحيحة وهي الق�ساء للطاعن بحقة يف 

التعوي�س فقد تعني على هذه املحكمة الق�ساء برف�س اال�ستئناف املقدم من املطعون 

2016/1063م وتاأييد حكم حمكمة اأول درجة واإلزام املطعون �سدها  �سدها رقم 

املت�سبب  مقام  قائمة  كونها  الطعن  وم�ساريف هذا  التقا�سي  بامل�ساريف عن درجتي 

وحالة حمله مبح�س اإرادتها دون جرب اأو اإكراه ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

اأول  وتاأييد حكم حمكمة  املطعون �سدها برف�سه  املقدم من  اال�ستئناف  يف مو�سوع 

درجة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي وم�ساريف هذا الطعن 

ورد الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/11/12م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  اهلل  عبد  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )100(

الطعن رقم 2016/1722م

 – – مو�سحة  – عملية جراحية  النفع  – فوات  م�ستقبلي  – �سرر  �سرر )تعوي�س 

تقارير طبية - اإ�سابات( 

يح�سب يف تقدير التعوي�س ال�سرر امل�ستقبلي وما يفوت من نفع. -

التدخل اجلراحي لتجبري العظام ُيعّد مو�سحة, على اأّن املو�سحة الواحدة تكون  -

ا, فاإن زاد على ذلك زيدت مو�سحة اأخرى لكل 3  يف جرح اأبعاده 3 �سم طوال وعر�ساً

ا وهكذا, اأّما اإن كان التقرير غري وا�سح يف بيان م�ساحة اجلرح الناجت  �سم طوال وعر�ساً

عن العملية فاأقل تعوي�س عن هذا التدخل اجلراحي ي�ساوي ثالث )3( مو�سحات.

الواجب على املحكمة اال�ستي�ساح من امل�ست�سفى يف حال وجود تناق�س اأو ريبة اأو  -

�سك يف االإ�سابات الواردة بالتقارير. اأثُر ذلك اأن عدم اال�ستي�ساح �سبٌب موجب 

لنق�س احلكم. 

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعن 

تعر�س حلادث �سري مروري بتاريخ 201٥/7/1٨م ب�سيارة موؤمنة لدى املطعون �سدها 

وقد اأ�سيب بعدة اإ�سابات ذكرت يف التقارير التف�سيلية. وملا كانت ال�سيارة اأداة احلادث 

موؤمنة لدى ال�سركة املطعون �سدها وكانت مبح�س اإرادتها قائمة مقام املت�سبب وحالة 

ال�سار  الفعل  ب�سبب  الناجتة  امل�سرور  على  الواقعة  االأ�سرار  اأعباء  حتمل  يف  حمله 

وهو حادث ال�سري فقد اأقام الطاعن لدى حمكمة �سنا�س االبتدائية الدائرة املدنية 

الفردية بتاريخ 201٥/12/20م وقيدت حتت رقم 3٨0/م/201٥م دعوى مبا�سرة 

املحكمة  �سر  اأمانة  حماميه  اأودعها  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  املوؤمنة  ال�سركة  �سد 

طالب من خاللها الق�ساء ملوكله على املدعى عليها بتعوي�س قدره خم�سون األف ريال 
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عماين عما حلقه من اأ�سرار مادية ومعنوية, ومبلغ خم�سمائة ريال اأتعاب حماماة, 

واإلزامها امل�ساريف. واالإ�سابات على ما يبدو تتلخ�س يف االآتي: ك�سر ته�سمي منزاح 

بالع�سد االأي�سر مع عملية تثبيت بامل�سامري و�سريحة معدنية ثم اأجريت له عملية 

اأخرى باخلارج بو�سع رقعة عظمية للع�سد مع حترير الع�سلة ثالثية الروؤ�س مع اأمل 

بالكتف االأي�سر وحمدودية احلركة يف اآخر 1٥ درجة من ب�سط املرفق مع كمية قليلة 

من التكل�س ه�سا�سة العظام بالعظم الكفي واليد )متالزمة االأمل املو�سعي املعقد( مع 

ت�سوه بالذراع جرح عميق متهتك حوايل اأربعة �سنتم بفروة الراأ�س, اأمل عند اللم�س 

جرح  الي�سرى,  بالذراع  وتورم  اللم�س  عند  اأمل  ال�سدر,  من  االأمين  العلوي  باجلزء 

مفتوح اأقل من 1�سم خلف املرفق, ت�سلب املرفق االأي�سر مع حمدودية احلركة بواقع 

)130/٥0(, اأمل بال�ساعد الخ. وذلك وفقا للتقارير املرفقة من امل�ست�سفى املرجعي 

ب�سحار واملجمع ال�سحي. وبح�سور الطرفني ردت ال�سركة املدعى عليها بدفعها الذي 

املحكمة  اخت�سا�س  عدم  اأحدهما  بدفعني  ودفعت  بامل�سوؤولية  معرتفة  به  تقدمت 

بنظر الدعوى مت الرد عليه والثاين مطالبة الق�ساء بتعوي�س املدعي وفق املر�سوم 

الغري.  من  املدعي  كون  واالأرو�س  الديات  بتحديد  النا�س  200٨/11٨م  ال�سلطاين 

التعوي�س  اإن  القول  من  �سند  على  عماين  ريال  األف  على  زاد  فيما  الدعوى  ورف�س 

اأ�سدرت  االإجراءات  جميع  ا�ستكمال  وبعد  االإ�سابات  مع  متنا�سب  غري  به  املطالب 

�سدها  املطعون  عليها  املدعى  باإلزام  ق�سى  حكما  201٥/11/29م  بتاريخ  املحكمة 

يف الطعن املاثل مبلغا قدره خم�سة اآالف ريال عماين واألزمتها امل�ساريف. فلم ير�س 

املدعي باحلكم وا�ستاأنفه لدى حمكمة �سحار الدائرة املدنية حيث قيد ا�ستئنافه 

حتت رقم )2016/240م( ب�سحيفة طالب من خاللها الق�ساء له بطلباته. 

وقيد  املحكمة  نف�س  لدى  وا�ستاأنفته  باحلكم  عليها  املحكوم  ال�سركة  تر�س  مل  كما 

جمددا  ل�ساحلها  الق�ساء  خالله  من  وطالبت  2016/260م  رقم  حتت  ا�ستئنافها 

بالنزول بالتعوي�س اإىل اأربعة اآالف ومائتني وخم�سني رياال عمانيا. 

وبعد ا�ستكمال جميع االإجراءات اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها الطعني القا�سي 

, ويف املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام كل  بقبول اال�ستئنافني �سكالاً

م�ستاأنف مب�ساريفه. 

املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن  اأخرى  مرة  قبوال  الطاعن  من  حكمها  يلق  فلم 

العليا. يف يوم االأحد 143٨/2/٨هـ املوافق 2016/11/٨م �سدر احلكم املطعون فيه 
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من حمكمة اال�ستئناف ب�سحار الدائرة املدنية ويف يوم االأحد 2016/12/1٨م مت الطعن 

للرتافع  ب�سحيفة موقعة من حمام مقبول  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  بالنق�س  عليه 

م�ستوفية الأو�ساعها ال�سكلية ومت اإعالن املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فلم ترد.

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها خمالفة احلكم ل�سحيح القانون باخلطاأ يف التطبيق 

حا�سله  مبا  القول  من  �سند  على  باالأوراق  الثابت  وخمالفة  اال�ستدالل  يف  والف�ساد 

اأن احلكم الطعني خالف خمالفة �سريحة للمر�سوم ال�سلطاين 200٨/11٨م وق�سى 

اإليه حال الطاعن  برف�س ا�ستئناف الطاعن دون االإحاطة بعنا�سر ال�سرر وما اآلت 

باعتبار  عدل  حكومة  اأو  اأر�س  اأو  دية  من  لها  امل�سروع  بحقها  لالإ�سابات  يق�س  ومل 

اأن املحكمة مل تناق�س التقارير الطبية مناق�سة مو�سوعية خمالفة بذلك الثابت 

ال�سرر  عنا�سر  حتديد  وجوب  يف  وق�ساء  فقها  ثابت  هو  ما  خمالفة  مع  باالأوراق 

اأو حكومة عدل وموؤداه عدم  اأر�س  اأو  امل�سروع له من دية  واإعطاء كل عن�سر حقه 

اإحاطة املحكمة بعنا�سر الطلبات واالأ�سرار التي حلقت بالطاعن وملا كانت التقارير 

الطبية خري �ساهد على ذلك فيتبني اإخالل املحكمة بواجبها املنوط بها وهو مناق�سة 

عنا�سر ال�سرر واالحت�ساب لكل اإ�سابة بالتعوي�س املنا�سب لها وفقا للتقرير الطبي وما 

اآل اإليه حال الطاعن بعد احلادث. ثم ذكر االإ�سابات املذكورة اآنفا وانتهى باملطالبة 

بنق�س احلكم والق�ساء له بطلباته ومببلغ األف ريال عماين اأتعاب حماماة.

الـمحكمة

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد ا�ستماع التقرير املعد من القا�سي املقرر وبعد 

املداولة وكون الطعن ا�ستوفى اأو �ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكال ومن حيث املو�سوع 

فاإن النعي على احلكم املطعون فيه مبا ذكره وكيل الطاعن �سديد يف م�سمونه ذلك اأنه  

من الواجب على املحكمة م�سدرة احلكم تق�سي جميع االإ�سابات واآثارها وما اآلت اإليه 

حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر وما �ستوؤول اإليه اإن كان ثم دليل على ذلك. 

والذي يبني من احلكم الطعني عدم تق�سيه االإ�سابات واأثارها على امل�ساب واأيلولة 

امل�سرور بعد احلادث من فوات نفع وحدوث �سرر وعاهة م�ستدمية اإىل غري ذلك مما 

هو معلوم فقها وق�ساء خمالفا بذلك القانون الواجب تطبيقه مما يتعني على هذه 

املحكمة الق�ساء بنق�سه وذلك لعدم التحقق من جميع االإ�سابات واآثارها على ج�سم 

امل�ساب ودون اإعطاء ما ذكر من اإ�سابات حقه امل�سروع له من دية اأو اأر�س اأو حكومة 

عدل ودون مناق�سة التقارير املرفقة بالدعوى وما اآلت اإليه حال امل�سرور من فوات 



– 43٥ –

نفع اأو حدوث �سرر اأو عاهة م�ستدمية اإذ بني التقارير وما ق�سي به بون �سا�سع قد 

يتغري معه وجه الراأي يف التعوي�س. مما يعد ق�سورا مبطال حلكمها ويتعني مبوجبه 

على هذه املحكمة الق�ساء بنق�سه على اأن يكون مع النق�س االإحالة, وعلى املحكمة 

املحال اإليها التحقق من جميع ما يو�سلها اإىل العدالة املطلوبة ال �سيما التحقق من 

اأثناء العالج من عمليات  جميع االإ�سابات واآثارها على ج�سم امل�ساب وما احتاجته 

وخياطة و�سبهها وما اآلت اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر اأو عاهة 

م�ستدمية اىل غري ذلك مما هو معلوم �سرورة, والأجل البيان ال احل�سر وكمبداأ عام 

فاإن االإ�سابات التي يظهر اأثرها داخل اجلوف لكل واحدة ثلث الدية وال ي�سرتط 

اأن تظهر اجلراحة يف اخلارج وذلك اإذا قرر االأطباء العارفون ذلك مثاله لو اأ�سيب 

اأن �سررها و�سل  اأو البطني وقرر االأطباء  ال�سدري  ا يف التجويف  مَّ اإن�سان بجناية 

الكلية اأو الرئة اأو الكبد اأو امل�ساريق اأو االأمعاء الخ فلكل اإ�سابة جارحة مما ذكرنا 

ثلث الدية فاإن احتاجت اإىل تدخل جراحي بفتح اجلوف اأو ثقبه ولو باإبرة ففي 

كل عملية ثلث الدية اأي�سا وهذا اأمر يكاد مفروغا منه لثبوته بال�سنة عن املع�سوم 

 »ويف اجلائفة ثلث الدية« واجلائفة هي االإ�سابة التي ي�سل �سررها اإىل اجلوف 
ولو بثقب اإبرة هكذا ن�س اأهل العلم عليه وقد ن�س عليها املر�سوم ال�سلطاين املنظم 

للديات واالأرو�س 200٨/11٨م واإن برت �سيء من تلك االأع�ساء اجلوفية فله اأر�سه 

-بقدر ما برت- من الدية الكربى ما مل يوؤد اإىل خلل يف الع�سو فاإن اأدى اإىل خلل فيه 

فله حقه اأي�سا وان ا�ستو�سل وكان فرديا فالدية الكاملة وان زوجيا فن�سفها ما مل 

ي�سر ال�سرر اإىل اجلزء الثاين فاإن �سرى اإليه فله حقه اأي�سا وهكذا يقا�س �سائرها. 

وكذا يف اإ�سابة الراأ�س احلكم فيها �سواء ب�سواء كما تقدم يف م�ساألة اجلوف كاالآمة 

اأو املاأمومة مثال وهي االإ�سابة التي ت�سل اإىل ال�سفاق الفا�سل بني املخ وغطاء الراأ�س 

اأي عظمه. »ويف املاأمومة ثلث الدية » احلديث, فاإن قرر االأطباء اأن االإ�سابة و�سل 

اإ�سابة حكم املاأمومة وكذا احلال يف التدخل اجلراحي  �سررها اإىل املخ مثال فلكل 

اجللدة  تخرق  التي  وهي  املعجمة  بالغني  الدامغة  وبعدها  �سائرها.  يقا�س  وهكذا 

وت�سل اإىل الدماغ اأي تك�سف املخ ومل يذكرها كثريون الأن الدامغة عادة ال يعي�س 

حكم  اأي  قبلها  ما  حكم  ولها  ونعمة  اهلل  من  ف�سل  فذلك  عا�س  فاإن  االإن�سان  معها 

�سررا  ت�سبب  مل  ما  وذلك  حكومة  املاأمومة  اأر�س  يف  يزيد  من  العلماء  ومن  املاأمومة 

اآخر فاإن �سببت ذلك فلكل حكمه كما �سبق بيانه.

اأما التدخل اجلراحي يف جتبري العظام فيختلف وذلك اأن جتبري العظام يحتاج اإىل 
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فتح كامل اللحم واإي�ساح اجلرح ولكن ال يوجد جوف واالأ�سل اأن فيه حكم املو�سحة 

املو�سحة  وقيا�س  وعر�سا  طوال  القيا�س  معرفة  من  البد  ولكن  العظم  مو�سحة  اأي 

الواحدة ثالثة �سنتي مرت طوال وكذا العر�س وما زاد فبح�سابه يزاد عليه التعوي�س 

فاإن مل يكن ثمة قيا�س وا�سح فاأقل ما يقال فيه اأر�س ثالث مو�سحات ذلك اأن الطبيب 

يحتاج اإىل اإدخال املثبت وتثبيته وهذا اأقل قدر ميكنه من ذلك اأي بقدر ت�سعة �سنتي 

فاإن كان  اأقل تقدير فذلك قيا�س ثالث مو�سحات  مرت طوال مع عر�س ثالثة على 

العر�س اأو الطول اأكرث فبح�سابه وهكذا.  هذا كله اإن مل تخلف االإ�سابة �سررا اآخر 

ا اإن خلفت �سررا وثبت مبعرفة اأهل اخلربة بذلك فللمجني عليه اأر�س  على امل�ساب اأمَّ

االإ�سابة وار�س ال�سرر واأر�س التدخل اجلراحي ولو و�سل اإىل عدة ديات. وح�سبنا 

عمل ال�سحابة  في امل�سجوج يف راأ�سه اإذ حكموا له بخم�س ديات كما 

. هو ثابت عنهم

مع التنبه اأن اإ�سابة املخ اأن وجت اأعظم �سررا من �سائر اجل�سد وتوؤثر على عمل جميع 

ُجَزْيئاآت اجل�سم فما من جزيئة من خالياه اإال ولها عمل خا�س قد ال يعو�س بغريها اإن 

ف�سدت فيفقد �ساحبها منفعتها ولو بعد حني, ولذا ال بد من التعوي�س العادل.

نق�س  منه  املراد  فلي�س  مثال  �سنة  اإىل  اأو  الربء  اإىل  عليه  باملجني  االتنظار  اأما 

على  املرتتب  ال�سرر  انك�ساف  منه  املراد  واإمنا  ال�سارع  من  عليه  املن�سو�س  االأر�س 

التولد«  اأو  »ال�سراية,  بـ  امل�سماة  اأم ال؟ وهي  اآخر  �سيرتتب عليها �سرر  اجلناية هل 

فاإن تولد من اجلناية �سرر فله اأر�س اجلناية واأر�س ال�سرر كما اأ�سلفنا بدليل قوله 

 »نهيتك فع�سيتني فاأبعدك اهلل وبطل عرجك« احلديث املتقدم يف امل�سجوج يف 
بن�سيحة  اأخذه  وعدم  تعجله  ب�سبب  ال�سراية  حق  عليه    اأ�سقط  فقد  الركبة 

 ملا راجعه مل ينف اإ�سافة حق ال�سراية  امل�سطفىب�سريح اللفظ فر�سول اهلل 

على حق اجلناية واإمنا مل يق�س له بها عقوبة له على املخالفة ب�سريح اللفظ. 

وبدليل تعدد ذكره  يف اأحاديث الديات واالأرو�س لالأع�ساء ومنافعها كال على حدة من 

الَّ َوْحٌي ُيوَحى( )4( �سورة النجم. غري قيد اأو �سرط. )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى )3( اإِْن ُهَو اإِ

وبدليل ق�ساء ال�سحابة  امل�سار اإليه قبل. وقد م�سى بيان ذلك مبا فيه الكفاية 

َوُهَو  ْمَع  ال�سَّ اأَْلَقى  اأَْو  َقْلٌب  َلُه  َكاَن  مِلَْن  َلِذْكَرى  َذِلَك  يِف  )اإِنَّ  فقط.  للتذكري  ذكر  واإمنا 

�َسِهيٌد( )37( �سورة ق.  

اإىل  فريد  اآثارها  اأو  االإ�سابات  اأو  التقارير  يف  �سك  اأو  ريبة  اأو  تناق�س  َثمَّ  كان  واإن 
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ال�سيء  على  احلكم  اإذ:  احلقيقة.  ال�ستجالء  املعاجلة؛  اجلهة  االخت�سا�س:  جهة 

الريب  عنه  ينفي  وا�سحا  ت�سورا  ت�سوره  دون  ا  مَّ �سيء  يف  واحلكم  ت�سوره.  من  فرع 

وال�سك باطل وجدير بالنق�س. ملا كان ذلك وكان احلكم الطعني خالف هذا النظر 

ق�ست هذه املحكمة بنق�سه واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم 

فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب اخل�سوم وبدون ر�سوم جديدة واإلزام 

املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

بناء على طلب اخل�سوم وبدون ر�سوم جديدة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد 

الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/11/12م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  اهلل  عبد  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)101(

الطعن رقم 2017/6٥٥م

اإثبات - ميني متممة )توجيه- �سروط( – اإجراءات - م�ساألة قانونية )تعريف(

بال�سيغة  - املتممة  اليمني  اأن توجه  الدعوى  اأية حالة كانت عليها  للمحكمة يف 

التي تراها منطبقة على اخل�سومة من تلقاء نف�سها.

على املحكمة االأدنى اأن تلتزم بامل�ساألة القانونية التي من اأجلها اأحالت املحكمة  -

العليا الدعوى اإليها. يراد بامل�ساألة القانونية تلك امل�ساألة التي ُطرحت اأمام املحكمة 

العليا واأبدت راأيها فيها؛ بحيث ميتنع على املحكمة املحال اإليها امل�سا�س بذلك.

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق اأن املدعي )الطاعن( 

بتاريخ  )443/م/2012م(  برقم  بالر�ستاق  االبتدائية  املحكمة  لدى  دعوى  اأقام 

2012/12/12م مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها احلكم باإلزام املدعى عليه والد 

ا البنه املذكور باأن يوؤدي اإليه مبلغ ت�سعة اآالف  الهالك ويدعى ).....( ب�سفته وارثاً

ا عن االإ�سابات التي حلقت به  ا ومعنوياً ا مادياً ا تعوي�ساً وخم�سة وع�سرين رياالاً عمانيًّ

نتيجة احلادث الذي ت�سبب فيه ابنه الهالك واإلزامه بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

وذلك على �سند من القول اأنه بتاريخ 2011/٨/12م تعر�س حلادث �سري ت�سبب فيه 

وقد  املذكور  عليه  املدعى  ميلكها  والتي  )..../م(  رقم  باملركبة  عليه  املدعى  ابن 

نتج عن احلادث اإ�سابته باالإ�سابات املو�سوفة بالتقارير الطبية املرفقة ومت حفظ 

الدعوى العمومية لوفاة املتهم, وملا كانت املركبة غري موؤمن عليها لدى اأي �سركة من 

�سركات التاأمني فاإن املدعى عليه والد الهالك املت�سبب يف احلادث يكون م�سوؤول عن 

اإقامة الدعوى املاثلة بالطلبات  اإىل  اأدى به  اأي خطاأ ينتج عن قيادة املركبة, مما 

�سالفة البيان, حيث نظرت حمكمة اأول درجة الدعوى فعدل املدعي �سكل الدعوى 

واألزمت املدعي بامل�ساريف  الهالك ثم ق�ست برف�س الدعوى  ا جميع ورثة  خمت�سماً
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ا على اأن امل�سوؤولية تقع على عاتق  ومبلغ مائة ريال عماين اأتعاب املحاماة. تاأ�سي�ساً

مر�س  باأي  م�سابا  يكن  مل  عليهم  املدعى  موّرث  واأن  ا  �سخ�سيًّ ال�سار  الفعل  مرتكب 

رقابة ت�سرفاته, ومل يكن يف  اأو اجل�سمية مما يخرجهم من  العقلية  االأمرا�س  من 

الغري بخطئه وبالتايل تنتفي  القانون الإلزام  ا�ستثناها  التي  اأي حالة من احلاالت 

اأداء التعوي�س, فا�ستاأنف املدعي هذا احلكم باال�ستئناف رقم  م�سوؤولية ورثته عن 

143٥/٥/24هـ املوافق  )2014/٥1م( لدى حمكمة اال�ستئناف بالر�ستاق وبتاريخ 

باإلغاء احلكم  املو�سوع  , ويف  �سكالاً املحكمة بقبول اال�ستئناف  2014/3/26م ق�ست 

ا قدره  ا باإلزام امل�ستاأنف �سدهم باأن يوؤدوا للم�ستاأنف مبلغاً امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

من  حلقه  عما  �سامالاً  ا  تعوي�ساً عماين  ريال  واأربعمائة  اآالف  ثالثة  ر.ع(   3.400(

اأ�سرار بكافة اأنواعها وذلك يف حدود تركة موّرثهم/ ... ورف�س ما زاد على ذلك من 

طلبات وحملت امل�ستاأنف �سدهم امل�ساريف. فطعن امل�ستاأنف على هذا احلكم بالنق�س 

هـ   143٥ �سعبان   22 بتاريخ  املنعقدة  باجلل�سة  فيه  التي ق�ست  العليا  املحكمة  اأمام 

املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  2014م  يونيو   2٥ املوافق 

فيه واأحالت الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة 

مغايرة واألزمت املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة.

ال�سار  الفعل  اأن  ذلك  �سديد  الطاعن  نعي  اأن  على  احلكم  هذا  العليا  املحكمة  وَبَنْت 

النا�سيء عن حوادث ال�سيارات يطبق عليه م�سوؤولية حار�س ال�سيء اأو �ساحب االآلة 

امليكانيكية وهي م�سوؤولية مفرت�سة, واالأ�سل اأن احلار�س هو مالك ال�سيارة الأنه ميلك 

ال�سيطرة عليها فيكون هو امل�سوؤول عن االأ�سرار التي حتدثها للغري وال ي�ستطيع اأن 

القوة  اأو  الغري  اأو  امل�سرور  اإىل  يرجع  اخلطاأ  اأن  اأثبت  اإذا  اإال  عنه  امل�سوؤولية  ينفي 

اأقام الدعوى  اأنه  اأمام حمكمة اال�ستئناف من  القاهرة, وهذا ما مت�سك به الطاعن 

ابتداء �سد والد الهالك ب�سفته مالك ال�سيارة مرتكبة احلادث واأهمل التاأمني عليها 

لدى �سركة التاأمني واأهمل يف جتديد رخ�ستها لدى ال�سرطة.. واإذ مل يتعر�س احلكم 

ا مبا يوجب نق�سه. ا يكون معيباً ا وردًّ املطعون فيه لهذا ال�سبب اإيراداً

اال�ستئناف  يف  فنظرت  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  اأحيلت  حيث 

بتاريخ  مذكرة  �سده  للم�ستاأنف  القانوين  الوكيل  وقدم  بجل�ساتها  املغايرة  الهيئة 

باملذكرات  املقدم منه  بالدفاع  يتم�سك  امل�ستاأنف �سده  باأن موكله  2016/11/27م 

ا للمادة  ا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة طبقاً املقدمة �سابقاً

الهالك  والد  �سده  امل�ستاأنف  الأن  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )116(
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لي�ست له �سلة باملركبة مرتكبة احلادث ال من قريب وال من بعيد واأن الهالك ا�سرتاها 

من مالكها االأ�سلي املذكور يف ت�سيري رخ�سة املركبة ويدعى/... . 

اأن  االثبات  طرق  بكافة  امل�ستاأنف  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  اإحالة  املحكمة  وقررت 

النفي بكافة طرق  التي وقع بها احلادث ولالأخري  امل�ستاأنف �سده هو مالك املركبة 

االثبات وبعد االإجراءات التي اتخذتها حمكمة اال�ستئناف بالهيئة املغايرة اأ�سدرت 

القا�سي  2017/3/9م  املوافق  143٨/6/10هـ  بتاريخ  املنعقدة  باجلل�سة  حكمها 

برف�س   : اأوالاً جديد,  من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  اال�ستئناف  مو�سوع  يف 

ا: اإلزام امل�ستاأنف �سدهم باأن يوؤدوا  الدعوى ِقبَل امل�ستاأنف �سده/... ب�سخ�سه, ثانياً

ا �سامالاً للم�ستاأنف  للم�ستاأنف مبلغا وقدره ثالثة اآالف وت�سعمائة ريال عماين تعوي�ساً

اأنواعها من تركة موّرثهم/... ورف�س ما زاد على ذلك  اأ�سرار بكافة  عما حلقه من 

وحملت امل�ستاأنف �سدهم امل�ساريف.

فلم ينل هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

باأمانة  اأودعها  الذي  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميه  قبل  من  موقعة 

�سر هذه املحكمة بتاريخ 2017/4/12م م�سفوعة ب�سورة من وكالته عنه وما يفيد 

ا ملقت�سيات املادتني )244 و247( من  �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

�سدهم  للمطعون  الطعن  �سحيفة  اإعالن  فتم  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

فلم يردوا عليها.

املطعون فيه اخلطاأ يف  الطاعن على احلكم  اأقام طعنه ينعي فيه  الطاعن  اإن  حيث 

بني  والتناق�س  الدعوى  مبو�سوع  االإملام  وعدم  الت�سبيب  يف  والق�سور  القانون  تطبيق 

منطوق احلكم ومو�سوعه واالإخالل بحق الدفاع وخمالفته للقانون من االأوجه االآتية:

ففي الوجه االأول: ينعي الطاعن على احلكم الطعني الف�ساد يف اال�ستدالل عندما 

اأن  النهائي  احلكم  هذا  يف  والثابت  با�سم/...  اآخر  نهائي  حكم  خالف  على  �سدر 

الطعني  احلكم  ويف  احلادث,  املرتكبة  م(  ).../م  رقم  املركبة  مالك  �سده  املطعون 

اليمني  له  وجه  وقد  املذكورة  لل�سيارة  ا  مالكاً لي�س  �سده  املطعون  اأن  اعترب  املاثل 

املتممة والتي حلفها االأخري رغم اأنها هي نف�س ال�سيارة التي يحوزها املطعون �سده 

ـ الر�ستاق( املرفق �سورته,  ـ مدين  املرتكبة للحادث وهو احلكم رقم )2012/76م 

ويف هذا احلكم مل ينكر املطعون �سده ملكيته لتلك ال�سيارة مرتكبة احلادث و�سدر 

ا�ستئناف  )2014/47٥م(  رقم  ا�ستئنافه  مت  ثم  الدعوى  برف�س  املذكور  احلكم 
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مدين ـ الر�ستاق واأي�سا مل ينكر املطعون �سده ملكيته لتلك ال�سيارة وحكم بتعوي�س 

امل�ستاأنف مرفق �سورة من احلكم اال�ستئنايف, وقد يثبت من قرار حفظ االدعاء العام 

مللف الدعوى اجلزائية املرفق �سورة منه اأن احلادث وقع من ال�سيارة رقم ).../م م( 

بي.اأم.دبليو بقيادة/... ابن املطعون �سده يف احلكم الطعني, وكان يكفي هذا احلكم 

النهائي املذكور موؤونة اإثبات اأن املطعون �سده املاثل هو حائز ومالك املركبة مرتكبة 

احلادث وبالتايل هو امل�سوؤول عن احلادث وامل�سوؤول عن احلق املدين للمت�سررين من 

واقعة  خالف  الطعني  احلكم  يكون  وبذلك  الهالك  ابنه  يقودها  كان  التي  املركبة 

ثابتة بحكم نهائي.

ويف الوجه الثاين: ينعي الطاعن على احلكم الطعني الق�سور يف الت�سبيب وعدم االملام 

مبو�سوع الدعوى لكون الطاعن ما فتئ ينبه باأن هناك حكم �سابق نهائي حاز حجية 

االأمر املق�سي ل�سالح �سخ�س اآخر كان يقود املركبة املغلوط عليها وكان الطاعن مع 

هذا ال�سخ�س يف تلك املركبة وقد اأرفق الطاعن هذا احلكم اأعاله يفيد اأن املطعون 

�سده هو احلائز للمركبة التي ارتكبت احلادث وكان يقودها ابنه الهالك/... وقدم 

الطاعن ن�سخة من احلكم لكن احلكم الطعني اأغم�س عينه عن هذا احلكم ففي هذا 

احلكم مل يعرت�س املطعون �سده على ملكية املركبة مرتكبة املركبة احلادث �سواء 

اأمام حمكمة اأول درجة اأو ثاين درجة واأ�سبح احلكم نهائيا ورغم ذلك فاإن احلكم الطعني 

�سمم على اإثبات اأن املطعون �سده لي�س �ساحب املركبة مرتكبة احلادث حتى اأنه و�سل 

اإىل اأبعد من ذلك وهو توجيه اليمني املتممة الإثبات اأنه لي�س مالكا لتلك املركبة.

الثالث: ينعي الطاعن على احلكم الطعني التناق�س بني منطوق احلكم  ويف الوجه 

والد  هو/...  املركبة  عن  امل�سوؤول  اأن  يعلم  الطعني  احلكم  اإن  حيث  ومو�سوعه 

الهالك/... �سائق املركبة وقد رجعت الدعوى من املحكمة العليا باأن ال�سبب القانوين 

احلادث  مرتكبة  املركبة  هنا  وهي  االآلة  حار�س  اعتباره  هو  التطبيق  الواجب  هو 

ا للمادة )199( من قانون املعامالت املدنية فهي التي تنطبق على الواقعة وهي  طبقاً

كان  من  املادة )على  قالت  فقد  امليكانيكية  االآلة  و�ساحب  ال�سيء  م�سوؤولية حار�س 

ميكانيكية  واآالت  �سررها  من  للوقاية  خا�سة  عناية  تتطلب  اأ�سياء  ت�سرفه  حتت 

التعوي�س عما حتدثه من �سرر ما مل يثبت اأن وقوع ال�سرر كان ب�سبب اأجنبي ال يد 

له فيه( ورغم ذلك وعندما قرر احلكم الطعني اأن والد الهالك لي�س هو مالك املركبة 

عاد  املتممة,  اليمني  حلف  كونه  جتاهه  الدعوى  برف�س  وق�سى  احلادث  مرتكبة 

احلكم الطعني واألزم باقي الورثة بتعوي�س الطاعن يف حدود تركة الهالك من تركة 
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والده يف حني اإن هذا االأخري مازال على قيد احلياة اأي اأن هناك ا�ستحالة لتنفيذ 

التعوي�س املحكوم به, وعليه فاإن احلكم �سدر برف�س الدعوى �سد والد الهالك ويف 

نف�س الوقت األزم باقي الورثة بدفع التعوي�س املحكوم به يف حدود ن�سيب الهالك 

ا فكيف �سيكون مرياث واملوروث على قيد احلياة, واأما باقي  من والده الذي الزال حياً

األزم احلكم الطعني باقي  الورثة لي�س لهم عالقة يف هذا املو�سوع ورغم ذلك فقد 

التنفيذ  يكون  اأن  له وي�سرتط  التي وقعت  االإ�سابات  الطاعن عن  بتعوي�س  الورثة 

يف حدود ح�سة الهالك التي يرثها من والده, وملا كان احلكم الطعني قد �سدر بهذه 

الكيفية مما يعد معه اأنه ال يعلم واقع الدعوى.

ويف الوجه الرابع: ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه االإخالل بحق الدفاع يف 

�سيغة اليمني املتممة التي وجهت للمطعون �سده والد الهالك من حيث اإن ال�سيغة 

مل ت�سمل ما اإذا كانت حيازته للمركبة وقت وقوع احلادث نتيجة �سراء لها دون نقل 

ملكيتها من عدمه اإذ من املمكن اأن يكون املطعون �سده قد ا�سرتى املركبة من مالكها 

املدعو/... وكان ابن املطعون �سده ي�ستعملها وي�سري بها يف الطريق وهي على تلك 

احلالة ويف تلك احلالة يكون املطعون �سده هو مالكها االأ�سلي ولكنه مل ينقل ملكيتها 

وتركها دون اأن ي�سجلها اأو يوؤمن عليها لدى �سركة تاأمني والأجل و�سع حد فاإن �سيغة 

وجهت  التي  اليمني  �سيغة  اأن  الثابت  كان  وملا  مانعة  �ساملة  تكون  اأن  يجب  اليمني 

للمطعون �سده كانت كما يلي: »اأق�سم باهلل العظيم اأنني ل�ست مالك املركبة مرتكبة 

2011/٨/12م  بتاريخ  احلادث  وقت  بي.اأم.دبليو   )../...( الرقم  ذات  احلادث 

واهلل على ما اأقول وكيل(. وكان االأجدى اأن يحلف بال�سيغة التالية: )اأق�سم باهلل 

العظيم اأنني مل ا�سرتي املركبة مرتكبة احلادث ذات الرقم ).../..( بي.اأم.دبليو 

من مالكها ومل اأكن حائزها وال م�ستعريها من مالكها املدعو/ ... وقت وقوع احلادث 

ا واهلل على  بتاريخ 2011/٨/12م وال قبل هذا التاريخ وال بعده وال اأعلم عنها �سيئاً

ما اأقول وكيل(.

وقد طلب الطاعن تغيري ال�سيغة التي حلف بها املطعون �سده وذلك دون جدوى وذلك 

الأن املركبة كانت يف حيازة املطعون �سده يف منزله وولده الهالك كان دائما يقودها 

ب�سرعة يف الطريق, وم�سهوٌر اأن ال�سيارة ملك املطعون �سده يف منطقته ولذلك كان 

ا  ا على ال�سيغة التي وجهتها املحكمة الأنها غري ذات جدوى الأنه طبقاً الطاعن معرت�ساً

املحكمة  وجهتها  التي  ال�سيغة  تاأت  فلم  القدمي/...  ملالكها  املركبة  ملكية  ل�سورة 

بجديد وبذلك يكون احلكم الطعني قد اأخل بحق الدفاع عندما طلب من املحكمة 
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تعديل ال�سيغة لتتنا�سب مع و�سع املطعون �سده بالن�سبة حليازته املركبة مرتكبة 

احلادث فقد يكون �ساحبها ومل ينقل ملكيتها بعد, وملا كان احلكم الطعني مل يحقق 

دفاع الطاعن يف هذه النقطة رغم اأنه دفاع جوهري.

ويف الوجه اخلام�س: ينعى الطاعن على احلكم الطعني خمالفته للقانون لكونه مل 

من  البد  اأنه  العليا  املحكمة  اأكدت  كما  الطبي  بالتقرير  الواردة  االإ�سابات  يح�سر 

ا لتحديد مقدار التعوي�س ويجب اأن يقدر القا�سي  تتبع االإ�سابات وبيانها بياناًا دقيقاً

تعوي�س امل�ساب عن جميع االإ�سابات وعن ن�سبة العجز الكلي حيث اإن احلكم الطعني 

ومن  عنها  نتج  وما  احلادث  جراء  الطاعن  اأ�سابت  التي  االإ�سابات  جميع  يح�سر  مل 

الثابت بالتقارير الطبية فاإن احلكم الطعني اخت�سر يف اأ�سبابه على ك�سر عر�سي يف 

عظمة الفخذ االأي�سر وعملية تثبيت الك�سر و�سحجات متعددة يف الوجه وال�ساعد 

االأي�سر والكوع واآالم مبف�سل الكتف االأي�سر و�سعف بع�سالت الفخذ االأي�سر فقط, يف 

حني اأن اإ�سابات الطاعن اأكرث وهي كما وردت بالتقرير الطبي:

ـ اأمل يف الوجه والفخذ االأي�سر.

ـ �سحجات متعددة يف الوجه وال�ساعد االأي�سر.

داخلي  وتثبيت  مفتوح  تخفي�س  عملية  مت  االأي�سر  الفخذ  عظمة  يف  منتقل  ك�سر  ـ 

لك�سر الفخذ االأي�سر.

ـ جروح ممزقة �سطحية متعددة يف اجلبهة.

ـ ر�سو�س باأعلى العمود الفقري القطني.

ـ جروح ممزقة يف الكوع االأي�سر.

ـ تورم يف الفخذ االأمين.

ـ ندبات ال�سحجات املتعددة بالكتف العلوي االأي�سر.

ـ ك�سر بال�ساعد االأي�سر.

ـ ن�سبة عجز %10.

ا الأحكام املادة )260(  وملا كان هذا الطعن قدم للمرة الثانية فاإنه يحق الت�سدي طبقاً

, ويف  من قانون االإجراءات املدنية والتجارية, فاإن الطاعن يطلب قبول الطعن �سكالاً

املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي واحلكم يف مو�سوعه.

الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 
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اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. وحيث اإن الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية 

. وحيث اإن النعي على احلكم املطعون فيه باالأوجه  ا فهو مقبول �سكالاً املطلوبة قانونياً

�سديدة  غري  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيالاً  اإيرادها  وال�سالف  بينها  فيما  املتداخلة 

ومردود عليها النعدام �سحتها من االأ�سا�س ذلك اأنه  بالرجوع اإىل احلكم االبتدائي 

مرتكبة  املركبة  ملكية  اإثبات  ق�سد  الطاعن  به  احتج  الذي  )2012/76م(  رقم 

ا للمطعون �سده/... فاأنه ال يوجد من بني �سفحات هذا احلكم  احلادث املذكورة اآنفاً

ما يفيد اأن املطعون �سده/... اأقر مبلكية وال حيازته لل�سيارة مرتكبة احلادث بقيادة 

بالر�ستاق  املحكمة االبتدائية  ال�سادر من  ت�سبيب احلكم  بينما جاء يف  ولده/..., 

يف الدعوى املدنية رقم )2012/76م( اأن امل�سوؤولية تقع على مرتكب الفعل ال�سار 

ا اإال ما ا�ستثني بن�س القانون مب�سوؤولية الغري وكان الثابت للمحكمة اأن موّرث  �سخ�سيًّ

املدعى عليهم مل يكن يف اأي حالة من احلاالت التي ا�سرتطها القانون ال اإلزام الغري 

عن خطئه من ق�سره اأو اإ�سابته باأي من االأمرا�س العقلية اأو اجل�سدية مما يخرجهم 

عن رقابة ت�سرفاته كما اأنه بلغ �سن الر�سد ببلوغه التا�سع ع�سر من العمر ح�سبما 

اأ�سرار  اأي  على  التعوي�س  عن  ورثته  م�سوؤولية  تنتفي  ثم  ومن  االدعاء  بقرار  جاء 

حلقت باملدعي االأمر الذي تكون معه دعوى املدعي جاءت على غري �سند �سحيح من 

الواقع والقانون.

ا على احلكم امل�ستاأنف باأنه �سابه الف�ساد يف اال�ستدالل وعدم  فا�ستاأنفه املدعي ناعياً

امل�ستاأنف �سده  اإىل  الهالك  اإدخال ورثة  الدعوى ومتثل ذلك بطلبه  االإملام بوقائع 

باقي  دون  املركبة  مالك  باخت�سام  الكتفى  الدعوى  بوقائع  احلكم  اأمل  ولو  االأول 

اأ�سدرت  التي  بالر�ستاق  )47٥/م/2013م(  برقم  اال�ستئناف  ت�سجيل  ومت  الورثة 

ا لدعواه غري اأنه باالطالع على  فيه احلكم اال�ستئنايف الذي احتج به الطاعن تدعيماً

هذا احلكم يظهر بكل و�سوح باأنه مل ي�سر من قريب وال بعيد اأن املطعون �سده/... 

ا اأمام املحكمة باأنه املالك واحلائز للمركبة مرتكبة احلادث بقيادة  اعرتف ولو �سمنياً

االأوراق  خالل  من  )الثابت  اأن  اال�ستئنايف  احلكم  حيثيات  يف  جاء  اإذ  ابنه  الهالك 

ا م�سوؤوالاً عن  وامل�ستندات اأن موّرث امل�ستاأنف �سدهم عند ارتكابه احلادث كان را�سداً

املوجبة  التق�سريية  امل�سوؤولية  اأركان  جميع  حقه  يف  توافرت  وبالتايل  ت�سرفاته 

ا الأحكام املادة )٥٨( من قانون اجلزاء التي جرى ن�سها: كل جرمية  للتعوي�س وفقاً

ا يحكم على فاعلها بالتعوي�س(. ا اأو معنوياً ا مادياً تلحق بالغري �سرراً

ما  على  حجية  لها  لي�س  الطاعن  بها  احتج  التي  الذكر  ال�سالفة  االأحكام  كانت  وملا 
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واحلالة  املحكمة  فاإن  املاثلة  الدعوى  م�سار  على  تاأثري  لها  لي�س  جعلها  مما  يدعيه 

هذه غري ملزمة باجلواب على االأدلة والدفوع التي لي�س لها تاأثري على م�سار الدعوى 

مع العلم اأن تقييم امل�ستندات والدفوع وقبولها ورف�سها من �سميم عمل القا�سي وال 

رقابة عليه يف ذلك متى اأقام ق�ساءه على اأ�سباب ثابتة من الواقع وامل�ستندات.

هذا واإن للمحكمة يف اأية حالة كانت عليها الدعوى اأن توجه اليمني املتممة بال�سيغة 

التي تراها منطبقة على اخل�سومة من تلقاء نف�سها لتبني حكمها على ذلك.

وفيما يخ�س ما عابه الطاعن على منطوق احلكم املطعون فيه باأنه معلق على �سرط 

فهذا غري �سحيح الأن الذمة ال تتجزاأ, ومنطوق احلكم وا�سح »باإلزام امل�ستاأنف �سدهم 

ا �سامالاً للم�ستاأنف عما حلقه  باأن يوؤدوا ثالثة اآالف وت�سعمائة ريال عماين تعوي�ساً

من اأ�سرار بكافة اأنواعها من تركة موّرثهم/...« فهنا التعوي�س يف تركة الهالك فقط 

وال تتعداها.

ا  وحيث اإن ما نعاه الطاعن اأي�سا على احلكم املطعون فيه يف غري حمله ذلك اأنه  طبقاً

على  ن�ست  التي  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( املادة  ملقت�سيات 

اأنه )يتحتم على املحكمة التي اأحيلت اإليها الدعوى اأن تتبع امل�ساألة القانونية التي 

ف�سلت فيها( قد ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة اأن املق�سود بامل�ساألة القانونية اأن تكون 

قوة  هذا  راأيها  اكت�سب  وبالتايل  فيها  راأيها  واأبدت  العليا  املحكمة  اأمام  طرحت  قد 

امل�سا�س بذلك, وملا كان ذلك  ال�سيء املحكوم به بحيث ميتنع على حمكمة االإحالة 

وكانت حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة قد تقيدت مبا جاء يف حكم املحكمة العليا 

جملة وتف�سيالاً ف�سال عن كون حمكمة املو�سوع لها ال�سلطة التامة يف حت�سيل الواقع 

وفهمه وبحث االأدلة وامل�ستندات املقدمة ومدى كفايتها لثبوت الواقعة الذي بنى 

عليه احلكم املطعون فيه باأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها الثابت يف االأوراق و�سحيح القانون 

ا بالرف�س لعدم ارتكازه على اأ�سا�س من الواقع والقانون  وبالتايل ي�سبح الطعن حرياً

واإلزام رافعه امل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  اإلزام  مع  ا  مو�سوعاً ورف�سه   , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

وم�سادرة الكفالة«.
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/11/12م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  اللويهي,  اهلل  عبد  بن  �سليمان  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

ويحيى  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  الق�ساة:  الف�سيلة 

حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)102(

الطعن رقم 2017/33٨م

نق�س )قانون – تنا�سب – �سرر – تعوي�س( 

عدم تنا�سب التعوي�س الذي قّدرته حمكمة املو�سوع حلجم ال�سرر �سبٌب موجب  -

لنق�س احلكم. علة ذلك اأن بيان عنا�سر ال�سرر م�ساألة قانونية تخت�س املحكمة 

العليا بنظرها.

الوقائع

اأقام  املدعي  اأن  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  اأوردها  كما  الوقائع  تتلخ�س 

املحكمة  لدى  201٥/2/3م  بتاريخ  ث/201٥م(  )24/م  رقم  املدنية  الدعوى 

اإلزام �سركة ...  االبتدائية بنزوى بو�ساطة حماميه مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها 

ا قدره خم�سون األف ريال  ا ومعنوياً ا مادياً للتاأمني املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي تعوي�ساً

عماين )٥0.000 ر.ع( واإلزامها بامل�ساريف وخم�سمائة ريال عماين اأتعاب حماماة.

على �سند من القول اأنه تعر�س حلادث �سري ت�سبب فيه قائد املركبة رقم ).../...( 

املوؤمنة لدى املدعى عليها واأنه اأ�سيب باإ�سابات خمتلفة من جراء احلادث.

حيث نظرت حمكمة اأول درجة الدعوى بجل�ساتها بح�سور الطرفني وانتهت بجل�سة 

باإلزام  القا�سي  احلكم  اإىل  201٥م  مار�س   1٥ املوافق  1436هـ  االأوىل  جمادى   24

اآالف  �ستــة  وقدره  ا  مبلغاً للمدعي  توؤدي  باأن  للتاأمني(   ... )�سركة  عليها  املدعى 

االأ�سرار  جميع  عن  �سامالاً  ا  تعوي�ساً ر.ع(   6.6٥0( ا  عمانيًّ رياالاً  وخم�سون  و�ستمائة 

ا  التي حلقت به بكافة اأنواعها واإلزام املدعى عليها بامل�ساريف وخم�سني رياالاً عمانيًّ

)٥0 ر.ع( الأتعاب املحاماة ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

فلم ير�س الطرفان بهذا احلكم فا�ستاأنفه املدعي باال�ستئناف رقم )201٥/169م( 

ا�ستكمال  وبعد  )201٥/1٨6م  رقم  باال�ستئناف  عليها  املدعى  ا�ستاأنفته  كما 
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1436هـ املوافق  2٨ �سعبان  اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها بجل�سة  االإجراءات 

, ويف املو�سوع برف�سهما وتاأييد  201٥م القا�سي بقبول اال�ستئنافني �سكالاً 16 يونيو 

احلكم امل�ستاأنف واألزمت كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه.

اأمام  بالنق�س  عليه  فطعن  امل�ستاأنف/...  لدى  قبوالاً  يلق  مل  الق�ساء  هذا  اإن  حيث 

ا عليه خمالفته للقانون واخلطاأ يف تاأويله وتف�سريه والق�سور يف  املحكمة العليا ناعياً

الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل.

ويف اجلل�سة املنعقدة بتاريخ 21 ربيع الثاين 1437هـ املوافق 31 يناير 2016م ق�ست 

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  املحكمة العليا بقبول الطعن �سكالاً

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة 

مغايرة واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.

حيث نظرت حمكمة ثاين درجة بالهيئة املغايرة اال�ستئنافني ح�سبما هو مبحا�سر 

اجلل�سات حيث ح�سر عن كل م�ستاأنف ممثله القانوين وا�ستمعت اإليهم �سفاهة واطلعت 

على املذكرات املتبادلة كما خاطبت املحكمة - على �سوء ما جاء يف حكم املحكمة 

العليا - م�ست�سفى نزوى لبيان االإ�سابات التي تعر�س لها امل�ستاأنف حتديدا على وجه 

الدقة والو�سوح فورَد التقرير وا�ستظهرت املحكمة االأمور التالية:

: االإ�سابات املوؤكدة التي تعر�س لها امل�ستاأنف وهي على النحو التايل: اأوالاً

1ـ ك�سر مغلق مزحزح اأ�سفل املدور يف الفخذ االأمين.

2ـ ك�سر بالناتئ امل�ستعر�س االأي�سر للفقرة القطنية الرابعة.

3ـ ك�سر بجدار احلجاج االأمين للعني اليمنى.

4ـ كدمة ر�سحية يف العني اليمنى.

٥ـ جرح متهتك يف العني اليمنى.

6ـ جرح متهتك يف جدار االأنف.

7ـ جرح قطعي يف قمة طرف االأنف.

٨ـ جرح متهتك اأعلى ال�سفه العلوية.

9ـ جرح متهتك يف ال�سفه العلوية.

10ـ ت�سوه يف الفخذ.

11ـ ر�س بالرئة يف كال اجلانبني.
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12ـ ر�س بالراأ�س مع تورم دموي باملنطقة القذالية بفروة الراأ�س.

13ـ �سحجات بالوجه.

14ـ وجود ج�سم غريب متمركز بحجاج العني اليمنى )معدن(.

العلوية  املنطقة  للدماغ مع وجود تورم دموي يف  ال�سفافية  1٥ـ تورم حتت اخلوذة 

لقبو اجلمجمة.

16ـ وجود ق�سر مبقدار �سنتيني )2�سم( بالفخذ االأمين.

17ـ فقد ملحوظ بع�سالت الفخذ ومي�سي بق�سر بالطرف ال�سفلي االأمين.

1٨ـ ت�سخم العقد اللمفاوية.

ـ  بال�سفة  اجلرح  خياطة  وهي:  للم�ستاأنف  اأجريت  التي  اجلراحية  العمليات  19ـ 

جراحة الك�سر بالفخذ ومت فيها تثبيت الك�سر بامل�سامري.

ا: االإ�سابات غري املوؤكدة وهي على النحو التايل: ثانياً

1ـ اأنيميا فقد الدم.

2ـ انحالل الربيدات حيث جاء تقدير دولة االإمارات باحتمال هذه االإ�سابة.

3ـ لغط بال�سباتي )العنق(.

4ـ تعجز بالفقرة القطنية اخلام�سة.

االإمارات  دولة  تقرير  ورد  حيث  االأمين  العجزي  اجلانب  يف  مزحزح  غري  ك�سر  ٥ـ 

بوجود �سك يف هذه االإ�سابة.

6ـ االإ�سابة داخل العني املوؤثر على الروؤية مل يتم تاأكيدها. 

حكمها  اأ�سدرت  االإجراءات  املغايرة  بالهيئة  اال�ستئناف  حمكمة  ا�ستكمال  وبعد 

رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  يف  القا�سي  2017/1/1٥م  بتاريخ  املنعقدة  باجلل�سة 

)201٥/169م( املقدم من/... بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك بزيادة مبلغ التعوي�س 

واألزمت  عماين  ريال  وثمامنائة  ا  األفاً ع�سر  �ستة  ر.ع(   16.٨00( مقدار  لي�سبح 

امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم )201٥/1٨6م( املقدم من 

�سركة ... للتاأمني برف�سه واألزمت رافعته امل�ساريف.

فلم ينل هذا احلكم قبوالاً من امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

باأمانة  اأودعها  الذي  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميه  قبل  من  موقعة 

وما  �سند وكالته عنه  2017/2/26م م�سفوعة ب�سور من  بتاريخ  املحكمة  �سر هذه 

ا ملقت�سيات املادتني )244 و247( من  يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع الكفالة طبقاً
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قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

حماميها  بو�ساطة  عليها  فردت  �سدها  للمطعون  الطعن  �سحيفة  اإعالن  مت  حيث 

املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا يف مذكرة طلب يف ختامها رف�س الطعن وتاأييد 

احلكم املطعون فيه واإلزام الطاعن امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

املطعون فيه  ينعي فيه على احلكم  �سبب واحد  اأقام طعنه على  الطاعن  اإن  وحيث 

ال�سريحة الأحكام  باملخالفة  وتاأويله وذلك  للقانون واخلطاأ يف تطبيقه  مبخالفته 

املادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية التي تلزم املحكمة املحال اإليها 

النزاع باتباع املحكمة العليا بخ�سو�س امل�ساألة القانونية فال يجوز للمحكمة خمالفة 

ق�ساء املحكمة العليا الذي ح�سم امل�ساألة التي �سدرت ب�سددها الأي �سبب من االأ�سباب 

اآل  وما  االإ�سابات  جميع  تق�سي  احلكم  م�سدرة  املحكمة  على  الواجب  من  اإنه  حيث 

اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر والذي يبني من احلكم الطعني عدم 

االإ�سابات  جميع  من  التحقق  لعدم  وذلك  القانون  بذلك  ا  خمالفاً لالإ�سابات  تق�سيه 

واآثارها على ج�سم امل�ساب ودون اإعطاء ما ذكرته من اإ�سابات حقه امل�سروع من دية 

املرفقة  بالتقارير  الواردة  االإ�سابات  اأو حكومة عدل ودون مناق�سة بع�س  اأر�س  اأو 

بالدعوى وما اآل اإليه حال امل�سرور من فوات نفع وحدوث �سرر اأو عاهة واأثرها على 

ج�سم امل�ساب وما احتاج اإليه اأثناء العالج من عمليات وخياطة و�سبهها, مع اأن احلكم 

املطعون فيه مل يحت�سب لكثري من االإ�سابات اأي مبلغ تعوي�س �سواء مبوجب اأحكام 

الديات اأو اإذا كان كحكومة عدل.

كما اأن احلكم الطعني ق�سى للطاعن بتعوي�س عن اإ�ساباته باأقل مما ي�ستحق �سواء 

ا للمر�سوم ال�سلطاين وكذلك عن العمليات اجلراحية  باحت�ساب الديات واالأرو�س وفقاً

الواردة بالتقارير الطبية عو�ست باأقل مما ت�ستحق.

مع اأن الطاعن راجع م�ست�سفى العني باالمـــارات العربيـــة ويف العيـــن قام بدفع مبلغ 

)147.000 درهم اإماراتي( ودفع مبلغ اآخر قدره )196.000 درهم اإماراتي( لقاء 

عالجه واإجراء الفحو�سات له واأرفق فواتري توؤيد ذلك واإ�ساباته العديدة من جراء 

احلادث وفق م�ستند فواتري الدفع.

لتجاهله حقائق  باال�ستدالل  والف�ساد  الت�سبيب  الق�سور يف  �سابه  اإن احلكم  وحيث 

ووقائع مادية وتقارير طبية و�سريحة واإن كان تقدير ال�سرر وحتديد التعوي�س من 
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اإطالقات املحكمة متى ُبني حكمها على اأ�سباب �سائغة فاإن تعيني عنا�سر ال�سرر التي 

العليا  املحكمة  التي تخ�سع لرقابة  القانون  التعوي�س من م�سائل  تدخل يف ح�ساب 

وتكييفها  اإ�سابة  كل  تقت�سي  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  ن�سو�س  واإن 

االأ�سرار  جلميع  اجلابرة  واالأرو�س  الديات  وتقدير  باملر�سوم  الوارد  امل�سمى  وفق 

املادية واملعنوية لكل اإ�سابة على حدة اإ�سافة اإىل التقدير الراجع ل�سلطة حمكمة 

ا مع حجم االإ�سابة وخطورتها  املو�سوع وهو حكومة العدل ويكون التقدير متوافقاً

ج�سم  على  امل�ستقبلية  ال�سارة  النتائج  اأحداث  يف  اأهميتها  من  التقليل  دون  واآثارها 

االن�سان وحالته.

وهنا البد من تو�سيح م�ساألتني دقيقتني وهما كاالآتي:

هي  الدعوى  �سحيفة  يف  الواردة  اجلراحية  والعمليات  االإ�سابات  ان  هل  االأوىل:  ـ 

فعالاً موجودة يف التقارير الطبية اأم غري موجودة.

ا للمر�سوم  ا: هل مت تعوي�س هذه االإ�سابات والعمليات اجلراحية مبا ت�ستحقه وفقاً ـ ثانياً

ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( ووفقا ل�سلطة املحكمة التقديرية بحكومة العدل.

ا فيما يخ�س  وعليه فاإن الطاعن يرى باأن احلكم املطعون فيه اأجحف بحقوقه كثرياً

تعوي�سه عن االإ�سابات.

ا بتعوي�س الطاعن  لذلك يلطب الطاعن الت�سدي للحكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

املحاماة  واأتعاب  والر�سوم  امل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  الطلبات  من  املنا�سب 

)1.000 ر.ع(.

حيث ردت املطعون �سدها على �سحيفة الطعن بو�ساطة حماميها يف مذكرة جاء فيها 

اأّن امل�سرع العماين ح�سر اأ�سباب الطعن يف املادة )239( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية وباالطالع على �سحيفة الطعن مل جتد اأي �سبب من تلك االأ�سباب فيما 

احلكم  يف  تناق�س  هناك  يكون  اأن  دون  احلكم  تناق�س  عن  تتحدث  فكلها  فيها  ورد 

ومل يورد الطاعن خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون باإيراد الن�س الذي خالفه اأو 

القاعدة القانونية التي مل يعمل بها.

كما اأن الطعن بات على غري اأ�سا�س قانوين اأو واقعي مما يتعني رف�سه, عالوة على اأن 

احلكم الطعني قام بتمحي�س اجلزئية من واقع امل�ستندات املقدمة وانتهى اإىل ق�سائه 
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باأ�سباب تكفي حلمله ولها معني باالأوراق ونتيجة تتفق و�سحيح القانون عالوة على 

اأن الطعن يف هذا اجلانب يعترب طعنا فيما ت�ستخل�سه حمكمة اال�ستئناف من الواقع 

وهي �ساحبة ال�سلطة يف ذلك, ومن ثم فاإن الطعن ال يعدو اأن يكون جهالاً حول �سلطة 

حمكمة املو�سوع حيال ا�ستخال�س الدليل من الواقع مما يناأى مبحكمة النق�س عن 

املطعون  احلكم  على  الطاعن  نعي  فاإن  ذلك  وحيال  قانون,  حمكمة  باعتبارها  ذلك 

القانوين  ال�سند  الفتقاره  حمله  غري  يف  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  فيه 

والواقعي مما ي�ستوجب رف�س الطعن. والثابت اأّن الطاعن حاول يف �سحيفته تهويل 

اإىل تكرار و�سف االإ�سابات بطريقة  اأدى به  االإ�سابات التي حلقت به االأمر الذي 

خملة باأي منطوق فهل يعقل اأن يكرر و�سف االإ�سابة الواحدة باأكرث من ثالث مرات, 

ا من االإ�سابات التي ذكرها الطاعن مل يكن هناك ما ي�ساندها يف التقارير  مع اأن كثرياً

نزوى  م�ست�سفى  من  طلبت  مغايرة  بهيئة  اال�ستئناف  حمكمة  اأّن  والثابت  الطبية, 

�سورة كاملة من التقارير الطبية.

العني  مبدينة  االإمارات  بدولة  خا�س  م�ست�سفى  من  ال�سادرة  الطبية  التقارير  اأما 

فهذه التقارير ال حجة لها يف االإثبات يف �سلطنة عمان ما دامت مل تثبت باأن العالج 

وهي  املركبات  لتاأمني  املوحدة  الوثيقة  اإن  حيث  ا,  متوافراً يكن  مل  ال�سلطنة  داخل 

القانون الذي ينظم تاأمني املركبات الواجب التطبيق قد ن�ست يف الفقرة رقم )14( 

اخلا�سة مب�ساريف العالج )باأنه يف حالة اإذا مت العالج خارج ال�سلطنة وجب ما يثبت 

من وزارة ال�سحة بتعذر العالج داخل ال�سلطنة( وما دام يثبت مب�ستند ر�سمي �سادر 

من وزارة ال�سحة بتعذر العالج داخل ال�سلطنة فكل التقارير الطبية ال�سادرة من 

دولة االإمارات ال تعني املطعون �سدها وتعترب هي والعدم �سواء. 

وبناء على ما تقدم فاإن املطعون �سدها تطلب رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون 

فيه واإلزام الطاعن بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 

اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. حيث اإن الطعن ا�ستوفى كافة �سروطه ال�سكلية 

. وحيث اإن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب  ا فهو مقبول �سكالاً املطلوبة قانونياً

تقدير  يخ�س  فيما  �سديد  نعي  هو  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيالاً  اإيراده  ال�سالف 

وموازنة  الوقائع  فهم  كان  وان  اأنه   ذلك  واالأرو�س  الديات  اأحكام  وفق  التعوي�س 
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االأدلة وقبولها وردها وتقدير التعوي�س اجلابر لل�سرر من �سمن ما يدخل يف �سلطة 

حمكمة املو�سوع اإال اأن ذلك لي�س على اإطالقه بل م�سروط باأن تبني املحكمة حكمها 

ا على  على اأ�سباب �سائغة يف االأوراق وفق القانون الذي يحكم دعوى التعوي�س ا�ستناداً

زيادة  بدون  عدل  وحكومة  واالأرو�س  الديات  باأحكام  االإ�سالمية  ال�سريعة  قواعد 

وال نق�سان يف االإ�سابات واجلروح على النحو املبني يف ملحق الديات واالأرو�س املرفق 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( الذي ن�س يف مادته الثانية على اأن )حتدد 

املرافق, وذلك  امللحق  املبني يف  النحو  االإ�سابات واجلروح على  الديات واالأرو�س يف 

دون االخالل باحلق يف الديات واالأرو�س يف احلاالت غري الواردة يف هذا امللحق(.

العامة  باأن )ت�سري االأحكام  اأكد يف مادته )1٨6(  املعامالت املدنية  اإن قانون  كما 

للفعل ال�سار على ال�سرر الذي يقع على النف�س اأو ما دونها وفيما يتعلق بالتعوي�س 

ا اإليها نفقات العالج ال�سروري( وباال�ستناد اإىل هذه  فتطبق الديات واالأرو�س م�سافاً

تقدير  يف  ا  اإلزامياً ا  تطبيقاً تطبيقها  املحكمة  على  يجب  التي  الوا�سحة  الن�سو�س 

اأحكام  يف  والوا�سحة  دونها  وما  النف�س  على  تقع  التي  ال�سرر  لعنا�سر  التعوي�س 

االإ�سابات  اأنواع  ح�سب  واالأرو�س  الديات  ملحق  يف  واملبينة  االإ�سالمية  ال�سريعة 

اأو  ال�سرر من دية  نوع  اأنواعها ومكانها من اجل�سد وما ي�ستحقه  واجلروح باختالف 

اأر�س بحيث اإن قدر التعوي�س يختلف باختالف القواعد القانونية لكل اإ�سابة ح�سب 

نوعها وج�سامتها ومكانها يف اجل�سم ل�سبط التعوي�س ببيان االإ�سابة ونوع ال�سرر اأو 

االأ�سرار التي خلفتها تلك االإ�سابة العطائها ما ت�ستحق من دية اأو اأر�س مقدر من 

منطلق الدية الكربى ح�سبما هو من�سو�س عليه يف اأحكام الديات واالأرو�س ويف حالة 

الفقه  اأو يف قواعد  الديات واالأرو�س  لالإ�سابة يف ملحق  عدم وجود تقدير حمدد 

لل�سرر ح�سبما يطلق  التعوي�س اجلابر  االإ�سالمي فللمحكمة يف هذه احلالة تقدير 

عليه حكومة عدل اإذ اإن االأحكام تبنى على اجلزم واليقني ال على ال�سك والتخمني 

وال يجوز املجازفة يف االأحكام الأن احلكم على ال�سيء ناجت عن حقيقة ت�سوره و�سبط 

معامله غري اأن احلكم املطعون فيه مل يلتزم هذا النظر يف تقدير التعوي�س كما اأن ما 

اإ�سابات ج�سيمة  اأ�ساب الطاعن من  ما  اإليه من نتيجة فيما ق�سى به مقابل  تو�سل 

يف ج�سمه وما ترتب على االإ�سابات من العمليات اجلراحية الناجتة عن االإ�سابات 

ال يتنا�سب وحجم ال�سرر الواقع على امل�سرور ولو اأنه اأحاط بجميع االإ�سابات التي 

ال�سا�سع  الفرق  حيث  من  ال�سواب  جانب  اأنه  اإال  حقيقية  ب�سفة  بالطاعن  حلقت 

واأخطاأ يف تطبيقه  القانوين  املطعون فيه قد خالف  التقدير مما يجعل احلكم  يف 
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ويتعني نق�سه.

ا ملقت�سيات املادة )4/260( من قانون  ا للف�سل فيه طبقاً وملا كان احلكم املطعون �ساحلاً

االإجراءات املدنية والتجارية لتوافر العنا�سر الالزمة من وقائع واأدلة يف االأوراق 

الثابتة دون حاجة اإىل مزيد من البحث اإذ الثابت من التقارير الطبية اأن الطاعن 

اأ�سيب بك�سر مغلق مزحزح اأ�سفل املدورة يف الفخذ االأمين اأجريت له عملية جراحية 

ا خم�سة ع�سر باملائة ويف التثبيت وح�سبما  للتثبيت, ففي الك�سر املنقل املثبت جراحياً

ا يحتاج اإىل اإظهار العظم كامالاً حتى يتمكن من تثبيته فعلى اأقل تقدير  ثبت طبياً

االأي�سر  امل�ستعر�س  بالناتئ  ك�سر  ويف  االإزالة,  حالة  يف  ومثلها  باملائة  ع�سر  خم�سة 

للعني  االأمين  احلجاج  بجدار  ك�سر  ويف  باملائة(,  )ع�سرة  الرابعة  القطنية  للفقرة 

اليمنى ع�سرون باملائة, ويف الكدمات الر�سحية يف العني اليمنى واجلرح املتهتك بها 

واجل�سم الغريب املتمركز بحجاح العني اليمنى بقيا�س حكم هذه االإ�سابة باجلائفة 

ويف ر�سة الرئة يف كال اجلانبني ثلث الدية ويف ر�سة الراأ�س مع تورم دموي باملنطقة 

القذالية بفروة الراأ�س ثلث الدية ويف جرح متهتك يف جدار االأنف ع�سرة باملائة 

ويف اجلرح القطعي يف قمة طريف االأنف ع�سرون باملائة ويف اجلرح املتهتك يف ال�سفه 

العلوية متت خياطته ع�سرون باملائة ويف �سحجات بالوجه �ستة باملائة ويف الق�سر 

بالطرف  بق�سر  ومي�سي  الفخذ  بع�سالت  فقدان  مع  االأمين  بالفخذ  )2�سم(  مبقدار 

االأمين ال�سفلي )٥0%( ويف تورم حتت اخلوذة ال�سفافية للدماغ مع وجود تورم دموي 

يف املنطقة العلوية لقبو اجلمجمة وت�سوه الفخذ وت�سخم العقد الليمفاوية حكومة 

عدل مببلغ قدره )2.٨٥0 ر.ع(. وعليه فاإن جملة ما ي�ستحقه الطاعن من تعوي�س هو 

رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  يف  املحكمة  هذه  به  تق�سي  عماين  ريال  األف  واأربعون  خم�سة 

)201٥/169م( وذلك بتعديل احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به من تعوي�س ليكون التعوي�س 

 ... )�سركة  �سدها  امل�ستاأنف  توؤديها  عماين  ريال  األف  واأربعون  خم�سة  هو  به  املق�سي 

للتاأمني( للم�ستاأنف/... واألزمت املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن واحلكم 

يف مو�سوع اال�ستئناف رقم )201٥/1٨6م( برف�سه واألزمت رافعته مب�ساريفه.

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

واحلكم يف مو�سوع اال�ستئناف رقم )201٥/169م( بتعديل احلكم امل�ستاأنف ليكون 

األف ريال عماين توؤديها امل�ستاأنف �سدها  التعوي�س احلكوم به هو خم�سة واأربعون 

للم�ستاأنف/... واألزمت املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن, واحلكم يف 

مو�سوع اال�ستئناف رقم )201٥/1٨6م( برف�سه واألزمت رافعته مب�ساريفه«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/12/24م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ويحيى حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني 

ال�سيخ ماء العينني, و�سالح الدين غندور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )103(

الطعن رقم 2017/٨77م

تعوي�س )حكومة عدل – تنا�سب- �سرر(

مقدار  - منا�سبة  ب�سرط  املو�سوع  حمكمة  اإطالقات  من  العدل  حكومة  تقدير 

التعوي�س لعنا�سر ال�سرر.

الوقائع

اأن  يف  االأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  وكما  الوقائع  تتح�سل 

ا كان قد اأقام الدعوى االبتدائية بالرقم )2017/٥٥م(  املدعي/... الطاعن حالياً

م�سقط, طالب باحلكم له باإلزام ال�سركة )املدعى عليها( املطعون �سدها حاليا باأن 

ا عن  ا وقدره مائة وت�سعة اآالف ريال عماين )109.000 ر.ع( تعوي�ساً توؤدي له مبلغاً

ال�سرر املادي واملعنوي , ومع امل�ساريف وخم�سمائة ريال اأتعاب املحاماة.

مروري  حلادث  تعر�س  201٥/1/20م  ويف  املدعي  باأن  القول  من  �سند  على  وذلك 

ت�سببت فيه املركبة ذات اللوحة ).../...( بقيادة املدعو/... واملوؤمنة لدى ال�سركة 

بالتقارير  املو�سوفة  باالإ�سابات  املدعي  اإ�سابة  احلادث  عن  نتج  وقد  عليها  املدعى 

الطبية املرفقة باالأوراق مما حدا باملدعي باإقامة الدعوى املاثلة بغية احلكم له 

ا للم�ستندات التالية: �سجل  ا لدعواه �سوراً بطلباته �سالفة البيان. اأرفق املدعي �سنداً

املدعى عليها التجاري, تقرير اأويل عن احلادث األقيى امل�سوؤولية على قائد املركبة 

املذكورة, خطاب تعهد من املدعى عليها بالوفاء بالتزامها يف اأداء التعوي�س, ترجمة 

التقارير الطبية وتقرير جلنة العجز, �سند الوكالة.

تداولت حمكمة اأول درجة الدعوى كما هو مبني مبحا�سر جل�ساتها والتي ح�سرها 

اأطراف الدعوى كل بوكيله القانوين , وقدم احلا�سر عن املدعى عليها مذكرة الرد 

طالب فيها برف�س الدعوى فيما زاد عن )4٥00 ر.ع( كتعوي�س �سامل لالأ�سرار, ولكن 



– 4٥٥ –

احلا�سر عن املدعي رف�س ذلك العر�س و�سمم على طلباتهم , وبجل�سة 2017/2/٨م 

باأن توؤدي  اأول درجة حكمها والذي ق�سى: )باإلزام املدعى عليها  اأ�سدرت حمكمة 

واألزمتها  عماين  ريال  األف  واأربعون  اثنان  ر.ع(   42.000( وقدره  ا  مبلغاً للمدعي 

امل�ساريف ومبلغ مائة ريال اأتعاب املحاماة(.

ومل ينل احلكم املذكور قبوالاً لدى الطرفني فا�ستاأنفاه كاالآتي: 

: اال�ستئناف رقم )2017/191م( والذي قدم املدعي �سحيفته لدى اأمانة �سر  اأوالاً

2017/2/20م وقد طالب بقبول اال�ستئناف  بتاريخ  املحكمة اال�ستئنافية م�سقط 

حمل  املبلغ  اإىل  التعوي�س  مبلغ  وبرفع  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  املو�سوع  ويف   , �سكالاً

املطالبة لدى حمكمة اأول درجة وامل�ساريف الأن مبلغ التعوي�س مل يتما�س ويتالءم 

مع خطورة اإ�سابات املدعي.

ا: اال�ستئناف رقم )2017/276م( واملقدم من ال�سركة امل�ستاأنفة والذي اأودعت  ثانياً

طالبت  وقد  2017/3/7م  بتاريخ:  اال�ستئناف  حمكمة  �سر  اأمانة  لدى  �سحيفته 

ا برف�س الدعوى  بقبوله �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا�ستئنافها بدفوعها  متم�سكة يف  واالأتعاب  امل�ساريف  ومع  زاد عن )٥000ر.ع(  فيما 

الواردة مبذكرتها لدى حمكمة اأول درجة. 

مع  املذكورين  اال�ستئنافني  �سمها  بعد  الدعوى  اال�ستئناف  حمكمة  تداول  ولدى 

طرف  كل  �سمم  اأن  وبعد  واحد,  حكم  بحقهما  ولي�سدر  لالرتباط  البع�س  بع�سهما 

على طلباته, اأ�سدرت املحكمة بجل�سة 2017/4/16م حكمها والذي ق�سى »بقبول 

اال�ستئنافني �سكالاً ويف املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام كل م�ستاأنف 

مب�ساريف ا�ستئنافه«.

اأودع  والذي  املاثل  بالطعن  املدعي فطعن عليه  لدى  املذكور قبوالاً  ينل احلكم  ومل 

�سحيفته لدى اأمانة �سر املحكمة العليا عنه بتاريخ: 2017/٥/16م وكيله القانوين 

 ...... مبكتب/  يعمل  والذي  العليا,  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  املحامي   ,....  /

للمحاماة, وقدم �سند الوكالة و�سدد الر�سم املقرر واأودع الكفالة. هذا وقد طالب 

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم الطعني مع االإحالة للهيئة  باحلكم بقبول الطعن �سكالاً

ا: النق�س  االإ�ستئنافية املغايرة لتف�سل يف الدعوى مع رد الكفالة للطاعن. احتياطياً

والت�سدي والق�ساء للطاعن بطلباته اأمام حمكمة اأول درجة. 
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والف�ساد  التطبيق  القانون يف  املطعون فيه مبخالفته  الطاعن على احلكم  نعى  وقد 

مل  درجة  اأول  حمكمة  اأن  برغم  درجة  اأول  حكم  اأيد  قد  لكونه  اال�ستدالل  يف 

جاءت  االإ�سابات  تلك  اأن  برغم  توردها  مل  الأنها  اإ�ساباته  كل  عن  الطاعن  تعو�س 

االآتي:  يف  االإ�سابات  تلك  متثلت  وقد  باالوراق  املرفقة  الطبية  بالتقارير  واردة 

ال�سغوط,  حتمل  عدم  الرتكيز,  يف  ال�سعف  وال�سلوكية,  املزاجية  )اال�سطرابات 

من  االإ�سابات  تلك  ت�ستحقه  وما  والن�سيان  االأداء  يف  و�سعوبة  البكاء  من  نوبات 

تعوي�س وباالإ�سافة اإىل اأنه مل يعو�س بع�س االإ�سابات التي اأوردها التعوي�س ال�سليم 

واالأرو�س  الديات  وبجدول  )200٨/11٨م(  رقم  باملر�سوم  جاء  ملا  وفقا  لها  املقدر 

وعلى �سبيل املثال عملية �سق اجلمجمة برغم اأنها تعو�س كاملة بثلث الدية اإال اأنه 

اأنها يعو�س  اإال  الراأ�س عو�س كها�سمة  املنخف�س يف  الك�سر  عو�س عنها مبو�سحتني, 

عنها كدامغة بثلث الدية وكذا احلال مع االإ�سابة بالراأ�س والنزيف باملخ, وملا كان 

بيانه, جاءت  �سلف  كما  لل�سرر  التعوي�س اجلابر  الطاعن  يعو�س  الطعني مل  احلكم 

ا�ستكمال االإجراءات  الدعوى وبعد  البيان. نظرت املحكمة  �سالفة  الطاعن  طلبات 

القانوين  ملمار�سة حقهم  العليا الإعالن اخل�سوم  باملحكمة  ال�سر  اأمانة  فيها وتكليف 

ا على ذلك وبتاريخ 2017/7/20م قدمت املطعون �سدها  يف الرد والتعقيب, وترتيباً

العليا والذي  املحكمة  اأمام  للرتافع  القانوين واملقبول  الرد بو�ساطة وكيلها  مذكرة 

مت�سكت فيه مبا �سبق وطالبت به ب�سحيفة طعنها بالرقم )2017/911م( وطالبت 

يف اخلتام برف�س الطعن.

عليه  بطلباته  فيها  مت�سك  والتي  مبذكرته  الطاعن  عقب  2017/٨/13م  بتاريخ 

ا باملنطوق. وبعد املداولة جاء احلكم الذي �سنورد تف�سيله الحقاً

�ملحكمة 

. وحيث  وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

اإنه ويف املو�سوع ومبا نعى به الطاعن على احلكم الطعني مبا اأورده من اأ�سباب �سمنها 

تقدير  اأن  ذلك  �سديد  جممله  يف  النعي  فاإن  اإليها  االإ�سارة  و�سلفت  الطعن  �سحيفة 

التعوي�س اجلابر لل�سرر ال يعتمد فقط على بيان االإ�سابات بل على حتديد نوعها 

الفقه  قواعد  �سوء  يف  التعوي�س  تقدير  ميكن  التحديد  بهذا  اإذ  ا  دقيقاً ا  حتديداً

الو�سف  عليها  ينطبق  حقيقة  تكون  اأن  يجب  عام  كاأ�سل  واالإ�سابات  االإ�سالمي 

فاأنها  بالـجائفة  ي�سمى  ما  تعريف  يف  لذلك  وكمثال  لالإ�سابة  والقانوين  ال�سرعي 



– 4٥7 –

تعني االإ�سابة التي تن�ساأ عليها جرح نافذ اإىل التجويف ال�سدري اأو البطن وما يف 

ا بل ميتد اإىل كل ع�سو  ا على هذين التجويفني ح�سراً حكمها والتجويف لي�س  قا�سراً

جموف بداخلهما, وعليه فاإن اإدخال االأنبوب لت�سريف النزيف من داخل املخ يعترب 

مثاالاً لالإ�سابة امل�سماة باجلائفة, كما هو احلال اأي�سا فيما يتعلق باالإ�سابة املتعلقة 

بالن�سيان واالأ�سطرابات ال�سلوكية و املزاجية و�سعف الرتكيز مع نوبات البكاء فاإن 

احلكم الطعني قد عو�سها كحكومة عدل برغم من اأنها تعو�س كذلك اإال اأن تقدير 

ج�سم  على  تاأثريها  ومدى  االإ�سابة  مكان  االعتبار  يف  ياأخذ  اأن  ينبغي  التعوي�س 

اأن تلك االإ�سابات  امل�سرور مع االأخذ يف االعتبار ما حلق بامل�سرور من عجز وحال 

وكما  فبالتايل  الطاعن  للم�سرور  بالن�سبة  عاهة  ت�سكل  اإ�سابات  هي  بيانها  ال�سالف 

اجلابر  املنا�سب  التعوي�س  له  تقدر  املحكمة  فاإن  املحكمة  هذه  ق�ساء  عليه  جرى 

لل�سرر مبا جاء بن�سبة العجز املقدر للطاعن اإال اأن احلكم الطعني مل يعو�س الطاعن 

اأن يجيء التعوي�س املقدر للطاعن باأقل  اأدى  على ح�سب ما جاء بيانه االأمر الذي 

مما ي�ستحقه وبالتايل مل يتالءم التعوي�س مع ما حلق الطاعن من �سرر رغما عن اأن 

احلكم الطعني قد اأورد كل االأ�سابات التي حلقت بالطاعن واملبينة بالتقارير الطبية 

املرفقة باالأوراق والتي متثلت يف: )اإ�سابة �سديدة يف الراأ�س مع نزيف باملخ مع اآثار 

ما بعد االإ�سابة , عملية �سق اجلمجمة لت�سريف الدم وكانت هذه االأ�سابة بالراأ�س 

اأدى ل�سق اجلمجمة  املخ ونتج عنها نزيف  اإىل  , والتي و�سلت  لكونها تو�سف باآالمه 

لت�سريف الدم منها وهذا ما يعو�س عنها 3/2 الدية, وعن الك�سر يف عظم اجلمجمة 

الك�سر  وعن  الدية  من   )%20( يعو�س  اليمنى  الناحية  من  االأمين(  ال�سدغ  )عظم 

املنخف�س يف عظم الراأ�س كها�سمة يعو�س عنه )10%( الدية وعن فقدان الوعي ملدة 

ع�سرة اأيام يعو�س عنه )بالدية الكاملة( اأما وعن الن�سيان و�سعف الرتكيز و�سعوبة 

ا يف االعتبار ما تخلدت لديه  االداء فيعو�س عن هذه االإ�سابة حكومة عدل اأخذاً

ا )%70(  من ن�سبة عجز باعتبار هذه االإ�سابة هي عاهة م�ستدمية يقدر لها تعوي�ساً

ا تعو�س  وكذلك احلال مع اال�سطرابات املزاجية وال�سلوكية ونوبات البكاء فهذه اأي�ساً

ك�سابقتها مبا قدره )70%( من الدية مبا يكون معه اأن جملة ما ي�ستحقه الطاعن من 

تعوي�س منا�ســب جابر لل�سرر املادي واملعنوي مبا جملة )326%( مبا قدره ما ي�ساوي 

ا, وملا كان ذلك  ا وت�سعون رياالاً عمانيًّ ا وقدره )٥4.090 ر.ع( اأربعة وخم�سون األفاً مبلغاً

وكان احلكم الطعني قد جاء بخالف هذا النظر وق�سى للطاعن باأقل مما ي�ستحقه 

من تعوي�س فاإنه يكون قد جاء بخالف القانون وتطبيقه وال يتالءم مع تلك االأ�س�س 

التي خطها املر�سوم رقم )200٨/11٨م( القانون الذي يحكم دهزة التعوي�س املاثلة 



– 4٥٨ –

ا ما ر�سم بجدول الديات واالأرو�س لكل اإ�سابة حقها امل�سروع من دية اأو  وخالف اأي�ساً

اأر�س مقدر فاإن مل تكن لها كذلك فهي حكومة عدل تقدرها املحكمة دومنا �سطط 

اأو مغاالة يف التعوي�س لدى الطرفني بعد اإحاطة �ساملة وكاملة لكل عنا�سر ال�سرر 

وبيان موقعها من ج�سم امل�سرور الأن احلكم على ال�سيء قرع من ت�سوره , مبا يتعني 

واحلال كذلك الق�ساء بنق�س احلكم املطعون فيه.

قانون  من   )260( املادة  بن�س  وعمالاً  لذا  فيها  للف�سل  �ساحلة  الدعوى  كانت  وملا 

االإجراءات املدنية والتجارية واحلال اأنه قد خل�سنا لدى مناق�ستنا الأ�سباب للطعن 

عمانيا(  رياال  وت�سعون  ا  األفاً وخم�سون  )اأربعة  وقدره  ا  مبلغاً الطاعن  باأحقية  املاثل 

اأ�سابه من �سرر جراء احلادث �سالف البيان, عليه  )٥4.090.ع( لتعوي�س جابر ملا 

احلكم  بتعديل  2017/276م(  و   191( رقمي  اال�ستئنافني  مو�سوع  يف  نحكم  فاإننا 

ا وت�سعني  امل�ستاأنف بزيادة مبلغ التعوي�س املق�سي به للطاعن اإىل اأربعة   وخم�سني األفاً

الكفالة  وم�سادرة  امل�ساريف  �سدها  املطعون  اإلزام  مع  )٥4.090ر.ع(  ا  عمانيًّ رياالاً 

عمالاً بن�س  املادتني )247 و 2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

يف اال�ستئنافني )191 و2017/276م( بزيادة مبلغ التعوي�س املق�سي به اإىل اأربعة 

ا )٥4.090 ر.ع( واألزمت املطعون �سدها امل�ساريف  ا وت�سعني رياال عمانيًّ وخم�سني األفاً

ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/12/24م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ويحيى حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني 

ال�سيخ ماء العينني, و�سالح الدين غندور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )104(

الطعن رقم 2017/1066م

اأرو�س )اأنثى – وجه – م�ساعفة – ماأمومة – �سرر – جمال( 

يعّو�س عن اإ�سابات الوجه ب�سعف التعوي�س امل�ستحق لذات االإ�سابة فيما عدا  -

الوجه. علة ذلك وقوع الوجه يف الراأ�س الذي به التحّكم على �سائر االأع�ساء.

ا لزيادة ال�سرر  - كون االإ�سابة واقعة يف وجه االأنثى يقت�سي زيادة التعوي�س نظراً

ا  �سرراً اأعظم  املراأة  يف  الوجه  ت�سوهات  اأن  ذلك  علة  بالرجل.  مقارنة  عليها 

باالعتبار اجلمايل واالجتماعي.

املاأمومة هي االإ�سابة التي و�سلت اإىل ال�سفاق الذي بني املخ وعظام الراأ�س ولو  -

كان الو�سول بن�سبة �سغرية وت�ستحق التعوي�س عنها بثلث الدية. 

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعنة 

املطعون  لدى  موؤمنة  ب�سيارة  2012/3/14م  بتاريخ  مروري  �سري  حلادث  تعر�ست 

�سدها وقد اأ�سيبت بعدة اإ�سابات ذكرت يف التقرير الطبي املرفق بالدعوى. وهي: 

اإ�سابه بالراأ�س نتج عنها ارجتاج دماغي وكدمات بالوجه وك�سر العظم االأنفي و�سداع 

ودوار وعدم ا�ستقرار امل�سي وتقيوؤ ملرة واحدة باملنزل وا�سوداد بالعني الي�سرى. 

وكانت مبح�س  املطعون �سدها  ال�سركة  لدى  موؤمنة  اأداة احلادث  ال�سيارة  كانت  وملا 

على  الواقعة  االأ�سرار  اأعباء  حتمل  يف  حمله  وحالة  املت�سبب  مقام  قائمة  اإرادتها 

امل�سرور الناجتة ب�سبب الفعل ال�سار وهو حادث ال�سري فقد اأقامت الطاعنة بتاريخ 

2013/3/9م دعوى مبا�سرة �سد ال�سركة املوؤمنة املطعون �سدها ب�سحيفة اأودعها 

حماميها اأمانة �سر املحكمة االبتدائية ب�سحار طالب من خاللها الق�ساء ملوكلته على 

املدعى عليها بتعوي�س قدره مائة وخم�سون األف ريال عماين عما حلقها من اأ�سرار 
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مادية ومعنوية, ومبلغ خم�سمائة ريال اأتعاب حماماة, واإلزامها الر�سوم وامل�ساريف. 

بو�ساطة  به  تقدمت  الذي  بدفعها  عليها  املدعى  ال�سركة  ردت  الطرفني  وبح�سور 

بتعوي�س  الق�ساء  ومطالبة  بامل�سوؤولية  باعرتافها  مذكرة  وقدم  القانوين  وكيلها 

واالأرو�س  الديات  بتحديد  النا�س  200٨/11٨م  ال�سلطاين  املر�سوم  وفق  املدعية 

املر�سوم  للمدعية ح�سب  الق�ساء  الغري ملتم�سة يف ختام مذكرتها  كون املدعية من 

ال�سلطاين 200٨/11٨م اآنف الذكر مع االأخذ يف االعتبار باأنها اأنثى ورف�س اأتعاب 

املحاماة على اعتبار ان التاأخري من املدعية الخ ما جاء فيها. 

ا�ستكمال  وبعد  طلباته.  على  م�سمما  للحكم  الدعوى  حجز  املدعية  وكيل  وطلب 

جميع االإجراءات اأ�سدرت املحكمة حكما ق�سى باإلزام املدعى عليها املطعون �سدها 

ا واألزمتها امل�ساريف  يف الطعن املاثل مبلغا قدره األف ومائتان وخم�سون رياالاً عمانيًّ

ومبلغ مائة ريال عماين اأتعاب حماماة.

فلم تر�س املدعية باحلكم حيث ا�ستاأنفه وكيلها حتت رقم 201٥/142م بالدائرة 

املدنية مبحكمة اال�ستئناف ب�سحار ب�سحيفة طالب من خاللها الق�ساء لها بطلباتها. 

وبعد ا�ستكمال جميع االإجراءات اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها الطعني القا�سي 

وخم�سمائة  األف  اإىل  التعوي�س  مبلغ  برفع  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  بقبول 

والزام امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف. 

فلم يلق حكمها من الطاعنة قبوال وطعنت عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا. 

رقم  يحمل  حكما  فيه  وا�سدرت  201٥/1147م  رقم  حتت  العليا  املحكمة  وقيدته 

احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  منطوقه  يف  ق�سى  2016/1٥م  

املطعون فيه واإحالة الدعوى اىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد 

بهيئة مغايرة. 

 ومن ثم عر�س على حمكمة اال�ستئناف بالهيئة املغايرة واأ�سدرت حكمها حمل هذا 

الطعن النا�س بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف بزيادة 

مبلغ التعوي�س اإىل ثالثة اآالف وت�سعمائة ريال عماين مع التاأييد فيما عداه.

فلم يلق حكمها من الطاعنة قبوال مرة اأخرى وطعنت عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا.

21/مايو/2017م �سدر احلكم االأخري  24/�سعبان/143٨هـ املوافق  يف يوم االأحد 
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االأربعاء  يوم  ويف  املدنية  الدائرة  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  من  فيه  املطعون 

ب�سحيفة  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  بالنق�س  عليه  الطعن  مت  2017/6/14م 

املطعون  اإعالن  ال�سكلية. ومت  للرتافع م�ستوفية الأو�ساعها  موقعة من حمام مقبول 

اأوال  خاللها  من  طالبت  مبذكرة  فردت  الطعن  ب�سحيفة  للتاأمني   ... �سركة  �سدها 

قبول الرد �سكال لتقدميه يف القيد الوزين ثانيا: احلكم بعدم جواز الطعن اإعماال 

اأن املدعية قامت  202 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية معللة ذلك  للمادة 

�سنا�س االبتدائية ومت قيده حتت  بطلب تنفيذ احلكم املطعون فيه لدى حمكمة 

اإلزام  رابعا:  فيه  املطعون  احلكم  وتاأييد  الطعن  رف�س  وثالثا  2017/334م  رقم 

الطاعنة امل�سايف ومبلغ األف ريال اأتعاب حماماة. 

القانون  ل�سحيح  الطعني  احلكم  خمالفة  حا�سلها  اأ�سباب  على  الطاعن  طعن  اأقيم 

باخلطاأ يف التطبيق والف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة الثابت باالأوراق على �سند من 

ال�سلطاين  للمر�سوم  �سريحة  خمالفة  خالف  الطعني  احلكم  اأن  حا�سله  مبا  القول 

ريال  وت�سعمائة  اآالف  ثالثة  اإىل  التعوي�س  للطاعنة  برفع  وق�سى  200٨/11٨م 

عماين مع التاأييد فيما عداه.

دون االإحاطة بعنا�سر ال�سرر وما اآلت اإليه حال الطاعنة ومل يق�س لالإ�سابات بحقها 

خمالفة  الطبي  بالتقرير  االإ�سابات  جميع  تناق�س  مل  املحكمة  اأن  باعتبار  امل�سروع 

بذلك الثابت باالأوراق مع خمالفة ما هو ثابت فقها وق�ساء يف وجوب حتديد عنا�سر 

ال�سرر واإعطاء كل عن�سر حقه امل�سروع له من دية اأو اأر�س اأو حكومة عدل وموؤدى 

ذلك عدم اإحاطة املحكمة بعنا�سر الطلبات واالأ�سرار التي حلقت بالطاعن وملا كانت 

بها  املنوط  املحكمة بواجبها  اإخالل  �ساهد على ذلك فيتبني  الطبية خري  التقارير 

وهو مناق�سة عنا�سر ال�سرر واإالحت�ساب لكل اإ�سابة بتعوي�س م�ستقل ح�سب قواعد 

احلادث.  بعد  الطاعن  حال  اإليه  اآل  وما  الطبي  للتقرير  ووفقا  واالأرو�س  الديات 

اآنفا وانتهى باملطالبة بنق�س احلكم  ثم ذكر جمموعة من االإ�سابات وهي املذكورة 

والق�ساء جمددا مل�سلحة الطاعن.

الـمحكمة

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد ا�ستماع التقرير املعد من القا�سي املقرر وبعد 

, ومن حيث املو�سوع  املداولة وكون الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

فاإن النعي على احلكم املطعون فيه مبا ذكره وكيل الطاعن �سديد يف م�سمونه ذلك 
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وما  واآثارها  االإ�سابات  جميع  تق�سي  احلكم  م�سدرة  املحكمة  على  الواجب  من  اأنه  

اآلت اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر. واإعطاء كل عن�سر ما ي�ستحقه 

اأو حكومة عدل والذي يبني من احلكم الطعني عدم بذله اجلهد  اأر�س  اأو  من دية 

وعدم  ج�سمه  من  وموقعها  امل�ساب  على  و�سررها  وماهيتها  االإ�سابات  معرفة  يف 

اأو  اأر�س  اأو  لها من دية  ما  بامل�سرور ح�سب  اأملت  التي  واآثارها  االإ�سابات  اإعطاء تلك 

حكومة عدل ... الخ مع كونها اأمام ناظري الق�ساء اإذ اأعربت عنها التقارير املرفقة 

باالإ�سافة اإىل خطاب م�ست�سفى خوله بتاريخ 2017/3/27م املرفق مبلف الدعوى 

والذي حتدثت عنه املحكمة ذاتها.

املنظم  واالأرو�س  الديات  اأحكام  مبوجب  التطبيق  الواجب  القانون  بذلك  خمالفا 

الطعني  احلكم  وكان  ذلك  كان  وملا  الذكر.  اآنف  200٨/11٨م  ال�سلطاين  باملر�سوم 

خالف هذا النظر فقد تعني الق�ساء يف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, وملا كان 

الطعن للمرة الثانية فقد تعني على هذه املحكمة الق�ساء فيه, وحيث اإن الطاعنة 

بتاريخ  خوله  م�ست�سفى  وخطاب  الذكر  اآنفة  الطبية  التقارير  من  يظهر  وكما 

اإ�سابة بالراأ�س  اإ�سابة:  اآنفا وهي  اأ�سيبت باالإ�سابات املذكورة  اأنها  2017/3/27م 

نتج عنها ارجتاج دماغي وكدمات بالوجه وك�سر العظم االأنفي و�سداع ودوار وعدم 

ا�ستقرار امل�سي وتقيء ملرة واحد باملنزل وا�سوداد بالعني الي�سرى.   

لها ومنها غري  املقدر  اأر�سها  ولها  القيمة  ما هو مقدر  منها  االإ�سابات  اإن هذه  وحيث 

مقدرة القيمة �سرعا ولكل واحدة منها حكومة عدل واأمرها مرتوك لتقدير العدل. 

الوجه  اإ�سابات  اأن  املحكمة  ا�ستقر عليه ق�ساء هذه  والذي  اأنثى  اعتبار كونها  ومع 

م�ساعفة االأر�س عن غريها من اجل�سد مع اعتبار اأن ت�سوهات املراأة اأعظم اأثرا عليها 

من الرجل �سواء من ناحية اجلمال اأم من واقع املجتمع فاملراأة بجمالها وقد تفقد 

منافع كثرية ب�سبب ذلك. 

و مع اعتبار اأن اإ�سابة الراأ�س مهما كانت لي�ست باالأمر الهني وخا�سة اإذا قرر االأطباء 

و�سول اأثرها اىل املخ وال ي�سرتط اأن تظهر اجلراحة يف اخلارج وذلك اإذا قرر االأطباء 

اأعظم �سررا على  فهي  فاإن وجدت  مثال,  املخ  و�سل  االإ�سابة  تلك  اأن �سرر  العارفون 

�ساحبها من �سائر اجل�سد وتوؤثر على عمل جميع ُجَزْيئاآت اجل�سم فما من جزيئة من 

خالياه اإال ولها عمل خا�س قد ال يعو�س بغريها اإن ف�سدت فيفقد �ساحبها منفعتها 

ولو بعد حني, ولذا ال بد من التعوي�س العادل. وقد قال اأهل العلم اأنَّ املاأمومة التي 
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لها ثلث الدية هي االإ�سابة التي ت�سل اإىل ال�سفاق الفا�سل بني املخ وغطاء الراأ�س 

اأي عظمه, ولو بثقب اإبرة لعموم قوله»ويف املاأمومة ثلث الدية » احلديث, ومن 

املعلوم اأن ثقب االبرة بعد اإخراجها ال يرى واإمنا يبقى اأثره يف امل�ساب.

ولي�ست هذه االإ�سابة ح�سرا يف االآمة اأو املاأمومة اإذ بعدها الدامغة بالغني املعجمة 

وهي التي تخرق اجللدة وت�سل اإىل الدماغ اأي تك�سف املخ ومل يذكرها كثريون الأن 

الدامغة عادة ال يعي�س معها االإن�سان فاإن عا�س فذلك ف�سل من اهلل ونعمة ولها حكم 

ما قبلها اأي حكم املاأمومة ومن العلماء من يزيد يف اأر�س املاأمومة حكومة قيا�سا ما 

على خرق االأمعاء يف اجلائفة ففيها جائفة وحكومة عند اأ�سحاب هذا الراأي وقيل 

فيها الدية. 

اإن خّلفت �سررا وثبت  ا  اأمَّ اإن مل تخّلف االإ�سابة �سررا اآخر على امل�ساب؛  هذا كله 

مبعرفة اأهل اخلربة بذلك فللمجني عليه اأر�س االإ�سابة واأر�س ال�سرر واأر�س التدخل 

اجلراحي ولو و�سل اإىل عدة ديات. وح�سبنا عمل ال�سحابة  يف امل�سجوج يف راأ�سه 

اإذ حكموا له بخم�س ديات.

واأن ما ي�سمى بحكومة العدل اأو النظر, اأو نظر العدول اأو حكومة العدلني, ويطلق 

عليه بع�سهم: »نذر«, و«قدر«. وذلك فما مل يرد فيه ن�س من ال�سارع واإمنا فيه نظر 

العدول العارفني باأحكام الدماء فما حكم به العدول قل اأو كرث فعليه العمل وعلى 

اأن يتحرى االأف�سل واالأ�سلم واالأقوى يف النظر, وذلك ح�سب موقع االإ�سابة  العدل 

من اجل�سم واأثرها على امل�ساب بل ويف املجتمع, واأن �سرر املراأة اأ�سد عليها من �سرر 

اأ�سرف �سيء يف  الوجه  اأعظم �سررا من بع�س فمثال  االإ�سابة بع�سه  الرجل وموقع 

االن�سان وت�سوهه اأ�سواأ �سرر عليه ولذا حذر ال�سارع عن امل�سا�س به حتى عند م�ستحق 

ِق  َفْلَيتَّ َحُدُكْم  اأَ َرَب  َقاَل »اإَذا �سَ اأَنَُّه     العقوبة ففي احلديث ال�سريف عن املع�سوم 

اْلَوْجَه« ويف اأخرى »اإذا قاتل اأحدكم فليجتنب الوجه« وعن عليٍّ  اأنه اأتي برجل 

�سكران اأو يف حد, فقال: »ا�سرب واأعط كل ع�سو حقه واتق الوجه واملذاكري«.

وعليه فالإ�سابة بالراأ�س مع ما نتج عنها من ارجتاج دماغي خم�سة اآالف ريال عماين 

مع كونها اأنثى ثلث ديتها وحكومة عدل عن جماوزة االإ�سابة اإىل املخ وتاأثريها عليه. 

األف وخم�سمائة ريال عماين ولعدم  باملائة من ديتها  االأنفي ع�سرن  العظم  ولك�سر 

ا�ستقرار امل�سي وكونها عاهة م�ستدمية ح�سبما اأكدها خطاب م�ست�سفى خوله ملحكمة 

الطاعنة  اإن  اإذ  وخم�سمائة  اآالف  �سبعة  ديتها  2017/3/27م  بتاريخ:  اال�ستئناف 
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تعر�ست للحادث بتاريخ: 2012/3/14م وخطاب امل�ست�سفى املوؤكد لالإ�سابة بتاريخ: 

غري  وكونها  االإ�سابات  وباقي  بالوجه  والكدمات  والدوار  ولل�سداع  2017/3/27م 

األف  ع�سرون  فتلك  عماين  ريال  اآالف  �ستة  عدل  حكومة  بالتقارير  ن�سبتها  مقدرة 

ريال عماين تق�سي بها هذه املحكمة مع اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف عن جميع 

درجات التقا�سي وم�ساريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعنة. 

مبا يتعني واحلال هذه الق�ساء يف مو�سوع اال�ستئناف رقم 201٥/142م برفع مبلغ 

التعوي�س اإىل ع�سرين األف ريال عماين واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف عن جميع 

درجات التقا�سي وم�ساريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

يف مو�سوع اال�ستئناف رقم 201٥/142م برفع مبلغ التعوي�س اإىل ع�سرين األف ريال 

عماين واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف عن جميع درجات التقا�سي وم�ساريف هذا 

الطعن ورد الكفالة للطاعنة«. 

 



– 46٥ –

جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/12/24م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ويحيى حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني 

ال�سيخ ماء العينني, و�سيد �ساتي زيادة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )10٥(

الطعن رقم 2017/90٥م

مطالبة )�سركة تاأمني- مت�سبب – �سامن( – اإ�سابات )جائفة – عملية( 

مطالبة  - دون  مبا�سرة  التاأمني  �سركة  على  املطالبة  دعوى  رفع  للم�سرور  ميكن 

ال�سرع  اأجاز  وقد  �سامن,  كفيل  التاأمني  �سركة  اأن  ذلك  ال�سرر. علة  يف  املت�سّبب 

والقانون رفع الدعوى مبا�سرة على الكفيل ال�سامن.

ال ي�سرتط يف االإ�سابة من اأجل اعتبارها جائفة وجود جرٍح خارجي من اأجل  -

على  �سدق  للجوف  ال�سرر  و�سول  املخت�سون  اأثبت  ما  فمتى  للجوف؛  الو�سول 

االإ�سابة و�سف اجلائفة.

ال يوجد تعوي�س حمّدد للعملية اجلراحية. علة ذلك اأن تعوي�س العملية يعتمد  -

باأر�س اجلائفة,  التعوي�س  ا�ستحق  للجوف من جراحة  على مو�سعها؛ فما و�سل 

الك�سور  تثبيت  ت�ستحقه عملية  ما  واأقل  الدامغة,  اأر�س  ا�ستحق  للمخ  و�سل  وما 

ثالث مو�سحات, وهكذا.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعن 

املطعون  لدى  موؤمنة  ب�سيارة  201٥/7/23م  بتاريخ:  مروري  �سري  حلادث  تعر�س 

�سدها وقد اأ�سيب بعدة اإ�سابات ذكرت يف التقارير التف�سيلية. 

وكانت مبح�س  املطعون �سدها  ال�سركة  لدى  موؤمنة  اأداة احلادث  ال�سيارة  كانت  وملا 

على  الواقعة  االأ�سرار  اأعباء  حتمل  يف  حمله  وحالة  املت�سبب  مقام  قائمة  اإرادتها 

بتاريخ:  الطاعن  اأقام  فقد  ال�سري  حادث  وهو  ال�سار  الفعل  ب�سبب  الناجتة  امل�سرور 

2017/1/1٥م دعوى مبا�سرة �سد ال�سركة املوؤمنة املطعون �سدها ب�سحيفة اأودعها 

له  بالق�ساء  باملطالبة  فيها  انتهى  ب�سنا�س  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  حماميه 
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على املدعى عليها بتعوي�س قدره �ستون األف ريال عماين عما حلقه من اأ�سرار مادية 

ومعنوية, ومبلغ األف ريال اأتعاب حماماة, واإلزامها امل�ساريف. 

اأما االإ�سابات فقد ذكرت يف التقارير التف�سيلية. وذكر وكيل الطاعن يف �سحيفته 

اإ�سابات كثرية و�سل عددها مع ما احتاجته من تدخل عالجي وما خلفته من اأثر 

على امل�ساب.  

بالناحيتني  واأمل  �سدري  ا�سرتواح  بالرئة  كدمة  املرفقة:  التقارير  ح�سب  وهي 

ك�سور عظمية مفتتة؛ ك�سر يف الكاحل مع اأمل وتورم وك�سر يف عظمة ق�سبة ال�ساق 

وك�سر بالكعب االإن�سي وك�سر بالزاوية االأمامية الوح�سية وك�سر يف عظمة ال�سظية 

وته�سم وق�سر ال�سظية مع �سمور بعظام الكاحل مع ه�سا�سة عظمية منت�سرة. ك�سور 

الناحية  من  الرابع  وال�سلع  اليمنى  الناحية  من  ال�سابع  اإىل  الثالث  من  ال�سلوع  يف 

الناحيتني  على  �سدري  اأنبوب  االدراك  م�سو�س  االأمين  بالذراع  �سحجات  الي�سرى 

201٥/٨/4م ثم عملية رد مفتوح وتثبيت داخلي يف  للت�سريف عملية رد مغلق يف 

٨/10/ 201٥م وعملية اإزالة للتثبيت.

وبح�سور الطرفني ردت ال�سركة املدعى عليها بو�ساطة وكيلها القانوين بدفعها الذي 

الدعوى  رف�س  اأ�سليا  مذكرته  خالل  من  والتم�س  بامل�سوؤولية  معرتفة  به  تقدمت 

كونها خالية من امل�ستندات الطبية واحتياطيا تعر�س ال�سركة على املدعي تعوي�سا 

قدره اأربعة اآالف وخم�سمائة وخم�سة و�سبعون رياال عمانيا فرد وكيل الطاعن معقبا على 

رد ال�سركة وبرف�س العر�س م�سمما على طلباته ومطالبا الق�ساء بتعوي�س املدعي وفق 

املر�سوم ال�سلطاين 200٨/11٨م النا�س بتحديد الديات واالأرو�س كون املدعي من الغري. 

املدعى  باإلزام  ق�سى  حكما  املحكمة  اأ�سدرت  االإجراءات  جميع  ا�ستكمال  وبعد 

عليها املطعون �سدها يف الطعن املاثل اأن توؤدي للمدعي مبلغا قدره ت�سعة ع�سر األفا 

و�ستمائة وخم�سون رياال عمانيا واألزمتها امل�ساريف ورف�س ما زاد على ذلك.

الدائرة  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  وا�ستاأنفاه  باحلكم  الطرفان  ير�س  فلم 

من  طالب  ب�سحيفة  2017/309م  رقم  حتت  الطاعن  ا�ستئناف  قيد  حيث  املدنية 

امل�ساريف ومبلغ  امل�ستاأنف �سدها  واإلزام  اأول درجة  له بطلباته يف  الق�ساء  خاللها 

ثمامنائة ريال اأتعاب حماماة 

�سحيفتها  خالل  من  طالبت  2017/37٥م  رقم  حتت  ال�سركة  ا�ستئناف  قيد  كما 
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وخم�سني  وثالثمائة  اآالف  ثمانية  اإىل  التعوي�س  مببلغ  بالنزول  ل�ساحلها  الق�ساء 

رياال عمانيا واإلزام امل�ستاأنف �سده امل�ساريف واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.

وبعد ا�ستكمال جميع االإجراءات اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها الطعني القا�سي 

من  املرفوع  2017/309م  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئنافني  بقبول 

ا  الطاعن برفع مبلغ التعوي�س اإىل اأربعة وع�سرين األفا وثمامنائة و�سبعني رياالاً عمانيًّ

مو�سوع  ويف  عماين,  ريال  مائة  املحاماة  واأتعاب  امل�ساريف  �سدها  امل�ستاأنف  واإلزام 

االإ�ستئناف رقم 2017/37٥م املرفوع من ال�سركة برف�سه واإلزام رافعته امل�ساريف. 

املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  وطعن  اأخرى  مرة  قبوال  الطاعن  من  حكمها  يلق  فلم 

العليا. يف يوم االأحد 10 �سعبان 143٨هـ املوافق 2017/٥/7م �سدر احلكم املطعون 

فيه من حمكمة اال�ستئناف ب�سحار الدائرة املدنية ويف يوم االثنني 2017/٥/22م 

ب�سحيفة موقعة من حمام  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  بالنق�س  الطعن عليه  مت 

مقبول للرتافع م�ستوفية الأو�ساعها ال�سكلية ومت اإعالن املطعون �سدها. فلم ترد.

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها خمالفة احلكم ل�سحيح القانون باخلطاأ يف التطبيق 

حا�سله  مبا  القول  من  �سند  على  باالأوراق  الثابت  وخمالفة  اال�ستدالل  يف  والف�ساد 

اأن احلكم الطعني خالف خمالفة �سريحة للمر�سوم ال�سلطاين 200٨/11٨م وق�سى 

برفع مبلغ التعوي�س اإىل اأربعة وع�سرين األفا وثمامنائة و�سبعني رياال عمانيا واإلزام 

امل�ستاأنف �سدها امل�ساريف واأتعاب املحاماة مائة ريال عماين, ومل يق�س له بالتعوي�س 

اإليه حال الطاعن ومل  اآلت  اجلابر لل�سرر وذلك دون االإحاطة بعنا�سر ال�سرر وما 

الطبية  التقارير  جميع  تناق�س  مل  املحكمة  اأن  اعتبار  على  االإ�سابات  لكافة  يق�س 

خمالفة بذلك الثابت باالأوراق مع خمالفة ما هو ثابت فقها وق�ساء يف وجوب حتديد 

عنا�سر ال�سرر واإعطاء كل عن�سر حقه امل�سروع له من دية اأو اأر�س اأو حكومة عدل 

التي حلقت بالطاعن وملا  اإحاطة املحكمة بعنا�سر الطلبات واالأ�سرار  وموؤداه عدم 

كانت التقارير الطبية خري �ساهد على ذلك فيتبني اإخالل املحكمة بواجبها املنوط 

وفقا  م�ستقل  بتعوي�س  اإ�سابة  لكل  واالحت�ساب  ال�سرر  عنا�سر  مناق�سة  وهو  بها 

للتقارير الطبية وما اآل اإليه حال الطاعن بعد احلادث. ثم ذكر جمموعة كثرية من 

االإ�سابات وانتهى باملطالبة بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي للمو�سوع والق�ساء 

ومبلغ  والر�سوم  امل�ساريف  املطعون �سدها  واإلزام  التعوي�س ح�سب طلباته  برفع  له 

األف ريال عماين اأتعاب حماماة.
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الـمحكمة

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد ا�ستماع التقرير املعد من القا�سي املقرر وبعد 

, ومن حيث املو�سوع  املداولة وكون الطعن ا�ستوفى اأو �ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

فاإن النعي على احلكم املطعون فيه مبا ذكره وكيل الطاعن �سديد يف م�سمونه ذلك 

اأنه  من الواجب على املحكمة م�سدرة احلكم تق�سي جميع االإ�سابات واآثارها وما اآلت 

اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر.

واالأ�سل اأن املت�سبب هو امل�سوؤول اأوال واآخرا عن اال�سرار التي يلحقها بالغري اإال اأنه ملا 

كان املدعى عليه مبح�س اإرادته ودون جرب اأو اإكراه قائما مقام املت�سبب وحاال حمله 

يف حتمل جميع اأعباء اال�سرار الناجتة عن الفعل ال�سار التي اأ�سيب بها امل�سرور مهما 

اإقامة الدعوى على الكفيل يف حدود كفالته دون  اأجاز ال�سرع والقانون  كانت فقد 

اأحكام الكفالة والوكالة وال�سمانة  اأراد ذلك كما هو معلوم من  اإن  مطالبة االأ�سيل 

فقها وقانونا.   

ومن الواجب على املحكمة م�سدرة احلكم تق�سي جميع االأ�سرار من اإ�سابات واآثارها 

واحتاجته من تدخل جراحي وما �َسَرت اإليه تلك االأ�سرار وما اآلت اإليه حال امل�سرور 

دليل  ثم  كان  اأن  ذلك  ب�سبب  حاله  اإليه  �ستوؤول  وما  �سرر  حدوث  اأو  نفع  فوات  من 

امل�ساب  واآثارها على  االإ�سابات  تق�سيه  الطعني عدم  يبني من احلكم  والذي  عليه. 

وما احتاجته من تدخل عالجي �سواء اأكان جراحة اأو دونها واأيلولة حال امل�سرور 

بعد احلادث من فوات نفع اأو حدوث �سرر اأو عاهة م�ستدمية اإىل غري ذلك مما هو 

هذه  على  يتعني  مما  تطبيقه  الواجب  القانون  بذلك  خمالفا  وق�ساء  فقها  معلوم 

املحكمة الق�ساء بنق�سه وذلك لعدم التحقق من جميع االإ�سابات واآثارها على ج�سم 

امل�ساب ودون اإعطاء ما ذكر من اإ�سابات حقه امل�سروع له من دية اأو اأر�س اأو حكومة 

عدل ودون مناق�سة التقارير املرفقة بالدعوى وما اآلت اإليه حال امل�سرور من فوات 

نفع اأو حدوث �سرر اأو عاهة م�ستدمية كما مر بيانه اآنفا اإذ بني التقارير وما ق�سي 

ت تلك  �سَ اإذا ما نوق�ست وحمِّ به بون �سا�سع قد يتغري معه وجه الراأي يف التعوي�س 

التقارير. مما يعد ق�سورا مبطال حلكمها ويتعني مبوجبه على هذه املحكمة الق�ساء 

من  التحقق  اإليها  املحال  املحكمة  وعلى  االإحالة,  النق�س  مع  يكون  اأن  على  بنق�سه 

جميع ما يو�سلها اإىل العدالة املطلوبة ال �سيما التحقق من جميع االإ�سابات واآثارها 

على ج�سم امل�ساب وما احتاجته اأثناء العالج من عمليات جراحية وغري جراحية 
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وخياطة و�سبهها وما اآلت اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر اأو عاهة 

م�ستدمية اىل غري ذلك مما هو معلوم �سرورة, والأجل البيان ال احل�سر وكمبداأ عام 

فاإن االإ�سابات التي يظهر اأثرها داخل اجلوف لكل واحدة ثلث الدية وال ي�سرتط 

اأن تظهر اجلراحة يف اخلارج وذلك اإذا قرر االأطباء العارفون ذلك مثاله لو اأ�سيب 

اأن �سررها و�سل  اأو البطني وقرر االأطباء  ال�سدري  ا يف التجويف  مَّ اإن�سان بجناية 

الكلية اأو الرئة اأو الكبد اأو امل�ساريق اأو االأمعاء الخ فلكل اإ�سابة جارحة مما ذكرنا 

ثلث الدية فاإن احتاجت اإىل تدخل جراحي بفتح اجلوف اأو ثقبه ولو باإبرة ففي كل 

عملية ثلث الدية اأي�سا وهذا اأمر يكاد مفروغا منه لثبوته بال�سنة عن املع�سوم ملسو هيلع هللا ىلص 

»ويف اجلائفة ثلث الدية« وقد ن�س عليها املر�سوم ال�سلطاين املنظم للديات واالأرو�س 

200٨/11٨م واجلائفة هي االإ�سابة التي ي�سل �سررها اإىل اجلوف ولو بثقب اإبرة 

هكذا ن�س اأهل العلم عليه ومن العلوم �سرورة اأن ثقب االبرة بعد اإخراجها ال ميكن 

اأن يرى بالعني املجردة, واإن برت �سيء من تلك االأع�ساء اجلوفية فله اأر�سه -بقدر ما 

برت- من الدية الكربى ما مل يوؤد اإىل خلل يف الع�سو فاإن اأدى اإىل خلل فيه فله حقه 

اأي�سا وان ا�ستو�سل وكان فرديا فالدية الكاملة وان زوجيا فن�سفها ما مل ي�سر ال�سرر 

اإىل اجلزء الثاين فاإن �سرى اإليه فله حقه اأي�سا وهكذا يقا�س �سائرها.

وكذا يف اإ�سابة الراأ�س احلكم فيها �سواء ب�سواء كما تقدم يف م�ساألة اجلوف كاالآمة 

اأو املاأمومة مثال وهي االإ�سابة التي ت�سل اإىل ال�سفاق الفا�سل بني املخ وغطاء الراأ�س 

اأي عظمه. »ويف املاأمومة ثلث الدية » احلديث, فاإن قرر االأطباء اأن االإ�سابة و�سل 

اإ�سابة حكم املاأمومة وكذا احلال يف التدخل اجلراحي  �سررها اإىل املخ مثال فلكل 

اجللدة  تخرق  التي  وهي  املعجمة  بالغني  الدامغة  وبعدها  �سائرها.  يقا�س  وهكذا 

وت�سل اإىل الدماغ اأي تك�سف املخ ومل يذكرها كثري من العلماء الأن الدامغة عادة ال 

يعي�س معها االإن�سان فاإن عا�س فذلك ف�سل من اهلل ونعمة؛ ولها حكم ما قبلها اأي حكم 

املاأمومة ومن العلماء من يزيد يف اأر�س املاأمومة حكومة ولعله هو االأ�سوب للخطورة 

البالغة التي ت�سببها اال�سابة وذلك ما مل ت�سبب �سررا اآخر فاإن �سببت ذلك فال �سك 

اأن لكل حكمه كما �سبق بيانه.

جتبري  اأن  وذلك  كثريا؛  اختالفا  فيختلف  العظام  جتبري  يف  اجلراحي  التدخل  اأما 

ال  ولكن  العظم  واإي�ساح  اللحم  كامل  فتح  اإىل  يحتاج  احلديث  الطب  ح�سب  العظام 

يوجد جوف, واالأ�سل اأن فيه حكم املو�سحة اأي مو�سحة العظم ولكن البد من معرفة 

م�ساحة اجلراحة بالقيا�س طوال وعر�سا والقيا�س يف اجلروح ح�سبما حدده الفقهاء 
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ابتداء من الدامية وانتهاء باملو�سحة هو راجبة االبهام طوال وعر�سا وو�سعوا لذلك 

اثنتي ع�سرة نقطة باإبرة القلم املتو�سط وما بني كل نقطتني قدر نقطة واحدة يف 

فبح�سابه,  نق�س  وما  التعوي�س  يزداد  فبح�سابه  زاد  وما  كذلك,  والعر�س  الطول 

العمل  عليه  م�سى  وح�سبما  الفقهاء  حدده  ح�سبما  الواحدة  الراجبة  ومتو�سط 

بالقيا�س الع�سري ثالثة �سنتم طوال وكذا العر�س فب�سرب الطول يف العر�س ت�سري 

ت�سعة �سنتم وما زاد فبح�سابه يزاد عليه التعوي�س وما نق�س فبح�سابه, فمثال الزائد 

جرح طوله اأربعة �سنتيات وعر�سه ثالثة فب�سرب الطول يف العر�س ي�سري اثني ع�سر 

�سنتيا, والراجبة التامة ت�سعة �سنتيات فهذا يعني اأنه راجبة وثلث راجبة. فاإن كان 

اجلرح مو�سحا فمعناه مو�سحة وثلث في�ستحق قيمة مو�سحة وثلث وهكذا.

ومثال الناق�س جرح طوله ثالثة �سنتي وعر�سه �سنتيان فب�سرب الطول يف العر�س 

ثلث  اال  فمو�سحة  مو�سحا  كان  فان  راجبة  ثلث  اال  راجبة  اأي  �سنتيات  �ستة  ي�سري 

مو�سحة وله يف التعوي�س قيمة مو�سحة اإال ثلث مو�سحة وهكذا يف باقي اجلروح.

فاإن مل يكن ثمة قيا�س وا�سح فاأقل ما يقال يف تثبيت الك�سور اأر�س ثالث مو�سحات 

اأي ت�سعة �سنتم طوال مع عر�س ثالثة �سنتي فيكون قيمة  طوال مع عر�س واحدة 

التعوي�س قيمة ثالث مو�سحات؛ ذلك اأن الطبيب يف تثبيت املثبتات على الك�سر يحتاج 

اإىل اإدخال ال�سفائح املثبتة و�سدها بامل�سامري وهذا اأقل قدر ميكنه من ذلك اأي بقدر 

ت�سعة �سنتي مرت طوال مع عر�س ثالثة على اأقل تقدير فذلك قيا�س ثالث مو�سحات 

فاإن كان العر�س اأو الطول اأكرث فبح�سابه وهكذا ما مل يوؤد التثبيت اإىل ثقب العظم 

فاإن اأدى اإىل ثقب العظم ففيه جائفة الأن للعظم جوفا وهو حمل النخاع فاإن خرج 

الثقب من اجلهة الثانية ففيه جائفتان ح�سبما قعده اأهل العلم وعلى راأ�سهم العالمة 

اأبو املوؤثر ال�سلت بن خمي�س اخلرو�سي وغريه, وهكذا...« 

ا اإن خلفت �سررا وثبت  اأمَّ وهذا كله اإن مل تخلف االإ�سابة �سررا اآخر على امل�ساب 

مبعرفة اأهل اخلربة بذلك فللمجني عليه اأر�س االإ�سابة وار�س ال�سرر واأر�س التدخل 

اجلراحي ولو و�سل اإىل عدة ديات. وح�سبنا عمل ال�سحابة  يف امل�سجوج يف راأ�سه 

اإذ حكموا له بخم�س ديات كما هو ثابت عنهم , واأ�سل جراحته �سجة يف الراأ�س 

بالديات على كل  له  امل�ساب حكموا  اإىل فقد منافع يف  اأثرها  �سرى  ملا  اأنه  اإال  فقط 

منفعة دية, ومل يخالفهم فيه اأحد وا�ستمر العمل على ذلك ف�سار اإجماعا عمليا. 

على  وتوؤثر  اجل�سد  �سائر  من  �سررا  اأعظم  وجدت  لو  اأن  املخ  اإ�سابة  اأن  التنبه  ومع 
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عمل جميع ُجَزْيئاآت اجل�سم فما من جزيئة من خالياه اإال ولها عمل خا�س قد ال يعو�س 

بغريها اإن ف�سدت فيفقد �ساحبها منفعتها ولو بعد حني, ولذا ال بد من التعوي�س العادل.

وكذا احلال يف دمج الفقرات البد من معرفة جدوى هذا الدمج واأثره على امل�ساب 

�سلبا اأو اإيجابا وهل ب�سبب الدمج اأدى اإىل تقل�س العمود اأم ال؟ وهل هذا الدمج مت ببديل 

عن التالف اأم ال؟ ومن ثم احلكم عليه بعد ت�سوره ت�سورا وا�سحا دون �سك اأو لب�س.

ا االنتظار باملجني عليه اإىل الربء اأو اإىل �سنة مثال فلي�س املراد منه نق�س االأر�س  اأمَّ

املن�سو�س عليه من ال�سارع؛ واإمنا املراد منه انك�ساف ال�سرر املرتتب على اجلناية هل 

اأو التولد« فاإن  اأم ال؟ وهي امل�سماة يف الفقه ب«ال�سراية,  �سيرتتب عليها �سرر اآخر 

  تولد من اجلناية �سرر فللم�ساب اأر�س اجلناية واأر�س ال�سرر كما اأ�سلفنا بدليل قوله

»نهيتك فع�سيتني فاأبعدك اهلل وبطل عرجك« احلديث املروي يف امل�سجوج يف الركبة 

امل�سطفى  بن�سيحة  اأخذه  وعدم  تعجله  ب�سبب  ال�سراية  حق  عليه    اأ�سقط  فقد 

 ب�سريح اللفظ فر�سول اهلل  ملا راجعه مل ينف اإ�سافة حق ال�سراية على حق 
اجلناية واإمنا مل يق�س له بها عقوبة له على املخالفة ب�سريح اللفظ. 

وبدليل قوله  يف رواية اأخرى »ثم يق�سى فيها على ح�سب ما انتهى اإليه« مع اأدلة 

اأحاديث الديات واالأرو�س   يف  اإيرادها هنا. وبدليل تعدد ذكره  اأخرى ال يت�سع 

لالأع�ساء ومنافعها كال على حدة من غري قيد اأو �سرط. )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى )3( 

اإِْن ُهَو اإِالَّ َوْحٌي ُيوَحى )4( �سورة النجم. وبدليل ق�ساء ال�سحابة امل�سار اإليه قبل. 

وقد م�سى بيان ذلك مبا فيه الكفاية واإمنا ذكر للتذكري فقط. )اإِنَّ يِف َذِلَك َلِذْكَرى مِلَْن 

ْمَع َوُهَو �َسِهيٌد( )37( �سورة ق. واإن كان َثمَّ تناق�س اأو ريبة اأو  َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى ال�سَّ

�سك يف التقارير اأو االإ�سابات اأو اآثارها فريد اإىل جهة االخت�سا�س: اجلهة املعاجلة؛ 

ا  مَّ �سيء  يف  واحلكم  ت�سوره.  من  فرع  ال�سيء  على  احلكم  اإذ:  احلقيقة.  ال�ستجالء 

ا ينفي عنه الريب وال�سك باطل وجدير بالنق�س. ملا كان ذلك  ا وا�سحاً دون ت�سوره ت�سوراً

وكان احلكم الطعني خالف هذا النظر ق�ست هذه املحكمة بنق�سه واإحالة الدعوى اإىل 

املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب اخل�سوم 

وبدون ر�سوم جديدة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  » حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء 

ورد  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  جديدة  ر�سوم  وبدون  اخل�سوم  طلب  على 

الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 2017/12/24م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ويحيى حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني 

ال�سيخ ماء العينني, و�سالح الدين غندور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)106(

الطعن رقم 2017/246م

حكم )تناق�س- اأ�سباب- منطوق( 

لنق�سه هو ذلك  - ا  �سبباً االأ�سباب يف احلكم ومنطوقه والذي يكون  التناق�س بني 

حمل  ميكن  ما  بعدها  يبقى  ال  بحيث  اأ�سبابه  به  تتماحى  الذي  هو  التناق�س 

احلكم عليه, اأّما جمّرد اخلطاأ املادي الوراد يف رقم الدعوى اأو اال�ستئناف فلي�س 

بتناق�س موجب للنق�س.

الوقائع

تتح�سل الوقائع وكما يبني من احلكم املطعون فيه ومن �سائر االأوراق يف اأن املدعي 

بالرقم  )�سحار  االبتدائية  الدعوى  اأقام  قد  كان  ا(  حالياً االأول  �سده  )املطعون 

237/م/ ث/ 2016م( طالب باحلكم له باإلزام املدعى عليهما )... و...( باأن توؤديا 

ا عن االأ�سرار التي حلقت به جراء حادث ال�سري الذي  مبلغ )111.47٥ ر.ع( تعوي�ساً

ت�سببت فيه املركبة )قاطرة ومقطورة( املوؤمنة لديهما.

وعلى �سند من القول اأنه وبتاريخ: 2014/٥/22م تعر�س املدعي حلادث �سري مروري 

نتج عنه اإ�سابته باالإ�سابات املو�سوفة بالتقارير الطبية, وقد �سدر التقرير االأويل 

عن احلادث باأن املركبة املت�سببة يف احلادث هي قاطرة ومقطورة وحتمالن االأرقام 

االآتية: القاطرة )راأ�س النزلة( بالرقم ).../اأ ك( موؤمنة لدى �سركة ... للتاأمني, 

املقطورة بالرقم ).../ اأ ك( موؤمنة لدى ال�سركة ... للتاأمني, هذا وقد متت اإدانة 

ا باحلكم )402/ج/2014مـ  �سحم(, واأحيلت املطالبات  قائد املركبة املذكورة جزائياً

املدنية للمحكمة املدنية املخت�سة, فمن ثم جاءت الدعوى املاثلة بطلباتها �سالفة 

ا لدعواه �سورة امل�ستندات التالية: )�سند الوكالة وثيقة التاأمني  البيان )اأرفق �سنداً

خطاب  مروري,  حادث  عن  بالغ  احلادث,  يف  املت�سببة  املركبة  ملكيتي  لل�سركة..., 

م�ست�سفى �سحم ل�سابط مركز �سرطة �سحم, احلكم اجلزائي رقم )402/ج/2014م 
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ـ �سحم(, جمموعة تقارير طبية(.

ح�سر  مبحا�سرها  ثابت  هو  كما  درجة  اأول  املحكمة  اأمام  الدعوى  تداول  ولدى 

االأطراف كل بوكيله القانوين فقد قدم احلا�سران عن �سركتي التاأمني طلباتهما اإذ 

دفعا بعدم امل�سوؤولية بجرب االأ�سرار ويف حني �سمم احلا�سر عن املدعي على طلباته. 

هذا وبجل�سة )2016/10/19م( اأ�سدرت املحكمة اأول درجة حكمها الذي ق�سى: 

للمدعي  توؤديا  اأن  واالإنفراد  بالت�سامن   ... التاأمني  �سركتي  عليهما  املدعى  )باإلزام 

ا  عمانيًّ رياال  وثالثون  وثالثمائة  األفا  ع�سرة  ثالثة  ر.ع(   13.330( وقدره  ا  مبلغاً

عماين  ريال  مائة  ومبلغ  بامل�ساريف  وباإلزامهما  �سرر  من  حلقه  عما  �سامالاً  ا  تعوي�ساً

اأتعاب املحاماة, ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات(.

املدعي  طالب  اإذ  باال�ستئناف  عليه  فطعنوا  املذكور  باحلكم  االأطراف  يقبل  ومل 

)امل�ستاأنف( بتعديل احلكم برفع مبلغ التعوي�س للمبلغ الذي طالب به لدى حمكمة 

بعدم  تطالب  �سركة  كل  التاأمني(  )�سركتا  امل�ستاأنفان  طالب  حني  ويف  درجة,  اأول 

امل�سوؤولية واإلغاء احلكم يف مواجهتها وترمي بامل�سوؤولية بال�سركة االأخرى واأ�سافت 

�سركة ... للتاأمني يف ا�ستئنافها بالرقم )2016/979م( اأنها ت�ستند على طلبها على 

احلكم رقم )201٥/30٨م( الذي حمل امل�سوؤولية بجرب االأ�سرار لل�سركة ... للتاأمني 

)املوؤمنة للمقطورة( وبعد اكتمال املذكرات والردود اأ�سدرت املحكمة اال�ستئنافية 

: بقبول اال�ستئنافات الثالث  حكمها بجل�سة )2017/1/1٥م( والذي ق�سى: )اأوالاً

ا: يف مو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/979م( باإلغاء احلكم امل�ستاأنف يف  , ثانياً �سكالاً

مواجهة امل�ستاأنفة )�سركة ...( ورف�س الدعوى يف مواجهتها واألزمت ال�سركة امل�ستاأنف 

واألزمت  برف�سه  )2016/9٨3م(  رقم  اال�ستئناف  يف  ا:  ثالثاً بامل�سروفات.  �سدها 

بتعديل  )2016/9٨0م(  رقم  اال�ستئناف  يف  ا:  رابعاً بامل�ساريف.  امل�ستاأنفة  ال�سركة 

احلكم امل�ستاأنف وزيادة املق�سي به لي�سبح اأربعة ع�سر األفا وثمامنائة وع�سرين رياال 

)14.٨20 ر.ع(, تلتزم به امل�ستاأنف �سدها الثانية واألزمتها بامل�سروفات ومبلغ مائة 

ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك(.

املذكور  باحلكم  للتاأمني   ... ال�سركة  الطاعنة  لدى  قبوالاً  املذكور  احلكم  يلق  ومل 

فطعنت عليه بالطعن املاثل والذي اأودع �سحيفته لدى اأمانة �سر املحكمة العليا عنها 

بتاريخ: 2017/2/26م وكيلها القانوين ...., املحامي املقبول للرتافع اأمام املحكمة 

العليا والذي يعمل مبكتب ... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية, وقدم �سند الوكالة 
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وبوقف   , �سكالاً الطعن  بقبول  احلكم  طلب  وقد  الكفالة  واأودع  املقرر  الر�سم  و�سدد 

والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  املو�سوع  ويف  الطعن,  يف  الف�سل  حلني  التنفيذ 

ا باإحالة الدعوى اإىل املحكمة م�سدرة احلكم الطعني لتحكم فيها من جديد  جمدداً

بهيئة مغايرة.

: باخلطاأ يف تطبيق القانون عندما  وحيث نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه اأوالاً

ال�سركة  ذمة  وبراأ  االأول  �سده  للمطعون  والتعوي�س  االأ�سرار  بجرب  الطاعنة  األزم 

املطعون �سدها الثانية )�سركة ... للتاأمني( عن م�سوؤولية احلادث برغم اأن ال�سركة 

من  كالاً  وان   ... �سركة  لدى  موؤمنة  القاطرة  واأن  املقطورة  فقط  موؤمنة  الطاعنة 

فاإن  الفنية  الناحية  من  ال�سري  اأثناء  واحدة  وحدة  ت�سكالن  واملقطورة  القاطرة 

ا بذاتها واأمنا ت�ساهم فيه باإقرتانها بالقاطرة املحركة لها  املقطورة ال حتدث �سرراً

وبالتايل فاإن املقطورة هي جمرد �سبب عار�س بينما ال�سبب املنتج والفعال يف اأحداث 

ال�سرر هي القاطرة.

وا�سح  وهذا  ا  �سارخاً ا  تناق�ساً منطوقه  مع  اأ�سبابه  يف  الطعني  احلكم  تناق�س  ا:  ثانياً

من اأرقام اال�ستئنافات املقدمة, ف�سركة ... ا�ستئنافها بالرقم )2016/979م( ويف 

الرقم  يحمالن  املدعي  وا�ستئناف  للتاأمني   ... ال�سركة  الطاعنة  ا�ستئناف  اإن  حني 

ا�ستئناف املدعي هو بالرقم )2016/9٨3م( وبرغم  اإن  )2016/9٨0م( ويف حني 

كل ذلك فقد �سدر منطوق احلكم يف اال�ستئناف رقم )2016/9٨3م( برف�سه واألزمت 

بتعديل  )2016/9٨0م(  رقم  اال�ستئناف  يف  وجاء  امل�ساريف  امل�ستاأنفة  ال�سركة 

احلكم امل�ستاأنف وزيادة مبلغ التعوي�س املق�سي به لي�سبح )14.٨20 ر.ع( اإىل اآخره.

وبالتايل ومع هذا التناق�س ال�سارخ ما بني االأ�سباب واملنطوق ي�ستحيل معه املواءمة 

بينهما مبا يعيب احلكم الطعني ويوؤدي اإىل نق�سه.

تقدير  يف  املبالغة  من  201٨/11٨م  رقم  ال�سلطاين  للمر�سوم  املخالفة  ا:  ورابعاً ا  ثالثاً

التعوي�س والق�سور يف الت�سبيب بعدم بيان القاعدة القانونية التي ا�ستند عليها احلكم 

الطعني يف تقديره للتعوي�س املذكور. عليه جاءت طلبات الطاعنة �سالفة البيان.

باإعالن  العليا  باملحكمة  ال�سر  اأمانة  االإجراءات وكلفت  املحكمة  ا�ستكملت  اأن  وبعد 

ا على ذلك قدم املطعون  اخل�سوم ملمار�سة حقهم القانوين يف الرد والتعقيب وترتيباً

�سده االأول )املدعي( بتاريخ: 2017/4/16م مذكرة الرد عن طريق وكيله القانوين 
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املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا والذي رد فيه على دفوع الطاعنة وطالب برف�س 

الطعن, اأما املطعون �سدها الثانية )�سركة ... للتاأمني( فربغم اعالنها للرد بتاريخ: 

2017/٥/1م اإال اأنها مل تفعل مبا ي�ستخل�س معه عدم الرغبة يف ذلك. عليه وبعد 

ا باملنطوق. املداولة جاء احلكم الذي �سنورد تف�سيله الحقاً

الـمحكمة

. وحيث  وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

اإنه ويف مو�سوع الطعن ومبا اأوردته الطاعنة من اأ�سباب �سمتها �سحيفة الطعن فاإنه 

الطعني  احلكم  مبخالفة  املتعلق  وهو  الطعن  وجوه  من  االأول  بالوجه  يتعلق  وفيما 

املطعون  ال�سركة  اأ�سرار احلادث وبراءة  الطاعنة فقط بجرب  األزم  للقانون عندما 

للقاطرة  املوؤمنة  ان االأخرية هي  امل�سوؤولية برغم  للتاأمني( من  الثانية )...  �سدها 

)راأ�س الرتلة( والتي لوالها ملا حتركت املقطورة ف�سالاً عن اأن القاطرة واملقطورة يف 

ال�سري ت�سكالن وحدة واحدة, فاإن هذا الدفع هو يف غري حمله الأن م�ساألة امل�سوؤولية 

بالرقم  ق�سائي  بحكم  ح�سمها  مت  قد  امل�سوؤول  هو  ومن  احلادث  اأ�سرار  جرب  يف 

ا  )201٥/30٨م( واملوؤرخ بتاريخ: 2016/11/1٥م وقد تاأيد هذا احلكم ا�ستئنافياً

يف  2016/2/21م(  بتاريخ:  )�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادر  باحلكم 

اال�ستئنافني املقدمني من اأطراف الدعوى املاثلة باالأرقام: 1029 و201٥/1039م 

)الطاعنة  للتاأمني   ... ال�سركة  من  مقدم  والثاين   )...( املدعي  من  مقدم  االأول 

اأ�سرار  اأنه  ومبوجب احلكمني املذكورين فقد حتددت م�سوؤولية جرب  ا(, ذلك  حالياً

 ... �سركة  ا( وخرجت  للتاأمني )الطاعنة حالياً  ... ال�سركة  واألقيت بعاتق  احلادث 

كان  وملا  االأ�سرار,  املتعلقة بجرب  الدعوى  من  ا  الثانية حالياً املطعون �سدها  للتاأمني 

ا اأن تدعي بخالف  احلكم املذكور قد نال احلجية فمن ثم فال يحق للطاعنة حالياً

الثابت باالأحكام ال�سالف بيانها اإذ اأ�سبحت م�سوؤوليتها بجرب االأ�سرار ثابتة ومقطوع 

فيها بحكم نال احلجية فبالتايل نلتفت عن هذا ال�سق من الطعن.

ا: الوجه الثاين من الطعن واملتعلق بتناق�س اأ�سباب احلكم الطعني مع منطوقه  ثانياً

ا ي�ستحيل معه املوائمة بينهما فاإن هذا النعي هو اأي�سا يف غري حمله  ا �سارخاً تناق�ساً

بني  املق�سود  التناق�س  اأن  وق�ساءاً  ا  فقهاً املقرر  من  كان  وملا  اأنه   ذلك  �سديد.  وغري 

االأ�سباب يف احلكم ومنطوقه هو ذلك التناق�س هو الذي تتماحى به اأ�سبابه بحيث 

اأ�سا�س  يف  ا  واقعاً التناق�س  يكون  اأن  اأو  عليه,  احلكم  حمل  ميكن  ما  بعدها  يبقى  ال 
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احلكم بحيث ال يفهم معه على اأي اأ�سا�س ق�ست املحكمة مبا ق�ست, وملا كان ذلك وكان 

الثابت باالأوراق اأن اأطراف النزاع يف الدعوى املاثلة وهم املدعي و�سركتي ... واأن 

جميعهم قد طعنوا يف حكم اأول درجة بثالث ا�ستئنافات, املدعي ين�سد يف ا�ستئنافه 

زيادة مبلغ التعوي�س و�سركة ... للتاأمني بو�سفها املوؤمنة للقاطرة تن�سد براءة ذمتها 

اأي�سا  هي  تن�سد  ا(  حالياً )الطاعنة  للتاأمني   ... وال�سركة  ال�سرر  جرب  م�سوؤولية  من 

املوؤمنة  وهي  بيانه  ال�سالف  احلادث  جراء  الواقع  ال�سرر  جرب  عن  امل�سوؤولية  عدم 

ا اأن احلكم الطعني قد اأعطى لال�ستئناف املقدم من  للمقطورة. الثابت من االأوراق اأي�ساً

املطعون �سدها الثانية )�سركة ...( الرقم )2016/979م( والرقم )2016/9٨0م( 

املطعون  املدعي  اأما  للتاأمني(,   ... )ال�سركة  ا  حالياً الطاعنة  من  املقدم  لال�ستئناف 

�سده االأول فاأعطى ال�ستئنافه الرقم )2016/9٨3م(, ولدى مناق�سة احلكم الطعني 

للتاأمني   ... �سركة  ا�ستئناف  يف  ق�سى  فقد  املذكورة  الثالث  اال�ستئنافات  الأ�سباب 

بالرقم )2016/979م( باإلغاء احلكم امل�ستاأنف ورف�س الدعوى يف مواجهتها, اأما عن 

ا�ستئناف ال�سركة ... فقد �سببت لق�سائها باالآتي: وملا كانت املحكمة قد ف�سلت يف 

النزاع حول م�ساألة ال�سركة امل�سوؤولة عن التعوي�س وهي ال�سركة ..., وقد حاز هذا 

احلكم احلجية واملحكمة تق�سي باإلغاء احلكم يف مواجهة ال�سركة امل�ستاأنفة ورف�س 

الدعوى يف مواجهتها واإلزام ال�سركة امل�ستاأنف �سدها الثانية بالتعوي�س.

�سركة  توجد  وال  الدعوى  يف  الثانية  امل�ستاأنفة  ال�سركة  هي   ... ال�سركة  كانت  وملا 

مكملة  هي  االأ�سباب  كانت  وملا  فبالتايل  الدعوى  هذه  يف  خمت�سة  اأخرى  ثالثة 

من  امل�ستخل�س  اإذ  فيها  الطعني  احلكم  مق�سد  ومفهوم  وا�سحة  واالأ�سباب  للمنطوق 

امل�سوؤولية  من  للتاأمني   ... �سركة  ذمة  براءة  هو  اأ�سبابه  من  الطعني  احلكم  ق�ساء 

جلرب اأ�سرار احلادث وحتميل ال�سركة ... للتاأمني امل�سوؤولية, ومن ثم فاإن كان احلكم 

الطعني قد اأخطاأ يف اأرقام اال�ستئنافات فيما بني ا�ستئناف املدعي وا�ستئناف ال�سركة 

ا وبدالاً من اأن ين�س ويحدد اأن يرف�س اال�ستئناف املقدم من الطاعنة  الطاعنة حالياً

ا الأن  ا بحتاً اعطاه رقم ا�ستئناف املدعي اإال اأن هذا اخلطاأ هو خطاأ ال يعدو كونه مادياً

اأن م�سوؤولية جرب اأ�سرار احلادث تقع على  ما جاء باملنطوق واالأ�سباب ي�سريان اإىل 

عاتق املركبة املت�سببة فيه وقد حتددت تلك امل�سوؤولية بحكم ق�سائي بات باأنها تقع 

على عاتق املقطورة وهي املوؤمنة لدى ال�سركة ... للتاأمني فمن ثم فاإنه ال تناق�س 

ا  ا بحتاً بني االأ�سباب واملنطوق يعيب به احلكم الطعني وانه ال يعدو كونه خطاأ مادياً

فبالتايل فهذا اخلطاأ املادي البحت ال يبطل احلكم فمن ثم تلتفت عن هذا ال�سبب 
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ا. من اأوجه الطعن اأي�ساً

ا: وفيما يتعلق بالطعن يف �سببيه الثالث والرابع والرتباطهما مع بع�سها  ا ورابعاً ثالثاً

البع�س تناق�سهما املحكمة بال�سوية, وملا كان تقدير التعوي�س اجلابر لل�سرر هو من 

اأ�سباب �سائغة تكفي حلمله  اأقامت ق�ساءها على  �سمن �سلطة حمكمة املو�سوع متى 

عليه وذلك بتق�سي االإ�سابات التي حلقت بامل�سرور وتبني مكانها وموقعها من ج�سمه 

ـ  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  جاء  كما  القانون  حكم  عليها  تنزل  ثم 

القانون الذي يحكم دعوى التعوي�س املاثلةـ  وح�سبما جاء بجدول الديات واالأرو�س 

لكل اإ�سابة حقها امل�سروع من دية اأو اأر�س فاإن مل يكن لها كذلك فيقدر لها التعوي�س 

ا فيه بالزيادة اأم النق�سان  حكومة العدل على اأن يكون تقدير التعوي�س غري مبالغاً

للطرفني الأن احلكم على ال�سيء فرع من ت�سوره فبالتايل البد من االإحاطة الكامة 

ال�ساملة بجميع عنا�سر ال�سرر.

وملا كان ذلك وكان احلكم الطعني قد اأورد جميع عنا�سر ال�سرر واملتمثلة يف االآتي:

ـ جرح قطعي يف االأذن الي�سرى.

ـ جرح قطعي خلف االأذن الي�سرى متت خياطة اجلرحني بعدد )6 و3 غرز(.

ـ جرح قطعي يف الذراع الي�سرى + خياطة.

وباليد  وبالركبتني  االأي�سر  الكتف  ويف  الي�سرى  للجهة  الكبري  االإ�سبع  يف  كدمة  ـ 

الي�سرى.

ـ يوجد بروز متو�سط للغ�ساريف )4 و٥( القطنية مع اآالم اأ�سفل الظهر.

ـ اإ�سابة بغ�ساريف الركبة الي�سرى مع تقرح بالركبة اليمنى.

ـ متزق يف ال�ساق اليمنى.

ـ ك�سر غري مزحزح بعظمة ال�ساق )الظنبوب(, مع تغريات تنك�سية عظمية خماطية 

ال�سكل يف القرن اخللفي للغ�سروف الهاليل الو�سطي.

ـ اإلتواءات و�سغط يف الرقبة.

ـ تقرح يف عظمة الفخذ الو�سطى للركبة اليمنى مع عمليتي تنظري ملف�سلها.

ـ وذمٌة على نخاع العظام.

هذا وقد تخلدت لديه ن�سبة عجز بلغت )%2٥(.

 )%10( قدره  ا  تعوي�ساً الك�سر  عن  ي�ستحق  االأول  �سده  املطعون  )امل�سرور(  كان  وملا 

بو�سف الك�سر ها�سمة, وعن اجلرح القطعي يف االأذن الي�سرى ثلث ديتها ومع اخلياطة 
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ي�ستحق ما قدره )20%( وبالتايل ي�ستحق عن اجلرحني القطعيني مع خياطتهما يف 

تقرير  يف  و�سح  كما  والذي  الظهر  باأ�سفل  لالأمل  باالإ�سافة   )%40( قدره  ما  االأذن 

عن  ناهيك  عجزه,  ن�سبة  وفق  ا  تعوي�ساً له  يقدر  مبا  عاهة  اأ�سبح  فقد  العجز  ن�سبة 

ا�ستحقاقه للتعوي�س عن باقي االإ�سابات االأخرى والتي يعو�س عنها حكومة عدل 

ا بكل ذلك فاإننا  ا ملوقع االإ�سابة يف ج�سم امل�سرور واآثارها, واأخذاً تقدره املحكمة وفقاً

ا بحق الطاعنة. جند اأن التعوي�س املقدر من قبل احلكم الطعني ي�سبح منا�سباً

الطعني  احلكم  مناه�سة  عن  اأ�سبابه  ق�سرت  فقد  الطعن  وكان  ذلك  كان  وملا  عليه 

وخل�سنا عند مناق�ستها بانها يف غري حملها ولي�س لها ما ي�ساندها يف الواقع والقانون 

يتعني  مبا  وتاأويالاً  ا  تطبيقاً القانون  �سحيح  مع  ا  متوافقاً جاء  قد  الطعني  احلكم  وان 

العمانية  )ال�سركة  الطاعنة  ال�سركة  وباإلزام  الطعن  واحلال كذلك احلكم برف�س 

املتحدة للتاأمني( بامل�ساريف ورد الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

الطاعنة  واألزمت  برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة«. 
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جل�سة يوم  االأحد املوافق 201٨/1/2٨م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ويحيى حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني 

ال�سيخ ماء العينني, و�سالح الدين غندور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)107(

الطعن رقم 2017/٨3٥م

تعوي�س )حكومة عدل - تقدير(

ا على اجلزاف ولي�س  - ا قائماً متى ما كان التعوي�س بناءاً على حكومة العدل تعوي�ساً

على مكافئة التعوي�س لل�سرر وجب نق�س احلكم.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعن/ 

... تعر�س بتاريخ: 201٥/9/24م حلادث �سري ب�سيارة موؤمنة لدى املطعون �سدها 

على  نقل  كثرية  باإ�سابات  الطاعن  اأ�سيب  وقد   ,... الثاين/  عليه  املطعون  بقيادة 

اأثرها اإىل امل�ست�سفى.

للعظم  وترقيع  تثبيت  عملية  مع  االأمين.  ال�ساق  يف  مفتت  ك�سر  هي  واالإ�سابات 

امل�ستدير تدمي يف الرئة وتدمي يف ال�سدر ومتزق يف الكبد وتدمي يف ال�سفاق وك�سر 

ال�سظية(  )عظم  بالظنبوب  وال�سفيحة  بالظنبوب  ال�سفلي  بالثلث  ومفتت  مفتوح 

ب�سفائح  الك�سر  وتثبيت  التجميل  جراحة  بو�ساطة  اجللد  ترقيع  ومت  انك�ساف  مع 

وبراغي وك�سر يف عظم الر�سفة ومت تثبيته داخليا باأ�سالك وك�سر بال�سلع اأحدى 

ع�سر. وبعد البدء يف حتميل الوزن على االأرجل مت انك�سار ال�سفائح ومت عالجه مرة 

اأخرى بامل�ست�سفى الع�سكري وذلك ح�سبما هو مثبت بالتقارير الطبية ال�سادرة من 

م�ست�سفى �سحار.   

اأداة احلادث موؤمنة لدى ال�سركة املطعون �سدها وكانت مبح�س   وملا كانت ال�سيارة 

على  الواقعة  االأ�سرار  اأعباء  حتمل  يف  حمله  وحالة  املت�سبب  مقام  قائمة  اإرادتها 

بتاريخ:  الطاعن  اأقام  فقد  ال�سري  حادث  وهو  ال�سار  الفعل  ب�سبب  الناجتة  امل�سرور 

2016/12/2٥م بو�ساطة وكيله القانوين دعوى مبا�سرة �سد ال�سركة املوؤمنة  يوم 

من  طالب  ب�سحار  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعها  ب�سحيفة  �سدها  املطعون 
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خاللها الق�ساء ملوكله على املدعى عليها بتعوي�س قدره )40000 ر.ع( اأربعون األف ريال 

عماين, ومبلغ )٥00 ر.ع( خم�سمائة ريال عماين اأتعاب حماماة, واإلزامها امل�ساريف.

 على �سند من القول اإنه تعر�س للحادث بتاريخ: 201٥/9/24م واأن املركبة املت�سببة 

يف احلادث موؤمنة لدى املدعى عليها؛ لذا قدم دعواه طلبا للق�ساء ملوكله بطلباته.

وبح�سور الطرفان ردت ال�سركة املدعى عليها بدفعها الذي تقدمت به مطالبة ادخال 

االإجراءات  جميع  ا�ستكمال  وبعد  ثم  ومن  الغر�س  لهذا  فاأجلت  الدعوى  يف  خ�سم 

اأ�سدرت املحكمة حكما ق�سى باإلزام املدعى عليها اأن توؤدي للطاعن يف الطعن املاثل 

اأتعاب  ريال عماين  ريال عماين ومببلغ مائة  اآالف  �سبعة  ر.ع(  مبلغا قدره )7000 

حماماة واإلزامها امل�ساريف. 

فلم ير�س الطاعن باحلكم وا�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف ب�سحار الدائرة املدنية 

وقيد حتت رقم 2017/1٨7م ب�سحيفة طالب من خاللها الق�ساء له بطلباته.

وبعد ا�ستكمال جميع االإجراءات اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف ب�سحار حكمها الطعني 

ت�سعة  اىل  التعوي�س  مبلغ  برفع  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  بقبول  القا�سي 

واإلزام  عمانيا  رياال  وخم�سني  وثمامنائة  عماين  ريال  األف  ع�سر  ر.ع(   19٨٥0(

ال�سركة بامل�ساريف. 

فلم يلقى حكمها من الطاعن قبوال مرة اأخرى وطعن عليه بالنق�س لدى هذه املحكمة 

بالطعن املاثل وباالأ�سباب التي ذكرها ملتم�سا الق�ساء له بطلباته.

خاللها  من  طالب  مبذكرة  الثاين  �سده  املطعون  فرد  �سدهما  املطعون  اإعالن  ومت 

الق�ساء برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه واإلزام الطاعن بامل�ساريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة. 

احلكم  خمالفة  حا�سلها  اأ�سباب  على  الطعن  اأقيم  االأوىل.  �سدها  املطعون  ترد  ومل 

الثابت  وخمالفة  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  التطبيق  يف  باخلطاأ  القانون  ل�سحيح 

باالأوراق على �سند من القول مبا حا�سله اأن احلكم الطعني خالف خمالفة �سريحة 

للمر�سوم ال�سلطاين 200٨/11٨م وق�سى برفع التعوي�س اإىل )19٥٥0 ر.ع( ت�سعة 

بامل�ساريف.  �سدها  امل�ستاأنف  واإلزام  عمانيا  رياال  وخم�سني  وخم�سمائة  األفا  ع�سر 

دون االإحاطة بعنا�سر ال�سرر وما اآلت اإليه حال الطاعن ومل يق�س لالإ�سابات بحقها 
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امل�سروع لها من دية اأو اأر�س اأو حكومة عدل باعتبار اأن املحكمة مل تناق�س التقارير 

الطبية مناق�سة مو�سوعية خمالفة بذلك الثابت باالأوراق مع خمالفة ما هو ثابت 

امل�سروع له  ال�سرر واإعطاء كل عن�سر حقه  فقها وق�ساء يف وجوب حتديد عنا�سر 

الطلبات  بعنا�سر  املحكمة  اإحاطة  عدم  وموؤداه  عدل  حكومة  اأو  اأر�س  اأو  دية  من 

ذلك  على  �ساهــد  خري  الطبية  التقارير  كانت  وملا  بالطاعن  حلقت  التي  واالأ�سرار 

فيتبني اإخالل املحكمة بواجبها املنوط بها وهو مناق�سة عنا�سر ال�سرر واإالحت�ساب 

لكل اإ�سابة بالتعوي�س املنا�سب لها وفقا للتقرير الطبي وما اآل اإليه حال الطاعن بعد 

احلادث. ثم ذكر االإ�سابات املذكورة اآنفا وانتهى باملطالبة بنق�س احلكم والق�ساء له 

بطلباته ومببلغ )600 ر.ع( �ستمائة ريال عماين اأتعاب حماماة.

الـمحكمة

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد ا�ستماع التقرير املعد من القا�سي املقرر وبعد 

, ومن حيث املو�سوع  املداولة وكون الطعن ا�ستوفى اأو �ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

فاإن النعي على احلكم املطعون فيه مبا ذكره وكيل الطاعن �سديد يف م�سمونه ذلك 

وما  واآثارها  االإ�سابات  جميع  تق�سي  احلكم  م�سدرة  املحكمة  على  الواجب  من  اأنه  

اآلت اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر. واإعطاء كل عن�سر ما ي�ستحقه 

من دية اأو اأر�س اأو حكومة عدل والذي يبني من احلكم الطعني عدم بذله اجلهد يف 

اإعطاء  امل�ساب وموقعها من ج�سمه وعدم  معرفة االإ�سابات وماهيتها و�سررها على 

اأحكام  مبوجب  تعوي�س  لها  ما  ح�سب  بامل�سرور  اأملت  التي  واآثارها  االإ�سابات  تلك 

الديات واالأرو�س. مع كونها اأمام ناظريه اإذ اأعرب عنها التقارير املرفقة بالدعوى 

من م�ست�سفى �سحار خمالفا بذلك القانون الواجب التطبيق مبوجب اأحكام الديات 

واالأرو�س املنظم باملر�سوم ال�سلطاين 200٨/11٨م. 

واالأ�سل اأن املت�سبب هو امل�سوؤول اأوال واآخرا عن االأ�سرار التي ُيلحقها بالغري اإال اأنه 

ملا كانت املدعى عليها مبح�س اإرادتها ودون جرب اأو اإكراه قائمة مقام املت�سبب وحالة 

بها  اأ�سيب  التي  ال�سار  الفعل  عن  الناجتة  اال�سرار  اأعباء  جميع  حتمل  يف  حمله 

امل�سرور مهما كانت فقد اأجاز ال�سرع والقانون اإقامة الدعوى على الكفيل يف حدود 

كفالته دون مطالبة االأ�سيل اإن اأراد ذلك كما هو معلوم من اأحكام الكفالة والوكالة 

اإقامة  للم�سرور  اأجاز  حيث  التاأمني  قانون  عليه  ن�س  وكما  وقانونا  فقها  وال�سمانة 

دعوى مبا�سرة �سد ال�سركة املوؤمنة.   
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ومن الواجب على املحكمة م�سدرة احلكم تق�سي جميع االأ�سرار من اإ�سابات واآثارها 

وما احتاجته من تدخل عالجي �سواء اأكان جراحيا اأم غري جراحي وما �َسَرت اإليه 

تلك االأ�سرار وما اآلت اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر وما �ستوؤول اإليه 

حاله ب�سبب ذلك اأن كان ثم دليل عليه, والذي يبني من احلكم الطعني عدم تق�سيه 

االإ�سابات واآثارها على امل�ساب وما احتاجته من تدخل عالجي �سواء اأكان جراحة 

اأو عاهة  اأو حدوث �سرر  امل�سرور بعد احلادث من فوات نفع  واأيلولة حال  اأو دونها 

الواجب  القانون  اإىل غري ذلك مما هو معلوم فقها وق�ساء خمالفا بذلك  م�ستدمية 

تطبيقه مما يتعني على هذه املحكمة الق�ساء بنق�سه وذلك لعدم التحقق من جميع 

االإ�سابات واآثارها على ج�سم امل�ساب ودون اإعطاء ما ذكر من اإ�سابات حقه امل�سروع 

له من دية اأو اأر�س اأو حكومة عدل ودون مناق�سة التقارير املرفقة بالدعوى وما اآلت 

اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو حدوث �سرر اأو عاهة م�ستدمية كما مر بيانه اآنفا 

اإذ بني التقارير وما ق�سي به بون �سا�سع قد يتغري معه وجه الراأي يف التعوي�س اإذا 

التقارير؛ مما يعد ق�سورا مبطال حلكمها ويتعني مبوجبه  ت تلك  �سَ ما نوق�ست وحمِّ

على هذه املحكمة الق�ساء بنق�سه, على اأن يكون مع النق�س االإحالة, وعلى املحكمة 

املحال اإليها التحقق من جميع ما يو�سلها اإىل العدالة املطلوبة ال �سيما التحقق من 

اأثناء العالج من عمليات  جميع االإ�سابات واآثارها على ج�سم امل�ساب وما احتاجته 

جراحية وغري جراحية وخياطة و�سبهها وما اآلت اإليه حال امل�سرور من فوات نفع اأو 

حدوث �سرر اأو عاهة م�ستدمية اىل غري ذلك مما هو معلوم �سرورة. 

بحكومة  ي�سمى  فيما  التعوي�س  تقدير  فاإن  عام  وكمبداأ  احل�سر  ال  البيان  والأجل 

العدل اأو النظر, اأو نظر العدول اأو حكومة العدلني - ويطلق عليه بع�سهم: »نذر«, 

نظر  فيه  واإمنا  ال�سارع  من  ن�س  فيه  التعوي�س  حتديد  يف  يرد  مل  فيما  وهو  و«قدر« 

العدول العارفني باأحكام الدماء - ي�سرتط فيه اأن يكون تقديرا عادال مكافئا لل�سرر 

ال جزافا من غري روية فاإْن َحَكَم العدوُل فيه بعد التاأمل واالجتهاد ومعرفة ال�سرر واأثره 

على امل�سرور حاال اأو ماآال فما حكموا به بعد اإمعان النظر واإعمال الفكر وبذل االجتهاد 

من تعوي�س قل اأو كرث فعليه العمل وعلى العدل اأن يتحرى االأف�سل واالأ�سلم واالأقوى يف 

النظر, وذلك ح�سب موقع االإ�سابة من اجل�سم واأثرها على امل�ساب بل ويف املجتمع.

ويف معنى ذلك قال العالمة ابن بركة يف كتاب التعارف: »اأال ترى اأن احلكام قد كلفوا 

اأن يحكموا بالظاهر مبا هو عندهم �سواب, وال يجوز اأن يكونوا خمطئني اإذا اجتهدوا 

وفعلوا ما اأمرهم اهلل به من الظاهر, واإن اختلفوا يف مقادير النفقات, وقيم املتلفات 
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واأر�س العيوب واجلراحات, ويف جزاء ال�سيد وال يعتقد اأحد منهم تخطئة �ساحبه 

فيما خالفه, ال يدعي عليه اخلطاأ يف حكمه, بل كل واحد منهم ي�سوب �ساحبه واإن 

خالفه يف تقديره«. 

اأ�ساب  اال�ستدالل  وا�ستدل من وجه  اجتهد من حيث يجب االجتهاد,  »فمن  وقال: 

ما كلفه, وهذا يتعلق بباب اجتهاد الراأي, وما اختلف فيه العلماء, وكيف جرى بني 

ال�سحابة  من االختالف فيما توىل فيه بع�سهم بع�سا«

وقال: »وكذلك كلف اأ�سحاب الر�سول  اأن يجتهدوا يف حكم احلوادث التي كلفهم 

اإياه  كلفهم  الذي  احلق  اأنه  عندهم  كان  ما  وطلبوا  ا�ستدلوا  فاإذا  فيها,  احلكم  اهلل 

وقا�سوا, وغلب على ظن كل واحد منهم قد اأ�ساب احلق حكم به, وحكم له بالثواب 

على ذلك«

على  القيمة  جتري  اأن  فيه  االعتبار  فاإمنا  املتلفات؛  قيم  يف  قويل  »وكذلك  وقال: 

اأهل  اإىل  ذلك  يف  فريجع  بينهم,  البياعات  به  وجتري  به,  النا�س  تبايع  ما  ح�سب 

املعرفة دون من ال معرفة له, وقد تقع البياعات بني التجار على االأثمان املتقاربة 

واملغابنة الي�سرية, وقد تقع بينهم املغابنة الفاح�سة, وهذا نادر بينهم باأعالم كثرية 

منهم, فانظر يف ذلك ما اأبيح الأهل القيم اإذا كانوا من اأهل اخلربة واملعرفة باالأثمان 

املتقاربة دون املتفاوتة الفاح�سة, وفوق الناق�سة اخل�سي�سة وباهلل التوفيق« انتهى.

واالإ�سابات التي تتكون من احلروق االحتكاكية اأو فقد اجللد اأو هره�سة اللحم اإىل 

اآخره. هي اأ�سد حاال من اجلروح العميقة االأخرى واأعظم �سررا على امل�ساب ال �سيما 

اإن كانت عميقة وحتتاج اإىل تدخل جراحي للرتقيع واأن امل�ساحة طوال وعر�سا لها اأثر 

اإذ تقدر مبقايي�س اجلروح حذو النعل بالنعل واإن  عظيم يف تقدير التعوي�س العادل 

مل يوجد قيا�س فهنالك االجتهاد من العدول �سريطة اأن يكون تقديرا جابرا لل�سرر.

واالإ�سابات التي يظهر اأثرها داخل اجلوف اإن وجدت يف امل�ساب فلكل واحدة ثلث 

العارفون  اإذا قرر االأطباء  اأن تظهر اجلراحة يف اخلارج وذلك  الدية وال ي�سرتط 

ا يف التجويف ال�سدري اأو البطني وقرر االأطباء  ذلك مثاله لو اأ�سيب اإن�سان بجناية مَّ

فلكل  اآخره  اإىل  االأمعاء  اأو  امل�ساريق  اأو  الكبد  اأو  الرئة  اأو  الكلية  و�سل  �سررها  اأن 

اإ�سابة جارحة مما ذكرنا ثلث الدية فاإن اإحتاجت اإىل تدخل جراحي بفتح اجلوف 

منه  مفروغا  يكاد  اأمر  وهذا  اأي�سا  الدية  ثلث  عملية  كل  ففي  باإبرة  ولو  ثقبه  اأو 
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»ويف اجلائفة ثلث الدية« وقد ن�س عليها املر�سوم    لثبوته بال�سنة عن املع�سوم 

ال�سلطاين املنظم للديات واالأرو�س 200٨/11٨م واجلائفة هي االإ�سابة التي ي�سل 

�سررها اإىل اجلوف ولو بثقب اإبرة هكذا ن�س اأهل العلم عليه ومن العلوم �سرورة اأن 

اأن يرى بالعني املجردة, واإن برت �سيء من تلك  اإخراجها ال ميكن  ثقب االبرة بعد 

االأع�ساء اجلوفية فله اأر�سه -بقدر ما برت- من الدية الكربى ما مل يوؤد اإىل خلل يف 

عمل الع�سو فاإن اأدى اإىل خلل فيه فله حقه اأي�سا وان ا�ستوؤ�سل وكان فرديا فالدية 

الكاملة وان كان زوجيا فن�سفها ما مل ي�سر ال�سرر اإىل اجلزء الثاين فاإن �سرى اإليه 

فله حقه اأي�سا وهذا من غري اأر�س فتح البطن لال�ستئ�سال فلفتح البطن جائفة ثلث 

الدية وهكذا يقا�س �سائرها.

وكذا يف اإ�سابة الراأ�س احلكم فيها �سواء ب�سواء كما تقدم يف م�ساألة اجلوف كاالآمة 

اأو املاأمومة مثال وهي االإ�سابة التي ت�سل اإىل ال�سفاق الفا�سل بني املخ وغطاء الراأ�س 

االأطباء  قرر  فاإن  احلديث,   « الدية  ثلث  املاأمومة  »ويف  احلديث:  ففي  عظمه.  اأي 

يف  احلال  وكذا  املاأمومة  حكم  اإ�سابة  فلكل  مثال  املخ  اإىل  �سررها  و�سل  االإ�سابة  اأن 

التدخل اجلراحي وهكذا يقا�س �سائرها. وبعدها الدامغة - بالغني املعجمة - وهي 

التي تخرق اجللدة وت�سل اإىل الدماغ اأي تك�سف املخ ومل يذكرها كثري من العلماء 

الأن الدامغة عادة ال يعي�س معها االإن�سان فاإن عا�س فذلك ف�سل من اهلل ونعمة؛ ولها 

حكومة  املاأمومة  اأر�س  على  يزيد  من  العلماء  ومن  املاأمومة  حكم  اأي  قبلها  ما  حكم 

عدل ولعله هو االأ�سوب للخطورة البالغة التي ت�سببها اال�سابة وذلك ما مل ت�سبب 

�سررا اآخر فاإن �سببت ذلك فال �سك اأن لكل حكمه كما �سبق بيانه.

واأما التدخل اجلراحي يف جتبري العظام فيختلف وذلك اأن جتبري العظام يحتاج اإىل 

فتح كامل اللحم واإي�ساح اجلرح ولكن ال يوجد جوف, واالأ�سل اأن فيه حكم املو�سحة 

اأي مو�سحة العظم ولكن البد من معرفة القيا�س طوال وعر�سا والقيا�س يف اجلروح 

ح�سبما حدده الفقهاء ابتداء من الدامية وانتهاء باملو�سحة هو راجبة االبهام طوال 

وعر�سا وو�سعوا لذلك اثنتي ع�سرة نقطة باإبرة القلم املتو�سط وما بني كل نقطتني 

قدر نقطة واحدة يف الطول والعر�س كذلك وما زاد فبح�سابه يزداد التعوي�س وما 

نق�س فبح�سابه ومتو�سط الراجبة الواحدة ح�سبما حدده الفقهاء وح�سبما م�سى 

عليه العمل بالقيا�س الع�سري ثالثة �سنتم طوال وكذلك العر�س, فب�سرب الطول يف 

العر�س ت�سري ت�سعة �سنتم وما زاد فبح�سابه يزاد عليه التعوي�س وما نق�س فبح�سابه 

فمثال الزائد جرح طوله اأربعة �سنتم وعر�سه ثالثة فب�سرب الطول يف العر�س ي�سري 
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اثني ع�سر �سنتيا والراجبة التامة ت�سعة �سنتيات فهذا يعني اأنه راجبة وثلث راجبة. 

فاإن كان اجلرح مو�سحا فمعناه مو�سحة وثلث في�ستحق قيمة مو�سحة وثلث وهكذا.

ومثال الناق�س جرح طوله ثالثة �سنتي وعر�سه �سنتيان فب�سرب الطول يف العر�س 

ثلث  اال  فمو�سحة  مو�سحا  كان  فان  راجبة  ثلث  اال  راجبة  اأي  �سنتيات  �ستة  ي�سري 

مو�سحة وله يف التعوي�س قيمة مو�سحة اإال ثلث مو�سحة وهكذا يف باقي اجلروح.

فاإن مل يكن ثمة قيا�س وا�سح فاأقل ما يقال يف تثبيت الك�سور اأر�س ثالث مو�سحات 

طوال مع عر�س واحدة اأي ت�سعة �سنتم طوال مع عر�س ثالثة �سنتي ذلك اأن الطبيب 

ت�سعة  بقدر  اأي  ذلك  من  ميكنه  قدر  اأقل  وهذا  وتثبيته  املثبت  اإدخال  اإىل  يحتاج 

�سنتي مرت طوال مع عر�س ثالثة على اأقل تقدير فذلك قيا�س ثالث مو�سحات فاإن 

كان العر�س اأو الطول اأكرث فبح�سابه وهكذا ما مل يوؤد التثبيت اإىل ثقب العظم فاإن 

اأدى اإىل ثقب العظم ففيه جائفة الأن للعظم جوفا وهو حمل النخاع فاإن خرج الثقب 

من اجلهة الثانية ففيه جائفتان ح�سبما قعده اأهل العلم وعلى راأ�سهم العالمة اأبو 

املوؤثر ال�سلت بن خمي�س اخلرو�سي وغريه, وهكذا...« 

اإن خلفت �سررا وثبت  ا  اأمَّ امل�ساب  اآخر على  االإ�سابة �سررا  اإن مل تخلف  كله  هذا 

مبعرفة اأهل اخلربة بذلك فللمجني عليه اأر�س االإ�سابة وار�س ال�سرر واأر�س التدخل 

اجلراحي ولو و�سل اإىل عدة ديات. وح�سبنا عمل ال�سحابة  يف امل�سجوج يف راأ�سه 

. اإذ حكموا له بخم�س ديات كما هو ثابت عنهم

مع التنبه اأن اإ�سابة املخ اأن لو وجدت اأعظم �سررا من �سائر اجل�سد وتوؤثر على عمل 

جميع ُجَزْيئاآت اجل�سم فما من جزيئة من خالياه اإال ولها عمل خا�س قد ال يعو�س 

التعوي�س  ولو بعد حني, ولذا ال بد من  اإن ف�سدت فيفقد �ساحبها منفعتها  بغريها 

العادل.

وكذا احلال يف دمج الفقرات اإن وجد البد من معرفة جدوى هذا الدمج واأثره على 

امل�ساب �سلبا اأو اإيجابا وهل ب�سبب الدمج اأدى اإىل تقل�س العمود اأم ال؟ وهل يف هذا 

الدمج مت بديل عن التالف اأم ال؟ ومن ثم احلكم عليه بعد ت�سوره ت�سورا وا�سحا 

دون �سك اأو لب�س.

اأما االنتظار باملجني عليه اإىل الربء اأو اإىل �سنة مثال فلي�س املراد منه نق�س االأر�س 
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املن�سو�س عليه من ال�سارع واإمنا املراد منه انك�ساف ال�سرر املرتتب على اجلناية هل 

التولد« فاإن  اأو  بـ«ال�سراية,  امل�سماة يف الفقه  اأم ال؟ وهي  اآخر  �سيرتتب عليها �سرر 

كما  اجلراحة  واأر�س  ال�سرر  واأر�س  اجلناية  اأر�س  فللم�ساب  �سرر  اجلناية  من  تولد 

احلديث  عرجك«  وبطل  اهلل  فاأبعدك  فع�سيتني  »نهيتك    قوله  بدليل  اأ�سلفنا 

الوارد يف امل�سجوج يف الركبة فقد اأ�سقط  عليه حق ال�سراية ب�سبب تعجله وعدم 

اأخذه بن�سيحة امل�سطفى  ب�سريح اللفظ فر�سول اهلل ملا راجعه مل ينف اإ�سافة 

حق ال�سراية على حق اجلناية واإمنا مل يق�س له بها عقوبة له على املخالفة ب�سريح 

اللفظ. 

وبدليل قوله  يف رواية اأخرى »ثم يق�سى فيها على ح�سب ما انتهى اإليه« مع ادلة 

اأحاديث الديات واالأرو�س   يف  اإيرادها هنا. وبدليل تعدد ذكره  اأخرى ال يت�سع 

لالأع�ساء ومنافعها كال على حدة من غري قيد اأو �سرط. )َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى )3( اإِْن 

ُهَو اإِالَّ َوْحٌي ُيوَحى )4( �سورة النجم. وبدليل ق�ساء ال�سحابة  امل�سار اإليه قبل. 

وقد م�سى بيان ذلك مبا فيه الكفاية واإمنا ذكر للتذكري فقط. )اإِنَّ يِف َذِلَك َلِذْكَرى مِلَْن 

ْمَع َوُهَو �َسِهيٌد( )37( �سورة ق. واإن كان َثمَّ تناق�س اأو ريبة اأو  َكاَن َلُه َقْلٌب اأَْو اأَْلَقى ال�سَّ

�سك يف التقارير اأو االإ�سابات اأو اآثارها فريد اإىل جهة االخت�سا�س: اجلهة املعاجلة؛ 

ا دون  ال�ستجالء احلقيقة. اإذ: احلكم على ال�سيء فرع من ت�سوره. واحلكم يف �سيء مَّ

ت�سوره ت�سورا وا�سحا ينفي عنه الريب وال�سك باطل وجدير بالنق�س. ملا كان ذلك 

وكان احلكم الطعني خالف هذا النظر ق�ست هذه املحكمة بنق�سه واإحالة الدعوى 

اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب 

اخل�سوم وبدون ر�سوم جديدة واإلزام املطعون �سدهما بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء 

ورد  بامل�ساريف  �سدهما  املطعون  واإلزام  جديدة  ر�سوم  وبدون  اخل�سوم  طلب  على 

الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االأحد املوافق 201٨/2/1٨م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ونا�سر بن �سامل اجلابري, ويحيى حممد 

عبد القادر, وال�سيخ ولني ال�سيخ ماء العينني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)10٨(

الطعن رقم 2017/1464م

م�سرور )مركز قانوين – حتديد – تعوي�س( 

حاالت انقطاع التقادم الواردة يف املادة )16( من قانون تاأمني املركبات واردٌة  -

على �سبيل احل�سر, اإال اأّن هذه املادة مل حتّدد حاالت وقف التقادم ولذلك فاإّن 

منه   )346( املادة  جعلت  الذي  املدنية  املعامالت  قانون  مرجعها  احلاالت  هذه 

ا من اأ�سباب الوقف. علة ذلك اأن وقف التقادم خمتلٌف قانوناًا  العذر ال�سرعي �سبباً

عن انقطاعه. نتيجة ذلك اأن عدم مطالبة �سركة التاأمني اأو رفع دعوى باملطالبة 

�سدور  حتى  التقادم  ملدة  واقٌف  عذٌر  النهائية  الطبية  التقارير  انتظار  ب�سبب 

ذلك التقرير.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعنة 

املطعون  لدى  موؤمنة  ب�سيارة  2011/7/19م  بتاريخ  مروري  �سري  حلادث  تعر�ست 

اأنها من  اإ�سابات ذكرت يف التقارير التف�سيلية. والظاهر  اأ�سيبت بعدة  �سدها وقد 

املت�سببة يف احلادث  والدتها هي  كانت  ال�سخ�سية حيث  امل�سمولني مبلحق احلوادث 

وقد ح�سلت على ما يبدو على ن�سبة عجز مقدارها خم�سة وثالثون باملائة.

وكانت مبح�س  املطعون �سدها  ال�سركة  لدى  موؤمنة  اأداة احلادث  ال�سيارة  كانت  وملا 

على  الواقعة  االأ�سرار  اأعباء  حتمل  يف  حمله  وحالة  املت�سبب  مقام  قائمة  اإرادتها 

امل�سرور الناجتة ب�سبب الفعل ال�سار وهو حادث ال�سري فقد اأقامت الطاعنة بتاريخ: 

2017/4/13م دعوى مبا�سرة �سد ال�سركة املوؤمنة املطعون �سدها ب�سحيفة اأودعها 

على  له  الق�ساء  خاللها  من  طالب  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  حماميه 

املدعى عليها بتعوي�س قدره ع�سرون األف ريال عماين عما حلقها من اأ�سرار مادية 

ومعنوية, ومبلغ اأتعاب حماماة, واإلزامها امل�ساريف. 
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وبح�سور الطرفني ردت ال�سركة املدعى عليها بدفعها الذي تقدمت به مطالبة رف�س 

الدعوى ل�سقوطها بالتقادم وفق الفقرة )اأ( من املادة 16 من قانون تامني املركبات 

وبعد ا�ستكمال جميع االإجراءات اأ�سدرت املحكمة حكما ق�سى باإلزام املدعى عليها 

عماين  ريال  وخم�سمائة  اآالف  ثالثة  قدره  مبلغا  املاثل  الطعن  يف  �سدها  املطعون 

اإعماال  الدائم  للعجز  الطبية  اللجنة  العجز احلا�سل عليها من  ن�سبة  وذلك ح�سب 

مللحق احلوادث ال�سخ�سية رقم )خ/٨/ 200٨م(.  

حمكمة  لدى  القانوين  وكيلها  بو�ساطة  وا�ستاأنفته  باحلكم  الطاعنة  تر�س  فلم 

ب�سحيفة  2017/610م  رقم  حتت  قيد  حيث  املدنية  الدائرة  مب�سقط  اال�ستئناف 

طالب من خاللها الق�ساء له برف�س الدعوى ل�سقوطها بالتقادم.   

وبعد ا�ستكمال جميع االإجراءات اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها الطعني القا�سي 

, ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بعدم  بقبول اال�ستئناف �سكالاً

قبول الدعوى ل�سقوطها بالتقادم واألزمت امل�ستاأنف �سدها امل�ساريف. 

فلم يلق حكمها من الطاعنة قبوال مرة اأخرى وطعنت عليه بالنق�س لدى املحكمة العليا. 

فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/٨/20م  املوافق  143٨/11/27هـ  االحد  يوم  يف 

من حمكمة اال�ستئناف مب�سقط الدائرة املدنية ويف يوم االثنني 2017/9/2٥م مت 

الطعن عليه بالنق�س لدى اأمانة �سر املحكمة العليا ب�سحيفة موقعة من حمام مقبول 

للرتافع م�ستوفية الأو�ساعها ال�سكلية ومت اإعالن املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن.

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها خمالفة احلكم ل�سحيح القانون يف التطبيق والف�ساد 

يف اال�ستدالل على �سند من القول مبا حا�سله اأن احلكم الطعني ق�سى بالتقادم مبرور 

مدة  اأن  اعتبار  على  املركبات  تاأمني  قانون  من   )16( رقم  املادة  على  بناء  الزمان 

ال�سنتني قد انق�ست منذ وقوع احلادث قبل رفع الدعوى و خا�سة واأن امل�ستاأنف مل 

يرفق للمحكمة -ح�سب قولها- مب�ستندات الدعوى ما يدل على انقطاع التقادم ومن 

ثم وتطبيقا للمادة �سالفة البيان يكون نعي ال�سركة نعيا �سحيحا( ووجه املخالفة: 

خمالفة احلكم للفقرة )ب( من نف�س املادة املذكورة وذلك اللتفاته عن االأخذ باملانع 

يف  اإليه  امل�سار  التقادم  »ينقطع  نف�سها  املادة  ن�ست  وقد  الدعوى  �سماع  من  ال�سرعي 

الفقرة ال�سابقة بكتاب م�سجل اأو بت�سليم امل�ستندات املتعلق باملطالبة اإىل املوؤمن..« 

�سدها  املطعون  ال�سركة  خماطبة  مت  اأنه  يتبني  الدعوى  واقعة  على  ذلك  وباإنزال 
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معها  التوا�سل  ومت  الطاعنة  تقبله  مل  عماين  ريال  األف  قدره  مبلغا  وعر�ست  وديا 

مرة اأخرى فعر�ست بو�ساطة ممثلها ريا�س الزدجايل والذي اأخربها اأنه �سوف يتم 

ن�سبة  بتقرير  تاأتي  اأن  على  عماين  ريال  وخم�سمائة  اآالف  ثالثة  مببلغ  تعوي�سها 

عجز مقداها خم�سة وثالثون باملائة وظلت متاطلها يف الدفع واأن اآخر تقرير طبي 

2016/6/11م وديا  2014/11م واأنها خاطبت ال�سركة يف  �سدر للطاعنة يف �سهر 

فلم تنجح معها ب�سبب املماطلة واأن مدة التقادم تبداأ من هذا التاريخ واأن الطاعنة 

اآالم  من  تعاين  كونها  نف�سها  عالج  يف  ا�ستمرت  باحلق-  ال�سركة  لها  اأقرت  -بعدما 

بالع�سب الوجهي وانتهت اإىل املطالبة بالق�ساء لها بطلباتها.

الـمحكمة

بعد االطالع على �سائر االأوراق وبعد ا�ستماع التقرير املعد من القا�سي املقرر وبعد 

, فمن حيث املو�سوع  املداولة وكون الطعن ا�ستوفى اأو �ساعه ال�سكلية ومقبول �سكالاً

فاإن النعي على احلكم املطعون فيه مبا ذكره وكيل الطاعن �سديد يف م�سمونه بال�سبب 

اأنَّ احلكم الطعني ق�سى  البني من االأوراق  اأن  التقادم ذلك  بانقطاع  املتعلق  الوحيد 

اأو  للتقادم  القاطع  العذر  من  التحقق  دون  امليعاد  بعد  لرفعها  الدعوى  �سماع  بعدم 

املوقف له ذلك اأن وقف التقادم ي�سري على الدعاوى يف حاالت عدة وهي احلاالت 

التي يكون ل�ساحب احلق فيها عذر بنيِّ مينعه من موا�سلة دعواه والقيام بها وذلك 

ح�سب �سروط بينها القانون وحيث اإن املادة )16/اأ( من قانون تاأمني املركبات ن�ست 

على انقطاع التقادم وحددت احلاالت التي ينقطع ب�سببها التقادم فاإن هذه احلاالت 

ال ت�سري اإال على احلاالت التي جاءت على �سبيل احل�سر.

فيه  ي�سبح  الذي  اليوم  من  اإال  ي�سري  والوقف كالهما كقاعدة عامة ال  واالنقطاع 

منذ  انق�ست  التي  املدة  يجب  االنقطاع  اأن  بينهما:  والفرق  االأداء,  م�ستحق  احلق 

بدء �سريان التقادم من وقت ن�سوء اأو قيام �سبب االنقطاع؛ بحيث تبداأ مدة جديدة 

عند زوال ال�سبب, اأما الوقف فاإنه اإن حتق �سببه قانونا فيوقف �سريان التقادم منذ 

حدوث ال�سبب وحتى زواله ثم يبداأ يف ال�سريان ا�ستكماال للمدة املتبقية مبعنى اأنه 

ال ي�سقط من املدة الكلية اإال مدة الوقف فقط وت�سم املدتان اأو املدد مع بع�سها حتى 

تكتمل وهكذا..

وحيث اإن قانون تاأمني املركبات مل ين�س على الوقف فاإنه ت�سري يف اأحكام الوقف 

القواعد العامة يف الفقه اال�سالمي وقد مت تقنني ذلك كما يف كتاب مر�سد احلريان 
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املادة 1٥7 ويف جملة االأحكام العدلية املادتني 663و66٨ ويف غريهما من الت�سريعات 

اإذا كان هنالك عذر �سرعي يحول بني �ساحب  اأن مدة التقادم تقف  ومقت�سى ذلك 

احلق وبني رفع الدعوى حماية حلقه.

2013/29م  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  املعامالت  قانون  ن�س  وقد   

املانع من �سماع الدعوى كلها كلما وجد عذر  يف مادته رقم »346« يقف مرور املدة 

املدة  يف  العذر  قيام  مدة  حت�سب  وال  الدعوى  ب�سماع  املطالبة  معه  تتعذر  �سرعي 

ن�ست  كما  اخلا�س.  الن�س  وجود  عدم  حالة  يف  اإليه  يرجع  عام  حكم  وهو  املقررة« 

املادة )344( منه »تبداأ املدة التي ميتنع �سماع الدعوى بانق�سائها من اليوم الذي 

ا على �سرط,  ي�سبح فيه الدين م�ستحق االأداء, ومن وقت حتقق ال�سرط اإذا كان معّلقاً

ومن وقت ثبوت اال�ستحقاق يف دعوى �سمان اال�ستحقاق وب�سرط االإنكار من املدين 

فتنقطع  االنقطاع  واأما  و349.  و341   340 املواد  يف  كما  باحلق  االعرتاف  عدم  اأي 

املدة كلما وجد العذر ال�سرعي وباملطالبة الق�سائية ولو رفعت الدعوى اإىل حمكمة 

غري خمت�سة, ما دام باق منها ولو يوما واحدا وباالإعذار, وباحلجز, اأو باأي اإجراء 

ق�سائي يقوم به الدائن للتم�سك بحقه.

 اأي يزول املانع من عدم �سماع الدعوى وتبقى الدعوى م�سموعة بوجود العذر. وتبداأ 

مدة جديدة. وذلك كما يف املادتني )3٥0و3٥1( من نف�س القانون ون�سهما: - املادة 

رفعت  ولو  الق�سائية  باملطالبة  الدعوى  �سماع  لعدم  املقررة  املدة  »تنقطع   )3٥0(

ق�سائي  اإجراء  باأي  اأو  وباحلجز,  وباالإعذار,  خمت�سة,  غري  حمكمة  اإىل  الدعوى 

يقوم به الدائن للتم�سك بحقه.  واملادة )3٥1( ن�ست »اإذا انقطعت املدة املقررة لعدم 

�سماع الدعوى بداأت مدة جديدة كاملدة االأوىل ت�سري من وقت انتهاء االأثر املرتتب 

اإذا حكمت به املحكمة بحكم  على �سبب االنقطاع وال ي�سقط احلق مهما كان نوعه 

ال يقبل الطعن« والثابت باالأوراق اأن الطاعنة م�سمولة مبلحق احلوادث ال�سخ�سية 

اآخر مراجعة  ال�سلطنة وخارجها وكان  امل�ست�سفيات داخل  الرتدد على  وا�سرتت يف 

لها يف 2014/11/10م وا�ستمرت بعد ذلك يف طلب التقرير النهائي من جلنة العجز 

الدائم وهو الذي يتوقف عليه الق�ساء لها بحقها مبوجب امللحق امل�سار اإليه و�سدر 

لها تقرير عجز من اللجنة الطبية للعجز الدائم بتاريخ 201٥/11/23م  ثم اأنها 

بعد ذلك خاطبت ال�سركة يف 2016/11/17م باملطالبة بحقها وبهذا التاريخ وهو 

تاأريخ املطالبة ا�ستقر املركز القانوين للمدة التي حددها القانون وهو اآخر اإجراء 

�سحيح يعتد به يف حق امل�سرور يف احت�ساب بداية املدة قدمته الطاعنة يف مو�سوع 
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من  االأوراق  خلت  وقد  للتقادم  جديدة  مدة  ل�سريان  بدءا  ويعترب  باحلق  املطالبة 

ثمة دليل بخالف ذلك وهذه االإجراءات التي �سبقت املطالبة وهي متابعة العالج 

والتقارير واأهمها تقرير جلنة العجز ال دخل لها فيه ذلك اأن امل�سرور يف احلادث ال 

ميكنه تقدمي دعوى �سررية �سد املت�سبب اأو من يقوم مقامه اإال باكتمال االإجراءات 

الر�سمية ومن �سمنها تقرير جلنة العجز يف حال �سموله بامللحق وترتيبا على ذلك 

يقدم دعواه ولو يف اآخر يوم من املدة القانونية مامل يهمل مراجعته للجهة املخت�سة 

طوال املدة القانونية فلو انه اثبت مطالبته باأي اإجراء فقد اأحرز حقه يف املطالبة 

القانونية  املدة  تقطع  االأخرى  بعد  الواحدة  كلها  االإجراءات  هذه  اأن  العلم  مع 

201٥/11/23م تاريخ قرار اللجنة يتحدد املركز  اأن من هذا التاريخ:  وكما �سبق 

القانوين يف الدعوى وتبداأ مدة جديدة باالإ�سافة اأنها بعد ذلك خاطبت ال�سركة 

ومل  ذلك  كل  اغفلت  احلكم  م�سدرة  املحكمة  وكون  باملطالبة  2016/11/17م  يف 

تناق�سة مناق�سة مو�سوعية فقد تبني عدم حتققها من الوقائع الدعوية مبا يتعني 

واحلال هذه نق�س احلكم. ووجه املخالفة خمالفُة احلكم الطعني للفقرة )ب( من 

نف�س املادة )16( من قانون التاأمني املذكورة اآنفا وذلك اللتفاته عن االأخذ باملانع 

يف  اإليه  امل�سار  التقادم  »ينقطع  ن�ست  وقد  الدعوى  �سماع  من  والقانوين  ال�سرعي 

الفقرة ال�سابقة بكتاب م�سجل اأو بت�سليم امل�ستندات املتعلق باملطالبة اإىل املوؤمن..« 

وباإنزال ذلك على واقعة الدعوى يتبني اأنها مل تهمل حقها وكانت هذه االإجراءات 

الطاعنة يف  اإجراء من  اآخر  من  القانونية  املدة  �سريان  فيبداأ  للتقادم  كلها قاطعة 

املطالبة بحقها قبل رفع الدعوى قطع مدة التقادم ومل تناق�سه املحكمة مناق�سة 

اأنها لو تكلفت البحث واملناق�سة يف املو�سوع  مو�سوعية مما يتبني معه واحلال هذه 

مت�سكت  الطاعنة  اأن  االأوراق  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا  معها.  الراأي  وجه  لتغري 

الذي  املفهوم  هذا  على  بناء  وقفها  اأو  التقادم  مدة  بانقطاع  املو�سوع  حمكمة  اأمام 

ذكرناه وكان احلكم الطعني خالف هذا النظر فقد تعني لهذا ال�سبب نق�سه وملا كان 

املو�سوع �ساحلا للف�سل فيه مبوجب اأحكام املادة 260 من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية فقد تعني على هذه املحكمة الق�ساء فيه, وملا كان حكم اأول درجة انتهى 

اإىل نتيجة �سحيحة وهي الق�ساء للطاعنة بحقها يف التعوي�س فقد تعني على هذه 

املحكمة الق�ساء برف�س اال�ستئناف املقدم من املطعون �سدها رقم )2017/610م( 

درجتي  عن  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  درجة  اأول  حمكمة  حكم  وتاأييد 

مبح�س  حمله  وحالة  املت�سبب  مقام  قائمة  كونها  الطعن  هذا  وم�ساريف  التقا�سي 

اإرادتها دون جرب اأو اإكراه ورد الكفالة للطاعنة.
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فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

يف مو�سوع اال�ستئناف املقدم من املطعون �سدها رقم )2017/610م( برف�سه وتاأييد 

التقا�سي  درجتي  عن  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  درجة  اأول  حمكمة  حكم 

وم�ساريف هذا الطعن ورد الكفالة للطاعنة«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 201٨/2/1٨م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ويحيى حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني 

ال�سيخ ماء العينني, و�سالح الدين غندور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)109(

الطعن رقم 2017/1406م

طعن )عدم جواز – تنفيذ - جربي – اختياري – قبول( 

ا  - �سبباً لي�س  اال�ستئناف  حمكمة  من  �سّده  ال�سادر  للحكم  عليه  املحكوم  تنفيذ 

للحكم بعدم جواز الطعن. علة ذلك اأن عدم جواز الطعن م�سروٌط بقبول احلكم 

�سراحةاً اأو داللة من قبل املحكوم عليه, وتنفيذ احلكم ال يعني القبول ال�سمني 

التنفيذ  اأن  ذلك  نتيجة  ا.  ر�سائيًّ ال  ا  جربيًّ يكون  قد  التنفيذ  اإّن  اإذ  باحلكم؛ 

اجلربي حلكم حمكمة اال�ستئناف لي�س قبوال باحلكم من املحكوم عليه بخالف 

التنفيذ االختياري من قبله.

الوقائع

تتلخ�س الوقائع كما اأوردها احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق اأن املدعي )الطاعن( 

2017/2/22م بو�ساطة حماميه لدى  اأقام الدعوى رقم )2017/169م( بتاريخ: 

املحكمة االبتدائية ب�ساللة مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها احلكم باإلزام املدعى 

ا  ا وقدره )٨0000 ر.ع( ثمانون األف ريال عماين تعوي�ساً عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغاً

عن االإ�سابات مع اإلزامها بامل�ساريف ومبلغ )200 ر.ع( مقابل اأتعاب حماماة.

من  ا  قادماً املركبة  قائد  كان  بينما  2016/6/1م  بتاريخ:  اإنه  القول  من  �سند  على 

وا�سطدمت  اليمني  جهة  املركبة  عليه  انحرفت  �سريه  خط  يف  ال�سرق  اإىل  الغرب 

املركبة  اأحد ركاب  املدعي  اأدى ا�سطدام بعمود االنارة وكان  الطريق مما  بر�سيف 

االأمر الذي اأدى اإىل وقوع اإ�سرار به كما هو ثابت بالتقارير الطبية املرفقة.

النحو الذي جاء مبحا�سر اجلل�سات  اأول درجة الدعوى على  حيث نظرت حمكمة 

اإىل اأن اأ�سدرت حكمها بجل�سة )27 رجب 143٨هـ املوافق 2017/4/24م( القا�سي 

باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )6٨12٥ ر.ع( ثمانية و�ستون 

ا واألزمتها بامل�ساريف ومائة ريال عماين  ا ومائة وخم�سة وع�سرون رياالاً عمانيًّ األفاً
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مقابل اأتعاب املحاماة.

فلم يلق هذا احلكم قبوالاً لدى املدعي فا�ستاأنفه باال�ستئناف رقم )2017/323م( 

, ويف املو�سوع بتعديل احلكم  مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها بقبول اال�ستئناف �سكالاً

مع  عماين  ريال  األف  وخم�سني  مائة  مبلغ  اإىل  به  املق�سي  التعوي�س  برفع  امل�ستاأنف 

اإلزام امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف واالأتعاب عن الدرجتني.

على اأ�سباب حا�سلها خمالفة احلكم امل�ستاأنف للقانون من حيث التعوي�س املق�سي به 

مع حجم ال�سرر واالإ�سابات املو�سوفة بالتقارير الطبية.

كما اأن املدعى عليها ا�ستاأنفت اأي�سا احلكم باال�ستئناف رقم )2017/3٥1م( بو�ساطة 

 , القانوين مبوجب �سحيفة طلبت يف ختامها احلكم بقبول اال�ستئناف �سكالاً وكيلها 

ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف نزوالاً بالتعوي�س املق�سي به اإىل مبلغ اثنى ع�سر 

ا. األفا وخم�سمائة وخم�سني رياالاً عمانيًّ

على اأ�سباب حا�سلها خمالفة احلكم امل�ستاأنف للقانون فيما ق�سى به من تعوي�س جاء 

اأكرث مما هو منا�سب حلجم االإ�سابات التي حلقت بامل�ستاأنف �سده.

جل�ساتها  مبحا�سر  جاء  ح�سبما  اال�ستئنافني  درجة  ثاين  حمكمة  نظرت  حيث 

ا�ستئناف  �سحيفة  يف  جاء  ما  على  منهما  كل  و�سمم  الطرفان  وكيال  ح�سرها  التي 

واحد  حكم  فيهما  لي�سدر  لالإرتباط  اال�ستئنافني  �سمن  املحكمة  وقررت  موكله 

بجل�سة  حكمها  اأ�سدرت  اال�ستئناف  حمكمة  اتخذتها  التي  االإجراءات  وبعد 

, ويف  2017/7/11م( القا�سي بقبول اال�ستئنافني �سكالاً )143٨/10/16هـ املوافق 

 4012٥( مبلغ  اإىل  به  املق�سي  بالتعوي�س  نزوالاً  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  املو�سوع 

ا وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك  ر.ع( اأربعني األفا ومائة وخم�سة وع�سرين رياالاً عمانيًّ

واإلزام كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه.

فلم ينل هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

موقعة من قبل حماميه املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا الذي اأودعها باأمانة �سر 

هذه املحكمة بتاريخ: 2017/٨/9م م�سفوعة ب�سورة من �سند وكالته عنه وما يفيد 

ا ملقت�سيات املادتني )244 و247( من  �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

قانون االإجراءات املدنية والتجارية.
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حماميها  بو�ساطة  عليها  فردت  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اإعالن  مت  حيث 

: احلكم بعدم  اأوالاً العليا يف مذكرة طلبت يف ختامها  اأمام املحكمة  املقبول للرتافع 

ا لن�س املادة )202( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. جواز الطعن ا�ستناداً

ا: احلكم برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه. ثانياً

ريال  األف  حماماة  واأتعاب  وامل�ساريف  الطعن  بر�سوم  الطاعن  باإلزام  احلكم  ا:  ثالثاً

ُعماين.

املطعون  احلكم  على  فيهم  ينعي  اأ�سباب  ثالثة  على  طعنه  بنى  الطاعن  اإن  وحيث 

الت�سبيب والف�ساد يف  القانون والق�سور يف  للقانون وخطاأه يف تطبيق  فيه خمالفته 

اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع على النحو االآتي:

ففي ال�سبب االأول: ينعي الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق قانون 

ا ملا تواترت عليه املحكمة العليا وذلك اأن  الديات واالأرو�س على هذه االإ�سابات طبقاً

قدر خم�سة اآالف ريال عماين على اإ�سابات )ر�سة على الف�س االأمامي االأي�سر للدماغ 

حكومة  تقدر  االأوىل  اأن  حيث  يف  عدل  حكومة  الدماغ(  اأن�سجة  يف  ب�سيط  نزيف  ـ 

عدل )الر�سة( اأما الو�سف ال�سرعي للثانية هو دامغة.

واأخطاأ احلكم يف تقدير التعوي�س فيما يتعلق باإ�سابة نوبات ال�سرع موؤقتة ون�سبة 

العجز وقد خالف القانون فيما يتعلق بنوبات ال�سرع يف حني فقده للعقل خا�سة اأن 

هذه النوبات م�ستمرة معه مدى احلياة والقانون يقدر لها دية كاملة خم�سة ع�سر 

األف ريال ُعماين.

وخالف احلكم الطعني قانون الديات فيما يتعلق بتعوي�س الطاعن خل�سوعه جلهاز 

التنف�س اال�سطناعي مدى اأربعة اأيام باأربعة اآالف ريال عماين حكومة عدل يف حني 

اأن القانون ن�س على اأر�س حمدد على اأر�س حمدد يف هذه اجلزئية )الغيبوبة( ن�س 

اأم�سى فله بكل �سالة  �ساملاًا دون وقت �سالة فله ع�سر ع�سر الدية فاإن  اإذا قام  على 

خم�س ثلث الدية حتى تكتمل الدية وال يزاد عليه ولو طالت املدة ومن ثم يكون مبلغ 

فيه  املطعون  احلكم  فاإن  وعليه  كاملة,  الدية  اأيام  اأربعة  ملدة  الغيبوبة  عن  التعوي�س 

خالف �سحيح القانون يف تقدير التعوي�س عن االإ�سابات ح�سب اأحكام الديات واالأرو�س.

الق�سور يف  �سابه  اأنه قد  املطعون فيه  الطاعن على احلكم  الثاين ينعي  ال�سبب  ويف 
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به  املق�سي  التعوي�س  مبلغ  باإنزال  ق�سى  حينما  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب 

االأ�سباب  ذكر  لعدم  واالأرو�س  الديات  قانون  بذلك  خمالفا  درجة  اأول  حمكمة  من 

بالت�سبيب  درجة  اأول  حكم  على  يرد  ومل  لق�سائه  املوؤيدة  والقانونية  الواقعية 

املنطقي اأو اال�ستدالل الواقعي واإ+منا اأورد ان هذا املبلغ هو املنا�سب لالأ�سرار التي 

اأ�سابت الطاعن ومن ثم مل يبني االأدلة الواقعية واالأ�سانيد القانونية التي اعتمد 

عليها يف ق�سائه املطعون فيه ومن ثم جدير بالنق�س.

ويف ال�سبب الثالث: ينعي الطاعن على احلكم املطعون فيه اإخالله بحق الدفاع لعدم 

الق�سور  عليه  يرتتب  مما  واأغفلها  ا  ايجاباً اأو  ا  �سلباً بالرد  اال�ستئناف  اأ�سباب  تناولت 

املبطل للحكم الطعني الإخالله بحق الدفاع حيث اأورد الطاعن يف �سحيفة ا�ستئنافه 

باملائة  بثمانني  قدر  التي  الدائم  العجز  ن�سبة  عن  يعو�سه  مل  درجة  اأول  حكم  ان 

من قدرة اجل�سم الكلية ذلك اأن هذه الن�سبة باقية باجل�سم مدى احلياة ولها اآثار 

م�ستقبلية وما ي�ساحبها من اأمل ومعاناة و�سهر, حيث خالف احلكم الطعني ما تواترت 

اخل�سوم  دفاع  متحي�س  املحكمة  واجبات  اأهم  من  باأن  العليا  املحكمة  اأحكام  عليه 

وفهم املراد منه ومن ثم انزال حكم القانون عليه �سواء جاء هذا الدفاع باملرافعة 

ال�سفوية اأو املكتوبة اأو مب�ستند دلل اخل�سم على ما ت�سمنه من دفاع ويجب اأن تفهم 

اأعاله  الواردة  لالأ�سباب  ا  وا�ستناداً الدفاع  واقع  مع  ا  متما�سياً ردها  يكون  حتى  مرماه 

يف  وفا�سد  الت�سبيب  يف  وقا�سر  القانون  تطبيق  يف  اأخطاأ  فيه  املطعون  احلكم  فاإن 

اال�ستدالل واأخل بحق الدفاع مما يطلب معه الطاعن نق�س احلكم.

, ويف املو�سوع: وبناء عليه يلتم�س الطاعن احلكم بقبول الطعن �سكالاً

1ـ الت�سدي له والق�ساء باإلزام املطعون �سدها باأن ترد للطاعن مبلغ قدره ثمانون 

. ا �سامالاً األف ريال عماين تعوي�ساً

2ـ نق�س احلكم واالإحالة اإىل حمكمة ا�ستئناف �ساللة للحكم يف الدعوى من جديد 

بهيئة مغايرة.

3ـ اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.

حيث ردت ال�سركة املطعون �سدها على �سحيفة الطعن بو�ساطة حماميها يف مذكرة 

قبوالاً  �سده  املطعون  باحلكم  لقبوله  للطعن  الطاعن  اقامة  جواز  بعدم  فيها  دفعت 

املحكمة  لدى  �سده  املطعون  احلكم  تنفيذ  ملف  بفتح  قام  حيث  عليه  للطعن  ا  مانعاً

طلب  ان  قانوناًا  املعلوم  ومن  )2017/1144م(,  برقم  املقيد  ب�ساللة  االبتدائية 

املادة  لن�س  ا  وفقاً بالنق�س  عليه  الطعن  مبنع  باحلكم  قبوالاً  يعترب  احلكم  تنفيذ 
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االأحكام  الطعن يف  اأنه )ال يجوز  والتجارية  املدنية  االإجراءات  )202( من قانون 

ممن قبل احلكم اأو ممن ق�سي له بكل طلباته ما مل ين�س القانون على غري ذلك( كما 

يعترب قرينه باقرار املحكوم له ب�سحة احلكم ويجعل الطعن املقدم ذات احلكم من 

املحكوم له غري جائز.

ا على اأ�سباب الطعن حيث اأن املحكمة العليا اأكدت يف اأحكامها باأن )تعديل قيمة  ورداً

يف  يدخل  مو�سوعي  اأمر  اال�ستئناف  حمكمة  من  النق�سان  اأو  بالزيادة  التعوي�س 

ا اإال اأن ذلك م�سروط باأن يكون احلكم  �سلطتها التقديرية تق�سي به مبا تراه منا�سباً

قد اأحاط بعنا�سر امل�سوؤولية املدنية من خطاأ و�سرر وعالقة �سببية اإحاطة كافية 

ا للنتيجة التي انتهى اإليها(. واأن يكون ما ورد يف هذا اخل�سو�س موؤيداً

ومن خالل احلكم الطعني يتبني اأنه قد ا�ستوعب ذلك  وقام بذكر مفردات الق�سية 

اإىل نتيجة وافق كبد القانون وال جمال للحديث باأي  وفح�س الدعوى حتى و�سل 

الواقع على  ال�سرر  التزام حمكمة اال�ستئناف مبراجعة  ا هو  اأي�ساً خطاأ ومفاد ذلك 

باحلادث من  اأو �سرر وعالقتها  اإ�سابة  كل  ما بني  ال�سببية  العالقة  الطاعن وبحث 

عدمه وبعد تلك الدرا�سة تقدر التعوي�س عن االإ�سابات التي لها عالقة �سببية مع 

احلادث. واأما ما اأثاره الطاعن يف طعنه هو جمرد جدل ال ميكن االأخذ به وال اأ�سا�س 

له من القانون.

اأثاره الطاعن حول ن�سبة العجز فاإن الرد على ذلك وكما هو معلوم قانوناًا باأن  وما 

�سبيل  املحكمة على  بها  تاأخذ  ال�سادرة يف حقه  العجز  ن�سبة  الثالث تكون  الطرف 

من  الثالثة  للمادة  ا  وفقاً االإ�سابات  تاأري�س  يف  املقرر  التعوي�س  ان  حيث  اال�ستئنا�س 

واالأرو�س  الديات  )تكون  باأن  ن�ست  التي  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم 

املقرر  التعوي�س  فاإن  وعليه  واملعنوية(  املادية  االأ�سرار  جلميع  جابرة  اإليها  امل�سار 

ي�سمل كافة االإ�سابات وال ميكن تعوي�س ال�سخ�س عن االإ�سابة بعدما يتم تعوي�س 

عن ن�سبة العجز, وبالتايل ال ي�ستحق تعوي�س ن�سبة العجز مرة اأخرى بعد تعوي�سه 

عن االإ�سابات.

ا ال ميكن التعوي�س عن االإ�سابات تف�سيالاً وبعدها  وحيث اإنه وكما هو معلوم قانونياً

يتم التعوي�س عن ن�سبة العجز, كما انه ال ميكن قانوناًا التعوي�س عن االإ�سابات التي 

الديات واالأرو�س  ا مللحق  العجز فالقانون �سطر وفقاً ن�سبة  امل�ساب بناء على  اأ�سابت 

اإ�سابة  لكل  التعوي�س  مقدار  وبني  القانون  وفق  معني  و�سف  اإ�سابة  كل  اأعطى  فقد 
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وبالتايل يكون احلكم الطعني وافق القانون ولي�س هناك �سبب لنق�سه.

وبناء عليه فاإن املطعون �سدها تلتم�س من املحكمة احلكم:

ا لن�س املادة )202( من قانون االإجراءات املدنية  : بعدم جواز الطعن ا�ستناداً اأوالاً

والتجارية.

ا: احلكم برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه. ثانياً

ا: باإلزام الطاعن بر�سم الطعن وامل�ساريف واأتعاب حماماة األف ريال عماين. ثالثاً

حيث عقب الطاعن على مذكرة رد املطعون �سدها يف مذكرة جاء فيها باأن يتم�سك 

باأ�سباب طعنه على احلكم املطعون فيه املبنية على االأ�سباب املبينة باملادتني )239 

ا وتاأويالاً  و244( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية اخلطاأ يف القانون تطبيقاً

واالإخالل بحق الدفاع والق�سور يف الت�سبيب و�سمم على ما ت�سمنته �سحيفة طعنه 

مذكرة  على  �سدها  املطعون  عقبت  حيث  اخلتامية  طلباته  ا  موؤكداً وتف�سيالاً  جملة 

تعقيب الطاعن متم�سكة يف كل ما جاء يف مذكرة ردها على �سحيفة الطعن.

الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 

اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. حيث اإن الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية 

. وحيث اإنه فيما يتعلق بالدفع املثار من قبل املطعون  املطلوبة قانوناًا فهو مقبول �سكالاً

ا الأحكام املادة )202( من قانون  �سدها بو�ساطة حماميها بعدم جواز الطعن ا�ستناداً

االإجراءات املدنية والتجارية لقيام الطاعن بتنفيذ احلكم املطعون فيه مما يعترب 

اإذا  اإال  ي�سح  ال  ذلك  اأن  غري  بالنق�س,  عليه  الطعن  ومينع  احلكم  قبل  قد  الطاعن 

وعلى  الر�سى  على  داالًّ  ا  اختياراً كان  التنفيذ  اأن  على  دليالاً  �سدها  املطعون  قدمت 

اأن يكون كل منهما داالاً  اأو ب�سفة �سمنية ويجب  اإما �سراحة  ترك احلق يف الطعن 

هو  ال�سريح  القبول  كان  فاإذا  فيه,  الطعن  احلق  عن  والتخلي  باحلكم  الر�سى  على 

عبارة عن ارادة املحكوم عليه عن رغبته فاإن ال�سمني ي�ستفاد من �سلوك من له حق 

الطعن, مع اأن تنفيذ احلكم املطعون فيه قد يعترب من قبيل الر�سا باحلكم ب�سرط 

ا على التنفيذ  اأن يكون التنفيذ عن طواعية واختيار, اأما اإن كان املحكوم عليه جمرباً

ا ل�سدوره من حمكمة اال�ستئناف فاإن تنفيذه ال يعد  اأو كان احلكم املطعون فيه نهائيًّ

ا من الطعن فيه ولو مل يكن م�سموالاً بالنفاذ املعجل طاملا اأنه قابل  قبوالاً للحكم مانعاً

الذي  االأمر  جائز  بالنق�س  الطعن  يكون  ثم  ومن  العليا  املحكمة  اأمام  عليه  للطعن 
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يكون الدفع املثار من قبل املطعون �سدها يف هذا امل�سمار غري جدير باالعتبار لعدم 

ارتكازه على اأ�سا�س.

اإيرادها هو نعي  اأن نعي الطاعن على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب ال�سالف  وحيث 

اأن فهم واقع  املحكمة  املقرر يف ق�ساء هذه  لئن كان من  اأنه   �سديد يف جممله ذلك 

الدعوى وتقييم االأدلة وتقدير التعوي�س يدخل �سمن �سلطة حمكمة املو�سوع اإال اأن 

ذلك لي�س على اطالقه بل مقيد ب�سرط ان تبني حكمها على اأ�سباب �سائغة لها اأ�سلها 

اأحكام  التي حتكمها  لل�سرر  التعوي�س اجلابر  الثابت يف االأوراق والقانون يف دعوى 

التعوي�س  تقدير  �سبطت  التي  االإ�سالمية  ال�سريعة  يف  املبينة  واالأرو�س  الديات 

اجلابر لل�سرر للفعل ال�سار الذي يقع على النف�س وما دونها يف ال�سريعة االإ�سالمية 

النحو  على  التطبيق  الواجب  )200٨/11٨م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املر�سومة 

املبني يف ملحق الديات واالأرو�س املرفق باملر�سوم ال�سلطاين مما يلزم املحكمة مبعرفة 

كافة االإ�سابات واجلروح الظهار عنا�سر ال�سرر الناجت عنها بتمحي�سها وتق�سيها من 

التقارير الطبية باأنواعها ومكانها من اجل�سم وما اآلت اإليه تلك االإ�سابات من فوات 

, ومن ثم يتم اعطاء كل عنا�سر  نفع اأو حدوث �سرر يف احلال وما توؤول اإليه م�ستقبالاً

ا  من عنا�سر ال�سرر حقه بدون زيادة وال نق�سان من دية اأو اأر�س م�سروع ان كان مقدراً

وجب االلتزام به اإذ ال جمال لالجتهاد يف مقداره مع وجود الن�س. اأما ان مل يكن 

لالإ�سابة دية اأو اأر�س مقدر لها يف قواعد ال�سريعة االإ�سالمية كان للمحكمة ال�سلطة 

يف تقدير التعوي�س اجلابر لل�سرر مبا يطلق عليه حكومة العدل, وعلى كل حال فقد 

التعوي�س  تقدير  يخ�س  فيما  التقديرية  ال�سلطة  باأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  ا�ستقر 

لتقدير  حاكمة  قانونية  ن�سو�س  توجد  ال  عندما  اإال  ممار�ستها  للمحكمة  يجوز  ال 

الديات واالأرو�س فيجب االلتزام  اأحكام  القوانني كما يف  �سنت هذه  فاإذا  التعوي�س 

بها, وما تقرره املحكمة العليا من مبادئ اإمنا هو اجتهادات ق�سائية غايتها حتقيق 

ا يحقق اأهدافه. ا بقدر ما ت�سفي عليه تف�سرياً العدالة ولذا فهي ال تخالف ن�ساً

وملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه رغم اإحاطته ال�ساملة بجميع عنا�سر ال�سرر 

تلك  اإىل  ينظر  اأن  دون  امل�ستاأنف  احلكم  يف  به  املق�سي  بالتعوي�س  بالنزول  ق�سى 

االإ�سابات اجل�سيمة وما قد يرتتب عليها وما ت�ستحقه من دية اأو اأر�س ح�سب نوعها 

اأخطاأ يف  املطعون فيه  امل�سروع مما جعل احلكم  ومكانها من اجل�سم العطائها حقها 

االأمر  واالأرو�س  الديات  اأحكام  ملخالفته  الطاعن  ي�ستحقه  الذي  التعوي�س  تقدير 

الذي يكون معه احلكم املطعون فيه خالف �سحيح القانون ويتعني نق�سه.
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من   )4/260( املادة  ملقت�سيات  ا  طبقاً فيه  للف�سل  ا  �ساحلاً املو�سوع  كان  ملا  اأنه  وحيث 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية بتوافر العنا�سر الالزمة لذلك من وقائع واأدلة 

االبتدائي  احلكم  دام  ما  البحث  اإجراءات  من  مزيد  اإىل  احلاجة  دون  االأوراق  يف 

امل�ستاأنف قد انتهى يف ق�سائه اإىل مبلغ ينا�سب تلك االإ�سابات التي حلقت الطاعن 

مما يتعني احلكم يف مو�سوع اال�ستئنافني برف�سهما واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف 

ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

�سدها  املطعون  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سهما  اال�ستئنافني  مو�سوع  يف 

امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 201٨/4/29م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ويحيى حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني 

ال�سيخ ماء العينني, و�سالح الدين غندور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)110(

الطعن رقم 2017/٨71م

اأرو�س )تقدير– عالج خارج ال�سلطنة( 

اإذا ُوجد  - ُتلَزم بها �سركة التاأمني اإال  م�ساريف عالج امل�سرور خارج ال�سلطنة ال 

ال�سلطنة بتقرير من وزارة ال�سحة عمال باأحكام  ما يثبت تعّذر عالجه داخل 

وثيقة التاأمني.

الوقائع 

املدعية  اأن  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  اأوردها  كما  الوقائع  تتلخ�س 

)الطاعنة( اأقامت الدعوى رقم )٥6/م ث/2016م( بتاريخ: 2016/2/10م لدى 

القانوين مبوجب �سحيفة طلبت يف  وكيلها  بو�ساطة  بالربميي  االبتدائية  املحكمة 

ختامها اإلزام املدعى عليها )املطعون �سدهما( ال�سركة ... للتاأمني و�سركة... للتاأمني 

األف ريال عماين عما حلقها من  بالت�سامن واالنفراد بتعوي�س املدعية مببلغ مائة 

�سرر جراء االإ�سابات التي حلقت بها نتيجة احلادث الذي وقع عليها, ومبلغ ع�سرة 

ر�سوم  عماين  ريال  األف  ومبلغ  تكبدتها  التي  العالج  نفقات  لقاء  عماين  ريال  اآالف 

الدعوى واأتعاب املحاماة.

201٥/4/9م تعر�ست حلادث مرور نتيجة  اإنه بتاريخ:  القول  وذلك على �سند من 

ت�سادم مركبتها ذات الرقم ).../�س( املوؤمنة بتاأمني �ساري املفعول وقت احلادث لدى 

ال�سركة ... للتاأمني مع املركبة ذات الرقم ).../د( واملوؤمنة بتاأمني �ساري املفعول 

وقت احلادث لدى ل�سركة ... للتاأمني بقيادة الهالك ... والذي مت حتميله تبعات 

ا لقرار احلفظ رقم )201٥/1294مـ  ادعاء عام �سحار( الذي  م�سوؤولية احلادث وفقاً

�سدر من االدعاء العام نظرا لوفاته.

والتي  املرفقة  الطبية  التقارير  اأو�سحتها  احلادث  جراء  من  اإ�سابات  بها  حلق  وقد 

متثلت يف:

ـ ك�سر يف الرجل اليمنى خلف عاهة م�ستدمية.
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ـ ك�سر يف اأحد االأ�سلع مبنطقة ال�سدر.

ا�ستقامة احلركة ب�سكل  اأ�سفل الظهر ترتب عليها عدم  اإ�سابات بليغة بالفقرتني  ـ 

طبيعي.

ـ نزيف حاد اأ�سفل الكبد ترتب عليه �سمور يف وظيفة الكبد.

ـ تقل�س يف احلركة احليوية للج�سم ال تقل عن 4٥% من م�ستوى احلركة الطبيعية 

قبل وقوع احلادث.

ـ اإجراء عملية جراحية بالرجل اليمنى.

ـ اإجراء عملية زراعة عظم يف اأحد م�ست�سفيات الهند وتثبيت العظم مب�سامري.

ـ اآالم نف�سية ومعنوية حادة.

معه  الربميي  م�ست�سفى  من  �سادر  طبي  تقرير  من  �سور  لدعواها  �سند  قدمت  وقد 

الرتجمة للغة العربية و�سور من تقارير طبية من م�ست�سفى اأبولو بالهند مع الرتجمة 

للعربية و�سورة من �سند الوكالة.

اأول درجة الدعوى على نحو ما جاء مبحا�سر جل�ساتها وفيها  حيث نظرت حمكمة 

فيها  ذهبت  املعدلة  بالطلبات  �سحيفة  وقدم  القانوين  وكيلها  املدعية  عن  ح�سر 

لل�سري من قبل اجلهة املخت�سة  اإلغاءها لعدم �سالحيتها  اأن مركبة املدعية مت  اإىل 

ومائة وخم�سة وع�سرون  األفا  اثنا ع�سر  واإن قيمتها هي  ال�سلطانية  ب�سرطة عمان 

�سهر تاأخري ت�سببت فيه  اأنها ت�ستحق مبلغ ع�سرة رياالت عن كل  ا, كما  رياالاً عمانيًّ

ا الق�ساء ملوكلته باإلزام  املدعى عليها االأوىل يف عدم اأداء قيمة املركبة للمدعية طالباً

املذكورة,  املركبة  باأداء قيمة  بالت�سامن واالإنفراد  والثانية  املدعى عليهما االأوىل 

وبعد مثول املدعى عليهما كل بوكيله القانوين اأ�سدرت املحكمة االبتدائية حكمها 

بجل�سة )10 جمادى االأول 143٨ هـ املوافق 2017/2/7م( القا�سي باإلزام املدعى 

وقدره  مبلغ  عمانية,   )...( للمدعية  توؤدي  باأن  للتاأمني   ... �سركة  الثانية  عليها 

ا �سامالاً لها عما حلقها من اأ�سرار  خم�سة اآالف وخم�سة و�سبعون ريال عماين تعوي�ساً

بدنية جراء الفعل ال�سار كما تلزمها باأن توؤدي للمدعية قيمة اإلغاء مركبتها رقم 

و�سبعة  األفا  ع�سر  اأحد  وقدره  ا  مبلغاً  ... تويوتا  نوع  من  2014م  موديل  ).../�س( 

و�ستون رياال عمانيا ورف�س ما عدا ذلك من طلبات ورف�س الدعوى يف مواجهة املدعى 

عليها االأوىل ال�سركة ... للتاأمني لعدم م�سوؤوليتها عن جرب ال�سرر.

فلم ينل هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنفة فا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم )2017/37م( 
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بقبول  للم�ستاأنفة  احلكم  ختامها  يف  طلب  �سحيفة  مبوجب  حماميها  بو�ساطة 

, ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف جزئيا يف مواجهة امل�ستاأنف  اال�ستئناف �سكالاً

تعوي�س  مبلغ  ب�سداد  واالنفراد  بالت�سامن  واإلزامهما  والثانية  االأوىل  �سدهما 

للمدعية قدره مائة األف ريال عماين عن االإ�سابات واإلزامهما ب�سداد نفقات العالج 

التي �سددتها امل�ستاأنفة من نفقتها اخلا�سة وم�ساريف االنتقال وال�سفر والعالج وفقا 

للفواتري واالإي�ساالت التي تبلغ قيمتها ع�سرة اآالف ريال عماين مع اإلزامهما ر�سوم 

الدعوى ومبلغ األف ريال عماين اأتعاب املحاماة.

االإجراءات  جلميع  ا�ستكمالها  وبعد  اال�ستئناف  درجة  ثاين  حمكمة  نظرت  حيث 

2017/4/11م  املوافق  143٨/7/13هـ  بتاريخ:  املنعقدة  باجلل�سة  حكمها  اأ�سدرت 

, ويف املو�سوع بتعديل احلكم االبتدائي وذلك بالرتفيع  القا�سي بقبول اال�ستئناف �سكالاً

يف مبلغ التعوي�س ال�سامل عن ال�سرر املادي واملعنوي اإىل ثمانية اآالف وت�سعمائة ريال 

عماين )٨900 ر.ع( وتاأييد باقي احلكم واألزمت املحكوم عليها بامل�ساريف.

فلم ينل هذا احلكم قبوالاً من امل�ستاأنفة فطعنت فيه بالنق�س املاثل مبوجب �سحيفة 

باأمانة  اأودعها  الذي  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميها  قبل  من  موقعة 

عنها  وكالته  �سند  من  ب�سورة  م�سفوعة  2017/٥/1٥م  بتاريخ:  املحكمة  هذه  �سر 

ا ملقت�سيات املادتني )244  وما يفيد �سداد الر�سوم املقررة واإيداع مبلغ الكفالة طبقاً

و247( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

حيث مت اإعالن املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فردت ال�سركة ... للتاأمني بو�ساطة 

رف�س  ختامها  يف  التم�ست  مذكرة  يف  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميها 

الطعن يف مواجهتها واإلزام الطاعنة مب�سروفات واأتعاب الطعن.

املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميها  بو�ساطة  ...للتاأمني  �سركة  ا  اأي�ساً ردت  كما 

واإلزام  الطعن  رف�س  طلبها  اإىل  فيها  خل�ست  مذكرة  يف  الطعن  �سحيفة  على  العليا 

رافعه امل�سروفات الق�سائية.

حيث اأن الطاعنة اأقامت طعنها على اأ�سباب تنعي فيها على احلكم املطعون فيه اأخطاأ 

يف تطبيق القانون وتف�سريه وتاأويله الأنه مل يطبق االأحكام ال�سادرة مبوجب املر�سوم 

ا واملتعلق بتعديل الديات واالأرو�س  ا �سحيحاً ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( تطبيقاً

ب�سحيفة  الثابت  حيث  الت�سبيب  يف  وق�سور  اال�ستدالل  يف  ف�ساد  به  احلكم  اأن  كما 
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الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة اأمام حمكمة اأول درجة ومت�سكت بها يف اال�ستئناف 

واملوؤيدة مبوجب امل�ستندات الطبية والتي تلخ�سها يف االآتي:

اأ ـ اأن الطاعنة تعر�ست اإىل ك�سر بالرجل اليمنى خّلف ذلك الك�سر عاهة م�ستدمية 

بتلك الرجل اليمنى.

ب ـ  ك�سر باأحد االأ�سالع مبنطقة ال�سدر نتج عنه �سيق يف التنف�س مازال يالزمها.

ت ـ اإ�سابات بليغة بالفقرتني اأ�سفل الظهر وترتب على ذلك عدم ا�ستقامة احلركة 

ب�سكل طبيعي واأدى ذلك اإىل عدم اإمكانية الطاعنة من القيام باأي جمهود.

ث ـ تعر�ست لنزيف حاد اأ�سفل الكبد وترتب على ذلك �سمور يف وظيفة الكبد.

دـ  تقل�س يف احلركة احليوية ال تقل ن�سبته عن )40%( عن م�ستوى احلركة الطبيعية 

للطاعنة قبل وقوع احلادث.

ونتيجة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  معلمة  كانت  بحيث  عملها  الطاعنة  فقدت  ـ  هـ 

للحادث اأ�سبحت مقعدة عاجزة عن العمل.

بتاريخ:  اليمنى  رجلها  على  الربميي  مب�ست�سفى  عملية  للطاعنة  اأجريت  ـ  و 

لل�سفاء,  الطاعنة  تتماثل  مل  العملية  تلك  اإجراءات  من  وبالرغم  201٥/4/12م 

201٥/11/1٨م  بتاريخ:  الهند  يف  الثانية  للمرة  عملية  الأجراء  للخارج  ف�سافرت 

ا�ستلزم االأمر اأن جترى لها عملية زراعة عظم, واأن تلك العملية كلفت مبالغ ال تقل 

عن ع�سرة اآالف ريال عماين �ساملة العملية وال�سفر واالنتقال للهند.

هذا واإن الطاعنة ب�سبب احلادث مل تتمكن من مزاولة اأعمالها واإنها تعر�ست الآالم 

نف�سية حادة والزمتها حالة م�ستدمية من الرهبة واخلوف كلما مرت مبنطقة جبلية 

االأمر الذي حدا بها من اجللو�س باملنزل واأ�سبحت حمتاجة اإىل خادمة حتى تتمكن 

ا  من ق�ساء اأمور حياتها واإن نفقات اخلادمة ال تقل عن مبلغ مائة ريال عماين �سهريًّ

تقوم الطاعنة ب�سدادها للخادمة ب�سفة �سهرية.

حيث اأنها مل تكن حمتاجة للخادمة لوال ذلك احلادث الذي تعر�ست له الطاعنة يف 

ا لرزقها  �سن مبكرة من حياتها واأقعدها عن مزاولة مهمتها وعملها الذي يعترب م�سدراً

م�ستدمية  حالة  الزمتها  وقد  املركبة  قيادة  على  قادرة  غري  اأ�سبحت  انها  �سيما  ال 

من الرهاب واخلوف كلما مرت باملنطقة التي وقع بها احلادث اأو باأي منطقة جبلية 
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منها  عانت  نف�سية  ا  اآثاراً وخلف  باملنزل  اجللو�س  يف  بها  حدا  الذي  االأمر  اأخرى, 

الطاعنة واأقعدها عن مزاولة عملها الذي تعتمد عليه يف حياتها وم�سدر رزقها.

الرجل  منفعة  فوات  عن  الطاعنة  بتعوي�س  تقم  مل  اال�ستئناف  حمكمة  اأن  اإىل 

رقم  ال�سلطاين  للمر�سوم  وفقا  الرجل  دية  واأن  عرجاء  الطاعنة  واأ�سبحت  اليمنى 

بل  ر.ع(   7٥00( مببلغ  مقدره  واالأرو�س  الديات  بتعديل  املتعلق  )200٨/11٨م( 

اكتفت فقط بتقرير العجز بالرقم من عدم �سحة ذلك لعدم احلكم للطاعنة بدية 

منفعة  فوت  الذي  احلادث  ذلك  ب�سبب  م�ستدمية  عاهة  خّلفت  التي  كاملة  الرجل 

الرجل كاملة.

واأن حمكمة املو�سوع مل حتكم بتكلفة العالج الذي بلغ ع�سرة اآالف ريال عماين حيث 

)اأبولو(  م�ست�سفى  اإىل  اإحالتها  مت  وقد  ال�سلطنة  داخل  العملية  اإجراء  ا�ستع�سى 

احلو�س  منطقة  من  عظم  واأخذ  الرجل  بتلك  )اإيالتني(  مادة  زراعة  ومت  بالهند 

تقم  ومل  االأمر  هذا  جتاهلت  اال�ستئناف  حمكمة  واإن  اليمنى  بالرجل  زراعته  ومت 

بتعوي�س الطاعنة عن تلك العملية وعن االآالم التي مازالت الطاعنة تعاين منها.

واأن حمكمة اال�ستئناف مل تعو�س امل�ستئانفة عن حتطم فقرتني بال�سل�سلة الفقرية 

ا�ستقامة احلركة لدى الطاعنة  اأدى اإىل عدم  اأن حتطيم تلك الفقرتني قد  حيث 

واإىل حالة انحناء الظهر وان املحكمة مل حتكم لها بالتعوي�س الالزم.

يعد  والذي  لعملها  فقدها  عن  اأي�سا  الطاعنة  تعو�س  مل  اال�ستئناف  حمكمة  واأن 

م�سدر رزقها حيث اإنها ب�سبب تلك االإ�سابات التي تعر�ست اأ�سبحت غري قادرة الأداء 

العمل االأمر الذي ي�ستدعي �سرورة تعوي�سها مببلغ خم�سني األف ريال عماين مع اأن 

الطاعنة حتتاج اإىل خادمة ب�سفة دائمة لتعينها على ق�ساء اأمور حياتها وهو االأمر 

فاإن  ولهذا  الالزم,  لتعوي�س  املبلغ  احت�سابها  يف  اال�ستئناف  حمكمة  ت�سعه  مل  الذي 

احلكم اأتى جمحفا ب�ساأن ذلك التعوي�س الذي حكمت به حمكمة اال�ستئناف وهو ال 

يوازي )٥%( من التعوي�س الذي كان يجب اأن يحكم به للطاعنة.

اأما ب�ساأن املطعون �سدها ال�سركة ... للتاأمني تكون م�سوؤولية بالت�سامن واالأنفراد يف 

مواجهة امل�سرورة ولهذا فاإن املطعون �سدهما الثانية م�سوؤولة بالت�سامن واالنفراد 

ا اإىل جنب املطعون �سدها االأوىل يف �سداد التعوي�س الذي يحكم به للطاعنة  جنباً

وان مناط ذلك الت�سامن هو حماية حقوق الطاعنة.
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عمان  �سرطة  عن  وال�سادر  الدعوى  باأوراق  املرفق  الفني  للتقرير  ا  وفقاً وانه  هذا 

اإلغاءها  مت  قد  بالطاعنة  اخلا�سة  املركبة  اأن  اإىل  فيه  انتهت  والذي  ال�سلطانية 

بالكامل وحيث اأن ذلك احلادث مت بعد مرور �سهرين فقط من �سراء املركبة اأي اأن 

املركبة وقت وقوع احلادث كانت جديدة ومل مي�سي على ا�ستهالكها اأكرث من �ستني 

بقيمة  للطاعنة  احلكم  ي�ستدعي  ذلك  فاإن  ر.ع(   12000( املركبة  قيمة  واأن  يوم 

املركبة كاملة.

االأمر الذي ي�ستدعي تدخل املحكمة وذلك با�سدار حكم يق�سي للطاعنة بالتعوي�س 

الذي يتنا�سب وحجم االأ�سرار التي حلقت بج�سدها مع اعتبار ما ت�سبب فيه احلادث 

للطاعنة من �سمور يف وظيفة الكبد الذي مازالت تعاين منه الطاعنة مع املركبة 

اخلا�سة بها.

ا لالأ�سباب اأعاله تلتم�س الطاعنة احلكم باالآتي: وعليه ا�ستناداً

1ـ اإلزام املطعون �سدها االأوىل والثانية بالت�سامن واالنفراد ب�سداد تعوي�س �سامل 

للطاعنة عن كافة تلك االأ�سرار املبينة اأعاله قدره مائة األف ريال عماين.

2ـ اإلزام املطعون �سدهما االأوىل والثانية بالت�سامن واالنفراد ب�سداد قيمة املركبة 

امللغاة وقدره اثنا ع�سر األف ريال عماين وهو ما يوازي قيمة املركبة وقت �سرائها.

3ـ اإلزام املطعون �سدهما بالت�سامن واالنفراد ب�سداد مبلغ األف ريال عماين مقابل 

اأتعاب املحاماة.

حيث ردت املطعون �سدها االأوىل ال�سركة ... للتاأمني بو�ساطة حماميها على �سحيفة 

الطعن يف مذكرة باأن االأ�سباب التي دونت ب�سحيفة الطاعن فيما يخ�س التعوي�س 

ال  امللغاة  مركبتها  عن  تعوي�سها  اأو  اجل�سدية  اإ�ساباتها  عن  �سواء  للطاعنة  املمنوع 

الطلب  هذا  يف  للطاعنة  م�سلحة  وال  االأوىل  �سدها  املطعون  لل�سركة  فيه  عالقة 

 ... )ال�سركة  االأوىل  �سدها  املطعون  م�سوؤولية  لعدم  قانوين  تاأ�سيل  له  يوجد  وال 

احلادث  يف  املت�سببة  املركبة  اأن  حيث  احلادث  عن  الطاعنة  تعوي�س  عن  للتاأمني( 

لي�ست موؤمنة لديها وامنا لدى املطعون �سدها الثانية )�سركة ... للتاأمني( ذلك اأن 

بقانون  الن�س عليه  ما مت  ال�سري هو  الناجمة عن حوادث  املدنية  امل�سوؤولية  اأ�سا�س 

على  ن�س  والذي  )1994/24م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املركبات  تاأمني 

لزوم التاأمني االإجباري على املركبات ل�سالح الغري وفق ما جاء بن�س املادة الثانية, 
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اأحكام هذا القانون  التي ن�ست على: يجب تاأمني جميع املركبات ل�سالح الغري وفق 

هذا  يغطي  اأن  ويجب  اإبرامه  لتنظيم  الوزير  من  قرار  بها  ي�سدر  التي  والقواعد 

التاأمني كل ما يقع للغري مبن يكون منهم من ركاب املركبة املوؤمنة, من وفاة واإ�سابات 

بدنية وم�ساريف العالج من احلادث وما يقع ملمتلكات الغري من اأ�سرار )با�ستثناء(.

كما ن�ست املادة 13 من ذات القانون ب�ساأن حق امل�سرور ان )للم�سرور من حادث ال�سري 

ان  للموؤمن  يجوز  التي  الدفوع  امل�سرور  بحق  ي�سري  وال  املوؤمن  جتاه  مبا�سرة  دعوى 

يتم�سك بها يف مواجهة املوؤمن له.

هي  احلادث  يف  املت�سببة  املركبة  ان  الدعوى  مدونات  من  الوا�سع  وان  ذلك  كان  وملا 

احلادث  عن  م�سوؤوليته  تثبتت  والذي  الهالك/...,  بقيادة  ).../د(  رقم  املركبة 

وكانت  املتهم  بوفاة  النق�ساءها  العمومية  الدعوى  بحفظ  ال�سادر  القرار  وفق 

املركبة املذكورة موؤمنة لدى املطعون �سدها الثانية �سركة ... للتاأمني فاأن ال�سركة 

امل�سوؤولة عن تعوي�س الطاعنة هي �سركة ... للتاأمني ولكون الطاعنة تعترب طرف 

ثالث بالن�سبة للمركبة املت�سببة يف احلادث وحقها يف التعوي�س تثبت قبل املركبة 

املت�سببة يف احلادث وال�سركة امل�سوؤولة عن الغطاء التاأميني وهي �سركة ... للتاأمني 

وفق  ذلك  يف  املو�سوع  يف  االأحكام  �سارت  وقد  الطاعنة  تعوي�س  عن  م�سوؤولة  فيه 

تاأ�سيل �سحيح لرتتيب امل�سوؤولية عن احلادث.

وبناء عليه تلتم�س املطعون �سدها االأوىل رف�س الطعن يف مواجهتها واإلزام الطاعنة 

...للتاأمني  �سركة  الثانية  �سدها  املطعون  ردت  وحيث  الطعن,  واأتعاب  مب�سروفات 

ال�سرعية  القواعد  ان  فيها  جاء  مذكرة  يف  الطعن  �سحيفة  على  حماميها  بو�ساطة 

بالقدر  االأحوال  جميع  يف  مبوجبها  التعوي�س  يكون  بالتعوي�س  املتعلقة  االإ�سالمية 

ال�سرر يزال وجرب ما فات من م�سلحة  الفقهية  ال�سرر عمالاً بالقاعدة  الذي يزيل 

م�سروعة دون اثراء للم�سرور ب�سبب االإ�سابة وبالرجوع اإىل �سحيفة طعن الطاعنة 

ذكر  له  لي�س  واالآخر  مذكور  هو  ما  منها  االإ�سابات  من  جمموعة  �سطرت  قد  فانها 

بالتقرير اأ�سف اإىل هذا فاإنها قد ا�ستندت يف �سحيفة الطعن على التقارير الطبية 

ال�سادرة من الهند )مركز اأبولو الطبي( وال ميكن االأخذ بها الأنه ال توجه تو�سية 

وكون   )94/4٨( رقم  الوزاري  للقرار  ا  وفقاً اخلارج  يف  بالعالج  الطبية  اللجنة  من 

التو�سية  ونفت  لها  العالج  اأنها مت  وثبت  العالج  وتتمتع مبجانية  الطاعنة عمانية 

بعملية اأخرى وهي التي رف�ست ذلك وبالتايل تكون هي التي �ساعدت على تفاقهم 
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حالتها ال�سحية ولن يكون هناك مربر لالأخذ بالتقرير الطبية ال�سادرة من الهند 

ا لعدم وجود تو�سية من جهة حكومية خمت�سة وبالتايل تلتم�س املطعون �سدها  نظراً

�سركة... تاأييد حكم حمكمة اال�ستئناف واملحكمة االبتدائية با�ستبعاد التقارير 

الطبية ال�سادرة من الهند.

يف  فقط  العالج  تكاليف  بدفع  ملزمة  �سدها  املطعون  فاإن  العالج  م�ساريف  وحول 

ال  ذكره  �سلف  وكما  وخا�سة  ال�سلطنة  خارج  العالج  مب�ساريف  تلتزم  وال  ال�سلطنة 

توجد اأي جهة حكومية معتمدة اأو�ست ب�سرورة عالج الطاعنة يف اخلارج واإن وثيقة 

التاأمني املوحدة قد نظرت هذا الباب وبينت الطرق التي تلتزم فيها �سركة التاأمني 

بالعالج خارج ال�سلطنة واإن حكم حمكمة اال�ستئناف وحكم اأول درجة بني هذا الباب 

, واأما عن التعوي�س عن االأ�سرار النف�سية وانها بحاجة اإىل خادمة م�ساعدة  تف�سيالاً

وعن العمل فاإن قانون الديات واالأرو�س والتعوي�س لكل اإ�سابة ت�سمل االأ�سرار املادية 

واملعنوية يف املادة الثالثة من املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م(.

كما اأن هذه الطلبات التي ذكرتها الطاعنة مل تطالب بها اأمام حمكمة اال�ستئناف 

ا  وفقاً العليا  املحكمة  اأمام  اثارتها  ميكن  ال  وبالتايل  الطعني  احلكم  ذكره  ملا  ا  وفقاً

ل�سحيح القانون.

احلكم  فاإن  فيه  البيع  مت  الذي  للمبلغ  ا  وفقاً املركبة  لقيمة  الطاعنة  طلب  حول  اأما 

اأ�ساب  قد  الطعني  احلكم  ان  وحيث  القانون  كبد  اأ�سابا  الطعني  واحلكم  االبتدائي 

�سحيح القانون وبالتايل لي�س هناك ثمة جمال للحادث حول نق�س احلكم. فاإن املطعون 

�سدها �سركة ... للتاأمني تلتم�س رف�س الطعن واإلزام رافعه امل�سروفات الق�سائية.

الـمحكمة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق واال�ستماع اإىل التقرير الذي 

اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة. حيث اأن الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية 

. وحيث اإن ما نعته الطاعنة على احلكم املطعون  ا فهو مقبول �سكالاً املطلوبة قانونياً

فيه فيما يخ�س املطعون �سدها االأوىل ال�سركة ... للتاأمني وقيمة مركبة الطاعنة 

اأن  وق�ساءاً  ا  فقهاً به  امل�سلم  من  اأنه   ذلك  عليه  مردود  باخلارج  العالج  وم�ساريف 

العقد �سريعة املتعاقدين واأن الثابت يف عقد التاأمني املربم بني الطاعنة وال�سركة 

ال�سخ�سي  الطاعنة بفعلها  التي ت�سببت فيها  التاأمني ي�سمل املخاطر  اأن  للتاأمني   ...
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وال�سار بنف�سها اأو بالغري وبالتايل فاإن م�سوؤولية الطاعنة تنح�سر عن فعلها الناجت 

�سببه  يكون  الذي  ال�سرر  اأما  املركبة  با�ستعمال  م�ساهمتها يف اخلطاأ  اأو  عن خطئها 

الغري الناحت عن خطئه يف قيادة مركبته فاإنه هو اأو موؤمنه هما من يتحمل م�سوؤولية 

التعوي�س عن تلك االأ�سرار عمالاً مبقت�سيات املادة )13( من قانون تاأمني املركبات 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )94/24( التي ن�ست على اأنه )للم�سرور من حادث 

ال�سري دعوى مبا�سرة جتاه املوؤمن وال ت�سري بحق امل�سرور الدفوع التي يجوز للموؤمن 

اأن يتم�سك بها يف مواجهة املوؤمن له(.

وملا كان ذلك وكان الثابت من االأوراق اأن قائد املركبة ذات ).../د( املوؤمنة بتاأمني 

�ساري املفعول وقت وقوع احلادث لدى �سركة ... للتاأمني بقيادة الهالك /... الذي 

مت حتميله تبعات م�سوؤولية احلادث وفقا لقرار احلفظ رقم )201٥/1294مـ  ادعاء 

ا لوفاته, االأمر  الذي يكون معه احلكم  عام �سحار( الذي �سدر من االدعاء العام نظراً

للتاأمني بعدم م�سوؤوليتها عن  ال�سركة ...  املطعون فيه برف�سه للدعوى يف مواجهة 

جرب ال�سرر م�ستند على �سحيح القانون, هذا من جهة ومن جهة ثانية فاإن الطاعنة 

بتاريخ:  �سرائها  وقت  ر.ع(   1212٥( قدره  مببلغ  امللغاة  املركبة  بقيمة  طالبت  قد 

201٥/4/9م وعليه فاإن احلكم املطعون  201٥/1/6م, وقد وقع احلادث بتاريخ: 

اأن قيمة املركبة عند وقوع احلادث  فيه الذي �ساير احلكم االبتدائي الذي و�سح 

املدعى  لدى  املوؤمن  الهالك  وان  عماين  ريال   )11667( هو  ال�سراء  ل�سعر  بالن�سبة 

عليها الثانية )املطعون �سدها الثانية( هو امل�سوؤول عن احلادث وملا �سبق ذكره فاإن 

املطعون �سدها الثانية ملزمة بتعوي�س الطاعنة عن اإلغاء مركبتها ويف هذا ال�ساأن 

وبالرجوع اإىل القرار الوزاري رقم )خ/200٨/٨م( اخلا�س باإ�سدار وثيقة التاأمني 

املوحدة على املركبات )بالن�سبة للتاأمني ال�سالح الغري ـ الطرف الثالث ـ يلزم املوؤمن 

اأوال  للبند  ا  وفقاً قيمتها  اأو  للمركبة  ال�سوقية  القيمة  بدفع  احلادث  عن  امل�سوؤول 

اأيهما اأكرب عند وقوع احلادث( وورد يف امللحق رقم )1( حتت عنوان قواعد ت�سوية 

ال�سامل  للتاأمني  بالن�سبة  التعوي�س(  ح�ساب  )اأ�سا�س  اال�ستهالك  واأ�س�س  املطالبات 

والتاأمني االجباري بح�سب اال�ستهالك من ال�سهر االأول بن�سبة )1.2٥%( عن كل �سهر 

املركبة  القانون يف قيمة  اأن احلكم املطعون طبق  ال�سنة مما يبني  و)1٥%( بنهاية 

ال�سادرة من  الطبية  التقارير  فيما يخ�س  الطاعنة  به  ما مت�سكت  امللغاة ف�سالاً عن 

م�ست�سفى )اأبولو( بالهند فال توجد اأية تو�سية من اللجنة الطبية لعالج الطاعنة 

التي  الطرق  بينت  التاأمني قد  وثيقة  واأن  الوزاري )94/4٨(  للقرار  ا  وفقاً باخلارج 
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اأ�سا�س  بني على  املطعون فيه  بامل�ساريف مما يكون معه احلكم  التاأمني  �سركة  تلزم 

حمكمة  اأمام  تقبل  ال  اجلديدة  الطلبات  اأن  اإىل  باالإ�سافة  ال�ساأن  هذا  يف  قانوين 

اال�ستئناف وتق�سي املحكمة من تلقاء نف�سها بعدم قبولها مما تكون معه تلك الدفوع 

والطلبات غري جديرة باالعتبار وغري مرتكزة على اأ�سا�س.

وحيث اأنه فيما يخ�س نعي الطاعنة على احلكم املطعون بخطئه يف تطبيق القانون 

ال�سادرة  والقواعد  االأحكام  يطبق  مل  لكونه  به  املحكوم  التعوي�س  تقدير  يف 

ا واملتعلقة بالديات  ا �سحيحاً مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( تطبيقاً

واالأرو�س هو نعي �سديد ويف حمله ذلك اأن دعوى التعوي�س تخ�سع لقواعد ال�سريعة 

االإ�سالمية املر�سومة يف املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( الذي ن�س يف مادته 

الثامنة على اأن )حتدد الديات واالأرو�س يف االإ�سابات و اجلروح على النحو املبني 

يف امللحق, وذلك دون االإخالل باحلق يف الديات واالأرو�س يف احلاالت غري الواردة 

يف هذا امللحق( كما و�سحت مادته الثالثة باأن )تكون الديات واالأرو�س امل�سار اإليها 

جابرة جلميع االأ�سرار املادية واملعنوية( وقد اأكد قانون املعامالت املدنية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2013/29م( يف مادته )1٨6( باأن ت�سري االأحكام العامة 

للفعل ال�سار على ال�سرر الذي يقع على النف�س اأو ما دونها وفيما يتعلق بالتعوي�س 

ا اإليها نفقات العالج ال�سروري(. وعلى هذا االأ�سا�س  فتطبق الديات واالأرو�س م�سافاً

فاإن التعوي�س اجلابر لل�سرر يف التقدير يف االإ�سابات واجلروح التي تقع على النف�س 

وما دونها يجب اأن تطبق فيه اأحكام الديات واالأرو�س التي متتاز بالدقة يف التقدير 

ال�سلطاين  باملر�سوم  املرفق  واالأرو�س  الديات  ملحق  وفق  نق�سان  وال  زيادة  بدون 

من  ومكانها  اأنواعها  باختالف  واجلروح  االإ�سابات  اأنواع  بني  الذي  الذكر  �سالف 

اأو اأر�س من منطلق  ج�سد االن�سان وقدر التعوي�س الذي ت�ستحقه االإ�سابة من دية 

الدية, االأمر الذي يجب معه على املحكمة تق�سي جميع االإ�سابات واجلروح الظهار 

طبيعة ال�سرر الناجت عن االإ�سابة من التقارير الطبية الكا�سفة لعنا�سر ال�سرر يف 

االإ�سابات من  تلك  اإليه  اآلت  وما  الطاعنة  بنوعه موقعه من ج�سد  الطاعنة  ج�سد 

ما ت�ستحق كل  امل�ستقبل ق�سد اعطاء  لها يف  وما  نفع وحدوث �سرر يف احلال  فوات 

اأو اأر�س ح�سب ملحق الديات واالأرو�س وقواعد الفقه االإ�سالمي ان  اإ�سابة من دية 

اإذ ال يجوز  ا وجب على املحكمة االلتزام به  ا حمدداً اأو اجلرح مقداراً كان لالإ�سابة 

االجتهاد مع وجود الن�س ال�سرعي والقانوين فاإن مل يكن لالإ�سابة دية اأو اأر�س مقدر 

لل�سرر  التعوي�س اجلابر  التقديرية يف تقدير  ال�سلطة  للمحكمة  ففي هذه احلالة 
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ح�سبما ي�سمى بحكومة العدل اإذ ال ميكن املجازفة يف الق�ساء الأن احلكم على ال�سيء 

ناجت عن حقيقة ت�سوره و�سبط معامله وبالرجوع اإىل ما ق�سى به احلكم املطعون فيه 

للطاعنة مقابل ما اأ�سابها من اإ�سابات ج�سيمة بالغة يف ال�سدة والتعدد ولو اأن احلكم 

قد اأحاط بعنا�سر ال�سرر اإال اأنه اأخطاأ يف تطبيق القانون من حيث الفرق ال�سا�سع يف 

التقدير مما يتعني معه واحلالة هذه نق�س احلكم املطعون فيه.

قانون  من   )4/260( املادة  ملقت�سيات  ا  طبقاً فيه  للف�سل  ا  �ساحلاً املو�سوع  كان  وملا 

ثابتة يف  واأدلة  الالزمة من وقائع  العنا�سر  بتوافر  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

االأوراق دون حاجة اإىل مزيد من البحث اإذ الثابت من التقارير الطبية ان الطاعنة 

اأ�سيبت بك�سر مفتت يف العظم الطويل للفخذ االأمين اأجريت له عملية تثبيت داخلي 

بو�ساطة الرباغي نتج عنه عرج ت�ستحق عن ذلك �سبعني باملائة من مطلق الدية ويف 

احلرقفي  والف�س  املرارة  وف�س  الكلوية  الكبدية  الزاوية  يف  قليلة  �سوائل  جتمع 

للجزء االأمين دية كاملة ويف ك�سر ال�سلع االأمين ع�سرة باملائة من الدية ويف االنحالل 

اجلهة  من  البطن  اأ�سفل  و�سحجات  الكدمة  ويف  دية  القطنية  الفقرات  يف  الفقاري 

اليمنى واأمل خفيف يف املرفق وجرح قطعي �سطحي �سغري احلجم يف االأذن اليمنى 

ليكون جملة  العدل  ريال عماين ح�سب حكومة  اآالف  مبلغ ثالثة  لكدمة  م�سحوب 

ما ت�ستحقه الطاعنة من تعوي�س جابر ملا حلق بها من اأ�سرار ثالث ديات كاملة مما 

تق�سي معه هذه املحكمة بتعديل احلكم امل�ستاأنف برفع املبلغ املق�سي به اإىل اثنني 

 ... )�سركة  الثانية  �سدها  املطعون  واإلزام  عماين  ريال  وخم�سمائة  ا  األفاً وع�سرين 

للتاأمني( باأداءه للطاعنة واألزمت �سركة ...للتاأمني امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

يف املو�سوع اال�ستئناف بتعديل احلكم امل�ستاأنف بزيادة املبلغ املحكوم به اإىل اثنني 

 ... �سركة  الثانية  �سدها  املطعون  توؤديها  عماين  ريال  وخم�سمائة  ا  األفاً وع�سرين 

للتاأمني للطاعنة/ ... واألزمت �سركة ... للتاأمني امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة«. 
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جل�سة يوم االأحد املوافق 201٨/٥/20م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  الربا�سدي,  نا�سر  بن  زهران  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: حممد بن حمد النبهاين, ويحيى حممد عبد القادر, وال�سيخ ولني 

ال�سيخ ماء العينني, و�سالح الدين غندور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)111(

الطعن رقم 2017/11٥0م

دية )اأنثى – ن�سف – ذكر( 

رقم  - ال�سلطاين  املر�سوم  اأن  ذلك  علة  الرجل.  دية  من  الن�سف  على  املراأة  دية 

القوانني  اأّما  الرجل,  دية  من  الن�سف  على  ديتها  كون  على  ن�ّس   )197٥/24(

اأّن  الالحقة فقد تعّر�ست لتعديل مقدار دية الرجل دون تعّر�س الإلغاء فقرة 

دية املراأة على الن�سف من دية الرجل.

الوقائع

اأن  يف  االأوراق  �سائر  ومن  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  وكما  الوقائع  تتح�سل 

بالرقم  االبتدائية  الدعوى  اأقاموا  قد  كانوا  ا(  حالياً �سدهم  )املطعون  املدعني 

)الطاعنة  عليها  املدعى  ال�سركة  باإلزام  باحلكم  طالبوا  م�سقط(  )2017/327م/ 

ا( باأن توؤدي لهم دية مورثتهم وقدرها )1٥000 ر.ع( خم�سة ع�سر األف ريال  حالياً

ُعماين ومع امل�ساريف واالأتعاب.

وعلى �سند من القول باأن مورثتهم تعر�ست حلادث ده�س اأثناء �سريها بال�سارع العام 

طريق �سنا�س/ �سحار واأدى ذلك لوفاتها وكانت املركبة بالرقم ).../ د ي( قيادة 

ا بجنايات  )...( موؤمنة لدى ال�سركة املدعى عليها وقد اأدين املت�سبب املذكور جنائيًّ

من  الوكالة  )�سند  التالية:  امل�ستندات  �سور  لدعواهم  ا  �سنداً املدعون  اأرفق  �سحار, 

ـ �سند الوكالة و�سهادة وراثة �سادرة من جمهورية  �سفارة بنجالي�س ملكتب املحاماة 

العمانية  ال�سلطات  اأنه م�سادق عليها من  العربية  اإىل  بنجالي�س ال ت�سري ترجمتها 

يف بلد اإ�سدارها ـ ال�سجل التجاري للمدعى عليها ـ تعهد املدعى عليها وحكم حمكمة 

جنايات �سحار رقم )201٥/10م( املوؤرخ 201٥/6/16م.

تداولت املحكمة اأول درجة الدعوى كما هو ثابت مبحا�سر جل�ساتها والتي ح�سرها 
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�سفاهة  عليها  املدعى  عن  احلا�سر  اأقر  وقد  هذا  القانوين,  بوكيله  كل  االأطراف 

دية  عماين  ريال  وخم�سمائة  اآالف  �سبعة  ر.ع(   7٥00( للمدعني  وقدر  مب�سوؤليتها 

الرجل, وقد �سمم احلا�سر عن املدعني  املراأة ن�سف دية  ان دية  مورثتهم باعتبار 

على طلباتهم. وبجل�سة )2017/4/13م( اأ�سدرت املحكمة اأول درجة حكمها والذي 

ا  ق�سى: )بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي �سفة واألزمتهم امل�ساريف(. تاأ�سي�ساً

على اأن امل�ستندات ال�سادرة خارج ال�سلطنة غري م�سادق عليها من قبل �سفارة �سلطنة 

عمان يف بلد ا�سدارها واعتماد اجلهات املخت�سة لها هناك.

بالرقم  باال�ستئناف  عليها  فطعنوا  املدعني  لدى  قبوالاً  املذكور  احلكم  يلق  ومل 

)2017/4٨٥م( والذي اأودعت �سحيفته لدى اأمانة �سر حمكمة اال�ستئناف م�سقط 

, ويف املو�سوع باإلغاء  بتاريخ: 2017/٥/٨م وقد طالبوا فيه بقبول اال�ستئناف �سكالاً

املحكمة  لدى  املقدمة  بطلباتهم  للم�ستاأنفني  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم 

ا على خمالفة احلكم للقانون الأن امل�ستندات املقدمة هي م�سدق  االبتدائية. تاأ�سي�ساً

عليها و�سدد فيها الر�سوم املقررة.

وبح�سور  جل�ساتها  مبحا�سر  ثابت  هو  كما  الدعوى  اال�ستئنافني  املحكمة  تداولت 

باحلكم  �سدها  امل�ستاأنف  عن  احلا�سر  مت�سك  وقد  القانوين  بوكيله  كل  االأطراف 

على  املدعني  عن  احلا�سر  �سمم  املقابل  يف  اال�ستئناف  برف�س  وطالب  امل�ستاأنف 

والذي  حكمها  اال�ستئنافية  املحكمة  اأ�سدرت  2017/6/1٨م  وبجل�سة  طلباتهم. 

ا  , ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً ق�سى بقبول اال�ستئناف �سكالاً

ال�سرعية  الدية  للم�ستاأنفني  توؤدي  باأن  للتاأمني   ... �سركة  �سدها  امل�ستاأنف  باإلزام 

األف ريال عماين واألزمتها امل�ساريف ومائة ريال عماين  ا وقدره خم�سة ع�سر  مبلغاً

اأقرت بامل�سوؤولية عن احلادث  اأن امل�ستاأنف �سدها  ا على  اأتعاب املحاماة؛ تاأ�سي�ساً عن 

امل�ستاأنفني وكما واأن االأ�سل يف االأوراق ال�سالمة ما دامت  اأودى بحياة موّرثه  الذي 

قد �سدرت من جهة معينة خمت�سة ما مل يطعن فيها بالتزوير وقد خالف احلكم 

امل�ستاأنف ذلك النظر عليه جاء احلكم �سالف الذكر.

وملا مل يلق احلكم املذكور قبوالاً لدى ال�سركة فطعنت عليه بالنق�س بالطعن املاثل 

2017/6/22م  بتاريخ:  عنها  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  �سحيفته  اأودع  والذي 

وكيلها القانوين/ ... املحامي املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا وقدم �سند الوكالة, 

وب�سفة   , �سكالاً الطعن  بقبول  طالب  وقد  هذا  الكفالة.  واأودع  املقرر  الر�سم  و�سدد 
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املطعون  احلكم  نق�س  املو�سوع  ويف  الطعن  يف  الف�سل  حلني  التنفيذ  وقف  م�ستعجلة 

وخم�سمائة  اآالف  �سبعة  مبلغ  عن  زاد  فيما  الدعوى  برف�س  واحلكم  والت�سدي  فيه 

ريال عماين )7٥00 ر.ع( عبارة عن دية مورثة املطعون �سدهم وذلك ب�سفة اأ�سلية. 

ا: النق�س مع االإحالة للهيئة املغايرة لتحكم فيها. ويف جميع االأحوال اإلزام  احتياطياً

املطعون �سدهم امل�ساريف واألفني ريال ُعماين اأتعاب املحاماة.

وحيث نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

وتاأويله وذلك عندما ق�سى ملورثة املطعون �سدهم بالدية الكاملة وقدرها خم�سة 

ال�سلطاين  املر�سوم  لن�س  اأنثى مبخالفة �سريحة  انها  ريال عماين برغم  األف  ع�سر 

رقم )200٨/11٨م( املتعلق بتعديل الديات واالأرو�س والذي جعل دية املراأة ن�سف 

طلبات  جاءت  عليه  العليا.  املحكمة  ق�ساء  عليه  جرى  ما  ا  اأي�ساً وهذا  الرجل  دية 

الطاعنة �سالفة البيان.

العليا  باملحكمة  ال�سر  اأمانة  وكلفت  ا�ستكملتها  ثم  ومن  الدعوى  املحكمة  نظرت 

ا على ذلك فقد رد املطعون  باإعالن اخل�سوم ملمار�سة حقهم يف الرد والتعقيب وترتيباً

وذلك  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  القانوين  وكيلهم  طريق  عن  �سدهم 

الطعن  برف�س  وطالبوا  الطعني  باحلكم  فيه  ومت�سكوا  2017/10/19م  بتاريخ: 

فيه  و�سممت  القانوين  وكيلها  طريق  عن  الطاعنة  عقبت  2017/11/٥م  بتاريخ: 

2017/11/27م رد املطعون �سدهم على تعقيب الطاعنة  على طلباتها. وبتاريخ: 

املداولة جاء احلكم الذي �سنورد  اأن كل طرف مت�سك بطلباته عليه وبعد  واحلال 

ا باملنطوق. تف�سيله الحقاً

الـمحكمة

. وحيث  وحيث اأن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

اأنه ويف املو�سوع فاأمنا نعت به الطاعنة على احلكم املطعون فيه مبا اأوردته من اأ�سباب 

�سمنتها �سحيفة الطعن و�سبق االإ�سارة اإليها فاإن النعي يف جممله �سديد ويف حمله. 

ذلك اأنه  وملا كان فهم واقع الدعوى وحتقيق اأدلتها وم�ستنداتها وفهم مراد اخل�سوم 

فيها ومن ثم اإنزال حكم القانون فيها هو من �سلطة حمكمة املو�سوع فاإن هي تخلت 

عن ذلك فاأنها تكون قد تخلت عن اأهم واجباتها مبا يجعل حكمها مبخالفة للقانون 

ا ب�سائبة الق�سور يف الت�سبيب املبطل له. ومت�سماً
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الثاين  جمادى   4 واملوؤرخ   )7٥/24( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وكان  ذلك  كان  وملا 

139٥هـ املوافق 197٥/6/14م واملتعلق بتقدير الديات واالأرو�س قد ن�س يف املادة 

املراأة  واأربعمائة ريال عماين )2400 ر.ع( ودية  األفني  الرجل  االأوىل: تكون دية 

ن�سف دية الرجل. ومن بعده �سدر املر�سوم رقم )٨3/2(  بتعديل الديات واالأرو�س 

واملوؤرخ 2٨ مار�س 19٨3م وقد ن�س يف املادة االأوىل باأن ترفع دية النف�س للذكر من 

األفني واأربعمائة ريال عماين اإىل خم�سة اآالف ريال عماين. ومن ثم �سدر املر�سوم 

ال�سلطاين رقم )200٨/11٨م( املتعلق بقانون الديات واالأرو�س والذي اأ�سار فيه اإىل 

تعديل دية النف�س املن�سو�س عنها يف القرار ال�سلطاين رقم )٨3/2( برفع قيمتها 

املادة  وملا كانت  األف ريال عماين,  اإىل خم�سة ع�سرة  اآالف ريال عماين  من خم�سة 

ا املر�سوم ال�سلطاين رقم  االأوىل يف القرار ال�سلطاين رقم )٨3/2( التي عدلها الحقاً

)200٨/11٨م( كانت قد ن�ست على رفع دية الذكر من )2400 ر.ع( اإىل )٥000 

ر.ع( ومل يتطرق اإىل دية املراأة اإذ اأبقاها على حالها وهي ن�سف دية الرجل, ومن ثم 

فاإن تف�سري الن�س املتعلق بتحديد دية الرجل واملراأة وفق ما جاء بالتدرج ال�سالف 

ذكره يف املرا�سيم ال�سلطانية املذكورةـ  وهي القانون الذي يحكم ويحدد الدية �سواء 

للرجل اأم للمراأة ـ فاإن امل�سرع ق�سد باأن تكون دية االأنثى هي ن�سف دية الرجل واإال 

لكان قد ن�س يف الت�سريعات ال�سالف ذكرها على ذلك �سراحة, وهذا التف�سري هو ما 

جرى عليه ق�ساء املحكمة العليا. وملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد خالف 

ُعماين  ريال  األف  ع�سر  خم�سة  مببلغ  مورثتهم  دية  عن  للورثة  وق�سى  النظر  هذا 

اأن الهالكة مورثة املطعون �سدهم  )1٥000 ر.ع( وهي الدية املقررة للرجل برغم 

اأنثى وت�ستحق ن�سف دية الرجل وقدرها �سبعة اآالف وخم�سمائة ريال عماين  هي 

)7٥00 ر.ع( فبالتايل فاإن احلكم الطعني يكون قد خالف القانون يف تلك اجلزئية 

احلكم  بنق�س  الق�ساء  كذلك  واحلال  يتعني  مبا  والتاأويل  التطبيق  حيث  من  وذلك 

ا فيما يتعلق بدية مورثة املطعون �سدهم والق�ساء وعمالاً بن�س  املطعون فيه جزائياً

املادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية باأن يكون مبلغ الدية املق�سي 

اآالف  �سبعة  وقدره  ا  مبلغاً )2017/4٨٥م(  رقم  اال�ستئناف  يف  �سدهم  للمطعون  بها 

املطعون  اإلزام  مع  ذلك  عدا  فيما  الطعني  احلكم  وتاأييد  عماين  ريال  وخم�سمائة 

�سدهم امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

فيما  ا  جزئياً فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  »حكمت 
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اآالف  �سبعة  وقدره  ا  مبلغاً وبجعلها  �سدهم  للمطعون  بها  املق�سي  الدية  مببلغ  يتعلق 

املطعون  اإلزام  ومع  ذلك  عدا  فيما  وتاأييده  ر.ع(   7٥00( عماين  ريال  وخم�سمائة 

�سدهم امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة«.

 



الق�سم الرابع

الدائرة املدنية

)ج(
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/14م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سلطان بن حمد  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

ال�سيابي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)112(

الطعن رقم 2016/736م

ملكية )�سند – موافقة(

ال ميكن قانوناًا اإ�سدار �سند ملكية ب�سيغة �سكنية يف جزء من اأر�س زراعية اإال  -

مبوافقة وزارة الزراعة. اأثر ذلك اأن عدم اخت�سام وزارة الزراعة يف هذا النوع 

من اخل�سومة �سبب موجب لنق�س احلكم.

الوقائــــــع

رقم  االبتدائية  الدعوى  اأقام  �سده...  املطعون  اأن  الطعن  وقائع  تتلخ�س 

)2014/٥37م( اأمام املحكمة االبتدائية بربكاء �سد املطعون �سدها الثاين ووزارة 

االإ�سكان طلب فيها:

اإلزام املدعى عليها االأوىل با�ستخراج �سند ملكية ملوقع اأر�سه.

على �سند من القول باأنه ا�سرتى من املدعى عليه قطعة اأر�س مبوجب االإقرار ال�سرعي 

)94/9٥٨( من مزرعته وقد طلب منه اإنهاء اإجراءات وا�ستخراج ملكية االأر�س اإال 

اأن املدعى عليه يتحجج باإيقاف طلبات تق�سيم االأرا�سي الزراعية مما جعله احلال 

يقيم هذه الدعوى.

تناول نظر الدعوى اأمام حمكمة اأول درجة على الثابت مبحا�سر جل�ساتها وبجل�سة 

ا يف الدعوى. )12/2٨( قررت املحكمة اإدخال اإدارة االإ�سكان خ�سماً

والثانية  االأول  عليهما  املدعى  باإلزام  ا  ح�سوريًّ املحكمة  ق�ست  201٥/3/1م  وبجل�سة 

باإنهاء اإجراءات ا�ستخراج �سند ملكية الأر�س املدعي باحلدود املبينة يف االإقرار ال�سرعي 

رقم )94/٥٨( ال�سادر بتاأريخ 1994/10/11م واألزمت املدعى عليها امل�ساريف.

با�ستخراج  عليه  املدعى  اإلزام  يطالب  املدعي  كان  وملا  بقولها:  حكمها  موؤ�س�سة 
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وبجل�سة  املحكمة  هذه  كانت  وملا  منه  ا�سرتاها  التي  االأر�س  لقطعة  ملكية  �سند 

يف  ا  جديداً ا  خ�سماً لالإ�سكان(  العامة  )املديرية  اإدخال  قررت  2014/12/2٨م 

من   )1( املادة  بن�س  املقرر  من  وكان  ذلك  كان  ملا  التقا�سي  مل�سلحة  وذلك  الدعوى 

التخل�س  اإثبات  عليه  املدعى  وعلى  االلتزام  اإثبات  املدعي  على   « االإثبات:  قانون 

حمل  االأر�س  بيع  واقعة  �سحة  اإثبات  من  متكن  قد  املدعي  وكان  ذلك  كان  ملا  منه« 

141٥/٥/6هـ,  املوؤرخ   )94/٥٨( رقم  ال�سرعي  االإقرار  مبوجب  وذلك  التداعي 

والذي  )اآنذاك(  بربكاء  ال�سرعية  املحكمة  من  ال�سادر  1994/10/11م  املوافق 

ا  ت�سمن اإقرار املدعي عليه ببيعه للمدعي قطعة االأر�س التي بنى عليها امل�سرتي بيتاً

باملواد الثابتة الكائنة يف اجلحلية من حوزة بركاء.

وملا كان املدعى عليه ويف كافة اجلل�سات اأقر للمدعي بواقعة البيع اإال اأنه يدعي اأن 

وزارة االإ�سكان )املدعى عليها الثانية( هي من ت�سببت يف تاأخري ا�ستخراج �سند ملكية 

ملنزل املدعي.

ها احلكم فطعنت عليه باال�ستئناف املاثل مبوجب  وحيث اإن وزارة االإ�سكان مل يرت�سِ

يف  طلبت  قانوناًا  اأعلنت  201٥/3/24م  بتاأريخ  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة 

ختامها ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع بعدم َقبول الدعوى لرفعها بغري الطرق 

ا اإلغاء  التي ر�سمها القانون واإلزام امل�ستاأنف �سده االأول الر�سوم وامل�ساريف واحتياطيًّ

ا برف�س الدعوى وحتميل رافعها امل�ساريف. احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا على اأن امل�ستاأنف �سده االأول مل يتقدم بطلب التملك اأمام اجلهات املخت�سة  تاأ�سي�ساً

من  �سادرة  الئحة  تنظمه  الزراعية  القطع  تق�سيم  اأن  اإىل  اإ�سافة  امل�ستاأنفة  وهي 

وزارة الزراعة ويعترب اخت�سا�سها االأ�سيل.

201٥/4/14م  بتاأريخ  )201٥/1٥٨م(  رقم  حتت  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف موؤ�س�سة حكمها على اأ�سباب حمكمة اأول درجة وحيث 

املحكمة  اأمام  بالنق�س  االإ�سكان فطعنت عليه  وزارة  لدى  َقبوالاً  يلق هذا احلكم  مل 

العليا بتاأريخ 2016/٥/21م بو�ساطة مفو�سها القانوين فكانت اأ�سباب طعنها:

املادة  يف  االأرا�سي  قانون  لن�س  احلكم  ملخالفة  وذلك  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  ـ   1

ال   « االآتي:  على  ين�س  والذي  )2007/32م(  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  الرابعة 

اأو تعيني احلدود على االأرا�سي  امللك  اإثبات  الق�ساء النظر يف دعاوى  يجوز جلهات 
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اأو الف�سل فيها قبل التقدم بالطلبات املن�سو�س  التي ي�سري ب�ساأنها قانون االأرا�سي 

عليها يف املادة الثانية من هذا املر�سوم اإىل جلان �سوؤون االأرا�سي املخت�سة يف مديريات 

لها النظر يف  ودوائر االإ�سكان والكهرباء واملياه باملحافظات واملناطق, كما ال يجوز 

هذه الدعاوي اإال بعد التظلم اإىل الوزير من القرارات ال�سادرة يف �ساأنها ».

حيث يالحظ باأن احلكم املطعون فيه قد �ساير طلب املطعون �سده االأول با�ستخراج 

اأمام اجلهة املخت�سة وهي الطاعنة وهذا ي�سكل  �سند ملكية له دون تقدمه بطلب 

اأن  وبالتايل  القانونية  الن�سو�س  اأعمال  وتعطيل  مل�سمونه  ا  وجتاوزاً للقانون  ا  خرقاً

با�ستخراج  االأول  �سده  للمطعون  باحلكم  ذهب  عندما  ال�سواب  جانبه  قد  احلكم 

�سند ملكية مبوجب االإقرار ال�سرعي دون التقدم بطلب وفق االإجراءات التي ر�سمها 

القانون مما نلتم�س معه نق�س احلكم اإعماالاً لن�س املادة ال�سالفة الذكر.

2 ـ الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل الذي �ساب احلكم حيث كما هو وا�سح 

من �سند امللكية املرفق يف ملف الدعوى باأن االأر�س املطالب بها املطعون �سده ا�ستخراج 

�سند ملكية له هي اأر�س زراعية وبالتايل مبوجب الالئحة ال�سادرة من وزارة الزراعة 

باأن م�ساألة ف�سل جزء من االأرا�سي الزراعية يعّد اخت�سا�سا اأ�سيال لوزارة الزراعة 

للطاعنة  التق�سيم وال دخل  اأو  الف�سل  اأ�سباب ومربرات لطلب  لها من  ما يقدم  وفق 

يف االأمر فكان من الواجب على املطعون �سده االأول مبعية املطعون �سده الثاين يف 

حالة اأنه ال ينكر حق امل�سرتي اأن يتوجها اإىل وزارة الزراعة ال�ستكمال اإجراءاتهما 

كونها هي �ساحبة االخت�سا�س االأ�سيل مبا طلبه املطعون �سدهم وبالتايل ال جند 

تنفيذ  عن  باالمتناع  مواجهتها  وال  الدعوى  يف  الطاعنة  الخت�سام  وجه  اأي  هناك 

الالئحة  لوجود  واإمنا  االأر�س  تق�سيم  باإيقاف  تقم  ومل  االأول  �سده  املطعون  طلب 

املنظمة لالأرا�سي الزراعية فهي لها الدور يف مبا�سرة ما يطلبه املطعون �سدهم  وبعد 

ح�سولهم على املوافقة وعدم املمانعة من اجلهة املخولة يف تق�سيم االأر�س فلهم اأن 

يلجوؤوا اإىل الطاعنة ملبا�سرة مو�سوع اأر�سهم.

امل�سلك  �سلك  �سدهم  املطعون  وعلى  الدعوى  من  الطاعنة  اإخراج  نلتم�س  وبالتايل 

ال�سحيح والقانوين بطلبهم اإىل وزارعة الزراعة واحل�سول على عدم املمانعة ومن 

التي ح�سال  املوافقة  االإجراءات وفق  ا�ستكمال  اأجل  الطاعنة من  الرجوع على  َثمَّ 

عليها من قبل وزارة الزراعة.

وحيث  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإىل  واإعادته  احلكم  نق�س  طلب  اخلتام  ويف 
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اأعلنت املطعون �سدهم فردوا بو�ساطة حماميهم .... املقبول للرتافع اأمام املحكمة 

العليا واأودع �سند وكالته فقدم مذكرة رد طلب فيها رف�س الطعن؛ الأن احلكم اأ�س�س 

قانوناًا واأن وزارة االإ�سكان هي املخت�سة يف اإخراج �سند ملكية للم�سرتي.   

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

اإذ  اأن نعي الطاعنة على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان �سديد  من حيث املو�سوع 

ال ميكن قانوناًا اإ�سدار �سند ملكية م�ستقالًّ ب�سيغة �سكنية اإىل اآخر مما يرتتب عليه 

جتزئة القطعة التي حتويها امللكية بدون موافقة وزارة الزراعة وهي مل تخت�سم 

يف  الق�سور  حكمها  �ساب  املحكمة  فاإن  عليه  وبناءاً  الق�سية  يف  ا  طرفاً تدخل  ومل 

ا للقانون. الت�سبيب وفهم الق�سية وفقاً

فلما كان االأمر كذلك تعني نق�س احلكم واإلزام املطعون �سدهما امل�ساريف.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/14م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)113(

الطعن رقم 2016/993م

ميني حا�سمة )توجيه – دفع - حمكمة عليا( 

ال يجوز توجيه اليمني احلا�سمة كدفع الأول مرة اأمام املحكمة العليا بح�سبانها  -

حمكمة القانون وعدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام.

الوقائــــــع

يت�سح من االأوراق اأن املطعون �سده..... اأقام دعوى لدى املحكمة االبتدائية مب�سقط 

االإقرار  مبوجب  )22.743.000ر.ع(  مببلغ  له  مدين  الطاعن......  اأن  ت�سمنت 

200٨/9/1م لذا فقد طالب باإلزامه بال�سداد  املت�سمن بال�سك ال�سرعي املحرر يف 

مع األف ريال تعوي�س �سرر وقد اأعلن املدعى عليه بالن�سر ومل يح�سر.

باإلزام  )2013/42٥م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  2013/11/2٥م  وبتاأريخ 

املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي )22.743.000ر.ع( واألزمته بتعوي�س املدعي مببلغ 

األف ريال وامل�ساريف ومائة ريال اأتعاب حماماة.

ا اإىل اأن املدعي اأثبت دعواه باالإقرار ال�سادر لدى كاتب العدل الذي يفيد  ا�ستناداً

عليه  املحكوم  ا�ستاأنف  ثم  الدعوى  على  للرد  عليه  املدعى  ح�سور  وعدم  املديونية 

بتاأريخ  )201٥/332م(  رقم  حكمها  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  واأ�سدرت  احلكم 

201٥/٥/19م ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

واألزمت رافعه بامل�ساريف.

االخت�سا�س  بعدم  الدفع  واأن  الدين  ثبوت  يف  امل�ستاأنف  منازعة  عدم  على  ا  تاأ�سي�ساً

املحلي لكون موطنه املختار بوالية ال�سويق يف غري حمله؛ الأن امل�ستند ال�سرعي �سادر 

عن دائرة الكاتب بالعدل مبحافظة م�سقط.

املحكمة  لدى  بالنق�س  فيه  فطعن  امل�ستاأنف  لدى  َقبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 
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العليا مبوجب �سحيفة باأ�سباب الطعن مع طلب وقف التنفيذ حلني الف�سل يف الطعن.

هذا وقد اأقيم الطعن على االأ�سباب التالية:

ــ اخلطاأ يف تطبيق القانون وخمالفة الثابت باالأوراق:

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )44( املادة  خالف  فيه  املطعون  احلكم  باأن  قوالاً 

ا اإحالة الدعوى اإىل  والتجارية اإذ اإن اإقامة الطاعن بال�سويق )اخلبة( فكان متجهاً

على  بذلك  تاأخذ  مل  املحكمة  فاإن  ا  ا�ستئنافيًّ بذلك  دفعه  ورغم  املخت�سة  املحكمة 

ا باأن مقر املطعون �سده مب�سقط  اأ�سا�س �سدور ال�سند عن الكاتب بالعدل مب�سقط علماً

لذلك حرر ال�سند مب�سقط.

ــ خمالفة القانون:

قوالاً باأن احلكم املطعون فيه خالف املادة )1/9( من قانون التجارة املحدد لالأعمال 

للطاعن  اأثاث  ت�سنيع  مقابل  كان  املطالبة  مبلغ  اإن  اإذ  احل�سر  �سبيل  على  التجارية 

لذلك  مدين؛  بدين  ولي�س  جتاري  عمل  وهو  مرحلتني  على  �سده  املطعون  مب�سنع 

ينعقد االخت�سا�س للدائرة التجارية مبحكمة ال�سويق.

واأ�ساف الطاعن اأنه يتقدم بتوجيه اليمني احلا�سمة للمطعون �سده حيث اإن الطاعن 

ا من مبلغ املطالبة ومل يقر به املطعون �سده اأمام املحكمة بدرجتيها.  �سدد جزءاً

ــ الف�ساد يف اال�ستدالل:

املطعون  مناق�سة  اأو  فيه  التحقيق  بالدين دون  االإقرار  اعتمدت  املحكمة  باأن  قوالاً 

ا بحقوق  ا من الدين لذلك جاء احلكم جمحفاً �سده يف �سببه وقد �سدد الطاعن جزءاً

)الدائرة  ال�سويق  حمكمة  اإىل  واالإحالة  بالنق�س  يطالب  فهو  ولذلك  الطاعن 

ا بهيئة مغايرة. التجارية( النق�س واالإحالة ال�ستئناف م�سقط للنظر جمدداً

اأقيم ال�سند لدى الكاتب  وحيث رد املطعون �سده باأن الطاعن يقيم مب�سقط لذلك 

الدفع  واأن  بالدين  االإقرار  واأقام  اأمامه  بنف�سه  الطاعن  ح�سر  وقد  بها  بالعدل 

يجوز  فال  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  اإثارته  تقع  مل  التجارية  الدائرة  باخت�سا�س 

اإثارته اأمام املحكمة العليا كما اأن االإقرار �سريح وال يحتاج االأمر اإىل التحقيق كما 

اأن ادعاء �سداد جزء من الدين غري �سحيح بدليل عدم تقدمي ما يثبت ذلك لذا فقد 

طلب رف�س الطعن.



– ٥23 –

املحكمـــــــــــــــــة

ــ من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبوله �سكالاً

ا  ا حلني الف�سل يف الطعن طبقاً تاً وحيث اأوقفت املحكمة تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقَّ

الأحكام املادة )24٥( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ــ من حيث املو�سوع: 

فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  عليه  ردت  املحلي  االخت�سا�س  بعدم  الدفع  اإن  حيث 

من  طلب  على  بناء  مب�سقط  بالعدل  الكاتب  دائرة  لدى  بالدين  االإقرار  ب�سدور 

الطاعن وملا مل يثبت خالف ذلك فعد مقر اإقامته وقت اإقامة ال�سند مب�سقط وتعني 

رد هذا الطعن.

وحيث اإن بقية املطاعن املثارة من قبل الطاعن واملتعلقة باأن الدين كان مقابل اإجارة 

ا من الدين مل  على �سنع اأثاث لفائدته من قبل املطعون �سده واأن الطاعن �سدد جزءاً

يقر به املطعون �سده لذلك يوجه له اليمني احلا�سمة يف �ساأنه فهو دفع يثار الأول 

وعدم  القانون  حمكمة  باعتبارها  قانوناًا  يجوز  ال  ما  وهو  العليا,  املحكمة  اأمام  مرة 

تعلق هذا الدفع بالنظام العام لذلك اجته عدم اعتماده والت�سريح برف�س الطعن.

وحيث خاب الطاعن يف طعنه لذلك حتمل امل�ساريف القانونية عليه مع م�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن بامل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/14م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)114(

الطعن رقم 2016/16٥م

تنفيذ )جمع – ملفات- اإ�سكال(

طلب جمع ملفات التنفيذ لي�س من قبيل اال�ست�سكال القانوين الذي يثار مبنا�سبة  -

من   )411( للمادة  ا  وفقاً اأحكام  اعتماد  طلب  هو  ما  بقدر  ق�سائي  حكم  تنفيذ 

التنفيذ  ح�سيلة  توزيع  بكيفية  املتعلقة  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

لوجود جملة من الدائنني مبوجب اأحكام ق�سائية فتح يف �ساأنها ملفات تنفيذ.

الوقائــــــع

يت�سح من االأوراق اأن الطاعن...... اأقام ا�ست�سكاالاً لدى املحكمة االبتدائية بال�سيب 

املطعون  ل�سالح  بحقه  ال�سادر   ) )2012/61٥م  رقم  احلكم  تنفيذ  وقف  ا  طالباً

�سده....وذلك حلني �سدور قرار من قا�سي التنفيذ ب�سم ملفات التنفيذ املفتوحة 

�سد امل�ست�سكل ليتم التنفيذ يف جميعها كمخاطبة االدعاء العام ليتم حتويل كامل 

اقت�سام  بيعها ثم  ليتم  التنفيذ  املحجوزة لديه وو�سعها حتت ت�سرف دائرة  املبالغ 

املبالغ وتوزيعها على جميع الدائنني باعتبار اأن االدعاء العام يحتجز كامل اأمواله 

العينية واملنقولة والنقدية وهو متحفظ عليها دون قرار من املحكمة.

برف�س  )201٥/103م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  201٥/٨/10م  وبتاأريخ 

ا  �سبباً لي�س  امللفات  اأن طلب �سم  ا على  تاأ�سي�ساً بامل�ساريف  رافعه  واألزمت  اال�ست�سكال 

من اأ�سباب اال�ست�سكال يف ال�سند اإذ باالإمكان تقدمي ذات الطلب مبا�سرة اإىل قا�سي 

التنفيذ ليقرر فيه مبا يراه.

بتاأريخ  حكمت  التي  ال�سيب  ا�ستئناف  حمكمة  لدى  احلكم  امل�ست�سكل  فا�ستاأنف 

املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  ِبَقبول  )201٥/277م(  رقم  حتت  201٥/12/20م 

برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمته بامل�سروفات باعتبار انتفاء ال�سند القانوين 
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للطلب واأن ما اأثاره امل�ستاأنف يعد اأ�سبابا مو�سوعية ينبغي اإثارتها عند نظر الدعوى.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س اأمام هذه املحكمة 

ا حلني الف�سل يف  تاً مبوجب �سحيفة باأ�سباب الطعن مع تقدمي طلب وقف التنفيذ موؤقَّ

الطعن هذا وقد اأقيم الطعن على االأ�سباب التالية:

ــ قوالاً باأنه �سدر حكم جزائي بالدعوى رقم )2014/217م( يق�سي ب�سجن الطاعن 

ومتهم اآخر )�سقيقه( وبرد املبالغ امل�ستلمة من قبل املجني عليهم ومن بينهم املطعون 

�سده ورقمه )20٨( من بني )377( وقد مت فتح ملفات تنفيذ بعدد املجني عليهم 

جميع  ب�سم  طالب  لذلك  حدة  على  طرف  لكل  التنفيذ  على  يقدر  ال  الطاعن  واأن 

ا للمادة )411( من قانون  ملفات التنفيذ والق�سمة ق�سمة غرماء على اجلميع طبقاً

ا  االإجراءات املدنية والتجارية واأ�ساف الطاعن اأنه التزم ب�سداد )٥00ر.ع( �سهريًّ

لدى  املحجوزة  اأمواله  حتويل  على  احل�سول  يحاول  وهو  التنفيذ  ملفات  جميع  عن 

فهو  لذا  التنفيذ  طالبي  على  وتوزيعها  املبالغ  وحت�سيل  بيعها  ليتم  العام  االدعاء 

يطلب احلكم  بالنق�س واالإعادة للحكم بهيئة مغايرة.

وحيث مل يرد املطعون �سده على �سحيفة الطعن واأعلن بها قانوناًا.

املحكمـــــــــــــــــة

ــ من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبوله �سكالاً

الطعن  يف  الف�سل  حلني  ا  تاً موؤقَّ فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  املحكمة  اأوقفت  وحيث 

ا الأحكام املادة )24٥( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. تطبيقاً

ــ من حيث املو�سوع: 

حيث اإن اال�ست�سكال القانوين املثار من قبل الطاعن يتمثل يف طلب �سم جملة من ملفات 

تنفيذ مفتوحة �سده بغر�س تنفيذ اأحكام �سادرة �سده باالأداء لعدد من القائمني 

باحلق املدين وذلك حتى يقع التنفيذ يف جميعها مع ملف التنفيذ املتعلق باملطعون 

�سده على معنى اأحكام املادة )411( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

 وحيث اإن ما اأثاره الطاعن لي�س من قبيل اال�ست�سكال القانوين الذي يثار مبنا�سبة 

قانون  من   )411( للمادة  اأحكام  اعتماد  طلب  هو  ما  بقدر  ق�سائي  حكم  تنفيذ 



– ٥26 –

االإجراءات املدنية والتجارية املتعلقة بكيفية توزيع ح�سيلة التنفيذ لوجود جملة 

من الدائنني مبوجب اأحكام ق�سائية فتح يف �ساأنها ملفات تنفيذ.

حتى  باملو�سوع  املتعهد  التنفيذ  قا�سي  اإىل  يقدم  اأن  يجب  الطاعن  طلب  اإن  وحيث 

يقرر يف �ساأنه واأن جتاوز هذه املرحلة يجعل اال�ست�سكال غري جدي وبال �سند قانوين 

يقوم عليه.

وانتفاء  جديته  لعدم  اال�ست�سكال  برف�س  ق�سى  ملا  فيه  املطعون  احلكم  اإن  وحيث 

مقوماته القانونية يكون قد اأ�ساب �سحيح القانون وتعني رف�س الطعن.

وحيث خاب الطاعن يف طعنه واجته اإلزامه بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن بامل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/14م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)11٥(

الطعن رقم 2016/٥76م

اأر�س )تق�سيم - �سروط( 

يجوز تق�سيم االأرا�سي �سريطة توافر ال�سوابط االآتية: -

اخلا�سة  - ال�سوارع  اأحد  حرم  من  مبا�سر  مدخل  اأر�س  قطعة  لكل  يكون  اأن   -1  

بالتق�سيم بعر�س ال يقل عن )1٥م2( والتي كانت قائمة من قبل, وهذا من باب 

اجلدل املو�سوعي؛ الأن ال�سيء على ما اأ�س�س ال على ما اأدرك فال يرجع القانون 

باأثر رجعي.

2- اأال تزيد ن�سبة خ�سم امل�ساحة املخ�س�سة للخدمات عن )30%( من امل�ساحة  -

الكلية لقطعة االأر�س املراد تق�سيمها.

الوقائــــــع

حمكمة  اأمام  بدعواها  االأوىل  �سدها  املطعون  تقدمت  اأْن  الطعن  وقائع  تتلخ�س 

امل�سنعة االبتدائية مطالبة فرز وجتنيب ن�سيبها من قطعة االأر�س الزراعية الكائنة 

امل�ساحي رقم )023/23/3/34٨  الر�سم  الغاف ذات  امل�سنعة منطقة ودام  بوالية 

الوريث  اأخيها  خمت�سمة  الهالك  اأبيها  من  ا  مرياثاً اإليها  واالآيلة  199٨م2(  مب�ساحة 

واملديرية العامة لالإ�سكان بامل�سنعة.

منطوقه:  ق�سى  والذي  احلكم  �سدر  201٥/1/22م  وبتاأريخ  اجلل�سات  تداول  ومت 

» حكمت املحكمة بفرز ن�سيب املدعية من قطعة االأر�س الزراعية املبينة اأو�سافها 

اخل�سم  واإلزام  201٥/10/6م  يف  املوؤرخ  امل�ساحي  للر�سم  ا  وفقاً الدعوى  بعري�سة 

الكائنة  الغاف  ودام  باملربع   )34٨( رقم  الزراعية  االأر�س  بيانات  بتعديل  املدخل 

ا  وفقاً الزراعية  االأر�س  من  بن�سيبها  للمدعية  ملكية  �سند  واإ�سدار  امل�سنعة  بوالية 

للر�سم امل�ساحي املوؤرخ يف 201٥/10/6م واألزمت املدعى عليه امل�ساريف«.
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موؤ�س�سة ق�ساءها باأن الثابت للمحكمة اأن االأر�س مو�سوع الدعوى كانت مقيده با�سم 

ورثة...... ثم انتقلت ملكيتها للمدعى عليه االأول واأن املدعى عليه االأول قد اأفرز 

16/رجب/1434هـ,  يف  املوؤرخ  الق�سمة  حم�سر  مبوجب  االأر�س  هذه  من  للمدعية 

املوافق 26/مايو/2013م م�ساحة من االأر�س وقدرها )199٨م2( واأن املدعية قدمت 

ا يف 201٥/10/6م  ا بن�سيبها من االأر�س مو�سوع الدعوى حمل تاريخاً ا م�ساحياًّ ر�سماً

وكان الن�س يف القرار الوزاري رقم )2013/٥3م( ال�سادر من وزير االإ�سكان باملادة 

اخلا�سة  ال�سوارع  اأحد  حرم  من  مبا�سر  مدخل  اأر�س  قطعة  لكل  يكون  اأن   )4/٥(

ا اأو التي كانت قائمة من قبل  بالتق�سيم بعر�س ال يقل عن )1٥م2( خم�سة ع�سر مرتاً

اأن كانت قائمة من قبل هو مدخلها  االأر�س  اأن مدخل  القرار  فاإن موؤدى هذا  وعليه 

ا. ال�سابق ومل تقدم االإ�سكان لالأر�س مو�سوع التق�سيم مدخالاً غري مدخلها القائم �سابقاً

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى وزارة االإ�سكان فطعنت عليه باال�ستئناف قيد 

2016/3/16م  بتاأريخ  حكمها  فاأ�سدرت  )2016/424م(  رقم  حتت  اال�ستئناف 

بتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

َقبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث  درجة  اأول  حمكمة  اأ�سباب  على  ق�ساءها  موؤ�س�سة 

لدى وزارة االإ�سكان فطعنت عليه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بتاأريخ 2016/4/7م 

بو�ساطة مفو�سها القانوين فكانت اأ�سباب طعنه كالتايل:

اأوراق  وا�سح من خالل  اإنه كما هو  وتاأويله: حيث  القانون  : اخلطاأ يف تطبيق  اأوالاً

الدعوى باأن طالبي التق�سيم هم ورثة, واأن اخت�سا�س فرز وجتنيب احل�س�س يدخل 

�سمن االخت�سا�س الوالئي للدائرة ال�سرعية ال املحكمة املدنية فلذا كان يتوجب 

رفع الدعوى اأمام الدائرة ال�سرعية وكان على املحكمة اأن حتكم بعدم اخت�سا�سها 

ا بنظر الدعوى. والئيًّ

ا: العيب الذي �ساب احلكم حيث اإن �سوابط تخطيط االأرا�سي ال�سادرة بالقرار  ثانياً

اأن  مواطن  اأي  من  بالتق�سيم  املطالبة  اأثناء  ت�ستوجب  )2013/٥3م(  رقم  الوزاري 

يو�سع طريق بعر�س ال يقل عن )1٥م2( وهذا ما مل يتحقق يف �ساأن احلكم ال�سادر 

ل�سالح امل�ستاأنف �سدها حيث اإنه كما هو وا�سح اأن عر�س الطريق يقل عن )1٥م2( 

ا بذلك النظم التخطيطية. خمالفاً

ا: وت�ستند الطاعنة يف ذلك لن�س املادة )٥( الفقرة رقم )4(: » يجوز تق�سيم  ثالثاً
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مدخل  اأر�س  قطعة  لكل  يكون  اأن  ـ   4 االآتية:  ال�سوابط  توافر  �سريطة  االأرا�سي 

مبا�سر من حرم اأحد ال�سوارع اخلا�سة بالتق�سيم بعر�س ال يقل عن )1٥م2( اأو التي 

كانت قائمة من قبل«.

ا برف�س الدعوى اأو اإحالتها اإىل هيئة  وطلب يف اخلتام نق�س احلكم واحلكم جمدداً

مغايرة.

اأمام  للرتافع  املقبول   ... حماميها  بو�ساطة  �ساحلة  �سدها  املطعون  اأعلنت  وحيث 

اأ�س�س  لكونه  الطعن؛  َرْف�َس  فيه  الرد طلب  وكالته وقدم  �سند  واأودع  العليا  املحكمة 

ا وقانوناًا. واقعاً

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع اأن نعي الطاعنة على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان املتداخلة 

رقم  الوزاري  القرار  على  بناءاً  االأر�س  تق�سيم  يجوز  الأنه  �سديد؛  غري  بينها  فيما 

تق�سيم  يجوز  منه   )٥( املادة  فن�ست  االإ�سكان  وزارة  من  ال�سادر  )2013/٥3م( 

االأرا�سي �سريطة توافر ال�سوابط االآتية:

1 ـ اأن يكون لكل قطعة اأر�س مدخل مبا�سر من حرم اأحد ال�سوارع اخلا�سة بالتق�سيم 

اجلدل  باب  من  وهذا  قبل,  من  قائمة  كانت  والتي  )1٥م2(  عن  يقل  ال  بعر�س 

املو�سوعي؛ الأن ال�سيء على ما اأ�س�س ال على ما اأدرك فال يرجع القانون باأثر رجعي.

امل�ساحة  من   )%30( عن  للخدمات  املخ�س�سة  امل�ساحة  خ�سم  ن�سبة  تزيد  اأال  ـ   2

الكلية لقطعة االأر�س املراد تق�سيمها وهذه االأر�س ينطبق عليها القانون يف تف�سريه 

ا�س�س  احلكم  فاإن  كذلك  االأمر  كان  فلما  القانون  هذا  على  حكمها  عللت  واملحكمة 

الق�سمة  االتفاق على  بعد  املدنية خمت�سة  الدائرة  فاإن  املو�سوع  قانوناًا ومن حيث 

والدائرة املدنية نظرت االتفاق وهو عقد والعقود اأمرها اإىل الدائرة املدنية, مما 

يتعني رف�س الطعن.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/2٨م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)116(

الطعن رقم 2016/4٥2م

خبري )مهمة- اإعالن - بطالن( 

اأن  - لديه  ثبت  اإذا  اإال  اخل�سوم  اأحد  مغيب  عند  اأعماله  يبا�سر  اأن  للخبري  لي�س 

االإعالن بلغ للخ�سوم.

جتاوزت حمكمة احلكم املطعون �سده دفع الطاعن بخ�سو�س عدم اإعالنه من قبل  -

اخلبري املنتدب وقيام هذا االأخري باملعاينة يف غيابه مع ح�سور ممثل للمطعون 

�سدها ومل تتحَر املحكمة يف االأمر ومتى ثبت لديها عدم اإعالن الطاعن فعليها 

اإعالن  لعدم  االأول  للتقرير  بالن�سبة  البطالن  لرتتب  االختبار  اإعادة  ا  وجوباً

الطاعن لالأ�سرار بحقوقه املكفولة بقانون االإثبات.

الوقائــــــع

ا  يت�سح من االأوراق اأن الطاعن.... اأقام دعوى لدى املحكمة االبتدائية ب�سحار طالباً

احلكم باإلزام املطعون �سدها �سركة ... للتجارة باأن توؤدي له مبلغ )200.000ر.ع( 

ا عن االأ�سرار التي حلقت مبزرعته وعدم �سالحيتها للزراعة مع )٥0.000ر.ع(  تعوي�ساً

عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة نتيجة املواد ال�سارة وال�سامة التي تراكمت 

فيها ب�سبب فعل ال�سركة.

واأو�سح يف دعواه اأن ال�سركة املذكورة تعمل يف جمال تخزين وتك�سري معدن الكروم 

تابعة  ملزرعته  جماورة  باأر�س  اأعمال  من  به  قامت  ما  ونتيجة  ت�سديره  واإعادة 

للمدعو.... واملتمثلة يف ا�ستغالل اأر�سه يف تخزين اأحجار معدن الكروم ثم اإعادة 

اإىل  الكروم  اأحجار �سغرية تطايرْت ذرات وبقايا معدن  طحنها وتفتيتها على �سكل 

اأر�سه وتغطيتها بطبقة �سوداء من ذات املعادن ال�سارة مما حال دون ا�ستغالل اأر�سه 

الرتاخي�س  على  ح�سلت  باأنها  ال�سركة  ردت  وقد  بالتعوي�س  طالب  لذلك  وزراعتها 

ا من اإدارة البيئة وال�سوؤون املُناخية ف�سالاً عن اأن اأر�س املدعي تبعد عن االأر�س  �سابقاً
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وطالبت  ترابي  طريق  بينهما  ويف�سل  االأمتار  ع�سرات  ن�ساطها  يف  ت�ستغلها  التي 

اأعمال  عن  ناجتة  خملفات  هناك  كان  اإذا  ما  لبيان  بذلك  املحكمة  فاأذنت  باختبار 

املدعى عليها واأ�سرت باأر�س املدعي وحتديد التعوي�س اجلابر لها.

وبتاأريخ 201٥/4/29م اأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )2013/10م( برف�س الدعوى 

واإلزام رافعها بامل�ساريف.

ا على ما اأنتجه االختبار من اأن اأر�س املدعي �ساحلة للزراعة غري اأنها بحالة  تاأ�سي�ساً

ادعاءات  �سحة  عدم  اأكدت  املحكمة  اأجرتها  التي  املعاينة  اأن  اإىل  اإ�سافة  اإهمال 

املدعي.

رقم  حكمها  �سحار  ا�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وقد  احلكم  املدعي  فا�ستاأنف 

)201٥/٥77م( بتاأريخ 2016/2/21م برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

واألزمت امل�ستاأنف بامل�ساريف.

ا اإىل اأن املحكمة ال ترى حاجة لالإذن باختبار ثالث طاملا اأنها اعتمدت راأي  ا�ستناداً

خبري زراعي خمت�س يف الرتبة.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س لدى هذه املحكمة 

مبوجب �سحيفة باأ�سباب الطعن ا�ستندت اإىل ما يلي: 

ــ اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه:

اأول درجة  اأ�سباب حكم  اأ�س�ست ق�ساءها على  ملا  واب  ال�سّ املحكمة جانبت  باأن  قوالاً 

التقريرين  يف  للف�سل  ثالثية  بلجنة  االختبار  باإعادة  الطاعن  طلبات  متجاهلة 

حيث اإن التقرير االأول اأجنز �سنة )2012م( والثاين يف )201٥م( فكان االختالف 

املنتدب  اأن تقرير اخلبري  الطاعن  واأ�ساف  اإىل جلنة ثالثية  اللجوء  بينهما وتعني 

باطل خللوه من حما�سر االأعمال التي قام بها ومل يت�سل بالطاعن واأخرى املعاينة 

يف غيابه فيما ح�سرت املطعون �سدها كل ذلك يف خمالفة الأحكام املادتني )92, 97( 

ا عن التقرير االأول دون بيان االأ�سباب  من قانون االإثبات كما جاء التقرير خمتلفاً

ودون ا�ستدعائه ملناق�سة باجلل�سة.

ــ الف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع والق�ساء بخالف الثابت باالأوراق:

قوالاً باأن اإغفال احلكم دفاع اأبداه اخل�سم يرتتب عليه بطالن احلكم اإذا كان هذا 
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ا يف النتيجة التي انتهت اإليها املحكمة وقد طالب الطاعن قبل  ا وموؤثراً الدفاع جوهريًّ

الف�سل يف الدعوى باإعادة الدعوى للخبري لبحث االعرتا�سات املوجهة على اأعماله 

وا�ستدعاء اخلبري ملناق�سة اأو انتداب جلنة ثالثية الإعداد تقرير فني حول ت�سارب 

التقريرين لكن املحكمة مل تبحث هذه امل�ساألة لذا يتجه نق�س احلكم املطعون فيه 

مع االإحالة.

تخت�س  وقائع  م�ساألة  عن  عبارة  الطاعن  اأثاره  ما  باأن  �سدها  املطعون  ردت  وحيث 

ا عن خمت�س بل عن  بها حمكمة املو�سوع واأ�سافت اأن االختبار االأول مل يكن �سادراً

مهند�س معماري جماله الت�سميم واالإ�سراف وامل�سح ولي�س باالأعمال الزراعية لذلك 

عاينت  املحكمة  واأن  خا�سة  التعار�س  انتفى  وبذلك  ا  زراعيًّ ا  خبرياً املحكمة  ندبت 

اأر�س الطاعن وتطابق راأيها مع راأي اخلبري فال موجب لالعرتا�س على االختبار وقد 

ا�ستجابت املحكمة ملا اأبداه الطاعن وفتحت باب املرافعة ورد اخلبري على اعرتا�سات 

ا لتقريره ال�سابق املبني على اأ�س�س علمية  الطاعن بتقريره التكميلي الذي جاء موؤكداً

وفنية دقيقة وثبت باحلجة عدم وجود مزروعات �سابقة اأو الحقة باملزرعة التي 

هي مهملة وبالتايل ال يوجد اأي �سرر بها خا�سة واأن املزرعة املجاورة بجهة الغرب 

النباتات  لالأغنام, وحالة  وَحظاِئُر  مو�سمية  وزراعات  نخيل  بها  التداعي  اأر�س  من 

جيدة واأن املطعون �سدها تعمل ب�سكل قانوين وال خطاأ ين�سب اإليها وثبت باملعاينة 

عدم �سحة ادعاءات الطاعن واجته رف�س الطعن.

وحيث عقب الطاعن باأن الردَّ مل يتعلق باأ�سباب الطعن اإذ مل تقم حمكمة اال�ستئناف 

ا ملا ذكرته املطعون �سدها ومت�سكت هذه االأخرية بردها باأن  مبعاينة االأر�س خالفاً

حمكمة اال�ستئناف اأعادت االختبار لريد اخلبري على اعرتا�سات الطاعن وهو ما قام 

ا مع التقرير االأول.   به بتقريره التكميلي الذي جاء متفقاً

املحكمـــــــــــــــــة

ــ من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبوله �سكالاً

ــ من حيث املو�سوع: 

بكتب  اخل�سوم  اإعالن  اخلبري  على  االإثبات  قانون  من   )92( املادة  اأوجبت  حيث 

م�سجلة تر�سل قبل تاأريخ بداأ عمله ب�سبعة اأيام على االأقل يخربهم فيها مبكان اأول 

اجتماع ويومه و�ساعته... ويرتتب على عدم دعوة اخل�سوم بطالن عمل اخلبري كما 
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اأوجبت املادة )97( من القانون املذكور على اخلبري اإعداد حم�سر باأعماله ي�ستمل 

على بيان ح�سور اخل�سوم واأقوالهم ومالحظاتهم موقعة منهم.

وحيث اإنه لي�س للخبري اأن يبا�سر اأعماله عند مغيب اأحد اخل�سوم اإال اإذا ثبت لديه 

اأن االإعالن بلغ للخ�سوم.

وحيث خال تقرير االختبار املعتمد يف احلكم يف الدعوى مما يثبت اإعالن الطاعن 

التقرير  اأ�سار  حيث  اإليها  االإملاع  ال�سابق   )92( املادة  اأحكام  وفق  قانوناًا  يجب  كما 

املرفقة  املذكرات  اإىل  الرجوع  اأنه مت  )الطاعن(  املدعي  وم�ستندات  اأقوال  باب  يف 

مبلف الدعوى يف حني اأ�سار التقرير اإىل اأقوال املدعى عليها )املطعون �سدها( لديه 

مبحا�سر اأعماله.

وحيث جتاوزت حمكمة احلكم املطعون �سده دفع الطاعن بخ�سو�س عدم اإعالنه من 

قبل اخلبري املنتدب وقيام هذا االأخري باملعاينة يف غيابه مع ح�سور ممثل للمطعون 

ا  �سدها ومل تتحَر املحكمة يف االأمر ومتى ثبت لديها عدم اإعالن الطاعن عليها وجوباً

اإعادة االختبار لرتتب البطالن بالن�سبة للتقرير االأول لعدم اإعالن الطاعن لالأ�سرار 

املتعلقة  املطاعن  بقية  االإثبات, وحيث ودون اخلو�س يف  بقانون  املكفولة  بحقوقه 

ا باأحكام املادة  باأ�سل النزاع  وطاملا �ساب االختبار البطالن لعدم اإعالن الطاعن تقيداً

ا بالنق�س مع  )92( وما يليها من قانون االإثبات فاإن احلكم املطعون فيه اأ�سحى حريًّ

ا بهيئة مغايرة. االإحالة للنظر جمدداً

الكفالة  اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد  وحيث جنح الطاعن يف طعنه واجته 

للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف ب�سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/2٨م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)117(

الطعن رقم 2016/491م

تعوي�س )اأر�س - اخت�سا�س(

دعوى التعوي�س عن االأ�سرار الواقعة باالأر�س من الدعاوى التي يخت�س بنظر  -

خ�سوماتها الق�ساء العادي.

الوقائــــــع

اأمام املحكمة االبتدائية  اأقام الدعوى ابتداء  اأن الطاعن  تتلخ�س وقائع الدعوى 

عليها  املدعى  اإلزام  خاللها  من  طلب  )122/ث/201٥م(  بالرقم  املعاول  بوادي 

ا عن اجلزء امل�ستقطع من ملكيته ال�سادرة  االأوىل وزارة االإ�سكان اأن توؤدي له تعوي�ساً

بتاأريخ 2014/4/17م بقطعة اأر�س اأخرى واإلزام املدعى عليها االأوىل والثانية اأن 

ا عن اإزالة ال�سور واملزروعات واملباين واالإ�سغاالت  توؤدي له )1٥0.000ر.ع( تعوي�ساً

ا عن االأ�سرار النف�سية واإلزام املدعى  واإلزامهما باأداء مبلغ مائة األف ريال تعوي�ساً

عليها الثانية يوقف اإجراءات اإزالة االإ�سغاالت حلني الف�سل يف الدعوى واإلزامهما 

ب�سداد األف ريال اأتعاب حماماة.

وذلك لقوله: اإنه ميتلك قطعة االأر�س الزراعية مبربع العرب بوالية بركاء مب�ساحة 

)2٥6٥7( مبوجب قرار اللجنة املحلية واأنه قام با�ستخراج اإباحة لبناء �سور وغرفتني 

ومت البناء باأطراف املزرعة بجدار طريق يف�سل مزرعته عن مزرعة اأحد املواطنني.

للمدعى عليها  باملزروعات وتقدم بطلب  م�ستغلة  �ساحة  وحيث تقع خلف مزرعته 

بق�سد م�ساحتها و�سمها مللكه ومتت مبا�سرة االإجراءات و�سدر بها �سند ملكية وقام 

با�ستخراج اإباحة بناء �سغرى وقام بالت�سييد ق�ست بعدها حمكمة الق�ساء االإداري 

بعدم �سحة قرار االإ�سكان ب�سم جزء من الطريق ل�سند ملكيته ومما اأدى النتقا�س 

اأبواب  باإزالة اجلدار اخلارجي وثالثة  اأ�سرار كثرية وذلك  ملكه وترتب على ذلك 
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حديدية واقتالع كيبل كهربائي واإزالة حظائر واأ�سجار اأخرى واأدى ذلك لفقدانه 

مل�ساحة )600م2( والتي متلكها مبوجب �سند ملكية �سحيح.

الثابت  النحو  على  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  بالنظر  الدعوى  تدوولت  وحيث 

مبحا�سر جل�ساتها.

الدعوى  بنظر  ا  والئيًّ اخت�سا�سها  بعدم  201٥/12/21م  بجل�سة  حكمت  وحيث 

يناير  ب�سهر  تنظر  اأن  على  مب�سقط  االإداري  الق�ساء  حمكمة  بحالتها  وباإحالتها 

2016م وعلى اأمانة ال�سر اإعالن الغائب من اخل�سوم واأبقت الف�سل يف امل�ساريف.

املاثل  باال�ستئناف  عليه  فطعن  املدعي  لدى  َقبوالاً  الق�ساء  ذلك  ي�سادف  ومل 

مبوجب �سحيفة اأودعها وكيله القانوين يف املوعد الزمني املقرر لال�ستئناف بتاأريخ 

احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  ِبَقبول  ختامها  يف  طلب  2016/1/3م 

مو�سوعها  يف  للنظر  درجة  اأول  ملحكمة  الدعوى  باإعادة  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف 

والق�ساء للم�ستاأنف بالطلبات ال�سابقة يف �سحيفة دعواه واإلزام املدعى عليهما مببلغ 

األف ريال اأتعاب حماماة واأن مو�سوع الدعوى هو التعوي�س ويتعلق بالق�ساء املدين.

2016/2/24م  بتاأريخ  )2016/6م(  رقم  حتت  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

بتاأييد احلكم موؤ�س�سة حكمها على اأ�سباب حمكمة اأول درجة.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعن فطعن عليه بالنق�س اأمام املحكمة العليا 

العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول   ... حماميه  بو�ساطة  2016/3/24م  بتاأريخ 

واأودع �سند وكالته ودفع الر�س املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه بقوله:

1ـ  اإن املحكمة وقع لديها خلط يف االأمور حيث اعتربت هذه الدعوى هي تعوي�س عن 

قرار اإداري وهو فهم وتطبيق خاطئ من املحكمة وخلط بني اأعمال االإدارة وما ينتج 

عنها من اأ�سرار والقرار االإداري الذي حدد له القانون طرق طعن عليه, واأن مناط 

الدعوى هو تعوي�س عن اأعمال االإدارة ولي�س عن القرار االإداري.

ملكيته  ببطالن  الطاعن  �سد  االإداري  الق�ساء  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  اإن  ـ   2

االأوىل  �سدها  املطعون  من  �سحيح  ملكية  �سند  له  وال�سادر  بالطريق  الوارد  للجزء 

ا عن  اإليه املحكمة م�سدرة احلكم الطعني واعتربته اأنه قرار اإداري رغماً مل تلتفت 

اأنه حكم �سادر ببطالن �سند ملكية يف اجلزء املقال باأنه يتبع الطريق وانتهت اإىل 

اإزالة االأعمال التي قام بها الطاعن وكبدته خ�سائر فادحة اإذن ل�سنا يف جمال قرار 
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اإداري بل حكم حمكمة �سادر بناء على اأخطاء من املطعون �سدهما مما يحق اإقامة 

الدعوى لدى الق�ساء العادي لطلب التعوي�س الخت�سا�س الق�ساء العادي بذلك.

3 ـ اإن الدعوى املطعون على حكمها هي دعوى تعوي�س ثابت منها عنا�سر امل�سوؤولية 

التق�سريية الثالث من خطاأ ارتكبته املطعون �سدها االأوىل من تاأكدها من اأحقية 

الطاعن يف ملكية االأر�س واإ�سدار �سند ملكية بذلك ثم قيامها باإزالة وانتقا�س من 

ملكية الطاعن من االأر�س ال�سابق �سدور �سند ملكية له واإنها تعلم بخطئها اأي توافر 

ال�سبب الثاين من عنا�سر امل�سوؤولية التق�سريية وهو ال�سرر كذلك العن�سر الثالث من 

عنا�سر امل�سوؤولية التق�سريية قد توافر مما يكون معه االخت�سا�س ينعقد للمحكمة 

املدنية العادية لكون الدعوى تعوي�س عن اأعمال ولي�س على قرار اإداري.

ا يف اال�ستدالل واأن احلكم قائم  �سدر احلكم الطعني معيبا بالق�سور يف الت�سبيب فا�سداً

على ا�ستنباط باطل وثابت ذلك مما انتهت اإليه املحكمة م�سدرة احلكم الطعني من 

ا بنظر الدعوى واإحالتها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري دون  عدم اخت�سا�سها والئيًّ

حتقيق دفاع الطاعن وهو دفاع جوهري ودون الرد عليه مبا ي�سلح للرد على الرغم 

من اأن الطاعن قد اأو�سح اأن الدعوى بطبيعتها هي دعوى تعوي�س عن اأعمال االإدارة 

وعالقة  و�سرر  خطاأ  من  الثالث  التق�سريية  امل�سوؤولية  عنا�سر  فيها  توافر  التي 

االإجراءات  املادة )111( من قانون  باإعمال ن�س  املحكمة  بينهما واكتفت  ال�سببية 

دفاع  على  الرد  واأغفل  اإعمالها  �سروط  توافر  عدم  عن  ا  رغماً والتجارية  املدنية 

الطاعن مما اأ�ساب احلكم الطعني بعيب الق�سور يف الت�سبيب املبطل واأن احلكم �سدر 

ا باإعادة االأوراق اإىل حمكمة اأول  ا اإلغاوؤه والق�ساء جمدداً ا يف اال�ستدالل متعيناً فا�سداً

درجة لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وحيث اأعلنت وزارة االإ�سكان فردت على مذكرة الطاعن بقولها:

لقد مت الف�سل يف الدعوى امل�سار اإليها اأعاله من قبل حمكمة الق�ساء االإداري و�سدر 

بها حكم نهائي مت ال�سري يف اإجراءات تنفيذه بعدم �سحة قرار وزارة االإ�سكان يف �سم 

الطريق اإىل اأر�س الطاعن.

فالوزارة  امللكية  �سند  من  اإنقا�سها  مت  التي  امل�ساحة  عن  بالتعوي�س  يتعلق  فيما  اأما 

ا للحكم ال�سادر  )املطعون �سدها( مل تقم بذلك من تلقاء نف�سها واإمنا مت التعديل وفقاً

الواجب النفاذ من حمكمة الق�ساء االإداري لوجود خطاأ يف اإ�سدار �سند ملكية ملوقع 
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امل�سح ات�سح وجود  اإعادة  ا باملوقع واأثناء  اإ�سقاطات �سابقاً طريق وذلك لعدم وجود 

التخطيطي  بالتقرير  تو�سيحه  مت  ح�سبما  امللكية  �سند  عن  باملوقع  زائدة  م�ساحة 

وبحكم املحكمة.

وامل�ساحة التي مت اإنقا�سها مل تكن باالأ�سل مملوكة للطاعن واإمنا مت اإ�سافتها مبوجب 

املتبعة  االإجراءات  ح�سب  ملكية  �سند  بها  و�سدر  قائم  كو�سع  للموقع  م�سح  اإعادة 

بالوزارة, وطلب يف اخلتام رف�س الطعن. 

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية القانونية فهو مقبول �سكالاً

اإذ  �سديد  البيان  ال�سالفة  باالأ�سباب  احلكم  على  الطاعن  نعي  اإن  املو�سوع  حيث  من 

الطاعن يطالب بالتعوي�س عن اجلزء الذي اأ�سقط من امللكية االأوىل الذي حكمت 

ا باأن ذلك جزٌء من اأر�سه فيطلب  الق�ساء االإداري باإ�سقاطه الواقع على الطريق زاعماً

حكم  فاإن  العادي  الق�ساء  اخت�سا�س  من  هي  التعوي�س  م�ساألة  كانت  فلما  التعوي�س 

املحكمة بعدم االخت�سا�س غري موفقة يف ذلك وعليها اأن تنظر يف الق�سية وحتكم 

ا. ا اأو اإيجاباً مبا اأراها اهلل من الراأي يف الق�سية �سواءاً �سلباً

فلما كان االأمر كذلك تعني نق�س احلكم واإعادة الق�سية اإىل املحكمة االبتدائية الدائرة 

الثالثية بالر�ستاق للنظر فيها واإبقاء امل�ساريف حممولة على الطاعن مع رد الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل املحكمة االبتدائية الدائرة الثالثية بالر�ستاق للنظر واإبقاء امل�ساريف 

حممولة على الطاعن مع رد الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/2٨م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)11٨(

الطعن رقم 2016/٨99م

�سرر )اإعالن- ن�سر- تعوي�س(

املطالبة بالتعوي�س عن ال�سرر املتح�سل من اإعالن بالن�سر عرب ال�سحف اليومية  -

نية  انتفاء  مع  اآخر  كفيل  لدى  عمل  على  احل�سول  فر�س  من  يحد  اأنه  بحجة 

وهذا  بالن�سر,  باالإعالن  للحق  م�سروع  ا�ستعمال  الأنه  موجب؛  غري  به  االأ�سرار 

يدخل يف اجتهاد حمكمة املو�سوع املطلق.

الوقائــــــع

اأن الطاعنة �سركة ... للطباعة والن�سر واالإعالن اأقامت دعوى  يت�سح من االأوراق 

لديها  يعمل  كان  �سده.....  املطعون  اأن  ت�سمنت  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  لدى 

ال�سركة  منحته  وقد  2011/12/31م  بتاأريخ  خدماته  اإنهاء  ومت  حترير  كمدير 

�سيارة عن طريق �سركة ... للتمويل بنظام الدفع باالأق�ساط لقيمة ال�سيارة واأ�سافت 

ا حتت رقم )2012/36م(  ا عماليًّ ا�ست�سدر حكماً املدعى عليه  اأن  املدعية  ال�سركة 

اأن  على  ال�سيارة  قيمة  باقي  ب�سداد  يلزمه  ما  املذكور  احلكم  مبنا�سبة  �سدر  كما 

رفع  تاأريخ  حتى  امل�ستحقة  االأق�ساط  قيمة  بلغت  وقد  الرهن  بفك  املدعية  تقوم 

املدعى  منها  دفع  املذكور  باحلكم  الفرعية  الدعوى  مبوجب  )3.477ر.ع(  الدعوى 

عليه )91٥ر.ع( فيكون املبلغ امل�سدد من قبل ال�سركة املدعية ل�سركة التمويل حتى 

لها  يوؤدي  باأن  عليه  للمدعى  ال�سامنة  باعتبارها  )2.٥62ر.ع(  2013/11/17م 

ا( مت �سدادها ل�سركة التمويل مع االأتعاب وامل�ساريف. )2.٥62ر.ع( اأق�ساط )14�سهراً

وحيث رد املدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها باأحكام نهائية 

حازت حجية االأمر املق�سي به وحتديد احلكم العمايل رقم )2012/36م( واملوؤيد 

ا رقم )2012/609م( ولدى املحكمة العليا الطعنني )12٥, 2012/140م(  ا�ستئنافيًّ
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ا اأن ال�سركة مل ت�سلمه ال�سيارة ومل ت�سدد له املبالغ التي اقتطعتها من راتبه  م�سيفاً

ملدة عامني يف مقابل اأق�ساط ال�سيارة وطالب باإلزامها باأن ت�سدد له )4.٨72ر.ع( مع 

تعوي�س قدره )30.000ر.ع(.

وبتاأريخ 2014/12/21م اأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )2013/723م(:

: يف الدعوى الفرعية برف�سها واألزمت رافعها مب�ساريفها ومائة ريال اأتعاب حماماة. اأوالاً

رقم  الدعوى  يف  فيها  الف�سل  ل�سبق  نظرها  جواز  بعدم  االأ�سلية  الدعوى  يف  ا:  ثانياً

)2012/36م( عمالية م�سقط واألزمت املدعية بامل�ساريف ومائة ريال اأتعاب حماماة.

ا على �سبق النظر يف طلبات املدعية مبوجب احلكم العمايل رقم )2012/36م(  تاأ�سي�ساً

ا ولدى املحكمة العليا  واإلزام املدعى عليه ب�سداد )91٥ر.ع( وتاأييد احلكم ا�ستئنافيًّ

ا )املدعى عليه( فلم يثبت ما  ولذلك ال يجوز َقبول دليل ينق�سها اأما املدعي فرعيًّ

ادعاه ح�سبما اأنتجه االختبار.

رقم  حكمها  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  واأ�سدرت  احلكم  هذا  الطرفان  فا�ستاأنف 

201٥/٥/٥م ِبَقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف مو�سوعهما  201٥/٥0م( بتاأريخ   ,62(

بالرف�س وبتاأييد احلكم امل�ستاأنف وباإلزام كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه.

ا على اأن احلكم امل�ستاأنف قد ا�ستمل على اأق�ساط ال�سيارة كلها, اأما بالن�سبة  تاأ�سي�ساً

للطاعن.... فاإن ح�سوره للمحكمة ومتكينه من الدفاع يحقق الغاية من االإعالن واإن 

ا اأن احلكم امل�ستاأنف ا�ستمل على الرد  �سابه اخلطاأ يف العنوان ال�سحيح معتربة اأي�ساً

الكايف على اأ�سباب اال�ستئناف.

املحكمة  لدى  بالنق�س  فيه  فطعنا  الطرفني  لدى  َقبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

العليا وقد اأقيم الطعنان على االأ�سباب التالية:

1 ـ الطعن )201٥/٨99م( ل�سركة ... للطباعة والن�سر واالإعالن:

ــ خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد يف اال�ستدالل:

قوالاً باأن الطاعنة ومبنا�سبة الدعوى العمالية رقم )2012/36م( طالبت يف دعواها 

الفرعية باإلزام املطعون �سده ب�سداد مبلغ )91٥ر.ع( وهو مبلغ االأق�ساط التي مل 

اأما ما طلبت به �سلب دعواها  ي�سددها عن ال�سيارة التي ا�سرتاها بكفالة الطاعنة 
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احلالية التي اأقامتها بعد �سنة كاملة من �سدور احلكم العمايل يف 2012/11/24م 

فتتعلق باالأق�ساط عن الفرتة الالحقة ل�سدور احلكم العمايل الختالف الطلب يف 

املنتدب قدر ما ت�ستحقه الطاعنة ب )3.477ر.ع(  اأن اخلبري  الدعويني ف�سالاً عن 

املبلغ  يكون  العمايل  احلكم  مبوجب  �سده  املطعون  من  �سداده  مت  ما  خ�سم  وبعد 

ا وقدره )2.٥62ر.ع( لذلك طالبت الطاعنة بنق�س احلكم املطعون  املطلوب م�ستحقًّ

فيه والت�سدي باإلزام املطعون �سده باأن يوؤدي لها )2.٥62ر.ع( اأو النق�س واالإحالة 

يوؤدي  باأن  باإلزامه  ق�سى  )2012/36م(  العمايل  احلكم  باأن  �سده  املطعون  واإلزام 

بنقل  هي  اإلزامها  مع  ال�سيارة  قيمة  باقي  )91٥ر.ع(  مبلغ  )الطاعنة(  للمدعية 

به  املق�سي  االأمر  حجية  املذكور  احلكم  حاز  وقد  املبلغ  �سداد  بعد  با�سمه  ال�سيارة 

اأن الطاعنة على خالف ما تدعيه  ا  العليا م�سيفاً ا ولدى املحكمة  ا�ستئنافيًّ بتاأييده 

مل ت�سدد كامل اأق�ساط ال�سيارة والتي ما زالت مرهونة لدى �سركة التمويل كما اأن 

احلكم  وطلب  ال�سيارة  اأق�ساط  كامل  �سددت  الطاعنة  اأن  بذكره  اأخطاأ  قد  اخلبري 

بعدم َقبول الطعن ل�سابقة الف�سل فيه ثم عقب املطعون �سده بدوره على ما ت�سمنه 

رد الطرف االآخر.

2 ـ الطعن )201٥/920م( ل ...:

ا: ا �سحيحاً ــ اخلطاأ يف تطبيق القانون وفهم الواقع فهماً

من  بالن�سر  االإعالن  يف  خطاأ  بوجود  اأقرت  حكمها  يف  املطعون  املحكمة  باأن  قوالاً 

للمادة  املنا�سب عن ذلك يف خمالفة  املطعون �سدها, ومع ذلك مل حتكم بالتعوي�س 

للطاعن  ال�سحيح  العنوان  �سدها  املطعون  اأخفت  حيث  مدنية  معامالت   )176(

وطالبت باإعالنه بالن�سر مبا�سرة, وبذلك حرمته من فر�س عمل اأخرى باإدراج ا�سمه 

يف اجلرائد وترتب على ذلك �سرر بالغ له.

ــ خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه:

قوالاً باأن احلكم املطعون فيه اأغفل تطبيق املادة )1٥٥( معامالت مدنية وكذلك املادة 

)1٥6( حيث تعمدت املطعون �سدها عدم تطبيق بنود العقد وا�ستقطاع اأق�ساط من 

ال�سيارة )1٨2ر.ع ق�سط  ال�سهري ملدة �سنتني مبلغ )4.٨72ر.ع( نظري ق�سط  راتبه 

طالب  فقد  لذا  ال�سيارة,  ت�سليمه  ودون  ا(  �سهراً  24× 203ر.ع   = �سيانة  21ر.ع   +

ا الت�سدي واحلكم بتعوي�سه مببلغ  باإلغاء احلكم املطعون فيه مع االإعادة واحتياطيًّ
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)30.000ر.ع( نتيجة االأ�سرار التي حلقت به.

ا  م�سروعاً ا  حقًّ ا�ستعملت  باأنها  بالن�سر  لالإعالن  بالن�سبة  �سدها  املطعون  ردت  وحيث 

للمحكمة وقدم  الطاعن ح�سر  اأن  املحكمة وقد حترت يف ذلك كما  بطلب ذلك من 

دفاعه فانتفى ال�سرر م�سيعة اأنه بعد انتهاء عمله معها غري مكان �سكنه لذلك طالبت 

باإعالنه بالن�سر ولو كانت �سيئة النية لطلبت اإعالنه بعنوانه القدمي واأخذ حكم يف 

اأنها تقدمت بالطعن رقم )201٥/٨99م( وطلبت �سمه لهذا الطعن  مواجهته واأ�سافت 

رقم  طعنها  ويف  )201٥/920م(  الطعن  رف�س  طلب  مع  واحد  حكم  فيهما  ي�سدر  حتى 

)201٥/٨99م( النق�س والت�سدي واإلزام املطعون �سده باأن يوؤدي لها )2.٥62ر.ع(.   

املحكمـــــــــــــــــة

ــ من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعنان ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبولهما �سكالاً

ــ من حيث املو�سوع: 

1 ـ يف الطعن رقم )201٥/٨99م(:

الطاعنة  دعوى  نظر  جواز  بعدم  ق�ساءها  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  عللت  حيث 

ل�سبق الف�سل فيها يف الدعوى العمالية رقم )2012/36م( حيث اإن مطالبتها مببلغ 

ا ل�سركة التمويل �سبق  )2.٥62ر.ع( ما دفعته مقابل اأق�ساط ال�سيارة عن )14( �سهراً

طرحه مبنا�سبة الدعوى العمالية املذكورة واإلزام املطعون �سده باأداء )91٥ر.ع( 

ا ورف�س الطعن بالنق�س من قبل املحكمة العليا لذلك اأعملت  وتاأييد احلكم ا�ستئنافيًّ

املق�سي  االأمر  حجية  احلكم  بحوز  االإثبات  قانون  من   )٥٥( املادة  اأحكام  املحكمة 

الحتاد اخل�سوم واملحل وال�سبب.

اأق�ساط  وحيث نازعت الطاعنة يف ذلك معتربة اأن مطالبتها تعلقت مبا ا�ستحق من 

على  به  املحكوم  )91٥ر.ع(  مبلغ  واأن  اآنفا  اإليه  امل�سار  العمايل  احلكم  �سدور  بعد 

املطعون �سده مقابل اأق�ساط ال�سيارة هو ما ا�ستحق عند نظر الدعوى العمالية فيما 

كان قيام الطاعن بالدعوى احلالية بعد �سنة من �سدور احلكم العمايل وقدر ذلك 

ا يف الدعويني ف�سالاً عما  )2.٥62ر.ع( يف 2013/11/2٥م لذلك يكون الطلب خمتلفاً

منها  يخ�سم  )3.477ر.ع(  وهي  للطاعنة  م�ستحقة  مبالغ  من  املنتدب  اخلبري  قدره 

)91٥ر.ع( املحكوم بها بالدعوى العمالية فيكون الباقي امل�ستحق )2.٥62ر.ع(.
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ا  مطلقاً به  حكمت  فيما  اخلو�س  تقبل  وال  احلجية  حتوز  التي  االأحكام  اإن  وحيث 

وتكت�سي قوة النفوذ القانوين هي التي توافرت فيها �سروط ثالثة: وحدة املو�سوع 

ووحدة ال�سبب ووحدة اأطراف اخل�سومة مع نف�س ال�سفة يف الطالب واملطلوب.

العمايل  احلكم  اإىل  وبالرجوع  االإثبات  قانون  من   )٥٥( املادة  الأحكام  واإعماالاً 

)2012/36م( املعتمد يف قرينة احلجية فقد ت�سمن اإلزام املطعون �سده باأن يوؤدي 

با�سم  ال�سيارة  بنقل  الطاعنة  اإلزام  مع  ال�سيارة  قيمة  باقي  )91٥ر.ع(  للطاعنة 

املطعون �سده بعد �سداد املبلغ.

التمويل  ل�سركة  مبالغ  من  ا�ستحق  مبا  تعلقت  احلالية  الطاعنة  دعوى  اإن  وحيث 

والتي تولت الطاعنة �سداد اأق�ساطها بعد �سدور التمويل احلكم العمايل املذكور واأن 

اأذنت باختبار لتحديد ما �سدده كل طرف  التقا�سي احلايل  اأول درجة يف  حمكمة 

ل�سركة وقد اأنهى االختبار اإىل نتيجة اأن املطعون �سده مل ي�سدد من قيمة ال�سيارة 

البالغة مع الفوائد )٨.٨2٥ر.ع( اإال مبلغ )٥.34٨ر.ع( مبا يف ذلك مبلغ )91٥ر.ع( 

فيما قامت ال�سركة الطاعنة ب�سداد مبلغ )3.477ر.ع( ل�سركة التمويل بعد انتهاء 

خدمات املدعى عليه وبخ�سم مبلغ )91٥ر.ع( امل�سدد من املطعون �سده يكون املبلغ 

ال�سيارة  رهن  باأن  �سده  املطعون  مت�سك  لئن  وحيث  )2.٥62ر.ع(  ا  مبدئيًّ امل�ستحق 

ا لفائدة �سركة التمويل لعدم �سداد باقي االأق�ساط من قبل الطاعنة  ما زال قائماً

اإمنا كان يف  به احلجية  ال�سادر  اكت�سب احلكم  الذي  مبلغ )91٥ر.ع(  اأن  يوؤكد  مبا 

العمالية رقم  بالدعوى  القيام  اأق�ساط وعددها خم�سة عند  ا�ستحق من  ما  حدود 

املاأذون  باالختبار  وتاأكد ذلك  2012/11/24م  بتاأريخ  فيها  وال�سادر احلكم   )36(

ا. به ابتدائيًّ

ا على ما تقدم فاإن التم�سك باحلجية فيما ت�سمنته دعوى الطاعنة ال يتفق  وترتيباً

وما ثبت ب�سفة قطعية ولذلك اختلفت دعوى احلال عما �سدر به احلكم العمايل 

رقم )2012/36م( عن اأق�ساط ال�سيارة وهو ما ي�ستدعي نق�س احلكم املطعون فيه 

مع االإحالة لبحث دفوعات الطرفني فيما مت �سداده بعد �سدور احلكم املذكور وما هو 

متخلد بذمة الطرف االآخر مبا ميهد لتنفيذ ما األزمت به الطاعنة مبوجب احلكم 

العمايل بفك رهن ال�سيارة ونقل ملكيتها للمطعون �سده وحيث جنحت الطاعنة يف 

طعنها وتعني اإلزام املطعون �سده بامل�ساريف مع رد الكفالة اإليها.
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2 ـ يف الطعن )201٥/920م(:

حيث اإنه عن مطالبة الطاعن بتعوي�سه عما اأ�سابه من �سرر نتيجة اإعالنه بالن�سر 

عرب ال�سحف اليومية وبالتايل احلد من فر�س ح�سوله على عمل لدى كفيل اآخر 

قبل  من  به  االأ�سرار  نية  بانتفاء  ق�ساءها  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  عللت  فقد 

ا يف االإعالن بالن�سر وكان هذا التوجه  ا م�سروعاً املطعون �سدها حيث ا�ستعملت حقًّ

الذي اعتمدته حمكمة املو�سوع يف نطاق اجتهادها املطلق مع اال�ستئنافني مبا خوله 

قانون االإجراءات.

باأنه اعرتاه  الطاعنة على احلكم  نعي  فيه  املطعون  وحيث اعتربت حمكمة احلكم 

�سائبة الف�ساد يف ق�سائه لعدم حتقيق وحدة املو�سوع باأنه نعي يف غري حمله ومردود 

عليها باأن احلكم امل�ستاأنف قد ا�ستمل على اأق�ساط ال�سيارة كلها وقد ات�سح ذلك من 

خالل حيثياته.

ت�سمن  اأنه  يت�سح  امل�ستاأنف  احلكم  حيثيات  اإىل  وبالرجوع  لذلك  ا  خالفاً وحيث 

من  الثابت  اأن  االختبار  اجته  ما  على  ا  وتعليقاً اأخرية  ِفقرة  منه  الثالثة  بال�سفحة 

تقرير اخلبري ونتيجته النهائية التي تطمئن اإليها املحكمة اأن ال�سركة املدعى عليها 

ا اإىل  ا قد قامت ب�سداد باقي قيمة ال�سيارة عقب انتهاء خدمة املدعي فرعيًّ فرعيًّ

ال�سركة املمولة ويف ذلك اإثبات لعدم �سداد كامل االأق�ساط املتبقية من ثمن ال�سيارة 

ل�سركة التمويل مبوجب املبلغ املحكوم به على املطعون �سده واملقدر ب )91٥ر.ع(.

�سركة  من  مبالغ  من  ا�ستحق  مبا  تعلقت  دعواها  اأن  على  ت�سر  الطاعنة  اإن  وحيث 

التمويل بعد �سدور احلكم العمايل مع خ�سم مبلغ )91٥ر.ع( املدفوع من قبل املطعون 

�سده مبوجب هذا احلكم يف تبليغ االإعالنات وهو توجه له ما يوؤ�س�سه خا�سة واأنه 

ا للمادة )11( من قانون االإجراءات املدنية  يتم حتت رقابة املحكمة وباإذن منها طبقاً

والتجارية لذلك اأ�سحى الطعن غري �سديد واجته رف�سه.

وحيث خاب الطاعن يف طعنه وتعني اإلزامه بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعنني �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه مبوجب 

الطعن رقم )201٥/٨99م( واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة 

ا  �سركة ... للطباعة والن�سر واالإعالن وبرف�س الطعن رقم )201٥/920م( مو�سوعاً

واإلزام الطاعن ... بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/2٨م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)119(

الطعن رقم 2016/11٥3م

بيع )ت�سليم – التزام - ثمن( 

االإلزام بالت�سليم مبوجب عقد البيع يوجب على املطعون �سدها االلتزام ب�سداد  -

باقي الثمن ح�سبما اتفق عليه بالعقد.

الوقائــــــع

االبتدائية  املحكمة  لدى  دعوى  اأقامت  �سدها.....  املطعون  اأن  االأوراق  من  يت�سح 

...., 2ـ  �سركة ... العقارية بت�سليم العني  مب�سقط طالبة احلكم باإلزام الطاعنني: 1ـ 

حمل التداعي للمدعية كاملة الت�سطيبات و�ساحلة لل�سكن وفق ما اتفق عليه بعقد 

غرامات  بدفع  واإلزامهما  االإ�سكان  بوزارة  امللكية  بنقل  كاإلزامهما  االبتدائي  البيع 

ا( من تاأريخ التوقيع على  التاأخري منذ نهاية املدة املتفق عليها بعقد البيع )1٨ �سهراً

االأ�سرار  عن  )20.000ر.ع(  مع  امللكية  وا�ستالم  الفعلي  الت�سليم  تاأريخ  حتى  العقد 

التاأخري  مدة  عن  االأ�سرار  لبيان  هند�سي  خبري  ندب  ا  احتياطيًّ واملعنوية  املادية 

للت�سليم وبيان االأ�سرار واأ�سباب التاأخري.

عليها  املدعى  باعت  2012/11/٥م  يف  موؤرخة  اتفاقية  مبوجب  اأنه  واأو�سحت 

قدره  مببلغ  م(  )٨6م  مت�سح  مب�سقط  القرم  تالل  مب�سروع  �سقة  للمدعية  االأوىل 

توقيع  من  ا(  �سهراً  1٨( بعد  الت�سليم  موعد  وحدد  بالكامل  �سدد  )44.640ر.ع( 

العقد اأي 2014/4/9م ومل تلتزم املدعى عليها مبوعد الت�سليم لغاية رفع الدعوى 

ا من اإعداد املدعى عليها متثل يف اأنه يف  مع االإ�سارة اإىل اأن عقد البيع ت�سمن �سرطاً

َت�َسلُّم االإخطار ت�سبح االتفاقية  ا( من تاأريخ  حالة تعذر الت�سليم خالل )160يوماً

ا( يرجع البائع جميع الدفعات للم�سرتي مع فائدة )%6(  منتهية وخالل )90 يوماً

يف ال�سنة من تاأريخ ت�سديد كل دفعة وال يحق للم�سرتي اأي تعوي�س اأو غرامات مهما 

كانت االأ�سباب اأو االأحداث التي اأدت اإىل التاأخري اأما املدعى عليها الثانية فقد كلفت 
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ا بني الطرفني  باأعمال البناء والت�سطيب وتو�سيل الكهرباء ب�سفتها مقاوالاً وو�سيطاً

الت�سطيب  اأعمال  اأخطاأت بعدم االنتهاء من االأعمال يف موعدها واأخطاأت يف  وقد 

ا ف�سخ العقد  فرتتب �سرر للمدعية وقد رد عليهما بطلب رف�س الدعوى واحتياطيًّ

ا مو�سحني اأن ال�سقة مو�سوع  مع اإلزامهما باإرجاع قيمة العقد مع فائدة )6%( �سنوياًّ

الدعوى تقوم �سمن م�سروع �سخم �سبيه مب�سروع املوج واملدينة الزرقاء واأن اأ�سباب 

ا طويالاً وقد ت�سمن  التاأخري تعود لقوة قاهرة تتمثل يف االإجراءات التي حتتاج وقتاً

عقد البيع خيار �سرط الف�سخ ح�سب البندين )1/٨ و 2/9( وقعت عليه املدعية باإرادتها 

وال يجوز نق�س العقد اأو تعديله اإال باالتفاق وقدما دعوى فرعية يف طلب الف�سخ.

الدعوى  يف  )201٥/617م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  2016/1/12م  وبتاأريخ 

واإلزام  2012/11/٥م  يف  املوؤرخ  الدعوى  مو�سوع  ال�سقة  بيع  عقد  بف�سخ  الفرعية 

والبالغ  لل�سقة  ا  ثمناً املدفوع  املبلغ  ا  للمدعى عليها فرعيًّ باأن تردا  ا  املدعيتني فرعيًّ

)٨.002.٨00ر.ع(  وقدره  ا  مبلغاً لها  ا  تعوي�ساً توؤديا  وباأن  )44.460ر.ع(  مقداره 

االأ�سلية  الدعوى  ويف  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�س  الدعوى  م�ساريف  واإلزامهما 

برف�سها واألزمت رافعها امل�ساريف.

اأن  باعتبار  املدنية  املعامالت  قانون  من   )173  ,171( املادتني  اأحكام  اإىل  ا  ا�ستناداً

عقد  ت�سمن  وقد  بالتزاماته  املتعاقدين  الطرفني  اأحد  اإخالل  جزاء  يكون  الف�سخ 

اأحد الطرفني ذلك والقبول بن�سبة  اإذا اختار  ا لذلك يحكم به  ا فا�سخاً البيع �سرطاً

ا من اأن  الفائدة )6%( يف ال�سنة املتفق عليها وال �سحة ملا دفع به املدعى عليه فرعيًّ

ا اإمالئية من ال�سركة مبا يجعله عقد اإذعان لعدم توفر �سروط ذلك  العقد ت�سمن �سروطاً

ومنها اأن تكون يف �سيغة مطبوعة حتتوي على �سروط مف�سلة ال جتوز فيها املناق�سة.

 ,129( رقم  حكمها  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  واأ�سدرت  احلكم  الطرفان  فا�ستاأنف 

مو�سوعهما  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني  ِبَقبول  2016/٥/31م  بتاأريخ  2016/167م( 

بت�سليم  ا  اأ�سليًّ �سدهما  امل�ستاأنف  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

لها  يوؤديا  وباأن  اأعاله  املذكورة  وبياناتها  بو�سفها  الدعوى  حمل  ال�سقة  امل�ستاأنفة 

اإلزامها بامل�ساريف ومبائتي ريال عماين  ا قدره )٥.000ر.ع( مع  مت�سامنني تعوي�ساً

عن اأتعاب املحاماة وبرف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

ا اختار العقد ومل يخرت الف�سخ رغم جواز حقه يف ذلك  ا على اأن املدعي اأ�سليًّ تاأ�سي�ساً

بالقانون وبالبند )٨ـ  1( من العقد كما اأن العقد خال من حتديد تاأريخ بداية احلفر 
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ا( املفرت�سة الإمتام االجناز وت�سليم  الإجناز البناء حتى يبداأ ح�ساب مدة )1٨ �سهراً

ال�سقة مبا يجعل العقد يف هذه الناحية عقد غرر دون اأن يعفي ذلك املدعى عليهما 

وينف�سخ  م�ستحيالاً  التنفيذ  جتعل  التي  القاهرة  القوة  يثبتا  مل  طاملا  الت�سليم  من 

املدعى  كاإلزام  بالت�سليم  له  ي�سمح  ال  مركز  يف  اأنه  البائع  يثبت  ومل  ا  تلقائيًّ العقد 

عليها بالتعوي�س عن التاأخري من تاأريخ دفع اآخر ق�سط املفرت�س قبل انق�ساء مدة 

ا( طاملا مل يقع حتديد تاأريخ اآخر مت فيه ت�سليم اآخر ق�سط من الثمن. )1٨ �سهراً

بالنق�س مع طلب  فيه  املحكوم عليهما فطعنتا  َقبوالاً من  يلق هذا احلكم  وحيث مل 

ا حلني الف�سل يف الطعن هذ وقد اأقيم الطعن  تاً وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقَّ

على االأ�سباب التالية:

ــ خمالفة القانون والف�ساد يف اال�ستدالل:

قوالاً باأن الدعوى تقوم على اتفاقية موقعة من الطرفني وبالتايل ملزمة لهما وقد 

القانونية  امل�سورة  قبلت املطعون �سدها بكامل بنودها بعد درا�ستها واحل�سول على 

كيفما ورد بالبند )6/٥( من االتفاقية واأن البند )10( ت�سمن القوة القاهرة التي 

علي  املتفق  املوعد  يف  الت�سليم  ا�ستحال  وقد  حتققها  حالة  يف  ا  منتهياً القعد  جتعل 

ا  �سبباً يعد  ال  الثمن  دفع  واأن  بذلك  تاأخذ  مل  املحكمة  اأن  اإال  العقد  انف�سخ  وبذلك 

الثمن بل  اأن املطعون �سدها مل ت�سدد كامل  القاهرة ف�سالاً عن  لت�سليم العني للقوة 

ا ملا جاء باحلكم املطعون فيه فاإن القوة القاهرة حتققت  )7٥%( من املبلغ واأنه خالفاً

باعتبار اأن ال�سقة تقوم على م�سروع �سخم مثل م�سروع املوج واأن هناك جهات حكومية 

مثل الكهرباء واملياه مل تقم بتو�سيل اخلدمات بجميع امل�سروع حتى يتم الت�سطيب 

اأ�سا�س  على  كان  فقد  به  املحكوم  التعوي�س  عن  اأما  الت�سليم  قبل  النهائية  واللم�سة 

دفع كامل ثمن ال�سقة اأي )44.640ر.ع( يف حني اأن املبلغ املدفوع هو )31.122ر.ع( 

ارتكان  لعدم  ا�ستحقاقه  عدم  على  التاأكيد  مع  )1.٨60ر.ع(  امل�ستحق  املبلغ  فيكون 

الطاعنتني خطاأ حل�سول التاأخري للقوة القاهرة لذا فقد طالبتا بالنق�س والت�سدي 

النق�س  ا  احتياطيًّ االأوىل,  حلالتهما  االأطراف  واإعادة  العقد  بف�سخ  وذلك  للدعوى 

واالإعادة للنظر بهيئة مغايرة.

وحيث مل ترد املطعون �سدها على �سحيفة الطعن وبلغها االإعالن طبق القانون وجاز 

بذلك للمحكمة موا�سلة النظر يف الدعوى طبق اأوراقها.
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املحكمـــــــــــــــــة

ــ من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبول �سكالاً

ا  ا حلني الف�سل يف الطعن طبقاً تاً وحيث اأوقفت املحكمة تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقَّ

الأحكام املادة )24٥( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ــ من حيث املو�سوع: 

حيث اإن ما انعقد على الوجه ال�سحيح يقوم مقام القانون فيما بني املتعاقدين وال 

ينق�س اإال بر�سائهما.

وحيث اإن عقد البيع املربم بني الطرفني ا�ستوفى اأركانه القانونية وبادرت املطعون 

قبل  عليه  اتفق  ما  حدود  يف  الثمن  بدفع  عليها  املحمول  االلتزام  بتنفيذ  �سدها 

يف  التاأخري  اأ�سباب  من  ك�سبب  القاهرة  بالقوة  الطاعنتني  تعلل  اإن  وحيث  الت�سليم 

االإخالل  قبيل  من  يعد  البيع  بف�سخ  ذلك  مقابل  واملطالبة  امل�سرتاة  العني  ت�سليم 

بااللتزام التعاقدي واملماطلة ال�سادرة عن الدائن حيث اإنه بحكم خربة الطاعنتني 

بع�س  اإجناز  تاأخر  اإمكانية  عنها  يغيب  ال  وبيعها  املباين  اإن�ساء  يف  واحرتافهما 

املتدخلني يف اإمتام ما عهدا اإليهم كالتو�سيالت الكهربائية ومياه ال�سرب وطاملا كان 

قانوين  اأ�سا�س  ال  القاهرة  القوة  باأحكام  الدفع  فاإن  اإليهما  بالن�سبة  ا  متوقعاً االأمر 

ي�سنده وتعني جتاوز هذا الدفع.

التهرب من تنفيذ االلتزام وللمدين  البيع تعد من قبيل  املطالبة بف�سخ  اإن  وحيث 

اإن كان ممكنا حيث تقدم م�سلحة  )املطعون �سدها( غ�سب الطاعنتني على الوفاء 

بت�سليم  الوفاء  اأن  ثبت  وقد  االلتزام  يف  املماطل  الطرف  على  املماطل  غري  الطرف 

ا الكتمال البناء يف جوهره واإمكانية تدارك النقائ�س القائمة. املبيع ممكناً

وحيث اإن االإلزام بالت�سليم يوجب على املطعون �سدها االلتزام ب�سداد باقي الثمن 

ح�سبما اتفق عليه بالعقد وقد خال احلكم املطعون فيه من بحث هذه اجلزئية لذلك 

ا مع االإحالة لتتوىل حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة التحقيق  تعني النق�س جزئيًّ

التعوي�س  تقدير  كيفية  بخ�سو�س  الطاعنتني  دفع  على  كالرد  الطرفني  بني  ذلك  يف 

ا(. املنا�سب لالإخالل بااللتزام بت�سليم املبيع يف االآجال املتفق عليها واملقدرة ب )1٨ �سهراً

اإليهما  الكفالة  رد  يتعني  فاإنه  طعنهما  يف  ا  جزئيًّ الطاعنتان  جنحت  وقد  وحيث 
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واإلزامهما باملنا�سب من امل�ساريف.

فلهذه االأ�سباب

ا يف  حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيًّ

الثمن والتعوي�س ورف�سه فيما زاد على ذلك مع االإحالة اإىل ا�ستئناف م�سقط لتحكم 

يف اجلزء املنقو�س من جديد بهيئة مغايرة واإلزام الطاعنتني باملنا�سب من امل�ساريف 

ورد الكفالة للطاعنتني.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/2٨م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)120(

الطعن رقم 2016/393م

بئر )م�ساحة – عرف( 

ق�سى العرف باأن امل�ساحة لكل بئر زراعية م�ستجرة ال تقل يف م�ساحتها عن فدانني. -

الوقائــــــع

اأن املدعي اخت�سم املدعي عليها مبوجب �سحيفة طلب  تتلخ�س وقائع الدعوى يف 

يف ختامها باإلزام املدعى عليها با�ستخراج �سند ملكية لالأر�س حمل النزاع واملحددة 

ا زراعية  االأو�ساف واملعامل واإلزامها بامل�ساريف, على �سند من القول باأنه يحوز اأر�ساً

ا  ا واأربعمائة و�سبعة ع�سر مرتاً مبنطقة الرمي�س مب�ساحة قدرها اأربعة واأربعون األفاً

ا )44417( وقام مب�سح االأر�س لدى املدعى عليها بغية متليكها اإال اأنها رف�ست  مربعاً

وقد تظلم من قرار الرف�س اإال اأنه مت تاأييده مما جعله احلال يقيم هذه الدعوى.

جل�ساتها  مبحا�سر  الثابت  ح�سب  على  الدعوى  االبتدائية  بركاء  حمكمة  نظرت 

املحكمة  اإىل  واإحالتها  ا  قيميًّ اخت�سا�سها  بعدم  ق�ست  2012/3/11م  وبجل�سة 

االبتدائية امل�سكلة من ثالثة ق�ساة بالر�ستاق لالخت�سا�س.

املدعي  قدم  )2012/9٨م(  رقم  حتت  الثالثية  الدائرة  اأمام  الدعوى  نظر  ولدى 

خ�سمني  ال�سياحة.....  وزارة  من  كلٍّ  اإدخال  ومت  معدلة  �سحيفة  وكيله  بو�ساطة 

يف الدعوى لتداخل م�ساحة االأر�س مو�سوع النزاع مبلكيتي اخل�سمني املدخلني ثم 

عدل عن طلبه يف اإدخال اخل�سم الثاين..... فقررت املحكمة ا�ستبعاده.

اأول درجة على ح�سب الثابت مبحا�سر جل�ساتها  اأمام حمكمة  تداول نظر الدعوى 

وبجل�سة 2013/6/24م ق�ست املحكمة:

قدرها  اإجمالية  مب�ساحة  واملعامل  احلدود  املبينة  لالأر�س  املدعي  ملكية  بثبوت 

ا باالإحداثيات  ا مربعاً ا و�ستمائة واثنان وع�سرون مرتاً )41622م2( واحد واأربعون األفاً
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املبينة بالتقرير التكميلي للخبري املنتدب.

2 ـ با�ستقطاع امل�ساحة املبينة بالبند االأول من �سند امللكية اخلا�سة باخل�سم املدخل 

االأول وزارة ال�سياحة.

3 ـ اإلزام املدعى عليها بامل�ساريف.

وزارة  املدخل  واخل�سم  االأوىل  عليها  املدعى  لدى  َقبوالاً  الق�ساء  ذلك  ي�سادف  مل 

االأوىل باال�ستئناف رقم )2013/3٥2م( مبوجب �سحيفة  ال�سياحة فطعنت عليه 

اال�ستئناف  َقبول  ختامها  يف  طلب  الزمني  القيد  وفق  القانوين  ممثلها  من  معتمدة 

ا برف�س الدعوى مع اإلزام  �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا معاينة موقع النزاع للتحقق من وجود االآثار  امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف واحتياطيًّ

الدالة على قدم احليازة من عدمها.

وقد نعت على احلكم امل�ستاأنف بالبطالن ال�ستناده اإىل تقرير اخلبري الذي مل يوؤكد 

الدولة بينما طعنت عليه  اأمالك  االأر�س ف�ساء وتعترب من  واأن  اآثار ظاهرة  وجود 

اخل�سم املدخل وزارة ال�سياحة باال�ستئناف رقم )2013/372م( وفق القيد الزمني 

بو�ساطة وكيلها القانوين مبوجب �سحيفة طلب يف ختامها ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً 

اأمام  املحلية  اللجنة  التظلم من قرار  لعدم  �سكالاً  الدعوى  َقبول  املو�سوع بعدم  ويف 

الوزير وعدم وجود اأي ملك م�سجل يف املوقع ورف�س الدعوى وقد نعت على احلكم 

مبخالفته للقانون اإذ اإن املر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/32م( ن�س يف املادة الرابعة 

امل�ستاأنفني  ملكية  واأن  الوزير  اإىل  التظلم  بعد  اإال  احليازة  دعوى  تنظر  ال  اأنه  على 

�سدرت لل�سالح العام فال يجوز التنفيذ عليها.

وبجل�سة  اجلل�سات  مبحا�سر  الثابت  ح�سب  على  املحكمة  اأمام  اال�ستئنافان  تدوول 

برف�سهما  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني  ِبَقبول  املحكمة  ق�ست  2014/3/26م 

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف وحملت كل م�ستاأنف م�ساريف ا�ستئنافه.

معاينة  خالل  من  ثبت  وقد  القانون  ل�سحيح  ا  موافقاً جاء  احلكم  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً

عام  يناير  من  لالأول  �سابقة  لالأر�س  امل�ستاأنف  حيازة  واأن  النزاع  ملوقع  املحكمة 

)1970م( وقد اأكد ال�سهود ذلك واقتنعت املحكمة مبا ثبت لها من اأدلة يف اأحقية 

امل�ستاأنف �سده لالأر�س اإال اأن امل�ستاأنفني مل يرت�سيا احلكم فطعنا عليه اأمام املحكمة 

العليا ناعيني على احلكم املطعون خمالفته لقانون االأرا�سي باعتبار اأن االأر�س اأر�س 
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ف�ساء وال يوجد بها اآثار ظاهرة واأنها من اأمالك الدولة واأن احلكم �سابه الق�سور يف 

واأن احليازة  املعاينة  اإن املحكمة اعتمدت على  اإذ  الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل 

حديثة وقد جلبت على املوقع بقايا النخيل وهي لي�ست من اأ�سا�س االأر�س واأن حيازة 

االأر�س الحقة لعام )1970م( وهي اأر�س بي�ساء وف�ساء.

هذا وقد خل�ست املحكمة العليا اإىل نق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل 

حمكمة اال�ستئناف بالر�ستاق لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون 

ا على اأن املحكمة مل ترد على الدفوع املقدمة من امل�ستاأنفني  �سده بامل�ساريف تاأ�سي�ساً

ت�سجيل  بدليل  م�سروعة  غري  واأنها  )1970م(  لعام  الحقة  احليازة  اأن  باعتبار 

باأن احليازة  التملك  ا�ستمارة طلب  اأقر يف  امل�ستاأنف �سده  خمالفات على املوقع واأن 

تعود اإىل عام )1977م(.

بتاأريخ  املنعقدة  بجل�ستها  الدعوى  املغايرة  بهيئتها  اال�ستئناف  حمكمة  نظر  ولدى 

بطلب  االإ�سكان  ممثل  فالتم�س  بوكيله  كل  االأطراف  مثل  حيث  201٥/11/1٥م 

احلكم ب�سحب االأر�س حمل النزاع باعتبارها من اأمالك الدولة بينما مت�سك وكيل 

امل�ستاأنف �سده باأن موكله يحوز االأر�س حيازة قانونية قبل عام )1970م( واأن بها 

ا وحيازته لالأر�س حيازة هادئة وم�ستقرة واأن بها بئرا قدمية. اآثاراً

حيازته  باأن  متليكه  طلب  يف  اأقر  قد  �سده  امل�ستاأنف  باأن  ال�سياحة  ممثل  افاد  كما 

لالأر�س كانت يف عام )1977م( وقد اعتمدها بب�سمة اإبهامه واأنه ال يجوز متليكهم 

بعد عام )1970م( واأن االآثار التي باملوقع اآثار م�سطنعة وال ت�سلح االأر�س للغر�س 

الزراعي لوجود امللوحة بها.

امل�ستاأنف �سده معاينة املوقع وعندها قررت املحكمة معاينة  هذا وقد طلب ممثل 

موقع النزاع بجل�سة 201٥/12/21م لينظر بجل�سة 201٥/12/27م.

اأطرافها  بح�سور  النزاع  موقع  على  املحكمة  وقفت  201٥/12/21م  وبجل�سة 

حول  ا  تقريراً واأعدت  لل�سهود  وا�ستمعت  اأ�سغال  من  املوقع  حواه  وما  االآبار  وعاينت 

بتاأريخ  فاأ�سدرت  )213/ج/201٥م(  رقم  حتت  اال�ستئناف  قيد  وحيث  املعاينة, 

املق�سي  امل�ساحة  ويجعل  به  ق�ست  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  2016/1/31م 

امل�ستاأنف  اإلزام  مع  ذلك  عدا  فيما  احلكم  وتاأييد  فقط  �سده  امل�ستاأنف  ل�سالح  بها 

بامل�ساريف, واأ�س�ست ق�ساءها.



– ٥٥2 –

باأن  لها  ات�سح  النزاع  ملوقع  ومعاينتها  الدعوى  لوقائع  وببحثها  املحكمة  اإن  حيث 

االأر�س تقع على جانب البحر وبها تالل منخف�سة ومرتفعة وبها اأ�سجار خمتلفة من 

االأ�سجار ال�سحراوية كال�سمر والغاف واملوقع العام غري حمرز وقد الحظت املحكمة 

مرتان  عمقهما  بال�ساروج  مبني  واالآخر  باحل�سى  مبني  االأول  باملوقع  بئرين  وجود 

اإىل مرت ون�سف وترتاوح امل�سافة بينهما مبعدل )40م2( واأنهما غري م�سجلني وعلى 

ل�سهادة كل من خ...و�س... حتت  النخيل وب�سماع املحكمة  املوقع عر�سان من �سعف 

ا ومعنى باأنهما حفظا امل�ستاأنف �سده يف املوقع قبل  الق�سم �سهدا �سهادة متفقة لفظاً

ا فيه. عام )1970م( حيث اأبوه كان �ساكناً

ا ملا راأته املحكمة من اآثار القدم على البئرين واأنهما يعودان اإىل ما قبل االأول  ونظراً

من يناير عام )1970م( ب�سهادة ال�سهود وما اأفاد به من اأن امل�ستاأنف �سده كان يجلب 

تامة  قناعة  اإىل  و�سلت  املحكمة  فاإن  عليه  النزف  بو�ساطة  املزروعات  ل�سقي  املاء 

ا�ستعمل عليه من بئرين قدميني  املوقع الذي �سغله وما  امل�ستاأنف �سده يف  باأحقية 

وما حواه من اإ�سغاالت باأن تق�سي له مبوجب العرف املتعلق بالبئرين مب�ساحة قدرها 

فدان فقط وبالتايل يكون احلكم امل�ستاأنف جانب ال�سواب يف ق�سائه وتق�سي عندها 

املحكمة بتعديله والنزول اإىل متليك امل�ستاأنف �سده فدان ورف�س باقي امل�ساحة مع 

اإلزام امل�ستاأنفتني بامل�ساريف.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعن ... فطعن عليه بالنق�س اأمام املحكمة 

العليا بتاأريخ 2016/3/٨م بو�ساطة حماميه ... املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا 

واأودع �سند وكالته ووقع الر�سم املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه:

: اخلطاأ يف تطبيق القانون: اأوالاً

 قوالاً مبطالعة احلكم الطعني فقد خال من االأ�سباب يف �سابقة له بتمليك م�ساحة 

واأن  )1970م(  على  �سابقة  احليازة  اأن  التامة  املحكمة  قناعة  من  بالرغم  فدان 

البئرين من االآثار الدالة على ذلك:

ــ يحدد احلكم االأر�س امل�ستحقة للبئرين بفدان بزعم اأنه ح�سب العرف ومل يذكر 

اإحرامات احلظائر واملباين والغرف.

ق�سائية  �سوابق  لوجود  الق�سائية  وال�سوابق  العرف  الطعني  احلكم  خالف  وقد  ــ 

اكتفت بوجود االآثار للتملك ومل ت�سرتط اإحرامات لالأثر ما دامت احلدود قائمة 
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لالأر�س املطالب بتملكها.

ال�سلطاين )٨3/٥( والتي تن�س:  للمادة )اأ( من القرار  ـ خمالفة احلكم الطعني   2

اأثر ظاهر قدمي يعود اإىل ما قبل )1970م(  »االأرا�سي البي�ساء التي يوجد عليها 

تخت�س وزارة االأرا�سي والبلديات بالف�سل يف االدعاءات املتعلقة بها........اإلخ«.

الظاهر  باالأثر  »يق�سد  ن�ست:  والتي  القرار  ذات  من   )2( املادة  اأكدته  ما  وكذلك 

القدمي امل�سار اإليه يف املادة ال�سابقة البناء اأو ال�ساقية اأو البئر اأو النخيل القائمة ».

ا لذلك وجود االآثار القدمية التي توؤكد احليازة  واأن ما ا�ستند اإليه الطاعنان تطبيقاً

ق�سائية  باأحكام  الثابتة  املثل  حاالت  توافر  وكذلك  )1970م(  على  ال�سابقة 

ومب�ستندات وزارة االإ�سكان ونو�سح ذلك يف االآتي:

: اأن االأر�س حمل الطعن يوجد عليها اأثر ظاهر قدمي يعود اإىل ما قبل )1970م(  اأوالاً

ا للثابت على الطبيعة وما اأقره احلكم الطعني يف االآتي: وذلك وفقاً

1 ـ اأن هناك بئرين ظاهرة وقدمية باالأر�س حمل الدعوى �سابقة على )1970م(.

2 ـ وجود ال�سواقي القدمية.

3 ـ وجود اآثار الزراعات القدمية.

4 ـ اأن الثابت على الطبيعة اأن االأر�س حماطة من جميع اجلهات مبزارع قائمة بها 

ملكيات وال يوجد تعٍد عليها ملعرفة اجلريان جميعهم.

٥ ـ �سهاد ال�سهود اأكدوا على ملكية الطاعن لالأر�س حمل الطعن وحيازتهم ال�سابقة 

على )1970م( بحدودها املوجودة على الطبيعة واإحاطتها مبزارع من جميع اجلهات 

وعدم تعدي اأحد عليها ملعرفتهم بها ومبالكها.

ا: ومل يحدد القرار ال�سلطاين اأو القانون تخ�سي�س عدد معني من االآبار واالآثار  ثانياً

القدمية لكل م�ساحة من االأر�س ولكنه فقط اكتفى بوجود االآثار القدمية الدالة 

على امللك. 

ثبوت ملكية الطاعن لالأر�س حمل الطعن: اإن دعوى ثبوت امللكية هي دعوى كا�سفة 

االآبار واالأر�س  الطاعن ثابتة وتوؤكد ملكية  واأن ملكية  لها  للملكية ولي�ست من�سئة 

التي حولها بحدها وحدودها.
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الطاعن  ال�سابقة على )1970م(:  الدعوى وحيازتها  االأر�س حمل  اليد على  و�سع 

هو احلائز لالأر�س حمل الدعوى وهو ما ي�سمى باحليازة املادية وحيازتهم لها حيازة 

هادئة وم�ستقرة وظاهرة تعود اإىل ما قبل )1970م( وال منازع لهم يف هذه احليازة 

قائمة  مبزارع  اجلهات  جميع  من  حماطة  ا  اأنه  ذلك  على  والدليل  التملك  وبنية 

وبها ملكيات لعلمهم باأن هذه االأر�س مملوكة للطاعنني وهم احلائزون لها وال ميكن 

الت�سكيك يف ذلك من املطعون �سدها ومظاهر احليازة املادية لالأر�س وال�سابق على 

)1970م( االآتي:

اأ ـ وجود االآبار القدمية بئرين ظاهر تعود اإىل قبل )1970م(.

ب ـ وجود االأحوا�س وال�سواقي القدمية.

ج ـ وجود اآثار املنازل القدمية.

ا ملا اأقرته املحكمة العليا  اأن و�سع اليد وحيازة داللة على ثبوت امللكية وذلك طبقاً

العقار داللة  اليد على  باأن و�سع  بالقرار رقم )1٨( يف الطعن رقم )2002/26م( 

على ثبوت امللكية عمالاً مبا جاء يف االأثر »ذو اليد اأحق مبا يف يده« ف�سهادة ال�سهود 

طبق للثابت باأوراق الدعوى واأثناء وقوف ف�سيلة الق�ساة على اأر�س النزاع مت �سماع 

�سهادة ال�سهود عدة مرات وهم �سيوخ املنطقة وهم على علم ودراية باالأر�س حمل 

الطاعن  ملكية  واملعنى يف  اللفظ  �سهادتهم متفقة يف  ومالكيها وقد جاءت  الدعوى 

لالأر�س حمل الدعوى وحيازته لها احليازة الهادئة وامل�ستقرة التي تعود اإىل ما قبل 

)1970م( وحددوا االأر�س مع وجود االآثار القدمية التي توؤكد و�سع اليد واحليازة.

ال�سبب الثاين: الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع:

اأن  اأن: » يجب  ـ تن�س املادة )172( من قانون االإجراءات املدينة والتجارية على 

وخال�سة  اخل�سوم  طلبات  ثم  الدعوى  لوقائع  جممل  عر�س  على  احلكم  ي�ستمل 

ذلك  بعد  تذكر  ثم  كان  اأن  العام  االدعاء  وراأي  اجلوهري  ودفاعهم  لدفوعهم  موجزة 

اأ�سباب احلكم ومنطوقه والق�سور يف اأ�سباب احلكم الواقعية يرتتب عليه بطالن احلكم.

اأهم  اأن الق�سور املبطل يت�سرف اإىل تخلي املحكمة عن  اإىل  ـــ ق�ست املحكمة العليا 

عليه  القانون  حكم  واإنزال  منه  املراد  وفيه  اخل�سم  دفاع  متحي�س  وهو  واجباتها 

اأو مب�ستند دلل اخل�سم على  اأو ال�سفوية  �سواء جاء هذا الدفاع باملرافقة املكتوبة 
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ما ت�سمنه من دفاع وال يكفي اأن تت�سدى املحكمة لدفاع اخل�سم بل يجب اأن حتقق 

حقيقة مرماه حتى يكون الدفاع الذي اأغفلت املحكمة الرد عليه اأو ردت عليه دون 

اأن متح�سه للوقوف على حقيقة مرماه مما قد يتغري وجه الراأي يف الدعوى.

ا؛ الأن احلكم الطعني مل ميح�س اأوراق الدعوى بعد تداولها يف املحاكم واأمام  ــ ونظراً

ا بثبوت ملكية الطاعن لكامل امل�ساحة ف�سال. جميع مراحل التقا�سي وحكم فيها �سابقاً

من عدم حتقيق الدعوى واالإخالل بحق الدفاع: اأن االكتفاء بذكر املنطوق و�سدور 

اململوكة  امل�ساحة  حتديد  وعدم  قاطع  اأو  وا�سح  وغري  مبهم  ب�سكل  احلكم  منطوق 

ا لالأحكام وال�سكوك  للطاعن من اأي جانب بالرغم من ثبوتها يف اأحاكم �سابقة وفقاً

و�سهادة ال�سهود بحدود االأر�س والر�سم امل�ساحي ومل يحدد االأر�س امل�ستحقة لالآبار 

ق�سائية  �سوابق  وجود  من  بالرغم  والغرف  واملباين  احلظائر  واإحرامات  الثالث 

وحاالت مماثلة اكتفت بوجود االآثار للتملك ومل ت�سرتط اإحرامات لالأثر ما دامت 

احلدود قائمة لالأر�س ومل تندب خبريا زراعيا خمت�سا لتحقيق الدعوى اأو الوقوف 

على املوقع ومعاينته و�سماع ال�سهود مرة اأخرى مما كان قد يتغري به وجه الراأي يف 

الدعوى وعدم حتقيق ذلك هو اإخالل بحق الدفاع يبطل احلكم املطعون عليه.

�سدر  يف  الواردة  بالطلبات  باحلكم  وذلك  والت�سدي  احلكم  نق�س  اخلتام  يف  وطلب 

الدعوى وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى وزارة االإ�سكان فطعنت عليه بالنق�س 

�سبب  القانوين و�سرح  2016/3/13م بو�ساطة مفو�سها  بتاأريخ  العليا  املحكمة  اأمام 

طعنه بقوله.

كذلك  املغايرة  بالهيئة  املحكمة  عدالة  خالل  ومن  ا  �سابقاً املوقع  معاينة  خالل  من 

بتاأريخ 201٥/12/21م تالحظ باأن االأر�س جميعها ف�ساء وتقع بالقرب من �ساطئ 

البحر واأن جميع االآثار التي يتحدث عنها امل�ستاأنف حديثة وال يوجد اأثر من االآثار 

ال  ذلك  عن  ف�سالاً  )1970م(  عام  يناير  من  االأول  قبل  ما  اإىل  تعود  التي  القدمية 

اأن  كما  زراعية  كاأر�س  ت�ستغل  امللوحة  و�سديدة  رملية  اأر�س  م�ساحة  عقالاً  يت�سور 

جميع االأر�س ف�ساء وبها عر�سان فقط..

لي�ست  للعيان  وا�سحة  اثنني  عدد  قدرها  والتي  عنها  يتحدث  التي  االآبار  اأن  كما 

ا واأن احل�سى وال�ساروج التي يدعي بها امل�ستاأنف �سده هي من �سنعه  قدمية اإطالقاً

ا باأن اإحدى تلك االآبار ال تعدو اإال اأن تكون حفرة وا�سعة ال  بنف�سه كما يت�سح اأي�ساً
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طلب  فاإن  وبالتايل  القدمية  احليازة  مظهر  اأي  جند  ال  وبالتايل  بئر  بوجود  تثبت 

امل�ستاأنف جدير بالرف�س.

اأما عن �سهادة ال�سهود فاإنها ال تقبل يف االأرا�سي البي�ساء كما اأنها جاءت متناق�سة من 

حيث حتديد عدد االآبار.

عليه فاملطعون �سده حيازته للموقع وما يوؤكد ذلك اعرتافه بنف�سه باأن املوقع منذ 

ا على حداثة املوقع واأكد تقرير اللجنة املحلية التي  عام )1977م( وهذا دليل اأي�ساً

عاينت املوقع يف تلك الفرتة وطلب يف اخلتام:

ا برف�س  َقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم املطعون �سده والق�ساء جمدداً

ا للدولة. الدعوى واإبقاء االأر�س ملكاً

اأمام  بالنق�س  عليه  فطعنت  ال�سياحة  وزارة  لدى  َقبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

اأمام  للرتافع  املقبول   ... حماميها  بو�ساطة  2016/3/1٥م  بتاأريخ  العليا  املحكمة 

املحكمة العليا واأودع �سند وكالته فكانت اأ�سباب طعنه خمالفة احلكم للقانون.

ــ املخالفة االأوىل: خمالفة القانون والق�ساء من خارج االأوراق:

ــ االإقرار الق�سائي ملزم للقا�سي واملقر عمالاً الأحكام املادة )60( من قانون االإثبات.

ــ ب�سم املطعون �سده االأول على ا�ستمارة طلب التملك واعتمادها من اجلهات الر�سمية 

اأن حيازته بعد عام )1977م( هو اإقرار باأن ال حيازة له حتى ميلك ومن اخلطاأ اأن 

ا اإقرار املطعون �سده االأول  يقرر احلكم اأن احليازة كانت قبل عام )1970م( خمالفاً

الذي هو اأدرى بتاأريخ حيازته:

1 ـ ال خالف اأن االإقرار يف املعامالت املدنية اإذا ثبت ال يجوز الرجوع منه وهو ملزم 

عند اإ�سداره خا�سة اإن كان ب�سم املقر عليه وقدمه اإىل جلنة االأرا�سي الأنها جلنة 

�سبه ق�سائية ومل ينكر ب�سمته مبوجب املادة )2٥( من قانون االإثبات.

2 ـ بعد االطالع على ا�ستمارة طلب متلك اأر�س النزاع املقدمة من املطعون �سده االأول 

والتي ب�سم عليها قرر اأن حيازته منذ عام )1977م( وبالتايل �سدق دفاع الطاعنة 

يف تاأريخ بداية احليازة وال اأبلغ من اأن يقر ال�سخ�س بذلك.

3 ـ وحيث اإن احليازة باإقرار املطعون �سده الحقة لعام )1977م( فال ميلك احلكم 
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ا ملا هو ثابت باإقرار املذكور  الطعني اأن يقت�سي باأن احليازة منذ عام )1970م( خمالفاً

وكذلك كونها خمالفة ملا هو ثابت باالأوراق وهي خمالفة اأخرى وقع فيها احلكم لذا 

نفردها خمالفة تالية.

اأن  ا من املطعون �سده االأول الذي ب�سم  ا �سادراً اإقراراً ـ لذا خالف احلكم الطعني   4

عام  بعد  كان  باالأر�س  النخيل  اأ�سجار  اأن  يوؤكد  وهذا  )1977م(  عام  يف  حيازته 

)1977م( وجلوب وهذه خمالفة توجب النق�س.

الوجه االأخر للمخالفة: الق�ساء من خارج االأوراق:

ــ ب�سم املطعون �سده االأول على طلب ا�ستمارة طلب التملك اأنه ال يحوز االأر�س منذ 

عام )1977م( كاإقرار منه وعدم اإنكاره الب�سمة فال يجوز الق�ساء اأن احليازة �سابقة 

لعام )1970م( يف اأن يخالف احلكم االإقرار الكتابي واملب�سوم عليه. 

اإن  حيث  الطعن  حال  وهذا  احلكم  بطالن  يوجب  االأوراق  خارج  من  الق�ساء  اأن  ـ   1

عام  منذ  حيازته  اأن  يف  االأول  �سده  املطعون  خطه  ملا  ا  خمالفاً جاء  الطعني  احلكم 

غري  ومن  عليها  والب�سمة  التملك  اإثبات  طلب  ا�ستمارة  يف  وا�سح  هو  كما  )1977م( 

ياأتي احلكم ليخالفه  اأن حيازة عام )1977م( ثم  اأن يقر �سخ�س ويب�سم  املنطقي 

باأن حيازته �سابقة لعام )1970م( كحال احلكم الطعني االأمر الذي يوجب نق�سه.

الوجه االأخر: خمالفة قانون االأرا�سي واملر�سوم )2007/32م(:

خلم�س  ))1970م((  عام  على  ال�سابقة  احليازات  باإثبات  واللجان  املحاكم  تخت�س 

�سنوات �سابقة اأما الالحقة فال تخت�س بها اللجان وال املحاكم.

وتنطبق  حكومية  االأر�س  وتعترب  معتربة  غري  )1970م(  لعام  الالحقة  احليازات 

للوزارة ال معقب  واالأمر  االأرا�سي فال حيازة  قانون  من   )20  ,1٥ املادة )14,  عليها 

عليها وخمالفة ذلك هي خمالفة قانون:

باأن  منه   )20( املادة  يف  الزراعية  االأرا�سي  عامل   )٨0/٥( االأرا�سي  قانون  اأن  ـ   1

ينطبق عليها اأحكام االأرا�سي االأخرى الواردة يف املواد )من 12 اإىل 16 منه(.

2 ـ بالتايل جند اأن احليازة املعتربة الإثباتها هي احليازات ال�سابقة لعام )1970م( 

بخم�س اأعوام يف املواد )12, 13, 14( حتكمها املادتان )1٥( اإذ كان لديه �سك �سرعي 

اأو املادة )16( وهنا يحال احلائز اإىل الوزارة فاإما اأن متلكه االأر�س اأو جزءا منها اأو 



– ٥٥٨ –

تلزمه باالإخالء اأي لي�س له حق مكت�سب طاملا كانت احليازة الحقة لعام )1970م( 

اأو تقل عن )٥ �سنوات( من يناير)1970م(.

حيازة  فال  )1977م(  عام  حيازته  اأن  وب�سم  قرر  االأول  �سده  املطعون  كان  وملا  ـ   3

القانون وال متلك االأر�س له وقد مت رف�س  فاإن االأر�س حكومية بقوة  له وبالتايل 

ا لقرار اللجنة املحلية لالأرا�سي عند املعاينة لذا  طلب متلك املطعون �سده االأول وفقاً

متليك املطعون �سده م�ساحة فدان هو ق�ساء يخالف مواد قانون االأرا�سي اأعاله بل 

ا ونلتم�س تدخل املحكمة العليا. ويخالف ما اأقر به ق�سائيًّ

الوجه االأخر للمخالفة:

ــ عدم اخت�سا�س املحاكم واللجان يف نظر دعاوى احليازة الالحقة لعام )1970م( 

ا واالأمر يعود لوزارة االإ�سكان مبوجب املادتني )1٥, 16( وال  وال يجوز اإثباتها ق�سائيًّ

معقب على وزارة االإ�سكان لهذه احليازة.

ال�سابقة على عام )1970م( بخم�س �سنوات  اأن قانون االأرا�سي اعتد باحليازة  ـ   1

احليازة  تكون  اأن  على  �سراحة  ذلك  وجاء  منه   )14  ,13  ,12( املواد  يف  ذلك  وارد 

ب�سابقة لعام )1970م( بخم�س �سنوات وهو ن�س وا�سح حتى ميلك وتثبت حيازته.

بخم�س  )1970م(  لعام  ال�سابقة  احليازات  الإثبات  �سكلت  االأرا�سي  جلان  اأن  ـ   2

التمليك يلجاأ  اأعاله وعند رف�س جلان االأرا�سي  الفقرة  املواد يف  �سنوات مبوجب 

املواطن اإىل املحاكم.

3 ـ اأما احليازات الالحقة لها )1970م( فقد عاجلتها املادتان )1٥, 16( من قانون 

االأرا�سي يف اأن االأمر يعود اإىل الوزارة ولي�س اإىل اللجان اأو املحاكم الأنها حيازات مل 

يعتد بها القانون وجعل اأمرها اإىل الوزارة اإما اأن متلك ال�سخ�س كامل االأر�س اأو جزء 

منها اأو اأن تاأمره باإخالء االأر�س دون معقب من اللجان اأو املحاكم.

4 ـ بالتايل حيازة املطعون �سده االأول مبوجب اإقراره الق�سائي اأنها عام )1977م( كما 

هو وا�سح يف املرفق اأعاله وبالتايل ال تخت�س جلان االأرا�سي الإثبات هذه احليازات.

الوجــــــه االأخر:

ــ خمالفة احلكم الناق�س خمالفة قانون:

ا خالف احلكم الناق�س حينما مل  ا حتيل املحكمة العليا اأن احلكم الطعني اأي�ساً 1ـ  اأي�ساً
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يق�ِس باأن االأر�س حكومية وجتاهل دفاع الطاعنة يف اأن االأر�س حيازتها غري معتد 

بها باإقرار املطعون �سده االأول ب�سم اأن حيازته بعد عام )1977م( ولي�ست �سابقة 

لعام )1970م( اإال اأن احلكم �سرب باإقرار املطعون �سده االأول عر�س احلائط يف اأن 

احليازة تعود لعام )1970م(.

للتنفيذ كمال  قابلة  اأر�س حكومية غري  االأر�س هي  اأن  فات على احلكم  ـ كذلك   2

عام؛ الأن احليازة لعام )1977م( ال متلك االأر�س وتعترب االأر�س اأر�سا حكومية بقول 

ا الإقرار املطعون �سده االأول الذي مل يتن�سل عنه وال يجوز له ذلك يف  القانون وفقاً

معامالت مدنية وبالتايل مرد احليازة الالحقة لعام )1970م( للوزارة وال معقب عليها 

من اللجان اأو جهتي الق�ساء ما مل تكن احليازة �سابقة بخم�س �سنوات لعام )1970م(. 

الدعوى  برف�س  للمو�سوع  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  اخلتام  يف  وطلب 

االبتدائية لالإقرار باحليازة عام )1977م( وتكون املدعى وقعت على اأر�س حكومية 

بقوة القانون ولي�ست حيازة �سابقة بخم�س �سنوات عام )1970م( ولعدم اخت�سا�س 

املحاكم لنظر احليازات الالحقة لعام )1970م( مبوجب املواد )1٥, 16( من قانون 

االأرا�سي وال معقب للوزارة على هذه احليازات من جهتي الق�ساء.

يف  جاء  ا  عمَّ يخرج  مل  ا  جميعاً وتعقبهم  ردهم  فكان  بالرد  طاعن  كل  اأعلن  وحيث 

�سحيفة طعنهم ومت�سك كل طرف ب�سحيفة طعنه.

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

احلكم  على  االطالع  فبعد  )2016/393م(  رقم  الطعن  ففي  املو�سوع  حيث  من 

امل�ستاأنف الذي قرر يف حكمه باأن لالأر�س بئرين بني كل بئر )40م2( واأنه يوجد يف 

االأر�س اأثار و�سهد ال�سهود على وجود اآباء الطاعن على االأر�س قبل عام )1970م( 

العرف ق�سى  واإذ  امل�ساحة  لها فدانان من  بئر  ؛ الأن كل  ا وذلك  �سديداً فيكون طعنه 

باأن امل�ساحة لكل بئر زراعية م�ستجرة ال تقل يف م�ساحتها عن فدانني ومن املعلوم 

اإن اآبار الباطنة من االآبار امل�ستجرة واأن موطن البئرين تتخللها اآثار و�سهد ال�سهود 

حتت الق�سم باأن اآباء الطاعن كانوا ي�سكنون هذه االأر�س واملحكمة ارت�ستهم لق�سائها 

وملا كان ال�سهود مل يحددوا امل�ساحة فاإن املحكمة تت�سدى ملو�سوع امل�ساحة ح�سب ما 
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اقت�ساه العرف واأحكام هذه املحكمة برفعها اإىل اأربعة اأفدنة ملا �سبق من تعليل.

ال�سياحة  وزارة  وطعن  )2016/41٥م(  االإ�سكان  وزارة  طعن  فاإن  ذلك  على  وبناءاً 

الطعن  يف  للطاعن  ثبت  بعدما  مو�سوعي  جدل  اإىل  ينحل  )2016/433م( 

اآباوؤه لالأر�س وانطباق قانون االأرا�سي  )2016/393م( بحيازته لالأر�س ومن قبله 

ال�سادر )19٨٥م( يف حتديد االأر�س امل�ستثناة من عموم االأرا�سي البي�ساء بوجود 

االأثر الظاهر و�سهادة ال�سهود حتت الق�سم ومن خالل العرف القا�سي يف اأقل ما ميكن 

للبئر امل�ستجرة من االأر�س فدانان جمموع ذلك اأربعة اأفدنة فلما كان االأمر كذلك 

الطعن  يف  الطاعن  على  حممولة  امل�ساريف  اإبقاء  مع  برفعها  تق�سي  املحكمة  فاإن 

االإجراءات  قانون  من   )261( املادة  بن�س  عمالاً  له  الكفالة  ورد  )2016/393م( 

املدنية والتجارية. 

فلهذه االأ�سباب

بها  املحكوم  امل�ساحة  بتعديل  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

اأفدنة  اأربعة  اإىل  )2016/393م(  الطعن  يف  بها  املحكوم  امل�ساحة  برتفيع  وذلك 

وبرف�س الطعنني رقم )2016/41٥م( و )2016/433م( ورد الكفالة للطاعن رقم 

)2016/393م( مع اإبقاء امل�ساريف حممولة عليه.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/26م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)121(

الطعن رقم 2016/310م

تاأمينات )ا�ستحقاق- مكافاأة(

اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه ومل تتوافر فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�س ا�ستحق  -

مكافاأة نهاية اخلدمة �سرط اأال تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمينات عن ال�سنة.

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الدعوى اأن املطعون �سده... اأقام الدعوى املدنية رقم )201٥/317م( 

ختامها  يف  طلب  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  مودعة  �سحيفة  مبوجب 

مبلغا  له  توؤدي  باأن  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  امل�ستاأنفة  باإلزام  احلكم 

وقدره )13.12٥.0٥7ر.ع( ثالثة ع�سر األفا ومائة وخم�سة وع�سرون رياالاً عمانيا 

واأتعاب  الدعوى  بر�سوم  واإلزامها  اخلدمة  نهاية  م�ستحقات  بي�سة  وخم�سون  و�سبع 

املحاماة مببلغ )٥00ر.ع(.

وذلك على �سند من القول اإن امل�ستاأنف �سده عمل يف القطاع اخلا�س ل�سركات متعددة 

وهو  الفرتة  تلك  وخالل  200٨/6/14م  ولغاية  199٥/11/1م  من  الفرتة  خالل 

عمله  مدة  فبلغت  االجتماعية  التاأمينات  هيئة  لدى  ا�سرتاكاته  دفع  يف  م�ستمر 

بالقطاع اخلا�س )11 �سنة و9 اأ�سهر و13 يوما(.

وحيث اإنه كان اآخر راتب اأ�سا�سي للمدعي )6٨3ر.ع( وهو الراتب اخلا�سع لال�سرتاك 

قانون  عليه  ن�س  ملا  ا  وفقاً له  امل�ستحقة  املكافاأة  �سرف  بطلب  امل�ستاأنفة  اإىل  وتقدم 

التاأمينات االجتماعية اإال اأن الهيئة رف�ست ذلك بدعوى احتفاظها مببلغ اال�سرتاك 

الذي  االأمر  التقاعدي  املعا�س  ا�ستحقاق  �سروط  توافر  اأو  ال�ستني  �سن  بلوغه  حلني 

حدا به للقيام بهذه الدعوى للحكم له مبا �سلف من طلبات.

ا لها �سورا من امل�ستندات املرفقة بال�سحيفة. وقدم �سنداً
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201٥/10/20م  وبجل�سة  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الدعوى  نظر  تدوول  وحيث 

حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مكافاأة نهاية اخلدمة مبلغا 

ا و�سبع  وقدره )13.12٥.0٥7ر.ع( ثالثة ع�سر األفا ومائة وخم�سة وع�سرون رياالاً عمانيًّ

وخم�سون بي�سة واألزمتها امل�ساريف ومبلغ )100ر.ع( مائة ريال عماين اأتعاب املحاماة.

وحيث اإن احلكم ال�سابق مل يلق َقبوالاً لدى املدعى عليها فطعنت عليه باال�ستئناف 

201٥/11/19م  بتاأريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  مودعة  �سحيفة  مبوجب  املاثل 

طلبت يف ختامها َقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء 

ا برف�س الدعوى واإلزام امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف. جمدداً

واأ�س�ست ا�ستئنافها على اأ�سباب حا�سلها:

عليه  ن�ست  ما  يراع  ومل  تطبيقه  ويف  القانون  تف�سري  يف  امل�ستاأنف  احلكم  اأخطاأ  ـ   1

ا للوزير  املادة )64( من قانون التاأمينات االجتماعية والتي منحْت تفوي�سا ت�سريعيًّ

باإ�سدار قرارات وزارية تبني حاالت و�سروط ا�ستحقاق مكافاأة نهاية اخلدمة والتي 

ا  وتنفيذاً بعدها  اأو  ال�ستني  �سن  بلوغ  ب�سبب  اخلدمة  انتهاء  االأخ�س  على  بينها  من 

بتحديد   )97/23( رقم  القرار  �سدر  فقد  للوزير  منح  الذي  الت�سريعي  للتفوي�س 

حاالت �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة والتي لي�س من بني اأحدها اأي حالة تنطبق على 

امل�ستاأنف �سده.

2 ـ لقد �ساب احلكم امل�ستاأنف ق�سور يف الت�سبيب وف�ساد يف اال�ستدالل فيما انتهى اإليه 

من تربيرات ذلك اأنه يت�سح من املادة )29( من قانون العمل اأن امل�سرع قد األغى العمل 

بنظام مكافاأة نهاية اخلدمة بالن�سبة للعمال العمانيني العاملني يف القطاع اخلا�س 

واأحل حملها نظام املعا�سات املتمثل يف نظام التاأمينات االجتماعية.

قانون  من   )24( املادة  لن�س  تف�سري  من  اإليه  اأ�سند  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  اأخطاأ  ـ   3

التاأمينات واملادة )34( من قانون العمل حيث ت�سمنت املادة )24( املذكورة �سقني 

اأ�سا�سني وهما:

اأ ـ اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه, ويق�سد امل�سرع هنا بانتهاء اخلدمة هو بلوغ املوؤمن 

تنتهي  فهنا  الوفاة  اأو  مهني  غري  اأو  مهني  عجز  حدوث  اأو  ال�سيخوخة  �سن  عليه 

اخلدمة ب�سفة نهائية واإذا انتقل العامل املوؤمن عليه من من�ساأة اإىل من�ساأة اأخرى فال 

تعترب ذلك اأنتهاء للخدمة واإمنا ا�ستمرار فيها اإىل حني بلوغه �سن ال�سيخوخة فلو 
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انتقل العامل املوؤمن عليه للعمل يف اأكرث من من�ساأة فاإن هذه الفرتات جتمع وحت�سب 

له يف مدة خدمته املعا�سية يع�سد هذا القول ما جاء بن�س املادة )21( من قانون 

التاأمينات االجتماعية.

للموؤمن  العمالية  العالقة  انتهاء  عند  املكافاأة  �سرف  جواز  اأراد  لو  امل�سرع  اإن  حيث 

عليه لدى كل �سركة ال�ستخدام عبارة: »اإذا انتهت العالقة العمالية املوؤمن عليه...« 

فانتهاء  ولي�ست اخلدمة  �سركة  للعامل لدى كل  تنتهي  التي  العمالية هي  فالعالقة 

اخلدمة يكون ملرة واحدة فقط و�سكل نهائي.

وما يوؤكد �سحة دفاع امل�ستاأنفة وهو اأن ن�س املادة )43( من قانون ن�ست على ما يلي:

ينتهي عقد العمل يف اأي من احلاالت االتية:

1 ـ انتهاء مدته اأو اإجناز العمل املتفق عليه.

2 ـ وفاة العامل.

3 ـ عجز العامل عن تاأدية عمله.

ا الأحكام هذا القانون. 4 ـ اال�ستقالة اأو الف�سل اأو ترك العمل طبقاً

ا ا�ستوجب انقطاعه عن العمل مدة مت�سلة اأو منف�سلة ال تقل  ٥ ـ مر�س العامل مر�ساً

عن ع�سرة اأ�سابيع خالل �سنة واحدة.

وهي حاالت تنتهي فيها العالقة العمالية وال تنتهي فيها اخلدمة.

وحيث اأ�سدرت املحكمة بتاأريخ 2016/1/26م: » ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً وبرف�سه 

ا وبتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت رافعته بامل�ساريف«. مو�سوعاً

امل�ستاأنف  احلكم  على  ا�ستئنافها  باأ�سباب  امل�ستاأنفة  ينعاه  ما  باأن  حكمها  موؤ�س�سة 

 )64( املادة  عليه  ن�ست  ملا  مراعاته  وعدم  تطبيقه  ويف  القانون  تف�سري  يف  باخلطاأ 

باإ�سدار  للوزير  ت�سريعيا  تفوي�سا  منحت  والتي  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من 

قرارات وزارته تبني حاالت و�سروط ا�ستحقاق مكافاأة نهاية اخلدمة فهو نعي غري 

ومل  حمله  يف  يكن  مل  امل�ستاأنفة  انتهجته  الذي  التف�سري  اأن  ذلك  جممله؛  يف  �سديد 

امل�ستاأنف كان  ا على احلكم  نعياً امل�ستاأنفة  اأثارته  ما  واأن كل  القانون  ي�سادف �سحيح 

وجاءت  عليه  بالرد  امل�ستاأنف  احلكم  تكفل  وقد  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  ا  مطروحاً

كما  باملو�سوع  ال�سلة  ذات  املواد  وروح  ن�س  مع  ومتما�سية  و�سائغة  �سحيحه  اأ�سبابه 

املحكمة  هذه  على  ترثيب  وال  امل�سرع  اإليها  رمى  التي  لالأهداف  مواكبة  جاءت  اأنها 

اأول  اإليه حمكمة  ا ملا ذهبت  اأنه خالفاً ا حلكمها مع التاأكيد  اأ�سا�ساً اأن تقرها وجتعلها 
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درجة فاإن املادتني )24, 2٥( من قانون التاأمينات االجتماعية مقروءتان مع املادة 

)20مكرر( تقت�سي اأنه ال�ستحقاق املوؤمن عليه مكافاأة نهاية اخلدمة ثالثة �سروط 

اأن تكون خدمته قد انتهت واأن يكون قد م�سى على ا�سرتاكه يف التاأمني �سنة  وهي 

كاملة على االأقل واإال يتوافر فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�س وهذه ال�سروط تتمثل يف 

ا(  اأن يكون املوؤمن عليه قد اأمت ال�ستني �سنة تكون مدة ا�سرتاكه يف التاأمني )1٨0 �سهراً

على االأقل.

القطاع اخلا�س  امل�ستاأنف �سده عمل يف  اأن  االأوراق  ا من  ثابتاً ملا كان ذلك  واأن حيث 

ودفع  200٨/6/4م  ولغاية  199٥/11/1م  من  الفرتة  خالل  متعددة  ل�سركات 

ا�سرتاكاته يف كامل الفرتة املذكورة لدى الهيئة.

ا( ومن َثمَّ تكون ا�سرتاكاته يف   وحيث بلغت مدة عمله )11 �سنة و 9 اأ�سهر و 13 يوماً

التاأمني تزيد على �سنة مما تكون معه اأن ال�سرط املن�سو�س عليه يف املادة )24( من 

قانون التاأمينات االجتماعية قد حتقق وبالتايل فهو ي�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة 

عمالاً باملادتني )24, 2٥( مقروءتني مع املادة )20( مكرر من القانون ذاته وتعديالته 

وال تنطبق عليه ال�سروط املن�سو�س عليه يف املادتني )21, 22( من القانون املذكور 

اأو  العجز  اأو  فوقها  اأو  عمره  من  ال�ستني  �سن  انتظار  يلزمه  وال  املعا�س  ال�ستحقاق 

الوفاة اإذ ال وجود الأي ن�س قانوين ي�سري اإىل ذلك واأن ما ذهبت اإليه امل�ستاأنفة من 

تف�سري وتاأويل للن�سو�س ال�سالف االإ�سارة اإليها قد حمل تلك الن�سو�س ما ال تتحمله 

وفيه خطاأ يف اال�ستدالل ذلك اأن املادة )64( التي ا�ستندت اإليها الهيئة امل�ستاأنفة 

التي  املادة )64(  اأن  ا لدفاعها ما ال تتحمله وفيه خطاأ يف اال�ستدالل ذلك  حتقيقاً

ا لدفاعها ال ميكن اأن تخول الوزير حق تعديل  ا�ستندت اإليها الهيئة امل�ستاأنفة حتقيقاً

اإ�سافة �سروط على �سروط املقررة باملادة )24( وال باملادة )21( وال باأي مادة  اأو 

قانونية باعتبار اأن ال�سلطة املخولة للوزير يف هذا املجال ال تعدو اأن تكون �سلطة 

�سلطة  وهي  �سروط  من  اقت�ساه  ما  يف  تنق�س  اأو  تزيد  اأو  قانونا  تعدل  ال  ترتيبية 

تنظيمية تقت�سر على تنفيذ االأحكام القانونية وتف�سيل وتو�سيح ال�سروط الواردة 

بها مبا ال ميت�س من جوهرها وهو ما اقت�سته املادة )64( املذكورة التي ن�ست على اأنه 

» يحدد الوزير بقرار منه بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة نظام ومواعيد وكيفية 

�سرف م�ستندات ال�سرف الالزمة لذلك«.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية فطعنت 
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عليه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بتاأريخ 2016/2/21م بو�ساطة مفو�سها القانوين 

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  طعنها  اأ�سباب  فكانت  العام  مديرها  من  وموقعة 

اأن يحل  التاأمينات االجتماعية على  نظام  اإ�سدار  مند  امل�سرع قد حر�س  اأن  وذلك 

نظام املعا�سات التاأمينية حمل نظام مكافاأة نهاية اخلدمة الذي كان معموالاً به يف 

العماين  العمل  قانون  من   )39( املادة  بن�س  امل�سرع  اأكده  ما  وهو  العمل  قانون  ظل 

فيما ن�ست عليه من اأنه: »يجب على �ساحب العمل بالن�سبة اإىل العمال غري املنتفعني 

باأحكام قانون التاأمينات االجتماعية اإذا انتهت عالقة العمل اأن يوؤدي اإىل العامل 

مكافاأة عن مدة خدمته..«.

فاملنتفعون باأحكام قانون التاأمينات االجتماعية هم العمال العمانيون العاملون يف 

بنظام  العمل  األغى  امل�سرع  فاإن  وبالتايل  دائمة  عمل  عقود  مبوجب  اخلا�س  القطاع 

مكافاأة نهاية اخلدمة بالن�سبة للعمال العمانيني واأحل حملها نظام املعا�سات للتمثيل 

يف نظام التاأمينات االجتماعية.

   فامل�سرع بنظرته الفاح�سة يهدف من كل ت�سريع ي�سدره اإىل حتقيق اأكرب م�سلحة 

نظام  الأي  يخ�سع  ال  اخلا�س  القطاع  يف  العامل  العماين  املواطن  كان  فقد  للمواطن 

نظام  امل�سرع  اأوجد  وقد  التقاعد  �سن  بعد  معي�سته  ا�ستقرار  له  يكفل  تقاعدي 

التاأمينات االجتماعية والذي يهدف لتاأمني العي�س امل�ستقر واحلياة الكرمية للعامل 

يت�سم  ا  �سهريًّ ا  معا�ساً واأ�سرته  العامل  اأن يكون لدى  اإىل  النظام يهدف  اإن هذا  حيث 

التي ت�سرف ملرة واحدة ثم  ا عن مكافاأة نهاية اخلدمة  بالدورية واالنتظام عو�ساً

يظل العامل واأ�سرته بدون دخل مدى احلياة.

التاأمني  يف  اال�سرتاك  مدد  جتميع  على  االجتماعية  التاأمينات  نظام  يعتمد  حيث 

والتي من خاللها يتمكن العامل املوؤمن عليه من ا�ستحقاق املعا�س يف حالة توافر املدد 

التي يتطلبها القانون وهي )1٨0 ا�سرتاك �سهري اأو 240 ا�سرتاك �سنوي(.

�سرف  باأن  املحكمة  لعدالة  يت�سح  االجتماعية  التاأمينات  قانون  ن�سو�س  فبقراءة 

املعا�س هو االأ�سل واال�ستثناء هو �سرف املكافاأة.

فاملعا�سات التي ن�س عليها القانون هي معا�س ال�سيخوخة ومعا�س ال�سيخوخة املبكر 

كانت  اإذا  العمل  اإ�سابات  امل�ستحقة عن حاالت  واملعا�سات  املهني  العجز غري  ومعا�س 

ن�سبة العجز اأكرب من )30%( ومعا�س الوفاة.
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اأما بالن�سبة للمكافاأة فقد ورد تنظيمها يف )3( مواد وال يتم تطبيق هذه املواد مبعزل 

ا وال يجوز جتزاأته. عن بقية مواد القانون فالقانون وحدة واحدة يكمل بع�سه بع�ساً

اإىل  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  َقبول 

ا لطلبات  املحكمة التي اأ�سدرته لتنظرها من جديد بهيئة مغايرة وحتكم فيها وفقاً

الهيئة اأو الت�سدي للمو�سوع واحلكم برف�س العوى االأ�سلية.

وحيث اأعلن املطعون �سده فرد بو�ساطة حماميه املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا 

�سارت  وما  للقانون  ا  وفقاً ا  �سحيحاً لي�س  املحدد,  املوعد  رده  فكان  وكالته  �سند  واأودع 

يحل  اأن  على  حر�س  االجتماعية  التاأمينات  قانون  باأن  العليا  املحكمة  اأحكام  عيه 

نظام املعا�سات التاأمينية حمل نظام مكافاأة نهاية اخلدمة حيث اإن قانون التاأمينات 

االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )1991/72م( وتعديالته قد خ�س�س 

الباب الرابع منه بعنوان )فرع تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة ل�سبب غري مهني( 

معا�س  ا�ستحقاق  الثاين:  )الف�سل  منها  الف�سول  من  جملة  الباب  هذا  حتت  واأدرج 

ا�ستحقاق  اخلام�س:  )الف�سل  افرد  كما   )21( املادة  اندرجت  وفيه  ال�سيخوخة( 

مكافاأة نهاية اخلدمة( وحتت هذا الف�سل اندرجت املادتان )24, 2٥( ومن هذا تبني 

املادة )21(  التي حتته ومنه  املواد  له �سروطه يف  ال�سيخوخة  ا�ستحقاق معا�س  اأن 

واأن مكافاأة اخلدمة �سروطه التي اأدرجت حتته ومنها املادتان )24, 2٥( وال يجوز 

باأي حال خلط ال�سروط الواردة يف الف�سل الثاين مع ال�سروط الواردة يف الف�سل 

اخلام�س اأو التو�سع فيما مل يق�سده ال�سارع.

اأما تف�سري الطاعنة بارتباط املادة )24( باملادة )21( فاإنه ال ي�ستند اإىل اأي دليل 

من الواقع اأو القانون لو�سوح ال�سروط الواردة لكل حالة وحيث اإنه من املقرر قانوناًا 

ا فال حمل  ا وجلياًّ باأنه ال يجوز التعدي على ق�سد ال�سارع؛ الأنه متى كان الن�س �سريحاً

للخروج عليه اأو تاأويله بدعوى البحث عن ق�سد ال�سارع منه؛ الأن حمل هذا البحث 

يكون عند غمو�س الن�س اأو وجود لب�س فيه وهو املر الذي مل يثبت بالن�سبة للمادة 

و�سريحة  وا�سحة  عباراتها  جاءت  حيث  االجتماعية  التاأمينات  قانون  من   )24(

احلكم  على  الطاعنة  نعي  فاإن  كذلك  واحلال  اإنه  وحيث  منها  املق�سود  على  ودالة 

الطعني يكون غري ذي اأ�سا�س, وطلب رف�س الطعن.
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املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع اإن نعي الطاعنة على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان غري �سديد 

ا ل�سحيح القانون ي�ستحق املوؤمن له مكافاأة نهاية خدمة اإذا انتهت مدة خدمته  فوفقاً

باأي �سبب من اأ�سباب االنتهاء املقررة بن�س املادة )43( من قانون العمل مبا يف ذلك 

اال�ستقالة من العمل ولي�س يف قانون التاأمينات االجتماعية تعريف خا�س ي�سبط 

اأنه ال  العمل كما  املادة )43( من قانون  اأفهمته  ا  نهاية اخلدمة يخرجها عمَّ معنى 

يوجد اإلزام على املوؤمن عليه اأن يقوم بتجميع مدد اال�سرتاك ال�ستحقاق املعا�س؛ الأن 

هذا ينطبق اأو ين�سرف على املوؤمن عليه الذي ي�ستوجب ا�سرتاكه يف التاأمني ولي�س 

العك�س وبناءاً عليه فاإن املادتني )24, 2٥( من قانون التاأمينات االجتماعية ين�س اإذا 

انتهت خدمة املوؤمن عليه ومل تتوافر فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�س ا�ستحق مكافاأة 

ا لذلك  نهاية اخلدمة �سرط اأال تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمينات عن ال�سنة فتعني تبعاً

رف�س الطعن لكونه اأ�س�س على �سحيح القانون.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/26م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)122(

الطعن رقم 2016/4٥0م

بئر )ملكية عامة( 

ا لكن العموم هنا مق�سوٌر على من قام باملكان دون غريهم. ا عاماًّ تعد البئر ورداً

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الطعن اأن الطاعنني اأقاموا الدعوى ابتداء لدى املحكمة االبتدائية 

ـ  )124/م  برقم  قيدت  2012/٥/9م  بتاأريخ:  الثالثية(  )الدائرة  بالر�ستاق 

باإلزام املدعى عليها بتثبيت ملكيتهم لالأر�س  ث/2012م( طلبوا من خاللها احلكم 

وثمانني  وواحد  و�ستمائة  اآالف  وت�سعة  ثمامنائة  )٨096٨1م2(  م�ساحتها  البالغ 

ا ح�سب الر�سم امل�ساحي لتوافر عنا�سر امللكية فيها وا�ستخراج �سند ملكية  ا مربعاً مرتاً

با�سم املدعني واإلزامها بامل�ساريف واأتعاب املحاماة مببلغ )٨.000 ر.ع( ثمانية اآالف 

ا: معاينة املوقع من قبل املحكمة واأطراف الدعوى و�سماع  ريال عماين, واحتياطيًّ

طلب  ملف  خلفيات  بتقدمي  عليها  املدعى  واإلزام  اأ�سماوؤهم  املرفقة  ال�سهود  �سهادة 

جماعة الغوارب.

على �سند من القول اإنهم ميتلكون اأر�س طوي العقيدة البالغ م�ساحتها )٨096٨1م2( 

ا الكائنة يف بلدة املغ�سر  ا مربعاً ثمامنائة وت�سعة اآالف و�ستمائة وواحد وثمانني مرتاً

من اأعمال والية امل�سنعة مبوجب �سك �سرعي يرجع تاريخه اإىل عام 1392هـ �سادر 

عن قا�سي املحكمة ال�سرعية واأنهم يحوزون االأر�س ومن قبلهم اآباءهم واأجدادهم 

املدعى  لدى  تقدموا  واأنهم  ال�سنوات,  ع�سرات  منذ  وعلنية  وهادئة  ظاهرة  حيازة 

عليها الأجل متليكهم االأر�س ولكنها رف�ست جميع الطلبات مبوجب تو�سية اللجنة رقم 

بتاأريخ:  اللجنة  قرار  على  بتظلم  وتقدموا  2006/3/1٨م(  بتاأريخ:  )2006/3م( 

2006/7/٨م لدى �سعادة وكيل الوزارة وقد جاء القرار برف�س التظلم ومت اعتماد 

الرف�س من قبل الوزير, فلكل هذه االأ�سباب تقدم املدعون بدعواهم املذكورة.
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من  اأو  االأطراف  فيها  ح�سر  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  تدوولت  الدعوى  اإن  وحيث 

ميثلهم وبجل�سة )2013/٥/27م( حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليها با�ستخراج 

�سند ملكية مل�ساحة ثمانني األف مرت من االأر�س مو�سوع التداعي واملبني باإحداثيات 

اإليه لتقرير اخلبري واألزمت املدعى عليها  امل�سار  اإىل رقم )9(  املنازل من رقم )1( 

امل�ساريف ومبلغ مائتي ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة.

اأن  اأثبت يف تقريره  اأن اخلبري  اأ�سباب حا�سلها  اأقام احلكم ق�ساءه على جملة  وقد 

كان  االأر�س  واأن  1970م  ملا قبل  تعود  بدائية وقدمية  املنازل  لنوعية  اآثارا  هناك 

واأن  الغوارب  جماعة  هم  له  الوحيد  امل�ستخدم  املياه  وبئر  فقط  الغوارب  ي�سكنها 

األف مرت مربع  باملوقع مب�ساحة )٨0.000م2( ثمانني  كلها موزعة  ال�سكنية  االآثار 

فقط حول بئر املياه بكل االجتاهات, واملحكمة اطماأنت مبا جاء يف تقرير اخلبري 

وعلى �سوء ذلك اأ�سدرت حكمها املذكور.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنفة/ املديرية العامة لالإ�سكان ملحافظة 

جنوب الباطنة فطعنت عليه باال�ستئناف رقم )2013/309م( ب�سحيفة موقعة من 

قبل ممثلها القانوين اأودعت اأمانة �سر املحكمة بتاأريخ: 2013/6/24م اأعلنت ح�سب 

, ويف املو�سوع باإلغاء احلكم  �سحيح القانون وطلب يف ختامها َقبول اال�ستئناف �سكالاً

ا برف�س الدعوى واإلزام امل�ستاأنف �سدهم امل�ساريف. امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

وحيث اإن حا�سل اأ�سباب اال�ستئناف كما يتبني من �سائر اأوراقه وما دار يف جل�ساته 

من مرافعة يتخل�س يف اأن احلكم امل�ستاأنف خالف املادة االأوىل الفقرة )ب( من قانون 

االأرا�سي حيث ملَّك املدعني م�ساحة االأر�س رغم اأن تقرير اخلبري وتقرير املعاينة 

اإىل  تعود  اإ�سغاالت  اأو  اآثار ظاهرة  بها ثمة  ف�ساء وال توجد  االأر�س  باأن  يو�سحان 

ما قبل االأول من يناير 1970م, كما اأن االآثار التي اأ�سار لها تقرير اخلربة بو�سفها 

اآثار منازل قدمية هي يف حقيقتها غري قائمة واأما البئر فاإنها عامة ت�ستخدم  اأنها 

ا على امل�ستاأنف �سدهم وهي خم�س�سة لل�سرب والرعي, كما  لكافة النا�س ولي�ست حكراً

ا�ستند احلكم على تقرير اخلبري دون الرد على مطاعن امل�ستاأنفة عليه, واأما ال�سك 

الذي ي�ستند اإليه امل�ستاأنف �سدهم فهو �سادر من الكاتب بالعدل وهو لي�س خمت�سا 

بتمليك االأرا�سي, فلكل هذه االأ�سباب تقدمت امل�ستاأنفة با�ستئنافها املاثل.

كما اأن احلكم املذكور مل يلق َقبوالاً لدى جماعة الغوارب فطعنوا عليه باال�ستئناف 

�سر  اأمانة  اأودعها  القانوين  وكيلهم  قبل  من  موقعة  ب�سحيفة  )2013/311م(  رقم 
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ختامها  يف  وطلبوا  القانون  �سحيح  ح�سب  اأعلنت  2013/6/2٥م  بتاأريخ:  املحكمة 

بتثبيت  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  َقبول 

ملكيتهم الأر�س )طوي العقيدة( والبالغ م�ساحتها )٨096٨1م2( ثمامنائة وت�سعة 

اخلبري  وتقرير  امل�ساحي  الر�سم  ح�سب  ا  مربعاً ا  مرتاً وثمانني  وواحد  و�ستمائة  اآالف 

بامل�ساريف  واإلزامها  امل�ساحة  لكامل  ملكية  �سند  با�ستخراج  امل�ستاأنف �سدها  واإلزام 

ومبلغ )٨.000 ر.ع( عن اأتعاب املحاماة.

وحيث اإن حا�سل اأ�سباب اال�ستئناف كما يتبني من �سائر اأوراقه وما دار يف جل�ساته 

يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  �سابه  امل�ستاأنف  احلكم  اأن  يف  يتلخ�س  مرافعة  من 

اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع, وقال بياناًا لذلك باأن احلكم امل�ستاأنف مل ينعم 

النظر يف ال�سك ال�سرعي ال�سادر من املحكمة ال�سرعية بامل�سنعة يف عام 1392هـ ومل 

ترد عليه, كما اأن امل�ساحة املق�سي بها ال تتفق مع حقيقة الواقع التي اأثبتها ال�سك 

و�س�سوعها  امل�ساحة  لكرب  االآثار  كل  ر�سد  ي�ستطع  مل  اخلبري  اأن  وخا�سة  ال�سرعي 

ا بر�سد واحد وع�سرين منزالاً من جملة منازل تتعدى خم�سني منزالاً اندثر  مكتفياً

بع�سها بفعل الرياح وهو ما ا�ستدركه اخلبري يف تقريره التكميلي, فلكل هذا االأ�سباب 

تقدم امل�ستاأنفون با�ستئنافهم املذكور.

وبتداول اال�ستئنافني اأمام هيئة اال�ستئناف ال�سابقة ح�سر اأطراف الدعوى كله عنه 

اال�ستئنافني  ِبَقبول  املحكمة  حكمت  )2014/6/4م(  وبجل�سة  ميثله,  من  اأو  وكيل 

, ويف املو�سوع: �سكالاً

باإثبات  وذلك  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  )2013/311م(  رقم  اال�ستئناف  يف   : اأوالاً

ا  األفاً وثمانون  واأربعة  �ستمائة  )6٨4022م2(  قدرها  مب�ساحة  امل�ستاأنفني  ملكية 

ا وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك وحملت امل�ستاأنف  ا مربعاً واثنان وع�سرون مرتاً

�سدها امل�ساريف.

ا: يف اال�ستئناف رقم )2013/309م( برف�سه وحملت رافعته امل�ساريف. ثانياً

وقد اأ�س�ست ق�ساءها على اأنه من خالل اإعادة املاأمورية اإىل اخلبري املنتدب لتمكينه 

من م�سح جميع االأر�س مو�سوع النزاع والتحقيق يف االآثار املوجودة عليها خل�س اإىل 

ا  وجود اآثار متنوعة يف م�ساحة قدرها )6٨4022م2( �ستمائة واأربعة وثمانون األفاً

ا ح�سب ما ورد يف تقرير اخلربة وهي متنوعة وقدمية  ا مربعاً واثنان وع�سرون مرتاً
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وتدل على قدم احليازة, وقد اطماأنت املحكمة اإىل ما انتهى اإليه اخلبري وق�ست مبوجبه.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنفة )املديرية العامة لالإ�سكان ملحافظة 

رقم  الطعن  مبوجب  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  عليه  فطعنت  الباطنة(  جنوب 

الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت  201٥م(  فرباير   23( وبجل�سة  )2014/7٨7م(, 

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف  �سكالاً

الر�ستاق لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهم امل�ساريف.

وقد اأو�سح حكم املحكمة العليا يف اأ�سباب نق�سه اأن املدعني هم جمموعة من النا�س 

ا م�سرتكة مل يبينوا كيف اآلت اإليهم, هل هي باملرياث  )جماعة الغوارب( يدعون اأر�ساً

ا فعلى كل فرد اأن يحدد امل�ساحة التي ميتلكها  اأو بال�سراء اأو باحليازة, فاإذا كان مرياثاً

ن�سيبه  الذي يدعيه من  االأر�س, وهل متت ق�سمتها و�سار  الورثة يف  بيان بقية  مع 

اإليه وما مقدار ما ا�سرتاه  اآلت  اأين  وم�ستنداته يف الدعوى, واإن كان بال�سراء, فمن 

اإليها قبل  مع بيان م�ستنده, واإن كانت هذه االأر�س هم من و�سعوا يدهم بحيازتهم 

اأن يبني مقدار كل فرد يف حيازته وم�ستنداته الدالة على ذلك  1970م يجب  عام 

اإن  ال�سهود يف حيازتهم لالأر�س ومواطن حيازتهم وتقديرها  اإىل �سهادة  واال�ستماع 

كانت لل�سكن واأن كانت للزراعة فال بد من وجود االأثر الظاهر كال�سواقي واأما وجود 

اأن املحكمة  قطع املعادن والرماد فال تدل على االأثر الذي ن�س عليه القانون, كما 

ال�سهود وتعديلهم  ا�ستماع  الق�سم؛ الأن  ال�سهود حتت  اإىل  مل تعاين بنف�سها وت�ستمع 

البئر هل هو  ب�سهادتهم وردها من �سميم عملها, كما تنظر يف  وجتريحهم واالأخذ 

للورد العام اأو كان لل�سقي وت�ستند يف حكمها اأي�سا من خالل البئر يف تخ�سي�سه.

مبحا�سر  الثابت  النحو  على  اال�ستئناف  نظر  با�سرت  املاثلة  املحكمة  اإن  وحيث 

جل�ساته وبتاأريخ: 2016/1/4م وقفت املحكمة على مو�سوع النزاع يف والية امل�سنعة 

العامة لالإ�سكان كما ح�سر جملة  منطقة )ابو عبايل( حيث ح�سر ممثل املديرية 

من جماعة الغوارب ومبعيتهم املحامي ..., ومبعاينة اأر�س النزاع تبني اأنها م�ساحة 

وا�سعة من االأر�س وهي منطقة رملية تك�سوها االأ�سجار الربية واأ�سجار ال�سمر ومل 

يتبني للمحكمة وجود اآثار �سواٍق اأو مزروعات اأو ما ي�سري اإىل الزراعة ال�سابقة, وقد 

ذكر جماعة الغوارب باأن االأر�س �سكنية ولي�ست زراعية واأر�سدوا املحكمة اإىل مو�سع 

ا يدعون باأنها اآثار ال�سكنى والبيوت, كما  بئر )م�سرجة( بعمق خم�سة اأمتار تقريباً

اأح�سر اأحدهم عملة قدمية يدعي اأنه التقطها من اأر�س النزاع ومبعاينتها تبني اأنها 
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ولي�س  ا  نظيفة جداً بن تركي وهي  في�سل  ال�سيد  زمن  )اآنه( م�سكوك  نوع  من  عملة 

فيها ما ي�سري اإىل اأنها التقطت من موقع النزاع, كما اأر�سدوا اإىل مو�سع �سرقي البئر 

اآثار  وبقايا  ال�سمر  حطب  بقايا  عن  عبارة  اأنها  تبني  ومبعاينتها  منازل  اأنها  يدعون 

اآثار تدل على احليازة  اأية  اأنه مل يتبني للمحكمة وجود  فخار حمطم, واخلال�سة 

ال�سابقة وامل�ستمرة واأن االآثار املوجودة يظهر عليها اال�سطناع كاآثار العمالت وبقايا 

التقطت املحكمة  البئر فهي ورد عام ال يدل بحال على احليازة, وقد  واأما  اخلزف 

واأفردت  النزاع  مو�سوع  يف  ال�سهود  �سهادة  اإىل  ا�ستمعت  كما  للمكان  �سوئية  ا  �سوراً

ل�سهادتهم حم�سرا م�ستقال.

اأنه كان موظفا  اأدائه اليمني القانونية �سهد  حيث ح�سر ال�ساهد االأول/ ... وبعد 

بح�سن امل�سنعة يف مكتب الوايل وت�ساجر اآل بدر والغوارب على اأر�س العقيدة والبئر 

عهد  قبل  كان  وهذا  للغوارب  بها  حكم  نا�سر  وال�سيخ  الوايل  وانتقل  فيها  املوجودة 

�ساحب اجلاللة ال�سلطان واأنه �ساهد بيوت �سعف, وكانت البيوت متقاربة ي�ستقون 

�سعد  اآل  �سرقهم  وكان  ا  بيتاً  )14 اإىل  �ساهدها بحدود )13  التي  والبيوت  البئر  من 

حويل  كانت  �ساهدها  التي  امل�ساكن  واأن  بحيازته,  حمتاز  وكل  خمي�س  اآل  وغربهم 

البئر وال يعرف متى انتقلوا من املكان.

االأر�س  باأن  �سهد  القانونية  اليمني  اأدائه  وبعد  الثاين/......,  ال�ساهد  وح�سر 

للغوارب �سكنوا فيها يف اخلم�سينيات وحيازتهم حيازة قبائل و�سرقهم.... وغربهم 

اآل..... واأنه ي�سدرون ويردون عن املكان ومل ي�ساهد نخيال مزروعة واأن وردهم من 

البئر وانتقلوا من املكان يف اأواخر ال�سبعينيات واأ�سار اإىل مو�سع البيوت حتت ال�سمر 

وقال اإنها متفرقة.

وح�سر ال�ساهد الثالث/......, وبعد اأدائه اليمني القانونية �سهد اأن االأر�س ي�سكنها 

الغوارب وهي ملك لهم ثالثة بيوت: را�سد بن �سالح و�سعيد بن �سالح وعلي بن حميد, 

ال�سمر  ويبيعون  زور  من  بيوت  يف  ي�سكنون  وكانوا  علي  بن  �سامل  اأوالد  ال�سرق  ومن 

ويوردون من البئر ويحدهم من ال�سرق اآل �سعد ومن الغرب اآل خمي�س ومن اجلنوب 

احلرا�سيون ومن ال�سمال ال�سارع وحفظ جهة اجلنوب اأربعة بيوت اأو خم�سة وجهة 

ا واأنهم انتقلوا بداية  ال�سرق ثالثة اأو خم�سة واأنه ح�سب حفظه اأكرث من ع�سرين بيتاً

عهد �ساحب اجلاللة.

وح�سر ال�ساهد الرابع/.........., وبعد اأدائه اليمني القانونية �سهد باأنه كان ياأتي 
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مع والده يف هذا املكان عند جماعة الغوارب واأنه �ساهد بيوت من ال�سعف واخليام 

ا ويردون من هذه البئر وي�سكنون يف كامل املنطقة وال يعلم  كانت يف حدود 17 بيتاً

حدود االأر�س والذي يعلمه اأنه يحدهم من ال�سرق اآل �سعد ومن الغرب اآل خمي�س 

ومل ي�سهد زراعة املكان وال يعلم متى انتقلوا من هذا املكان.

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  2016/2/7م  بتاأريخ:  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

موؤ�س�سة  امل�ساريف.  �سدهم  امل�ستاأنف  واألزمت  الدعوى  برف�س  جديد  من  والق�ساء 

ق�ساءها بقولها فاإنه مبطالعة املحكمة الأوراق الدعوى وم�ستنداتها وبعد �سماع ما 

دار يف جل�ساتها من مرافعة يتبني لها باأن امل�ستاأنف �سدهم يطالبون بتمليكهم االأر�س 

الكائنة يف والية امل�سنعة مب�ساحة )٨096٨1 م2( ثمامنائة وت�سعة اآالف و�ستمائة 

ا على النحو ال�سالف تف�سيله على �سند احليازة ال�سابقة  ا مربعاً وواحد وثمانني مرتاً

الأ�سالفهم من قبل التي تعود اإىل ما قبل االأول من يناير 1970م.

وحيث اإن القاعدة ال�سرعية والقانونية تق�سي باأن البينة على املدعي واليمني على 

من اأنكر, كما اأنه من املقرر باملادة االأوىل من قانون االإثبات باأن على املدعي اإثبات 

اإثبات التخل�س منه, وكذلك فاإن من الثابت باأن  االلتزام وعلى املدعى عليه عبء 

من ي�ستند اإىل االأ�سل فال يكلف باإثباته ومن يدِع خالف االأ�سل فعليه عبء اإثبات 

ما يدعيه.

وحيث اإن املادة )13( من قانون االأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )٨٥/٥( 

وتعديالته ن�ست على اأن )كل عماين يثبت للوزارة اأنه منذ تاأريخ �سابق على اأو يناير 

ا  �سنة 1970م كان ي�سغل اأو �سغل و�سلفاوؤه من قبله, دون انقطاع بني االإ�سغالني اأر�ساً

مبنية لغر�س ال�سكن, يحق له اأن يتملك االأر�س والبناء القائم عليها مهما كان نوع 

, �سريطة اأن يكون  املواد امل�ستعملة يف البناء وذلك يف حدود امل�ساحة امل�سغولة فعالاً

ا وغري منازع فيه وعليه اأن يتقدم للوزارة بطلب اإثبات ملكيته  ا وعلنياً االإ�سغال هادئاً

ا الأحكام هذا القانون. وت�سجيلها طبقاً

كما اأن املادة )14( من القانون ذاته ن�ست على )اأن كل عماين يثبت للوزارة اأنه ملدة 

خم�سة اأعوام �سابقة على اأول يناير �سنة 1970م كان ي�سغل اأو �سغل �سلفاوؤه من قبله 

ب�سفه مت�سلة اأر�س ت�ستغل الأغرا�س غري �سكنية يحق له اأن يتملك االأر�س وما اأقيم 

ا وغري منازع فيه..( ا وعلنياًّ عليها من من�ساآت �سريطة اأن يكون االإ�سغال هادئاً



– ٥74 –

كما ن�ست املادة )٥( من القانون ذاته على اأن: جميع اأرا�سي ال�سلطنة مملوكة للدولة 

فيما عدا االأرا�سي امل�ستثناة بن�س خا�س يف هذا القانون, وبنيت املادة )٨٥4( من 

ا للدولة, واأنه  اأن االأر�س املوات التي ال مالك لها تكون ملكاً قانون املعامالت املدنية 

ا  اأو و�سع اليد عليها بغري اإذن من ال�سلطة املخت�سة وفقاً ال يجوز متلك هذه االأر�س 

�سلطة  االأدلة من  الدعوى وتقرير  الواقع يف  فهم  باأن  املقرر  من  اأنه  كما  للقانونني, 

الثابت  تخالف  وال  حلمله  تكفي  اأ�سباب  على  ق�ساءها  اأقامت  متى  املو�سوع  حمكمة 

باالأوراق.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعنني فطعنوا عليه بالنق�س اأمام املحكمة 

العليا بو�ساطة حماميهم املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا, واأودع �سند وكالته ودفع 

الر�سم املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله 

والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل قوالاً باأن االآثار املوجودة باملوقع تدل 

ا  اآثاراً بها  واأن  الغوارب,  جماعة  ت�سكنها  كانت  واأنها  بي�ساء  ا  اأر�ساً تكن  مل  اأنها  على 

متنوعة الأنواع احلياة من اأ�سا�س بالطني وخ�سب للمنازل وحبال لربط ال�سعف واآثار 

تعود  قدمية  معدنية  وعملة  واأ�سداف  ورحاة  للطهي  ومواقع  ورماد  فخارية  لقطع 

لعام 131٥هـ, واأن االآثار لنوعية املنازل بدائية وقدمية وتعود ملا قبل عام 1970م, 

كما اأكد ذات التقرير باأن ال�سهود قد اأجمعوا على اأن هذه القطعة ال يوجد عليها 

اأي نزاع واأنها كان ي�سكنها الغوارب فقط, وبخ�سو�س البئر فاإن التقرير قد اأكد ذات 

التقرير باأن ال�سهود قد اأجمعوا على اأن هذه القطعة ال يوجد عليها اأي نزاع واأنها 

كان ي�سكنها الغوارب فقط, وبخ�سو�س البئر فاإن التقرير قد اأكد على اأن امل�ستخدم 

الوحيد ملياه هذا البئر هم جماعة الغوارب, واأنه ال يوجد عليه نزاع, ولكن النزاع 

على موقع اآخر قريب من املقربة التي هي جنوب ال�سارع العام, كما اأكد ذات التقرير 

باملوقع  ا ووا�سحة وموزعة  ال�سكنية كلها قدمية جداً االآثار  باأن جميع  اأي�سا  االأول 

كذلك  االأمر  اإن  وحيث  االجتاهات,  كل  من  املياه  بئر  حول  م2(   ٨0.000( مل�ساحة 

ليوؤكد على  اأول درجة, ثم عاد  اأمام حمكمة  ما قرره تقرير اخلبري  وكان هذا هو 

ذلك اأمام حمكمة اال�ستئناف مبوجب تقريره الثاين وزاد عليه اأن الطاعنني كان لهم 

اإقامة وباأعداد كثرية باملوقع وبدون منازعات واأن حيازتهم كانت �ساكنة وهادئة.

ا بالطلبات الواردة  وطلب يف اخلتام نق�س احلكم والت�سدي لال�ستئناف واحلكم جمدداً

يف �سحيفة الطاعنني. وحيث اأعلن املطعون �سده فردت بو�ساطة مفو�سها القانوين 

وطلبت تاأييد احلكم لكونه اأقيم على اأ�س�س من القانون, كما عقب الطاعنون على رد 
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الطاعنة ومل تاأت بجديد عّما قدموه يف مذكرة طعنهم.

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

, من حيث املو�سوع  الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

اإن نعي الطاعنني على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان املتداخلة فيما بينها �سديد 

وذلك لالأ�سباب التالية:

1ـ البئر: اإن البئر عالمة لل�سكن واالقامة اإذ ال ميكن اأن تكون حيازة بدون ماء واإن 

الطاعنني ظعنوا يف املكان حمل النزاع فكانت م�سارب خيامهم ومعاطن اإبلهم وم�سرح 

واإن  املعلوم  ومن  بها  وميرحون  ي�سرحون  اأ�سرهم  وجتمع  اأ�سيافهم  وملتقى  اأغنامهم 

ا لكنها خا�سة ملن اأقام باملكان دون غريهم فاإذا ما تعدى اأحد  ا عاماًّ كانت البئر ورداً

على البئر نازعهم كما هو حا�سل يف هذه البئر والنزاع ذب عن املكان من اأن تتملكه 

اأية يد لي�س لها يد يف املكان وهو يف الوقت نف�سه يدل داللة على امللك.

2ـ اأن املحكمة اال�ستئنافية املطعون يف حكمها واحلكم اال�ستئنايف ال�سابق وحكم اأول 

ا ومعنى باأن الطاعنني  درجة ا�ستمعوا اإىل �سهادة ال�سهود فكانت �سهادتهم متحدة لفظاً

وجدوا يف املكان قبل عام 1970م واأنهم يحفظون باأنهم قطنوا يف ذلك املكان يف اأماكن 

متباينة من عر�سان و�سعف واأخ�ساب وبيوت ال�سعر التي كانت �سرفه ذلك الزمان واإن 

البئر موردهم وكانوا ي�ستقون منها الأنف�سهم واأغنامهم واإبلهم وانهم بقوا يذبون عن 

ا. ا وملكاً ا ويداً املكان ومعروف باأنه حمل �سكنى الطاعنني عرفاً

التي ت�سملها االإ�سغاالت  امل�ساحة  اإن  اإىل  ا وتو�سل اخلبري  انتدبت خبرياً 3ـ املحكمة 

امللك  الدالة على  الدالئل  ا�ستق�ساء  األف مرت مربع وذلك من خالل  بثمانني  تقدر 

ا  من رمة الركائز اخل�سبية واحلبال امل�سدية املنطوية حتت االأثرية الال�سقة حفراً

داخل االأر�س وبيوت ال�سعر املا�سكة بني االأتربة والرمل ومن وحي طبيعة االأر�س 

الدالة على ال�سكنى و�سبق العمارة وثبوت احليازة ال�سائعة بني النا�س والقانون ملا 

اأورد كال�ساقية والظفر واجلدار على الدالئل من حياة النا�س اإذ يقا�س عليه ما مل 

يذكر اإذ اإن النا�س خمتلفة معاي�سهم و�سكناهم وم�ساربهم.

اإذ  املحكمة  به هذه  تاأخذ  اأول درجة  اأمام حمكمة  فاإن تقرير اخلبري  وبناء عليه 

ا وتقبله االأدلة ويتناغم مع �سهادة ال�سهود دون غريه من اخلربة  ال�سائغ عقالاً ومنطقاً
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رقم  لال�ستئناف  وتت�سدى  فيه  املطعون  احلكم  تنق�س  املحكمة  فاإن  عليه  وبناء 

, ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد  )201٥/316م( وتق�سي فيه من جديد بَقبوله �سكالاً

احلكم امل�ستاأنف مع اإبقاء امل�ساريف حممولة على الطاعنني ورد الكفالة لهم.

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  ِبَقبول  املحكمة  »حكمت 

اال�ستئناف  ِبَقبول  والق�ساء من جديد  رقم )201٥/316م(  لال�ستئناف  والت�سدي 

, ويف الـمو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإبقاء امل�ساريف حممولة على  �سكالاً

الطاعنني ورد الكفالة لهم«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/26م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)123(

الطعن رقم 2016/4٥0م

ا�ستئناف )�سيغة- حمام- توقيع(

اأو موجزة طاملا ظهرت  - �سحيفة اال�ستئناف ال يبطلها ورودها ب�سيغة مقت�سبة 

وحتققت  اال�ستئناف  اأ�سباب  من  املطلوب  بالغر�س  تفي  وكانت  الطلبات  فيها 

الغاية منه.

ال يوجد ن�س قانوين �سريح يف قانون االإجراءات املدنية والتجارية يوجب اأن  -

ا من حمام ولو اأراد القانون ذلك لذكر ذلك �سراحة كما  يكون اال�ستئناف موقعاً

هو ال�ساأن يف املادة )17( من القانون االإداري.

الوقائــع

رقم  االبتدائية  الدعوى  اأقاموا  �سدهم  املطعون  اأن  االأوراق  من  ي�ستبني    

طالبوا  االآن....  الطاعن  �سد  بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  اأمام  )2012/37٨م( 

على  عماين  ريال  األف  وع�سرين  ت�سعة  مبلغ  بدفع  االأول  عليه  املدعي  اإلزام  فيها 

ا ل�سركة ... للتجارة كفل املدعي عليه  �سند من القول اإن مورثهم...... ب�سفته مالكاً

اأقام دعوى �سد هذا االأخري ل�سداد ما عليه  اإيران الذي  االأول لدى بنك �سادرات 

من التزامات ف�سدر احلكم باإلزام االأ�سيل والكفيل ولكون االأ�سيل عجز عن التنفيذ 

عماين  ريال  األف  وع�سرين  ت�سعة  مبلغ  حدود  يف  الكفيل  على  للتنفيذ  البنك  جلاأ 

الثاين  عليه  للمدعى  ملزرعته  هبه  عقد  باإبرام  االأول  عليه  املدعى  لقيام  ونظرا 

خ�سية التنفيذ عليها االأمر الذي حدا بالورثة املدعني اإقامة دعوى مورثكم و�سبق 

20/ 6/ 2010م الق�ساء بعدم َقبول الدعوى لرفعها من غري  لتلك املحكمة بتاأريخ 

ذي �سفة اإال اأن الورثة املدعني مل يرت�سوا بذلك احلكم فطعنوا عليه باال�ستئناف 

٥ / 6 / 2012م باإلغاء احلكم امل�ستاأنف  وق�ست حمكمة اال�ستئناف ب�سحار بتاأريخ 
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املدعني  اأن مورث  بعلة  بهيئة مغايرة  لتنظرها  اأول درجة  الدعوى ملحكمة  واإعادة 

مالك ل�سركة ... للتجارة وقد �سدر �سده احلكم  ب�سفته كفيالاً للمدعى عليها االأول 

نظر  درجة  اول  حمكمة  با�سرت  وحيث  الدعوى  اإقامة  يف  �سفة  له  تكون  َثمَّ  ومن 

الدعوى وانتهت الإ�سدار حكمها باإلزام املدعى عليه االأول باأن يوؤدي للورثة املدعني 

ا و�سبعمائة واثنني وت�سعني رياالاً عمانيا وت�سعمائة واأربع  مبلغ ثمانية وع�سرين األفاً

ع�سرة بي�سة ومبلغ ثالثمائة ريال عماين اأتعاب حماماة وامل�ساريف. 

وحيث مل يجد ذلك احلكم َقبوالاً لدى املدعى عليه االأول فا�ستاأنفه مبوجب �سحيفة 

اأودعها اأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 12/17 / 201٥ م ورد بخال�ستها اأنه يطلب 

َقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�س 

اأو م�سوغ قانوين واأنه �سيقدم مذكرة تكميلية  الدعوى لعدم قيامها على اأي اأ�سا�س 

ي�سرح بها اأ�سباب اال�ستئناف. 

بغري  لرفعه  اال�ستئناف  َقبول  بعدم  يدفع  اأنه  �سدهم  امل�ستاأنف  حمامي  رد  وحيث 

الطريق الذي ر�سمه القانون وذلك عمالاً مبا هو مقرر باملادة )21( من قانون املحاماة 

حماكم  اأمام  للرتفع  مقبول  حماٍم  و�ساطة  بغري  اال�ستئناف  يرفع  ان  توجب  التي 

ا ملا  اال�ستئناف وبتوقيعه والثابت اأن �سحيفة اال�ستئناف املاثل مل يتم تقدميها وفقاً

هو مقرر قانونا كما يدفع بطالن �سحيفة اال�ستئناف خللوها من االأ�سباب ف�سال مبا 

هو مقرر باملادة  219 من قانون االإجراءات املدينة والتجارة ووفقا للمادتني 21و23 

وال  بطالنه,  على  �سراحة  القانون  ن�س  اإذا  باطالاً  االإجراء  يكون  ذاته  القانون  من 

يجوز ت�سحيح االإجراء الباطل بعد فوات امليعاد املقرر التخاذ االإجراء ومن حيث 

منها  ال�سحيح  وا�ستخل�ست  الدعوى  بواقع  اأملت  قد  درجة  اأول  حمكمة  اأن  املو�سوع 

فقد اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة لها ما ي�ساندها باأوراق الدعوى وطبق �سحيح 

القانون, وهو يطلب يف االأخري عدم َقبول اال�ستئناف عمال باملادة      219 من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية ويف املو�سوع رف�س اال�ستئناف و تاأييد احلكم امل�ستاأنف 

حمموال على اأ�سبابه واإلزام امل�ستاأنف بامل�ساريف ومبلغ ٥00ر.ع اأتعاب حماماة.

و حيث عقب امل�ستاأنف اأن حكم حمكمة اأول درجة اأخطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله 

املقرر  من  اأنه   ذلك  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الدعوى  فهم  يف  الق�سور  �سابه  كما 

عدا  فيما  اأنه  العماين  التجارية  ال�سركات  قانون  من   3 املادة  ن�س  مبوجب  قانونيا 

واحلكم  املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع  التجارية  ال�سركات  جميع  اخلا�سة  ال�سركات 
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رقم 2003/103٨ �سادر يف مواجهة �سركة ... للتجارة واخلدمات » املدين االأ�سلي 

» و�سركة ... االأزرق للتجارة »الكفيل », وموؤدي اكت�ساب ال�سركة ال�سخ�سية املعنوية 

اأنه ال يجوز مقا�ساة ال�سركة بالن�سبة الأعمالها يف مواجهة ال�سركاء ب�سفة �سخ�سية 

ا باملبلغ الذي �سدد مبوجب  ورجوع الورثة »امل�ستاأنف �سدهم » على امل�ستاأنف �سخ�سيًّ

وعلى  �سفة  ذي  غري  من  مقامة  الدعوى  معه  تعترب  ادعاءهم  بح�سب  الكفالة  عقد 

االبتدائي  احلكم  حمل  التنفيذ  ملف  ت�سم  مل  درجة  اأول  وحمكمة  �سفة  ذي  غري 

رقم  103٨ / 2003م حتى يتبني لها حقيقة الواقع والذي قامت �سركة ... للتجارة 

على اإثره بتوقيع الت�سوية النهائية والتي حررت بتاأريخ 1٥/ 9/ 2014م و من ثم 

قامت تلك االتفاقية التي براأت ذمة ال�سركة بعد ذلك وهو يطالب َقبول اال�ستئناف 

بعدم  ال�سكل  حيث  من  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً 

َقبول الدعوى لرفعها من غري ذي �سفة ويف املو�سوع برف�س الدعوى واإلزام رافعها 

بامل�ساريف. 

جواز  بعدم  2016/2/٨م  بتاأريخ  حكمها  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

اال�ستئناف لرفعها خالفا ملا ر�سمة القانون واألزمت امل�ستاأنف بامل�ساريف.

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )219( املادة  اأحكام  ن�ست  بقولها  ق�ساءها  موؤ�س�سة 

ا  وفقاً اإليها  املرفوع  املحكمة  �سر  اأمانة  تودع  ب�سحيفة  اال�ستئناف  برفع  والتجارية 

لالأو�ساع املقررة لرفع الدعوى وجاء باملادة )31( من قانون املحاماة ال يجوز لالأفراد 

رفع دعاوي مدنية وجتارية اأو �سريبية تزيد قيمة اأي منها على خم�سة ع�سر األف ريال 

ا ملا ر�سمه القانون. عماين ومل يرفع عن طريق حمام مما يكون غري جائز لعدم رفعه وفقاً

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعن ... فطعن عليه بالنق�س اأمام املحكمة 

العليا بتاأريخ 2016/3/24م بو�ساطة حماميه ... املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا 

فاأودع �سند وكالته ودفع الر�سم املقرر �سداد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه بَقبوله:

ال�سبب االأول: اخلطاأ يف تطبيق القانون.

1ـ من امل�ستقر عليه فقها وقانونا وق�ساء اأن اخلطاأ يف تطبيق القانون يق�سد به اإنكار 

موجودة  غري  قانونية  لقاعدة  تاأكيده  اأو  موجودة  قانونية  قاعدة  وجود  القا�سي 

تطبيق  ا  واأي�ساً املو�سوعية  اأو  االإجرائية  القواعد  من  القاعدة  هذه  كانت  �سواء 

اأو رف�س تطبيق قاعدة قانونية على  قاعدة قانونية على واقعة ال تنطبق عليها, 



– ٥٨0 –

واقعة تنطبق عليها واخلطاأ يف هذا ال�سدد يتعلق بتكييف املحكمة الوقائع فالقا�سي 

الذي يخطاأ يف التكييف يخطاأ يف تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وكذا 

الن�س  خطاأ  ف�سر  اإذا  فالقا�سي  فهمه  مبعنى  القانوين  الن�س  تاأويل  ا  اأي�ساً به  يق�سد 

القانوين انحرف عن التطبيق ال�سحيح, وطبق قاعدة قانونية يف غري حملها ال�سحيح.

وباإنزال تلك القاعدة على احلكم الطعني يت�سح بجالء اأنه اأخطاأ يف تطبيق القانون 

لعدم تطبيقه لن�س قانوين وهو ن�س املادة )3( من قانون ال�سركات التجارية والتي تن�س 

فيما عدا �سركات املحا�سة تتمتع جميع ال�سركات التجارية بال�سخ�سية املعنوية.

وحيث اإن احلكم )2003/103٨م( �سادر يف مواجهة �سركة ... للتجارة واخلدمات 

)املدين االأ�سلي( و�سركة ... للتجارة )الكفيل( وموؤدى اكت�ساب ال�سركة ال�سخ�سية 

املعنوية اأنه ال يجوز مقا�ساة ال�سركة بالن�سبة الأعمالها يف مواجهة ال�سركاء ب�سفة 

مبوجب  �سدد  الذي  باملبلغ  ا  �سخ�سيًّ الطاعن  على  �سدهم  املطعون  ورجوع  �سخ�سية 

عقد الكفالة بح�سب زعمهم تعترب اأن الدعوى حمل احلكم الطعني مقامة من غري ذي 

�سفة وعلى غري ذي �سفة.

وحيث اإنه من امل�ستقر عليه فقها وقانونا وق�ساء اأن الدفع بعدم َقبول الدعوى لرفعها من 

غري ذي �سفة يعّد من الدفوع املتعلقة بالنظام العام حتكم به املحكمة من تلقاء نف�سها.

التي  املحكمة  القانونية فكان يجب على  الناحية  الدفع �سحيح من  اإن هذا  وحيث 

اأ�سدرت احلكم الطعني اأن تق�سي به من تلقاء نف�سها واإال يعد هذا خطاأ يف تطبيق 

القانون لرف�س تطبيق قاعدة قانونية تنطبق عليها وبذلك يكون هذا ال�سبب متفقا 

و�سحيح القانون.

املادة )31( من  لن�س  ا�ستند  اأنه  الطعني  بالرجوع حليثيات احلكم  اإنه  2ـ وحيث 

قانون املحاماة.

وحيث اإن ن�س املادة )31( من قانون املحاماة تن�س على )ال يجوز لل�سركات واملوؤ�س�سات 

التجارية واالأفراد رفع دعوى مدنية اأو جتارية اأو �سريبية تزيد قيمة اأي منها على 

خم�سة ع�سر األف ريال عماين(.

وحيث اإن الطاعن مل يرفع دعوى بل كان مدعى عليه اأمام حمكمة اأول درجة ومن 

رفع الدعوى هم املطعون �سدهم ومن َثمَّ فاإن تقرير الطاعن باال�ستئناف ال ينطبق 
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الدعوى  رفع  من  هو  يكن  مل  اأنه  باعتبار  املحاماة  قانون  من   )31( املادة  ن�س  عليه 

اأن  يوجب  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  يف  �سريح  قانوين  ن�س  يوجد  وال 

الق�ساء االإداري  يكون اال�ستئناف موقعا من حمام وهذا عك�س ما هو ثابت بقانون 

رقم )99/91( وتعديالته فقد ورد املادة )17( منه ن�س �سريح بذلك يكون ميعاد 

ا بالن�سبة للحكم ال�سادر يف طلب وقف تنفيذ القرار املطعون فيه. خم�سة ع�سر يوماً

ا من حمام مقبول  اأمانة ال�سر موقعاً ويقدم اال�ستئناف من ذوي ال�ساأن بتقرير يودع 

ا لقانون املحاماة. ملرافعة اأمام حمكمة اال�ستئناف اأو من يف حكمه وفقاً

يرفع  باأن  ت�سرتط  مل  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )219( فاملادة 

اال�ستئناف من حمام والقيد الوارد باملادة )31( من قانون املحاماة هو رفع الدعوى 

واملق�سود به املطالب باحلق ولي�س املدعى عليه.

ال  قانونية  قاعدة  طبق  يكون  وبذلك  ذلك  خالف  ذهب  الطعني  احلكم  اإن  وحيث 

تنطبق على الدعوى ويكون هذا ال�سبب متفقا و�سحيح القانون.

ال�سبب الثاين: الق�سور يف الت�سبيب.

املبطل  الق�سور  اأن  العليا  املحكمة  واأحكام  وق�ساء  وقانوناًا  فقها  عليه  امل�ستقر  من 

للحكم ين�سرف اإىل تخلي املحكمة عن اأهم واجباتها وهو متحي�س دفاع اخل�سم وفهم 

املراد منه ثم اإنزال حكم القانون عليه �سواء جاء هذا الدفاع باملرافعة ال�سفوية اأو 

اأن تت�سدى  اأو مب�ستندات دلل اخل�سم عليها ما ت�سمنه من دفاع وال يكفي  املكتوبة 

املحكمة لدفاع اخل�سم واإمنا يجب اأن تتفهم مرماه.

وحيث اإن احلكم الطعني باطل العتماده على تقرير اخلبري الباطل ملخالفته لن�س 

املادة )92( من قانون االإثبات حيث اإنه مل يدع الطاعن لالجتماع معه وقد رتبت 

البطالن  وهذا  اخل�سوم  دعوى  لعدم  اخلبري  عمل  بطالن  الذكر  �سالفة  املادة  ن�س 

ا من النظام العام تق�سي به املحكمة من تلقاء نف�سها. اأي�ساً

وحيث اإن القاعدة القانونية تق�سي باأن ما بني على باطل فهو باطل فكان يجب على 

احلكم الطعني اأن يق�سي بذلك من تلقاء نف�سه, هذا من جهة ومن جهة اأخرى فاإن 

ن�س املادة )31( من قانون املحاماة مل يرتب القانون بطالنا على خمالفتها.

وحيث اإن احلكم الطعني ق�سى بعدم جواز اال�ستئناف لرفعه خالف ملا ر�سمه القانون 
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بالرغم من اأن احلكم الطعني باطل لعدم حكمه بالبطالن لبطالن تقرير اخلبري كما 

اأن الدعوى حمل احلكم الطعني مقامة من غري ذي �سفة وعلى غري ذي �سفة وكان 

يجب على احلكم الطعني اأن يق�سى بذلك من تلقاء نف�سه لكون ذلك من النظام العام 

وبذلك يكون احلكم الطعني به ق�سور يف الت�سبيب لتخليه عن متحي�س دفاع الطاعن 

ا من النظام العام. وفهم املراد منه بالرغم من اأن ذلك اأي�ساً

ا. ا: اإلغاء احلكم املطعون عليه واحلكم جمدداً اأ�سليًّ

من حيث ال�سكل: بعدم َقبول الدعوى حمل احلكم الطعني لرفعها من غري ذي �سفة 

وعلى غري ذي �سفة ويف املو�سوع برف�سها واإلزام رافعها امل�ساريف.

ا: نق�س احلكم املطعون عليه واإعادته اإىل ذات املحكمة التي اأ�سدرته للحكم  احتياطيًّ

فيه من جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سده بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

القانوين  االأجل  ويف   ... حماميهم  بو�ساطة  فردوا  �سدهم  املطعون  اأعلن  وحيث 

القانون  واأودع �سند وكالته فكان رده بقوله نعى الطاعن احلكم باخلطاأ يف تطبيق 

عداد  من  باأنه  تق�سي  اأن  ال�سركات  قانون  من   )3( باملادة  مقرر  هو  ما  خالف  حيث 

رقم  احلكم  واأن  املعنوية  بال�سخ�سية  ال�سركات  جميع  وتتمتع  اخلا�سة  ال�سركات 

)2003/103٨م( �سدر يف مواجهة �سركة ... للتجارة واخلدمات )املدين االأ�سلي( 

اإعمالها  بالن�سبة  ال�سركاء  مقا�ساة  يجوز  ال  وعليه  )الكفيل(  للتجارة   ... و�سركة 

ا  من براحة ال�سركاء ب�سفته �سخ�سية ورجوع املطعون �سدهم على الطاعن �سخ�سيًّ

باملبلغ الذي �سدد مبوجب الكفالة هي �سم ذمة اإىل ذمة يف املطالبة بتنفيذ االلتزام 

عمالاً  التجاري  الدين  كفالة  )تعترب  ذاته  القانون  من   )744( املادة  ومبقت�سى 

ا والكفالة النا�سئة عن �سمان االأوراق التجارية �سماناًا  ا ولو كان الكفيل تاجراً مدنيًّ

ا عمالاً جتاريا وتق�سي املادة )766(  ا اأو من تطهري هذه االأوراق تعترب دائماً احتياطيًّ

من ذات القانون( اأن للكفيل اأن يرجع على املدين مبا يوؤدي من نفقات لتنفيذ مقت�سى 

الكفالة وحيث اأثبت خبري الدعوى اأن مورث املدعني كان كفيل املدعى عليه االأول 

يف القر�س اخلا�س من بنك ... ومبوجبه نفذ على مورث املدعني )املطعون �سدهم( 

و�سدد مبلغ )2٨792.914ر.ع( وملا كان القر�س خا�سا بالطاعن والكفالة �سخ�سية 

فاإن ال�سفة متحققة والنعي عليها ال يقدم عن �سند من القانون.

ا  ا: اأن احلكم املطعون فيه وقد ق�سى بعدم جواز نظر اال�ستئناف لرفعه خالفاً ثانياً
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االإجراءات  قانون  من   )219( املادة  عليه  ن�ست  ما  على  ا  تاأ�سي�ساً القانون  ر�سمه  ملا 

القانون حيث  املحاماة قد وافق �سحيح  واملادة )31( من قانون  والتجارية  املدنية 

تق�سي املادة )219( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية باأن يرفع اال�ستئناف 

ا لالأو�ساع املقررة ويجب اأن ت�سمل  ب�سحيفة تودع اأمانة �سر املحكمة امل�سرح اإليها وفقاً

واإال  والطلبات  اال�ستئناف  واأ�سباب  وتاريخه  امل�ستاأنف  احلكم  بيان  على  ال�سحيفة 

كانت باطلة ومبقت�سى املادة )21( من القانون ذاته تق�سي باأن يكون االإجراء باطالاً 

اإذا ن�س القانون �سراحة على بطالنه وتوجب املادة وتوجب املادة )23( من القانون 

اأن يكون الت�سحيح يف امليعاد املقرر التخاذ االإجراء, والثابت اأن �سحيفة اال�ستئناف قد 

اأن �سحيفة اال�ستئناف على احلكم جتاوز اخلم�سة ع�سر  اإىل  اإ�سافة  خلت من االأ�سباب 

األف ريال ومن َثمَّ فاإنه مبوجب توقيع حمام على �سحيفة اال�ستئناف واجلدير بالذكر 

ا املحكمة العليا. اأن الدعوى والطلب هو الذي يقدم اأمام اأول درجة واال�ستئناف واأي�ساً

ا للقانون وعليه  والثابت اأن الطاعن اأمام دعواه اأمام حمكمة اال�ستئناف باملمانعة وفقاً

فاإن احلكم الطعني قد طبق �سحيح القانون فيتعني رف�سه.

�ملحكمة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن امل�ستويف كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع اإن نعي الطاعنة على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان املتداخلة 

�سحيفة  االأول  �سببني  على  حكمه  فيه  املطعون  احلكم  بنى  اإذ  �سديد  بينها  فيما 

اأ�سباب اال�ستئناف املقرر باملادة  اال�ستئناف جاءت خالية من االأ�سباب ومل ت�ستوف 

على  املحكمة  هذه  اطالع  فيعد  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )219(

ال�سحيفة تبني اأنها مقبولة وم�ستوفية ح�سب املادة املذكورة اإذ من املقرر قانوناًا اإن 

�سحيفة اال�ستئناف ال يبطلها اإذ اأوردت ب�سيغة مقت�سبة اأو موجزة وفيها الطلبات اإذ 

وفت بالغر�س املطلوب من اأ�سباب اال�ستئناف وحتققت الغاية منه.

الثاين: حيث حكمها على �سوء املادة )31( من قانون املحاماة ال يجوز رفع دعوى 

تزيد قيمتها على )1٥000ر.ع( خم�سة ع�سر األف ريال عماين اإال عن طريق حمام 

عليه  املدعى  ولي�س  باحلق  املطالب  به  واملق�سود  الدعوى  رفع  ا�سرتطت  املادة  هذه 

املدنية  االإجراءات  قانون  يف  �سريح  قانون  ن�س  يوجد  وال  عليه  مدعى  والطاعن 
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ا من حمام لو  اأراد القانون ذلك لذكر ذلك  والتجارية يوجب اأن يكون اال�ستئناف موقعاً

�سراحة كما هو ال�ساأن يف القانون االإداري يف املادة )17( اإذ ن�س ويقدم اال�ستئناف 

ا من حمام مقبول للمرافعة اأمام حمكمة  من ذوي ال�ساأن بتقرير يودع اأمانة ال�سر موقعاً

ا لقانون املحاماة, وكما ن�س عليه اأمام املحكمة العليا  اال�ستئناف اأو من يف حكمه وفقاً

ال يجوز الطعن من اأي كان اإال مبحام فعند التن�سي�س ال يلغي احلق يف رفع اال�ستئناف 

من دون حمام اإذا كان مدعى عليه اإال اإذا كان امل�ستاأنف هو من دفع الدعوى ابتداء 

ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  واإعادته  احلكم  نق�س  تعني  كذلك  االأمر  كان  فلما 

لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهم امل�ساريف ورد الكفالة 

للطاعن عمالاً بن�س املادة )261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. 

فلهذه االأ�سباب 

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف ب�سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدهم امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/26م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)124(

الطعن رقم 2016/٥1٨م

�سفعة )ماء- خلطة - ا�سرتاك( 

بينهما خلطة  - ت�سّكل  املاء  ردة  امل�ست�سفع يف  املال  امل�ست�سفع به مع  املال  ا�سرتاك 

موجبة لل�سفعة.

الوقائــــــع

وذلك  �سده.....  املطعون  خا�سم  واأن  �سبق  الطاعن...  اأن  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

ب�سحيفة دعوى اأودعها املدعي اأمانة �سر املحكمة االبتدائية بالر�ستاق �سجلت برقم 

)2013/437م( طالب يف ختامها ب�سفعة املاء واملال الذي ا�سرتاه الطاعن واملدعى 

عليه من ورثة....... والكائن ببلدة الغيل من والية الر�ستاق وامل�سمى ب�سابة اللجل 

من املخطى من الغيل مع ن�سف اأثر الذي ي�سقى منه ذلك املال من فلج املخطى.

ا فاأجاب مبذكرة مكتوبة بعدم  اأعلنت �سحيفة الدعوى للمدعى عليه الطاعن حاليًّ

واملاء  املال  �سراء  عن  تنازل  قد  لكونه  ا(  حاليًّ �سده  )املطعون  املدعي  دعوى  َقبول 

حمل التداعي واأعلن ذلك للدالل )املنادى بعد عر�س البيع عليه( يف جمل�س الق�ساء 

املنعقد بتاأريخ 201٥/٥/4م اأ�سدرت املحكمة االبتدائية حكمها ت�سفيع املدعي يف 

املال امل�ست�سفع فيه املحدد املعامل باأ�سباب احلكم مببلغ قدره ثالثة اآالف واأربعمائة 

ريال عماين واإلزام املدعى عليه بامل�ساريف وعللت املحكمة اإ�سدار احلكم باأن املدعى 

عليه مل تثبت البينة التي اأح�سرها بدعوى تنازل املدعي عن املاء واملال حمل النزاع 

يف  ال�سراكة  ب�سببها  بال�سفعة  املدعي  اأحقية  املحكمة  معاينة  خالل  من  ثبت  واأنه 

نف�س املبيع واخللطة يف حق املبيع املن�سو�س عليها يف القانون.

ا له لدى حمكمة الر�ستاق  مل ير�س املدعى عليه الطاعن بهذا احلكم فقام م�ستاأنفاً

املقيدة  الدعوى  يف  حكمت  ق�سائها  جمل�س  ويف  الدعوى  نظرت  والتي  اال�ستئنافية 
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)2014/271م( بتاأريخ 2016/1/10م املوافق 2014/13م ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً 

ا بعدم َقبول الدعوى امل�ستاأنفة  ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

واألزمت امل�ستاأنف �سده امل�سروفات ومائتي ريال عماين اأتعاب املحاماة معللة حكمها 

باأن طالب ال�سفعة ال تتوفر فيه �سروط االأخذ بال�سفعة من ال�سراكة واخللطة يف 

بالبيع ومل يتم  املزاد مع علمه  ال�سفعة ومل يدخل  املبيع مع كونه تنازل عن طلب 

اإيداع الثمن خزانة املحكمة ومل يخت�سم البائع اإلخ....

مل ير�س امل�ستاأنف �سده هذا احلكم فطعن عليه بالنق�س اأمام املحكمة العليا والتي 

نظرت الطعن املقيد برقم )2014/1204م( يف احلكم رقم )2014/271م( والتي 

حكمت يف الطعن بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف 

ورد  امل�ساريف  �سده  املطعون  واإلزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  للحكم  الر�ستاق 

الكفالة للطاعن.

الطعني  احلكم  على  الطاعن  عليها  نعى  التي  االأ�سباب  باأن  بالنق�س  احلكم  وعللت 

ا يف عدم ال�سفعة وكذلك عدم  �سديدة يف جمملها لكون اخت�سام البائع لي�س �سرطاً

اإيداع الثمن خزانة املحكمة واأن طلب ال�سفعة وا�ستحقاقها من�سو�س عليها يف ال�سرع 

والقانون الذي يجب اأن تعقد على اأ�سوله االأحكام اإلخ...

با�سرت الهيئة الق�سائية املغايرة مبحكمة الر�ستاق اال�ستئنافية نظر الدعوى وقد 

املوافق  1437/٥/12هـ  بتاأريخ  )201٥/33٨م(  رقم  الدعوى  يف  حكمها  اأعلنت 

2016/2/21م برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعه بامل�ساريف 

ال�سفيع  �سفعة  يف  االأ�سباب  من  ذكرته  فيما  درجة  اأول  حمكمة  ق�سائها  يف  م�سايرة 

للم�ست�سفع فيه حمل التداعي.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  عليه  فطعن  الق�ساء  بهذا  ا  حاليًّ الطاعن  امل�ستاأنف  يقبل  مل 

اأمام هذه املحكمة �سحيفة الطعن و�سدد  العليا حيث قدم حماميه املقبول للرتافع 

ا �سورة من الوكالة وما يلزم من االأوراق وقد اأعلنت ال�سحيفة  الر�سوم ودفع الكفالة ومرفقاً

للمطعون �سده ورد مبذكرة طالب يف ختامها برف�س الطعن واإلزام رافعه بامل�ساريف.

وطالب الطاعن ِبَقبول الطعن �سكالاً لتقدميه يف املدى الزمني املقرر قانوناًا وبنق�س 

ا  واحتياطيًّ مغايرة  بهيئة  اأ�سدرته  التي  للمحكمة  واإعادته  فيه  املطعون  احلكم 

ا برف�س الدعوى وبوقف التنفيذ حلني  بالت�سدي للحكم يف الدعوى والق�ساء جمدداً
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الف�سل يف الدعوى.

امل�ست�سفع  املال  اأن  ذلك  وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  االأ�سباب:  من  ذكر  وقد 

ا لل�سفيع  ا من مال املطعون �سده وكونه اأمانة يف يده ال يحقق �سروطاً جمرد كونه قريباً

من ال�سراكة واخللطة املن�سو�س عليها يف القانون واأن البائع مل يخت�سم لي�سدر يف 

اإن املطعون  اأن احلكم قد عراه العيب يف ق�سور ت�سبيبه حيث  مواجهته احلكم كما 

�سده قد ثبت من خالل ال�سهود تنازله عن اأخذ املبيع واأن ال�سفعة ال ت�سمع يف حالة 

التنازل عنها �سراحة اأو داللة كما ن�س القانون.  

املحكمـــــــــــــــــة

بعد االطالع على اأوراق الدعوى وبعد االطالع على التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر 

وبعد املداولة قانوناًا, وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكال.

واأما عن املو�سوع فلما كان من املقرر قانوناًا اأن النعي على احلكم بالنق�س ال بد اأن يقوم 

النعي على احلكم  اإن  الواقع والقانون وحيث  لها ما يوؤيدها من  �سائغة  اأ�سباب  على 

بتلك االأ�سباب التي اأوردها الطاعن غري �سديدة وقد تكفل احلكم املطعون فيه بالرد 

اأن  لها  التداعي وتبني  اأول درجة عاينت حمل  واأن حمكمة  ا  ا ووافياً ا كافياً رداًّ عليها 

املال امل�ست�سفع به ي�سرتك مع املال امل�ست�سفع يف ردة املاء وتكون له بذلك خلطة يف 

حق هذا املبيع توجب له ال�سفعة كما ن�س القانون واأن دعوى تنازل ال�سفيع عن اأخذ 

ال�سفعة مل يثبت كما قررت حمكمة املو�سوع عالوة على ذلك من كون املال امل�ست�سفع 

ا ملاله واأن ال�سفعة �سرعت لرفع امل�سرة  اأمانة يف يد ال�سفيع منذ �سنني عديدة وجماوراً

وجلب امل�سلحة.

 فالذي يقت�سيه احلكم اأن طعن الطاعن على احلكم مل ي�سادف �سحيح القانون مما 

بامل�ساريف  رافعه  اإلزام  مع  باملنطوق  وارد  هو  ح�سبما  برف�سه  واحلال  معه  يتعني 

وم�سادرة الكفالة عمالاً باملادة )261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية رقم 

)2002/29م( وتعديالته. 

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/26م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12٥(

الطعن رقم 201٥/144م

حكم )تف�سري- تعديل( 

احلكم ال�سادر بالتف�سري متمم للحكم الذي يف�سره, وي�سري عليه ما ي�سري على  -

احلكم االأ�سلي من قواعد خا�سة بالطعن.

احتمال  - اأو  والغمو�س  اجلهالة  النتفاء  �سحيح  غري  اال�ستئنايف  احلكم  تف�سري 

اللب�س يف احلكم لت�سمني اأ�سبابه �سراحة اأن ال�سلح ال ي�سمل ال�سك ال�سرعي لكن 

املحكمة مع ذلك مل ت�سدر حكمها يف �ساأن هذا ال�سك وهو خلل يتوجب تداركه 

خارج نطاق دعوى طلب تف�سري احلكم.

التف�سري  - دعوى  نطاق  يف  به  املحكوم  املبلغ  تعديل  ذاتها  للمحكمة  يخول  ال 

ا منها ملخالفة اإجراءات  ا خاطئاً املرفوعة اأمامها وملا خالفت ذلك يعدُّ ذلك اجتهاداً

التقا�سي وملبداأ املواجهة بني اخل�سوم ل�سدور حكم التف�سري يف غياب الورثة ومن 

بينهم الطاعنني.

الوقائــــــع

االبتدائية  املحكمة  لدى  دعوى  اأقامت  �سدها.....  املطعون  اأن  االأوراق  من  يت�سح 

الكائنني  العقارين  يف  ال�سائعة  املرياثية  احل�سة  من  منابها  فرز  طالبة  ب�ساللة 

2013/2/22م  من  بداية  االإيجارات  قيمة  من  بريعهما  لها  الق�ساء  مع  ب�ساللة 

ا )20.000ر.ع( عن  اإىل تاأريخ احلكم وب�سداد الطاعنني وهم ورثة....... لها اأي�ساً

اأنه �سدر حكم  املدعية خ...  مورثتهم والحظت  ال�سادر عن  ال�سرعي  ال�سك  قيمة 

العقارين  باإرجاع  )2013/66م(  رقم  الدعوى  يف  التنفيذية  بال�سيغة  مذيل  بات 

امل�سار اإليهما اأعاله وما قام عليهما من بناء اإىل تركة املورث لتق�سمه بني الورثة بعد 

ا�ستيفاء الديون والو�سايا اأن وجدت لذلك فاإنها ترغب يف اإنهاء حالة ال�سيوع وفرز 

كما   )1٥/1( ب  املقدر  ن�سيبها  وُتويفَّ  باملزاد  العقاران  يباع  ذلك  تعذر  واإن  ح�ستها 
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اأ�سافت املدعية اأنه مبوجب اإقرار �سرعي �سادر عن املورثة اأقرت فيه بحق املدعية 

باملبلغ  ا  اأي�ساً تطالب  فهي  لذلك  املدعية  ل�سالح  عليها  دينا  )20.000ر.ع(  مبلغ  يف 

املذكور وقد رد الورثة ومن �سمنهم الطاعنون..... ب�سبق الف�سل يف الدعوى وقررت 

الدائرة الثالثية املحال اإليها الدعوى ندب خبري لبيان اإمكانية فرز ن�سيب املدعية 

التنفيذ  ملف  �سم  مت  كما  الق�سمة  تعذر  حال  يف  لن�سيبها  املالية  القيمة  وحتديد 

ا. ا حتديد قيمة ن�سيبها يف الرتكة نقداً وطلبت املدعية الحقاً

باإقرار  )2011/3م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  2014/4/2٨م  وبتاأريخ 

والثاين  القوف(   / �ساللة  اأ/   /11( رقم  االأول  العقارين  تركة  يف  املدعية  حق 

وقدره  مبلغ  ا  نقداً ال�سرعي  ون�سيبها  جرزيز(  مزرعة   / /�ساللة  اأ   /699( رقمه 

)11.666.666ر.ع( ولها الرجوع للمدعى عليهم لل�سداد كل ح�سب ن�سيبه من الرتكة 

االإيجارات  من  ن�سيبها  وحتديد  توزيع  طلب  َقبول  وبعدم  الطلبات  باقي  وبرف�س 

واألزمتهم بامل�ساريف.

وحتقق  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  ملواد  ا  طبقاً االرث  �سروط  توفر  اإىل  ا  ا�ستناداً

�ساأنها  يف  الطلب  يقبل  وال  املدعية  تثبتها  فلم  االإيجارات  اأما  الوارث  وحياة  الوفاة 

ا بحكم املحكمة  كذلك ترف�س طلب مبلغ )20.000ر.ع( عن االإقرار ال�سرعي اأخذاً

ال�سرعي  واالإقرار  التوكيل  لبطالن  بالنق�س  القا�سي  2016/23م(   ,20( العليا 

رقم )11/1/20٨( املتعلق بهذا املبلغ فا�ستاأنفت املدعية خ... احلكم لدى حمكمة 

2014/1/1٨م  اأ�سدرت حكمها رقم )2014/422م( بتاأريخ  التي  ا�ستئناف �ساللة 

ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باعتماد ال�سلح املتفق عليه بني الطرفني وجعلته 

يف قوة ال�سند التنفيذي وتن�سيف امل�ساريف.

)2.000ر.ع(  مبلغ  ي�ساف  اأن  على  امل�ستاأنفة  مع  االأطراف  ت�سالح  على  ا  تاأ�سي�ساً

مبلغ  وهو  العقارين  يف  ن�سيبها  عن  مبلغ  من  درجة  اأول  حمكمة  به  حكمت  ما  اإىل 

)11.666.666ر.ع( في�سبح ذلك ن�سيبها بذلك مبلغ ال�سلح عن االإيجار باالإ�سافة 

اإىل ن�سيبها يف العقارين جمموُعه )13.666.666ر.ع( من غري املبلغ الذي ادعت به 

يف ال�سك ال�سرعي.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى اثنني من بني الورثة وهما �س ... و اأ... فطعنا 

للثاين  وبالن�سبة  )201٥/144م(  رقم  حتت  لالأول  بالن�سبة  م�ستقلني  بطعنني  فيه 

االأ�سباب ذاتها وتطابقت  الطعن  حتت رقم )201٥/211م( وقد ت�سمنت �سحيفتا 
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الطعنني  �سم  مع  بال�سحيفتني  الواردة  الطعن  اأ�سباب  ت�ستعر�س  لذا  بال�سحيفتني 

واحلكم فيهما بحكم واحد:

ـــ خمالفة القانون:

قوالاً باأن احلكم املطعون فيه خالف القانون اإذ اإن ال�سلح ح�سم النزاع بني الطرفني 

على  الطرفان  اتفق  اأن  ال�سلح  وم�سمون  مدنية  معامالت   )٥04( للمادة  ا  طبقاً

ا يف العقارين ب  اإ�سافة مبلغ األفي ريال للمطعون �سدها خ... عن ن�سيبها املقدر نقداً

)11.666.666ر.ع( وبذلك تكون قد تنازلت عن باقي ادعاءاتها واأ�سقطتها حيث 

املجموع )13.666.666ر.ع(  فيكون  اإ�سافة )2.000ر.ع(  ملا مت  اإال  تتم�سك  اإنها ال 

اال�ستئنايف  للحكم  تف�سري  بطلب  تقدمت  الطاعنة  اأن  اإىل  الطاعنان  اأ�سار  وقد 

)املطعون فيه( الدائرة التي اأ�سدرته على اعتبار اأن منطوق احلكم اال�ستئنايف مل 

التنفيذ  لها تعطيالاً يف  �سبب  ما  ال�سرعي وهو )2.000ر.ع( وهو  ال�سك  ي�سمل مبلغ 

اإىل  الرجوع  وبعد  املحكمة  اعتربت  وقد  ذلك  �ساأن  يف  تف�سري  قرار  اإ�سدار  وطلبت 

للمدعية خ... وبذلك  بها  املحكوم  املبلغ  اأن  ـ  التف�سري  ـ مو�سوع طلب  اأ�سباب احلكم 

اأن  الطاعنان  اعترب  لذلك  )33.666.666ر.ع(  مبلغ  لها  التي  املبالغ  جمموع  يكون 

احلكم التف�سريي ما مل يقروا به ولو كانت له نية يف االإقرار بذلك ملا حتملوا م�ساق 

التقا�سي طيلة )10 �سنوات( من اأجل ذلك.

ــ الف�ساد يف اال�ستدالل:

اأ�سبابه وقد اعتمدت ال�سلح دون النظر اإىل  قوالاً باأن حيثيات احلكم تتناق�س مع 

ارتاأت  تكون  وقد  للمحكمة  راجع  اأمر  وهو  ب�سيء  به  تق�س  ومل  ال�سرعي  ال�سك 

واأ�ساف  به  املق�سي  االأمر  قوة  وحاز  فيه  واحلكم  الف�سل  �سبق  ال�سرعي  ال�سك  باأن 

الطاعنان اأن حيثيات احلكم )2014/422م( اأ�سارت اإىل اأن ال�سلح ال ي�سمل ال�سك 

ال�سرعي ولكن كان على املحكمة اأن تفرد لهذا املو�سوع فقرة يف احلكم حتى يتمكن 

االأطراف من الطعن على احلكم يف الوقت املحدد قانوناًا واإن هي مل تفعل فال يجوز 

لها ا�ستدراك ما اأخطاأت فيه بتحميل الورثة اأكرث مما ت�ساحلوا عليه.

لذا فقد طلب الطاعنان باإيقاف تنفيذ احلكم املطعون فيه اإىل حني الف�سل يف الطعن 

ا  ثم احلكم التف�سريي رقم )11/م/201٥م( ال�سادر بتاأريخ 201٥/1/٨م واحتياطيًّ

االإحالة اإىل حمكمة اال�ستئناف للنظر بهيئة مغايرة والتحقيق فيما اإذا كان ال�سك 
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ال�سرعي �سمن ال�سلح من عدمه.

وحيث ردت املطعون �سدها على �سحيفة الطاعن اأن... باأن الطعن مفتقر ملوجبات 

اأمام  املادة )239( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية لتعلقها بوقائع ال تثار 

لنق�سها  �سعى  ثم  اأطرافها  اأحد  الطاعن  اتفاقية  م�سائل  يف  كالقدح  العليا  املحكمة 

ا اأن  باإرادة منفردة وقد جعلها احلكم يف قوة ال�سند التنفيذي كما اأنه لي�س �سحيحاً

اإن ت�سمن احلكم �سراحة ودون  اأ�ساف ال�سك ما احتواه من مبلغ  احلكم التف�سريي 

غمو�س على اأن الطرفني ا�سطلحا على اأن ي�ساف مبلغ )2.000ر.ع( اإىل ما حكمت 

اأول درجة عن ن�سيب املطعون �سدها البالغ )11.666.666ر.ع( وهذا  به حمكمة 

ا بعدم الطعن  من غري املبلغ الذي بال�سك ف�سالاً عن اأن احلكم اال�ستئنايف اأ�سبح نهائيًّ

فيه خالل االأجل القانوين وطلبت لذلك رف�س الطعن.

وحيث عقب الطاعن اأن... باأن مو�سوع ال�سك ال�سرعي �سبق البت فيه بالرف�س يف 

الدعوى ال�سرعية رقم )2003/66م( وهذا احلكم من �سمن م�ستندات الطعن وبعد 

الورثة  وبقية  الطاعن  واإنكار  املو�سوع  ذات  حول  واالأحكام  الدعاوي  توالت  ذلك 

ال�سك ال�سرعي والتوكيل ال�سادر الأحد الورثة كما اأن جل�سة ال�سلح مل تتطرق اإىل 

ال�سك ال�سرعي ؛ الأن الورثة طالبوا بتاأييد احلكم  امل�ستاأنف وتعلق ال�سلح مبو�سوع 

ا لليمني يف �ساأنها ؛ الأن االإيجارات مل تكن معروفة من الورثة  االإيجارات فقط جتنباً

الأنها كانت تذهب لل�سيانة لذلك عر�س رئي�س اجلل�سة على االأطراف ال�سلح فوافقوا 

باحلكم  جاء  ملا  ا  خالفاً باجلل�سة  الورثة  اإليه  وا�ستمع  احلكم  به  نطق  ما  وهو  عليه 

على  والتزامات  ا  حقوقاً اأ�ساف  الأنه  ؛  بذاته  م�ستقالاً  ا  حكماً يعّد  الذي  التف�سريي 

الطاعن وباقي الورثة دون اأن يقبلوا بها واأ�ساف اأن الورثة على ا�ستعداد حللف ميني 

متممة على اأن ال�سلح �سمل كل �سيء.

وحيث عقبت املطعون �سدها بدورها على اأن ما اأثارته الطاعن ال يجوز طرحه اأمام 

واأن  ا  نهائيًّ واأ�سبح  فيه  يطعن  ومل  نهائي  حكم  يف  قدحه  عن  ف�سالاً  العليا  املحكمة 

احلكم التف�سريي كان بناء على طلب الطاعن.

املحكمـــــــــــــــــة

ــ من حيث ال�سكل:

حيث اإن الطعنني تعلقا بحكم التف�سري املوؤرخ يف 201٥/1/٥م بناء على طلب املطعون 

�سدها ... اإثر �سدور احلكم اال�ستئنايف رقم )2014/422م( بتاأريخ 2014/1/1٨م.
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احلكم  اأن  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )1٨1( املادة  اعتربت  وحيث 

احلكم  على  ي�سري  ما  عليه  وي�سري  يف�سره  الذي  للحكم  متمم  بالتف�سري  ال�سادر 

االأ�سلي من قواعد خا�سة بالطعن وبذلك يعتمد ميعاد الطعن يف احلكم التف�سريي 

املحدد باملادة )242( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وهي مواعيد الطعن 

ا وملا قدم الطعنان يف 1/2٨ و 201٥/2/10م  يف احلكم االأ�سلي واملقدرة باأربعني يوماً

له �سفة ويف  ل�سدورهما ممن  �سكالاً  َقبولهما  ا واجته  يوماً االأربعني  اأجل  فيكونان يف 

االآجال القانونية.

ــ من حيث املو�سوع: 

األف  الع�سرين  ملبلغ  اال�ستئنايف  احلكم  �سمول  عدم  على  احلكم  تف�سري  ان�سب  حيث 

حيثيات  �سمن  ال�سلح  �سمله  مما  ذلك  ا�ستثناء  رغم  ال�سرعي  ال�سك  مو�سوع  ريال 

احلكم بخالف املنطوق الذي �سكت عن ذلك.

وحيث �سدر حكم التف�سري مو�سوع الطعن باأن املبلغ الذي يت�سمنه ال�سك وهو ع�سرون 

األف ريال داخل �سمن املبالغ املحكوم بها للمدعية خ... وبذلك يكون جمموع املبالغ 

)33.666.666ر.ع(.

املبلغ  عدلت  قد  تكون  االأ�سلي  للحكم  تف�سريها  ت�سمنه  مبا  املحكمة  اإن  وحيث 

تعر�س  عدم  رغم  )33.666.666ر.ع(  اإىل  )13.666.666ر.ع(  من  به  املحكوم 

اأن مبلغ  اأ�سار باالأ�سباب اإىل  احلكم االأ�سلي ال بحيثياته وال باملنطوق واإىل ذلك واإن 

)13.666.666ر.ع( من غري املبلغ الدين بال�سك ال�سرعي املدعى به وهو خارج ال�سلح.

ال�سك  �ساأن  يف  وحمدد  �سريح  حكم  اإ�سدار  دون  ذلك  على  التن�سي�س  اإن  وحيث 

التف�سري  املحكوم به يف نطاق دعوى  املبلغ  املحكمة تعديل  ال�سرعي ال يخول لذات 

اإجراءات  ا منها ملخالفة  ا خاطئاً اأمامها وملا خالفت ذلك يعّد ذلك اجتهاداً املرفوعة 

ومن  الورثة  التف�سري يف غياب  ل�سدور حكم  املواجهة بني اخل�سوم  وملبداأ  التقا�سي 

بينهم الطاعنني.

النتفاء  �سحيح  غري  هو  اال�ستئنايف  احلكم  تف�سري  املحكمة  اعتربته  ما  اإن  وحيث 

اجلهالة والغمو�س اأو احتمال اللب�س يف احلكم لت�سمن اأ�سبابه �سراحة اأن ال�سلح ال 

ي�سمل ال�سك ال�سرعي لكن املحكمة مع ذلك مل ت�سدر حكمها يف �ساأن هذا ال�سك وهو 

خلل يتوجب تداركه خارج نطاق دعوى طلب تف�سري احلكم.
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ا لذلك وبالرجوع اإىل احلكم ال�سادر عن املحكمة العليا يف الطعن رقم  وحيث تاأكيداً

ا(  )2014/130٥م( بتاأريخ 201٥/4/27م بناء على طلب ... )املطعون �سدها حاليًّ

وامل�ساف ن�سخة منه باأوراق الدعوى فاإنها طعنت يف احلكم اال�ستئنايف بالنق�س لعدم 

احلكم بقيمة ال�سك ال�سرعي لكونه غري داخل يف ال�سلح املربم بني االأطراف وطلبت 

يف الطعن املذكور النق�س واالإعادة لكنها وقبل اإعالن �سحيفة طعنها للخ�سوم تنازلت 

201٥/4/27م وقد  عن الطعن وطلبت الرتك و�سدر احلكم باإثبات الرتك بتاأريخ 

اختارت التقدم بطلب تف�سري احلكم يف �ساأن ال�سك ال�سرعي.

نطاق  املبلغ يف  ملا عدل  اأخطاأ  فيه  املطعون  فاإن احلكم  ما تقدم  ا على  وحيث ترتيباً

احلكم  نق�س  وتعني  قانوناًا  جائز  غري  ا  وتغيرياً تعديالاً  ذلك  وعدل  التف�سري  دعوى 

ا فيما �سمله حكم التف�سري من قبل هيئة مغايرة مبحكمة  املطعون فيه للنظر جمدداً

ا�ستئناف �ساللة.

ورد  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  اإلزام  واجته  طعنيهما  يف  الطاعنان  جنح  وحيث 

الكفالة اإىل الطاعنني. 

فلهذه االأ�سباب

فيما  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

بهيئة  لنظرها  �ساللة  ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  التف�سري  حكم  �سمله 

مغايرة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/26م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)126(

الطعن رقم 2016/٨07م

جنني )دية( 

ال ي�ستحق اجلنني الذي خرج ميتا �سوى دية ال�سقط املن�سو�س عليها يف ال�سرع  -

والقانون.

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الدعوى اأن الطاعنني..... وزوجها...... تقدما بدعوى مدنية قيدت 

لدى املحكمة االبتدائية بالر�ستاق برقم )201٥/1٥4م( �سد املطعون �سدها وزارة 

ال�سحة و�سندوق التعوي�سات عن االأخطاء الطبية واأعلنت �سحيفة الدعوى قانوناًا 

ا باإلزام املدعى عليهما باأن يدفعا لهما  طلبا يف ختامها ِبَقبول دعواهما �سكالاً ومو�سوعاً

ريال عماين  واألفي  واملعنوية  املادية  االأ�سرار  ريال عماين عن  األف  مائة وخم�سني 

ا لدعواهما مفادها باأن الطاعنة االأوىل ذهبت برفقة  اأتعاب املحاماة وذكرا �سرحاً

زوجها الطاعن الثاين اإىل م�ست�سفى الر�ستاق املركزي من اأجل الوالدة وذلك بتاأريخ 

2010/10/31م وكانت حالتها تتطلب اإجراء عملية قي�سرية للوالدة واأن الطبيبة 

املخت�سة مل حت�سر اإال متاأخرة وبعد الوالدة التي متت بنزع اجلنني بالقوة قدمت 

ال�سكوى اإىل اللجنة الطبية العليا والتي اأفادت يف تقريرها باأنه كان ينبغي اإجراء 

عملية قي�سرية للطاعنة واأن التاأخري عن العملية كان ب�سبب عدم ح�سور الطبيبة 

باملوؤ�سرات غري   ... الدكتورة  اأبلغتها  والتي  الوالدة  بعد  اإال   ... الدكتورة  املعاجلة 

الطبيعية جلهاز مراقبة اجلنني واملخا�س واأن العملية القي�سرية تقلل من احتمال 

وفاة اجلنني.

مت تقدمي الطبيبتني من قبل االدعاء العام للق�ساء والذي �سدر احلكم يف الق�سية 

الثانية  املتهمة  وهي   ... الطبيبة  باإدانة  201٥/9/9م  بتاأريخ  )43/ج/201٥م( 

�سنة  بال�سجن ملدة  الالزمة وق�ست مبعاقبتها  العناية  التق�سري وعدم بذل  بجنحة 
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واإحالة  اإليها  من�سوب  هو  مما  االأوىل  املتهمة  وبراءة  عماين  ريال  األف  والغرامة 

الدعوى املدنية للمحكمة املخت�سة.

با�سرت املحكمة املدنية الثالثية وق�ست مبجل�س ق�سائها املنعقد مبدينة الر�ستاق 

بتاأريخ 2016/1/4م يف الدعوى رقم )201٥/1٥4م( باإلزام املدعى عليها االأوىل 

)وزارة ال�سحة( باأن توؤدي للمدعيني مبلغ ع�سرة اآالف ريال عماين ومبلغ مائة ريال 

عماين اأتعاب املحاماة واإلزامها بامل�ساريف على اأن يحل حملها �سندوق التعوي�سات 

عن االأخطاء الطبية.

وعللت حكمها باأن الثابت من تقرير اللجنة الطبية العليا وقوع خطاأ مهني وقع من 

الهيئة املعاجلة للطاعنة وعدم اتخاذ االإجراءات املتبعة الالزمة الإنقاذ اجلنني من 

اإجراء العملية القي�سرية للطاعنة والتي بدورها تقلل من احتمال وفاة اجلنني.

ا  اأحلق �سرراً املادي واالأدبي والذي  ال�سرر  اإبعاد  التعوي�س على  واأن املحكمة قدرت 

اإطالق  من  التقدير  واأن  واالإهمال  التع�سف  نتيجة  االإن�سانية  النف�س  على  ا  وتعدياً

حمكمة املو�سوع مبوجب القانون والثابت باالأوراق.

اال�ستئناف  با�ستئنافه لدى حمكمة  وقاما  الطرفني  لدى  َقبوالاً  يلق هذا احلكم  مل 

ا  , وبرف�س اال�ستئناف مو�سوعاً مبدنية الر�ستاق والتي حكمت ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإعفاء اال�ستئنافني رقم )47, 2016/4٨م( من الر�سوم.

طلب  واأن  احلكم  اإ�سدار  يف  االبتدائية  املحكمة  اال�ستئناف  حمكمة  �سايرت  وقد 

الطاعنة وزوجها امل�ستاأنف ... رفع التعوي�س اإىل مائة وخم�سني األف ريال عماين ال 

وجه له ولي�س له �سند من الواقع والقانون.

وذلك  العليا  املحكمة  عدالة  اأمام  عليه  فطعنا  اال�ستئنايف  باحلكم  الطاعنان  ير�س  مل 

ب�سحيفة دعوى اأودعها حماميهما املقبول للرتافع لدى هذه املحكمة وطالب يف ختامها:

1 ـ ِبَقبول الطعن �سكالاً لتقدميه يف امليعاد املقرر.

ا للت�سدي للحكم, وذلك بتعديل احلكم االبتدائي يف رفع التعوي�س  2ـ  يف املو�سوع اأ�سليًّ

اإىل مائة األف ريال عماين.

للحكم  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  واإعادته  املطعون فيه  ا بنق�س احلكم  واحتياطيًّ

فيه من جديد بهيئة مغايرة.

3ـ  اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ومبلغ األفي ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة ورد 
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الكفالة للطاعنني.

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها:

احلكم  اال�ستئناف  حمكمة  �سايرت  ملا  وذلك  تاأويله  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  ـ   1

اأن  احلكم  هذا  يراع  ومل  عماين  ريال  اآالف  بع�سرة  التعوي�س  تقدير  يف  االبتدائي 

الطاعنني فقدا طفلهما ب�سبب التاأخري يف عدم اإجراء العملية القي�سرية التي من 

وقدر  اإليها  ما�سة  بحاجة  الطاعنة  كانت  والتي  للطفل  الوفاة  عدم  احتمال  �ساأنها 

للطاعنني  يق�س  ومل  فقط,  والنف�سي  املعنوي  ال�سرر  عن  التعوي�س  الطعني  احلكم 

اإ�سافة دية النف�س املقررة بخم�سة ع�سر األف ريال عماين وبذلك يكون قد خالف 

�سريح القانون.

2 ـ الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب:

ومل  املو�سوع  حمكمة  اإطالق  من  التعوي�س  اأن  فيه  املطعون  احلكم  بني  ملا  وحا�سله 

اأمه واأن �سبب وفاته عدم  ا يف بطن  يلتفت اإىل ت�سل�سل الوالدة واأن الطفل كان حياًّ

اإجراء العملية القي�سرية ب�سبب تاأخري الطبيبة املخت�سة ومل ياأخذ بتقرير اللجنة 

الطبية العليا بل جتاهل ذلك يف اإ�سدار احلكم.    

املحكمـــــــــــــــــة

اإن قد  اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة قانوناًا, وحيث  بعد تالوة التقرير الذي 

. ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

نعي  فهو  املذكورة  باالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع  عن  واأما 

ا وال يخفى  ا ووافياً ا كافياً رداًّ بالرد عليها  املطعون فيه  غري �سديد وقد تكفل احلكم 

اأن تقدير التعوي�س من اإطالق حمكمة املو�سوع وال معقب عليها ما دامت على �سند من 

الواقع والقانون وما ركن اإليه الطاعنان من املطالبة بدية النف�س الكربى فهو طلب يف 

غري حمله اإذ اإن اجلنني ال ي�ستحق �سوى دية ال�سقط املن�سو�س عليها يف ال�سرع والقانون 

ا واأن ما جاء يف التقرير فهو جمرد احتمال وتخمني والدليل اإذا طرقه  لكونه خرج ميتاً

االحتمال �سقط به اال�ستدالل كما هو مبني يف القواعد االأ�سولية واأن التعوي�س بع�سرة 

اآالف ريال عماين �سامالاً لدية ال�سقط واالأ�سرار االأدبية واملعنوية وهو يف حمله.

ا  مما يتعني معه الق�ساء واحلال برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه ما دام مبنيًّ
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ا اإىل نتيجة �سحيحة واإلزام الطاعنني بامل�ساريف  على قواعد واأ�سول قانونية ومنتهياً

عمالاً باملادتني )1٨3, 261( من قانون املعامالت املدنية والتجارية وتعديالته.

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعيه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.



– ٥9٨ –

جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/12/26م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)127(

الطعن رقم 2016/٨4٨م

رحم )متزق – تعوي�س- دية(

متّزق رحم املراأة يعو�س عنه بالدية الكاملة للمراأة. علة ذلك اأن متّزق الرحم  -

تفويت ملنفعة هذا الع�سو الواحد يف املراأة.

الوقائــع

رقم  االبتدائية  الدعوى  اأقامت  الطاعنة....  اأن  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

يف  طلبت  �سدها  املطعون  �سد  ب�ساللة  االبتدائية  املحكمة  اأمام  )201٥/٨12م( 

ختامها الق�ساء باإلزام املدعي عليها:1- �سندوق التعوي�سات عن االأخطاء الطبية 

عماين  ريال  األف  ثالثمائة  ر.ع(   300,000( مبلغ  لها  يوؤديا  باأن  ال�سحة  2-وزارة 

ا �سامالاً واإلزامهما بامل�ساريف واالأتعاب. ا عما حلق بها من ال�سرر تعوي�ساً تعوي�ساً

وذلك علي �سند من القول باأن املدعية تعر�ست لوقوع خطاأ طبي ُمور�س بحقها يف 

اإذ  ا من قبل,  اأثناء عملية التوليد اخلاطئة والتي كان عن�سر االإهمال فيها وا�سحاً

اإن الطبيبة امل�سوؤولة عن مبا�سرة هذه العملية املذكورة, والتي هي طبيبة خمت�سة 

ب�ساأن التوليد وتابعة لوزارة ال�سحة. 

 وقد �سبق للمدعية يف هذه الدعوى املاثلة اأن اأقامت �سدها )�سد الطبيبة املعنية 

اإدانتها  متت  وقد  )2013/606م(  رقم  اجلزائية  الدعوى  مواجهتها  يف  بال�ساأن( 

اأدى  قد  الطبي  االإهمال  هذا  وكان  الطبي,  االإهمال  هذا  جراء  ا  جزائيًّ ومعاقبتها 

اأدى  مما   االإجناب  يف  اأ�سا�س  عن�سر  هي  التي  فالوب  قناة  وربط  الرحم  متزق  اإىل 

اىل حرمان املدعية من نعمة االإجناب وب�سورة م�ستدامة, هذا وملا كانت الطبيبة 

املبا�سرة للعملية تابعة لوزارة ال�سحة وهي امل�سوؤولة عن خطاأ التابع لها, وملا  كان 

�سندوق التعوي�سات عن االأخطاء الطبية هو املنوط به حتمل التعوي�سات عن هذه 
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االأخطاء, وكل ذلك هو مما حدا باملدعية الإقامة دعواها بغية الق�ساء لها بطلباتها 

ال�سالفة البيان.

مبحا�سر  وارد  هو  ما  نحو  على  الدعوى  نظر  با�سرت  درجة  اأول  حمكمة  اإن  وحيث 

جل�ساتها, وبجل�سة 2016/1/4م اأ�سدرت فيها احلكم الذي منطوقه: حكمت املحكمة 

ـ �سندوق التعوي�سات عن االأخطاء الطبية بدفع تعوي�س  باإلزام املدعي عليها االوىلـ 

مقداره خم�سون األف ريال عماين وامل�ساريف ومائة ريال عن اأتعاب املحاماة.

وحيث اإن احلكم املذكور مل يجد قبوال لدى املدعى عليها: »وزارة ال�سحة و�سندوق 

اأودعت  �سحيفة  مبوجب  )2016/76م(  باال�ستئناف  عليه  طعنا   « التعوي�سات 

: َقبول  اأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 2016/2/1م, اأعلنت قانوناًا طلبا يف ختامها اوالاً

ا: ويف املو�سوع: بتعديل احلكم امل�ستاأنف نزوال بالتعوي�س املق�سي  , ثانياً اال�ستئناف �سكالاً

به اىل ما هو مقرر قانوناًا لدية النف�س وما مياثلها من فقدان ع�سٍو اأو ذهاب منفعته.

ا على اأ�سباب حا�سلها:- »وبعد دفع مفاده عدم وجود اإهمال من جانب  وذلك ارتكازاً

اجلهة املعاجلة« خل�س امل�ستاأنفان بعد ذلك اإىل ما هو حم�سور فقط يف جزا فيه املبلغ 

ا وانه خمالف ملا هو مقرر قانوناًا. املحكوم به تعوي�ساً

وملا مل يجد احلكم املذكور َقبوالاً لدى املدعية, طعنت علية باال�ستئناف )2016/99م( 

مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 2016/2/1م, اأعلنت قانوناًا 

ا: ويف املو�سوع: بتعديل احلكم  , ثانياً : َقبول اال�ستئناف �سكالاً طلبت يف ختامها اوالاً

ريال  األف  مبلغ)300,000ر.ع(ثالثمائة  اىل  به  املق�سي  بالتعوي�س  �سعودا  امل�ستاأنف 

عماين, واإلزامهما بامل�ساريف ومبلغ )1000 ر.ع( األف ريال عماين عن اأتعاب املحاماة.

وذلك ارتكازا على اأ�سباب حا�سلها, خمالفة احلكم امل�ستاأنف لواقع الدعوى من حيث 

حجم ال�سرر, مما ترتب عليه خمالفته للقانون فيما ق�سى به من تعوي�س جاء باأقل 

ا باالأوراق. مما هو متنا�سب وحجم ال�سرر الالحق بامل�ستاأنفة مما هو مو�سوف طبياًّ

2016/4/٥م  بتاأريخ  )2016/76م(  رقم  حتت  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

)ِبَقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف على النحو التايل:

األف  املق�سي به اىل مبلغ )1٥000ر.ع( خم�سة ع�سر  بالتعوي�س  النزول   : اوالاً  -1 

ا: باإلزام امل�ستاأنف �سدها: وزارة ال�سحة و�سندوق التعوي�سات,  ريال عماين, 2- ثانياً
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واإلزامها  امل�ستاأنفة  اإىل  تعوي�س  من  تعديله  مت  ما  باأداء  واالنفراد  بالت�سامن  ا  معاً

ا, وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيها عدا ذلك. ا وانفراداً بامل�ساريف ت�سامناً

امل�ستاأنفة  حمامي  به  تقدم  الذي  الدفع  عن   : اأوالاً االآتي:  على  ق�ساءها  موؤ�س�سة   

ا على احلكم امل�ستاأنف خمالفته  لواقع الدعوى  باال�ستئناف املقابل )امل�سرورة ( ناعياً

من  حيث حجم ال�سرر مما ترتب عليه خمالفته للقانون فيما ق�سى به من تعوي�س 

ا باالأوراق, فهو دفع غري �سديد  جاء باأقل مما هو متنا�سب وحجم ال�سرر املو�سوف طبياًّ

ا. ويقت�سي احلال معه رف�س مو�سوع اال�ستئناف املقابل مما �سريد بيانه الحقاً

االأول, وعما تعر�سا  امل�ستاأنفان باال�ستئناف  الذي تقدم به  الدفع  ا:  وعن  ثانياً  -2

يجري  وكما  ذلك  فاإن  �سرر,  عليه  ترتب  اإهمال  حدوث  نفي  حماولة  من  بداية  له 

به املثل:- قطعت جهيزة قول كل خطيب, فاإن احلكم اجلزائي رقم)2013/606م( 

به  املق�سي  فاحلكم  عليه  ومعاقبتها  ا  جزائيًّ املعينة  الطبية  اإدانة  فيه  متت  والذي 

ا هو في�سل يف هذا ال�ساأن, اأ�سف اإىل ذلك ما اأ�سارت به اللجنة  الذي اأ�سبح  انتهائياًّ

الطاقم  بها  قام  التي  العالجية  اخلطط  بع�س  بقولها:-  الواقعة  هذه  عن  الطبية 

الطبي لي�س لها ما يربرها وهي عبارة جتدها هذه املحكمة وا�سحة يف تاأكيد اخلطاأ, 

فقط  التم�سك  اإىل  النهاية  يف  خل�سا  �سدهما  امل�ستاأنف  فاإن  كله,  ذلك  جانب  واإىل 

من  تخلو  ال  الدفع  من  الفقرة  هذه  يجعل  مما  ا,  تعوي�ساً به  املق�سي  املبلغ  بجزافية 

�سداد, واإذ ت�سايرهما هذه املحكمة على ما هو �سديد من دفعهما ومن َثمَّ ت�ستجيب 

لطلبهما التخفي�س بناء على ما حدده القانون بهذا ال�سدد, وعلى النحو التايل:-

فاأوالاً فيما دفع به امل�ستاأنفان فيما يتعلق بلزومية ما جاء باملر�سوم ال�سلطاين فيما 

يخت�س باالأرو�س والديات, فهو دفع قد �سلف و�سفه بال�سداد من جانب هذه املحكمة 

وترى حتمية االلتزام به يف كل ما ورد به الن�س وفق اجلدول امللحق به وال يتجاوزه 

تعوي�س اإىل حكومة عدل اإال فيما مل يرد الن�س عليه يف هذا القانون.

ا: ويف ما يتعلق بدية النف�س اأو ما مياثلها بفقدان ع�سو اأو  ذهاب منفعته فاإن  ثانياً

هذه الواقعة املنظورة لدى هذه املحكمة هي بالتحديد فقدان ملنفعة الرحم والذي 

باال�ستئناف  امل�ستاأنفني  اأن  ومبا  اخلاطئة,  الطبية  املعاجلة  جراء  منفعته  ذهبت 

ا عن ال�سرر الالحق بامل�ستاأنف �سدها امل�ستاأنفة  االأول متم�سكني بدية النف�س تعوي�ساً

باال�ستئناف املقابل وذلك ما ورد ب�سحيفة ا�ستئنافهما وملا كانت دية النف�س يف القانون 

جمملة ومل يرد حيالها متييز دية االأنثى اأو الذكر, وملا كان امل�ستاأنفان مل يدفعا ب�سيء 
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من ذلك ومن َثمَّ تكون دية النف�س الكاملة هي املهتدى بها يف هذا ال�سدد, وملا كان 

الرحم هو ع�سو من االأع�ساء االأحادية واأن امل�ستاأنف �سدها امل�ستاأنفة باال�ستئناف 

املتحقق حدوثه  ل�سررها  التعوي�س اجلابر  املقابل قد فقدت منفعة رحمها فيكون 

الكاملة وهو مبلغ )1٥000ر.ع( خم�سة  النف�س  املحكمة, هو مقدار دية  لدى هذه 

ع�سر األف ريال عماين, ومما تالحظه هذه املحكمة على احلكم امل�ستاأنف اأنه  ق�سى  

ا مما يتعلق بوزارة  باإلزام �سندوق التعوي�سات لوحده, ومل يبني احلكم امل�ستاأنف  �سيئاً

ال�سحة, ال باالإلزام  وال برف�س الدعوى يف مواجهتها. 

ا لواقع الدعوى مما ترتب عليه خمالفته للقانون  االأمر الذي تراه املحكمة خمالفاً

وذلك اإذ اإن امل�سوؤول االأول يف مثل هذه الدعاوي هي وزارة ال�سحة وتاأتي م�سوؤولية 

�سندوق التعوي�سات بالتبع, اأي يف املقام الثاين, ومن َثمَّ فاإن التعوي�س املق�سي بتعديله 

 ) ابتداء  املدعى عليهما   ( امل�ستاأنفني,  يلي, هو يف مواجهة  املحكمة فيما  لدى هذه 

بالت�سامن واالنفراد و كذلك كل ما هو ملزم من م�سروفات ونحوها مما �سريد الحقا.

ا من رف�س مو�سوع  ا فان هذه املحكمة مل جتد منا�ساً  وعليه واهتداء بكل ما ذكر اآنفاً

اال�ستئناف املقابل, واأما عن اال�ستئناف االأول فبتعديل احلكم امل�ستاأنف, 1ـ اأوالاً نزوالاً 

2ـ  عماين,  ريال  األف  ع�سر  خم�سة  )1٥000ر.ع(  مبلغ  اإىل  به   املق�سي   بالتعوي�س 

ا من حيث االإلزام, فيلزم مب�ستلزمات هذا احلكم كل من املدعى عليهما ابتداء,  وثانياً

امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  واالنفراد,  بالت�سامن  التعوي�سات  و�سندوق  ال�سحة  وزارة 

فيما عدا ذلك.

وحيث عن م�سروفات اال�ستئنافني فتلزم بها امل�ستاأنف �سدها »امل�ستاأنفة باال�ستئناف 

املقابل ».

اأمام  بالنق�س  عليه  فطعنت  الطاعنة.....  لدى  َقبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

املحكمة العليا بتاأريخ 2016/٥/12م بو�ساطة حماميها/......املقبول للرتافع اأمام 

اأ�سباب  الكفالة فكانت  املقرر و�سدد  الر�سم  �سند وكالته ودفع  واأودع  العليا  املحكمة 

طعنه اأولها: الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب قوالاً اإن احلكم ال�سادر من 

واالإ�سابات  باالإ�سرار  يلم  مل  املاثل(  بالنق�س  الطعن  )حمل  اال�ستئنافية  املحكمة 

ا للق�ساء لها بالتعوي�س املنا�سب جلرب �سررها, حيث  ا كافياً التي حلقت بالطاعنة اإملاماً

اكتفى احلكم يف مدونات اأ�سبابه اإىل اأن: 
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)الواقعة املنظورة لديها هي بالتحديد فقدان ملنفعة الرحم والذي ذهبت منفعته 

جراء املعاجلة الطبية اخلاطئة(. 

ملنفعة  فقدانها  يف  الطاعنة  �سرر  ح�سر  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

الرحم بحرمانها من االإجناب وقدر التعوي�س على ذلك باملبلغ امل�سار اإليه, يف حني اأن 

الطاعنة قد حلقت بها اأ�سرار مادية ومعنوية �سديدة اجل�سامة. 

ثانيا خمالفة القانون واالإخالل بحق الدفاع: 

دفعت الطاعنة اأمام املحكمة اال�ستئنافية ببطالن طلب قيد اال�ستئناف رقم             ) 

2016/76م( املقام من امل�ستاأنفني ملخالفته لن�س املادة )219( من قانون االإجراءات 

املدنية و التجارية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29م( و�سقوط احلق 

يف الطعن باال�ستئناف لالإقرار باأ�سبابه بعد امليعاد.

على  2016/3/1م  بجل�سة  اال�ستئنافية  املحكمة  املقدمة  مذكرتها  مبوجب  وذلك 

ا على اأن مواد الف�سل الثاين من الباب الثاين  النحو الثابت باالأوراق, وذلك تاأ�سي�ساً

ع�سر من القانون االإجراءات املدنية والتجارية ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) 

29/م2002( القواعد املعلقة برفع ميعاد الطعن باال�ستئناف والتي يجب مراعاتها 

عند تقدمي �سحيفة اال�ستئناف ومل يفتح امل�سروع باب االجتهاد الأطراف الدعوى 

يف �سن قواعد خمالفة ملا قرره امل�سرع يف املواد القانونية التي اأوردها يف الف�سل الثاين من 

الباب الثاين ع�سر من القانون امل�سار اإليه, حيث اإن القواعد القانونية اآمرة ) ملزمة (. 

ا  خمالفاً جاء  قد  �سدها  املطعون  من  املقام  اال�ستئناف  قيد  طلب  وكان  ذلك  كان  ملا 

لن�س املادة ) 219( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية خلوا من اأ�سباب الطعن 

باال�ستئناف نق�س احلكم املطعون فيه واعتبار مو�سوعه �ساحلا للف�سل فيه والق�ساء 

ا بتعديله بالتزام املطعون �سدهما باأن يدفعا للطاعنة مبلغ )300000ر.ع (  جمدداً

ا عن االأ�سرار التي حلقت بها من جراء  ا واأدبيًّ ا ماديًّ ثالثمائة األف ريال عماين تعوي�ساً

اخلطاأ الطبي احلا�سل عليها وحرمانها من االإجناب نهائيا مدى احلياة مع اإلزامهما 

بامل�ساريف عن كافة درجات التقا�سي ومقابل اأتعاب املحاماة ورد الكفالة للطاعنة.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى �سندوق التعوي�سات ووزارة ال�سحة فطعنا عليه 

القانوين  مفو�سهما  بو�ساطة  2016/٥/1٥م  ريخ  بتا  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س 

فكانت اأ�سباب طعنهم اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله:
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القانون وتـاأويله حني ق�سى  الطاعنة احلكم املطعون فيه باخلطاأ يف تطبيق  تنعى 

ال�سلطاين  الثانية من املر�سوم  املادة  ا حلكم  اإنه وفقاً بتعوي�س املطعون �سدها, حيث 

ال�سندوق  فاإن  الطبية  االأخطاء  عن  التعوي�سات  �سندوق  باإن�ساء  رقم2004/67 

وقد  املت�سرر,  مع  ب�ساأنها  الت�سالح  يتم  اأو  بها  يتحكم  التي  التعوي�سات  �سداد  يتوىل 

رقم  الوزاري  بالقرار  ال�سادرة  ال�سندوق   الئحة  من  و)2(   )1( املادتان  حددت 

)2004/117م( باأن التزام ال�سندوق ب�سرف التعوي�سات للم�ستحقني عن االأ�سرار 

الناجتة عن االأخطاء الطبية الثابتة يف حق اأحد االأطباء امل�ساهمني يف ال�سندوق.

قد   )14( البند  يف  العليا  الطبية  اللجنة  تقرير  من  الثابت  وكانت  ذلك,  كان  وملا 

ذكر بالرغم من عدم وجود ا�ستمارة موافقة ر�سمية الإجراء ربط قناتي فالوب يف 

ال�سجالت ال�سريرية للحالة واإنكار الزوج بالتوقيع على اإجراء ربط ثنائي اجلانب 

لقناة فالوب, اإال اأن الدكتورة....والدكتورة..... واملمر�س قد اأكدوا وب�سكل قاطع 

باأن زوج املطعون �سدها قد وقع على اال�ستمارة, وهذا يخالف ما جاء يف حيثيات 

ا فيه مع اأن احلكم اجلزائي قد  احلكم اجلزئي, وحيث اإن مبلغ التعوي�س جاء مبالغاً

اأ�سار اإىل حتديد ن�سبة العجز للمطعون �سدها حتى ميكن احت�ساب مبلغ التعوي�س 

وهذا مت خالف ذلك حيث مت تعوي�س املطعون �سدها مبقدار دية النف�س الكاملة, 

مما يجعل احلكم قد اأخطاأ يف تطبيق القانون جديرا بالنق�س. 

3. الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل: 

تنعى الطاعنة احلكم املطعون فيه بالق�سور يف الت�سبيب و الف�ساد يف اال�ستدالل فيما 

ق�سى به من مبلغ للتعوي�س وذلك بخالف ما انتهى اإليه تقرير اللجنة الطبية العليا  

قابو�س,  ال�سلطان  مب�ست�سفى  �سدها  املطعون  عالج  عند  طبي  خطاأ  وجود  عدم  من 

وحيث اإن املادة )1٨(من قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب االأ�سنان ال�سادر 

96/22 ق�ست ال يكون الطبيب م�سوؤوالاً عن نتيجة العالج  باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

ب�سرط اأن  يكون قد بذل العناية الالزمة وا�ستعمل جميع الو�سائل املهنية لت�سخي�س 

حالة املري�س واإعطائه العالج ال�سحيح, وقد اأكدت على ذلك املادة )19( من القانون 

الناجتة  واالأ�سرار  م�سوؤولية عمله  يتحمل  الطبيب ال  باأن  ذاته حني ق�ست كذلك 

عنه اإال اإن  ارتكب خطاأ ب�سبب اجلهل باأمور فنية اأو اإذا وقع منه اإهمال اأو تق�سري اأو 

مل يبذل العناية الالزمة.

مبلف  املرفق  بتقريرها  العليا  الطبية  اللجنة  اإليه  انتهت  ما  على  ذلك  وبتطبيق 
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التاأخري  واأن  �سدها  املطعون  عالج  يف  ح�سل  طبي  خطاأ  وجود  عدم  من  الدعوى 

حالة  من  خطورة  اأكرث  اأخرى  بحاالت  ان�سغال  ب�سبب  كانت  القي�سرية  العملية  يف 

املطعون �سدها, من ثم فاإن اإلزام ال�سندوق ب�سداد التعوي�س املحكوم به غري مطابق 

ا يف  ل�سحيح القانون حري بنق�سه, االأمر الذي يجعل من احلكم املطعون فيه قا�سراً

ت�سبيبه مع ف�ساد يف اال�ستدالل, وبالتايل حري بالنق�س.

حماميها  بو�ساطة   ... فردت  االآخر  الطرف  طعن  باأ�سباب  طرف  كل  اأعلن  وحيث 

وزارة  ترد  مل  بينما  بطلباتها  لها  احلكم  طلبت  طعنها  وباأ�سباب  بطلباتها  متم�سكة 

ال�سحة و�سندوق التعوي�سات على مذكرة الطاعنة.

�ملحكمة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعها ال�سكلية والقانونية فهي مقبولة �سكالاً

فيما  املتداخلة  البيان  ال�سالفة  باالأ�سباب   ... الطاعنة  نعي  فاإن  املو�سوع  حيث  من 

بينها �سديد وذلك؛ الأن املحكمة اال�ستئنافية ق�ست لفقدان منفعة الرحم بالدية 

الكاملة خم�سة ع�سر األف ريال عماين وعللت ذلك باأن القانون مل يفرق بني الذكر واالأنثى 

وهذا تعليل غري �سحيح اإذ القانون ال�سادر عام )200٨م( قانون الديات واالأرو�س.

الرحم  منفعة  دية  لها  فلذلك  الرجل  دية  ن�سف  وهي  دية  من  للمراأة  ما  ين�سخ  مل 

اأنها تعر�ست  ريال )7٥00ر.ع( كما  اآالف وخم�سمائة  �سبعة  املراأة  الدية وهو دية 

لتمزق يف الرحم ولها دية متزق الرحم )7٥00ر.ع( �سبعة اآالف وخم�سمائة ريال 

عماين وعن �سق البطن ثلث دية املراأة لكونها جائفة )2٥00ر.ع( األفان وخم�سمائة 

ريال عماين وعن ربط قناتي فالوب )٥000ر.ع( خم�سة اآالف ريال عماين جمموع 

ذلك اثنان وع�سرون األف ريال وخم�سمائة ريال عماين يكون هذا التعوي�س ب�سقيه 

رفع  يتعني  مما  الطبي  اخلطاأ  عن  الناجتة  االإ�سابات  جميع  عن  لالإ�سابة  ا  جابراً

التعوي�س املحكوم به اإىل اثنني وع�سرين األف ريال عماين وخم�سمائة ريال عماين 

مع اإبقاء امل�ساريف حممولة على الطاعن مع رد الكفالة للطاعن.

الطعن  يف  التعوي�س  رفع  بعد  املحكمة  فاإن  و2016/٨79م(   ٨77( الطعنان  واأما 

)٨4٨( فتق�سي برف�سهما لقيامهما على اأ�س�س غري قانونية.
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لهذه االأ�سباب

)2016/٨77م(  رقم  الطعنني  مو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعون  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

و)2016/٨79م( برف�سهما, ويف مو�سوع الطعن رقم )2016/٨4٨م( بتعديل احلكم 

اإىل )22.٥00ر.ع(  املحكوم  املبلغ  بالت�سدي لال�ستئناف وذلك برتفيع  املطعون فيه 

اثنني وع�سرين األف ريال عماين وخم�سمائة ريال عماين واإبقاء امل�ساريف حممولة 

عليها مع رد الكفالة للطاعنة. 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/23م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

من�سور  بن  و�سامل  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الرا�سدي,  �سامل  بن  �سالح  الق�ساة: 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12٨(

الطعن رقم 2014/1072م

قا�سي )تنفيذ – اخت�سا�س- اأمر- حكم( 

اأن   املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة, وكذلك يف قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

قا�سي التنفيذ هو املخت�س بالف�سل يف التظلم من القرارات واالأوامر التي ي�سدرها 

قا�سي التنفيذ.

بعد اإ�سدار قا�سي التنفيذ حلكمه يف التظلم اأو املنازعة ي�ستاأنف احلكم اأمام املحكمة 

ا لن�س املادة )339( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. املخت�سة طبقاً

الوقائــــــع

الوقتية  االأمور  القا�سي  بطلب  تقدم  �سده  املطعون  اأن  يف  الدعوى  وقائع  تتح�سل 

احلجر  رفع  من  ا  طالباً )2013/30٥م(  برقم  قيد  االبتدائية  م�سقط  ملحكمة 

التحفظي رقم )2011/222م( مدين وحمموما ترتب عليه من اآثار واعتباره كاأن مل 

يكن وذلك فيما ت�سمنه من حجز على ممتلكاته وذلك على �سند من اأنه �سبق و�سدر 

ا احلجز على ممتلكاته  �سده اأمر على عري�سة برقم )2011/222م( مدين مت�سمناً

بني  املنازعات  كانت  وملا  به  يداينه  �سيك  قيمة  )3.٥00.000ر.ع(  ملبلغ  ا�ستبعاد 

م�سقط فقد تقدم  اال�ستئناف )2013/306م( مدين  ا يف  �سلحاً انتهت  الطرفني قد 

والذي  التنفيذ  قا�سي  على  2013/٨/21مبعر�سه  يف  عليه  با�سر  والذي  بطلبه 

اأ�سار بدوره يف 2013/9/12م باإرجاع البيت يف الطلب حلني �سدور حكم نهائي بني 

طريف التداعي من املحكمة العليا وبتاأريخ 2014/1/12م �سدر قرار قا�سي التنفيذ 

برف�س الطلب.

رقم  بالتظلم  منه  تظلم  فقد  االأمر  يف  ال�سادر  للقرار  الطلب  َقبول  عدم  واإزاء 

اأودعت  �سحيفة  مبوجب  ا�ستاأنف  احلكم  فيه  ال�سادر  م�سقط  مدين  )2014/6٥م( 
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احلجز  باإلغاء  والق�ساء  فيه  املتظلم  االأمر  اإلغاء  ختامها  يف  طلب  قانوناًا  واأعلنت 

ال�سادر �سده, وحيث نظر التظلم اأمام املحكمة االبتدائية م�سكلة من ثالثة ق�ساة 

وذلك على نحو ما هو ثابت مبحا�سر اجلل�سات وبجل�سة 2014/4/24م �سدر احلكم 

ا ِبَقبول التظلم �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء االأمر على عري�سة الرقم  امل�ستاأنف قا�سياً

املثبتة  املتظلم  ممتلكاته  على  التحفظي  احلجز  برفع  والق�ساء  )2013/20٥م( 

باالأمر على العري�سة رقم )2012/222م(.

املاثل  باال�ستئناف  عليه  فطعن  الق�ساء  هذا  يرت�س  مل  �سده  املحكوم  اإن  وحيث 

2014/٥/21م واأعلنت قانوناًا طلب  اأمانة �سر املحكمة يف  اأودعت  مبوجب �سحيفة 

والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  اال�ستئناف  لقبول  احلكم  ختامها  يف 

ا برف�س الدعوى. جمدداً

وقد نعى على احلكم امل�ستاأنف خمالفته القانون و�سابه ف�ساد يف اال�ستدالل واخلطاأ 

يف تطبيق القانون.

وبجل�سة 2014/7/6م ق�ست حمكمة اال�ستئناف ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع 

ا بعدم اخت�سا�س حمكمة اأول درجة بنظر  باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

واإحالته بحالته اإىل حمكمة التنفيذ املخت�سة بنظره اأمامها وبجل�سة 2014/7/22م 

واأبقت لها الف�سل يف امل�سروفات وعلى اأمانة ال�سر االإعالن باحلكم واجلل�سة.

املدنية  االإجراءات  قانون  عري�سة  من   )193( املادة  بن�س  املقرر  اأنه  على  ا  تاأ�سي�ساً

التي  وحتى  املخت�سة  املحكمة  اأمام  يرفع  كل  االأمر  من  التظلم  اأن  على  والتجارية 

ا له..., كما  تخت�س بنظر النزاع الذي ا�ست�سدر االأمر ب�سببه اأو مبنا�سبة اأو متهيداً

اأنه من املقرر باملادة )33٥( من القانون ذاته اأن قا�سي التنفيذ يخت�س دون غريه 

بالف�سل يف جميع منازعات التنفيذ.

العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  عليه  فطعن  الق�ساء  هذا  الطاعن......  يرت�س  مل 

بالطعن املاثل الذي مت التقرير به بتاأريخ 2014/7/20م باأمانة �سر هذه املحكمة 

باأ�سباب  �سحيفة  اأودعت  التاريخ  وبذات  قانوناًا  املقرر  الزمني  القيد  خالل  وذلك 

الطعن موقعة من حمام مقبول لدى املحكمة العليا ب�سفته وكيالاً عن الطاعن والذي 

قدم �سند وكالته يتيح له ذلك ودفع الر�سم املقرر و�سدد الكفالة.

واأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن, فرد عليها مبذكرة انتهى فيها اإىل َقبول الطعن 
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ا. �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون وخمالفته مبا اإذا كان 

هناك قاعدة قانونية واجبة التطبيق على النزاع الذي ف�سل فيه احلكم املطعون 

ا لهذه القاعدة القانونية. ومع ذلك �سدر احلكم خالفاً

اأن تاأخذ بتقديرها  الف�ساد يف اال�ستدالل واخلطاأ يف اال�سناد بحيث على املحكمة 

على اأدلة ماأخوذة من اأوراق الدعوى فاإذا اأخطاأت فاعتمدت على وكيل ال اأ�سا�س له 

ا. يف هذه االأوراق اأثر ذلك يف مو�سوعية اإقناعها وتكون منطقها الق�سائي معيباً

ا باإعادة الدعوى اإىل املحكمة  وطلب يف ختام �سحيفته بنق�س احلكم والق�ساء جمدداً

الت�سدي  االحتياط  باب  ومن  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيه  لتف�سل  اأ�سدرته  التي 

والف�سل يف الطعن.

املحكمـــــــــــــــــة

بعد االطالع على احلكم املطعون فيه وبعد �سماع التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر 

له  املقرر  ال�سكلية  اأو�ساعه  ا�ستوفى  الطعن  اإن  حيث  للقانون  ا  طبقاً املداولة  وبعد 

. قانوناًا فهو مقبول �سكالاً

وحيث ما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون غري �سديد ومردود عليه مبا هو مقروء 

قا�سي  اأن  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  يف  املحكمة وكذلك  يف ق�ساء هذه 

قا�سي  ي�سدرها  التي  واالأوامر  القرارات  من  التظلم  باإ�سدار  املخت�س  هو  التنفيذ 

التنفيذ حيث ن�ست املادة )193( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية اأن التظلم 

اأمام املحكمة املخت�سة وهي تلك التي تخت�س بنظر  من االأمر على العري�سة يرفع 

له وكذلك مبا هو مقرر  ا  اأو متهيداً اأو مبنا�سبة  ب�سببه  االأمر  ا�ست�سدر  الذي  النزاع 

لن�س املادة )33٥( من القانون ذاته اأن قا�سي التنفيذ يخت�س دون غريه بالف�سل يف 

جميع منازعات التنفيذ وما نراه يف هذه الدعوى املاثلة اأنه خالف ما هو معمول به حيث 

ا يف ذلك. اإن االأمر املتظلم منه ا�ستاأنف اأمام الدائرة الثالثية ومل ي�سدر قا�ٍس حكماً

يف  التنفيذ  قا�سي  اأحكام  ت�ستاأنف  ذاته  القانون  من   )339( املادة  لن�س  ا  وتطبيقاً

املنازعات املو�سوعية اإىل املحكمة االبتدائية م�سكلة من ثالثة ق�ساة اإذا زادت على 

من  م�سكلة  االبتدائية  املحكمة  اإىل  الوقتية  املنازعات  يف  اأحكامه  وت�ستاأنف  ذلك 
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ا يف االأمر املتظلم منه ومن  ثالثة ق�ساة كان يجب على قا�سي التنفيذ اأن ي�سدر حكماً

ا لن�س املادة ال�سالفة الذكر. َثمَّ ي�ستاأنف اإىل املحكمة املخت�سة طبقاً

ا يف ذلك فاإن ق�ساء حمكمة اال�ستئناف يف حمله  واإذ مل ي�سدر قا�سي التنفيذ حكماً

واأنه طبق القانون يف ذلك, واأما اإثارة الطاعن باأ�سباب طعنه اأن يكون جدل مو�سوعي 

ا واإلزام  حول �سلطة حمكمة املو�سوع, مما يتعني معه الق�ساء برف�س الطعن مو�سوعاً

الطاعن امل�ساريف وم�سادرة مبلغ الكفالة. 

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.

مالحظة:

     الهيئة امل�سكلة اأعاله نطقت احلكم اأما الهيئة التي تداولت فهي برئا�سة ف�سيلة 

�ســـامل  بن  �ســالـــــح  �سامل احلديدي وع�سوية كل من:ـ  بن  �سعيد   / القا�سي  ال�سيخ 

الرا�ســدي, وعلي بن عبـــداهلل الـــــها�سمي, و �سالــــم بن من�ســـــور الهــا�سمي,  مـحمد 

بن عبدالرحمن �سكيوه
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/23م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

من�سور  بن  و�سامل  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الرا�سدي,  �سامل  بن  �سالح  الق�ساة: 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)129(

الطعن رقم 2016/703م

تنفيذ )اإع�سار- اإثبات – اخت�سا�س(

لقا�سي التنفيذ النظر يف دعوى اإع�سار املدين ببينة كافية حتى ياأمر ب�سقوط  -

الوقت  منذ  التنفيذ  لقا�سي  معقود  االخت�سا�س  اأّن  االأ�سل  اإذ  باحلب�س؛  االأمر 

الذي ت�سدر فيه حمكمة املو�سوع حكمها.

الوقائــــــع

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  لدى  دعوى  اأقام  الطاعن......  اأن  االأوراق  من  يت�سح 

ت�سمنت طلب احلكم باإع�ساره لعجزه عن �سداد دين املطعون �سده بنك ... مو�سوع 

طلب التنفيذ املدين رقم )2009/4٥1م( يف مبلغ �ستمائة و�ستني األفا و�ستة رياالت 

ا باأنه ال ميلك اإال املنزل الذي ي�سكنه وقد �سدر حكم من املحكمة  وثماين بي�سات, علماً

العليا رقم )2010/100م( بعدم بيعه واأن له مركبة واحدة وقد مت حب�سه عدة 

مرات ولي�س له مكا�سب اأخرى.

وحيث اأ�سدرت الدائرة الثالثية حكمها رقم )2014/321م( بتاأريخ 2014/٥/22م 

ا بنظر الدعوى واإحالتها بحالتها للدائرة الفردية وبتاأريخ  بعدم اخت�سا�سها قيمياً

الدعوى  برف�س  )2014/774م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  201٥/11/29م 

واألزمت رافعها بامل�ساريف ومائة ريال مقابل اأتعاب حماماة.

قا�سي  لدى  ثبتت  االإع�سار  دعوى  كانت  واإن  االإع�سار  اإثبات  عدم  على  ا  تاأ�سي�ساً

رقم  حكمها  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  واأ�سدرت  احلكم  املدعي  فا�ستاأنف  التنفيذ, 

املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  ِبَقبول  2016/3/1٥م  بتاأريخ  )201٥/1103م( 

برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع اإلزام رافعه بامل�ساريف.

العقاري ولدى  امل�ستاأنف بال�سجل  اأمالك م�سجلة با�سم  اأن عدم وجود  ا على  تاأ�سي�ساً
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ا اإع�ساره اإذ من ال�سهل عليه اأن ينقل امللكيات اإىل اأ�سماء  املرور والبنك ال يعني يقيناً

اأخرى خا�سة واأن بذمته مبالغ كبرية )660.006.00٨ر.ع( خا�سة وقد ثبت اإقرار 

امل�ستاأنف بامتالك منزل و�سيارة.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س لدى هذه املحكمة 

مبوجب �سحيفة باأ�سباب الطعن ت�سمنت االأ�سباب التالية:

ــ اخلطاأ يف تطبيق القانون وتف�سريه وتاأويله وخمالفة الثابت باالأوراق:

قوالاً باأن احلكم املطعون فيه مل يفند دفاع امل�ستاأنف والرد عليه وعلى كافة امل�ستندات 

املثبت  باالأوراق  الثابت  احلكم  خالف  كما  احلكم  يبطل  ذلك  اإغفال  واأن  املقدمة 

لالإع�سار منها ر�سالة وايل ال�سيب ور�سالة البنك املركزي املثبتة عدم امتالكه اأمواالاً 

مبحافظة  عقارات  امتالكه  عدم  يف  العقاري  ال�سجل  ر�سالة  وكذلك  البنوك  لدى 

ا باأن الطاعن جتاوز ال�ستني من  م�سقط وم�سرية وكذلك ر�سائل املرور واالإ�سكان علماً

املنزل ال ميكن احلجز عليه؛  واأن  ال�سكري  القلب وبداء  عمره وم�ساب باعتالل بع�سلة 

الأنه امل�سكن الوحيد له وطلب نق�س احلكم املطعون فيه واالإعادة للنظر بهيئة مغايرة.

وحيث رد البنك املطعون �سده باأن الطعن تعلق مب�ساألة مو�سوعية خا�سة مبحكمة 

املو�سوع ف�سالاً عن عدم اإثبات االإع�سار اإ�سافة اإىل ثبوت امتالكه مركبة )مر�سيد�س( 

عدة  زوجته  وامتالك  رباعي(  )دفع  روفر  رجن  مركبة  ابنه  وامتالك  مرهونة  غري 

مركبات كما للطاعن منزل والثابت اأنه هرب اأمواله و�سجلها باأ�سماء اأبنائه وزوجته 

باالإ�سافة اإىل اأنه لو مت بيع املنزل وال�سيارة لتم �سداد املبلغ املطلوب منه ناهيك عن 

�سيارة ابنه البالغ قيمتها اأكرث من )30.000ر.ع( لذلك طلب البنك رف�س الطعن.

اإن  حيث  وابنه  زوجته  با�سم  وت�سجيلها  اأمالكه  تهريب  ا  نافياً الطاعن  عقب  وحيث 

ومت�سك  اخلا�س  مالهم  من  الزوجة  واأمالك  واأمالكه  م�ستقلة  ذمة  وله  يعمل  االبن 

بطلب النق�س.   

املحكمـــــــــــــــــة

ــ من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبوله �سكالاً

ــ من حيث املو�سوع: 
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حيث اإن حمكمة احلكم املطعون فيه ويف نطاق ما هو خمول اإليها طبق اأحكام قواعد 

قدرت  مبالغ  بذمته  املتخلد  وهو  االإع�سار  الطاعن  ادعاء  تعتمد  مل  فاإنها  االإثبات 

غري  بطريقة  اكت�سبها  البنك  �سده  املطعون  لفائدة  )660.000ر.ع(  عن  يزيد  مبا 

ا واألزم ب�سدادها. ا بالبنك واأدين من اأجلها جزائيًّ م�سروعة مبنا�سبة عمله �سابقاً

له  مكا�سب  وال  يعمل  ال  الطاعن  اأن  االإدارية  ال�سهادات  بع�س  ت�سمنت  لئن  وحيث 

نوع  و�سيارة  منزالاً  امتالكه  بثبوت  ذلك  جتاوزت  املحكمة  فاإن  منقولة  اأو  عقارية 

مر�سيد�س مبا جعلها ويف نطاق اجتهادها ت�ستبعد اإع�سار الطاعن يف ظل عدم �سعيه 

ا منه حل�سن نيته يف الوفاء بالدين. للو�سول اإىل ت�سوية مع البنك اإثباتاً

وحيث اإن املنازعة يف اجتهاد حمكمة املو�سوع يعد من قبيل املجادلة املو�سوعية التي 

ال جتوز اأمام املحكمة العليا باعتبارها حمكمة قانون خا�سة واأن حدود نظر حمكمة 

املو�سوع يف طلب اإثبات اإع�سار املدين اخت�سا�س مقيد مبا يديل به مدعي االإع�سار 

يف ظل اإقرار املادة )42٥( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية لقا�سي التنفيذ 

بنظر دعوى اإع�سار املدين ببينة كافية حتى ياأمر ب�سقوط االأمر باحلب�س مبا يوؤكد 

اأن االأ�سل االخت�سا�س معقود لقا�سي التنفيذ منذ الوقت الذي ت�سدر فيه حمكمة 

املو�سوع حكمها.

ا وقانوناًا وتعني رف�سه. ا على ما تقدم فقد اأ�سحى الطعن غري موؤ�س�س واقعاً وحيث ترتيباً

وحيث خاب الطاعن يف طعنه واجته اإلزامه بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن بامل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة.

ف�سيلة  برئا�سة  فهي  تداولت  التي  الهيئة  اأما  احلكم  نطقت  اأعاله  امل�سكلة  الهيئة 

�ســـامل  بن  �ســالـــــح  �سامل احلديدي وع�سوية كل من:ـ  بن  �سعيد   / القا�سي  ال�سيخ 

الرا�ســدي, وعلي بن عبـــداهلل الـــــها�سمي, و �سالــــم بن من�ســـــور الهــا�سمي,  مـحمد 

بن عبدالرحمن �سكيوه.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/23م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

من�سور  بن  و�سامل  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الرا�سدي,  �سامل  بن  �سالح  الق�ساة: 

الها�سمي, وحممد عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)130(

الطعن رقم 2016/1010م

بئر )ملكية عامة- تخ�سي�س( 

العموم  - ملكيتها  يف  االأ�سل  ا  عامًّ ا  ورداً كونها  ملكيتها  بيان  يف  يثبت  التي  البئر 

تكاليفها  ودفع  بعمارتها  الطاعن  قيام  اأن  ذلك  نتيجة  تخ�سي�سها.  ي�سح  فال 

و�سيانتها ودفع تكاليف الكهرباء ال يعني ملكه له بل اإّن له حق الرجوع على 

املطعون �سده يف التكاليف.

الوقائــــــع

ا( اأقام دعواه لدى املحكمة  تتلخ�س وقائع الدعوى اأن املدعي )املطعون �سده حاليًّ

االبتدائية باأدم )الدائرة املدنية( برقم )201٥/7٥م( �سد املدعى عليه )الطاعن 

فانعقدت  201٥/7/27م  بتاأريخ  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعها  ب�سحيفة  ا(  حاليًّ

بال�سماح  له  احلكم  ختامها  يف  طلب  قانوناًا  ب�سحيفتها  عليه  املدعى  �سد  اخل�سومة 

ا دعواه باأن املدعى عليه منعه من تو�سيل  بتو�سيل املاء اإىل البئر وبامل�ساريف �سارحاً

املاء من البئر التي حتمل رقم احل�سر )٥٥0 ـ 33٨( امل�سجلة با�سم اأهايل ال�سامتي 

كمورد عام.

ا لدعواه ر�سالة �سادرة من بلدية اأدم بتاأريخ 16/ يونيو/201٥م باخت�سا�س  و�سنداً

الق�ساء بتق�سيم ماء البئر.

وحيث اإن حمكمة اأول درجة با�سرت نظر الدعوى كما هو ثابت من حما�سرها فق�ست 

201٥م:   / 2٨/دي�سمرب  املوافق  االأول/1437هـ,  16/ربيع  االثنني  يوم  بجل�سة 

الرقم  حتمل  التي  البئر  من  املاء  بتو�سيل  للمدعي  بال�سماح  عليه  املدعى  باإلزام   «

اخلربة«  واأتعاب  بامل�ساريف  وباإلزامه  ال�سامتي  مبنطقة  والواقعة   )33٨/٥٥0(

معللة حكمها باالأ�سباب املو�سحة بحيثيات احلكم.
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فلم يلق احلكم َقبوالاً لدى املدعى عليه فطعن عليه باال�ستئناف املاثل وذلك ب�سحيفة 

احلكم  اإلغاء  ختامها  يف  طلب  2016/1/2٥م  بتاأريخ  حماميه  طريق  عن  اأودعها 

ا برف�س الدعوى الفتقارها لل�سند القانوين واملو�سوعي واإلزام  امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف ومبلغ ثمامنائة ريال عماين )٨00ر.ع( الأتعاب املحاماة. 

اإنه  حيث  وتاأويله  تف�سريه  يف  واخلطاأ  للقانون  امل�ستاأنف  احلكم  مبخالفة  وعلل 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  املعامالت  قانون  من   )٨٥7( املادة  خالف 

ا يف اأر�س موات باإذن من ال�سلطة  )2013/29م( التي تن�س على: »اأن من حفر بئراً

املخت�سة فهي ملكه« ؛ الأن احلكم امل�ستاأنف ق�سى بال�سماح للم�ستاأنف �سده بتو�سيل 

املاء من البئر رقم )33٨/٥٥0( حيث اإن البئر قام بحفرها )حميد ... وحممد ...( 

وهوؤالء هم مالك البئر وهم من دفعوا تكاليف احلفر من مالهم وظلوا قائمني على 

ا لذلك  ا عاماً �سيانتها منذ عام 2011م )فالقدمي يرتك على قدمه( فالبئر لي�ست ورداً

مت حفرها وفق ا�سرتاطات الئحة تنظيم االآبار واالأفالج ومت ت�سجيلها با�سم اأهايل 

ا لهذه اال�سرتاطات ح�سب املادة )14( واأن املادة التي اعتمد عليها احلكم  ال�سامتي وفقاً

االبتدائي وهي املادة )9٨6( من قانون املعامالت املدنية تتحدث عن املواد العامة 

وهذه البئر بئر خا�سة بعدد حمدود من االأ�سخا�س واأن فتح املجال للم�ستاأنف �سده 

يفتح الباب اأمام كل واحد اأراد االنتفاع من البئر فيوؤدي اإىل ن�سوبها ويف ذلك �سرر 

على من حفرها, وطلب يف اخلتام رف�س دعوى املدعى عليه وحيث اأ�سدرت املحكمة 

�سكالاً ويف  ِبَقبول اال�ستئناف  2016/٥/3م  بتاأريخ  حكمها حتت رقم )2016/3٨م( 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنف بامل�ساريف.

موؤ�س�سة حكمها بقولها:

فاإن امل�ستاأنف ينعى على احلكم باخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه ملخالفته 

املادة )٨٥7( من قانون املعامالت املدنية التي تن�س على اأن من حفر بئرا تامة يف 

اأر�س موات باإذن من ال�سلطة املخت�سة فهي ملكه واأن احلكم امل�ستاأنف ق�سى بال�سماح 

من  مبجموعة  خا�سة  بئر  وهي  ال�سامتي  بئر  من  املياه  بتو�سيل  �سده  للم�ستاأنف 

االأ�سخا�س ولي�ست بئرا عامة.

اإن النعي على احلكم بذلك ال�سبب غري �سديد ؛ الأنه ثبت لهذه املحكمة اأن  وحيث 

بئر ال�سامتي حمل النزاع هي بئر للورد العام م�سجلة الأهايل منطقة ال�سامتي وذلك 

ح�سب ملكية البئر برقم )23٨/٥٥0( املوؤرخ يف 2012/7/3م كما اأن ت�سريح البئر 



– 61٥ –

�سادر  الرتخي�س  وذلك  ال�سامتي  منطقة  اأهايل  با�سم  م�سجل  )ج/27٥70(  رقم 

2011/11/19م واأن الذي ميثلهم يف الطلب هو ... كما اأنه ثبت من خالل  بتاأريخ 

منطقة  اأهايل  با�سم  م�سجلة  ال�سامتي  بئر  باأن  واملياه  للكهرباء  العامة  الهيئة  رد 

ال�سامتي وهي للورد العام وذلك مبوجب اخلطاب املوؤرخ يف 12/ اإبريل/2016م كما 

للورد  )بئر  ال�سامتي  منطقة  اأهايل  با�سم  م�سجلة  باأنها  اأفادت  ا  اأي�ساً اأدم  بلدية  اأن 

العام( وذلك ح�سب اإفادة مدير بلدية اأدم رقم )ب/اأ/د/2016/20٥م( املوؤرخة يف 

22/مار�س/2016م املوجهة اإىل م�سرف خدمات امل�سرتكني بوالية اأدم.

وحيث اإن احلكم االبتدائي ق�سى باأحقية امل�ستاأنف �سده يف تو�سيل املياه من تلك 

البئر اإىل منزله وذلك اأ�سوة بجريانه يف تلك املنطقة الذين قاموا باإي�سال املاء منها 

اإقرار  ح�سب  وذلك  ال�سامتي  قرية  ا  اأي�ساً ي�سكن  �سده  امل�ستاأنف  باأن  وثبت  ملنازلهم 

هذه  اأن  املحكمة  لهذه  يت�سح  وبذلك  12/ابريل/2016م  بجل�سة  امل�ستاأنف  وكيل 

البئر هي عامة للورد العام ح�سب ملكيتها وت�سريحها واإفادات اجلهات املخت�سة وما 

االبتدائي  احلكم  واأن  منها  ي�ستفيد  اأن  ال�سامتي  منطقة  يف  فرد  فلكل  عامة  دامت 

اعتمد على املادة )9٨6( من قانون املعامالت املدية التي تن�س على اأن: »لكل �سخ�س 

ا ملا تقت�سي  اأن ينتفع مبوارد املياه وفروعها وجداولها ذات املنفعة العامة وذلك طبقاً

به القوانني واالنظمة اخلا�سة«.

قد  بذلك  يكون  االبتدائي  احلكم  فاإن  العامة  املوارد  من  ال�سامتي  بئر  اإن  وحيث 

ياأت  مل  امل�ستاأنف  واأن  قوية  واأدلة  �سائغة  اأ�سباب  على  وبني  القانون  �سحيح  طبق 

بجديد ينال من �سالمة احلكم و�سواب ق�سائه فاإن هذه املحكمة تاأخذ باأ�سباب احلكم 

ا مكملة حلكمها وحتيل اإليها وتق�سي بتاأييد احلكم امل�ستاأنف. االبتدائي وجتعلها اأ�سباباً

معينني  باأ�سخا�س  خا�سة  البئر  باأن  وحماميه  امل�ستاأنف  وكيل  دفوع  بخ�سو�س  اأما 

ولي�ست عامة فاإن ذلك الدفع ال وجه له يدح�سه ملكية البئر وت�ساريحها التي يفيد 

باأن البئر للورد العام وهي م�ستندات ر�سمية ال يجوز اإنكارها اإال بطريق التزوير وهو 

اأمر مل يح�سل ومل يدفع به اأحد.

اأما الدفع باأن امل�ستاأنف هو من قام بحفرها واأن الت�سريح هو با�سم وكيل امل�ستاأنف 

للورد  حفرها  فهو  امللكية  على  دليالاً  لي�س  احلفر  باأن  ذلك  على  فالرد  اأحمد:  ابنه 

اأنه ال حجة على امللكية يف ذكر  العام ولي�س له خا�سة و�ساهم فيها هو وغريه كما 

ميثل  فهو  االأهايل  عن  اأحمد  باأن  فيه  كتب  الأنه  الت�سريح؛  يف  امل�ستاأنف  ابن  اأحمد 
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اأهايل ال�سامتي ولي�س معنى ذلك باأنه مالك البئر.

اأن  عليها  واملكتوب  امل�ستاأنف  اأح�سرها  التي  املعدنية  اللوحة  �سورة  بخ�سو�س  اأما 

البئر خا�سة فالرد على ذلك ؛ الأنه ال يوجد دليل يف تلك اللوحة على خ�سو�سيتها 

للمت�ساأنف اأو ا�سخا�س بعينهم واإمنا تنظيم من اجلهة املخت�سة وال خالف باأن البئر 

خا�سة لعموم اأهايل منطقة ال�سامتي كما اأن االآبار اجلماعية حت�سر وت�سجل با�سم 

املنطقة ح�سب املادة )14/ز( من الئحة تنظيم االآبار واالأفالج فما دامت هذه البئر 

فدفوع  املنزلية  واالحتياجات  لل�سرب  منها  اال�ستفادة  املنطقة  ل�سكان  فيحق  عامة 

امل�ستاأنف وحماميه اإمنا هي جدل مو�سوعي ملحاولة حرمان امل�ستاأنف �سده من مياه 

البئر العامة.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعن ... فطعن عليه بالنق�س اأمام املحكمة 

اأمام املحكمة العليا  2016/٥/31م بو�ساطة حماميه املقبول للرتافع  العليا بتاأريخ 

واأودع �سند وكالته ودفع الر�سم املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه:

:  خمالفة احلكم للقانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله: اأوالاً

1 ـ من حيث ال�سكل رفع الدعوى على غري �سفة فيها:

حيث اإن الثابت اأمام املحكمة وفق امل�ستندات املقدمة اإىل املحكمة طي ملف الدعوى 

واملخاطبات  واملراجعات  التفوي�سات  وكل   ... الفا�سل  هو  عليها  والقائم  البئر  فاإن 

والتكاليف دفعت منه ومن االأ�سخا�س االآخرين الذي ان�سموا اإليه يف الطلب ومنذ 

بهم  البئر  ا�ستخدام  وحدد  الرتخي�س  طلب  يف  عددهم  ح�سر  وقد   )2009( عام 

فاإن  وبالتايل  امل�ستندات  يف  ورد  مما  وغريه  الكلفة  حتملوا  منازل  �ستة  وهم  ح�سرا 

اإقامة الدعوى على الطاعن ال �سند لها وحيث اإن ال�سفة يف الدعوى من النظام العام 

اأمام املحكمة  ويجوز الدفع بها يف اأي حالة كانت عليها الدعوى ولو كانت الدعوى 

العليا وحيث اإن احلكم �سدر بال�سيغة التي �سدر فيها حيث اإلزام الطاعن بنتيجة 

احلكم رغم اأنه ال �سفة له يف الدعوى فاإنه يكون اإلزاما ال �سفة له يف الدعوى جديرا 

بنق�سه واحلكم بعدم َقبول الدعوى لرفعها على غري �سفة.

2 ـ الدفع با�ستحالة تنفيذ احلكم من حيث الواقع الفعلي ولغمو�س منطوق احلكم:

حيث اإن الثابت اأمام املحكمة اأن احلكم �سدر بال�سماح للمطعون �سده بتو�سيل املياه 
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من البئر اإىل منزله وحيث اإنه من الواقع الفعلي لتنفيذ احلكم فاإنه م�ستحيل التنفيذ 

وذلك ملجهولية املنطوق وعمومه والغمو�س الذي انطوى عليه وذلك لعدم حتديد 

الو�سيلة التي يتم التو�سيل بها اإىل منزل املطعون �سده واأنه وفق امل�ستندات وتقرير 

مل  التو�سيل  و�سيلة  واأن  البئر  عن  )600م(  يبعد  �سده  املطعون  منزل  فاإن  اخلبري 

ا ال�ستيعاب البئر وحجمه وامل�سرح به كمية املياه وفق الرتخي�س ال�سادر  حتدد وفقاً

به اأي كمية املياه امل�سموح بها فلم يحدد احلكم طريقة التو�سيل هل بو�ساطة التنكر 

ا لرتخي�س البئر  اأي با�ستخدام ال�سيارات اأم بو�ساطة االأنابيب وحجمها وطولها وفقاً

التو�سيل بو�ساطة  اأن طريقة  اأم  البئر عليها  التي �سرحت بحفر  وموافقة اجلهات 

حفر االأفالج و�سق النهر اأو �ساقية لتو�سيل املياه اأو اأي و�سيلة يتم التو�سيل بها مما 

ا اإ�سافة اإىل  ا بالغمو�س بعدم اإمكانية تنفيذه وا�ستحالة ذلك واقعاً يكون احلكم معيباً

ا للكيفية التي �سدر بها يتعار�س مع الت�سريح ال�سادر اأ�سالاً من  اأن تنفيذ احلكم وفقاً

جهة االخت�سا�س مما يت�سبب بغلق البئر ا�سالاً ملخالفة �سروط الرتخي�س. 

3 ـ املخالفة ال�سريحة للقانون:

حددت  اإنها  حيث  واالأفالج  االآبار  تنظيم  الئحة  من   )14( املادة  احلكم  خالف 

تعليمات اإ�سدار ترخي�س حفر البئر اجلماعية والذي ا�سرتط اأن ال يقل العدد عن 

هو  منها  ولكن  املادة  تلك  يف  املوجودة  الكثرية  اال�سرتاطات  ورغم  ا�سخا�س  خم�سة 

الفقرة االأخرية من املادة: » اأن حت�سر البئر وت�سجل با�سم املنطقة« وهذا املفهوم 

اإن ورود عبارة مورد عام تتعلق باحل�سر ولي�س  ال�سحيح لواقع هذه الدعوى حيث 

اال�ستخدام حيث اإن اال�ستخدام قا�سر على االأفراد الذي طلبوا احلفر ولكن احل�سر 

اأنها  اأن تف�سر على  ا ملفهوم تلك اجلهات لكافة املناطق فال ميكن  ياأتي باملنطقة وفقاً

ا على اجلماعية الذين رخ�س لهم  لال�ستخدام حيث اإن ا�ستخدام البئر يكون قا�سراً

فقط وال يعمم اال�ستخدام بداعي الت�سجيل با�سم املنطقة اأو ورود عبارة ورد عام؛ 

الأن هذه الت�سمية وردت ب�سبب �سرط املادة )14( ولي�س كونها ا�ستخداما عاما؛ الأن 

اال�ستخدام العام قا�سر على االآبار احلكومية التي فيها نفع عام وحتملت تكاليفها 

الدولة وفق القانون وتقوم الدولة ب�سيانتها وتعمريها وحتمل كلفتها واأن الدعوى 

ا عن هذا النوع من االآبار. املعرو�سة اأمام املحكمة تختلف كلياًّ

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب: ثانياً

لقد بني احلكم على مفهوم العموم يف الن�س حيث مت�سك احلكم بعبارة ورد عام وردت 
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يف �سهادة احل�سر اأو عبارة اأهايل منطقة ال�سامتي وكذا من امل�سميات العمومية التي 

وردت يف بع�س املرا�سالت اأو �سهادة احل�سر وحقيقة اأن هذا الفهم لتلك الوقائع جاء 

باملعار�سة للثابت فيها وخالف حقيقة املفهوم الذي وقع يف تف�سري الن�س القانوين 

اإن البئر اخلا�سة يف املنطقة  للمادة )14( من الئحة تنظيم االآبار واالأفالج حيث 

تقيد وت�سجل با�سم اأهايل املنطقة كت�سجيل عام يتعلق باإجراءات اجلهة املخت�سة 

ولكن من حيث ا�ستخدام البئر فهي ملن قام بحفره وح�سل الرتخي�س بذلك �سواء 

مفهوم  وهذا  املنطقة  تلك  اأهايل  من  االأفراد  من  جمموعة  اأم  ا  واحداً ا  �سخ�ساً كان 

ونطاق املادة )14( من قانون االآبار واالأفالج واأن اخذ عموم عبارة وردت يف �سهادة 

ا للجميع فهو تف�سري خاطئ يتعار�س مع ن�س املادة )14(  احل�سر لتجعل من البئر عاماًّ

يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  بعيب  اأ�سيب  احلكم  يكون  مما  الذكر  ال�سالفة 

الت�سبيب حيث اإن النتيجة التي تو�سل اإليها تتعار�س مع ن�س القانون ومع الوقائع 

القائم فعالاً على االأر�س, وحيث اأعلن املطعون �سده ومل ي�سئ الرد.

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبولة �سكالاً

من حيث املو�سوع اإن نعي الطاعن على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان غري   

�سديد وذلك ؛ الأن البئر يف تنظيمها بئر ورد عامة كما جاء يف بيان ملكيتها واالأ�سل 

ودفع  بعمارتها  قام  قد  الطاعن  كان  واإن  التخ�سي�س  ي�سح  حتى  العموم  امللكية  يف 

تكاليفها و�سيانتها ودفع تكاليف الكهرباء فاإنه يحق له الرجوع على املطعون �سده 

يف التكاليف واما ق�سية كيفية تو�سيل املاء فهذا تنظمه جهة االخت�سا�س فلما كان 

احلكم قد بني على اأ�س�س من القانون وحمكمة املو�سوع ردت على جميع الدفوعات 

يتعني  مما  مو�سعه  يف  دفع  كل  وبينت  ا  كافياً ا  ت�سبيباً حكمها  �سببت  فاإنها  واالأ�سانيد 

رف�س الطعن واإلزام رافعه امل�ساريف وم�سدرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه امل�ساريف ورد 

الكفالة.
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مالحظة

ف�سيلة  برئا�سة  فهي  تداولت  التي  الهيئة  اأما  احلكم  نطقت  اأعاله  امل�سكلة  الهيئة 

�ســـامل  بن  �ســالـــــح  �سامل احلديدي وع�سوية كل من:ـ  بن  �سعيد   / القا�سي  ال�سيخ 

الرا�ســدي, وعلي بن عبـــداهلل الـــــها�سمي, و �سالــــم بن من�ســـــور الهــا�سمي,  مـحمد 

بن عبدالرحمن �سكيوه.ــ مـحمد بن عبدالرحمن �سكيوه. 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/30م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

من�سور  بن  و�سامل  النبهاين,  حمد  بن  وحممد  الرا�سدي,  �سامل  بن  �سالح  الق�ساة: 

الها�سمي, و�سالح الدين غندور.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)131(

الطعن رقم 201٥/1٥00م

بيع )�سحة - بطالن( – �سجل عقاري )ت�سجيل( 

اأن  - البيع. علة ذلك  العقاري ال يبطل  ال�سجل  العقار يف  عدم ت�سجيل عقد بيع 

قانون املعامالت املدنية اعترب ثبوت البيع مبجرد ال�سفقة.

الوقائــــــع

يت�سح من االأوراق اأن املطعون �سده االأول...... اأقام دعوى لدى املحكمة االبتدائية 

مب�سقط ت�سمنت طلب احلكم ببطالن عقد البيع املوؤرخ يف 2009/٥/٥م املوقع بني 

املطعون �سده الثالث... والطاعن.... و... التاأ�سريات بال�سجل العقاري لدى املطعون 

واإثبات  )2009/6731م(  برقم  امل�سجل  البيع  لعقد  االإ�سكان  وزارة  الثانية  �سدها 

)200٨/126٨م(  احلكم  مو�سوع  البيع  عقد  وت�سجيل  )الطاعن(  املدعي  ملكية 

اإىل  امللكية  بنقل  الرابع......  �سده  واملطعون   )3  ,2( �سدهما  املطعون  واإلزام 

وقف  املو�سوع  يف  الف�سل  قبل  وطلب  با�سمه  ملكية  �سند  وت�سليمه  زايد  املدعي 

الت�سرفات على االأر�س واأو�سح له بتاأريخ 2009/1/14م �سدر حكم يف الدعوى رقم 

 ... عن  وكيالاً  بو�سفه   ... من  ال�سادر  البيع  عقد  ونفاذ  ب�سحة  )200٨/126٨م( 

واألزمت  )3.٥00ر.ع(  قدره  مقبو�س  ثمن  لقاء  200٨/٥/20م  يف  واملوؤرخ  للمدعي 

املدعى عليهم بامل�ساريف وقد ح�سر ممثل االإ�سكان يف الدعوى عند التنفيذ و�سرح 

باأن املدعى عليه..... قام ببيع االأر�س )مبوجب �سند ملكية بدل فاقد كون االأ�سل 

ا وجود  موجودا مع املدعى.....( اإىل املدعى عليه..... بتاأريخ 2009/٥/٥م موؤكداً

تواطئ بني املدعى عليهم الثالثة وغ�س وتدلي�س وقد طلبت وزارة االإ�سكان رف�س 

الدعوى يف مواجهتها الأنها التزمت بتطبيق القانون واأن املدعي منذ �سرائه لقطعة 

االأر�س يف 200٨/٥/20م مل يتقدم لت�سجيل البيع وفق املادة )30( من قانون ال�سجل 

ال�سخ�سية  االلتزامات  �سوى  الغري  على  حجية  للت�سرف  يكون  ال  وبالتايل  العقاري 
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بني الطرفني كما اأخطاأ املدعي عندما ح�سل على حكم ب�سحة ونفاذ البيع ومل يقم 

باإثباته لدى االإ�سكان.

وبتاأريخ 2011/6/٥م اأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )2011/162م( برف�س الدعوى 

واألزمت رافعها بامل�ساريف.

مل  له  ال�سادر  البيع  ونفاذ  ب�سحة  حكم  على  حت�سله  بعد  املدعي  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً

يقم مبمار�سة حقه يف منع اأي ت�سرف يف االأر�س �سواء لدى الق�ساء اأو لدى ال�سجل 

بالبيع  للت�سرف  التنفيذ  با�ستحالة  فوجئ  حتى   )36  ,2٨( املادتني  وفق  العقاري 

اإبطال  يقع  حتى  امل�سرتي....  نية  �سوء  يثبت  اأن  دون   ... عليه  للمدعى  املالك  من 

اأو  املدعي  عقد  قبل  ت�سجيله  ومت  ا  �سحيحاً ن�ساأ  عقده  اإن  اإذ  مواجهة  يف  الت�سرف 

وال  العقارية  ال�سحيفة  يف  الت�سجيل  باأ�سبقية  العربة  اإذ  لفائدته  ال�سادر  احلكم 

والتعوي�س  العقد  قيمة  با�سرتداد  الطرفني  بني  ال�سخ�سية  االلتزامات  �سوى  تبقى 

التي  ا�ستئناف م�سقط  ... احلكم لدى حمكمة  املدعي  فا�ستاأنف  له مقت�سى  اإن كان 

اأ�سدرت حكمها رقم )2011/٥٥3م( بتاأريخ 2012/1/29م ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً 

ا ببطالن عقد البيع الثاين املوؤرخ  ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

يف 2009/٥/٥م فيما بني املدعى عليه الثاين ... و... وما يرتتب عليه من تاأ�سريات 

يف ال�سجل العقاري وباإثبات ملكية امل�ستاأنف للقطعة رقم )664 باملربع 1/14 مدينة 

�سده  امل�ستاأنف  اإلزام  مع  )200٨/126٨م(  رقم  احلكم  مو�سوع  العامرات(  النه�سة 

الثاين ... بامل�ساريف.

رقم  الدعوى  يف  احلكم  و�سدر  �سحيح,  للم�ستاأنف  االأول  البيع  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً

)200٨/126٨م( ب�سحة ونفاذ البيع املربم بتاأريخ 200٨/٥/20م اأما البيع الثاين 

يف  للم�ستاأنف  البيع  ونفاذ  ب�سحة  احلكم  �سدور  بعد  2009/٥/٥م  يف  ف�سدر  ل... 

2009/1/14م بعد �سدور احلكم ب�سحة ونفاذ البيع للم�ستاأنف يف 2009/1/14م 

بيع  متحايالاً  للغري  اأو  لنف�سه  النزاع  اأر�س  لبيع   ... ملكية  �سند  مبوجب  املالك  من 

ت�سجيل  بعدم  امل�ستاأنف  تق�سري  واأن  باطالاً  الثاين  البيع  يجعل  مبا  مرتني  االأر�س 

�سرائه بال�سجل العقاري ال يعني اإبطال حقه فيما �سدر به حكم حاز حجية خا�سة 

واأن البائع يعلم علم اليقني بالبيع االأول وال ميكن ت�سحيح البيع بت�سجيله بال�سجل 

. العقاري؛ الأنه ن�ساأ باطالاً

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى...... فطعن فيه بالنق�س لدى هذه املحكمة 



– 622 –

ا حلني  تاً مبوجب �سحيفة باأ�سباب الطعن مع طلب وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقَّ

الف�سل يف الطعن وقد اأقيم الطعن على االأ�سباب التالية:

ــ خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله:

قوالاً باأن الطاعن كان ارتهن العقار حمل التداعي مبوجب عقد �سحيح جرى اإثباته 

ملكية  اآلت  �سنوات  ثالث  بعد  واأنه  2006/9/9م  يف  للعقار  العقارية  بال�سحيفة 

العقار اإليه يف )2009/٥/٥م( بعد توثيق العقد وت�سجيله لديها وهو بذلك ح�سن 

النية ال علم له باحلكم ال�سادر ب�سحة ونفاذ البيع للمطعون �سده ... حيث مل يكن 

املطعون  �سراء  �سابق عن  2006/9/9م  الطاعن يف  ل�سالح  الرهن  اإن  اإذ  ا فيه  خ�سماً

ت�سجيل  بعدم  االإ�سكان  وزارة  بجواب  ا  مذكراً لفائدته  احلكم  �سدور  وقبل  �سده 

املطعون �سده �سراء بال�سجل العقاري بخالف �سراء الطاعن ح�سن النية مبا ال يجرب 

اإبطال ما ترتب من تاأ�سريات بال�سجل العقاري لذا فقد طلب احلكم بالنق�س وتاأييد 

ا النق�س مع االإحالة وحيث مل يرد املطعون �سدهم على  احلكم االبتدائي واحتياطيًّ

�سحيفة الطعن ومت تبليغها اإليهم طبق القانون وجاز بذلك النظر يف الطعن.   

املحكمـــــــــــــــــة

بعد تالوة تقرير القا�سي املقرر وبعد املداولة وحيث حاز الطعن اأو�ساعه القانونية 

. فهو مقبول �سكالاً

وحيث عن املو�سوع, فما نعاه الطاعن على احلكم الطعني مبا ذكر من اأ�سباب اأعاله يف 

جممله غري �سديد.

ذلك اأن احلكم الطعني يف حمله لالأ�سباب التي بنى عليها والتي تاأخذ بها هذه املحكمة 

وتزيد عليها اأن �سوء نية البائع تت�سح يف �سقني:

: ا�ستخراج �سند ملكية بدل فاقد وهو على علم باأنه باع االأر�س. اأوالاً

ا: �سدر حكم يف �سحة ونفاذ عقد البيع ومت البيع الثاين بعد هذا احلكم فيعد  ثانياً

عدم  اأما  بيعه.  باإمتام  املخالف  يكافاأ  وال  االأحكام  حلجية  �سريحة  خمالفة  هذا 

ت�سجيل يف ال�سجل العقاري فال يبطل البيع االأول ال �سيما اأن القانون املدين اعترب 

ثبوت البيع مبجرد ال�سفقة.

ا واإلزام   لذا واحلال كذلك تق�سي هذه املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

رافعه امل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/30م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, وحممد بن حمد  بن عبد اهلل  الرا�سدي, وعلي  �سامل  بن  �سالح  الق�ساة: 

النبهاين, و�سامل بن من�سور الها�سمي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)132(

الطعن رقم 2016/1٨م

تنفيذ )ا�ست�سكال - قا�س – اخت�سا�س( 

اأنها منازعات وعوائق تنفيذ االأحكام ويف�سل فيها يف  - االأ�سل يف اال�ست�سكاالت 

التنفيذ  لقا�سي  يجوز  فال  مو�سوعية  اأو  وقتية  املنازعة  كانت  �سواء  التنفيذ 

باإمكان  كان  الدفوعات  تلك  اأن  وخا�سة  ال�سند  تطبيق  �سحة  مدى  عن  البحث 

املنفذ �سدهم اأن يدفعوا بها قبل احلكم كما اأن تلك املنازعة ال تثار اأمام قا�سي 

التنفيذ واإمنا عند قا�سي املو�سوع.

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الطعن اأن الطاعن.... اأقام اال�ست�سكال رقم )2014/103٨م( �سد 

امل�ست�سكل �سده طلب يف ختامها احلكم ِبَقبول اال�ست�سكال �سكالاً وب�سفة مو�سوعية 

وقف اإجراءات التنفيذ واإلغاء احلكم حمل ال�سند التنفيذي واإلزام امل�ست�سكل �سده 

�سند تنفيذي  امل�ست�سكل حت�سل على  اإن  القول  �سند من  بامل�سروفات واالتعاب على 

باأن  واآخرين  امل�ست�سكل  باإلزام  م�سقط  مدين  )2013/13٥7م(  رقم  التنفيذ  حمل 

2007/2/1م  األف ريال اإىل م�ستند عقد البيع املوؤرخ  يردوا له مبلغ ثالثة و�ستني 

يف حني اأن ذلك العقد �سبق وق�سي ببطالنه يف دعوى اأخرى اإال اأن املحكمة مل تنظر 

اإىل ذلك الدفع وكان حكمها حمل التنفيذ فطعن عليه بطريق اال�ستئناف ولغيابه 

ا ومن َثمَّ حت�سل امل�ست�سكل �سده  مل يتمكن من احل�سور وتاأييد احلكم واأ�سبح نهائيًّ

ا للمطالبة  على ال�سند التنفيذي مما حدا بامل�ست�سكل اإىل اإقامة ا�ست�سكاله مو�سوعيًّ

مبا �سلف من طلبات. 

وحيث اإن حمكمة اأول درجة ق�ست بجل�سة 201٥/16/7م ِبَقبول اال�ست�سكال �سكالاً 

امل�ست�سكل فطعن عليه  َقبوالاً لدى  يلق  الق�ساء مل  اإن هذا  ا, وحيث  ورف�سه مو�سوعاً

�سحيفة  مبوجب  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  اأمام  )201٥/4٥م(  رقم  باال�ستئناف 
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باإلغاء  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  احلكم  ختامها  يف  طلب  ا�ستئناف 

ا على احلكم امل�ستاأنف جمانبته  اإجراءات التنفيذ وما يرتتب على ذلك من اآثار ناعياً

الثابت مبحا�سر  النحو  اأمامها على  اال�ستئناف  للقانون وتداول  لل�سواب وخمالفته 

ا بنظر اال�ستئناف  نوعيًّ 201٥/2/22م ق�ست بعدم اخت�سا�سها  جل�ساتها وبجل�سة 

دوائرها  اإحدى  اأمام  لنظره  االبتدائية  م�سقط  حمكمة  اإىل  بحالته  واإحالته 

ا للق�ساء  اإن ونفاذاً 201٥/3/1٥م وحيث  امل�سكلة بهيئة ثالثية وحددت له جل�سة 

ال�سابق قيد اال�ستئناف برقمه احلايل رقم )201٥/340م( اأمام املحكمة املاثلة يف 

201٥/9/1٥م واأعلن احلكم باالإحالة قانون للخ�سوم.

احلكم  وتاأييد  برف�سه  201٥/11/26م  بتاأريخ  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

امل�ستاأنف موؤ�س�سة ق�ساءها بقولها:

اأن منازعة التنفيذ الوقتية قد تخلف فيها �سرط عدم  اإذا ات�سح لقا�سي التنفيذ 

يق�سي  ال  فاإنه  وجوبه(  )رغم  اال�ستعجال  �سرط  فيها  تخلف  اأو  باملو�سوع  امل�سا�س 

بعدم اخت�سا�سه بنظرها )كاأ�سل عام( بل يق�سي اإما بنظرها كمنازعة مو�سوعية 

اأنها رغم متا�سكها كمنازعة  له  ات�سح  اإذا  الدعوى  برف�س  يق�سي  برف�سها وهو  واإما 

وقتية وعدم حتولها اإىل منازعة مو�سوعية اإال اأن احلكم باالإجراء الوقتي املطلوب 

من �ساأنه اأن مي�س باأ�سل احلق كاأن يرفع اإ�سكال وقتي يف التنفيذ بطلب اإجراء وقتي 

ا على اأن احلكم املنفذ مبقت�ساه باطل اأو مل يحقق دفاعه  هو وقف التنفيذ تاأ�سي�ساً

فاإن هذه الدعوى تعترب وقتية ولكنها رغم عدم حتولها اإىل منازعة مو�سوعية اإال 

اأن احلكم فيها باإجابة الطلب الوقتي من �ساأنها اأن مت�س حجية احلكم امل�ست�سكل فيه 

الأن  االخت�سا�س؛  بعدم  يق�سي  وال  بالرف�س  فيها  يق�سي  ولذلك  املو�سوع  مت�س  اأي 

زال  ما  الطلب  فيها بطلب مو�سوعي؛ الأن  املنازعة داخلة يف اخت�سا�سه وال يق�سي 

ا, وهو وقف التنفيذ فلم تتكامل الدعوى يف عنا�سر املطالبة بطلب مو�سوعي. وقتيًّ

متام  قبل  دعواه  اأقام  امل�ستاأنف  اأن  االأوراق  من  الثابت  وكان  تقدم  ما  كان  ومتى 

ا على اأن احلكم امل�ست�سكل يف تنفيذه  التنفيذ وطلب وقف اإجراءات التنفيذ تاأ�سي�ساً

مل يحقق دفاعه وا�ستند يف ذلك اإىل اأن العقد املوؤرخ 2007/12/1م املوؤ�س�س عليه 

املحكمة  اأن  اإال  اخرى  دعوى  يف  ببطالنه  وق�سى  �سبق  تنفيذه  يف  امل�ست�سكل  احلكم 

ا  التي اأ�سدرت احلكم امل�ست�سكل يف تنفيذه مل تاأخذ بذلك, ومل حتقق له دفاعه طالباً

اعتبار املنازعة منازعة تنفيذ مو�سوعية واحلكم له بوقف تنفيذ احلكم امل�ست�سكل 
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يف تنفيذه ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف.

حمكمة  حكم  مبوجب  تكيفها  ومت  �سبق  طلبات  من  حوته  وما  الدعوى  وكانت 

ا ويف  اال�ستئناف رقم )201٥/4٥م( املوؤرخ 201٥/2/22م باعتبارها ا�ست�سكاال وقتيًّ

التنفيذ وحازت حجية االأمر املق�سي به وتلتزم به املحكمة, وكان من املقرر قانوناًا 

ا  ا, وكان اال�ست�سكال مرفوعاً اأنه اإذا كانت االأداة التي يجري التنفيذ مبقت�ساها حكماً

ا من االأمور  ممن يعّد احلكم املذكور حجة عليه فيتعني اأن يكون مبنى اال�ست�سكال اأمراً

التالية ل�سدور ذلك احلكم امل�ست�سكل فيه؛ الأنه كان �سبب اال�ست�سكال حا�سالاً قبل 

�سدور التحدي به على خ�سمه �سواء اأكان قد دفع به فعالاً يف الدعوى اأم مل يدفع, 

و�سواء اأكانت املحكمة املذكورة قد ق�ست يف هذا االأمر �سراحة اأم كان �سدور حكمها 

ا ومن َثمَّ  ا اأم خاطئاً ا مبثابة ق�ساء فيه, و�سواء اأكان حكم تلك املحكمة �سحيحاً معترباً

اإذا ا�ستبان لقا�سي التنفيذ اأن اال�ست�سكال مرفوع عن حكم وموؤ�س�س على اأمر �سابق 

على �سدور احلكم فاإنه يتعني اأن يق�سي برف�سه وبعدم اإجابة امل�ست�سكل اإىل طلبه ما 

ا عن هذا احلكم  دام االأخري هو اأحد طريف اخل�سومة ولو كان امل�ست�سكل رفع ا�ستئنافيًّ

لي�س  التنفيذ  يف  اال�ست�سكال  اأن  املقرر  من  وكان  اال�ستئناف,  يف  اإلغاوؤه  املرجح  من 

ا من طرق الطعن اإمنا هو تظلم من اإجراءات التنفيذ, مبناه وقائع الحقة على  طريقاً

�سدور احلكم, ومن َثمَّ فلي�س ملحكمة اال�ست�سكال اأن تبحث احلكم ال�سادر يف املو�سوع 

من حيث �سحته اأو بطالن حلقه اأو ات�سل باإجراءات الدعوى ملا يف ذلك من  م�سا�س 

بحجية احلكام, وال ي�سح اإقامة اال�ست�سكال على اأوجه تت�سل باإجراءات املحاكمة.

ا للحكم امل�ست�سكل يف  ومتى كان ذلك ال�سبب الذي اأبداه امل�ستاأنف ب�سفته يعّد جتريحاً

تنفيذه ف�سالاً عن اأن ذلك ال�سبب من االأ�سباب ال�سابقة على �سدور ذلك احلكم امل�ست�سكل 

فيه التي كان ينبغي على امل�ستاأنف ب�سفته اأن يبديها اأثناء نظر الدعوى االأ�سلية ومن 

َثمَّ ي�سحي ذلك ال�سبب على غري �سند �سحيح من الواقع والقانون متعينا الرف�س.

وملا كان ذلك وكانت اأ�سباب اال�ستئناف مل تخرج يف جوهرها عما طرح اأمام حمكمة 

اأول درجة وكان احلكم امل�ستاأنف قد اأحاط بالدعوى عن ب�سر وب�سرية واأنزل عليها 

من  �سحيح  �سند  غري  على  جاء  قد  اال�ستئناف  ذلك  يكون  َثمَّ  ومن  القانون  �سحيح 

ا بتاأييد حكم حمكمة اأول درجة. ا برف�سه وحريًّ الواقع والقانون خليقاً

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعنني فطعنوا عليه بالنق�س اأمام املحكمة 

املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول   ... حماميهم  بو�ساطة  2016/1/4م  بتاأريخ  العليا 
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العليا واأودع �سند وكالته ودفع الر�سم املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه:

 خمالفة القانون واالإخالل بحق الدفاع وعدم االإحاطة بحقيقة املو�سوع:

واال�ستمرار  اال�ست�سكال  برف�س  الق�ساء  يف  القانون  مبخالفة  النعي  �سحة  ويتمثل 

من  املبدى  اجلوهري  للطلب  اال�ستجابة  دون  ا  وقتيًّ ا�ست�سكاالاً  باعتباره  التنفيذ  يف 

اال�ست�سكال  عنا�سر  لتوافر  ا  مو�سوعيًّ ا�ست�سكاالاً  باعتباره  بنظره؛  الطاعنني  وكيل 

املو�سوعي وفيما يلي اأوجه االإخالل وخمالفة القانون:

1ـ   عدم َت�َسلُّم الطاعنني وهم املنفذ �سدهم اأية مبالغ مالية من املطعون �سده )طالب 

التنفيذ( الأن الذي باع املزرعة مو�سوع احلكم املنفذ به, ووقع على عقد البيع هو 

وكيل الورثة )...( وال يوجد توقيع الأي وريث اآخر على عقد البيع كما مل يثبت 

َت�َسلُّم اأيٍّ منهم الأي مبالغ من طالب التنفيذ ومل يكن يف الواجهة اإال )وكيل الورثة( 

فقط وهو املوقع مبفرده على العقد مما يجعل اإدخال كل الورثة يف مو�سوع النزاع 

ا بحقوقهم. ا لهم واإجحافاً مع عدم وجود اأي �سلة لهم اإقحاماً

التنفيذ حمكوم  اإليه طالب  ا�ستند  2007/2/1م الذي  املوؤرخ يف  البيع  اإن عقد  ـ   2

)2007/2٥٥7م(  رقم  الدعوى  يف  مناق�سته  ومتت  للمحكمة  قدم  حيث  ببطالنه 

واملحكوم فيها بجل�سة 200٨/12/24م من الدائرة املدنية الثالثية ـ م�سقط واملوؤيد 

العقد  اإىل بطالن ذلك  وانتهى هذا احلكم  ا�ستئناف مدين م�سقط  ا برقم  ا�ستئنافيًّ

حيث ورد يف حيثياته: )ومن َثمَّ يكون �سراوؤه ـ اأي طالب التنفيذ ـ قد �سدر من غري 

غري  �سيء  يف  لت�سرفه  باطالاً  االأخري  ت�سرف  فيكون   )...( الورثة  وكيل  وهو  مالك 

..( ومن املعلوم قانوناًا اأن حيثيات احلكم الق�سائي  ا باطالاً مملوك للورثة فيكون ت�سرفاً

اأمام  العقد مرة ثانية  اإعادة مناق�سة هذا  له, فال يجوز  جزء من منطوقه ومكمٌل 

حمكمة اأخرى حيث متت مناق�سته يف احلكم املذكور وانتهى اإىل الق�ساء ببطالنه.

اأمام املحكمة العليا وذلك يف الطعن  ا  3 ـ مت ح�سم النزاع االأ�سا�سي يف املزرعة �سلحاً

العليا رقم )2009/369م( مدين عليا الدائر )ب( وقد تنازل املطعون �سده مبوجب 

اأي دعاوي بخ�سو�س هذه املزرعة وانح�سم النزاع فيها لالأبد,  هذا ال�سلح عن رفع 

ا لالأ�سا�س القانوين. ا فاقداً االأمر الذي يجعل احلكم املنفذ به معيباً

ال�سوئية املقدمة من املطعون �سده يف احلكم  ال�سور  الورثة )...(  ـ جحد وكيل   4

املنفذ به, وهي م�ستندات من�سوب توقيعها اإليه با�ستالمه املبالغ حمل التنفيذ وطعن 
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ب�سواهد  التنفيذ  طالب  باإعالن  قام  كما  بالتزوير  بالطعن  وقرر  بالتزوير  عليها 

التزوير اإال اأن وكيل الورثة مل يتمكن من ح�سور اجلل�سة املحددة ملناق�سته وا�ستكتابه 

ب�سبب �سفره خارج ال�سلطنة للعالج اآنذاك.

 مما يوؤكد �سالمة النعي على احلكم الطعني مبخالفة القانون واالإخالل بحق الدفاع, 

وملا كانت املحكمة العليا متلك الت�سدي للمو�سوع على اعتبار اأنها اآخر اأمل للطاعنني 

فهي معنية بالبحث عن احلقيقة لتتحقق العدالة املن�سودة وتتمثل هذه احلقيقة 

ا اإال منزال  يف اأن الورثة الطاعنني مواطنون م�ساكني ال ميلكون من حطام الدنيا �سيئاً

متوا�سعا يوؤيهم من برد ال�ستاء وحر ال�سيف وقد تويف الذكور منهم اإىل رحمة اهلل 

يف املدة املا�سية ومل يتبق اإال )وكيلهم احلايل القائم على اأمورهم( ف�سالاً عن اأنهم مل 

يثبت لهم توقيع على عقد البيع واأن الوحيد املوقع هو وكيلهم )...( كما مل يثبت 

ا  اأنهم ت�سلَّموا اأيٍّ املبالغ املنفذ بها مما يجعل طلب الت�سدي لنظر هذا الطعن مو�سوعيًّ

ا للعدالة. من قبل املحكمة العليا حتقيقاً

مما �سبق يتعني خمالفة احلكم للقانون واإخالله بحق الدفاع وعدم اإحاطة بحقيقة 

ا بالطلبات اخلتامية املذكورة  املو�سوع, وطلب يف اخلتام نق�س احلكم واحلكم جمدداً

فردا  �سده  املطعون  اأعلن  وحيث  مغايرة  هيئة  اإىل  اإرجاعه  اأو  الطعن,  �سحيفة  يف 

بو�ساطة حماميهم ... املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا واأودع �سند وكالته والرد 

الطعن  رف�س  الرد وطلب يف ختامه  املحكمة على  القانوين واطلعت هذه  االأجل  يف 

ا ال  لكونه اأ�س�س قانوناًا العتبار اأن اال�ست�سكال التنفيذ يحقق باأ�سل احلق و�سار باتًّ

يعيب باأي وجه من الوجوه كما اأعلن الطاعن بالرد فعقب على الرد ومل ياأت ب�سيء 

جديد على ما جاء يف مذكرة طعنه.

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع فاإن نعي الطاعنني على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان غري �سديد 

وذلك؛ الأن اأ�سل النزاع ينح�سر حول املزرعة اململوكة ملورث املنفذ �سدهم والذي قام 

اأحد الورثة ببيعها للم�ست�سكل �سده رغم بيع مورثهم للمزرعة حال حياته دون علم 

الورثة واأنهم مل يت�سلموا اأية مبالغ مالية مقابل هذا البيع من طالب التنفيذ ومل 
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يحققوا دفاعهم حول البيع وملا كانت املحكمة العليا تو�سلت بني الطرفني ب�سلح وقد 

بخ�سو�س  اأقامها  التي  الدعوى  رفع  عن  ال�سلح  هذا  مبوجب  �سده  امل�ست�سكل  تنازل 

اإن االأ�سل يف اال�ست�سكاالت بطبيعتها منازعات وعوائق تنفيذ  هذه املزرعة وحيث 

االأحكام ويف�سل فيها يف التنفيذ �سواء كانت املنازعة وقتية اأم مو�سوعية, فال يجوز 

الدفوعات  تلك  اأن  ال�سند وخا�سة  البحث عن مدى �سحة تطبيق  التنفيذ  لقا�سي 

كان باإمكان املنفذ �سدهم اأن يدفعوا بها قبل احلكم كما اأن تلك املنازعة ال تثار اأمام 

كذلك  االأمر  كان  فلما  حمل.  لها  كان  اإن  املو�سوع  قا�سي  عند  واإمنا  التنفيذ  قا�سي 

فتعني رف�س الطعن واإلزام رافعه امل�ساريف وم�سادرة الكفالة.  

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/30م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, وحممد بن حمد  بن عبد اهلل  الرا�سدي, وعلي  �سامل  بن  �سالح  الق�ساة: 

النبهاين, و�سالح الدين نعيم غندور. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)133(

الطعن رقم 2016/1٥09م

بيع )�سحة-  غنب( 

ا فال جمال ل�سماع دعوى  - ا باتًّ اإذا قب�س البائع الثمن يف عقد البيع ي�سبح البيع بيعاً

الغنب يف ذلك, ال �سيما اأنه مل يكن هناك ثمة تغرير على البائع فهو بنف�سه حدد 

الثمن, وقبله امل�سرتي, واأما تقلب اأ�سعار العقار فال جمال ل�سماع الدعوى فيه. 

الوقائــــــع

اأودعت  اأقام دعواه ب�سحيفة  اأن املدعي بو�ساطة وكيله  تخل�س واقعة الدعوى يف 

اأمانة �سر املحكمة االبتدائية بالر�ستاق بتاأريخ 201٥/6/2م اأعلنت قانوناًا التم�س 

ا ببطالن عقد البيع املوؤرخ يف 2012/2/1٥م للغنب الفاح�س  يف ختامها احلكم اأ�سليًّ

ا ندب خبري عقاري مثمن ملعاينة قطعة االأر�س حمل عقد البيع والدعوى,  واحتياطيًّ

عليه  املدعى  اإلزام  مع  العقد  اإبرام  وقت  لها  احلقيقية  ال�سوقية  القيمة  وحتديد 

ا  وفقاً املحت�سبة  للقيمة  وذلك  الفاح�س  للغنب  العقد  حمل  االأر�س  قطعة  ثمن  بتكملة 

لتقرير اخلبري املنتدب من قبل املحكمة واإلزام املدعى عليه امل�سروفات واأتعاب املحاماة.

بركاء منطقة اجلنيبة  الكائنة بوالية  الزراعية  االأر�س  اأنه ميتلك  ا على  تاأ�سي�ساً  

واأربعني  وواحدا  ومائتني  األفا  وت�سعني  اأربعة  )94.241.7٥م2(  م�ساحتها  والبالغ 

مرتا وخم�سة و�سبعني �سنتيمرت مبوجب �سك امللكية املرفق وبتاأريخ 19٨2/12/2م 

االأخري  فقام  اآنذاك  بالعدل  الكاتب  لدى  ل�سقيقه.....  وكالة  املدعي بتحرير  قام 

االأر�س  قطعة  ببيع  له  املمنوحة  الوكالة  هذه  ومبوجب  2012/2/1٥م  بتاأريخ 

عليه  باملدعى  فوجئ  وقد  ريال  األف  مائتي  )200.000ر.ع(  مببلغ  عليه  للمدعى 

يقيم الدعوى رقم )117/م ث/2012م( اأمام املحكمة االبتدائية بالر�ستاق يطلب 

ذلك  يف  بالعدل  الكاتب  ا  اأي�ساً ا�ستجوبت  كما  البيع  عقد  ونفاذ  ب�سحة  ختامها  يف 

تاأريخ  �سنوات من  الوقت تكون خلم�س  الوكاالت يف ذلك  باأن �سالحية  واأقر  الوقت 
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اإ�سدارها وبتاأريخ 2013/2/4م اأ�سدرت املحكمة حكمها يف الدعوى برف�سها واإلزام 

رافعها امل�سروفات مل ي�سادف هذا الق�ساء َقبوالاً من املدعي فطعن عليه باال�ستئناف 

عقد  ونفاذ  ب�سحة  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  برقم  وقيد 

البيع املوؤرخ يف 2012/2/1٥م واإلزام امل�ستاأنف �سدهما بنقل ملكية االأر�س مو�سوع 

مت  البيع  اأن  ذلك  بحقه؛  ا  جمحفاً جاء  قد  الق�ساء  هذا  كان  وملا  للم�ستاأنف  النزاع 

بالرقم  العليا فقيد  املحكمة  اأمام  بالطعن  دون علمه وبثمن بخ�س وقد طعن عليه 

الطعن  يف  حكمها  العليا  املحكمة  اأ�سدرت  2014/1/26م  وبتاأريخ  )2014/٥0م( 

بَقبوله �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه ورغم اأن هذا الق�ساء مل يلق َقبوالاً لديه اإال اأنه 

ق�ساء نهائي ال يجوز الطعن عليه كما اأنه بالرغم من مت�سكه مبلكه اإال اأنه ال منا�س 

لديه من احرتام اأحكام الق�ساء وملا كان الثمن املذكور يف عقد البيع املق�سي ب�سحة 

ونفاذة مقدر ب)200.000ر.ع( مائتي األف ريال هو ثمن بخ�س بحيث لو متت ق�سمته 

الواحد ت�ساوي ريال وثمامنائة بي�سة  املرت  باأن قيمة  على م�ساحة االأر�س الت�سح 

واأن هذا الثمن ال ي�ساوي ربع قيمة االأر�س الفعلية وقت اإبرام العقد ذلك اأن ثمنها 

وقت اإبرام العقد )9٥0.000ر.ع( ت�سعمائة وخم�سون األف ريال وملا كان ما اأ�سابه 

)اأي املدعي( هو غنب فاح�س فاإذا حتقق الغنب الفاح�س فاإنه يحق للمتعاقد املغبون 

ظلم  الغنب  اأن  ذلك  الفقهاء  جمهور  لراأي  ا  وفقاً ف�سخه  اأو  العقد  اإم�ساء  بني  اخليار 

الفاح�س  الغنب  ال�سريعة االإ�سالمية حر�ست على حترمي  واأن  ا  والظلم حمرم �سرعاً

واإزالة ال�سرر, وملا كان الغنب هو عدم التعادل بني ما يطيعه العاقد وما ياأخذه وقد 

جاءت اأحكام قانون املعامالت املدنية متوافقة مع ما جاءت به ال�سريعة االإ�سالمية 

واإزاء هذه وتلك فقد اأقام دعواه املاثلة بغية احلكم له بالطلبات اآنفة البيان وقدم 

ا �سوئية للم�ستندات التالية:     ا لدعواه �سوراً �سنداً

1 ـ �سند وكالة.

2 ـ ملكية االأر�س مو�سوع الدعوى.

3 ـ �سند الوكالة الذي حرره املدعي الأخيه.

4 ـ احلكم االبتدائي رقم )117/م ث/2012م( ال�سادر بتاأريخ 2013/2/4م.

يف  ال�سادر  املدنية  الدائرة  )113/م/2012م(  رقم  اال�ستئنايف  احلكم  ـ   ٥

2013/12/11م.

6 ـ احلكم ال�سادر من املحكمة العليا الدائر املدنية )ج( وال�سادر يف 2014/1/26م.

وبجل�سة  باالأوراق  الثابت  وفق  املاثلة  الدعوى  درجة  اأول  حمكمة  نظرت  وحيث 

يف  املحكمة  ا�ستندت  وقد  بامل�ساريف  رافعها  واإلزام  الدعوى  رف�س  2016/6/22م 



– 631 –

حكمها اإىل اأنه:

وعن مو�سوع الدعوى وكان وكيل املدعي تتمحور دعواه حول طلب ف�سخ عقد البيع 

ال�سادر للمدعى عليه وكان الثابت للمحكمة اأن هذا هو عقد �سحيح مبوجب االأحكام 

ال�سابقة, واملحكمة ال تبحث هذه ال�سحة مرة اأخرى, واأما من حيث الغنب الفاح�س 

اأنه مل يثبت للمحكمة هذا الغنب من حيث  الذي يدعي به وكيل املدعي فاإن البني 

ا يف الدعوى  �سعر االأر�س, واملحكمة يف �سبيل تق�سي احلقيقة والعدالة انتدبت خبرياً

ا يف  ومل يقطع بوجود هذا الغنب يف �سبيل تق�سي احلقيقة, والعدالة انتدبت خرباً

الدعوى, ومل يقطع بوجود هذا الغنب يف البيع وما تو�سل اإليه من �سعر االأر�س حمل 

ا يف البيع طاملا اأن وكيل  ا ملا مت البيع به اإال اأن هذا ال يعّد غبناً الدعوى واإن كان مغايراً

ا عما تو�سل اإليه اخلبري وما تو�سل  ا يف دعواه يفوق كثرياً املدعي قدد حدد لها �سعراً

ا من عنا�سر �سحة العقد وكذلك من املقرر  اإليه اخلبري من نتيجة ال يعدو اإال عن�سراً

الفاح�س  بالغنب  ينف�سخ  ال  العقد  اأن  املدنية  املعامالت  قانون  من   )107( املادة  من 

املجرد بال تغرير وهو ما مل يثبته وكيل املدعي من وجود تغرير يف العقد لو �سلمنا 

جدالاً بوجود الغنب االأمر الذي يكون معه واحلال كذلك اأن احلقوق بعد البيع كانت 

متعادلة وال يوجد اأي غنب فيه.

واإلزام  رف�سها  ا  اأ�سا�س قانوين متعيناً الدعوى تكون قائمة على غري  فاإن هذه  عليه 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )1٨3( للمادة  ا  ا�ستناداً بامل�ساريف  فيها  املدعي 

والتجارية باعتباره اخلا�سر يف الدعوى.

واأما طلبات املدعى عليه فاإن املحكمة قد ردت عليها باحلكم التمهيدي وحتيل اإليه 

ا للتكرار. منعاً

باال�ستئناف  عليه  فطعن  املدعي  لدى  َقبوالاً  ي�سادف  مل  ال�سالف  الق�ساء  اإن  وحيث 

بتاأريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  املودعة  اال�ستئناف  �سحيفة  مبوجب  وذلك  املاثل 

ا  2016/3/17م ومعلنة قانوناًا طلب يف ختامها اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

بالطلبات الواردة ب�سحيفة الدعوى االبتدائية وقد اأ�س�س امل�ستاأنف ا�ستئنافه اإىل 

اأ�سباب حا�سلها:

برف�س  امل�ستاأنف  احلكم  ق�سى  حيث  تطبيقه:  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  االأول: 

الدعوى بالرغم من ثبوت الغنب يف عقد البيع لالأر�س حمل الدعوى من خالل تقدير 
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اخلبري الذي اأثبت اأن الغنب يزيد باأكرث من ن�سف ال�سعر املبيعة به االأر�س حمل الدعوى.

الثاين: الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب:

ا ملا مت  حيث ورد باحلكم امل�ستاأنف يف ال�سفحة )٨( اأنه واإن كان �سعر االأر�س مغايراً

ا يف دعواه  ا يف البيع طاملا اأن وكيل املدعي قد حدد لها �سعراً البيع به اإال اأن هذا ال يعّد غبناً

ا ملا تو�سل اإليه اخلبري, وعليه تكون الدعوى غري قائمة من اأ�سا�س قانوين. يفوق كثرياً

قيمة  حدد  قد  امل�ستاأنف  اإن  حيث  اال�ستدالل  يف  توفق  مل  درجة  اأول  حمكمة  فاإن 

اأر�سه مببلغ )9٥0.000ر.ع( وقد بيعت مببلغ)200.000ر.ع(.

وعدم  اآخر  خبري  انتداب  طلب  امل�ستاأنف  اإن  حيث  الدفاع  بحق  االإخالل  الثالث: 

االعتداد بتقدير خبري املنتدب يف الدعوى لعدم قيامه باملاأمورية على اأكمل وجه 

اإال اأن حمكمة اأول درجة مل ت�ستجب للطلب.

الثابت  وح�سب  قانوناًا  املقرر  وفق  املاثل  اال�ستئناف  نظر  املحكمة  با�سرت  وحيث 

مبحا�سر اجلل�سات املنعقدة لبحث اأ�سباب اال�ستئناف وفيها تبادل احل�سور املذكرات 

وباجلل�سة االأخرية املنعقدة بتاأريخ 2016/6/٨م طلب احلا�سران عن الطرفني حجز 

2016/6/22م  اال�ستئناف للحكم فقررت املحكمة حجز اال�ستئناف للحكم جلل�سة 

احلكم  وبتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  ِبَقبول  احلكم:«  �سدر  حيث 

امل�ستاأنف واإلزام رافعه امل�ساريف ».

ا على حمل حكم اال�ستئناف على اأ�سباب حكم اأول درجة, وملا مل يحز احلكم  تاأ�سي�ساً

املاثل والذي يجري الف�سل  العليا بالطعن  اأمام املحكمة  َقبوالاً لدى ... طعن عليه 

�سرها  اأمانة  طعنه  �سحيفة  املحكمة  هذه  اأمام  املقبول  حماميه  اأودع  وحيث  فيه 

بتاأريخ 2016/7/27م طلب يف ختامها:

. 1 ـ قبول الطعن �سكالاً

2 ـ نق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

3 ـ اإلزام املطعون �سده بامل�سروفات على اأ�سباب حا�سلها:

1 ـ خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه.

2 ـ الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع.

وقال يف بيان ذلك: لقد اأخطاأ احلكم القانون عندما ق�سى برف�س الدعوى بالرغم 
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هي  االإ�سالمية  وال�سرعية  االإ�سالم  هو  الدولة  دين  اأن  مع  البيع  عقد  يف  ثبوت  من 

من  اأ�سد  غنب  واأي  الفاح�س  بالغنب  البيع  نق�س  على  الفقهاء  ون�س  الت�سريع  اأ�سا�س 

هذا فاالأر�س بيعت مببلغ مائتي األف ريال عماين, وقيمتها ال�سوقية تزيد على مبلغ 

ت�سعمائة وخم�سني األف ريال عماين.

الطاعن  طلب  عندما  الدفاع  بحق  واإخالل  الت�سبيب  يف  ق�سور  �سابه  احلكم  اأن  كما 

ا اآخر لتثمني االأر�س بدل اخلبري االأول وخل�س اإىل املطالبة مبا ذكر  انتداب خبرياً

اأعاله, اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.  

املحكمـــــــــــــــــة

بعد تالوة تقرير القا�سي املقرر وبعد املداولة وحيث حاز الطعن اأ�سبابه ال�سكلية 

. فهو مقبول �سكالاً

اأ�سباب  من  ذكر  مبا  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  نعاه  فما  املو�سوع  عن  وحيث 

2012/2م بو�ساطة وكيل الطاعن وقد  يف جممله غري �سديد اإذ البيع وقع يف �سهر 

اأنه مل  ا فال جمال ل�سماع دعوى الغنب يف ذلك ال �سيما  ا باتًّ قب�س ثمنه واأ�سبح بيعاً

يكن هناك ثمة تغرير على البائع فهو بنف�سه حدد الثمن وقبله امل�سرتي, واأما تقلب 

ويكون  باألف  اليوم  يباع  عقار  فهناك  فيه,  الدعوى  ل�سماع  جمال  فال  العقار  اأ�سعار 

�سعره بعد غد بع�سرة اآالف ورمبا نق�س الثمن فال يدخل هذا يف باب الغنب لذا فاإن 

ا بعد َقبوله �سكالاً واإلزام رافعه  املحكمة تق�سي واحلال كذلك برف�س الطعن مو�سوعاً

امل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/1/30م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي,  وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)134(

الطعن رقم 201٥/٥22م

م�سار جوار) حظرية( 

ال بد من تطبيق قانون البلديات يف تربية احليوانات واالأبقار والدواجن قرب  -

اأنه يوجد م�سرة  ا يف ذلك االأمور ال�سحية وخا�سة  ا مراعياً اإذ مت ح�سراً املنازل 

يف وجود حظائر بغري تقنني يف عددها بالن�سبة لل�ساكنني من انبعاث الروائح 

اإقامة  يف  ال�سحية  االأمور  مراعاة  من  بد  فال  احلظائر  تلك  نظافة  وعدم 

احلظائر قرب املنازل. 

الوقائــــــع

رقم  االبتدائية  الدعوى  اأقام  قد  كان  الطاعن....  اأن  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

)2014/17٨م( �سد امل�ستاأنفة /.... اأقامها �سدها اأمام املحكمة االبتدائية ببهلى 

اأمانة �سر تلك املحكمة طلب يف  اأودعت  الدائرة املدنية الثالثية مبوجب �سحيفة 

ملنزله  املجاورة  احلظرية  من  واالأبقار  االأغنام  باإزالة  عليها  املدعى  باإلزام  ختامها 

واإلزامه بامل�ساريف.

تابعة  حظرية  من  مبقربة  الغافات  مبنطقة  ي�سكن  املدعي  اإن  القول  من  �سند  على 

انبعاث  من  احلظرية  تلك  ت�سببه  ملا  باملدعي  اأ�سر  الذي  االأمر  وهو  عليها  للمدعى 

ابنته )....( تعاين من  اأن  �سببا يف تكاثر احل�سرات كما  ولكونها  الكريهة  للروائح 

ا  مر�س جلدي ب�سبب هذه احليوانات االأمر الذي دفعه اإىل رفع هذه الدعوى طالباً

احلكم له بطلباته ال�سالفة الذكر.

  وحيث تدوولت الدعوى اأمام حمكمة اول درجة على النحو الوارد مبحا�سر جل�ساتها 

ا  وفيها ح�سر املدعي و�سمم على طلباته الواردة ب�سحيفة دعواه وقدم تقريرا طبياًّ

ح�سر  كما  جلدي  بطفح  م�سابه   ... ابنته  اأن  يبني  ببهلى  الطبي  املجمع  من  ا  �سادراً
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املدعي  ملنزل  املجاورة  باأنه يوجد باحلظرية  واأقر  )امل�ستاأنفة(  املدعى عليها  وكيل 

واأنها قبل  املدعي  والد  ا�سرتتها من  واأن هذه احلظرية  للمدعى عليها  تابعة  بهائم 

ال�سراء بها حيوانات ثم ا�سرتى املدعي املنزل املجاور للحظرية من والده, واحلظرية 

قائمة وقد �سبق اأن �سارت فيها دعوى بني املدعى عليها ووالد املدعي و�سدر حكم 

ا بني الطرفني يف املو�سوع وال�سبب نف�سه, وطالب برف�س الدعوى  بينهما مت�سمنا �سلحاً

وبعد االأخذ والرد وبعد اكتمال املرافعة وبجل�سة 2014/11/2٥م حكمت حمكمة 

اأول درجة يف الدعوى باإلزام املدعى عليها باإزالة البهائم من احلظرية املو�سوفة يف 

االأ�سباب واإلزامها بر�سوم الدعوى واأ�س�ست حكمها:

: اإقرار وكيل املدعى عليها بوجود حيوانات باحلظرية, واأن تلك احلظرية قريبة  اأوالاً

من منزل املدعي.

ا: على املبداأ ال�سادر من املحكمة العليا رقم )2009/47٥م( وكذلك على القاعدة  ثانياً

ال�سرعية )ال �سرر وال �سرار( و )دفع املف�سدة مقدم على جلب امل�سلحة( وعلى املادة 

)2013/29م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية  املعامالت  قانون  من   )٥٨(

والتي ن�ست على االآتي: )يدفع ال�سرر العام اخلا�س ويدفع ال�سرر االأ�سد باالأخف( 

ولثبوت ال�سرر بعائلة املدعي بوجود ح�سا�سية وطفح جلدي بابنته.

بهذا  عليه  فطعنت  عليها  املدعى  لدى  َقبوالاً  ي�سادف  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

اال�ستئناف مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 2014/12/21م 

طلب يف ختامها:

: َقبول اال�ستئناف �سكالاً لتقدميه خالل القيد الزمني املحدد قانوناًا. اأوالاً

ا: اإلغاء احلكم امل�ستاأنف لعدم ال�سحة والثبوت. ثانياً

احلكم  اأن  على  ا�ستئنافها  واأ�س�ست  وامل�ساريف  بالر�سم  �سده  امل�ستاأنف  اإلزام  ا:  ثالثاً

ا يف اأمالكها واأموالها. امل�ستاأنف عند تنفيذه �سي�سبب لها �سرراً

وحيث قيد اال�ستئناف حتت رقم )2014/396م( فاأ�سدرت املحكمة حكمها بتاأريخ 

201٥/3/10م ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء 

ا برف�س الدعوى واإلزام امل�ستاأنف �سده مب�ساريف الدعويني. جمدداً

باالأوراق  الثابت  من  اإنه  وحيث  امل�ستاأنفة  به  تنعى  وما  بقولها  حكمها:  موؤ�س�سة 
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والد  ملك  ويف  قائمة  كانت  الدعوى  حمل  احلظرية  باأن  �سده  امل�ستاأنف  اإقرار  ومن 

امل�ستاأنف �سده وقام ببيعها اإىل امل�ستاأنفة على ما هي ومن َثمَّ قامت دعوى بني والده 

واملذكورة ومت  املنبعثة من احلظرية  الروائح  الناجت من  ال�سرر  اإزالة  وامل�ستاأنفة يف 

بني والده وامل�ستاأنفة �سلح مثبت بينهما بالف�سل رقم )2004/321م( والذي ت�سمن 

ببقاء احلظرية مع قيام امل�ستاأنفة بغلق واحدة من الفتحات القريبة من منزل والد 

علمه  مع  والده  من  املنزل  ذلك  ب�سراء  �سده  امل�ستاأنف  قام  والذي  �سده  امل�ستاأنف 

بوجود احلظرية ومن َثمَّ فاإن امل�ستاأنف �سده قد �سعى بنف�سه اإىل ال�سرر الذي يدعيه 

وامل�ستاأنف  امل�ستاأنفة  م�ساكن  ومنها  القرى  تلك  اأهايل  م�ساكن  اأن  املعلوم  من  كان  وملا 

�سده بها حظائر لرتبية احليوانات وهذا متعارف عليه عند �سكان اأهل القرى ومن 

ا وملا كان احلكم امل�ستاأنف قد خالف  ا كامل�سروط �سرطاً املقرر ق�ساءاً اأن املعروف عرفاً

هذا النظر وق�سى باإزالة تلك احلظرية حمل الدعوى فقد اأخطاأ يف تطبيق الواقع 

والعرف املتعارف عليه لدى �سكان اأهل تلك القرى, االأمر الذي تنتهي معه املحكمة 

ا برف�س دعوى امل�ستاأنف �سده. اإىل اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعن ... فطعن عليه بالنق�س اأمام املحكمة 

املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبولة   ... حماميته  بو�ساطة  201٥/4/1٥م  بتاأريخ  العليا 

العليا واأودع �سند وكالته ودفع الر�سم املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه بقوله:

وبه  وتاأويله  تطبيقه  يف  واخلطاأ  للقانون  خمالفته  فيه  املطعون  احلكم  على  ننعى 

ق�سور يف الت�سبيب وف�ساد يف اال�ستدالل وذلك لعدة وجوه على النحو االآتي:

يف  والق�سور  وتاأويالاً  ا  تطبيقاً للقانون  خمالفته  فيه  املطعون  احلكم  على  ننعى  ـ   1

الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل حيث خالف ن�س املادة )223( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية رقم )2002/29م( والتي تن�س على االآتي:

اأن اال�ستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل �سدور احلكم امل�ستاأنف واأن 

الغر�س من ذلك اإعادة طرح النزاع يف حدود طلبات الطاعن اإىل حمكمة اال�ستئناف 

لتحكم  وطلبات؛  ودفوع  اأدلة  من  عليه  ا�ستمل  ما  بكل  ببحثه  خمت�سة  يجعلها  مما 

فيه بحكم م�سبب �سامل لعنا�سره بجوانبه القانونية واملو�سوعية وال يجوز ملحكمة 

وطلباته  الطاعن  دفوع  تناق�س  اأن  بدون  امل�ستاأنف  احلكم  تنق�س  اأن  اال�ستئناف 

حيث  من  وكذلك  القانون  تطبيق  �سالمة  حيث  من  جديد  من  الدعوى  وتبحث 

املطعون يف حكمها قامت  املحكمة  اأن  املطعون فيه جنده  للحكم  وبالرجوع  املو�سوع 
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ا برف�س  ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

الطاعن  اأن  من  الرغم  على  �سائغة  قانونية  اأ�سباب  بدون  درجة  اأول  حمكمة  حكم 

واحل�سرات  الروائح  النبعاث  احلظرية  تلك  وجود  من  مت�سرر  باأنه  للمحكمة  و�سح 

والتي ت�سببت يف احل�سا�سية البنته كما هو ثابت بالتقرير الطبي وكان على املحكمة 

املطعون يف حكمها مراعاة ذلك ل�سرر وتاأييد احلكم االبتدائي ال اأن تقوم باإلغائه 

ا وتاأويالاً وبه ق�سور يف الت�سبيب وف�ساد يف  مما يجعل حكمها خمالفا للقانون تطبيقاً

اال�ستدالل يتوجب نق�سه واالإحالة.   

اأمام  اأعلنت املطعون �سدها ... فردت بو�ساطة حماميها ... املقبول للرتافع  وحيث 

املحكمة العليا واأودع �سند وكالته فكان رده على الطعن بقوله:

حيث نعى الطاعن على احلكم املطعون فيه مبخالفته لتطبيق القانون والق�سور يف 

الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل وهذا النعي غري �سديد حيث جاءت اأ�سباب احلكم 

املطعون فيه ظاهرة ومت�سمنة اأ�سانيد قانونية وت�سل�سال منطقيا ملنطوق احلكم.

حيث اأفرغ احلكم بحيثياته الدفاع اجلوهري واأملَّ بوقائع الدعوى وطبق عليها القانون 

ا  املطعون عليه م�سادفاً للم�ستقر عليه ق�ساء وبذلك يكون احلكم  ا  وفقاً ا  ا �سحيحاً تطبيقاً

ا لن�س املادة )172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. ل�سحيح القانون طبقاً

واأنه ثبت من خالل بحث املحكمة  الطاعن بجديد خا�سة  ياأت  اإثر ذلك مل  وعلى 

حمل  احلظرية  باأن  ا  ق�سائيًّ ا  اإقراراً اأقر  الطاعن  اأن  الدعوى  باأوراق  اال�ستئنافية 

اإىل  ببيعها  وقام  )الطاعن(  �سده  امل�ستاأنف  والد  ملك  ويف  قائمة  كانت  الدعوى 

َثمَّ قامت دعوى بني والده وامل�ستاأنفة  امل�ستاأنفة )املطعون �سدها( على ما هي ومن 

)املطعون �سدها( يف اإزالة ال�سرر الناجت من الروائح املنبعثة من احلظرية املذكورة 

رقم  بالف�سل  بينهما  مثبت  �سلح  �سدها(  )املطعون  وامل�ستاأنفة  والده  بني  ومت 

)2004/312م( والذي ت�سمن ببقاء احلظرية مع قيام املطعون �سدها بغلق واحدة 

من الفتحات القريبة من منزل والد املطعون �سده الذي قام املطعون �سده ب�سراء 

ذلك املنزل من والده مع علمه بوجود احلظرية ومن َثمَّ فاإن امل�ستاأنف �سده )الطاعن( 

قد �سعى بنف�سه اإىل ال�سرر الذي يدعيه وانتهى احلكم املطعون فيه اأنه ملا كان من 

بها حظائر لرتبية  الطعن  القرى ومنها م�ساكن طريف  اأهايل تلك  اأن م�ساكن  املعلوم 

ا  احليوانات وهذا متعارف عليه عند �سكان اأهل القرى )املقرر ق�ساء اأن املعروف عرفاً

كامل�سروط(.
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وعليه االإقرار الق�سائي حجة يف مواجهة املقر, وال يجوز له العدول عنه باالإ�سافة 

اإىل حجية الف�سل رقم )2004/321م( واملثبت به �سلح الطرفني على الو�سع احلايل 

للحظرية وخا�سة اأن الطاعن ا�سرتى املنزل من والده وهو يعلم بهذه احلظرية.

وعيله يكون ما نعاه الطاعن ما هو اإال اأقوال مر�سلة ال ترتقى اإىل مرتبة القرينة 

اأو الدليل التي ي�سح اال�ستناد اإليها, فاحلكم املطعون فيه �سادف �سحيح القانون يف 

التطبيق والتاأويل واال�ستناد ال�ستنباطه قرينة االإ�سناد ال�سحيح وما اأتاه الطاعن 

ب�سحيفة طعنه  ما هي اإال جدل يف املو�سوع ال يجوز طرحه اأمام املحكمة العليا, مما 

يوجب رف�س الطعن. 

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

ال  وذلك  البيان  ال�سالفة  باالأ�سباب  احلكم  على  الطاعن  نعي  فاإن  املو�سوع  حيث  من 

بد من تطبيق قانون البلديات يف تربية احليوانات واالأبقار والدواجن قرب املنازل 

وجود  يف  م�سرة  يوجد  اأنه  وخا�سة  ال�سحية  االأمور  ذلك  يف  ا  مراعياً ا  ح�سراً مت  اإذ 

انبعاث الروائح وعدم نظافة  لل�ساكنني من  حظائر بغري تقنني يف عددها بالن�سبة 

املنازل  قرب  احلظائر  اإقامة  يف  ال�سحية  االأمور  مراعاة  من  بد  فال  احلظائر  تلك 

ا ي�ستوجب  فلما كانت حمكمة املو�سوع قد اأغفلت هذا القانون فاإن احلكم ي�سبح معيباً

بهيئة  جديد  من  فيه  لتحكم  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الق�سية  واإعادة  نق�سه 

مغايرة واإلزام املطعون �سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن عمالاً بن�س املادة )261( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

املطعون  واإلزام  مغايرة  بهيئة  لنظرها  بنزوى  اال�ستئنافية  املحكمة  اإىل  الق�سية 

�سده امل�ساريف واإعادة الكفالة اإىل الطاعن.

مالحظة

الهيئة امل�سكلة اأعاله نطقت احلكم اأما الهيئة التي تداولت فهي برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ 

القا�سي / �سعيد بن �سامل احلديدي وع�سوية كل من: �ســالح بن �ســـامل الرا�ســدي, 

وعـــــلي بن عبداهلل الـــها�سمي, وحمـــمد بن حـمد النبــــــهاين, �سالــــم بن من�ســـــور 

الهــا�سمي.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/2/27م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)13٥(

الطعن رقم 2016/334م

دعوى ) قيد – �سحة(-   تزوير) طعن( 

لي�س هناك �سري اأو خلل قانوين يف قيد الدعوى على �سند وكالة اآخر جديد كما  -

اأنه لي�س من خلل قانوين يف اإ�سافة اأي بند من البنود يف الوكالة ما مل حتجز 

الق�سية للحكم.

باإمكان الطاعنني اأن يطعنوا على امل�ستند الر�سمي بالتزوير اأمام حمكمة املو�سوع  -

ويقدموا �سواهد التزوير وطعنهم بذلك اأمام املحكمة العليا غري جائز. 

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الدعوى اأن املطعون �سدهما كانا قد اأقاما �سد املدعى عليهم مبوجب 

ب�ساللة  االبتدائية  املحكمة  �سر  باأمانة  القانونيان  وكيالهما  اأودعهما  �سحيفة 

احلكم  ختامها  يف  وطالبا  )2013/314م(  برقم  وقيدت  2013/7/17م  بتاأريخ 

وقدره  مبلغا  لهما  يدفعوا  باأن  االنفراد  اأو  بالت�سامن  عليهم  املدعى  باإلزام  لهما 

)79.٥29.6٥0ر.ع( ت�سعة و�سبعون األفا وخم�سمائة وت�سعة وع�سرون رياالاً و�ستمائة 

وخم�سون بي�سة واإلزامهم برد قطعة االأر�س رقم )496 مربع اأ( جرزيز اأو ما يعادل 

قيمتها )79.000ر.ع( ت�سعة و�سبعني األف ريال عماين واإلزامهم بر�سوم الدعوى.

اأنه بتاأريخ �سابق قام عم املدعيني ببيع الوحدة ال�سقة رقم  جاء يف �سرح الدعوى 

نقل  عليهم  املدعى  الورثة  قام  الحق  تاأريخ  ويف  عريف  بعقد  للمدعيني   )4/1٨7(

ملكية العقار مو�سوع الدعوى اإال اأن بع�س الورثة رف�سوا نقل امللكية كون العقار �سوف 

يوؤول بالتعوي�س اإىل الدولة ويرتتب على ذلك �سرف تعوي�س عن ال�سقة الواحدة 

باأر�س يف مزرعة جرزيز ومبلغ نقدي ولذلك رف�س املدعى عليهم نقل العقار مو�سوع 

الدعوى وجلاأ املدعيان اإىل املحكمة االبتدائية ب�ساللة واأقاموا دعوى �سد املدعى 
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رقم )2012/716م(  الدعوى  ب�ساللة يف  االبتدائية  املحكمة  و�سدر قرار  عليهم, 

بتاأريخ 2013/3/٥م باإثبات بيع مورث املدعى عليهم ... للمدعي ال�سقة رقم )4( 

بالقطعة رقم )1٨7( احل�سن وتاأييد احلكم من حمكمتي اال�ستئناف والعليا.

وحيث اإن ال�سقة امللحقة بالطابق الثاين رقم )4( بالقطعة )1٨7( مربع )]( مت نزعها 

للم�سلحة العامة ومت التعوي�س عليها باأر�س �سكنية مبزرعة جرزيز رقم )496/�أ( 

و�سبعون  ت�سعة  )79.٥29.6٥0ر.ع(  وقدره  نقدي  مبلغ  اإىل  باالإ�سافة  با�سم..... 

األفا وخم�سمائة وت�سعة وع�سرون رياالاً و�ستمائة وخم�سون بي�سة با�سم املتويف مورث 

املدعى عليهم..... واأن املدعى عليهم ت�سلَّموا املبلغ ومت تق�سيمه فيما بينهم كما قام 

وكيل الورثة ببيع القطعة رقم )496/اأ( جرزيز االأر�س املعو�سة اإىل املدعى عليه 

اخل�سم املدخل...... بتاأريخ 2013/6/13م بعقد البيع رقم )2013/4623م( بعد 

�سدور احلكم االبتدائي بثالثة �سهور وطالب احلكم ملوكليه باإلزام املدعى عليهم باأن 

و�سبعني  ت�سعة  )79.٥29.6٥0ر.ع(  قدره  البالغ  التعوي�س  مبلغ  للمدعيني  يدفعوا 

ملكية  واإثبات  بي�سة  وخم�سني  و�ستمائة  رياالاً  وع�سرين  وت�سعة  وخم�سمائة  األفا 

املدعيني للقطعة رقم )496/اأ( مزرعة جرزيز اأو ما يعادل قيمتها )79.000ر.ع(.

وحيث اإن حمكمة اأول درجة با�سرت نظر الدعوى وبجل�سة 201٥/3/23م حكمت 

ت�سعة  )79.٥29.6٥0ر.ع(  مبلغ  للمدعيني  ورثة.....  عليهم  املدعى  يوؤدي  باأن 

األفا وخم�سمائة وت�سعة وع�سرين رياالاً و�ستمائة وخم�سني بي�سة منا�سفة  و�سبعني 

عليهم  املدعى  بني  جرزيز  )496/اأ(  رقم  القطعة  بيع  بطالن  وتقرير  بينهما, 

املدعى  واإلزام  بينهما  منا�سفة  للمدعني  اأحقيتهما  املدخل.......واإثبات  واخل�سم 

عليهم بر�سوم الدعوى.

عليه  املدخل......فطعن  اخل�سم  لدى  َقبوالاً  يلق  مل  ال�سابق  احلكم  اإن  وحيث 

باال�ستئناف )201٥/2٨0م( مبوجب �سحيفة اأودعها اأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 

�سكالاً  اال�ستئناف  ِبَقبول  ختامها  يف  طلب  القانوين  وكيله  بو�ساطة  201٥/4/22م 

ا برف�س الدعوى واأحقية  ا باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً ويف املو�سوع اأ�سليًّ

امل�ستاأنف يف االأر�س حمل النزاع.

ا:  واحتياطيًّ

األف  �سبعة وع�سرين  الثالث بواقع  للم�ستاأنف �سدهم  املدفوع  باملبلغ  له  الق�ساء  ـ   1

ريال ُعماين.
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2 ـ اإلزام امل�ستاأنف �سدهم بالت�سامن واالنفراد بالتعوي�س اجلابر لل�سرر عما اأ�سابه 

من اأ�سرار مبا يعادل ع�سرة اآالف ريال عماين مع اإلزام امل�ستاأنف �سدهم بامل�ساريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.

الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  حا�سلها  لال�ستئناف  ا  اأ�سباباً و�ساق 

واالإخالل بحق الدفاع وذلك اأن احلكم امل�ستاأنف جتاهل املبالغ املدفوعة من امل�ستاأنف 

فلم ي�سر اإىل رد تلك املبالغ وكذلك مل يحقق يف طلباته مما اأ�سابه ال�سرر نتيجة ما 

بني امل�ستاأنف �سدهم من اإ�سكاالت وق�سايا كان يجهلها.

عليهم  فطعنوا   ... ورثة  عليهم  املدعى  لدى  َقبوالاً  يلق  مل  ال�سابق  احلكم  اأن  كما 

باال�ستئناف رقم )201٥/2٨1م( مبوجب �سحيفة اأودعوها اأمانة �سر هذه املحكمة 

بتاأريخ 201٥/4/22م بو�ساطة وكيلهم القانوين طلب يف ختامها ِبَقبول اال�ستئناف 

ا باالآتي: �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

1 ـ بعدم َقبول الدعوى ابتداءاً النتفاء �سفة مقدمها.

2 ـ بطالن احلكم امل�ستاأنف للق�ساء مبا مل يطلبه اخل�سوم.

3 ـ مع حفظ كافة حقوق امل�ستاأنفني االأخرى يف اإبداء طلبات اأخرى بعد احل�سول 

على ن�سخة من احلكم امل�ستاأنف.

4 ـ اإلزام امل�ستاأنف �سدهم بامل�سروفات واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.

مكتب....  وكل  االأول.....  �سده  امل�ستاأنف  اأن  حا�سلها  لال�ستئناف  ا  اأ�سباباً و�ساق 

باعتباره وكيالاً عن.... امل�ستاأنف �سده الثاين مبوجب الوكالة ولي�س ب�سخ�سه والذي 

مت اإدخاله يف الدعوى كمنظم للمدعي فيما بعد تاأريخ 2013/11/1٨م عن طريق 

ت�سحيح �سكل الدعوى بناء على ذات ال�سند واأنه حتى تاريخه مل يقدم �سند وكالة 

اإىل مكتب..... للمحاماة عن املدعى االأول )امل�ستاأنف �سده االأول( ب�سخ�سه ولي�س 

ب�سفته عن امل�ستاأنف �سده الثاين كما اأن احلكم امل�ستاأنف ق�سى مبا مل يطلبه اخل�سوم 

اأن املدعيني طلبا برد قطعة االأر�س رقم )496( جرزيز مربع )اأ( وبرد مبلغ  وهو 

التعوي�س عن ال�سقة رقم )4( اإال اأن املحكمة االبتدائية مل ت�سدر حكمها امل�ستاأنف 

واخل�سم  عليهم  املدعى  بني  )اأ(  جرزيز   )496( رقم  القطعة  بيع  بطالن  بتقرير 

اأحقيتها للمدعيني منا�سفة بينهما وهذه الطلبات املحكوم بها  املدخل.... واإثبات 
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مل يطلبها املدعيان.

�سكالاً  اال�ستئنافني  »ِبَقبول  2016/1/19م:  بتاأريخ  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

ا وبتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه«. ورف�سهما مو�سوعاً

اأن  حل  )201٥/2٨0م(  رقم  ا�ستئنافه  يف  امل�ستاأنف  اأثاره  ما  باأن  ق�ساءها  موؤ�س�سة 

احلكم امل�ستاأنف مل يلتفت اإىل طلباته من رد املبالغ اإليه بعد اإبطال البيع يف قطعة 

االأ�سرار  عن  التعوي�س  مببلغ  له  يحكم  مل  وكذلك  جرزيز  )694/اأ(  رقم  االأر�س 

التي حلقت له ب�سبب اإبطال عقد البيع, والرد على ذلك اأن حمكمة ثاين درجة وهي 

اأن تف�سل يف هذه الطلبات ما مل يكن هناك  حمكمة اال�ستئناف ال ميكن لها قانوناًا 

حكم �سابق �سادر من حمكمة اأول درجة فعليه اأن يتقدم امل�ستاأنف اإىل حمكمة اأول 

هذه  عن  االلتفات  املحكمة  به  يدفع  الذي  االأمر  املغفلة  طلباته  يف  للف�سل  درجة 

الطلبات ورف�سها.

واأما ما اأثاره وكيل امل�ستاأنف يف اال�ستئناف رقم )201٥/2٨1م( بعدم َقبول الدعوى 

وكيالاً  باعتباره  مكتب....  وكل   ... االأول  �سده  امل�ستاأنف  اأن  وذلك  ال�سفة  النتفاء 

ا  �سابقاً املكتب......قد ترافع  اأن  �سديد وهو  الدفع غري  فاإن هذا  ب�سخ�سه  عن.... 

عن موكليه.... اأمام جميع مراحل املحاكم االبتدائية واال�ستئنافية والعليا كما هو 

مرفق مبلف الدعوى وال مينع من امل�ستاأنف �سده ... ب�سفته وكيالاً عن...... بتوكيل 

اأي مكتب من مكاتب املحاماة ما دام لديه �سند وكالة قانونية تخوله بذلك.

اأما عن الدفع الذي اأثاره وكيل امل�ستاأنفني باأن احلكم امل�ستاأنف ق�ساء مبا مل يطلبوه 

القطعة رقم )496( جرزيز  بيع  امل�ستاأنف ق�سى ببطالن  اأن احلكم  اخل�سوم وذلك 

للمدعيني  اأحقيتها  واإثبات  املدخل.......  واخل�سم  عليهم  املدعى  بني  )اأ(  مربع 

منا�سفة بينهما وهذه الطلبات املحكوم بها مل يطلبها املدعيان فاإن هذا الدفع غري 

ما  اأو  رقم )496( جرزيز  االأر�س  برد قطعة  املدعيني طلبا  اأن  بكون  وذلك  �سديد 

يعادل قيمتها واأن احلكم امل�ستاأنف ق�سى للمدعيني برد قطعة االأر�س اإليهما وهذا 

كان مطلبهما وعليه فاإن احلكم امل�ستاأنف قد اأ�ساب و�سادف �سحيح الواقع والقانون؛ 

الأنه بني على اأ�س�س �سليمة و�سحيحة تقرها هذه املحكمة وتاأخذ بها االأمر الذي 

تنتهي معه املحكمة يف مو�سوع اال�ستئنافني برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعنني ورثة...... فطعنوا عليه بالنق�س 
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2016/2/2٨م بو�ساطة حماميهم..... املقبول للرتافع  اأمام املحكمة العليا بتاأريخ 

فكانت  الكفالة,  و�سدد  املقرر  الر�سم  ودفع  وكالته  �سند  واأودع  العليا  املحكمة  اأمام 

اأ�سباب طعنه اخلطاأ يف تطبيق القانون:

�ساللة  )201٥/2٨1م(  رقم  ا�ستئنافهم  �سحيفة  �سمنوا  الطاعنني  اإن  حيث 

رقم  االبتدائية  الدعوى  اإن  حيث  ال�سفة  النتفاء  الدعوى  َقبول  بعدم  الدفع 

مكتب  طريق  عن  2013/7/17م  بتاأريخ  قدمت  �ساللة  مدينة  )2013/314م( 

اال�ستاذ/..... للمحاماة ب�سفته وكيال عن املدعي /...... مبوجب ال�سند وكالة مت 

خا�س  هذا  الوكالة  �سند  اأن  حني  يف  2013/7/4م  يف  موؤرخ   )٨4٨3( رقم  ارفاقه 

املواطن /...... وثابت بنهاية الوكالة اأن املواطن /..... وكل مكتب ... باعتباره 

مودع  ملكتب....  ب�سخ�سه   ..../ املدعي  وكالة  فاأين  عن.......ملكتب...  وكيالاً 

�سحيفة الدعوى.

بالن�سبة للدفع ببطالن احلكم االبتدائي للق�ساء مبا مل يطلبه اخل�سوم.

وكذلك  الدعوى  ب�سحيفة  �سدهم(  )املطعون  املدعني  بطلبات  الثابت  اإن  حيث 

تعديل الطلبات اأنهما مل يطلبا بطالن عقد البيع اإال اأن املحكمة االبتدائية حكمت 

به, وقررت بطالن بيع القطعة رقم )496( جرزيز )اأ(.

اآراء  الق�ساء من كافة الدول وا�ستقرت عليه  اأحكام  امل�ستقر عليه يف  اإن من  وحيث 

فقهاء و�سراح القانون اأن القا�سي ال يحكم اإال مبا يطلبه اخل�سوم ولي�س للقا�سي اأو 

املحكمة اأن تبحث يف نوايا اخل�سوم لكي ت�ستنبط حقيقة وما اأهمية طلباتهم االأمر 

الذي يعيب احلكم املطعون فيه باخلطاأ يف تاأويل القانون وتف�سريه.

ا: الق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع والف�ساد يف اال�ستدالل: رابعاً

واالإخالل بحق  الق�سور  اأ�سابه  اأنه قد  املاثل جند  الطعن  مو�سوع  مبطالعة احلكم 

الدفاع يف اال�ستدالل من عدة اأوجه وذلك على النحو التايل:

الوجه االأول: تقدم الطاعنون بجل�سة 201٥/6/2م مبذكرة دفاع وتعقيب ت�سمنت 

بالبند رقم )1( منها ثبوت ملكية الطابق الثاين كامالاً للم�ستاأنفة االأوىل /......

باملربع  رقم )1٨7(  ال�سكنية  االأر�س  م�ساحة  ثلث  ملكيتها  اإىل  باالإ�سافة  مبفردها 

)ب( �ساللة / احل�سن املقام عليها العقار الكائنة به ال�سقة مو�سوع النزاع واأرفقت 
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نوع  اأي  اأو  بالبيع  تت�سرف  مل  واأنها  ذلك,  تثبت  التي  الر�سمية  امل�ستندات  باملذكرة 

نهاية  الطاعنون يف  امللكية. وطلب  القانونية فيما يخ�س هذه  الت�سرفات  اأنواع  من 

ا  حاً مو�سَ العقاري  ال�سجل  من  ر�سمية  اإفادة  با�ستخراج  احتياطي  بطلب  املذكرة 

والعقود  عليه  متت  التي  والتعامالت  الت�سرفات  وكافة  الثاين  الطابق  ملكية  بها 

واخلرائط املوؤيدة ذلك.

والدفاع  الطلب  لهذا  وال  واجلوهرية  املهمة  امل�ستندات  هذه  اإىل  احلكم  ي�سر  ومل 

اأو  باالإيجاب  ال  احلكم  ا  نهائيًّ لذلك  ي�سر  ومل  بعيد  من  وال  قريب  من  ال  اجلوهري 

ال�سلب ولو اأن حمكمة اال�ستئناف بحثت هذه امل�ستندات والطلبات لتغري معها وجه 

حكم يف الدعوى.

الوجه الثاين:

201٥/6/2م فيما يخ�س  ورد بالبند رقم )2( من مذكرة دفاع الطاعنني بجل�سة 

�سند دعواهم طلب  امل�ستاأنف �سدهم )املطعون �سدهم(  املقدم من  البيع  �سور عقد 

اإلزامهم بتقدمي اأ�سل العقد �سند الدعوى لالأ�سباب التالية:

اأ ـ البند اأوالاً بالعقد الحظ اأثر ا�ستعمال املزيل ظاهر نتيجة ملحو البيانات االأ�سلية 

لل�سقة املبيعة وتعديلها.

اإىل  )6.٥00ر.ع(  وتعديله  �سطبه  مت  عليه  املتفق  بالثمن  اخلا�س  ا  ثالثاً البند  ـ  ب 

ا من الورثة. )12.000ر.ع( وبجانبه توقيع ال يخ�س اأياًّ

ج ـ هذا العقد غري موثق وغري معتمد من وزارة االإ�سكان.

د ـ العقد االأول موؤرخ يف 1996/٥/٨م واملحرر بني امل�ستاأنف �سدهم ومورث امل�ستاأنف 

ا لل�سقة املبيعة امللكية له والواقعة بالناحية  ا دقيقاً ت�سمن يف البند رقم )1( منه و�سفاً

وحمام  و�سالة  نوم  غرفتي  من  مكونة  وال�سقة  دورين  من  املكون  مبنزله  ال�سرقية 

)اخلرائط(  والكروكي  املدعني  مورث  ملكية  �سند  العقد  بهذا  اأرفق  وقد  ومطبخ, 

اإىل  عمدا  �سدهما  امل�ستاأنف  اأن  اإال  بالعقد  املوثوقة  املبيعة  بال�سقة  اخلا�سة 

اأخرى  ل�سقة  امل�ستاأنفني  �سند ملكية مورث  امللكية وقدما  اإخفاء اخلرائط و�سند 

كائنة بذات العقار.

وطلب يف اخلتام نق�س احلكم, واحلكم مبا جاء يف �سحيفة طعنه.
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اأمام  للرتافع  املقبول  حماميهما.....  بو�ساطة  فردا  �سدهما  املطعون  اأعلن  وحيث 

املحكمة العليا واأودع �سند وكالته فرد على مذكرة الطاعن بقوله:

واأ�سل احلق  باأ�سل احلق  املو�سوعي  احلكم املطعون فيه بالنق�س يدخل يف اجلانب 

املو�سوعيتني  والثانية  االأوىل  بدرجتيها  املحاكم  اأحكام  اأن  باعتبار  فيه  نقا�س  ال 

ثم حمكمة القانون عليا قد ق�سيا باأ�سل احلق وهو قطعة االأر�س املعو�س بجرزيز 

ت�سعة  )79.٥29.6٥0ر.ع(  به  املحكوم  واملبلغ  جرزيز  يف   )496( رقم  )اأ(  باملربع 

الأن  بي�سة؛  وخم�سون  و�ستمائة  رياالاً  وع�سرون  وت�سعة  وخم�سمائة  األفا  و�سبعون 

اإعادة  من  متنع  احلق  اأ�سل  يف  ال�سادرة  الباتة  والقطعية  النهائية  املحاكم  اأحكام 

واأ�سبح  املو�سوع  يف  ق�سى  وبالتايل  اآخر  نزاع  ب�سبب  اأو  للنزاع  املو�سوع  هذا  طرح 

اأ�سبح يف م�ساف القانون كالتزام قائم وم�ستقل ومنتج  عنوان احلقيقة املجردة بل 

ال�سلطاين رقم )2013/29م(  املر�سوم  للمادة )219( من  ا  اأطرافه وفقاً بذاته بني 

باإ�سدار قانون املعامالت املدنية.

وحيث اأعلن الطاعنني مبذكرة الرد ومل ي�ساوؤوا التعقيب. 

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع اإن نعي الطاعنني على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان غري �سديد:

اإذ  بالتزوير  اإال  فيه  الطعن  يجوز  ال  ر�سمي  �سند  الوكالة  الوكالة:  حيث  من   : اأوالاً

اأنها حررت  2013/6/2م ولي�س كما يدعي الطاعن  ثبت اأن الوكالة حررت بتاأريخ 

�سند  يكون  وبذلك  2013/7/17م  بتاأريخ  قيدت  والدعوى  2013/7/4م  بتاأريخ 

ا ما مل يطعن عليه بطاعن التزوير وغريه واأما �سند الوكالة املقدم من  الوكالة قانونيًّ

... ف�سدر بتاأريخ 2013/7/3م وكان �سند جديد لقيد دعوى رقم )2013/314م( 

2013/7/17م  بتاأريخ  قيدت  والدعوى  ُفِقد  القدمي  ال�سند  كون  التعوي�س  يطلب 

اآخر  وكالة  �سند  على  الدعوى  قيد  يف  قانوين  خلل  اأو  �سري  هناك  لي�س  وبالتايل 

جديد كما اإنه لي�س من خلل قانوين يف اإ�سافة اأي بند من البنود يف الوكالة ما مل 

حتجز الق�سية للحكم.

ا للدعوى  وقول الطاعنني باأن املطعون �سدهما عدال طلباتهما, اإمنا كان ذلك ت�سحيحاً
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وهي نف�س الطلبات ال�سابقة برد قطعة االأر�س اأو اإرجاع املبلغ, وت�سحيح الدعوى اأو 

تعديلها جائز ما مل حتجز الق�سية للحكم, ومل يطراأ على احلجز طارئ كفتح باب 

املرافعة اأو فتح املرافعة من قبل املحكمة.

وقول الطاعنني باأن املحكمة ق�ست ببطالن البيع دون اأن يطلب منها فطلب اخل�سم 

اإذ ق�ست  باإعادة العقار هو طلب �سريح باإلغاء عقد البيع وال ترثيب على املحكمة 

ببطالن البيع.

وقول الطاعنني باأن العقد فيه اإدغام وح�سرجة وبيا�س باملزيل فهذا مردود عليه 

باأن ال يجوز الت�سكيك يف م�ستند ر�سمي, ومع ذلك كان باإمكان الطاعنني اأن يطعنوا على 

التزوير وطعنهم  �سواهد  املو�سوع ويقدموا  اأمام حمكمة  بالتزوير  الر�سمي  امل�ستند 

ا  واأي�ساً ذلك  يجوز  فال  املو�سوع  حمكمة  اأمام  اإثارته  واأن  العليا  املحكمة  اأمام  بذلك 

اإن احلكم املو�سوعي ا�ستند يف احلكم بتمليك ال�سقة على العقد العريف ولي�س العقد 

الر�سمي املوقوف لدى ال�سجل العقاري فلما كان الطاعنون مل يدلوا مبا ُيعار�س ذلك 

ا لذلك رف�سه واإلزام رافعيه  اأ�س�س على واقع من القانون فتعنيَّ تبعاً فاإن احلكم قد 

امل�ساريف وم�سادرة الكفالة عمالاً بن�س املادة )261( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية. 

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.

مالحظة

الهيئة امل�سكلة اأعاله نطقت احلكم اأما الهيئة التي تداولت فهي برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ 

القا�سي / �سعيد بن �سامل احلديدي وع�سوية كل من: �ســالح بن �ســـامل الرا�ســدي, 

من�ســـــور  و�سالــــم بن  النبــهاين,  الـــها�سمي, وحمـــمد بن حـمد  وعــلي بن عبداهلل 

الهــا�سمي. 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/2/27م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)136(

الطعن رقم 2016/1302م

اأر�س )متلك - مواطن خليجي( 

ال يجوز متلك مواطني دول اخلليج وغريهم لالأرا�سي التجارية واأما الدفع املبدى  -

من الطاعن اأن القانون حدد اأربع �سنوات للبناء واالإعمار فذلك اإذا كانت امللكية 

�سادرة با�سم الطاعن اأما اإذا مل ينقل البيع ب�سند امللكية يف ال�سجل العقاري فاإنه 

ال ينطبق عليه ذلك القانون.

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الدعوى اأن الطاعن اأقام الدعوى االبتدائية )201٥/776م( اأمام 

ا احلكم ب�سحة ونفاذ عقد البيع  املحكمة االبتدائية ب�سحار �سد املطعون �سده طالباً

يف االأر�س التجارية امل�سجلة واإلزام املدعى عليه بت�سليم �سند امللكية.

ق�ست  2016/1/11م  وبجل�سة  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الدعوى  تدوولت  حيث 

ببطالن عقد البيع العريف لقطعة االأر�س التجارية واإعادة احلال اإىل ما كان عليه 

البيان مل  ال�سالف  الق�ساء  اإن  الثمن, وحيث  املدعى عليه برد  واإلزام  التعاقد  قبل 

اأودعت  �سحيفة  مبوجب  املاثل  باال�ستئناف  عليه  فاأقام  امل�ستاأنف  لدى  َقبوالاً  يلق 

باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  َقبول  احلكم  ختامها  يف  طلب  2016/2/9م 

احلكم  بتعديل  ا  واحتياطيًّ درجة  اأول  اأمام  بطلباته  له  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم 

ب�سداد قيمة االأر�س ب�سعرها احلايل مبلغ وقدره خم�س وع�سرون األف ريال.

يوجد  ال  حيث  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  حا�سُلها  اأ�سباٍب  على  ا  تاأ�سي�ساً

�سند  العقد  واأن  التعاون  لدول جمل�س  االأر�س  الت�سرف يف  منع  يفيد  ما  القانون  يف 

الدعوى توافرت له اأركان انعقاده و�سرائط �سحته.

2016/6/٥م  بتاأريخ  )2016/161م(  رقم  حتت  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 
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ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

التي بنى عليها حيث ال  ا لالأ�سباب  امل�ستاأنف جاء �سحيحاً اأن احلكم  موؤ�س�سة حكمها 

تقدير  امل�ستاأنف  طلب  وعن  جتاري  لغر�س  املخ�س�سة  االأر�س  االأجانب  متلك  يجوز 

عليها  كانا  التي  للحالة  املتعاقدين  اأعاد  احلكم  كان  وملا  احلايل  ب�سعرها  االأر�س 

اأكرث من املدونة بالعقد, وللم�ستاأنف  َثمَّ ال يجوز الق�ساء بقيمة  قبل التعاقد ومن 

ا للم�سوؤولية  اللجوء لطلب التعوي�س اإذا كان هناك خطاأ و�سرر وعالقة �سببية طبقاً

الأ�سباب  توؤيده  واملحكمة  �سند,  على  امل�ستاأنف  احلكم  يكون  َثمَّ  ومن  التعاقدية, 

وتق�سي برف�س اال�ستئناف وتلزم امل�ستاأنف بامل�سروفات.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعن فطعن عليه بالنق�س اأمام املحكمة العليا 

العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميه.....  بو�ساطة  2016/7/12م  بتاأريخ 

واأودع �سند وكالته ودفع الر�سم املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه كالتايل:

االأول: اخلطاأ يف تطبيق القانون:

قوالاً باأن حمكمة اال�ستئناف �سيدت ق�ساءها باعتناق حكم اأول درجة مبقولة حيث 

ا لالأ�سباب التي بنى عليها حيث ال يجوز متلك االأجانب  اإن احلكم امل�ستاأنف جاء �سحيحاً

االأر�س املخ�س�سة لغر�س جتاري, وانتهجت ما اأ�سارت له حمكمة اأول درجة يف حيثيات 

حكمها املكمل للمنطوق مبقولة اإن التعميم ال�سادر من وزير االإ�سكان )2004/21م( 

يف �ساأن تنظيم متلك االأجانب, وما تواىل من قرارات تدور يف فلك التعميم بحظر 

الذي ا�ستلزم باالأ�سل باإمهال ت�سجيل االأر�س املالك لالأر�س من دول اخلليج مهلة 4 

اأ�سهم  القانون  ل�سحيح  املغلوط  اال�ستنتاج  وهذا  احلظر,  دون  االأر�س  لبناء  �سنوات 

هو  ما  بخالف  االأجانب  متلك  بحظر  املحكمة  اأ�سارت  عندما  احلكم  فكرة  باختالل 

ثابت مبحا�سر اجلل�سات وما جاء على ل�سان ممثل املطعون �سدها الثانية لدى مثوله 

اأمام حمكمة اال�ستئناف اأثناء نظر الدعوى اأ�سار اأن الطاعن قام با�ستكمال النواق�س 

مفردات  وبقراءة  املحكمة  عليها  اطلعت  التي  االأمنية  املوافقة  على  باحل�سول 

املوافقة االأمنية فاإن وزارة االإ�سكان �سطرت موافقتها ال�سريحة وال مانع لدى اأمانة 

عقار  متلك  طلب  ا�ستمارة  مبوجب  الطاعن  با�سم  العقار  بت�سجيل  العقاري  ال�سجل 

2016/1/19م والتي مت االإ�سارة للطاعن ...  بتاأريخ  التعاون  ملواطني دول جمل�س 

ب�سفته م�سرتيا وللمطعون �سده ب�سفته بائعا واإىل تاأ�سرية االأمانة العامة للت�سجيل 

العقاري 2016/2/24م توافق على ا�ستكمال ت�سجيل االإجراءات ونقل ملكية املبيع 
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ا الأحكام قانون االإثبات بداللة املواد )11/10(  با�سم امل�سرتي وهو حمرر ر�سمي وفقاً

الرد عليه ب�سبب  باأدلة الدعوى ودون  املوؤثر  امل�ستند  اأن املحكمة اطرحت هذا  اإال 

مقبول, والقانون كفل لوزارة االإ�سكان باعتبارها اجلهة املخت�سة بت�سجيل العقارات 

لواقعة  الت�سدي  للمحكمة  يجوز  فال  موافقتها  اأعلنت  والتي  العقارية  بال�سحيفة 

اأ�سحاب اجلاللة  نتائج قمة  كان مفردات  وملا  البطالن  بها بدعوى  التعامل  م�سموح 

جمل�س  دول  ملواطني  بال�سماح  االأوىل  باملادة  اأ�سارت  2002م  يف  ال�سادرة  وال�سمو 

يف  اال�ستثمار  اأو  العقارات  متلك  اأو  با�ستئجار  الطبيعيني  االأ�سخا�س  من  التعاون 

وزير  من  ال�سادر  التعميم  وبقراءة مفردات  قانوناًا  املقررة  بالطرائق  الدول  اإحدى 

االإ�سكان حتت رقم 2004/21م اأ�سار باأحقية مواطني دول املجل�س بالتملك لل�سكن 

ا في�سرتط على ال�سخ�س الذي مت  اأو اال�ستثمار, والقرار اأ�سار اأن العقار اإذا كان اأر�ساً

ت�سجيل العقار با�سمه بال�سحيفة العقارية اأن يقوم ببنائه خالل 4 �سنوات واإال جاز 

للوزارة �سحب االأر�س واإجراء مزايدة ورد قيمة العقار له ح�سب قيمته ال�سوقية.

ا: الق�سور يف الت�سبيب:  ثانياً

وحيث اإن املقرر اأن قواعد الت�سبيب �سرد الوقائع وا�ستخال�س ال�سحيح منها وتقديره 

وات�ساق  عليها  اآثارها  مع  القانونية  القاعدة  واإر�ساء  ال�سحيحة  الوقائع  وتكييف 

منطوق احلكم مع ا�سبابه اأمر ي�ستلزم بناء احلكم عليه.

واملقرر اأن من واجبات املحكمة متحي�س وبحث دفاع اخل�سوم وفهم املراد منه واإنزال 

حكم القانون عليه وعمالاً ملا هو مقرر باملادة )172( من قانون االإجراءات املدنية 

التي بنيت عليها واإال كانت  اأن ت�ستمل االأحكام على االأ�سباب  اأنه يجب  والتجارية 

والقرارات  للمرا�سيم  خاطئة  مواد  اأورد  قد  فيه  املطعون  احلكم  اإن  وحيث  باطلة 

ال�سادرة ب�ساأن متلك مواطني دول جمل�س التعاون للعقارات يف الدول االع�ساء واأخطاأ 

احلكومي,  املنح  نظام  اإىل  ت�سري  التملك  بخ�سو�س  اإنها  اإذ  منها  ال�سحيح  ا�ستخال�س 

وال متنع التملك باأي طريق اآخر وحيث اإن ما قدمته املحكمة واأوردته من قرارات 

2004/21م امل�سار  ومرا�سيم قد مت تعديلها واإلغاء احلظر ح�سب مفردات التعميم 

اإليه وكان يتعني على املحكمة قراءة حما�سر اجلل�سات وما اأقره ممثل االإ�سكان بعدم 

املمانعة من اإعادة ت�سجيل العقار من ا�سم املطعون �سده ال�سم الطاعن.

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل: ثالثاً

اأن الف�ساد يتحقق يف احلكم اإذ ا�ستند احلكم اإىل اأدلة غري �ساحلة من حيث الناحية 
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اإن  وحيث  العنا�سر  تلك  بني  والتناق�س  العنا�سر  فهم  عدم  اإىل  اأدى  اأو  املو�سوعية 

التجارية  االأرا�سي  �سيدت ق�ساءها مبقولة: »حظر متلك  اأول درجة وقد  حمكمة 

ما قدمت من قرارات ومرا�سيم وحيث  التعاون اخلليجي وفق  الأع�ساء دول جمل�س 

اإن واقعة التداعي ال ت�سري اإىل التملك يف اجلهات االإدارية املخت�سة باملنح احلكومي 

الأرا�سي الدولة اأو التخ�سي�س لال�ستثمار مبوجب اإبرام عقد انتفاع واإمنا هي اإثبات 

�سحة ونفاذ بيع املطعون �سده ملا ميلك ولي�س من بني القرارات ما ي�سري اإىل املنع من 

الت�سرف اأو احلظر على ملكية املواطنني وعليه فاإن ما اأ�سارت اإليه املحكمة ال ينطبق 

على واقعة التداعي اإ�سافة اإىل اأن ما قدمته املحكمة من قرارات متعددة ومتعاقبة 

حوافظ  �سمن  من  وقدمها  الطاعن  اأبرزها  التي  املوافقة  مع  تت�سادم  ومتباينة 

فاإن  وعليه  با�سمه,  العقار  ت�سجيل  على  باملوافقة  االإ�سكان  ممثل  واإقرار  امل�ستندات 

الت�سبيب  يف  الق�سور  و�سابه  وتاأويالاً  ا  تطبيقاً القانون  خالف  ال�ساكلة  بتلك  الق�ساء 

والف�ساد يف اال�ستدالل علة ذلك اأن املحكمة ال متلك تف�سري املف�سر بل يجب اأن تاأخذ 

بالدعوى  الف�سل  عن  املحكمة  جنوح  القانون  باأحكام  الواردة  الن�سو�س  تقيده  مبا 

ا والت�سدي بالبطالن جاء بخالف ماديات النزاع؛ علة ذلك اأن االأر�س حمل  مو�سوعاً

حظر  اأي  يوجد  وال  �سده,  املطعون  با�سم  وم�سجلة  ملكية  �سند  بها  باالأ�سل  النزاع 

اأخر يحمل  اأي �سخ�س  اأو  الطاعن  با�سم  بيعها وت�سجيلها  اإعادة  فاإن  الت�سرف  مينع 

اجلن�سية العمانية اأو اخلليجية غري حمظور والطاعن يحمل جن�سية دولة الكويت 

 4٥/44 املواد  العقاري بداللة  ال�سجل  قانون  اأحكام  فاإن  التعاون  رعايا جمل�س  من 

ا�ستحقاق االأرا�سي  ٨0/٥ وقانون  اأن قانون االأرا�سي  الت�سجيل علة ذلك  ال حتظر 

و�سع قيود يف تقدمي الطلبات للح�سول على اأر�س منحة من الدولة اأم االأرا�سي التي 

للم�ستثمر  قواعد  و�سع  وامل�سرع  ت�سجيلها  واإعادة  الت�سرف  فيجوز  ملكية  �سند  بها 

اخلليجي الذي ميتلك عقارا اأو مبنى جتاريا خالل 4 �سنوات ويف حالة عدم البناء 

االأر�س  قيمة  عن  وتعوي�سه  ا  الحقاً االأر�س  �سحب  االإ�سكان  لوزارة  اأجاز  امل�سرع  فاإن 

التي قام ب�سرائها ح�سب �سعر ال�سوق وعليه فاإن القانون كفل للطاعن متلك االأر�س 

بخالف ما ح�سلته املحكمة من وقائع فاإن تعليل املحكمة بتف�سري الن�سو�س القانونية 

القانون  ملقت�سيات  املحكمة  حت�سيل  موؤداه  احلدود  باأ�سيق  تف�سريها  باالأ�سل  والتي 

ا  جمدداً والق�ساء  والت�سدي  باالإلغاء  ا  حريًّ احلكم  يكون  وعليه  املخالفة  مبفهوم 

بكامل الطلبات.

الواقع  البيع  ونفاذ عقد  والق�ساء ب�سحة  بالت�سدي  ا  والق�ساء جمدداً اإلغاء احلكم 
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بني الطاعن واملطعون �سده لقطعة االأر�س التجارية امل�سجلة ب�سند امللكية رقم 12٨ 

امتداد غيل ال�سبول.

اإلزام املطعون �سده االأول بت�سليم اأ�سل �سند امللكية للطاعن.

احلكم مبنع اإدارة االإ�سكان من اإ�سدار بدل فاقد ل�سالح املطعون �سده االأول ومنعه 

من اأي ت�سرف على قطعة االأر�س حمل التداعي.

نق�س احلكم واالإحالة لهيئة مغايرة.

اإلزام املطعون �سدهم امل�ساريف ومقالب اأتعاب املحاماة مبلغ وقدره )٥00ر.ع(.

اإدارة االإ�سكان ب�سحار واملطعون �سده .... ومل ي�ساء  وحيث اأعلنت املطعون �سدها 

الرد, وحيث اأعلن املطعون �سدهما ومل ي�ساء الرد. 

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع اإن نعي الطاعن على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان غري �سديد 

واأما  التجارية  لالأرا�سي  وغريهم  اخلليج  دول  مواطني  متلك  يجوز  ال  الأنه  ؛  وذلك 

الدفع املبدى من الطاعن اأن القانون حدد اأربع �سنوات للبناء واالإعمار ذلك اإذا كانت 

امللكية �سادرة با�سم الطاعن, اأما اإذا مل ينقل البيع ب�سند امللكية يف ال�سجل العقاري 

فاإنه ال ينطبق عليه ذلك القانون وطلبه ت�سوية قيمة البيع ح�سب ال�سوق االآن فال 

ميكن ذلك اإال بالثمن الذي اتفقا عند اإن�ساء العقد عليه فلما كان االأمر كذلك فاإن 

ا وقانوناًا فتعني رف�سه واإلزام رافعه امل�ساريف وم�سادرة الكفالة. احلكم اأ�س�س واقعاً

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.

مالحظة

الهيئة امل�سكلة اأعاله نطقت احلكم اأما الهيئة التي تداولت فهي برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ 

القا�سي / �سعيد بن �سامل احلديدي وع�سوية كل من: �ســالح بن �ســـامل الرا�ســدي, وعـــــلي 

بن عبداهلل الـــها�سمي, وحمـــمد بن حـمد النبــهاين, و�سالــــم بن من�ســور الهــا�سمي
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/27م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)137(

الطعن رقم 2016/4٥٨م

حكم ) تعليل- دفوع (-  ثمن) تقدير- جزاف( 

ا اإال متى ما اأتى  - تعليل االأحكام �سرط اأ�سا�سي ل�سحتها, فال يكون التعليل قانونيًّ

على الدفوعات اجلوهرية للخ�سوم.

ردودها  - وان�سبت  الطاعن  دفوعات  جملة  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  جتاوزت 

فيه  الرتفيع  وراأت  امل�سرتي  قبل  من  فيه  املنازع  التعوي�س  قيمة  مناق�سة  على 

وبذلك �ساب ق�ساءها �سعف التعليل واالإخالل بحق الدفاع يف ظل عدم ح�سور 

الطاعن اأمام حمكمة اأول درجة مما يوجب النق�س.

وكذلك  - االإ�سالح  وقيمة  التالف  البيع  ثمن  جزافية  ب�سفة  املحكمة  قدرت 

ا للتعليل القانوين ال�سليم يف  بالن�سبة لقيمة اخل�سائر فكان هذا االجتهاد مفتقداً

ظل منازعة الطرفني يف ذلك.

الوقائــــــع

يت�سح من االأوراق اأن الطاعن..... )�ساحب الطعن 2016/467م( اأقام دعوى لدى 

ا احلكم باإلزام املطعون �سده..... )�ساحب الطعن  املحكمة االبتدائية مب�سقط طالباً

)٨6.٥٥3ر.ع(  مبلغ  �سرره  عن  �سامالاً  ا  تعوي�ساً له  يوؤدَي  باأن  2016/4٥٨م(  رقم 

ا اأنه ا�سرتى من املدعى عليه )ماكينتني خا�ستني بتفقي�س البي�س ( و�سلم له  مو�سحاً

الفني لرتكيبها  الغيار دون  اإليه بع�س قطع  فاأر�سل  مبلغ )4.94٥ر.ع( وقد تعطلتا 

فا�ستكاه اإىل حماية امل�ستهلك ثم اأحيلت �سكواه اإىل االدعاء العام وعند املحاكمة 

عني خبري فاأثبت م�سوؤولية املدعى عليه واأدين مببلغ مائة ريال.

ا اإىل االإخالل بامل�سوؤولية التعاقدية. لذلك طالب بالتعوي�س عن ال�سرر ا�ستناداً

باإلزام  )201٥/2٨9م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  201٥/6/29م  وبتاأريخ 
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املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ خم�سة اآالف ريال عماين كتعوي�س جابر لكافة 

االأ�سرار واألزمته امل�ساريف ومائتي ريال عماين اأتعاب املحاماة.

اأ�ساب املدعي ملخالفته  ا على ثبوت م�سوؤولية املدعى عليه عن ال�سرر الذي  تاأ�سي�ساً

ا اإىل احلكم اجلزائي فا�ستاأنف الطرفان  قواعد ال�سمان نتيجة تعطل االآالت ا�ستناداً

احلكم لدى حمكمة ا�ستئناف م�سقط التي اأ�سدرت حكمها رقم )794, 201٥/10٥1م( 

اال�ستئناف  يف   : اأوالاً املو�سوع:  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني  ِبَقبول  2016/2/9م  بتاأريخ 

رقم )201٥/794م( بتعديل احلكم امل�ستاأنف برفع قيمة التعوي�س اإىل مبلغ وقدره 

, واإلزام امل�ستاأنف �سده باأن يوؤدي املبلغ  �سبعة اآالف وت�سعمائة وخم�سة واأربعون رياالاً

املذكور للم�ستاأنف, واألزمته امل�ساريف ومائة ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة. 

امل�ساريف,  رافعه  واألزمت  برف�سه  )201٥/10٥1م(  رقم  اال�ستئناف  يف  ا:  ثانياً

ا على تقرير االختبار مبا يتنا�سب مع حقيقة االأ�سرار. تاأ�سي�ساً

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطرفني فطعنا فيه بالنق�س مبوجب �سحيفتي 

طعن ت�سمنتا االأ�سباب التالية:

ــ الطعن )2016/4٥٨م( للطاعن ...:

1 ـ االإخالل بحق الدفاع:

ا لذلك اأنه  مل يعلم بالدعوى اإال يف طورها اال�ستئنايف من قبل املطعون  قال: متهيداً

ا�ستئناف  باأنه  اال�ستئنايف  احلكم  و�سعه  وقد  احلكم  با�ستئناف  بدوره  فبادر  �سده 

فرعي رغم اأنه ا�ستئناف اأ�سلي, كما مل يرد على دفاعه, واأ�ساف الطاعن اأنه ال يعمل 

يف ن�ساط بيع املاكينات حمل النزاع بل هو و�سيط بني امل�سنع واملطعون �سده الذي 

اأن ي�ستورد له هذا النوع من املاكينات كونه من رخ�س له باال�سترياد من  طلب منه 

ا عدم وجود  التي رغب فيها ومت اال�سترياد والت�سليم موؤكداً املوا�سفات  اخلارج وفق 

على  البيع  عقد  اأحكام  تطبيق  ي�سح  ال  لذلك  الطرفني  بني  �سراء  اأو  بيع  اتفاقية 

باأي �سمان  يلتزم  ا حتى  بائعاً لي�س  اأنه  ا�ستئنافه  الدعوى وقد بني ب�سحيفة  طريف 

وقد مت توجيه اليمني احلا�سمة للمطعون �سده الإثبات هذه الواقعة واأنه قد متت 

ا باأن ال�سمان ما  خماطبة امل�سنع فاأكد اأن ما حدث للماكينة هو �سوء ا�ستخدام علماً

ال�سرر  اأن  واأ�ساف الطاعن  العيوب  اإعادة �سحبها الإزالة كافة  ا وباالإمكان  �سارياً زال 

املدعى به مببلغ )٨6.000ر.ع( ال �سند يوؤيده ال �سيما واأن ثمن املاكينتني ال يتعدى 
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)٥.000ر.ع( اإال اأن املحكمة مل ترد على جملة الدفوعات مبا يف ذلك طلب اليمني 

ا يبطل احلكم. احلا�سمة مما يعّد ق�سوراً

2 ـ خمالفة القانون والق�سور يف الت�سبيب:

قوالاً باأن احلكم املطعون فيه ملا ق�سى بالتعوي�س مل يبني عنا�سر ال�سرر مع التقيد 

بال�سرر املبا�سر ومل تبني املحكمة اأ�سباب الزيادة يف مبلغ التعوي�س واالأدلة يف ذلك 

ا حلني الف�سل يف الطعن ثم  تاً لذا فقد طالب بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقَّ

ا  جمدداً والق�ساء  النزاع  ملو�سوع  الت�سدي  ا  واحتياطيًّ واالإحالة  بالنق�س  احلكم 

برف�س الدعوى.

ا يف البيع, بل اإنه ي�ستورد املعدات من  وحيث رد املطعون �سده باأن الطاعن لي�س و�سيطاً

اخلارج, ويبيعها ملن يرغب فيها وبذلك يكون م�سوؤوالاً عن جميع الت�سرفات التجارية 

والتعاقدية التي يربمها الزبائن, وقد ثبت باحلكم اجلزائي بيع املعدات واالإخالل 

ا اأن �سفقة البيع متت مع الطاعن الذي اأ�سدر الفواتري, وت�سلم  ب�سروط ال�سمان موؤكداً

الثمن وطلب رف�س الطعن.

ــ الطعن )201٥/467م( للطاعن ...:

1 ـ خمالفة القانون واخلطاأ يف تاأويله وتف�سريه:

الذي  امل�سروع  ف�سل  ب�سبب  امل�ستقبلي  ال�سرر  ي�سمل  اأن  يجب  التعوي�س  باأن  قوالاً 

اأ�سابته ب�سخ مبالغ الإقامة  التي  اإىل اخل�سائر  ت�سبب فيه املطعون �سده باالإ�سافة 

املعدات, وما تلف من  ا�سترياد  التعوي�س على قيمة  املحكمة ق�سرت  اأن  اإال  امل�سروع 

بي�س وتكاليف ال�سيانة من ذلك اأن قيمة �سيانة االآالت مع الرتكيب )3.000ر.ع( 

واإعداد  )34.000ر.ع(  املتوقعة  االأرباح  وفقدان  )3.60٨ر.ع(  البي�س  يف  والتلف 

املبنى وا�ستقدام عمال وقرو�س و�سيارات وتعاقدات األغيت )2٥.000ر.ع( مبا يجعل 

اإىل  املبلغ  بتعديل  طالب  فقد  لذا  ال�سرر  وحقيقة  تتنا�سب  ال  املحكمة  تقديرات 

ا النق�س واالإعادة. )٨6.٥٥3ر.ع( واحتياطيًّ

)201٥/4٥٨م(  رقم  لطعنه  الطعن  هذا  �سم  يطلب  باأنه  �سده  املطعون  رد  وحيث 

لالرتباط بينهما ورف�س الطعن )201٥/467م(.

 



– 6٥٥ –

املحكمـــــــــــــــــة

ــ من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعنني ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبولهما �سكالاً

ــ من حيث املو�سوع: 1 ـ عن الطعن )2016/4٥٨م(:

ا اإال متى اتى  حيث اإن تعليل االأحكام �سرط اأ�سا�سي ل�سحتها فال يكون التعليل قانونيًّ

على الدفوعات اجلوهرية للخ�سوم.

التعاقدية  للعالقة  القانوين  التكييف  حول  متحورت   ... الطاعن  دفوع  اإن  وحيث 

ا حتى يلزم ب�سمان العيوب واأنه  مع امل�سرتي ... حيث مت�سك الطاعن باأنه لي�س بائعاً

اأن  ا  م�سيفاً امل�سرتي  لفائدة  اخلارج  من  االآلة  جلب  عن  عمولة  لقاء  و�سيط  جمرد 

العيوب املدعى بها ناجمة عن �سوء اال�ستخدام, واأن اخلبري املنتدب مبنا�سبة التتبع 

اجلزائي خبري زراعي ال عالقة له بت�سنيع االآلة مو�سوع النزاع حتى يحدد اأ�سباب 

العيوب املدعى بها, اأما عن املبلغ املطالب به كتعوي�س عن جملة االأ�سرار فمبالغ فيه 

ا اإىل طلب توجيه اليمني احلا�سمة على امل�سرتي على اأن الطاعن مل  وبال �سند منتهياً

ا مت االتفاق معه على ال�سمان. ا بل بائعاً يكن و�سيطاً

وحيث جتاوزت حمكمة احلكم املطعون فيه جملة دفوعات الطاعن وان�سبت ردودها 

على مناق�سة قيمة التعوي�س املنازع فيه من قبل امل�سرتي, وراأت الرتفيع فيه, وبذلك 

�ساب ق�ساءها �سعف التعليل واالإخالل بحق الدفاع يف ظل عدم ح�سور الطاعن اأمام 

حمكمة اأول درجة مما يوجب النق�س مع االإحالة.

2 ـ عن الطعن )2016/467م(:

يتنا�سب  مبا  فيه  الرتفيع  ا  طالباً به  املق�سي  التعوي�س  قيمة  يف  الطاعن  نازع  حيث 

وحقيقة اخل�سائر الالحقة به.

من  البائع  متكني  دون  )4.94٥ر.ع(  االآلتني  قيمة  به  املحكوم  املبلغ  �سمل  وحيث 

ا�سرتجاع االآلتني ويف ذلك ك�سب بال �سبب للطاعن البائع من ا�سرتجاع االآلتني املحكوم 

له بالتعوي�س.

وحيث اإن اخلو�س يف قيمة التعوي�س مبا�سرة داللة على تاأييد توجه حمكمة اأول 

فيها  يلزم  بيع  عملية  اأنها  على  الطرفني  بني  التعاقدية  العملية  تكييف  يف  درجة 

ا اإىل �سدور فاتورة �سراء عن البائع  البائع ب�سمان عيوب الت�سنيع للم�سرتي ا�ستناداً
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بها �سمان ثالث �سنوات عن االآلة.

له  مبا  التعليل  �سريطة  املو�سوع  حمكمة  اإطالقات  من  التعوي�س  تقدير  اإن  وحيث 

وقدرت  قانونيتها  لعدم  الطاعن  بها  اأدىل  فواتري  م�ستبعدة  باالأوراق  ثابت  اأ�سل 

بالن�سبة  وكذلك  االإ�سالح  وقيمة  التالف  البيع  ثمن  بخ�سو�س  جزافية  ب�سفة 

ا للتعليل القانوين ال�سليم يف ظل منازعة  لقيمة اخل�سائر فكان هذا االجتهاد مفتقداً

ا لذلك النق�س مع االإحالة. الطرفني يف ذلك وتعني تبعاً

وحيث جنح الطاعنان يف طعنيهما, واجته رد الكفالة اإليها واإبقاء امل�ساريف القانونية 

حممولة على من �سبقها.

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعنني  ِبَقبول  املحكمة  حكمت 

واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط للنظر بهيئة مغايرة واإلزام الطاعنني 

مب�ساريف طعنيهما ورد الكفالة اإليهما.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/27م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)13٨(

الطعن رقم 2016/1307م

م�ستاأجر )مركبة – تاأمني- مالك( 

املر�سوم  - من  االأوىل  للمادة  ا  تطبيقاً له  املوؤمن  حكم  يف  املركبة  م�ستاأجر  يعّد   

اأتى  ما  اإذا  واأما  املركبات  تاأمني  بقانون  املتعلق  )1994/34م(  رقم  ال�سلطاين 

ا وقانوناًا من  امل�ستاأجر ب�سورة متعمدة فعالاً اأ�سر مبالك ال�سيارة فاإنه يعّد منطقاً

ا ملا جاء به البند االأول من الف�سل االأول من الوثيقة املوحدة للتاأمني  الغري وفقاً

على املركبات.

فاإن  - له  املوؤمن  عن  ا  �سادراً فعالاً  يعد  املركبة  م�ستاأجر  عن  ال�سادر  املتعمد  الفعل 

حكم املحكمة بغري ذلك جمانٌب لل�سواب ويتعني الق�ساء بنق�سه.

الوقائــــــع

ا  خمت�سماً حماميه....  بو�ساطة  دعوى  اأقام  الطاعن.....  اأن  يف  الوقائع  تتلخ�س 

املدعى عليها ال�سركة ... للتاأمني مبوجب �سحيفة دعوى اأودعت اأمانة �سر املحكمة 

االبتدائية ب�سور يف 2016/2/10م طلب يف ختامها باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي 

ا قدره اأربعة اآالف و�ستمائة وواحد وثالثون رياال وثالثمائة و�ست وثالثون  له مبلغاً

ا عن املركبة رقم )1٥3/ط اأ( ومبلغ )600ر.ع( اأتعاب حماماة. بي�سة تعوي�ساً

ن�ساطه  نطاق  ويف  للتجارة  موؤ�س�سة......  �ساحب  اإنه  القول  من  �سند  على  وذلك 

 /1٥3( رقم  املركبة  اجلن�سية(  )باك�ستاين  املدعو.....  منه  ا�ستاأجر  التجاري 

مبقت�سى  وذلك  الواحد  لليوم  )1٥ر.ع(  بح�ساب  �سني  �سالون  ني�سان  نوع  من  اأ(  ط 

ال�سيارة  ا�ستوىل على  املذكور  امل�ستاأجر  اأن  اإال  2013/9/22م  موؤرخ يف  اإيجار  عقد 

�سور  �سرطة  مركز  اإىل  �سكوى  برفع  املدعي  فقام  ال�سلطنة  تراب  غادر  اأنه  وات�سح 

واأحيل  الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  االأمنية  ال�سلطة  وتولت  2013/11/7م  بتاأريخ 

ا  ملف الق�سية اإىل الدائرة اجلزائية باملحكمة االبتدائية ب�سور التي اأ�سدرت حكماً
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اأجل  من  املتهم.....  باإدانة  ق�سي  201٥/11/1٥م  يف  )201٥/344م(  رقم  حتت 

قدرها  وبغرامة  اأ�سهر  ثالثة  ملدة  باحلب�س  عنها  ومبعاقبته  االأمانة  اإ�ساءة  جنحة 

ا  ا اإىل اأن املركبة مو�سوع التداعي موؤمنة لدى املدعى عليها تاأميناً مائة ريال واعتباراً

املفعول  �سارية   )٨004 ـ   93 ـ   272 ـ  التاأمني رقم      )4246  �سامالاً مبوجب وثيقة 

من 2013/٥/29م اإىل 2014/٥/2٨م فاإنه مت اإخطارها بالواقعة للقيام بتعوي�س 

املدعي عن قيمة ال�سيارة بناءاً على اأن التاأمني ي�سمل �سمان الفعل املتعمد ال�سادر عن 

الغري ويف �سورة احلال, فاإن ذلك الفعل �سدر عن م�ستاأجر ال�سيارة الذي ثبتت اإدانته 

بحكم جزائي بات واإزاء امتناع املدعى عليها عن دفع مبلغ التعوي�س امل�ستوجب فاإن 

ا احلكم له وفق ما �سلف بيانه من طلبات. املدعي ا�سطر لرفع الدعوى الراهنة طالباً

مبرور  �سقطت  الدعوى  اإن  مبقولة:  حماميها  بو�ساطة  عليها  املدعى  اأجابت  وحيث 

الزمن على اأ�سا�س انق�ساء �سنتني من تاأريخ االإيجار وعدم اإرجاع ال�سيارة ثم اأ�سافت 

مواطنا  ولي�س  وافد  امل�ستاأجر  واأن  �سيما  الالزمة  االحتياطات  يتخذ  مل  املدعي  اأن 

ا ف�سالاً عن اأنه �سبق للمدعي اأن ا�ستهدف ملثل واقعة احلال يف عدة مرات ثم  عمانيًّ

يف  يعد  وهو  التاأمني  وثيقة  ح�سب  ا  غرياً يعّد  ال  امل�ستاأجر  اأن  عليها  املدعى  الحظت 

ا كما اأنها اأ�سارت اأن وثيقة  حكم املوؤمن له, وبالتايل فاإن التعوي�س ال يكون م�ستوجباً

التاأمني املحتج بها ال تغطي اإال ال�سرقة وال تن�سحب على اإ�ساءة االأمانة وانتهت اإىل 

ا رف�س  ا بعدم َقبول �سماع الدعوى النق�سائها بالتقادم واحتياطيًّ طلب احلكم اأ�سليًّ

الدعوى, وحتميل رافعها امل�ساريف.

ا حتت رقم )2/ث/2016م(بتاأريخ  وحيث اأ�سدرت املحكمة االبتدائية ب�سور حكماً

2016/3/30م ق�سى باإلزام املدعى عليها بدفع مبلغ قدره )4.631.326ر.ع 1٥0 

مل  الدعوى  اأن  اعتبار  على  ق�ساءها  املحكمة  اأ�س�ست  وقد  حماماة,  اأتعاب  ريال( 

ت�سقط مبرور الزمن؛ الأن التقادم يبداأ يف �سريانه من يوم �سدور احلكم اجلزائي يف 

201٥/12/1٥م وطاملا وقع رفع الدعوى قبل انق�ساء اأجل عامني من تاأريخ �سدور 

اعتربت  كما  القانوين  االأجل  يف  ا  واقعاً يعد  احلال  بدعوى  القيام  فاإن  احلكم  ذلك 

له  املوؤمن  واإمنا هو يف  حكم  الغري  امل�ستاأجر ال يعدُّ من  اأن  الدرجة االأوىل  حمكمة 

ا اإذا ما ارتكب فعالاً فيه تعتٍد على املركبة  اأثناء قيادته للمركبة, ولكنه ي�سبح غرياً

اأو اأتى ت�سرفا اأف�سى اإىل تلفها اأو خ�سارتها اأو فقدها واأن اإ�ساءة االأمانة متثل �سرقة 

موجبة لل�سمان مبقت�سى عقد التاأمني الرابط بني الطرفني.
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وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى املدعى عليها فطعنت عليه باال�ستئناف ناعية 

عليه خمالفة القانون قوالاً اإن املحكمة مل ت�سبب ق�ساءها باحلكم ل�سالح الطلب رغم 

مرور اأكرث من عامني على الواقعة كما اأنها اعتربت اأن اإ�ساءة االأمانة تعد �سرقة واأن 

امل�ستاأجر هو من الغري وطلبت امل�ستاأنفة اإلغاء احلكم امل�ستاأنف, والق�ساء من جديد 

برف�س الدعوى.

بتاأريخ  )2016/107م(  رقم  حكمها  ب�سور  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  اال�ستئناف  ِبَقبول  ق�سى  الذي  2016/2/7م 

ا برف�س الدعوى وقد اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على اأن اإ�ساءة االأمانة  والق�ساء جمدداً

تختلف عن ال�سرقة من حيث اأركانها و�سروطها اإذ هي تدخل يف ملك الغري عن طريق 

م�سروع وهو االإيجار بخالف ال�سرقة التي تدخل يف ملك الغري عن طريق غري م�سروع 

ا لذلك فاإن �سركة التاأمني تكون يف حل من التعوي�س. واعتباراً

وحيث مل ي�سادف احلكم امل�سار اإليه َقبوالاً لدى امل�ستاأنف �سده فطعن عليه بالنق�س 

من  املحامي  نائبها....  بو�ساطة  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعتها  �سحيفة  مبقت�سى 

العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  مكتب.... 

وذلك بتاأريخ 2016/7/14م الذي قدم �سند وكالته ودفع الر�سم املقرر وقد تاأ�س�س 

الطعن على ال�سبب التايل وهو خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله قوالاً اأن 

باإ�سدار  املتعلق  )خ/200٨/٨م(  رقم  القرار  من  االأول  الف�سل  ا  رابعاً من   )1( املادة 

املوؤمن  بتعوي�س  املوؤمن  يلتزم  اأنه  على  تن�س  املركبات  على  املوحدة  التاأمني  وثيقة 

املوؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها  التلف الذي يلحق باملركبة  اأو  الفقد  له عن 

املوجودة بها والتي تعترب جزء ال يتجزاأ منها وذلك نتيجة حلادث. اأ ـ.... ب ـ... ج 

ـ..... د ـ.... هـ ـ... ال�سطو اأو ال�سرقة, و ـ فعل متعمد �سادر عن الغري واأن املحكمة 

ا عن الغري واإمنا  امل�ستاأجر لي�س فعالاً �سادراً اأن الفعل املتعمد ال�سادر عن  ملا اعتربت 

هو فعل �سادر عن املوؤمن له امل�ستاأنف �سده فاإنها جانبت ال�سواب, وخالفت ما ا�ستقر 

عليه فقه ق�ساء املحكمة العليا يف عديد االأحكام من اأن م�ستاأجر املركبة اإن اأ�ساء 

االأمانة ومل يرد املركبة يعّد من الغري كما اأن حمكمة الدرجة الثانية اأ�ساءت تاأويل 

احلكم  طلب  اإىل  الطاعن  وانتهى  )خ/200٨م(  رقم  الوزاري  القرار  من   )1( املادة 

اال�ستئناف ب�سور  اإىل حمكمة  الدعوى  اأوراق  واإحالة  فيه,  املطعون  بنق�س احلكم  

ا َقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�س  لنظرها من جديد بهيئة مغايرة واحتياطيًّ

اال�ستئناف وتاأييد احلكم االبتدائي امل�ستاأنف.
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وحيث اأجابت املطعون �سدها بو�ساطة نائبها...... من مكتب الدكتور..... للمحاماة 

واال�ست�سارات القانونية واملقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا وذلك مبقت�سى مذكرة 

2016/11/17م  يف  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  املودعة  الطعن  �سحيفة  على  الرد 

حكم  يف  هو  واإمنا  التاأمني  وثيقة  ح�سب  ا  غرياً يعّد  ال  املركبة  م�ستاأجر  اإن  مبقولة 

املوؤمن له واأ�سافت اأن التاأمني ال يغطي اإ�ساءة االأمانة واإمنا هو ي�سمل ال�سرقة, وهي 

اإ�ساءة االأمانة وانتهت اإىل  اأركانها و�سروطها على جرمية  جرمية تختلف من حيث 

طلب احلكم برف�س الطعن وحتميل رافعه امل�ساريف.     

املحكمـــــــــــــــــة

جلميع  ا  م�ستوفياً كان  وقد  القانوين  االأجل  ويف  ال�سفة  له  ممن  الطعن  رفع  حيث 

. اأو�ساعه ال�سكلية, واجته َقبوله �سكالاً

وحيث تبني واأن الطاعن اأمن لدى املطعون �سدها املركبة رقم )1٥3/ ط اأ ( من نوع ني�سان 

ا �سامالاً مبقت�سى وثيقة التاأمني رقم )4246 ـ 472 ـ 93 ـ ٨004(. �سالون �سني  تاأميناً

للتاأمني  املوحدة  الوثيقة  من  االأول  الف�سل  من   )1( البند  اأحكام  اقت�ست  وحيث 

على املركبات وقانون تاأمني املركبات اأنه يلتزم املوؤمن بتعوي�س املوؤمن له عن الفقد 

والتلف الذي يلحق باملركبة املوؤمن عليها وملحقاتها وقطع الغيار املوجودة بها والتي 

ا ال يتجزاأ منها وذلك نتيجة:) اأ ـ....., ب ـ..., ج ـ..., د ـ..., هـ ـ...., و ـ  تعترب جزءاً

فعل متعمد �سادر عن الغري (.

القانوين  املركز  حتديد  حول  احلال  دعوى  يف  القانوين  االأ�سكال  انح�سر  وحيث 

القائمة بني طريف  التعاقدية  العالقة  ا يف  اإن كان يعّد غرياً العربة وبيان  مل�ستاأجر 

النزاع اأم اأنه يحل حمل املوؤمن له.

وحيث اإن التاأمني ال�سامل للمركبة يهدف اإىل حتقيق اأمرين اأولهما تاأمني امل�سوؤولية 

املركبة  تلك  فيها  املت�سببة  املرور  حوادث  عن  تن�ساأ  قد  التي  ال�سيارة  ملالك  املدنية 

والتي قد تلحق منها اأ�سرار بدنية ومادية للغري وثانيهما �سمان تعوي�س املالك ذاته 

اإذا ما حلقت مركبته املوؤمنة اأ�سرار ناجتة عن فعل متعمد �سادر عن الغري.

ال�سيارة يتحدد بح�سب الو�سعية الواقعية فاإن  اإن املركز القانوين مل�ستاأجر  وحيث 

فاإن  امل�ستاأجر  من  قيادتها  اأثناء  املوؤمنة  املركبة  فيها  ت�سببت  للغري  اأ�سرار  حدثت 
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ال�سلطاين  املر�سوم  من  االأوىل  للمادة  ا  تطبيقاً له  املوؤمن  حكم  يف  يعّد  االأخري  هذا 

رقم )1994/34م( املتعلق بقانون تاأمني املركبات واأما اإذا ما اأتى امل�ستاأجر ب�سورة 

ا ملا جاء به  ا وقانوناًا من الغري وفقاً متعمدة فعالاً اأ�سر مبالك ال�سيارة فاإنه يعّد منطقاً

البند االأول من الف�سل االأول من الوثيقة املوحدة للتاأمني على املركبات.

وحيث ثبت باأوراق الدعوى الراهنة اأن امل�ستاأجر تعمد اإبقاء املركبة التي ا�ستاأجرها 

لديه وامتنع عن اإرجاعها للطاعن, وات�سح اأنه غادر البالد وقد ثبتت اإدانته من اأجل 

اإ�ساءة االأمانة مبوجب حكم جزائي �سادر من املحكمة االبتدائية ب�سور حتت رقم 

)201٥/344م(.

وحيث �سواء كان الو�سف القانوين لل�سلوك االإجرامي الذي اقرتفه امل�ستاأجر �سرقة 

ا بالغري اأثناء قيادة  اأو اإ�ساءة االأمانة فاإنه ال يعدو اأن يكون اإال فعالاً مل ُيلحق �سرراً

ا للتعوي�س من طرف املطعون �سدها  ا باملوؤمن له موجباً ا ج�سيماً املركبة واإمنا اأحلق �سرراً

ا الأحكام البند االأول من القرار الوزاري رقم )خ/200٨/٨م( الفقرة ) و(. تطبيقاً

وحيث اإن حمكمة الدرجة الثانية ملا اعتربت اأن الفعل املتعمد ال�سادر عن م�ستاأجر 

ا لل�سواب ويتعني الق�ساء  ا عن املوؤمن له فاإن حكمها كان جمانباً املركبة يعد فعالاً �سادراً

بنق�سه واإرجاع الدعوى للنظر فيها من حمكمة اال�ستئناف ب�سور بهيئة مغايرة.

وحيث جنح الطاعن يف طعنه واجته اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة 

للطاعن.  

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, واإحالة 

املطعون  واإلزام  مغايرة  بهيئة  فيها  لتحكم  ب�سور  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

�سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/3/27م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)139(

الطعن رقم 2016/1٥44م

حافلة )حرا�سة - حريق- م�سوؤولية( 

احلافلة كانت يف حفظ وحرا�سة املطعون �سده ملا احرتقت وقد اأكد اأنه اأوقفها  -

ا قانوناًا باملحافظة عليها كمحافظته  ا لذلك فاإنه يكون ملزماً بجانب منزله واعتباراً

ا يف ذلك  على ماله وبذل العناية الالزمة ملنع حدوث اأي تلف قد يلحقها منتهجاً

�سلوك الرجل العادي.

الوقائــــــع

ا املطعون  تتلخ�س وقائع الدعوى يف اأن وكيل الورثة الطاعنني اأقام دعوى خمت�سماً

�سده مبقت�سى �سحيفة اأودعها اأمانة �سر املحكمة االبتدائية الفردية ب�سحار بتاأريخ 

ا احلكم له: 201٥/9/14م طالباً

اآالف وخم�سمائة  �سبعة  املدعى عليه بدفع قيمة احلافلة وقدرها  باإلزام   : اأوالاً

ريال ُعماين.

الذي  لل�سرر  ا  جرباً ا  عمانيًّ رياالاً  وع�سرون  مائة  قدره  تعوي�س  بدفع  اإلزامه  ا:  ثانياً

اأ�سابه من جراء الواقعة.

ا: اإلزامه بالر�سوم وامل�ساريف. ثالثاً

ا لدعواه ن�سخة من عقد ا�ستئجار و�سيلة نقل مدر�سية ون�سخة من  وقد اأرفق تاأييداً

بطاقته ال�سخ�سية ون�سخة من التوكيل وعلى �سند من القول باأن املدعى عليه يعمل 

ا حلافلة مدر�سية ويف نهاية ال�سنة الدرا�سية اأر�سى املدعى عليه احلافلة  لديه �سائقاً

اأمام منزله, ورغم مطالبته من املدعي باإح�سارها اإال اأنه اأحجم عن ذلك ويف تاأريخ 

املدعى  لبيت  املجاور  املدعوة.....  اأمام بيت  ن�سب حريق باحلافلة  201٥/7/24م 

عليه وقد طالب املدعي بتعوي�سه عن قيمة احلافلة اإال اأن املدعى عليه امتنع عن 
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ذلك فا�سطر الإقامة دعوى احلال للحكم لفائدته الطلبات ال�سالف بيانها.

اأ�سدرت حمكمة البداية حكما ق�سى برف�س الدعوى بناء على عدم ثبوت  وحيث 

اإخالل املدعى عليه بالعناية باحلافلة وانعدام توفر عنا�سر امل�سوؤولية التق�سريية.

وحيث مل يلق حكم حمكمة الدرجة االأوىل القبول من املدعي فطعن فيه باال�ستئناف 

ب�سحيفة اأودعها اأمانة �سر املحكمة ب�سحار بتاأريخ 2016/1/20م قيدت حتت عدد 

االبتدائية  الدعوى  ب�سحيفة  امل�سمنة  طلباته  طبق  احلكم  ا  طالباً )2016/74م( 

ا اأ�سباب ا�ستئنافه بالق�سور يف االأ�سباب والف�ساد يف اال�ستدالل. موؤ�س�ساً

برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكالاً اال�ستئناف  ِبَقبول  اال�ستئناف  حمكمة  ق�ست  وحيث 

التي  االأ�سباب  نف�س  اإىل  ا  ا�ستناداً امل�ساريف  رافعه  واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد 

انبنى عليها احلكم االبتدائي, وحيث مل ينل هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن 

2016/7/31م  بتاأريخ  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة  بالنق�س  عليه 

موقعة من ... املحامي املقبول اأمام املحكمة العليا والذي يعمل مبكتب .... للمحاماة 

من  ا  موثقاً وكالة  �سند  مبوجب  الطاعن  عن  وكيالاً  بو�سفه  القانونية  واال�ست�سارات 

دائرة الكاتب بالعدل ب�سحار يجيز له ذلك, واأبرز ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة 

املقررين قانوناًا وقد بني الطعن على االأ�سباب التالية:

فيه  املطعون  احلكم  اإن  حيث  الدفاع:   بحق  واالإخالل  الت�سبيب  يف  الق�سور   : اأوالاً

ا, وقد كان على  اعتمد ما انتهت اإليه حمكمة الدرجة االأوىل دون اأن ي�سيف جديداً

ا ترد فيها على ما اأثاره اخل�سوم �سيما واأن  حمكمة اال�ستئناف اأن تن�سئ لنف�سها اأ�سباباً

الطاعن مت�سك بثبوت م�سوؤولية املطعون �سده لعدم بذل العناية الالزمة للمحافظة 

ا عن منزله وتخلفه  على احلافلة وعدم اأخذه احليطة واحلذر اأثناء توقفها بعيداً

عن اإرجاعها للطاعن اإثر انتهاء العام الدرا�سي, وحيث التزم املطعون �سده من جهة 

احلافلة  بيع  يقع  اأن  على  ا  �سهريًّ )100ر.ع(  بح�ساب  احلافلة  قيمة  ب�سداد  اأخرى 

النزاع  طريف  بني  املربم  االتفاق  مبقت�سى  وذلك  ال�سداد,  مبلغ  من  قيمتها  وخ�سم 

ا بامل�سوؤولية فاإن الطاعن  بتاأريخ 201٥/12/1٥م, ورغم اأن هذا االلتزام يعد اإقراراً

التحقيق الإثباتها ب�سائر طرق  اإىل  اإحالة الدعوى  كان طلب ب�سحيفة اال�ستئناف 

االإثبات ومنها �سهادة ال�سهود اإال اأن املحكمة اأغفلت هذا الطلب.

منزل  اأمام  احلافلة  ترك  �سده  املطعون  اإن  حيث  اال�ستدالل:  يف  الف�ساد  ا:  ثانياً
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تكون  مبا  احلافلة  حفظ  يف  واحلذر  احليطة  واجب  بذلك  وجانَب  ملنزله,  جماور 

اأركانها بتوافر عنا�سرها وهي اخلطاأ  معه امل�سوؤولية املوجبة للتعوي�س قد حتققت 

ا باالإلغاء. وال�سرر والعالقة ال�سببية مما يجعل احلكم جديراً

الدعوى  ينقل  اال�ستئناف  اإن  حيث  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  ا:  ثالثاً

بحالتها التي كانت عليها قبل �سدور احلكم امل�ستاأنف وقد كان على حمكمة الدرجة 

الثانية اإعادة طرح املنازعة اأمامها من جديد دون التقيد مبا تو�سلت اإليها املحكمة 

االبتدائية من نتائج وانتهى الطاعن اإىل طلب احلكم بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

ا باإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف ب�سحار للنظر فيها بهيئة مغايرة.   جمدداً

وحيث اإن املطعون �سده اأودع مذكرة بدفاعه الحظ فيها اأن الطاعن كان ات�سل به 

قيادة  عن  تعوقه  ال�سحية  حالته  باأن  واأفاده  اإح�سار احلافلة,  منه  وطلب  ا,  هاتفياًّ

احلافلة فاأ�سار عليه الطاعن باإح�سارها ملا ي�سبح ب�سحة جيدة ولكن وبعد حوايل 

عندها  النريان  بها  ا�ستعلت  احلافلة  اأن  اجلريان  ومن  �سقيقه  طرف  من  علم  يومني 

ات�سل برجال ال�سرطة واملطافئ الذين قاموا باإخماد احلريق وقد اأجرى التحقيق 

يف املو�سوع وانتهى ب�سدور قرار يف احلفظ واأ�ساف املطعون �سده اأنه اأوقف احلافلة 

اأمام منزله, وبالقرب من منزل جاره واأنه بذل كل ما يلزم من العناية واحلذر حلفظ 

ا مع الطاعن اتفق مبوجبه الطرفان قبل �سدور  اأبرم �سلحاً اأنه  اإىل  واأ�سار  احلافلة 

ا من اأجرة املطعون �سده  احلكم االبتدائي على اأن يقع خ�سم مبلغ )100.ع( �سهريًّ

ا باإلزامه باأداء التعوي�س امل�ستوجب ويف �سورة �سدور احلكم  اإذا ما �سدر احلكم قا�سياً

احلكم  طلب  اإىل  �سده  املطعون  وانتهى  مبلغ  اأي  خ�سم  يقع  لن  فاإنه  ذلك,  بخالف 

برف�س الطعن.

وحيث عقب الطاعن على مذكرة دفاع املطعون �سده مبذكرة الحظ فيها اأن مذكرة 

ا  وفقاً العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  مقبول  حمام  توقيع  حتمل  ال  �سده  للمطعون  رد 

والتجارية, ومت�سك  املدنية  االإجراءات  املادة )2٥0( من قانون  اأحكام  ملا تقت�سيه 

ا. مبلحوظاته ال�سابق التعر�س اإليها �سلفاً

املحكمـــــــــــــــــة

. ا جلميع �سرائطه ال�سكلية, واجته َقبوله �سكالاً وحيث كان الطعن م�ستوفياً

وحيث اإنه ال خالف بني طريف النزاع يف قيام العالقة ال�سغلية بينهما, وقد ت�سادقا 
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اأن الطاعن انتدب املطعون �سده للعمل لديه ب�سفته �سائق حافلة معدة لنقل  على 

الطالب ويف خدمة مدر�سة ... للتعليم االأ�سا�سي وحيث اقت�ست اأحكام املادة )6٥1( 

من قانون املعامالت املدنية اأن عقد العمل عقد يلتزم اأحد طرفيه باأن يقوم بعمل 

مل�سلحة االآخر حتت اإ�سرافه اأو اإدارته لقاء اأجر كما ن�ست مقت�سيات املادة )660( 

اأنه ي�سمن العامل ما ي�سيب مال �ساحب العمل من نق�س اأو تلف اأو فقد ب�سبب تق�سريه 

ال�سنة  انق�ساء  اأثر  لديه  احلافلة  اأبقى  باأنه  �سده  املطعون  اأقر  وحيث  تعديه,  اأو 

الدرا�سية, وقد تعذر عليه اإرجاعها للطاعن ب�سبب مر�س اأمل به.

وحيث يتبني واأن احلافلة مو�سوع التداعي كانت يف حفظ وحرا�سة املطعون �سده ملا 

ا قانوناًا  ا لذلك فاإنه يكون ملزماً احرتقت وقد اأكد اأنه اأوقفها بجانب منزله واعتباراً

باملحافظة عليها كمحافظته على ماله وبذل العناية الالزمة ملنع حدوث اأي تلف قد 

ا يف ذلك �سلوك الرجل العادي. يلحقها منتهجاً

اإدانة التهمة التي  وحيث ولئن �سدر قرار باحلفظ لعدم كفاية االأدلة التي تثبت 

وقع تتبعها من اأجل جناية اإ�سرام النار باملركبة مو�سوع التداعي فاإن القرار املوماأ 

اإليه ال يعفي املطعون �سده من �سرورة اإثبات قيامه ببذل العناية امل�ستوجبة واتخاذ 

جميع ما يلزم من تدابري للحيطة واحلذر والتوقي من اندالع احلريق باحلافلة التي 

كانت يف عهدته وحتت حرا�سته مبوجب عقد ال�سغل الذي يربطه  بالطاعن �سيما 

ا مع الطاعن التزم مبقت�ساه باأداء التعوي�س عن تلف املركبة وحيث  واأنه اأبرم �سلحاً

اإن ما تذرع به املطعون �سده بخ�سو�س تعذر اإرجاع احلافلة بانتهاء ال�سنة الدرا�سية 

املحكمة  اأمام  مرة  الأول  اإثارتها  ي�سوغ  ال  منازعة  هو  اأ�سابته  �سحية  وعكة  ب�سبب 

العليا وف�سالاً عن ذلك فاإنها ظلت جمردة وال حجة تدعمها باالأوراق.

وحيث طالب الطاعن باإحالة الدعوى اإىل التحقيق الإثبات ح�سول التق�سري وعدم 

بذل العناية الالزمة حلفظ احلافلة يف جانب املطعون �سده اإال اأن حمكمة الدرجة 

الثانية اأغفلت التعر�س اإىل هذا الطلب ومل تبحثه ومل جتب عنه, واحلال اأنه دفع 

جوهري له تاأثري على وجه الف�سل يف النزاع.

وحيث ولئن كان ملحكمة املو�سوع مطلق ال�سلطة يف فهم الوقائع وتقدير الدليل اإال 

اأنه يتعني اأن تقيم ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة جتد اأ�سلها الثابت يف االأوراق.

وحيث حادت حمكمة الدرجة الثانية عن اأوكد واجباتها وهو متحي�س اأقوال وحجج 
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ا بف�ساد اال�ستدالل وبات من  ا يف الت�سبيب وم�سوباً اخل�سوم فاإن حكمها اأ�سحى قا�سراً

املتجه نق�سه.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف ب�سحار لتحكم فيها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده 

بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/4/24م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)140(

الطعن رقم 2016/٥91م

تركة ) ديون- و�سايا-  اإرث- ق�سمة(  

جملة  - من  وتخرجها  امليت,  على  التي  الديون  يف  الاً  اأوَّ تف�سل  اأن  املحكمة  على 

الرتكة؛ الأنه اأول حق يتعلق برتكة امليت فاإن مل يثبت الدين تبني ذلك يف حكمها.

اإنفاذه,  - يف  اجلائز  وتق�سي  ا,  �سرعاً جائزة  كانت  اإن  الو�سايا  يف  تف�سل  ا:  ثانياً

وتبطل الغري جائز وتبني ذلك يف حكمها.

ا: تق�سم الرتكة الباقية بعد اإخراج متعلقات الرتكة اإن كانت تنق�سم على  - ثالثاً

ا. الورثة بعد تثمينها وم�ساورة الوراث والق�سم بينهم ر�سائية واإال حكماً

الـــوقائــــع

املطعون �سده  الدعوى من  اأقيمت �سدهم  الطاعنني  اأن  الدعوى يف  تتخل�س وقائع 

حتت رقم 201٥/64 اأمام املحكمة االبتدائية بالر�ستاق من املطعون �سده حممد بن 

علي البلو�سي وطلب:

باإلزام ... و... اأبناء ... بت�سليم جميع �سندات التملك الع�سرة التي با�سم الورثة . 1

لتق�سيمها الق�سمة ال�سرعية بني الورثة.

اإلزام جميع الورثة بدفع 20% من قيمة االأرا�سي كاأتعاب ا�ستخراج �سندات امللك.. 2

اإلزام ... باإح�سار �سند التملك رقم )9( اأبو عبايل الإجراء الق�سمة بينهما.. 3

اإلزام ... بت�سليم ح�سر الورثة و�سند البئر والوكالة.. 4

باإلزام جميع الورثة بتق�سيم ما تبقى من مرياث والدهم.. ٥

االأر�س  متلك  �سندات  ال�ستخراج  احلكومية  اجلهات  تابع  باأنه  القول  من  �سند  على 

با�سم الورثة التي اآلت اإليهم من مورثهم والدهم رقم 712 مبربع بو عبايل امل�سنعة 
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االأرا�سي  من  قطع  بعدة  عنها  وتعوي�سهم  العامة  للم�سلحة  ملكيتها  نزع  مت  والتي 

�سندات  الورثة  بت�سليم  املدعي  قام  وقد  رياالاً   )1262( ومبلغ  اال�ستعمال  متعددة 

التملك مما جعله احلال يقيم هذه الدعوى بغية تق�سيمها.

ا  قيمياًّ اخت�سا�سها  بعدم  وحكمت  الدعوى  بامل�سنعة  االبتدائية  املحكمة  نظرت 

وقررت اإحالتها اإىل املحكمة االبتدائية بالر�ستاق الدائرة الثالثية.

وبجل�سة  مبحا�سرها  الثابت  ح�سب  على  الدعوى  الثالثية  الدائرة  نظرت 

: الت�سريح ببيع االأر�س امل�سرتكة بني املدعي واملدعى عليه  201٥/12/7م ق�ست اأوالاً

ا: الت�سريح ببيع  ... بينهما اأو باملزاد العلني, وق�سمت قيمتها منا�سفة بينهما. ثانياً

االأرا�سي ال�سكنية )121,120,124,123,122 مبربع ودام ال�ساحل بامل�سنعة واالأرا�سي 

اأر�سني الورثة  ال�سناعية 1256,1255,1185,1183,1184 مبربع امللدة باملزاد العلني 

ا وق�سمت قيمتها بني الورثة وفقا لالإعالم ال�سرعي. اأنف�سهم لتعذر ق�سمتها عيناً

ا: اإلزام املدعى ... بت�سليم ح�سر الورثة و�سند البئر والوكالة للمحكمة لت�سهيل  ثالثاً

اإجراءات الق�سمة.

ورف�س ما عدا ذلك من طلبات وحتميل املدعي عليهم امل�ساريف ومائة ريال اأتعاب املحاماة.

رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعنوا  املحكمة  حكم  ير�سهم  مل  امل�ستاأنفني  اأن  اإال 

201٥/12/31م  بتاأريخ  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب   201٥/44٥

بو�ساطة وكيله طلب يف ختامها ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع بتعديل احلكم 

امل�ستاأنف والق�ساء باأتعابه يف اإنهاء اإجراءات االأرا�سي بواقع 20% مع اإلزام امل�ستاأنف 

ا على احلكم املطعون اخلطاأ يف  �سدهم بامل�ساريف و2000 ريال اأتعاب للمحاماة. ناعياً

تطبيق القانون وعدم االإملام مبو�سوع الدعوى, وذلك لعدم احلكم له باأتعابه حيث 

ا اأو ميلك مكتب  قام مبتابعة دوائر االإ�سكان وا�ستخراج �سند ملك واأنه لي�س متربعاً

و�ساطة يف بيع االأرا�سي ومتابعة االإ�سكان.

بينما تقدم الورثة باال�ستئناف رقم 2016/10 مبوجب �سحيفة اأودعوها اأمانة �سر 

2016/1/4 بو�ساطة وكيلهم طلبوا يف ختامها ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً  املحكمة يف 

وباجلل�سة  الدعوى,  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف 

من   ... االأ�ستاذ  امل�ستاأنف  وكيل  ح�سر   1/27 بتاأريخ  اال�ستئناف  يف  منهما  املحددة 

يف  وامل�ستاأنفون  �سدهم  امل�ستاأنف  وتخلف  ا�ستئنافه  ب�سحيفة  ومت�سك   ... مكتب 
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اال�ستئناف رقم 2016/10 بعد ثبوت اإعالنهم باجلل�سة.

ا. وحيث اأ�سدرت املحكمة حكمها ِبَقبول اال�ستئنافني �سكالاً ورف�سهما مو�سوعاً

موؤ�س�سة ق�ساءها بقولها اإن ما ينعاه امل�ستاأنفون يف كلٍّ من اال�ستئنافني نعي غري �سديد 

ولي�س يف حمله فحكم حمكمة اأول درجة ف�سل الوقائع تف�سيالاً ورد على كافة الدفوع 

ا للتكرار حيث جاء  املقدمة من امل�ستاأنفني مبا فيه الكفاية واإليه حتميل املحكمة منعاً

ا على اأ�سانيد قانونية  ا للواقع والقانون مبنيًّ ا مطابقاً احلكم امل�ستاأنف يف حمله �سميمياًّ

�سحيحة واأ�سباب �سائغة تاأخذ بها املحكمة وجتعلها مكملة لق�سائها املاثل ومن هنا يتبني 

اأن اال�ستئناف املقدم �سندا له من واقع اأو قانون جدير برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعنني ورثة.... فطعنوا عليه بالنق�س اأمام 

�سند  واأودع  العليا  املحكمة  اأمام  2016/4/10 مبحام مقبول  بتاأريخ  العليا  املحكمة 

وكالته ودفع الر�سم املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه:

الرتكات  اأن  املقرر  اإن  قوالاً  وتاأويله:  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة   1

التي ينعقد االخت�سا�س فيها  ال�سخ�سية  الورثة من م�سائل االأحوال  وق�سمتها بني 

لدائرة االأحوال ال�سخ�سية ولي�س للدائرة املدنية وعمالاً مبا هو مقرر باملادة )32٥( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية التي تق�سي باأن تتوىل املحكمة بناء على 

طلب اأحد الورثة اأو املو�سى لهم ح�سر اأموال الرتكة من اأموال نقدية وعينية واإثبات 

الديون التي للمتوفى اأو عليه, والو�سايا اإن كانت اأو غريها من االأمور املتعلقة بالرتكة, 

من   )337( املادة  تق�سي  كما  املخت�سة,  اجلهات  خماطبة  ذلك  �سبيل  يف  وللمحكمة 

القانون ذاته اأن على املحكمة اإعداد حم�سر لكل �سركة ت�سجل فيها االإجراءات التي 

تتخذ فيها وثبت منها الديون والو�سايا وق�سمة الرتكة وتف�سيلها والديون, وعلى 

املحكمة اإخطار اأمانة ال�سجل العقاري ووزارة االإ�سكان. ثم وبعد ا�ستيفاء املتعلقات 

الديون اأو الو�سايا بح�سر الرتكة ويتم تق�سيمها بني الورثة اتفاقا اأو ق�ساء واملقرر 

اأن لكل من ال�سركاء االعرتا�س على الق�سمة ر�سائية كانت اأو ق�سائية.

وحيث اإن الثابت اأن الطاعنني مل يتمكنوا من احل�سور اأمام حمكمة اأول درجة وكذا 

مل يح�سروا باال�ستئناف ومل ميكنوا من اإبداء دفاعهم ودفوعهم.

وحيث اإن املقرر وين�س املادة االأوىل من قانون االإثبات اأن على الدائن اإثبات االلتزام 

وعلى املدين اإثبات التخل�س منه.
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وحيث اإن الثابت اأن املطعون �سده طالب بامل�ستندات وح�سر الرتكة ومل يتم تقدميها 

من  عليها  وما  لها  ما  الرتكة  ح�سر  من  تتمكن  مل  املحكمة  واأن  بالدعوى  اإرفاقها  اأو 

ديون وا�ستحقاقات, كما اأنها قامت بق�سمة الأعيان جمهولة ورد ذكرها دون التحقق 

من وجودها على اأر�س الواقع اأو طراأت عليها ت�سرفات من بيع اأو رهن اأو غري ذلك.

والثابت اأن حمكمة اال�ستئناف, وقد ق�ست بتاأييد احلكم امل�ستاأنف وعلى اأ�سبابه وخمالفته 

لقواعد االخت�سا�س والقانون عليه فاإن حكمها اأخطاأ القانون واأخطاأ تطبيقه.

الق�سور يف الت�سبيب وف�ساد اال�ستدالل: وحيث اإن حمكمة اأول درجة واحلكم   2

ا له وقد �سيد ق�ساءه بق�سمة الرتكة بني املتخا�سمني  املطعون فيه الذي جاء تاأييداً

ا وعليه قامت بالت�سريح ببيعها دون اال�ستعانة  وخل�ست اإىل اأنه يتعذر الق�سمة عينياًّ

بخبري خمت�س يف هذا ال�ساأن اأو خماطبة اجلهات املخت�سة باإمكانية الق�سمة اأو تعذر 

الق�سمة ويف غياب ال�سركاء وعليه فان املحكمة جتاوزت حدود �سالحياتها واأ�سدرت 

حكمها دون التحقق من واقع الرتكة وموجوداتها على اأر�س الواقع وما طراأ عليها 

ا  من ت�سرفات وق�ست بعلمها ال�سخ�سي دون حتقيق اأو بحث مما يكون ق�ساوؤها قا�سراً

اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  واإعادته  نق�سه  ويتعني  ا�ستدالله  يف  ا  فا�سداً اأ�سبابه  يف 

لتحكم فيه من جديد. وحيث اأعلن املطعون �سده ومل ي�ساأ الرد.

�ملحكمة

فاإن  القانون  املداولة  وبعد  املقرر  القا�سي  اأعده  الذي  التقرير  اإىل  اال�ستماع  بعد 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع اإن نعي الطاعن على احلكم بال�سببني املتداخلني �سديد اإذ كان على 

املحكمة اأن تف�سل اأوالاً يف الديون التي على امليت وتخرجها من جملة الرتكة؛ الأنه 

اأول حق يتعلق برتكة امليت فاإن مل يثبت الدين تبني ذلك يف حكمها.

ا وتق�سي اجلائز يف اإنفاذه وتبطل غري  ا: تف�سل يف الو�سايا اإن كانت جائزة �سرعاً ثانياً

اجلائز وتبني ذلك يف حكمها.

على  تنق�سم  كانت  اإن  الرتكة  متعلقات  اإخراج  بعد  الباقية  الرتكة  تق�سم  ا:  ثالثاً

ا. الورثة بعد تثمينها وم�ساورة الوراث والق�سم بينهم ر�سائية واإال حكماً

فلما كان اأمل باحلكم اخلطاأ يف تطبيق القانون والق�سور يف الت�سبيب فاإن احلكم يكون 



– 671 –

فيها  لتحكم  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الق�سية  واإعادة  نق�سه  يتعني  ا  معيباً

من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده امل�ساريف, ورد الكفالة للطاعن عمالاً 

بن�س املادة )261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

واإلزام املطعون �سده امل�ساريف, ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/4/24م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)141(

الطعن رقم 2016/1160م

طعن) اإعالن- ميعاد-  �سريان( 

يكون اإعالن احلكم ل�سخ�س املحكوم عليه اأو يف موطنه االأ�سلي ويجري امليعاد يف  -

حق من اأعلن احلكم من ذلك التاريخ.

اإذا مل يقع االإعالن ل�سخ�س الطاعن طبق ما يقت�سيه القانون ومل يح�سر املعلن  -

ا بالن�سبة اإليه. اإليه بجميع اجلل�سات فاإن اأجل الطعن باال�ستئناف يظل مفتوحاً

الوقائــــــع

اأقامت دعوى على الطاعن مبوجب �سحيفة  اأن املطعون �سدها  تتلخ�س الوقائع يف 

ختامها  يف  طلبت  2013/٨/٥م  يف  ب�سور  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعتها 

احلكم لها بنقل ملكية ال�سيارة واإلزام املدعى عليه بدفع غرامات التاأخري وحتمل 

ال�سيكات وامل�ساريف.

رقم         املركبة  املدعى عليه يف  لفائدة  بالبيع  باأنها فوتت  القول  من  �سند  وذلك على 

�سواء  ال�سهرية  االأق�ساط  كافة  بتحمل  واأقر  االأخري  التزم  وقد  خ�سو�سي  ر(  )ر 

ا اأو �سيكات مرتتبة على املركبة من نوع بروتون �سالون جني2 اللون اأزرق  اأكانت نقداً

املن�ساأة ماليزيا �سنة الطراز 2010م والبالغ قدرها ثالثة اآالف وت�سعمائة وخم�سة 

اأمام  حمررين  وتعهد  وكالة  مبقت�سى  وذلك  )39٥٥ر.ع(  عمانيا  رياال  وخم�سني 

الكاتب بالعدل ب�سور بتاأريخ 2012/10/23م غري اأن املدعى عليه تخلف عن تنفيذ 

اإقامة الدعوى لطلب احلكم لفائدتها طبق ما  اإىل  التزامه وهو ما ا�سطر املدعية 

ورد ب�سحيفتها.

من  التداعي  �سيارة  ا�سرتى  اإنه  مبقولة:  الدعوى  عن  عليه  املدعي  اأجاب  وحيث 

2012م  املدعية وتعهد بخال�س الثمن على اأق�ساط �سهرية بداية من �سهر نوفمرب 
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ب�سقوط  الوكالة  طرف  من  اإخباره  مت  وملا  مبحركها,  عيوب  لوجود  تفطن  اأنه  اإال 

ا�سطر  املركبة  ل�سيانة  الدورية  القيام باخلدمة  املدعية يف  انتظام  لعدم  ال�سمان 

ال�سيارة تعطلت  ا عن ذلك فاإن  اآخر ورغماً اإ�سالح العطب وقام برتكيب حمرك  اإىل 

فا�سطر اإىل اإرجاعها للمدعية البائعة بعد اأن تكبد عدة م�ساريف, وانتهى املدعى 

واحلكم  الفرعية  الدعوى  وَقبول  االأ�سلية  الدعوى  برف�س  احلكم  طلب  اإىل  عليه 

املدعى  وباإلزام  املدفوعة  االأق�ساط  ورد  الطرفني,  بني  الرابط  البيع  عقد  بف�سخ 

ا بالتعوي�س مببلغ ع�سرة اآالف ريال عماين عن الت�سهري احلا�سل جراء  عليها فرعيًّ

اإعالنه بالن�سر كاإلزامها بامل�ساريف.

وحيث عقبت املدعية االأ�سلية بو�ساطة نائبها مبقولة: اإن ال�سيارة املبيعة جديدة 

اإرجاع  توليه  ونفت  اإليها,  الرجوع  دون  اإ�سالحات  باإجراء  قام  عليه  املدعى  واأن 

املركبة التي ال تزال بحوزته, وانتهت اإىل طلب احلكم باإلزام املدعى عليه ب�سداد 

2012/10/23م  البيع يف  تاأريخ  من  املرورية  واملخالفات  املتاأخرة  االأق�ساط  قيمة 

كاإلزامه باأداء امل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها )٥00ر.ع(.

بتاأريخ  )142/م/2013م(  رقم  حكمها  ب�سور  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

2014/2/10م الذي ق�سى اأوالاً بالدعوى االأ�سلية: 

1 ـ باإلزام املدعى عليه ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتاأخرة للمركبة من نوع بروتون 

�سالون جني 2 رقم اللوحة ) ر ر( والبالغ جمموعها )39٥٥ر.ع( على اأن يكون �سداد 

االأق�ساط للمدعية.

2ـ  اإلزامه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ )10 رياالت( قيمة املخالفة املرورية على املركبة 

حمل الدعوى املوؤرخة يف 2012/11/2٥م.

3 ـ اإلزامه بامل�ساريف واأتعاب املحاماة )٥0ر.ع(.

ا: بالدعوى الفرعية: رف�سها واإلزام رافعها امل�ساريف. ثانياً

االأق�ساط  بخال�س  عليه  املدعى  تعهد  ثبوت  على  ق�ساءها  املحكمة  اأ�س�ست  وحيث 

عليه  املدعى  وقيام  البيع  قبل  العيب  وجود  ثبوت  وعدم  املركبة  على  املرتتبة 

برف�س  ق�سائها  يف  املحكمة  ا�ستندت  كما  البائعة  على  الرجوع  دون  باالإ�سالحات 

الدعوى الفرعية اإىل �سقوط حق ال�سمان املحمول على البائعة بتويل امل�سرتي اإمتام 
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االإ�سالحات دون اإنذار واإعالم معاقدته.

باال�ستئناف  عليه  فطعن  �سده  املحكوم  لدى  َقبوالاً  احلكم  هذا  ي�سادف  مل  وحيث 

ا عليه عدم خ�سم االأق�ساط التي توىل دفعها وقدرها )9٥0ر.ع( والتي ت�سلمها  ناعياً

اإليه فاإنه  املدعو ... واأ�ساف اأن البائعة اأخفت العيب الالحق باملحرك, وملا تفطن 

اأن  كما  2013م  اأكتوبر  �سهر  يف  املذكور  الو�سيط  منه  وت�سلمها  ال�سيارة  باإرجاع  قام 

املحكمة مل تراع ال�سرر الذي حلقه جراء قيامه باإ�سالح املركبة.

بتاأريخ  )201٥/4٨م(  رقم  حكمها  ب�سور  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

201٥/1/6م القا�سي ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 

ا باإعادة اأوراق الدعوى بحالتها ملحكمة اأول درجة الخت�سام.....  والق�ساء جمدداً

واأرجاأت الف�سل يف امل�ساريف.

اأ�س�ست حمكمة الدرجة الثانية ق�ساءها على �سهادة ال�ساهد..... الذي �سهد  وقد 

باأنه كان الو�سيط بني الطرفني املتنازعني واأنه كان يت�سلم االأق�ساط لدفعها لل�سركة 

ا  كما �سهد باأنه اأخذ ال�سيارة مو�سوع التداعي باأمر من امل�ستاأنف وهي موجودة حاليًّ

عند امل�سجد.

وحيث اأعيد ن�سر الدعوى باملحكمة االبتدائية ب�سور فاأ�سدرت حكمها رقم )142( 

: يف الدعوى االأ�سلية باإلزام املدعى عليه  بتاأريخ 2016/1/11م الذي ق�سى: اأوالاً

واالنفراد  بالت�سامن  للمدعية  رياالاً  وع�سرين  واأربعة  و�ستمائة  اآالف  ثالثة  بدفع 

مع اخل�سم املدخل يف الدعوى..... وباإلزام املدعى عليه بدفع املخالفات املرورية 

ا: ويف الدعوى  املرتتبة على املركبة من تاأريخ ا�ستالمه لها ومب�ساريف الدعوى, ثانياً

الفرعية: برف�سها واإلزام رافعها امل�ساريف.

وعلى  املدخل  اخل�سم  بو�ساطة  الطرفني  بني  البيع  ثبوت  على  احلكم  تاأ�س�س  وقد 

االأ�سل  يف  املدعية  معه  ا�سطرت  مبا  االأق�ساط  بخال�س  امل�سرتي  قيام  عدم  ثبوت 

ا للحكم ال�سادر �سدها  على دفع مبلغ )3624ر.ع( متاأخرات ال�سيكات, وذلك تنفيذاً

عن الدائرة التجارية باملحكمة االبتدائية ب�سور بتاأريخ 2014/6/22م حتت رقم 

)٥٨/ت/2014م(.

وحيث مل يلق احلكم املذكور َقبوالاً لدى املحكوم �سده ... فطعن عليه باال�ستئناف 

يف  ب�سور  اال�ستئناف  حمكمة  �سر  اأمانة  لدى  حماميه  اأودعها  �سحيفة  مبقت�سى 
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ا عليه اخلطاأ يف تطبيق القانون قوالاً اإنه مل يقع احرتام اإجراءات  2016/٥/1م ناعياً

االإعالن ومل يقع اإعالمه كما ينبغي قانوناًا مبوعد انعقاد اجلل�سة بالطور االبتدائي 

اأقر  كان  املدخل  اخل�سم  اأن  واأ�ساف  به  اإعالنه  �سبق  وقد  معلوم  عنوانه  اأن  رغم 

بجل�سة يوم 2014/10/2٨م اأنه كان الو�سيط بني الطرفني وقد كان ي�سلم االأق�ساط 

�سد  الدعوى  ح�سر  املحكمة  على  يتعني  وكان  لل�سيارة,  بحيازته  اأقر  كما  لل�سركة 

اخل�سم املدخل فقط �سيما واأنه من الثابت التقرير املحا�سبي لل�سركة ... املحرر يف 

ا  2014/11/2م اأنه ال يوجد على املركبة رهن وال توجد عليها متاأخرات واعتباراً

لذلك مت اإ�سدار ر�سالة اإلغاء اإىل االإدارة العامة للمرور كما نعى امل�ستاأنف على احلكم 

اإن  مبقولة:  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  بالق�سور  فيه  املطعون  االبتدائي 

ا بالو�ساطة  احلكم باإلزام املدعى عليه باالأداء حال اأن اخل�سم املدخل اأقر ق�سائيًّ

وبت�سليم ال�سيارة ال ي�ستند اإىل اأ�سا�س قانوين كما الحظ من جهة ثانية اأن املدعية 

بذلك  الو�سيط  اإخطار  توىل  وقد  املركبة  مبحرك  الالحق  العيب  باإخفاء  قامت 

ونعى امل�ستاأنف على احلكم الطعني اإهدار حقوق الدفاع بعدم اإعالنه بعنوانه مبكتب 

الدفوعات  عن  اجلواب  وبعدم  ب�سور  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  نائبه..... 

اجلوهرية التي اأثارها, وانتهى اإىل طلب احلكم ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع 

االأوىل  الدرجة  ملحكمة  الدعوى  باإعادة  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

من  املحاماة  واأتعاب  امل�ساريف  رافعها  واإلزام  الدعوى  وبرف�س  جديد  من  لنظرها 

الدرجة الثانية وقدرها )٥00ر.ع(.

اإنه  مبقولة  احلكم  يف  باال�ستئناف  �سده....  املحكوم  املدخل  اخل�سم  طعن  وحيث 

جمرد و�سيط يف عملية البيع وقد توىل َت�َسلُّم مبالغ من البائعة ومن امل�سرتي وكان 

الإ�سالح  التداعي  �سيارة  اإليه  اأر�سل  امل�سرتي  اأن  واأ�ساف  التمويل  ل�سركة  يدفعها 

حمركها وملا اأمت ذلك اأخطر االأخري اإال اأنه مل يح�سر ومل يت�سلم املركبة.

اال�ستئناف  يخ�س  فيما  حماميها  بو�ساطة  �سدها.....  امل�ستاأنف  اأجابت  وحيث 

اإن اال�ستئناف قيد بعد انق�ساء  املرفوع من طرف..... حتت رقم )2016/٨2م( ؟ 

وطلبت  امل�ستاأنف  احلكم  بيان  تت�سمن  مل  اال�ستئناف  �سحيفة  واأن  ا(  )30يوماً اأجل 

بناء على ذلك احلكم ب�سقوط احلق يف اال�ستئناف, واأما بالن�سبة لال�ستئناف الذي 

اأقامه املدعى عليه..... رقم )2016/113م( الحظت امل�ستاأنف �سدها اأنها ا�سطرت 

خلال�س مبلغ )3717ر.ع( لقاء االأق�ساط التي تخلف امل�ستاأنف عن الوفاء بها رغم 

تعهده بذلك لدى كاتب العدل يف 2012/10/23م كما اأنها �سلمت مبلغ )1٥33ر.ع( 
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ا لعدم قيام امل�ستاأنف..... بال�سداد وبالتايل  للو�سيط.... ليتوىل دفعها لل�سركة تبعاً

ثم  )٥2٥0ر.ع(  مببلغ  مقدرة  �سدها  امل�ستاأنف  تكبدتها  التي  املبالغ  جملة  تكون 

اأ�سافت امل�ستاأنف �سدها اأن امل�ستاأنف.... ت�سلم ال�سيارة دون اأن يكون بها اأي عيب وقد 

اأقر بذلك و�سرح اأن ا�ستخدامه للمركبة جيد كما �سهد امل�ستاأنف..... باأن امل�سرتي 

املذكور اأعلمه باأن ال�سيارة جيدة ما عدا املراآة وال�سفايف, واأ�سارت امل�ستاأنفة اإىل اأن 

ت�سرف امل�سرتي امل�ستاأنف �سامح عوي�س باإ�سالح ال�سيارة دون اعالمها ي�سقط حقه يف 

الرجوع عليها ب�سمان عيوب املبيع وانتهت اإىل طلب احلكم برف�س اال�ستئنافني.

وحيث اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف ب�سور حكمها رقم )٨2, 113/م/2016م( بتاأريخ 

م�ستاأنف  كل  واألزمت  اال�ستئنافني,  يف  احلق  ب�سقوط  ق�سى  الذي  2016/6/7م 

اأن  اعتبار  على  ق�ساءها  الثانية  الدرجة  حمكمة  اأ�س�ست  وقد  ا�ستئنافه  م�ساريف 

امل�ستاأنف.... كان ح�سر لدى املحكمة االبتدائية بجل�سة يوم 201٥/12/14م واأدىل 

ا عن الدعوى والأن احلكم االبتدائي �سدر يف 2016/1/11م واأن  بت�سريحاته جواباً

ا خارج املدة  2016/3/2٨م فاإن اال�ستئناف يكون واقعاً امل�ستاأنف قيد ا�ستئنافه يف 

املدنية والتجارية  باملادة )214( من قانون االإجراءات  املن�سو�س عليها  القانونية 

وبالن�سبة لال�ستئناف الذي اأقامه امل�ستاأنف ... فاإن حمكمة الدرجة الثانية اعتربته 

ا يقبل ِبَقبول اال�ستئناف االأ�سلي ويزول بزواله وطاملا تبني �سقوط  ا فرعيًّ ا�ستئنافاً

اال�ستئناف االأ�سلي الذي اأقامه امل�ستاأنف...... فاإنه بات من املتجه احلكم  ب�سقوط 

اال�ستئناف الفرعي.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن عليه بالنق�س مبقت�سى �سحيفة 

باأمانة �سر املحكمة  العليا  اأمام املحكمة  املقبول للرتافع  نائبه..... املحامي  اأودعها 

العليا بتاأريخ 2016/6/23م وقد تاأ�س�س الطعن على االأ�سباب التالية:

: اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله قوالاً اإن الطاعن مل يح�سر بجميع اجلل�سات  اأوالاً

رقم  اال�ستئنايف  الدعوى مبوجب احلكم  اإليها  املعادة  االأوىل  الدرجة  لدى حمكمة 

)2016/4٨م( وكان من املتعني اإعالنه �سيما واأن عنوانه معلوم وهو كائن مبكتب.... 

قانون  من   )204( املادة  ملقت�سيات  ا  وتطبيقاً القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة 

االإجراءات املدنية والتجارية فاإن قيام امل�ستاأنف بالطعن باال�ستئناف كان يف االأجل 

ا بكونه الو�سيط يف  القانوين واأ�ساف الطاعن اأن اخل�سم املدخل.... كان اأقر ق�سائيًّ

اأن ي�سدر احلكم �سده مبفرده,  البيع وباأن املركبة توجد بحوزته وكان من املتعني 
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برف�س  ق�ست  املحكمة  اإن  قوالاً  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  ا:  ثانياً

ا وانتهى الطاعن اإىل  اال�ستئناف �سكالاً واحلال اأن االإعالن للم�ستاأنف مل يكن قانونيًّ

والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  احلكم  طلب 

بهيئة  فيها  للنظر  ب�سور  االبتدائية  املحكمة  اإىل  الدعوى  اأوراق  باإعادة  ا  جمدداً

مغايرة واإلزام املطعون �سدهم امل�ساريف.

ا حلني الف�سل  تاً وحيث اأمرت املحكمة العليا بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقَّ

يف الطعن.

�سحيفة  على  رد  مذكرة  مبقت�سى  نائبها  بو�ساطة  �سدها  املطعون  اأجابت  وحيث 

الطعن مبقولة اإن الطاعن يتعمد عدم ت�سلم االإعالن ويتخلف عن احل�سور باجلل�سات 

ا  ثم يح�سر بالطور اال�ستئنايف ويطلب اإعادة الدعوى ملحكمة الدرجة االأوىل �سعياً

منه يف اإطالة اأمد النزاع, واأ�سافت املطعون �سدها اأن الطاعن اأقر بت�سلمه ال�سيارة 

املبيعة واإزاء تخلفه عن الوفاء باأق�ساط الثمن ا�سطرت املطعون �سدها اإىل خال�س 

ا من املحكمة االبتدائية  ا جتارياًّ ال�سيكات بعد اأن ا�ست�سدرت �سدها ال�سركة ... حكماً

برف�س  احلكم  طلب  اإىل  �سدها  املطعون  وانتهت  ٥٨/ت/2014م  رقم  حتت  ب�سور 

الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه واإلزام الطاعن مب�ساريف الطعن.

املحكمـــــــــــــــــة

ا جلميع �سرائطه ال�سكلية  حيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة وكان م�ستوفياً

. واجته َقبوله �سكالاً

 )142( رقم  االبتدائي  احلكم  على  ا�ستئنافه  �سجل  الطاعن  واأن  يتبني  وحيث 

ال�سادر يف 2016/1/11م ح�سبما هو ثابت مبح�سر اإيداع �سحيفة اال�ستئناف رقم 

الثانية  الدرجة  حمكمة  قررت  وحيث  2016/٥/1م,  يف  املحرر  )2016/113م( 

رقم  لال�ستئناف   )113( رقم  اال�ستئناف  �سم  2016/٥/3م  يوم  املنعقدة  باجلل�سة 

)٨2( املرفوع من امل�ستاأنف ...

وحيث اإن ما ن�س عليه حم�سر اإيداع �سحيفة اال�ستئناف رقم )2016/113م( املوؤرخ 

يف 2016/٥/1م ال يقيد املحكمة وال ينزع عنها �سلطتها املطلقة يف تقدير الوقائع 

ا ملا له اأ�سل ثابت باأوراق امللف. وتو�سيف االإجراءات ا�ستناداً
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اأن نوع  اإيداع �سحيفة اال�ستئناف رقم )2016/113م(  وحيث ولئن ت�سمن حم�سر 

الدعوى املقيدة هو ا�ستئناف فرعي اإال اأنه يت�سح واأن واقع االأمر يوؤكد واأن الطعن 

املق�سود من الطاعن هو ا�ستئناف اأ�سلي مقابل, ُرِفَع يف مواجهة احلكم االبتدائي اإذ 

اإن اال�ستئناف االأ�سلي مو�سوع الدعوى رقم )2016/٨2م( مت رفعه من امل�ستاأنف ... 

ا لذلك فاإنه ال ي�سوغ قانوناًا  �سد امل�ستاأنف �سدها ... دون اأن ي�سمل الطاعن واعتباراً

ا؛ الأن اال�ستئناف الفرعي هو  ا فرعيًّ اأن يكون اال�ستئناف الذي رفعه الطاعن ا�ستئنافاً

اأن اال�ستئناف  امل�ستاأنف وطاملا  امل�ستاأنف عليه يف مواجهة  اال�ستئناف الذي يرد به 

ا �سد امل�ستاأنف �سدها ... فاإن  ا �سد الطاعن بل كان مقاماً املرفوع من ... مل يكن موجهاً

ا مقابالاً ف�سالاً عن  ا اأ�سليًّ اال�ستئناف الذي اأقامه الطاعن ال ميكن اأن يكون اإال ا�ستئنافاً

تاأكيد الطاعن واأن ا�ستئنافه اأ�سلي ح�سب ال�سحيفة.

وحيث اإن ما يعزز هذا القول هو ح�سور حمامي الطاعن بجل�سة يوم 2016/٥/17م 

ا  ومالحظته للمحكمة واأن ا�ستئناف موكله هو ا�ستئناف اأ�سلي مقابل, ولي�س ا�ستئنافاً

ا عدم ح�سوره باأي جل�سة اأمام املحكمة االبتدائية. ا؛ موؤكداً فرعيًّ

وبالرجوع اإىل اأوراق امللف يتبني اأن الطاعن مل ميثل باأي جل�سة من اجلل�سات التي 

اإعالنه بالن�سر بجريدة عمان ال�سادرة يوم  انعقدت باملحكمة االبتدائية وقد مت 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )204( املادة  اأحكام  اقت�ست  وقد  201٥/12/9م 

مل  ما  �سدوره  لتاريخ  املوايل  اليوم  من  احلكم  يف  الطعن  ميعاد  يبداأ  اأنه  والتجارية 

ين�س القانون على خالف ذلك ويبداأ هذا امليعاد من اليوم التايل لتاريخ اإعالن احلكم 

املحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن احل�سور يف جميع اجلل�سات املحددة لنظر 

الدعوى ومل يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اإذا تخلف املحكوم عليه عن احل�سور وعن 

تقدمي مذكرة يف جميع اجلل�سات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف ال�سري فيها الأي  

�سبب من االأ�سباب ويبداأ امليعاد من اليوم التايل لتاريخ اإعالن احلكم اإذا حدث �سبب 

من اأ�سباب انقطاع اخل�سومة و�سدر احلكم دون اخت�سام من يقوم مقام اخل�سم الذي 

تويف اأو فقد اأهليته للخ�سومة اأو زالت �سفته ويكون اإعالن احلكم ل�سخ�س املحكوم 

باأوراق  والثابت  احلكم  اأعلن  من  حق  يف  امليعاد  االأ�سلي ويجري  موطنه  يف  اأو  عليه 

مل  والطاعن  القانون,  يقت�سيه  ما  طبق  الطاعن  ل�سخ�س  االإعالن  يقع  مل  اأنه  امللف 

ا بالن�سبة اإليه, وال  يح�سر جميع اجلل�سات فاإن اأجل الطعن باال�ستئناف يظل مفتوحاً

ا بعد م�سي ميعاد اال�ستئناف وفق ما ن�ست عليه املادة )204( وملا كان  يعّد طعنه واقعاً

ا بذاته وم�ستقالاً  ا مقابالاً فاإنه يعد قائماً ا اأ�سليًّ اال�ستئناف املرفوع من الطاعن ا�ستئنافاً
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امل�ستاأنف ... وهو ي�ستمد وجوده و�سرعيته من  عن اال�ستئناف االأ�سلي الذي رفعه 

حق املحكوم �سده يف اال�ستئناف.

الطاعن  رفعه  الذي  اال�ستئناف  اأن  اعتربت  ملا  الثانية  الدرجة  حمكمة  اإن  وحيث 

مرتبط باال�ستئناف الذي رفعه ... وق�ست برف�سه �سكالاً على اأ�سا�س زوال اال�ستئناف 

ملحكمة  الدعوى  واإعادة  نق�سه  واجته  لل�سواب  ا  جمانباً كان  ق�ساءها  فاإن  االأ�سلي 

اال�ستئناف ب�سور الإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف 

ورد الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

واإلزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيه  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الق�سية 

املطعون �سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/4/24م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)142(

الطعن رقم 2016/11٥1م

بيع ) عيب - تعريف- خيار(- بيع) �سفة – عيب- فرق(   

يثبت خيار العيب يف عقود املعاو�سة املالية ولو مل ي�سرتط يف العقد وي�سرتط يف  -

ا على العقد  العيب الذي يثبت به اخليار اأن يكون وجوده يف املعقود عليه �سابقاً

ا. ا لغر�س العاقد منه واأن يكون خافياً ا يف قيمته اأو معوقاً وموؤثراً

العيب هو االأمر الواقع يف مادة ال�سيء املبيع فينق�س من قيمته اأو منفعته اأو مما  -

هو ظاهر من طبيعة ال�سيء اأو من الغر�س الذي اأعد له.

ال�سفة هي ما يتميز به ال�سيء من العوار�س واحلاالت واخل�سائ�س التي تبعث  -

الفطرة  منها  تخلو  طارئة  اآفة  هو  الذي  العيب  عن  تختلف  وهي  اقتنائه  على 

ال�سليمة للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتربها موجبة ل�سمان 

العيوب اخلفية اإذا كانت م�سروطة بالعقد ومنهم من يرى خالف ذلك.

الوقائــــــع

ا  اأقام دعوى خمت�سماً اأن املدعي يف االأ�سل الطاعن االآن  تتلخ�س وقائع الدعوى يف 

املدعى عليهم مبقت�سى �سحيفة دعوى اأودعها اأمانة �سر املحكمة االبتدائية ب�سور 

امل�سكلة من قا�سي فرد يف 201٥/4/26م بو�ساطة نائبه..... املحامي من مكتب.....  

ا يف ختامها احلكم مبا يلي:  طالباً

1 ـ ف�سخ عقد البيع واإبطاله واملبني احلدود واملعامل بالر�سم امل�ساحي املظروف بامللف 

وابطال ما ترتب عليه من اآثار واإعادة احلال اإىل ما كان عليه.

قيمة  ريال  األف  ت�سعني  مبلغ  برد  واالنفراد  بالت�سامن  عليهم  املدعى  اإلزام  ـ   2

الثمن املدفوع.
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3ـ  اإلزام املدعى عليهم الثاين والثالث والرابع برد مبلغ األف وخم�سمائة ريال عمولة 

مكتب ال�سم�سرة.

ل�سركة  املدعي  الذي دفعه  املبلغ  برد  واالنفراد  بالت�سامن  املدعى عليهم  اإلزام  ـ   4

لال�ست�ساري  دفعه  ما  لقاء  ريال  مائة  ومبلغ  42.100ر.ع(   ( وقدره  العالئم  ت�سليم 

ومبلغ اأربعمائة ريال لقاء املبلغ املدفوع ل�سركة فح�س الرتبة.

٥ ـ اإلزام املدعى عليهم بامل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها ثمامنائة ريال.

وذلك على اأ�سا�س من القول اإن املدعي اتفق مع املدعى عليهم على اأن ي�سرتي قطعة 

اأر�س تقع بوالية �سور خمطط ال�سناعية رقم )3٨( باملربع )NW 7٨ ( لال�ستعمال 

ـ   069 ـ   39 ـ   6( رقم  امل�ساحي  بالر�سم  )700م2(  م�ساحتها  تبلغ  التجاري  ال�سكني 

33٨( بثمن قدره ت�سعون األف ريال وقد اأوهمه املدعى عليهم الثاين والثالث  ـ   01

والرابع على اعتبار اأنهم يعملون باملكتب العقاري ... للتجارة باأن قطعة االأر�س حمل 

البيع تقع خلف املحكمة االبتدائية ب�سور واأن رقم القطعة املقامة عليها املحكمة 

رقم )36( واأن رقم املواقف التابعة للمحكمة هو )37( و على اأ�سا�س ما تقدم اأبرم 

املدعي عقد بيع بخ�سو�س قطعة االأر�س امل�سار اإليها بتاأريخ 201٥/3/1٥م وتوىل 

)1.٥00ر.ع(  مبلغ  اأداء  توىل  كما  ريال   األف  ت�سعون  وقدره  الثمن  كامل  خال�س 

ل�سركة  املدفوعة  والر�سوم  االإ�سكان  ر�سوم  ب�سداد  وقام  العقاري  للمكتب  كعمولة 

ت�سليم العالئم واأجرة اال�ست�ساري و�سركة فح�س الرتبة اإال اأنه تبني واأن موا�سفات 

ا ملا اتفق عليه وقد ات�سح اأن موقع االأر�س املبيعة يختلف عن  االأر�س خمالفة متاماً

اأر�س  اأن االأر�س رقم )36( هي  اإيهام املدعي ب�سرائها وتبني  موقع االأر�س التي مت 

ف�ساء مملوكة الأحد االأ�سخا�س ولي�س مدخالاً الأر�سه كما ات�سح اأنه توجد م�ساحة 

اأنه توجد م�ساحة خم�سة  ات�سح  اأر�سه كما  املبيعة وبني  االأر�س  اأمتار بني  خم�سة 

مدخل  يوجد  ال  واأنه  املجاورة,  احلكومية  االأر�س  وبني  املبيعة  االأر�س  بني  اأمتار 

اأن  ا اإىل  لالأر�س امل�سرتاة من اأي اجتاه وخا�سة مع وجود مواقف املحكمة, واعتباراً

ا ملا ن�ست عليه املادة )93( من قانون التجارة,  ا وفقاً ما اأتاه املدعى عليهم يعدُّ تدلي�ساً

واأن البائع ملزم ب�سمان العيب احلا�سل يف املعيب, وخلوه من املوا�سفات التي كانت 

ال�سبب الذي حمل املدعي على التعاقد و�سرائه فاإنه ا�سطر للقيام بدعوى احلال  

ا  احلكم  له طبق ما �سلف  بيانه. طالباً

وحيث قدم وكيل املدعي  بجل�سة يوم 201٥/٥/2٥م �سحيفة دعوى معدلة التم�س 



– 6٨2 –

�سلبها احلكم: 1 ـ  بف�سخ عقد البيع واإبطاله, وبطالن ما ترتب عليه من اآثار, واإعادة 

مبلغ  برد  واالنفراد  بالت�سامن  عليهم  املدعى  اإلزام  ـ   2 عليه,  كان  ما  اإىل  احلال 

)90.000ر.ع( قيمة الثمن املدفوع, 3 ـ اإلزام املدعى عليهم الثاين والثالث والرابع 

برد مبلغ )1.٥00ر.ع( عمولة ال�سم�سرة, 4ـ  اإلزام املدعى عليهم بالت�سامن واالنفراد 

برد مبلغ )42.100ر.ع( ما مت دفعه ل�سركة ت�سليم العالئم ومبلغ )700ر.ع( ما مت 

ومبلغ  التوريد  اإذن  ر�سوم  لالإ�سكان  دفعه  مت  ما  )761ر.ع(  ومبلغ  لال�ست�ساري  دفعه 

)400ر.ع( ما مت دفعه ل�سركة فح�س الرتبة مع )٨00ر.ع( م�ساريف واأتعاب حماماة.

201٥/6/٨م  بتاأريخ  اأ�سدرت املحكمة االبتدائية ب�سور حكمها رقم )91(  وحيث 

الذي ق�سى بعدم االخت�سا�س القيمي والنوعي للدعوى, واإحالتها للدائرة الثالثية 

وقد  امل�ساريف  يف  الف�سل  واأبقت  فيها  للنظر  ب�سور  االبتدائية  باملحكمة  املدنية 

املادة )32( من قانون االإجراءات  اإىل مقت�سيات  ا�ستندت املحكمة الإ�سدار حكمها 

املدنية والتجارية التي ت�سند االخت�سا�س بالنظر يف الدعوى للدائرة الثالثية اإذا 

جتاوز الطلب مبلغ �سبعني األف ريال. 

واأجاب  ب�سور  االبتدائية  باملحكمة  املدنية  بالدائرة  الدعوى  ن�سر  اأعيد  وحيث 

عليه  املدعى  اأن  فيها  جاء  حماميه  قدمها  مذكرة  مبوجب   ... االأول  عليه  املدعى 

الرابع ... عر�س عليه بيع قطعة االأر�س رقم )3٨ باملربع NW6B( اأر�س ف�ساء 

واتفق   )33٨ ـ   01 ـ   039 ـ  الكروكي )6  بالر�سم  م�ساحتها )700م2( مو�سحة  تبلغ 

الطرفان على حتديد ثمن القطعة مببلغ )90.000ر.ع( ثم ح�سر املدعي, واأبدى 

وزارة  اإىل  تنقل  وقد  مبعاينته,  قام  اأن  بعد  اإليه  امل�سار  العقار  �سراء  يف  رغبته 

االإ�سكان واأمت جميع االإجراءات امل�ستوجبة باالإ�سكان وال�سجل العقاري دون اإبداء 

اأي احرتاز وا�ستلم �سند ملكيته واأ�ساف املدعى عليه االأول اأن ما يدعيه املدعي من 

للحقيقة  ميت  ال  كبرية  اأمامية  ومواقف  مدخل  بوجود  واإيهامه  به  التغرير  وقوع 

ف�ساء  اأر�س   املبيعة  القطعة  واأن  الطرفني,  بني  املربم  البيع  عقد  اأن  ا  موؤكداً ب�سلة 

ومل يت�سمن التن�سي�س به على ما يدعيه املدعي, وانتهى  اإىل طلب احلكم برف�س 

الدعوى, واإلزام رافعها امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

وحيث اأجاب املدعى عليهما الثاين والثالث مبذكرة رد على الدعوى قدمها حماميهما 

جاء فيها اأنهما مل يتعامال مع املدعي  بخ�سو�س عملية �سراء العقار �سيما واأنه يقر 

اأنه تعاقد مع املكتب العقاري ... للتجارة, وبالتايل فاإن القيام �سدهما بدعوى احلال  
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ا �سد من ال �سفة له وكان على املدعي القيام �سد املكتب العقاري املذكور ثم  يعد واقعاً

اأ�ساف املدعى عليهما اأن املدعي كان ات�سل باملدعى عليه الثاين واأعلمه باأنه يرغب 

يف �سراء قطعة اأر�س �سكني جتاري بالكهربة وبعد ا�سرت�ساد املدعى عليه الثاين من 

�سقيقه املدعى عليه الثالث مت اإعالم املدعي بوجود قطعة االأر�س مو�سوع التداعي 

ومت اإجراء معاينة للوقوف على موقع تلك االأر�س  وقد ت�َسلَّم املدعي �سند امللكية 

والكروكي حتى يت�سنى له اال�ستعالم لدى اجلهات املخت�سة وبعد انق�ساء ثالثة اأيام 

ا باأنه قام باال�ستعالم عن االأر�س  عاد املدعي واأكد رغبته يف �سراء العقار املذكور مقراً

االأر�س وموقعها وم�ساحتها و�سوارعها ومدخلها ونوعها  باالإ�سكان وتو�سل خللفيات 

الفعلي من موقع البناء اخلا�س مبحكمة �سور وطلب منهما حتديد موعد مع مالك 

االأر�س وهو املدعى عليه  االأول الإمتام البيع ونزوالاً عند رغبته وقع حتديد موعد 

مع املالك ومت اإبرام عقد البيع وقام املدعي بت�سليم الثمن ملعاقده الذي توىل بدوره 

هند�سي  ا�ست�ساري  مبكتب  وات�سل  العالئم  املدعي  ت�َسلَّم  وقد  للم�سرتي  امللكية  نقل 

وطلب اإجراء اختبار لرتبة االأر�س الإعداد ت�ساميم البناء واأ�ساف املدعى عليهما 

اأن ما يدعيه املدعي من تعر�سه لعملية غ�س واإيهامه مبميزات غري موجودة باالأر�س 

ا وال دليل عليه وانتهيا اإىل طلب احلكم بعدم َقبول  الدعوى لرفعها على  بقي جمرداً

باأن  املدعي  واإلزام  ثبوتها  لعدم  �سدهما  املوجهة  الدعوى  وبرف�س  �سفة  ذي   غري 

يوؤدي لهما )7٥0ر.ع( اأتعاب حماماة.

اأنه  واأجاب  201٥/10/21م  يوم  بجل�سة  الرابع......  عليه  املدعى  ح�سر  وحيث 

على  وتعرف   )3٨( رقم  االأر�س  قطعة  على  الثالث.....  عليه  املدعى  مع  ح�سر 

املدعي يف االإ�سكان وال يعلم اأنه كان ح�سل اتفاق  بينه وبني املدعى عليهم ثم اأخربه 

ا اأخرى واأ�ساف املدعى عليه الرابع  املدعي باأنه تعر�س للغ�س اإذ اإنه مت بيعه اأر�ساً

بو�ساطة  املدعي  قدم  وحيث  وعاينها,  عليهم  املدعى  مبعية  االأر�س  على  وقف  اأنه 

واأو�سح  عليهم  املدعى  على  احلا�سمة  اليمني  توجيه  طلب  �سمنه  ا  تقريراً حماميه 

�سيغتها لكل طرف فبالن�سبة للمدعى عليه االأول ... اأن يحلف لنفي اأنه قال للمدعي 

اأثناء املعاينة باأن لالأر�س مدخال خا�سا من الناحية الغربية واأن املحكمة قائمة 

على القطعة )36( ومواقفها على القطعة  رقم )37(  وكذلك نفي قوله للمدعى 

عليه الثالث...  بوجود م�سكلة يف املوقع ونفي قوله للمدعى عليه الرابع باأن لالأر�س 

قوله  نفي  على  يحلف  اأن  الثالث  عليه  للمدعى  وبالن�سبة  خا�سة  ومواقف  مدخال 

للمدعي باأنه لالأر�س مدخل خا�س من الناحية الغربية للقطعة رقم )36( املقام 
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عليها بناء املحكمة والقطعة )37( التي بها مواقف املحكمة وكذلك على نفي قول 

الرابع  عليه  للمدعى  وبالن�سبة  باالأر�س,  م�سكلة  توجد  باأنه  له   ... عليه  املدعى 

... اأن يق�سم على نفي اأن املدعى عليه ... اأبلغه باأنه يوجد مدخل خا�س ومواقف 

خا�سة لالأر�س.

موقفه  واأ�س�س  عليه  احلا�سمة  اليمني  توجيه  يف  الثالث   عليه  املدعى  نازع  وحيث 

على اأنها ال تتعلق ب�سخ�سه واإمنا هي تخ�س املدعى عليه االأول وف�سالاً عن ذلك فاإنها 

ا اأ�سيالاً ويف �سق اآخر يعّد  م�سطربة اإذ اإنها يف �سق منها يعّد املدعى عليه الثالث خ�سماً

ا وبناءاً على ما تقدم طلب املدعى عليه الثالث رف�س توجيه اليمني احلا�سمة  �ساهداً

على  اليمني  وحلف  201٥/11/4م  يوم  بجل�سة  الثاين  عليه  املدعى  ح�سر  وحيث 

اأنه مل يقل للمدعي اأثناء معاينة االأر�س اأن لها  مدخالاً من الناحية الغربية ولها 

واأن  رقم )36(  املحكمة هي  املقامة عليها  القطعة  باأن  يقل  مواقف خا�سة كما مل 

املواقف التابعة لها تقع بالقطعة )37( وقد الحظت املحكمة �سلب حم�سر اجلل�سة 

اأن اليمني مل توجه على املدعى عليه الثاين.

مع  وقف  باأنه  واأقر  201٥/11/4م  يوم  بجل�سة  الثالث  عليه  املدعى  ح�سر  وحيث 

املدعي على االأر�س ومل يكن بها وقتها عالئم فو�سف االأر�س على حد الكروكي باأنه 

اأمرت املحكمة  الغربية ومواقف خا�سة, وملا  الناحية  يوجد بها مدخل خا�س من 

القول  نفيه  حول  لتكون  �سيغتها  عدلت  اأن  بعد  اليمني  باأداء  الثالث  عليه  املدعى 

للمدعي اإن القطعة التي بنيت فوقها املحكمة هي رقم )36( واأن املواقف هي بالرقم 

)37( نكل املدعى عليه.

املدعي  حل�سور  201٥/12/2م  يوم  جلل�سة  الدعوى  تاأجيل  املحكمة  قررت  وحيث 

الأداء اليمني ح�سب ال�سيغة الواردة مبذكرته.

ب�سور  االإ�سكان  مدير  من  كل  باإدخال  والثالث  الثاين  عليهما  املدعى  قام  وحيث 

املدعى  نائب  واأو�سح  للق�ساء............  االإدارية  ال�سوؤون  وجمل�س  �سور  وبلدية 

ملا �سرع يف و�سع العالئم بعد  اأنه  عليهما الثاين والثالث مبذكرة الطلبات العار�سة 

ال�سوؤون  وجمل�س  �سور  بلدية  املدخلني  اخل�سمني  اأن  تبني  البيع  موجبات  اإمتام 

االإدارية للق�ساء قاما بنحت اجلبل  وتعديا على ال�سارع الثابت بالكوركي بحوايل 

املحكمة  مبنى  مالك  عمد  كما  املحكمة  مبنى  اأمام  تقع  التي  االأر�س   قطعة  ن�سف  

اإىل فتح باب جهة القطعة املجاورة له مبعاونة اخل�سم املدخل الثالث يعرف االآن 
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باإلغاء �سكة مب�ساحة خم�سة  ال�ساد�س  امل�ساجني كما قام  اخل�سم  املدخل  مبدخل 

اأمتار  تقع قبالة املدخل الرئي�سي للمحكمة كما عمد اخل�سمان  املدخالن اخلام�س 

وال�ساد�س اإىل تو�سيع ملكيتهم حتى تاآكل ال�سارع وجزء من القطعة )36( وحت�سال 

على اإباحات بناء من اخل�سم املدخل بلدية �سور, وانتهى نائب املدعى عليهما اإىل 

طلب احلكم بعدم َقبول الدعوى؛ لرفعها على غري ذي �سفة, وَقبول اإدخال اخل�سوم 

ومن  الدعوى  مو�سوع  حقيقة  على  للوقوف  امل�ستندات  بتقدمي  واإلزامهم  املدخلني 

حيث املو�سوع برف�س الدعوى واإلزام املدعي بامل�ساريف واالأتعاب.

وحيث قدم حمامي املدعي مذكرة بتعديل �سيغة اليمني املوجهة اإىل املدعى عليه 

االأول لتكون حول نفيه القول للمدعى عليه الثالث.... بعد البيع واأثناء املعاينة 

ملوقع االأر�س باأنه يوجد بها م�سكلة وقد وافق املدعى عليه االأول على �سيغة اليمني 

واأداها وحلف على النفي.

وحيث قررت املحكمة رف�س مطلب االدخال بناءاً على عدم جديته وانتفاء جدواه 

وحيث اأ�سدرت املحكمة االبتدائية ب�سور حكمها رقم )٨3( بتاأريخ 201٥/12/23م 

الذي ق�سى برف�س الدعوى واإلزام املدعي الر�سوم وامل�ساريف, وقد اأ�س�ست املحكمة 

العيب  �سند خيار  البيع على  اأ�س�س طلب ف�سخ عقد  املدعي  اأن  ق�ساءها على اعتبار 

املتمثل يف الو�سف غري ال�سحيح ملميزات املوقع وبناء على ذلك فاإن مقت�سيات املادة 

)149( من قانون املعامالت هي التي تنطبق على وقائع احلال, وقد جاء بتلك املادة 

اأنه يثبت خيار العيب يف عقود املعاو�سة على املعقود عليه ولو مل ي�سرتط يف ن�س 

ا  ا ليثبت مبوجبه حق الف�سخ طبقاً ا خفياًّ ا وموؤثراً العقد ويلزم  اأن يكون العيب قدمياً

للمادة )1٥1( من قانون املعامالت املدنية ومبا اأنه تبني واأن االأمر ال يتعلق ب�سيء يف 

�سفة املعقود عليه ذاته واإمنا و�سف القطع املجاورة لقطعة االأر�س املبيعة واأماكنها 

هو الذي اأغرى املدعي بال�سراء وطاملا اأدى املدعى عليه االأول اليمني احلا�سمة على 

اأنه مل  اأق�سم املدعى عليه الثاين على  نفيه القول باأنه توجد م�سكلة باالأر�س كما 

لها  التابعة  املواقف  واأن  املحكمة حتمل رقم )36(  املقامة فوقها  القطعة  باأن  يقل 

تقع بالقطعة رقم )37(, وطاملا عدل املدعي عن توجيه اليمني على املدعى عليه 

اأ�سحت  ا يف عقد البيع فاإن الدعوى  اأن املدعى عليه الثالث لي�س طرفاً الرابع, ومبا 

فاقدة لل�سند القانوين النتفاء العيب واجته لذلك رف�سها.

وحيث مل يلق احلكم امل�سار اإليه َقبوالاً لدى املدعي فطعن عليه باال�ستئناف مبوجب 
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ا عليه اخلطاأ يف تطبيق  �سحيفة اأودعها اأمانة �سر املحكمة يف  2016/1/21م ناعياً

اأوهموه  اإن املدعى عليهم  اإذ  اإن التغرير ثابت  القانون والف�ساد يف اال�ستدالل قوالاً 

واأوقفوه على اأر�س غري االأر�س التي ا�سرتاها وو�سفوا له املوقع على غري احلقيقة 

وقد كان على املحكمة الق�ساء ل�سالح طلبه �سيما واأن املدعى عليه الثالث نكل عن 

يوجد  باأنه  للمدعي  باإخباره  الرابع  عليه  املدعى  اأقر  فيما  احلا�سمة  اليمني  اأداء 

ِبَقبول  احلكم  طلب  اإىل  امل�ستاأنف  نائب  وانتهى  باالأر�س  خا�سة  ومواقف  مدخل 

�سدهم  امل�ستاأنف  وباإلزام  واإبطاله  البيع  عقد  بف�سخ  املو�سوع  ويف  �سكالاً  ا�ستئنافه 

بالت�سامن واالنفراد برد مبلغ )90.000ر.ع( قيمة الثمن املدفوع ومبلغ )1.٥00ر.ع( 

عمولة مكتب ال�سم�سرة ومبلغ )42.100ر.ع( لقاء ت�سليم العالئم ومبلغ )100ر.ع( 

واإلزامهم بامل�ساريف ومبلغ  ر�سوم اال�ست�ساري ومبلغ )400ر.ع( لقاء فح�س الرتبة 

)٨00ر.ع( اأتعاب املحاماة.

فيها  جاء  رد  مبذكرة  حماميهما  بو�ساطة  �سدهما........  امل�ستاأنف  اأجاب  وحيث 

لذلك  ا  واعتباراً االبتدائي  بالطور  احلا�سمة  اليمني  اأدى  كان  عليه.....  املدعى  اأن 

واأ�ساف  بخ�سو�سه  احلكم  ا�ستئناف  يجوز  وال  اإليه,  بالن�سبة  انتهت  اخل�سومة  فاإن 

نائب امل�ستاأنف �سدهما اأن امل�ستاأنف �سده االأول نفى كافة ادعاءات امل�ستاأنف جتاه 

اإىل  وانتهى  اأداها  التي  احلا�سمة  اليمني  مبوجب  وذلك  الثالث.....  �سده  امل�ستاأنف 

طلب احلكم بعدم جواز اإقامة اال�ستئناف �سد امل�ستاأنف �سده الثاين الأدائه اليمني 

واإلزام  اأ�سبابه  امل�ستاأنف حمموالاً على  احلا�سمة وبرف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم 

امل�ستاأنف بامل�ساريف مع مبلغ األف ريال اأتعاب املحاماة.

قررت  2016/4/٥م  يوم  بجل�سة  ا  متهيديًّ ا  حكماً اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

مبقت�ساه اإجراء معاينة على املوقع, وقد مت تنفيذه ووقع �سماع االأطراف مبوطن النزاع.

وحيث اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف ب�سور حكمها رقم )1٥( بتاأريخ 2016/٥/31م 

امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  ِبَقبول  ق�سى  الذي 

واألزمت رافعه بامل�ساريف مع مبلغ )٥0ر.ع( اأتعاب حماماة يوؤديه للم�ستاأنف �سدهما 

الثاين والثالث وقد اأ�س�ست املحكمة حكمها على اأن تكييف الدعوى بخيار العيب هو 

املادة  اأحكام  طبقت  ملا  االأوىل  الدرجة  حمكمة  اأ�سابت  وقد  قانوناًا  �سحيح  تكييف 

اأر�س  اأنه وقف على  اأقر  امل�ستاأنف  اأن  )149( من قانون املعامالت  املدنية واأ�سافت 

لدى  والتحقق  التحري  عليه  وكان  بها  اخلا�س  امل�ساحي  الر�سم  وا�ستلم  التداعي, 
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اأداء  اأن  الثانية  الدرجة  حمكمة  الحظت  كما  البيع  اإمتام  قبل  املخت�سة  اجلهات 

امل�ستاأنف �سده االأول اليمني احلا�سمة يغني عن حلف امل�ستاأنف �سده الثالث.

وحيث مل ي�سادف احلكم املذكور َقبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن عليه بالنق�س مبقت�سى 

من   ... املحامي  الطاعن  وكيل  عن  مبكتب.....نيابة  املحامي   .... اأودعها  �سحيفة 

تاأ�س�س  وقد  2016/6/22م,  بتاأريخ  القانونية  واال�ست�سارات  مكتب....للمحاماة 

الطعن على االأ�سباب التالية:

1 ـ اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله قوالاً اإن املدعى عليهم املطعون �سدهم اأوقفوه 

واأقر  اليمني  اأداء  الثالث  عليه  املدعى  رف�س  وقد  ا�سرتاها  التي  غري  اأر�س  على 

ا عن ذلك فاإن املحكمة مل  املدعى عليه الرابع مبا وقع من تغرير على الطاعن ورغماً

ترتب النتيجة القانونية على ذلك بل تولت اإجراء معاينة على االأر�س وقد اأكدت 

بحيثيات حكمها وجود تغيريات يف الواقع اإال اأنها ق�ست برف�س دعواه.

2 ـ الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب قوالاً اإن اأداء املطعون �سدهما االأول 

والثاين اليمني ال ينتفي معه ف�ساد البيع فيبقى العقد قابالاً للف�سخ �سيما واأن املطعون 

التغرير  بوقوع  الرابع  �سده  املطعون  اأقر  فيما  اليمني  حلف  عن  نكل  الثالث  �سده 

احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  ِبَقبول  احلكم  طلب  اإىل  الطاعن  وانتهى 

بهيئة  فيها  للنظر  اال�ستئناف  الدعوى ملحكمة  اإعادة  اأو  له  والت�سدي  فيه  املطعون 

مغايرة, واإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف مع اأتعاب املحاماة وقدرها األف ريال عن 

جميع درجات التقا�سي.

مكتب.....  نائبهما......من  قدمها  مبذكرة  �سدهما......  املطعون  اأجاب  وحيث 

�سند  العليا وقدم  املحكمة  اأمام  للرتافع  واملقبول  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة 

وكالته وجاء مبذكرة الرد اأن الطاعن كان يعلم موقع االأر�س مو�سوع التداعي وهو 

اأوراقها  واإح�سار  مالكها  وعن  عنها  اال�ستعالم  الثاين  �سده  املطعون  من  طلب  الذي  

على  وبناء  احلني,  ذلك  يف  بها  علم  لديه  يكن  مل  الثاين  �سده  املطعون  اأن  واحلال 

الطلب وبعد اأن ات�سح واأن قطعة االأر�س معرو�سة للبيع مت حتديد موعد للوقوف 

على موقع العقار وا�ستالم �سند امللكية والكروكي وفعالاً تنقل الطاعن وعاين االأر�س 

على الطبيعة وت�سلم �سند امللكية والكروكي حتى يتمكن من اال�ستعالم لدى االإ�سكان, 

وبعد مرور ثالثة اأيام ح�سر اإىل مكتب املدعى عليهما الثاين والثالث واأبدى اإ�سراره 

على �سراء قطعة االأر�س فتم حتديد موعد مع املطعون �سده االأول ومت اإبرام عقد 
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البيع وت�سلم البائع الثمن املتفق عليه وقام بنقل امللكية اإىل الطاعن وت�سلم االأخري 

ا وتوجه اإىل اال�ست�ساري الهند�سي لتنفيذ ر�سومات هند�سية  العالئم ور�سي بها متاماً

ا الإجناز ت�سميم  ا�ستعداداً واإجراء اختبار عليها  الرتبة  منه فح�س  لالأر�س, وطلب 

البناء وبالتايل فاإن ما يدعيه الطاعن من تعر�سه للغ�س والتغرير غري �سحيح واأ�ساف 

املطعون �سدهما اأن املطعون �سده االأول واملطعون �سده الثاين حلفا اليمني احلا�سمة 

ا للمادة )7٥(  ا لذلك فاإن الدعوى اأ�سحت منهية وال يجوز الطعن عليها وفقاً واعتباراً

من قانون االإثبات ثم الحظ املطعون �سدهما اأن املحكمة كيفت الدعوى على �سواب 

حني اعتربت اأن اأ�سا�سها الف�سخ للعيب يف املبيع ولي�س يف اأهلية املتعاقدين وطاملا مل تثبت 

اإرادة طريف العقد �سائبة فاإنه ال موجب لف�سخه, وانتهى نائب املطعون �سدهما اإىل طلب:

وتاأييد  الطعن  برف�س  ـ   2 باليمني,  الدعوى  النتهاء  الطعن  جواز  بعدم  احلكم  ـ   1

احلكم املطعون عليه, واإلزام الطاعن بامل�ساريف والر�سوم, ومقابل اأتعاب املحاماة.    

املحكمـــــــــــــــــة

ا جلميع �سروطه  حيث قدم مطلب النق�س ممن له ال�سفة وامل�سلحة وقد كان م�ستوفياً

. ال�سكلية واجته َقبوله �سكالاً

اأنه  ا  عار�ساً الراهنة  الدعوى  رفع  الطاعن  اأن  تف�سيله  �سلف  مما  ي�ستخل�س  وحيث 

ا لذلك  اتفق مع املطعون �سدهم على �سراء قطعة االأر�س مو�سوع التداعي وتنفيذاً

املدعى  اأن  الطاعن  االأول وحيث يدعي  املطعون �سده  مع  البيع  اأبرم عقد  االتفاق 

ا  اأو�سافاً اأ�سندوا لها  اأوقفوه باأر�س مغايرة لالأر�س التي رغب يف �سرائها وقد  عليهم 

�سللته  خ�سومه  اأتاها  التي  املناورات  واأن  احلال,  لواقع  مغايرة  وهمية  ومميزات 

وحملته على ال�سراء, واأنه لوال تاأثري تلك املخاتالت ملا كان يتعاقد ب�ساأن ذلك العقار 

وبناءاً على هذه الوقائع اأ�س�س الطاعن طلب ف�سخ عقد البيع على خيار العيب.

وحيث تقت�سي اأحكام املادة )149( من قانون املعامالت املدنية اأنه يثبت خيار العيب 

يف عقود املعاو�سة املالية ولو مل ي�سرتط يف العقد وي�سرتط يف العيب الذي يثبت به 

ا  ا يف قيمته اأو معوقاً ا على العقد وموؤثراً اخليار اأن يكون وجوده يف املعقود عليه �سابقاً

ا. لغر�س العاقد منه واأن يكون خافياً

العامة  القواعد  ت�سري  اأنه  املدنية  املعامالت  قانون  من   )402( املادة  تن�س  وحيث 

ا للطاعن  ب�ساأن خيار العيب على عقد البيع, وحيث يتبني اأن الباعث الذي كان دافعاً
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يف �سراء االأر�س هو اعتقاده بناءاً على ما ذكره له املطعون �سدهم يف وجود مدخل 

وموقف خا�س باملبيع, وحيث اإن العيب هو االأمر الواقع يف مادة ال�سيء املبيع فينق�س 

من قيمته اأو منفعته اأو مما هو ظاهر من طبيعة ال�سيء اأو من الغر�س الذي اأعد له.

وبالرجوع اإىل اأوراق الدعوى يت�سح واأنها ظلت خالية مما يفيد وجود عيب الحق 

باالأر�س املبيعة ينال من اإمكانية االنتفاع  منها وا�ستغاللها يف الغر�س املعدة له وال 

�سيء يفيد نق�سان م�ساحتها اأو عدم انطباق عقد البيع �سند امللكية عليها, وحيث  اإن 

ما ينعاه الطاعن يف حقيقة االأمر على البيع هو فوات ال�سفة يف املبيع وال�سفة هي 

اقتنائه,  على  تبعث  التي  واخل�سائ�س  واحلاالت  العوار�س  من  ال�سيء  به  يتميز  ما 

وهي تختلف عن العيب الذي هو اآفة طارئة تخلو منها الفطرة ال�سليمة للمبيع وقد 

اإذا   العيوب اخلفية  ل�سمان  الفقهاء فمنهم من  يعتربها  موجبة  فيها قول  اختلف 

كانت م�سروطة بالعقد ومنهم من يرى خالف ذلك.

معينة  �سروط  توافر  البيع  عقد  �سلب  ي�سرتط  مل  الطاعن  فاإن  اأمر  من  يكن  ومهما 

بخ�سو�س قطع االأرا�سي املجاورة امل�سرتاة وطاملا كان االأمر كذلك فاإنه ال ي�سوغ له 

مطالبة البائع بال�سمان.

وحيث وف�سالاً عن ذلك فاإن الطاعن وجه اليمني احلا�سمة على املطعون �سده االأول 

بال�سيغة التي حددها باإرادته فاأداها املذكور وحينئذ اأ�سحى طلب ف�سخ عقد البيع 

عدمي ال�سند القانوين.

ولئن امتنع املطعون �سده الثالث عن اأداء اليمني احلا�سمة فاإن ذلك ال ينال من �سحة 

�سده  املطعون  دون  طرفيه  بني  القانونية  الآثارة  ا  ومنتجاً ا  نافذاً يظل  الذي  العقد 

ا عنه على اأن يبقى الطاعن على حقه يف الرجوع على  ا اأجنبياًّ الثالث باعتباره طرفاً

البيع  عقد  على  املوؤ�س�سة  التعاقدية  امل�سوؤولية  اإطار  غري  يف  املذكور  �سده  املطعون 

ت�سرفات  من  جانبه  يف  يثبت  قد  يكون  عما  له  التعوي�س  لطلب  التداعي  مو�سوع 

ا للقانون املنظم الأعمال الو�ساطة يف املجاالت العقارية,  ا واإمنا طبقاً اأحلقت به �سرراً

وحيث اإنه ال تاأثري  الإقرار املطعون �سده الرابع بواقعة اإخباره الطاعن باأن االأر�س 

املبيعة لها مدخل ومواقف خا�سة على �سحة ونفاذ العقد طاملا وجه الطاعن اليمني 

احلا�سمة على معاقده واأداها.

رام  ما  اإذا  ا  حمفوظاً الرابع  �سده  املطعون  �سد  القيام  يف  الطاعن  حق  يبقى  وحيث 
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مقا�ساته من اأجل ما قد يكون ت�سبب فيه من اأ�سرار يف اإطار ما تخوله له مقت�سيات 

امل�سوؤولية عن الو�ساطة العقارية.

وحيث يتلخ�س مما تقدم اأن البيع انعقد بني طرفيه على الوجه ال�سحيح, وقد كان 

ا على جميع �سرائطه ال�سكلية واملو�سوعية وهو يعد بذلك �سريعة املتعاقدين  حائزاً

ملا  املو�سوع  حمكمة  اإن  وحيث  القانوين  لالأ�سا�س  ا  فاقداً ف�سخه  طلب  معه  ي�سري  مبا 

ق�ست برف�س الدعوى فاإن حكمها اأ�ساب �سحيح القانون وقد ا�ستند اإىل ما له اأ�سل 

ا على ذلك رف�س الطعن  ثابت باأوراق امللف وال وجاهة يف طلب نق�سه وتعني ترتيباً

واإلزام الطاعن بامل�ساريف.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن بامل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/4/24م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)143(

الطعن رقم 2016/11٨9م

حكم) اأ�س�س- - خطاأ مفرت�س-  اإ�سهام( (  

اأ�س�س احلكم املطعون فيه ق�ساءه على خطاأ املت�سرر دون النظر لواجب اتخاذ  -

وقوع  يف  العمال  م�ساهمة  ومدى  العمل  �ساحب  على  املحمول  احليطة  اأ�سباب 

اأ�سا�س  على  ال�سيء  حفظ  م�سوؤولية  عليه  تقع  من  اإعفاء  واأن  عدمه  من  ال�سرر 

قرينة اخلطاأ املفرت�س يتوقف على اإثبات قيامه من جهته بكل ما يلزم لتفادي 

ا على ذلك فاإن احلكم املطعون فيه اأهمل النظر يف الواجب  وقوع اأي �سرر وترتيباً

املحمول على �ساحب العمل, ومن باملوقع ومدى م�ساهمتهم يف ح�سول ال�سرر وهو 

تق�سري يوجب النق�س.

الوقائــــــع

يت�سح من االأوراق اأن الطاعن ... اأقام دعوى اأمام الدائرة الفردية مبحكمة �سحم 

التي  االأ�سرار  عن  بتعوي�سه  �سدهما...و....  املطعون  باإلزام  املطالبة  ت�سمنت 

�سدهما  املطعون  قبل   من  بهدمه  املكلف  اجلدار  من  جزء  �سقوط  نتيجة  اأ�سابته 

االإيذاء  جنحة  اأجل  من  ا  جزائيًّ اأدينا  وقد  ج�سيما  �سررا  به  اأحلق  مما  راأ�سه  على 

عن غري ق�سد نتيجة عدم اأخذ االحرتازات ال�سرورية عند العمل كما األزما بدفع 

خولة  م�ست�سفى  مبخاطبة  وطالب  )4.396ر.ع(,  بامل�ست�سفى  عالجه  م�ساريف 

اأ�سدرت  2014/10/1٥م  وبتاأريخ  الطبية  بالتقارير  لتزويده  �سحار  وم�ست�سفى 

ا بنظر الدعوى  املحكمة املذكورة حكمها رقم )2014/٥٨م( بعدم اخت�سا�سها قيمياً

واإحالتها للدائرة الثالثية بابتدائية �سحار, ثم تولت املحكمة االبتدائية ب�سحار 

نظر الدعوى بهيئتها الثالثية وقد اأو�سح املدعي اأنه بتاأريخ 2012/9/2٨م تعر�س 

بطلب  جدار  هدم  يف  يعمل  كان  الذي  الثاين.....  عليه  املدعى  فيه  ت�سبب  حلادث 

ا يف الطور االبتدائي ثم األغت حمكمة  من املدعى عليه االأول.... وقد اأدينا جزائيًّ
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العالج  تكاليف  ب�سداد  اإلزامهما  على  واأبقت  االأول  عليه  املدعى  اإدانه  اال�ستئناف 

لوزارة ال�سحة وقد قدم املدعي �سحيفة بتعديل الطلبات ت�سمنت املطالبة باإلزام 

ا�ستنادا  اإ�ساباته  عن  )200.000ر.ع(  ب�سداد  واالنفراد  بالت�سامن  عليهما  املدعى 

اإىل امل�سوؤولية التق�سريية.

وبتاأريخ 201٥/3/4م اأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )2014/432م( باإلزام املدعى 

وخم�سمائة  ا  األفاً وع�سرين  �سبعة  للمدعي  يوؤديا  باأن  االنفراد  اأو  بالت�سامن  عليهما 

ا للمحاماة ورف�س  وخم�سني رياالاً واألزمتهما م�ساريف الدعوى وثالثمائة ريال اأتعاباً

ما زاد على ذلك من طلبات.

ا بدفع م�سارف  ا على احلكم اال�ستئنايف اجلزائي الذي اأقر اإلزامهما ابتدائيًّ تاأ�سي�ساً

العالج وعلى املر�سوم ال�سلطاين املتعلق بالديات واالأرو�س مبا يتنا�سب وال�سرر الذي 

والنزيف  اجلراحية  والعملية  الوعي  وفقدان  واجلروح,  الك�سور  يف  واملتمثل  حلقه 

باالأنف والفم واالنتفاخ.

ا  ا�ستئنافاً عليه.....  املحكوم  �سجل  كما   ... عليه  واملدعى   ... املدعي  فا�ستاأنف 

 ,290( رقم  حكمها  اأ�سدرت  وقد  بالنظر  �سحار  ا�ستئناف  حمكمة  وتعهدت  ا  فرعيًّ

201٥/921م( بتاأريخ 2016/٥/31م ِبَقبول اال�ستئنافات الثالثة �سكالاً ويف املو�سوع 

ا برف�س الدعوى واألزمت امل�ستاأنف �سده....  باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

مب�ساريف اال�ستئنافات الثالثة.

ا كان يف موقع العمل بدون علم العمال الذين يقومون  ا على اأن امل�ستاأنف اأ�سليًّ تاأ�سي�ساً

وكان  ب�سالمته  الكفيلة  التدابري  يتخذ  ومل  بعودته  ي�سعرهم  ومل  اجلدار  بهدم 

عليه اإعالمهم بوجوده داخل املبنى الذين يقومون بهدمه وبذلك انتفت امل�سوؤولية 

التق�سريية وكان عليه عدم دخول املبنى اأثناء عملية الهدم.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنف ... فطعن فيه بالنق�س لدى املحكمة 

العليا مبوجب �سحيفة باأ�سباب الطعن ت�سمنت االأ�سباب التالية:

ــ خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه:

قوالاً باأن احلكم اجلزائي االبتدائي رقم )2013/339م( اأدان املطعون �سدهما....

واأن االأول ا�ستاأنف احلكم فرباأه من تهمة االإيذاء؛ الأنه مل ي�سرتك يف عملية الهدم 
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ا اأثناء الفعل مع تاأكيد م�سوؤوليته املدنية عن اأعمال تابعة املطعون  ومل يكن حا�سراً

جنحة  اأجل  من  باإدانته  القا�سي  اجلزائي  احلكم   ي�ستاأنف  مل  الذي  االأول  �سده 

ا يف حقه اإال اأن احلكم املطعون فيه جتاهل ذلك, وقد اأقر  االإيذاء, واأ�سبح احلكم باتًّ

ق�ساء املحكمة العليا اأن مناط االلتزام باحلكم اجلزائي هو مدى ثبوت وقوع الفعل 

احلكم   جتاهل  كما  واجلزائية  املدنية  الدعويني  بني  امل�سرتك  االأ�سل  وهو  ال�سار, 

املطعون فيه اأحكام املادة املدنية مما ي�ستوجب نق�سه.

ــ الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل:

ا  قوالاً باأن احلكم املطعون فيه مل يتعر�س حلجية احلكم اجلزائي مبا يجعله قا�سراً

يف اأ�سبابه مع نفي امل�سوؤولية التق�سريية عن املطعون �سدهما وحتميلها على الطاعن 

بعدم االإعالن عن عودته للموقع اأثناء عملية الهدم مبا يجعل احلكم املطعون فيه 

ا مبا  ا عليه واملجني عليه جانياً حاال حمل املحكمة اجلزائية وجاعالاً اجلاين جمنيًّ

يوجب النق�س والت�سدي.

ــ خمالفة الثابت باالأوراق:

املطعون  اإقرار  وهو  اجلزائي  باحلكم  الثابت  خالف  فيه  املطعون  احلكم  باأن  قوالاً 

الغري  متنع  وحواجز  حتذيرية  الفته  و�سع  من  االحتياطات  اخذ  بعدم  �سدهما 

ا ال تعفيه من حتمل  وتنبهه من املرور  باملكان واأن تربئة املطعون �سده جمال جزائيًّ

املطعون  تابعه  خطاأ  م�سوؤولية  املتبوع  حتمل  قاعدة  اأ�سا�س  على  املدنية  امل�سوؤولية 

ا بتحمل م�ساريف العالج لذا فقد طالب الطاعن بالنق�س  �سده....وقد األزما جزائيًّ

�سدهما  املطعون  واإلزام  عليها  هو  التي  ال�سيئة  ال�سحية  للحالة  ا  نظراً والت�سدي 

بالت�سامن وتاأييد احلكم االبتدائي مع اإلزامها بامل�ساريف واألف  ريال اأتعاب حماماة.

وحيث رد املطعون �سده ... بو�ساطة وكيله مبذكرة ت�سمنت اأن تربئة املطعون �سده 

ا من تهمة االإيذاء تعفيه من امل�ساءلة املدنية واأن احلكم املطعون فيه ملا حمل  جزائيًّ

الطاعن امل�سوؤولية نتيجة عدم اأخذ االحتياطات الالزمة عند العودة للموقع اأثناء 

هدم اجلدار يكون قد اأ�ساب �سحيح القانون واأن م�سوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعة 

تكون يف حالة واحدة وهي اأن يكون العمل غري م�سروع بخالف ما ح�سل, وهو عملية 

هدم جدار اأما عن عدم طعنه يف احلكم اجلزائي الذي األزمه ب�سداد م�ساريف العالج 

فكان الأ�سباب اإن�سانية, وطلب رف�س الطعن.
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املحكمـــــــــــــــــة

من حيث ال�سكل: 

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبوله �سكالاً

من حيث املو�سوع: 

طلب  يف  الطاعن  دعوى  برف�س  ق�ساءها  فيه  املطعون  احلكم  املحكمة  عللت  حيث 

التعوي�س عما حلقه من �سرر يف عدم اتخاذ االحتياطات الالزمة من قبل الطاعن 

عند عودته للموقع اأثناء عملية هدم اجلدار, وذلك بعدم اإخطاره للعمال بذلك, 

وبذلك حمل م�سوؤولية ما حلقه من �سرر.

وحيث ثبت من االطالع على احلكم اال�ستئنايف اجلزائي رقم )2013/7٥1م( ال�سادر 

ا من جرمية االإيذاء لعدم  2014/4/13م اأنه براأ املطعون �سده ... جزائيًّ بتاأريخ 

ا وعدم ا�سرتاكه يف اأعمال الهدم مع حتميله امل�سوؤولية املدنية  ارتكابه خطاأ جنائيًّ

باإلزامه ب�سداد م�ساريف العالج بامل�ست�سفى على اأ�سا�س قاعدة م�سوؤولية املتبوع عن 

اأعمال تابعة وهو العامل الذي توىل اأعمال هدم اجلدار وهو املطعون �سده....

حجية  يطرح  ال  ال�سيئية  امل�سوؤولية  اأ�سا�س  على  التعوي�س  بطلب  القيام  اإن  وحيث 

ال  بالرباءة  احلكم  اأن  على  ال�سبب  الختالف  املدين  القا�سي  اأمام  اجلزائي  احلكم 

يوؤثر على م�ساألة تعوي�س امل�سرور فنفي اخلطاأ عن املتهم من قبل القا�سي اجلزائي 

اأن القا�سي اجلزائي دوره معاينة اجلرمية واإبراز  ال يقيد القا�سي املدين باعتبار 

كاالإيذاء  الق�سدية  غري  اجلرمية  يف  وهي  باالإدانة  احلكم  عند  االأ�سا�سية  اأركانها 

اأن  خطاأ يتمثل يف خطاأ اجلاين وال�سرر املحدث وعالقة ال�سببية بينهما ولي�س له 

يعتد بخطاأ من حلقه ال�سرر اإذ هو ال ي�سكل اأحد اأركان اجلرمية.

�سرر  من  حلقه  عما  كاملة  امل�سوؤولية  الطاعن  حّمل  فيه  املطعون  احلكم  اإن  وحيث 

ب�سبب عدم اإخطار العمال باملوقع بعودته ودخوله املكان اأثناء عملية هدم اجلدار 

ا بذلك عن واجب اتخاذ اأ�سباب الوقاية املحمولة على �ساحب العمل ومدى  متغا�سياً

التزامه باأ�سباب ال�سالمة ودور العمال يف ذلك ومدى قيام م�سوؤولية املتبوع عن اأعمال 

تابعة اإن وجدت.

لواجب  النظر  دون  املت�سرر  اأ�س�س ق�ساءه على خطاأ  فيه  املطعون  اإن احلكم  وحيث 

اأ�سباب احليطة املحمول على �ساحب العمل ومدى م�ساهمة العمال يف وقوع  اتخاذ 

ال�سرر من عدمه واأن اأعفاء من تقع عليه م�سوؤولية حفظ ال�سيء على اأ�سا�س قرينة 



– 69٥ –

اأي  لتفادي وقوع  ما يلزم  اإثبات قيامه من جهته بكل  اخلطاأ املفرت�س يتوقف على 

ا على ذلك فاإن احلكم املطعون فيه اأهمل النظر يف الواجب املحمول على  �سرر وترتيباً

يوجب  تق�سري  وهو  ال�سرر  ح�سول  يف  م�ساهمتهم  ومدى  باملوقع  ومن  العمل  �ساحب 

ا بهيئة مغايرة. النق�س مع االإحالة للنظر جمدداً

واإرجاع  بامل�ساريف  �سدهما  املطعون  اإلزام  وتعني  طعنه  يف  الطاعن  جنح  وحيث 

الكفالة للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط للنظر بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهما 

بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/4/24م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)144(

الطعن رقم 2016/1269م

بيع ) التزام- ت�سليم – ثمن( 

ودائن  - املبيع  بت�سليم  مدين  فالبائع  تباديل  التزام  على  ينطوي  البيع  عقد 

االلتزام  طريف  من  واحد  لكل  جاز  لذلك  ذلك  بخالف  ملتزم  وامل�سرتي  بالثمن 

التباديل اأن ميتنع عن الوفاء مبا عليه حتى يتمم االآخر ما التزم به من جهته 

اإجراءات التنازل  اأمت البائع  اإال متى  فال ي�ساأل امل�سرتي عن الوفاء بثمن املبيع 

لدى االإ�سكان.

الوقائــــــع

يت�سح من االأوراق اأن املطعون �سده.... اأقام دعوى لدى املحكمة االبتدائية مب�سقط 

واملا�سحة  باخلوير  الكائنة  االأر�س  قطعة   ... الطاعن  من  ا�سرتى  اأنه  ت�سمنت 

وثالثمائة  مليون  قدره  مببلغ  201٥/٥/2٨م  يف  موؤرخ  عقد  مبوجب  )٥90م2( 

وع�سرون األف ريال عماين �سدد منه فور توقيع العقد )20.000ر.ع(  على اأن ي�سدد 

الباقي فور التنازل عن ملكية االأر�س ونقلها اإىل ا�سمه خالل اأ�سبوع من تاأريخ العقد 

وقد ت�سمن  البند )7( من العقد خلو العقار من الرهون واحلجوزات واملوانع القانونية 

لكن بعد توقيع العقد فوجئ برهن ل�سالح البنك ... مببلغ يفوق )600.000ر.ع( 

وقد اأخفى البائع ذلك باأن �سلمه �سورة من ملكية قدمية ال تت�سمن الرهن مبا يجعله 

ا عن نقل امللكية اإليه لذا فقد طالب املدعي بف�سخ  خمالاً بالتزامه التعاقدي وعاجزاً

ا للعدول  العقد واإلزام املدعى عليه باإرجاع العربون ومثله حتى خ�سارة العربون ثمناً

حتمل  باعتباره  )119.3٨2.392ر.ع(  قدره  مبا  اأ�سابه  الذي  ال�سرر  تعوي�س  مع 

مبلغ )10.000ر.ع( لبنك ... كر�سوم ح�سوله على متويل �سراء االأر�س كما ا�ستقطع 

ا�سرتداده  القر�س وقدره )3٥.3٨2.392ر.ع( مل ي�ستطع  الق�سط االأول من  البنك 

فرتة  خالل  للمبنى  االإيجارات  من  حرمانه  التعوي�س  مبلغ  باقي  وميثل  البنك,  من 
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ا مببلغ )12.400ر.ع( ت�سرب يف �ستة اأ�سهر مبجموع  البيع حيث اإن املبنى موؤجر �سهريًّ

ت�سهيالاً عليه  واأنه  بالرهن  املدعي  اأخرب  باأنه  املدعى عليه  رد  )74.000ر.ع( وقد 

التاأ�سري عليها بالرهن؛  امللكية قبل  البنك �سلمه �سورة من  احل�سول على متويل من 

الأن االأ�سل لدى الراهن بدليل اأن املدعى عليه اأخرب البنك مبا�سرة بعد البيع باأنه 

ومت  القر�س,  ح�ساب  يف  تبقى  ما  واإيداع  الرهن  ح�ساب  لت�سوية  العقار  بيع  ب�سدد 

التخاطب بني البنكني بخ�سو�س البيع بعلم وبطلب من املدعي ح�سب ر�سالة �سادرة 

عنه لكن العملية مل تتم؛ لف�سل املدعي يف احل�سول على التمويل من البنك ويف ذلك 

اإخالل بالتزامه التعاقدي املتمثل يف الوفاء بالثمن وطلب رف�س الدعوى.

بف�سخ عقد  رقم )201٥/732م(  املحكمة حكمها  اأ�سدرت  2016/2/17م  وبتاأريخ 

ريال  األف  بع�سرين  واملقدر  املعجل  الثمن  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  واإلزام  البيع 

عماين واإلزامه بامل�ساريف ومائة ريال اأتعاب حماماة ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

ا  طبقاً العقد  ف�سخ  طلب  للم�سرتي  يخول  باملبيع  رهن  وجود  ثبوت  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً

لعدم  التعوي�س  طلب  ورف�س  العربون  ا�سرتداد  مع  مدنية  معامالت   )39٨( للمادة 

اإثبات ال�سرر.

بتاأريخ  حكمها  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وقد  احلكم  الطرفان  فا�ستاأنف 

وذلك  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  2016/432م(   ,263( رقم  حتت  2016/6/14م 

ا قدره ع�سرة اآالف ريال عماين  باإلزام امل�ستاأنف �سده باأن يوؤدَي للم�ستاأنف تعوي�ساً

ويف اال�ستئناف )2016/432م( برف�سه وحملت املحكوم �سده امل�ساريف.

ا على اأن البائع اأخل بالتزامه التعاقدي املتمثل يف نقل امللكية للم�سرتي الذي  تاأ�سي�ساً

تكبد مبالغ متويل القر�س ل�سراء العقار املحكوم بف�سخه ما ي�ستدعي تعوي�سه عن 

بخلو  البائع  فيه  اأقر  الذي  العقد  من   )7( بالبند  ا  والتزاماً ب)10.000ر.ع(  ذلك 

العقار من الرهون واإذ ظهر خالف ذلك فاإنه يحق للم�سرتي املطالبة باملبلغ املدفوع 

وف�سخ العقد وقد اأخفى البائع الرهن بت�سليم امل�سرتي �سورة من ملكية خالية من 

الرهن ما يوجب تاأييد حكم الف�سخ.

مبوجب  بالنق�س  فيه  فطعن  عليه  املحكوم  لدى  َقبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

�سحيفة باأ�سباب الطعن ت�سمنت ما يلي:

ــ خمالفة القانون والف�ساد يف اال�ستدالل:
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قوالاً باأن احلكم املطعون فيه اأخطاأ تطبيق القانون حني ق�سى بالف�سخ دون البحث 

والتق�سي لتحديد الطرف املخل؛ معتمدة االإخالل يف جانب الطاعن بعدم االإف�ساح 

للمطعون �سده مبو�سوع الرهن, وقد كان عليها التحري حول ذلك هل ح�سل �سهوا اأم 

ا وهل اأثر ذلك يف �سري االإجراءات يف اإمتام عملية البيع وهل اأن املطعون  �سده  قا�سداً

لبنك  االإ�سالمية  النافذة  ال�سراء ممول من  واأن  بالتزامه خا�سة  الوفاء  قادر على 

ظفار لذلك طالب الطاعن بالتحقيق يف الدعوى و�سماع العاملني بح�ساب مي�سرة هل 

البنك على علم بالرهن وهل يوؤثر ذلك على اإمتام البيع خا�سة واأن البنكني الراهن 

واملمول للبيع على ا�ستعداد لفك الرهن واملالك اأبرم عقد البيع لكن التخاذل جاء 

من املطعون �سده واأ�ساف الطاعن اأن البند املت�سمن خلو العقار من الرهن مل ميثل 

ا لذلك ملوافقة البنك الراهن كما اأن مبلغ التعوي�س  ا يف نقل ملكية العقار اأو مانعاً عائقاً

املحكوم به اإىل جانب ا�سرتداد العربون غري موؤيد خا�سة واأن القر�س مل ي�سرف, لذا 

ا النق�س واالإحالة. فقد طالب الطاعن بالنق�س والت�سدي ورف�س الدعوى واحتياطيًّ

وحيث رد املطعون �سده باأن احلكم املطعون فيه اأيد حكم اأول درجة يف الف�سخ, ورد 

ا  العربون واأ�ساف مبلغ التعوي�س )10.000ر.ع( ومل يعدل املبلغ املحكوم به ابتدائيًّ

ا باإقرار  كما زعم ذلك الطاعن واأن الف�سخ ا�سا�سه اإخفاء الرهن وت�سمن البيع بنداً

ا للحقيقة ما يوؤيد طلب الف�سخ والتعوي�س, وقد  الطاعن يخلو العقار من الرهن خالفاً

اأما عن عدم حتقيق املحكمة  ن�س قانون املعامالت املدنية على ذلك باملادة )171( 

الطلوب  ال�سهود  واأن  خا�سة  الجتهادها  مرتوك  فاالأمر  ال�سهود  و�سماع  الدعوى   يف 

ا يف العقد واأ�ساف اأن مقدار التعوي�س املحكوم به وفق ال�سلطة  �سماعهم لي�سوا طرفاً

اأدىل بها املطعون �سده التي تو�سح  ا للم�ستندات التي  التقديرية للمحكمة ا�ستناداً

قيام بنك ... بخ�سم ر�سوم على ت�سهيالت مبلغ وقدره ع�سرة اآالف ريال رغم اأن املبلغ 

ال يجرب ال�سرر بل هو مبلغ م�سرتد وقد قبله املطعون �سده وطلب رف�س الطعن.

ا ملا رد به املطعون �سده فاإن احلكم املطعون فيه عدل  وحيث عقب الطاعن اأنه خالفاً

ا من ع�سرين اإىل ع�سرة اآالف ريال ومل ي�سف ع�سرة اآالف  املبلغ املحكوم به ابتدائيًّ

ريال اإىل املبلغ املحكوم به وهو الع�سرون األف ريال, وقد �سدد الطاعن املبلغ املحكوم 

ا )10.000ر.ع( بطلب من قا�سي التنفيذ يف حني عقب املطعون �سده  به ا�ستئنافيًّ

بدوره باأن �سداد الطاعن فيه اإقرار بعدم اأحقيته باملبلغ ويجعل الطعن يف �ساأنه غري 

مقبول وخمالف للمادة )202( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية التي تن�س 

على عدم جواز  الطعن ممن قبل احلكم.   
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املحكمـــــــــــــــــة

من حيث ال�سكل: 

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبوله �سكالاً

من حيث املو�سوع: 

حيث اإنه من التزامات البائع القيام بكل ما هو �سروري من جانبه لنقل امللكية اإىل 

ا الأحكام املادة )377( من قانون املعامالت املدنية كما يلتزم البائع  امل�سرتي تطبيقاً

اأو ن�س  اآخر ما مل يكن هناك اتفاق  ا من كل حق  بت�سليم املبيع اإىل امل�سرتي جمرداً

قانوين يق�سي بغري ذلك )املادة 379( من ذات القانون.

البائع  اإقرار  ال�سابعة منه  املادة  الف�سخ يف  البيع مو�سوع دعوى  وحيث ت�سمن عقد 

)الطاعن( اأن املبيع خال من جميع الرهون واحلجوزات واملوانع القانونية واأنه اإذا 

ظهر خالف ذلك يحق للطرف الثاين امل�سرتي املطالبة برد املبلغ املدفوع مع التعوي�س 

الالزم كما ت�سمنت املادة )12( من عقد البيع اأن يتم التنازل يف وزارة االإ�سكان خالل 

فرتة اأ�سبوع من توقيع العقد.

امل�سرتي  على  اأخفى  باأن  التعاقدي  بالتزامه  )الطاعن(  البائع  اإخالل  ثبت  وحيث 

)املطعون �سده( اأن املبيع مثقل برهن وقد �سلمه عقد التعاقد �سورة قدمية من �سند 

التملك قبل توظيف الرهن وقد اقت�ست املادة )4( من العقد قيام البائع عند توقيع 

العقد وا�ستالم العربون بت�سليم امل�سرتي امللكية االأ�سلية للعقار املبيع وكذلك كافة 

االأوراق االأ�سلية.

بنود  الطاعن  خمالفة  بتحقيق  العقد  انف�ساخ  عاين  فيه  املطعون  احلكم  اإن  وحيث 

العقد وق�سى بف�سخ العقد ا�ستجابة لطلب املطعون �سده.

الإمتام  الراهن  البنك  لدى  �سعى  اإنه  مبقولة  ذلك  يف  الطاعن  منازعة  اإن  وحيث 

موجبات رفع الرهن واأن عدم التوفق يف ذلك �سببه امل�سرتي املطعون �سده ال وجه 

قانوين له طاملا مل يثبت جتدد االلتزام باتفاق جديد على ال�سري يف تنفيذ العقد 

الف�سخ,  بطلب  يتم�سك  وجعله  �سده  املطعون  نفاه  ما  وهو  الرهن  موجبات  باإمتام 

واإرجاع احلالة ملا كانت عليه قبل التعاقد مع غرم ال�سرر خا�سة وقد اأثبت اأنه اأمت 

اإجراءات احل�سول على قر�س لتمويل عملية البيع وبذل يف �سبيل ذلك مبالغ ل�سالح 

البنك الذي اأعد جدوالاً لتق�سيط الدين.
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مدين  فالبائع  تباديل  التزام  على  ينطوي  البيع  عقد  فاإن  لذلك  ا  ترتيباً وحيث 

بت�سليم املبيع ودائن بالثمن وامل�سرتي ملتزم بخالف ذلك, لذلك جاز لكل واحد من 

طريف االلتزام التباديل اأن ميتنع عن الوفاء مبا عليه حتى يتمم االآخر ما التزم به 

من جهته فال ي�ساأل امل�سرتي عن الوفاء بثمن املبيع اإال متى ما اأمت البائع اإجراءات 

 )12( بالبند  جاء  ح�سبما  العقد  توقيع  من  اأ�سبوع  خالل  االإ�سكان  لدى  التنازل 

من عقد البيع وهو ما مل يتحقق مبا يجعل املجادلة يف الف�سخ الناجم عن اإخالله 

بالتزامه التعاقدي غري ذي اأ�سا�س قانوين وتعني رف�س الطعن.

وحيث خاب الطاعن يف طعنه واجته اإلزامه بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.     

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه, واإلزام الطاعن بامل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/٥/29م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)14٥(

الطعن رقم 2016/204م

بناء )اإباحة- قيود( 

ح�سول املطعون �سده على اإباحة بناء وعدم التع�سف يف ا�ستعمال حقه يف ظل  -

وجوب احرتام حق االأجوار, وعدم الك�سف على اجلار املال�سق وعدم االإ�سرار 

به اإذ امل�سرة ال حتاز وللجار حق القيام على اأ�سحاب االأماكن امل�سرة بحقوقهم 

التخاذ الو�سائل الالزمة لرفع �سبب امل�سرة واأن االإباحة املمنوحة الأ�سحاب تلك 

االأماكن واملباين ال ت�سقط حق االأجوار يف القيام.  

الوقائــــــع

بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  لدى  دعوى  اأقام  الطاعن...  اأن  االأوراق  من  يت�سح 

ا كائنة باحليل والية ال�سيب م�ساحتها )42.٨60م2( وقد  ت�سمنت اأنه ميتلك اأر�ساً

فوجئ باأن جاره املطعون �سده االأول.... قد حت�سل على اإباحة لبناء اأربعة مباٍن 

بعدد طابقني لكل مبنى وملحق لل�سطح واملجاورة الأر�سه واأن املطعون �سدها الثانية 

بلدية م�سقط اأ�سدرت اإباحة البناء دون مراعاة حلقوق اجلار واأن املطعون �سدهما 

الثالث / ... للتجارة واملقاوالت والرابعة / ..... الهند�سية تقومان بالبناء الذي 

ا  جداً كبرية  وباأعداد  )الطاعن(  املدعي  منزل  على  مطلة  وا�سعة  نوافذ  على  يحتوي 

وت�سرف على منزله يف خمالفة لتنظيم املباين مبحافظة م�سقط لذا فقد طالب مبا يلي:

1 ـ اإيقاف اأعمال البناء حلني ح�سم الدعوى.

ا. 2 ـ اإلزام املدعى عليه االأول بغلق النوافذ املطلة على منزله نهائيًّ

3 ـ اإلزام املدعى عليها الثانية باإلغاء اإباحة البناء.

اإ�سدار  اأن  اعتبار  على  الدعوى  بنظر  املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  البلدية  ردت  وقد 

ا وبعد التحقيق يف الدعوى باأن االإ�سافة املعتمدة  اإباحة بناء هو قرار اإداري مو�سوعاً

يف القطعة املجاورة للمدعي عبارة عن )6 فلل( على امتداد )701م( اعتمدت بناء 
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على اعتماد وزارة االإ�سكان كما تف�سل بني قطعة املدعي وقطعة املدعى عليه �سكة 

بعر�س )٥م( اأي اإن امل�سافة بني القطعتني )12م( واأن االباحة مطابقة لالأمر املحلي رقم 

)92/23( اخلا�س بتنظيم املباين مب�سقط حيث اإن احلد االأدنى من االرتداد هو )2م(.

برف�س  )2014/749م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  201٥/3/31م  وبتاأريخ 

الدعوى واإلزام رافعها بامل�ساريف.

ا على اأن املدعي يهدف من خالل دعواه اإزالة ال�سرر املدعى به ب�سبب البناء  تاأ�سي�ساً

الذي قام به املدعى عليه االأول اإال اأن البلدية بعد الدرا�سة ثبت لديها عدم خمالفة 

املدعى عليه االأول مقدار االإحرامات بني منزيل الطرفني واأن اإطاللة نوافذ املباين 

ا ب�سخ�س دون اآخر  واملنازل بع�سها على بع�س مما تعم به البلوى يف املدن ولي�س خا�ساً

ولو قيل مبنفع ذلك الأ�سبح النا�س يف حرج �سديد من امرهم لذلك كانت الدعوى بال 

اأ�سا�س واقعي وقانوين.

رقم  حكمها  اأ�سدرت  التي  ال�سيب  ا�ستئناف  حمكمة  لدى  احلكم  املدعي  فا�ستاأنف 

)201٥/111م( بتاأريخ 201٥/12/27م ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء 

ا واإحالة الدعوى  ا بعدم اخت�سا�س املحكمة والئيًّ احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ملحكمة الق�ساء االإداري واأبقت الف�سل يف امل�ساريف حلني الف�سل يف الدعوى.

البناء  اإباحة  النزاع ي�ستوجب بال�سرورة النظر يف مطابقة  اأن ح�سم  ا على  تاأ�سي�ساً

ال�سوابط  فاإن ثبت �سدور االإباحة وفق  ل�سروط و�سوابط االأمر املحلي من عدمه 

ا ما مل يكن هناك تع�سف يف ا�ستعمال احلق  وال�سروط يكون ما بني عليه عمالاً م�سروعاً

ا فما بنى عليه يكون باطالاً اأي اإن م�سروعية عمل النوافذ متوقفة  واإن كان خمالفاً

على م�سروعية اإ�سدار االإباحة.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س مبوجب �سحيفة 

باأ�سباب الطعن ت�سمنت االأ�سباب التالية:

ــ خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله:

قوالاً باأن احلكم املطعون فيه خالف ن�س املادة )٨03( معامالت مدنية وقد ت�سمن 

اأنه ال يحول الرتخي�س االإداري ال�سادر للمالك دون ا�ستعمال امل�سرور حلقه يف طلب 

االإزالة اأو التعوي�س وقد عاينت املحكمة املكان, ومت اقرتاح لغلق النوافذ بطريقة 
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حتجب الروؤية عن اجلار وحترتم خ�سو�سية املكان املجاور وقد مت تقدمي ذلك اإال 

الواجب  املو�سوع واالإجراءات  املحكمة حكمت بعدم االخت�سا�س رغم اختالف  اأن 

على  يوؤثر  ب�سكل  منزله  على  مطلة  وال�سرفات  النوافذ  كافة  اأن  واأ�ساف  اتباعها 

الت�سبيب  يف  الق�سور  احلكم  �ساب  فقد  لذا  للجار  القانون  حماها  التي  اخل�سو�سية 

والف�ساد يف اال�ستدالل واجته النق�س واالإعادة للنظر من جديد بهيئة مغايرة.

للقانون  ا يف خمالفة  وحيث رد املطعون �سده االأول مبذكرة حتمل توقيعه �سخ�سيًّ

املوجب لال�ستعانة مبحام يكون غري مقبول اأمام هذه املحكمة واجته عدم اعتماد الرد.

بها  االإعالن  مت  وقد  الطعن  �سحيفة  على  �سدهم  املطعون  بقية  يرد  مل  وحيث 

ب�سفة قانونية.  

املحكمـــــــــــــــــة

من حيث ال�سكل: 

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبوله �سكالاً

من حيث املو�سوع: 

اإن ال�سرر امل�ستكى منه من قبل الطاعن هو املتمثل يف النوافذ التابعة للبناء  حيث 

الذي على ملك املطعون �سده والتي تك�سف على خ�سو�سية بناء الطاعن كيفما ادعى 

ا اإزالة ال�سرر. ذلك بدعواه طالباً

وحيث عاينت حمكمة احلكم املطعون فيه املوقع بتاأريخ 201٥/10/1٨م بخ�سو�س 

الطرفني, ومت�سك الطاعن بطلب غلق النوافذ املطلة على منزله اأو اإيجاد حل اآخر 

�سكن  البناء اجلديد هو  باأن  املطعون �سده  رد  املطلة يف حني  النوافذ  م�سكلة  يحل 

الأوالده ولن يقوم بتاأجريه للغري, وعر�ست عليهما املحكمة ال�سلح دون اأن يتوفقا يف 

البالغ عددها  النوافذ  اأوىل يف اجتاه و�سع غطاء على  ال�سري يف مرحلة  ذلك رغم 

ا اأجه�س ال�سلح. )1٥( اإال اأن عدم ح�سور املطعون �سده �سخ�سيًّ

الق�ساء  ملحكمة  واالإحالة  ا  والئيًّ االخت�سا�س  بعدم  �سرحت  املحكمة  اإن  وحيث 

الق�ساء االإداري يف  ا على بت  النوافذ متوقفاً االإداري جاعلة م�سروعية طلب �سدم 

مطابقة االإباحة امل�سندة للمطعون �سده لل�سوابط ول�سروط االأمر املحلي من عدمه.

ا وخمالفا  ا خاطئاً اإليه حمكمة احلكم املطعون فيه يعد اجتهاداً انتهت  اإن ما  وحيث 

لقانون املعامالت املدنية يف املادة )٨03( منه وقد ن�ست على اأنه: »اإذا اأحدث املالك يف 
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ا لغريه كان للم�سرور اأن يطلب اإزالة ال�سرر.. وال يحول الرتخي�س  ا�ستعماله ملالكه �سرراً

االإداري ال�سادر للمالك دون ا�ستعمال امل�سرور حلقه يف طلب االإزالة اأو التعوي�س.

مو�سوع تخت�س وحدها يف  بو�سفها حمكمة  فيه  املطعون  اإن حمكمة احلكم  وحيث 

اال�ستعانة  ولها  الغر�س  يف  املادية  احللول  تقدير  ويف  منه  امل�ستكى  ال�سرر  معاينة 

باأهل اخلربة القرتاح احللول املمكنة لو ثبت ال�سرر املدعى به فعالاً ب�سرف النظر 

عن ح�سول املطعون �سده على اإباحة بناء وعدم التع�سف يف ا�ستعمال حقه يف ظل 

وجوب احرتام حق االأجوار وعدم الك�سف على اجلار املال�سق وعدم االأ�سرار به؛ اإذ 

امل�سرة ال حتاز واأنه للجار حق القيام على اأ�سحاب االأماكن امل�سرة بحقوقهم التخاذ 

االأماكن  تلك  املمنوحة الأ�سحاب  االإباحة  واأن  امل�سرة  �سبب  لرفع  الالزمة  الو�سائل 

واملباين ال ت�سقط حق االأجوار يف القيام.  

وحيث ق�سرت حمكمة احلكم املطعون فيه النظر على طلب اإلغاء اإباحة البناء وهو 

فعالاً خارج عن اخت�سا�سها اإال اأن بقية الطلبات ال�سادرة عن الطاعن حرية بالنظر 

اأك�سبت  قد  تكون  تفعل  مل  وملا  العديل  الق�ساء  حماكم  اخت�سا�س  من  باعتبارها 

ق�ساءها خمالفة �سريحة للقانون وتعني النق�س مع االإحالة.

وحيث جنح الطاعن يف طعنه واجته اإلزام املطعون �سده االأول بامل�ساريف القانونية 

مع رد الكفالة للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

املطعون �سده  واإلزام  بهيئة مغايرة  لنظرها  ال�سيب  ا�ستئناف  اإىل حمكمة  الدعوى 

االأول بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/٥/29م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)146(

الطعن رقم 2016/712م

�سرر ) تعوي�س - جهات اإدارية- اخت�سا�س( 

يتعلق جوهر الدعوى الراهنة بطلب اإلزام اجلهات االإدارية بجرب ال�سرر الذي  -

يدعيه الطاعن جراء �سدور مر�سوم النزع واملتمثل يف اخل�سارة الالحقة به عن 

عدم االنتفاع باملحالت التي �سيدها بالعقار وهو طلب ي�ستبطن الطعن يف قرار 

ا للم�سرة مبا يجعل مو�سوع  التعوي�س ومناق�سته فيما تقرر من مبالغ مالية جرباً

ا بالتايل عن حدود ما تنظر فيه حماكم  ا, وخارجاً ا اإدارياًّ ا قراراً النزاع م�ستهدفاً

الق�ساء العديل, وحيث يكون االخت�سا�س بالبت يف النزاع مو�سوع ق�سية احلال 

ا ملحكمة الق�ساء االإداري. منعقداً

الوقائــــــع

دعوى  اأقام  االآن  الطاعن  االأ�سل....  يف  املدعي  اأن  يف  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

وجلنة  واالت�ساالت  النقل  بوزارة  الربي  والنقل  للطرق  العامة  املديرية  ا  خمت�سماً

املياه مبقت�سى �سحيفة  البلديات االإقليمية وموارد  ح�سر وتثمني املمتلكات بوزارة 

اأودعها حماميه.... اأمانة �سر املحكمة االبتدائية بالر�ستاق يف 201٥/٨/3م طلب 

ا  يف ختامها الق�ساء باإلزام املدعى عليهما بالت�سامن واالنفراد باأن توؤديا له تعوي�ساً

اتفاقية  من  املتبقية  املدة  عن  ك�سب  من  فاته  وما  خ�سارة  من  حلقه  عما  ا  جابراً

ا لتقرير اخلبري املحا�سبي قدره مليون و�سبعمائة وخم�سون األفا ومائتا  االنتفاع وفقاً

ريال عماين كاإلزامها بامل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها خم�سون األف ريال عماين.

وذلك على �سند من القول اإنه اأبرم عقد انتفاع يتعلق بقطعة االأر�س ال�سناعية رقم 

)637( باملربع �سق�سوق تبلغ م�ساحتها )14.200م2( كائنة بوالية بركاء والراجعة 

بامللكية للمدعوة..... وذلك عن طريق وكيلها القانوين..... مبقت�سى العقد املحرر 

بتاأريخ 2013/1/1٥م وقد اتفق الطرفان على حتديد مدة االنتفاع بع�سرين �سنة 
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الطاعن  �سهرية يدفعها  اأجرة  مقابل  2033/1/31م  اإىل  2013/2/1م  من  بداية 

قدرها ع�سرة اآالف ريال عماين ت�سدد ب�سيكات ون�س البند ال�ساد�س ع�سر من عقد 

بنزع  �سلطانية  مرا�سيم  اأو  اإدارية  قرارات  �سدور  �سورة  يف  اأنه  اإليه  امل�سار  االنتفاع 

ملكية االأر�س مو�سوع التعاقد فاإن التعوي�س امل�ستحق عن االأر�س يكون من حق مالكة 

العقار, واأما فيما يخ�س التعوي�س عن املباين املحدثة من الطاعن فاإنه يتم تق�سيمه 

ا يعادل ما تبقى من مدة  بني الطرفني بح�سب مرور املدة في�ستحق الطاعن تعوي�ساً

ا لتقرير خبري ح�سابي ولقد حت�سل الطاعن على الرتاخي�س الالزمة  العقد وطبقاً

املدعى  بقيام  فوجئ  اأنه  اإال  جتارية  حمالت  يف  متمثلة  بلوكات  ثالثة  ببناء  وقام 

عليها االأوىل املديرية العامة للطرق والنقل الربي بوزارة النقل واالت�ساالت بنزع 

م�ساحة من االأر�س مو�سوع اال�ستثمار باالإ�سافة اإىل عدد من املباين التي اأحدثها, 

وذلك بناءاً على  املر�سوم ال�سلطاين  رقم )200٨/٨3م( ال�سادر يف 200٨/12/29م 

للمنفعة العامة وقد مت هدم عدد من املحالت التجارية, ووقع تعوي�سه عن قيمتها من  

طرف املدعى عليها الثانية جلنة ح�سر وتثمني املمتلكات بوزارة البلديات االإقليمية 

ا  عمانيًّ رياال  وثالثون  وت�سعمائة  األفا  وخم�سون  ثمانية  قدره  مببلغ  املياه  وموارد 

وقد طالب الطاعن املدعى عليهما بتعوي�سه عما فاته من ك�سب وما حلقه من خ�سارة 

نتيجة حرمانه من حق االنتفاع بامل�ساحة التي وقع انتزاعها مبا قدره اأربعة ماليني 

اال�ستعانة  فتوىل  ذلك  عن  امتنعتا  اأنهما  اإال  عماين  ريال  اآاللف  وثمانية  و�ستمائة 

و�سبعمائة  مليون  ملبلغ  ا�ستحقاقه  االختبار  اأعمال  فاأنتجت  اخلربة  بيوت  باأحد 

ا للتقرير  ا عما حلقه من خ�سارة وا�ستناداً وخم�سني األفا ومائتي ريال عماين تعوي�ساً

املذكور اأعاد الطاعن مطالبة املدعى عليهما بالتعوي�س غري اأنهما رف�ستا وبناء على 

ذلك وعلى اأحكام املادتني )1٨1, 1٨2( من قانون املعامالت املدنية والتجارية فاإن 

ا احلكم لفائدته طبق ما ورد تف�سيله من طلبات. الطاعن رفع دعوى احلال  طالباً

�سر  اأمانة  اأودعتها  رد  مذكرة  مبقت�سى  واالت�ساالت  النقل  وزارة  اأجابت  وحيث 

املحكمة االبتدائية بالر�ستاق مبقولة: اإن الدعوى تتعلق بطعن يف قرارات التعوي�س 

وهي بذلك من اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري ثم اأ�سافت اأنه مت تعوي�س املدعي 

ا للمادة )1٥( من قانون نزع امللكية للمنفعة العامة  طبق قيمة العقار امل�ستحقة ووفقاً

التعوي�س عنه هو �سرر احتمايل وغري حمقق وانتهت  املطلوب  ال�سرر  اأن  والحظت 

اإىل طلب احلكم بعدم اخت�سا�س املحكمة واإحالة الدعوى ملحكمة الق�ساء االإداري 

واإخالء طرف الوزارة لرفع الدعوى على غري ذي  �سفة.
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مبوجب  املياه  وموارد  االإقليمية  البلديات  وزارة  الثانية  عليها  املدعى  ردت  وحيث 

االخت�سا�س  عن  يخرج  املو�سوع  اإن  مبقولة  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعتها  رد  مذكرة 

مت  اأنه  اأ�سافت  ثم  االإداري  الق�ساء  حمكمة  اأنظار  من  وهو  املحكمة  لهذه  الوالئي 

تعوي�س املدعي عن ال�سرر ح�سبما اأقر به مبا يجعل دعواه فاقدة لل�سند القانوين �سيما 

ـ بعدم   1 اإىل طلب احلكم:  ال�سرر املدعى به هو �سرر م�ستقبلي واحتمايل وانتهت  واأن 

ا بنظر الدعوى, 2 ـ ورف�س الدعوى واإلزام رافعها بامل�ساريف. اخت�سا�س املحكمة والئيًّ

اأ�سدرت املحكمة االبتدائية بالر�ستاق حكمها رقم )201٥/113م( بتاأريخ  وحيث 

اأ�س�ست  وقد  امل�ساريف  رافعها  واإلزام  الدعوى  برف�س  ق�سى  الذي  201٥/11/23م 

املحكمة ق�ساءها على اعتبار اأن االخت�سا�س بالنظر يف النزاع ينعقد لها طاملا اأنه 

ال يتعلق بقرارات اإدارية ثبت عدم �سحتها واإمنا انح�سر الطلب يف تعوي�س اأ�سرار 

املحكمة ق�ساءها بعدم  االإداري كما عللت  الق�ساء  مادية بحتة ال يندرج يف نطاق 

ثبوت ال�سرر اإذ اإنه �سرر م�ستقبلي واحتمايل.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى الطاعن فطعن عليه باال�ستئناف وقيد طعنه 

تاأويل  يف  واخلطاأ  الدفاع  بحق  االإخالل  عليه  ونعى   ) )201٥/40٨م  رقم  حتت 

القانون والف�ساد يف اال�ستدالل قوالاً اإن ال�سرر املطلوب التعوي�س عنه هو �سرر حمقق 

واأن املحكمة التفتت عن تقرير االختبار دون موجب قانوين, وطلب امل�ستاأنف َقبول 

ا طبق الطلبات  ا�ستئنافه �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

الواردة ب�سحيفة الدعوى.

ِبَقبول  القا�سي  2016/3/23م  بتاأريخ  حكمها  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

رافعه  وحملت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

التي  االأ�سباب  نف�س  على  ق�ساءها  الثانية  الدرجة  حمكمة  اأ�س�ست  وقد  امل�ساريف 

اعتمدتها حمكمة اأول درجة.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  امل�ستاأنف فطعن عليه  لدى  َقبوالاً  يلق هذا احلكم  وحيث مل 

املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميه.....  اأودعها  طعن  �سحيفة  مبقت�سى  العليا 

العليا يف 2016/4/24م وقدم �سند وكالته ودفع الر�سم املقرر وقد اأقيم الطعن على 

االأ�سباب التالية:

: الق�سور يف ت�سبيب احلكم ذلك اأن املحكمة مل تقم بتمحي�س الدفاع وفهم املراد  اأوالاً
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منه ومل ترد على الطعن املتعلق بالتناق�س الذي �ساب حكم حمكمة الدرجة االأوىل 

تكون  اأن  ي�سرتط  ال  اأنه  حكمها  من   )٥( ال�سفحة  �سمن  اأوردت  املحكمة  اإن  حيث 

امل�سلحة يف القيام مبا�سرة ويكفي اأن تكون حمتملة كاأن تكون يف امل�ستقبل ثم ناق�ست 

قولها بال�سفحة )7( فاعتربت اأن ال�سرر الذي يوجب التعوي�س هو ال�سرر املبا�سر 

االعتماد  ميكن  ال  فاإنه  الوجود  حمقق  غري  املبا�سر  غري  ال�سرر  اأما  الوجود  املحقق 

عليه لوجود االحتمالية.

ا: االإخالل بحق الدفاع قوالاً اإن املحكمة رف�ست اعتماد تقرير اخلبري املدىل به  ثانياً

ا ملقت�سيات املادة )٨2( من قانون االإثبات  دون موجب لذلك وقد كان باإمكانها تطبيقاً

اأن ت�ستعني باأهل اخلربة لتحقيق واقعة معينة يف الدعوى اأو اإبداء راأيهم فيما يطرح فيها 

من م�سائل فنية اأو متخ�س�سة, وملا امتنعت املحكمة عن ندب خبري فاإنها جانبت ال�سواب.

ا: اخلطاأ يف تاأويل القانون والف�ساد يف اال�ستدالل قوالاً اإن املحكمة اعتربت اأن  ثالثاً

ال�سرر غري موجود واحلال اأنه حمقق واأن التعوي�س ي�سمل ما حلق امل�سرور من خ�سارة 

وما فاته من ك�سب كما اأن حمكمة الدرجة الثانية اعتربت اأن الوكالة امل�سندة من 

مالكة االأر�س لوكيلها وهو ابنها ال تخول له احلق يف التوقيع نيابة عنها يف توكيل 

الغري باالنتفاع اأو اال�ستثمار واحلال اأن عقد االنتفاع �سدر بخ�سو�سه حكم ق�سائي 

الطاعن  وانتهى  التوقيع  ب�سحة  ق�سى  2014/4/23م  بتاأريخ  )2014/7٨م(  رقم 

ا  اإىل طلب احلكم ِبَقبول الطعن �سكالاً ومن حيث املو�سوع نق�س احلكم والق�ساء جمدداً

ا  باإعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بالر�ستاق لتف�سل فيها بهيئة اأخرى واحتياطيًّ

الت�سدي للمو�سوع بالق�ساء باإلزام املطعون �سدهما بالت�سامن واالنفراد باأداء مبلغ 

ا عما فاته من ك�سب وما  مليون و�سبعمائة وخم�سني األفا ومائتي ريال عماين تعوي�ساً

حلقه من خ�سارة مع مائتي ريال عماين اأتعاب حماماة.

النقل واالت�ساالت مبذكرة الحظت فيها  وحيث ردت املطعون �سدها االأوىل وزارة 

اأنه مت تعوي�س الطاعن عن قيمة االأر�س املنزوعة وفق االأ�سول واالأ�س�س املعمول بها 

يف التثمني واأن احتجاج الطاعن مبقت�سيات البند )16( من عقد االنتفاع ال ي�ستقيم 

العقد املذكور  وبالتايل  ا يف  اأن املطعون �سدها االأوىل مل تكن طرفاً قانوناًا باعتبار 

فاإنها غري ملزمة به, ثم اأ�سافت اأن تاأ�سي�س طلب التعوي�س على اأحكام املادة )1٨1( 

من قانون املعامالت املدنية غري متجه لتجافيه ومقت�سيات الن�س اخلا�س الواردة به 

املادة )1٥( من قانون نزع امللكية الذي يوجب اأنه يف جميع االأحوال تكون العربة يف 
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تقدير التعوي�س بقيمة العقار يف تاأريخ ن�سر املر�سوم القا�سي بنزع امللكية والحظت 

حمقق  غري  احتمايل  �سرر  هو  عنه  التعوي�س  املطلوب  ال�سرر  اأن  �سدها  املطعون 

احلكم  طلب  اإىل  وانتهت  بالتعوي�س  للحكم  موجب  وغري  الأوانه  �سابق  وهو  الوجود 

برف�س الطعن وحتميل الطاعن امل�ساريف. 

املحكمـــــــــــــــــة

حيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد ا�ستوفى جميع 

. �سروطه القانونية واجته َقبوله �سكالاً

وحيث ويف املو�سوع فاإن الطاعن اأقام الدعوى الراهنة لطلب احلكم باإلزام املطعون 

اأبرم  التي  االأر�س  ملكية  نزع  اإثر  على  وك�سب  ربح  من  فاته  عما  بتعوي�سه  �سدهما 

ب�ساأنها عقد انتفاع مع مالكتها االأ�سلية بو�ساطة وكيلها واأحدث بها بناءات.

على  يتعني  كان  فاإنه  االأطراف  بني  القائم  النزاع  جوهر  يف  اخلو�س  وقبل  وحيث 

اأنها  من  والتاأكد  الدعوى  يف  بالنظر  اخت�سا�سها  مدى  من  التحقق  املو�سوع  حمكمة 

�ساحبة الوالية الق�سائية �سيما واأن قواعد االخت�سا�س احلكمي تعترب من امل�سائل 

من  اإثارتها  املحكمة  على  ويتعني  خمالفتها,  ي�سوغ  ال  والتي  العام  النظام  تهم  التي 

تلقاء نف�سها ولو دون طلب من اأحد اخل�سوم وذلك على اعتبار اأن تلك القواعد قررت 

حل�سن تنظيم و�سري املرفق العام للعدالة.

وحيث تبني واأنه �سدر مر�سوم �سلطاين رقم )200٨/٨3م( بتاأريخ 200٨/12/29م 

مت مبوجبه نزع ملكية م�ساحة من االأر�س مو�سوع اال�ستثمار وذلك للمنفعة العامة 

وقد وقع هدم بع�س االإن�ساءات التي اأحدثها الطاعن فوق تلك االأر�س ومت تعوي�سه 

ا. ا وت�سعمائة وثمانية وثالثون رياال عمانيًّ عنه مببلغ قدره ثمانية وخم�سون األفاً

وحيث اإن جوهر الدعوى الراهنة يتعلق بطلب اإلزام اجلهات االإدارية بجرب ال�سرر 

الذي يدعيه الطاعن جراء �سدور مر�سوم النزع واملتمثل يف اخل�سارة الالحقة به 

عن عدم االنتفاع باملحالت التي �سيدها بالعقار وهو طلب ي�ستبطن الطعن يف قرار 

مو�سوع  يجعل  مبا  للم�سرة  ا  جرباً مالية  مبالغ  من  تقرر  فيما  ومناق�سته  التعوي�س 

ا بالتايل عن حدود ما تنظر فيه حماكم الق�ساء  ا وخارجاً ا اإدارياًّ ا قراراً النزاع م�ستهدفاً

ا  منعقداً احلال   ق�سية  مو�سوع  النزاع  يف  بالبت  االخت�سا�س  يكون  وحيث  العديل 

الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( املادة  عليه  ن�ست  ملا  ا  وفقاً االإداري  الق�ساء  ملحكمة 
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اأنه: »تخت�س حمكمة  من  ال�سلطاين رقم )1999/91م(  باملر�سوم  ال�سادر  االإداري 

الق�ساء االإداري دون غريها يف الف�سل يف اخل�سومات االإدارية«.

النزاع  يف  بالنظر  االخت�سا�س  �ساحبة  اأنها  اعتربت  ملا  املو�سوع  حمكمة  اإن  وحيث 

وبتت يف مو�سوعه فاإنها جانبت ال�سواب, ومل ي�سادف حكمها �سحيح القانون وتعني 

نق�سه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة الق�ساء االإداري واإبقاء امل�ساريف حممولة على 

الطاعن ورد الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

امل�ساريف حممولة على  واإبقاء  الق�ساء االإداري لالخت�سا�س  الدعوى اإىل حمكمة 

الطاعن ورد الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/٥/29م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحممد بن عبد الرحمن �سكيوه. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)147(

الطعن رقم 2016/113٥م

م�سوؤولية )فعل الغري- متبوع - تابع( 

قاعدة امل�سوؤولية عن فعل الغري ال�سار تن�ساأ ملا يثبت حتقق ال�سرر من التابع  -

حال مبا�سرته ملا كلف به من املتبوع الذي يعمل حل�سابه وحتت اإ�سرافه وبناء 

فهو  منه  ا  فاح�ساً خطاأ  اأو  ا  عمداً ال�سرر  كان  �سواء  وتعليماته  توجيهاته  على 

ملزم بجربه.

الوقائــــــع

بالربميي  االبتدائية  املحكمة  لدى  دعوى  اأقام  الطاعن....  اأن  االأوراق  من  يت�سح 

لدى  يعمل  الذي   ... للمدعو  مركبته  �سلم  )2012/12م(  �سهر  خالل  اأنه  ت�سمنت 

بناقل  ال�سيارات ميثلها....... وذلك الإ�سالح عطب  لت�سليح  امل�سرق  املطعون �سدها 

اآخر وهو قطع �سري املحرك وقد مت  اأنه عند اال�ستالم وجد بها عطالاً  اإال  احلركة 

باإلزام املدعى عليها ب�سداد  اأن يح�سل ذلك, لذا فقد طالب  التعهد باإ�سالحه دون 

ا عن االأ�سرار التي حلقت به وباإ�سالح العطل ال�سابق  مبلغ خم�سة اآالف ريال تعوي�ساً

�سابق  حكم  �سدور  اعتبار  على  طويلة  فرتة  توقفها  نتيجة  اأ�سرار  من  حلقها  وما 

رقم )2012/171م( باإلزام..... باإ�سالح املركبة ومل يفعل لذا فقد اأقام الدعوى 

احلالية على اأ�سا�س م�سوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعة للحكم له مبا �سلف من طلبات 

من  املركبة  ت�َسلَّم  ملا  كفالته  حتت  يعمل  ال  املذكور  باأن....  عليها  املدعى  فاأجابت 

املدعي اإذ كان يح�سر املركبات الإ�سالحها مقابل ن�سبة يتقا�ساها واأنه بعد نقل كفالة 

املذكور للمدعى عليها ظلت املركبة بالور�سة.

وبتاأريخ 2014/7/2م اأ�سدرت املحكمة حكمها برف�س الدعوى واألزمت رافعها امل�ساريف.

ا على عدم اإمكانية اإعمال قاعدة م�سوؤولية املتبوع عن اأفعال تابعة دون توفر  تاأ�سي�ساً

�سرطي الرقابة واالإ�سراف والظاهر اأن املدعي �سلم مركبته ... يف 2012/1/2٥م يف 
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حني كان تعيينه لدى املدعى عليها يف 2012/2/1م اأي اإنه مل يكن حتت اإ�سراف رقابتها.

رقم  حكمها  الربميي  ا�ستئناف  حمكمة  واأ�سدرت  احلكم  املدعي  فا�ستاأنف 

)2014/106م( بتاأريخ 2014/11/4م ِبَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه 

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع اإلزام امل�ستاأنف بامل�ساريف حمموالاً على اأ�سبابه.

رقم  حكمها  العليا  املحكمة  واأ�سدرت  بالنق�س  احلكم  يف  امل�ستاأنف  طعن  ثم 

العالقة  لبحث  واالإحالة وذلك  بالنق�س  201٥/3/30م  بتاأريخ  )2014/1339م( 

ال�سابقة بني املطعون �سدها واملدعو .... كونه كان يح�سر املركبات للور�سة الإ�سالحها 

نظري عمولة معينة.

فاأعيد النظر يف الدعوى بهيئة مغايرة يف حمكمة ا�ستئناف الربميي و�سدر احلكم 

2016/٥/11م يف مو�سوع اال�ستئناف برف�سه وتاأييد  رقم )201٥/102م( بتاأريخ 

احلكم امل�ستاأنف واألزمت امل�ستاأنف بامل�ساريف.

ا على اأن احلكم امل�ستاأنف اأحاط بواقعة الدعوى وناق�س اأدلتها التي تتبناها  تاأ�سي�ساً

هذه املحكمة اإ�سافة اإىل عجز امل�ستاأنف عن اإثبات العالقة ال�سابقة بني املدعو......

وامل�ستاأنف �سدها وقد ت�َسلَّم املركبة يف �سهر 2012/1م وقانون املعامالت املدنية مل 

ي�سدر اإال يف عام 2013م وال ينطبق باأثر رجعي.

وحيث مل يلق هذا احلكم َقبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س مبوجب �سحيفة 

باأ�سباب الطعن اقيمت على االأ�سباب التالية:

ــ اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويلة:

املدين  القانون  من  )196/ب(  املادة  اأعمال  اأغفل  فيه  املطعون  احلكم  باأن  قوالاً 

واأن  وتوجيهه  رقابتهم  يف  للمدعو....  �سدها  املطعون  من  الفعلية  ال�سلطة  لتحقق 

الفعل ال�سار �سدر عنه حال تاأديته لوظيفة اأو ب�سببها وقد األزم..... مبوجب حكم 

املطعون  لدى  عمله  بداية  الحقه  �سده  ال�سادرة  االأحكام  تواريخ  واأن  بالتعوي�س 

ت�سليم  تاأريخ  واأن  لالإ�سالح  2012/1/2٥م  يف  املركبة  �سلمه  الطاعن  اإن  اإذ  �سدها 

املركبة هو 2013/2/12م و�سدرت االأحكام يف 2013/2/2٥م و 2013/4/29م اأي 

بعد التحاقه بالعمل لدى املطعون �سدها, و�ساحب الور�سة لئن نفى عالقة التبعية 

فاإنه اأقر ببقاء املركبة بالور�سة بعد نقل الكفالة يف �سهر 2012/1م وحتى موعد 
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الت�سليم املتفق عليه واأ�ساف الطاعن اأن االأ�سرار ثابتة باملركبة وكان على املحكمة 

بامل�ستندات  املثبتة  )2012/166م(  رقم  اجلزائية  الدعوى  ل�سم  اال�ستجابة 

مل�سوؤولية املطعون �سدها بطريقة مبا�سرة, لذا فقد طالب بالنق�س واالإحالة.

 .... باإلزام  فيها  الف�سل  ل�سابقة  الدعوى  َقبول  بعدم  �سدها  املطعون  ردت  وحيث 

باإ�سالح املركبة وت�سليمها للمدعي )الطاعن( يف مدة ال تتجاوز ع�سرة اأيام ويف حالة 

تاأخره يلزم مببلغ ع�سرة رياالت عن كل يوم تاأخري مع تعوي�س املدعي مبائتي ريال 

عن ال�سرر هذا احلكم )201٥/102م( حم�سي من اال�ستئناف لعدم جتاوز الدعوى 

املطالب بها األف ريال م�سيفة اأن قانون املعامالت ال يعمل به باأثر رجعي ل�سدوره بعد 

واقعة الدعوى وطلبت رف�س الطعن.

وحيث عقب الطاعن بعدم توفر �سروط احلكم ب�سبق الف�سل واأ�ساف اأن اإي�سال َت�َسلُّم 

اأمر امل�سرف الإ�سالح ال�سيارة �سادر عن املطعون �سدهم وبه ختم ال�سركة مبا يوؤكد 

�سلطة الرقابة واالإ�سراف منها على.... عند اإ�سالح املركبة ومت�سك بطلب النق�س 

واالإحالة اأو الت�سدي. 

املحكمـــــــــــــــــة

من حيث ال�سكل: 

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته َقبوله �سكالاً

من حيث املو�سوع: 

حيث عللت حمكمة احلكم املطعون فيه ق�ساءها برف�س دعوى الطاعن بعدم توفر 

ا يف �سرطي الرقابة  �سروط اأعمال م�سوؤولية املتبوع عن اأعمال تابعة واملتمثلة اأ�سا�ساً

ال�سرر  اإحلاق  اأجل  ا من  للعامل ... �سخ�ساً واالإ�سراف يف ظل ثبوت مقا�ساة الطاعن 

مبركبته زيادة عن عدم اإ�سالح العطب مو�سوع االتفاق.

وحيث �سعى الطاعن يف تنفيذ احلكم املدين ال�سادر باإلزام العامل املذكور باإ�سالح 

املركبة مع غرم ال�سرر وقد �سدر قرار ق�سائي بتاأريخ 2013/6/23م يق�سي باإلقاء 

القب�س على املنفذ �سده املذكور اأعاله اإال اأنه ات�سح ح�سب اإدارة اجلوازات واالإقامة 

يف  احلالية  دعواه  الطاعن  رفع  عندها  2013/6/11م  بتاأريخ  البالد  غادر  اأنه 

االتفاق  زمن من  العامل  ت�سغل  كانت  التي  الور�سة  بو�سفها  املطعون �سدها  مواجهة 

معه على اإ�سالح املركبة.
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وحيث اإن ما ذهبت اإليه حمكمة احلكم املنتقد ي�ستند اإىل ثبوت االتفاق مع العامل 

قبل انتدابه ب�سفة قانونية من قبل املطعون �سدها يف �سياق ما ذكره �ساحبها من 

اأن  العامل كان يح�سر بع�س املركبات بغر�س اإ�سالحها بالور�سة مقابل عمولة ومل 

العامل  اأفعال  عن  م�سوؤولية  اأية  عنها  ينفي  مبا  الطاعن  مع  اتفاق  اأي  للور�سة  يكن 

واتفاقاته مع الغري وهو ما مل يوفق الطاعن يف اإثبات خالفه يف ظل عدم اإقحامه 

ا ثم  ا لدى حماية امل�ستهلك واإدانته جزائيًّ للور�سة عند الت�سكي من العامل �سخ�سيًّ

مغادرة  من  الطاعن  تاأكد  بعد  اإال  النزاع  يف  تظهر  مل  الور�سة  واأن  ا  مدنياًّ مقا�ساته 

العامل للبالد وتعذر تنفيذ احلكم املدين عليه.

وحيث اإن قاعدة امل�سوؤولية عن فعل الغري ال�سار تن�ساأ ملا يثبت حتقق ال�سرر من التابع 

حال مبا�سرته ملا كلف به من املتبوع الذي يعمل حل�سابه وحتت اإ�سرافه وبناء على 

ا منه فهو ملزم بجربه. ا اأو خطاأ فاح�ساً توجيهاته وتعليماته �سواء كان ال�سرر عمداً

املتعاقد  العامل  وهو  الغري  اأعمال  عن  �سدها  املطعون  م�ساألة  موجبات  اإن  وحيث 

اأح�سن تطبيق  فيه  املطعون  قانوناًا مبا يجعل احلكم  تتوفر  الطاعن مل  مع  ا  �سخ�سيًّ

القانون دون خطاأ يف تاأويله مما يتجه معه رف�س الطعن.

وحيث مل يوفق الطاعن يف طعنه وتعني اإلزامه بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة ِبَقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعن بامل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/11/13م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: �سالح بن �سامل الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحم 

�سكيوه, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)14٨(

الطعن رقم 2017/1٨9م

دعوى )مدنية – جزائية – ارتباط- تنحي( 

ا مبو�سوع الدعوى املدنية  - ما دام كان مو�سوع الق�سية اجلزائية مت�سالاً ومرتبطاً

اأن يتنحى عن  الدعوى اجلزائية  الذي بت يف  القا�سي  فاإنه كان على  الراهنة 

نظر الدعوى املدنية ذلك اأنه تاألفت لديه قناعة وتكون لديه راأي م�سبق ب�ساأن 

جوهر اخلالف القائم بني الطرفني مبا يجعل حياده مو�سع �سك وريبة.

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الق�سية يف اأن مورث الطاعنني كان يف قائم حياته قد اأقام الدعوى 

ا املدعى عليهم يف االأ�سل املطعون �سدهم االآن مبوجب �سحيفة اأودعها نائبه  خمت�سماً

عليهم  للمدعى  واأعلنت  2014/4/14م  يف  بقريات  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة 

قانوناًا طلب يف ختامها احلكم باإلزامهم بعدم التعر�س له يف حيازته للمياه كاإلزامهم 

باإعادة جمرى املياه اإىل جمراها ال�سابق وبامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة ريال عماين 

اتعاب املحاماة.

اإنه على ملك مورثه ماء مزرع م�سرع ).........( ببلدة  وذلك على �سند من القول 

حرمية فن�س القريات مبوجب عقد البيع املوؤرخ يف 3/�سوال/ 1343هـ, وقد انتقلت 

حيازة املاء للمدعي وا�ستمر على ا�ستغالله وا�ستعماله ب�سورة هادئة دون منازعة من 

اأي طرف وقد توىل خالل �سنة 2001م و�سع اأنابيب لتجري بها املياه اإىل مكان يبعد 

ا  عن املجرى االأ�سلي وتعر�سوا للمدعي يف  حيازة املاء دون موجب قانوين واعتباراً

اإىل اأن املدعي حائز للماء منذ مدة تفوق ال�سنة واأنه مل مت�س مدة عام على تاريخ 

طلباته  طبق  لفائدته  احلكم  ا  طالباً الراهنة  بالدعوى   قام  فاإنه  التعر�س  وقوع 

ا. ال�سابق تف�سيلها اآنفاً
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القيام بدعوى احلال مت ممن ال  اأن  وحيث اجاب املدعى عليهم بو�ساطة حماميهم 

�سفة له و�سد من ال �سفة لهم وذلك على اعتبار اأن مليكة املاء واملزرعة ال تعود اإىل 

املدعي وال اإىل جميع املدعى عليهم واإمنا هي تعود اإىل ورثة .............. واأ�سافوا 

اأن املاء الذي يدعيه املدعي يقع اأ�سفل مزرعة الورثة واأنه قد �سدر حكم جزائي من 

املحكمة االبتدائية بقريات حتت رقم )111/ج/2014م( بتاريخ 2014/11/24م 

انظمة  على  التعدي  جلنحة  ارتكابهم  من  عليهم  املدعى  ن�سبه  مما  بتربئتهم  ق�سى 

املدعي  واإلزام  الدعوى  برف�س  احلكم  طلب  اإىل  عليهم  املدعى  نائب  وانتهى  املياه 

امل�ساريف ومبلغ األف وخم�سمائة ريال عماين اأتعاب املحاماة.

بتاريخ  107/م/2014م(  رقم  حكمها  بقريات  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

اأ�س�ست  وقد  امل�ساريف  رافعها  واألزمت  الدعوى  برف�س  القا�سي  201٥/2/17م 

املحكمة ق�ساءها على عدم ثبوت حيازة املدعي للماء مو�سوع التداعي وعلى عدم 

جواز متلك االأموال التي مت وقفها الأوجه اخلري والرب.

وحيث مل يلق احلكم املذكور قبوالاً لدى ورثة املدعي الذي تويف خالل الفرتة التي 

مت حجز الدعوى فيها للحكم فطعن الورثة فيه باال�ستئناف طالبني احلكم باإلغائه 

ا طبق الطلبات املف�سلة ب�سحيفة اال�ستئناف. واحلكم جمدداً

يف  املوؤرخ  )201٥/344م(  رقم  حكمها  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

2016/12/21م والذي ق�سى بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وبتاأييد 

على  ق�ساءها  املحكمة  اأ�س�ست  وقد  امل�ساريف  امل�ستاأنفني  وحملت  امل�ستاأنف  احلكم 

امل�ستاأنفني  املاء  اخلا�س مبورث  واأن  منها  التي تبني  امل�ستاأنف �سدهم   �سهود  �سهادة 

ال  واأنه  الوادي  بطن  يف  يقع  الذي   هو  واإمنا   اجلبل  باأعلى  الكائن  املاء  هو  لي�س 

ات�سال  بني املاءين كما عللت املحكمة ق�ساءها باال�ستناد اإىل تقرير اخلربة املوؤرخ 

جنحة  من  �سدهم  امل�ستاأنف  بتربئة  القا�سي  اجلزائي  واحلكم  201٥/4/23م  يف 

تخريب انظمة املياه .

وحيث مل ي�سادف هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنفني فطعنوا عليه بالنق�س مبوجب 

�سحيفة اودعها حماميهم اأمانة �سر املحكمة العليا يف 2017/11/29م ور�سمت حتت 

تاأ�س�س  وقد  الكفالة  ودفع  الر�سم  و�سدد  وكالته  �سند  وقدم  )2017/1٨9م(  رقم 

الطعن على االأ�سباب التالية:
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بكامل  ت�سمع  مل  ق�سائية  هيئة  من  فيه  واملداولة  الإ�سداره  احلكم  بطالن   : اأوالاً

م�سكلة  كانت  للمرافعة  ا�ستمعت  التي  الهيئة  اأن  قوالاً  الدعوى  يف  املرافعة  ت�سكيلها 

وال�سيخ   .... وال�سيخ  ا  رئي�ساً  ..... ال�سيخ  الق�ساة  من  2016/11/22م  يوم  بجل�سة 

..... ع�سوين وقد حجزت الدعوى للحكم اإىل جل�سة يوم 2016/12/13م اإال اأنه 

وبهذه اجلل�سة قررت املحكمة مد النطق باحلكم جلل�سة يوم 2016/12/20م ملزيد 

ا وبع�سوية ال�سيخني ....... ثم  من املداولة وقد كانت مرتكبة من ال�سيخ ... رئي�ساً

احلكم  ن�سخة  ن�ست  فيما  2016/12/20م  يوم  بجل�سة  باحلكم  الهيئة  تلك  نطقت 

اأن احلكم �سدر بتاريخ 2016/12/21م وبالتايل فاإنه من الثابت مبحا�سر اجلل�سات 

التي ح�سرت  الهيئة  التي �سدر عنها احلكم تختلف عن  املحكمة  اأن تركيبة هيئة 

قانون  من   )163( املادة  مقت�سيات  ملخالفته  باطالاً  احلكم  يجعل  ما  وهو  املرافعة 

االإجراءات املدنية والتجارية.

ا: بطالن احلكم للخطاأ والتجهيل بتاريخ اإ�سداره والتجهيل والغمو�س يف اع�ساء  ثانياً

�سدور  تاريخ  اأن  على  ن�ست  اال�سلية  احلكم  م�سودة  اأن  ذلك  ا�سدروه  الذين  الهيئة 

جلل�سة  باحلكم  النطق  اأجل  مد  مت  اأنه  واحلال   2016/12/13م   يوم  هو  احلكم 

احلكم   تاريخ  اأن  ت�سمن  اجلل�سة  حم�سر  فاإن  اخرى  جهة  ومن  2016/12/20م  

يوم  هو  ال�سدور  تاريخ  اأن  احلكم  بن�سخة  جاء  حني  يف  2016/12/20م  يوم  هو 

2016/12/21م وا�ساف الطاعنون اأن االختالف يف ا�سماء الق�ساة الذين ح�سروا 

املرافعة والق�ساة الذين ا�سدروا احلكم من �ساأنه اإلقاء ال�سك حول حتديد الهيئة 

ا بالبطالن. ال�سادر عنها احلكم املطعون فيه مبا يجعله حرياً

املادتني  مقت�سيات  ملخالفته  االبتدائية  املحكمة  عن  ال�سادر  احلكم  بطالن  ا:  ثالثاً

)142, 143( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ذلك اأن القا�سي الذي اأ�سدر 

احلكم اجلزائي بتاريخ 2014/11/24م حتت رقم )111/ج/2014م( الذي ق�سى 

بتربئة املطعون �سدهم من جنحة التعدي على انظمة املياه هو نف�س القا�سي الذي 

اأ�سدر احلكم االبتدائي يف الدعوى الراهنة والقا�سي بالرف�س االأمر الذي متنعه 

اأحكام املادتني املذكورتني.

ا: بطالن احلكم املطعون عليه لعدم توقيع كامل م�سودته ذلك اأن اأحكام املادة  رابعاً

من  احلكم  م�سودة  توقيع  توجب  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )170(

الرئي�س ومن االأع�ساء وباالطالع على م�سودة احلكم يتبني واأنه مل يقع توقيع اإال الورقة 
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االأخرية التي حتتوي على منطوق احلكم دون باقي االأوراق التي تن�س على ا�سبابه.

ا: خمالفة احلكم لن�س املادة )3٨( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية  خام�ساً

املاء  عني  مبلكية  املتعلق  احلق  ا�سل  انتفاء  على  ق�سائها  اأ�س�ست  املحكمة  اأن  ذلك 

وهي  التعر�س  منع  طلب  على  دعواهم  اأ�س�سوا  الطاعنني  اأن  حال  التداعي  مو�سوع 

دعوى حيازة ال تتعلق با�ستحقاق وملكية العني.

ا: الق�سور يف الت�سبيب وخمالفة الثابت باالأوراق واالإخالل بحق الدفاع ذلك  �ساد�ساً

اأن املحكمة مل تبني ا�سباب عدم اعتمادها لتقرير االختبار املوؤرخ يف 2016/٥/2م 

الذي مت اعداده مبوجب احلكم التمهيدي ال�سادر عنها ومل تو�سح ما يربر ا�ستنادها 

رقم  اجلزائية  الدعوى  يف  اعد  الذي  201٥/4/23م   يف  املوؤرخ  اخلربة  لتقرير 

بع�س  �سواب  عدم  تبني  والذي  العام  االدعاء  طلب  على  بناء  )111/ج/2014م( 

اإىل طلب احلكم بقبول الطعن  النتائج الفنية التي اوردها وانتهى وكيل الطاعنني 

�سكاُل ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف 

مب�سقط لنظرها  والف�سل فيها بهيئة مغايرة ورد الكفالة.

مبوجب  حماميهم  بو�ساطة  الطعن  عن  �سدهم  املطعون  �سدهم  املطعون  رد  وحيث 

مذكرة اودعها اأمانة �سر املحكمة العليا  بتاريخ 2017/4/13م الحظ فيها اأن الدفع 

ي�ستقيم  ال  الدعوى  لنظر  الق�ساة  �سالحية  عدم  بخ�سو�س  الطاعنون  اأثاره  الذي 

ب�سورة  م�سكلة  كانت  النزاع  يف  بتت  التي  الهيئات  جميع  اأن  الثابت  من  اأنه   ذلك 

�سحيحة طبق القانون وف�سالاً عن ذلك فاإن هذه املنازعة مل ترث اأثناء �سري  الدعوى 

اأن اللف خلو مما يفيد ملكية  اأ�ساف نائب املطعون �سدهم  يف املراحل ال�سابقة ثم 

الطاعنني للمزرعة واملاء الذي  ت�سقى منه واأن ما قام به املطعون �سدهم هو �سيانة 

مزرع  امل�سماة  مزرعتهم  داخل   ........ ورثة  الأهلهم  بامللك  الراجعة  املياه  جمرى 

معطيات  على  انبنى  الثاين  اخلربة  تقرير  اأن  �سدهم  املطعون  نائب  واأ�ساف  م�سرع 

ا والتقرير االأول ويتجه عدم  فنية غري �سحيحة وعلى مغالطات مبا جعله مت�سارباً

واإلزام  اإىل طلب احلكم برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه  اعتماده وانتهى 

الطاعنني بر�سوم وم�ساريف الدعوى واأتعاب املحاماة وقدرها اربعة اآالف ريال عن 

درجات التقا�سي الثالث.
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املحكمـــــــــــــــــة

ا  وحيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد كان م�ستوفياً

. جلميع �سروطه القانونية واجته قبوله �سكالاً

وحيث يت�سح واأنه �سبق ملورث الطاعنني اأن رفع �سكوى اإىل االدعاء العام بقريات �سد 

املطعون �سدهم ...........و�سد املدعو ..... من اأجل جنحة التعدي على انظمة 

املياه واتهمهم باالعتداء على حيازته ملياه عني مزرع بقرية حرمية التابعة ملنطقة 

فن�س بوالية قريات وحيث اأ�سدرت الدائرة اجلزائية باملحكمة االبتدائية بقريات 

حكمها رقم )111/ج/2014م( بتاريخ 2014/11/24م الذي ق�سى باإعالن براءة 

جميع املتهمني من التهمة املن�سوبة اإليهم وقد كانت هيئة املحكمة م�سكلة من ف�سيلة 

القا�سي �سامي بن احمد بن عامر ال�سعدي.

املطعون  باإدانة  يق�سي  جزائي  حكم  ا�ست�سدار  يف  الطاعنني  مورث  خاب  ملا  وحيث 

�سدهم فاإنه رفع الدعوى املدنية الراهنة �سدهم لدى املحكمة االبتدائية بقريات 

برئا�سة  )2014/107م(  رقم  حتت  201٥/2/17م  بتاريخ  ا  حكماً اأ�سدرت  والتي 

ف�سيلة القا�سي ..... ق�سى برف�س الدعوى.

اأنه  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )142( املادة  اأحكام  اقت�ست  وحيث 

ا من �سماعها ولو مل يرده اأحد اخل�سوم  يكون القا�سي غري �سالح لنظر الدعوى ممنوعاً

اإذا كان قد افتى اأو ترافع عن اأحد اخل�سوم يف الدعوى اأو كتب فيها ولو كان ذلك 

ا اأو كان  ا اأو حمكماً ا اأو خبرياً قبل ا�ستغاله بالق�ساء اأو كان قد �سبق له نظرها قا�سياً

قد ادى �سهادة فيها.

وحيث ن�ست مقت�سيات املادة )143( من القانون املذكور اأنه يقع باطالاً عمل القا�سي 

اأو ق�ساوؤه يف االحوال املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة ولو مت باتفاق اخل�سوم.

ا مبو�سوع الدعوى املدنية  وحيث طاملا كان مو�سوع الق�سية اجلزائية مت�سالاً ومرتبطاً

الراهنة فاإنه كان على القا�سي الذي بت يف الدعوى اجلزائية اأن يتنحى عن نظر 

اأنه تاألفت لديه قناعة وتكون لديه راأي م�سبق ب�ساأن جوهر  الدعوى املدنية ذلك 

اخلالف القائم بني الطرفني مبا يجعل حياده مو�سع �سك وريبة.

وحيث اأن النظر واحل�سم يف الدعوى املدنية الراهنة من قبل ف�سيلة القا�سي ...... 
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بنف�س  املتعلقة  اجلزائية  الدعوى  يف  احلكم  ا�سدار  القا�سي  لذات  �سبق  اأنه  حال 

االإجراءات  قانون  من   )142( املادة  ملقت�سيات  خرق  فيه  احلايل  النزاع  مو�سوع 

ا ملا تقت�سيه املادة )143( من  املدنية والتجارية مبا يرتتب عنه بطالن احلكم وفقاً

القانون املذكور.

مبحكمة  املنعقدة  اجلل�سة  حم�سر  على  باالطالع  فاإنه  اأخرى  جهة  ومن  وحيث 

اال�ستئناف مب�سقط بجل�سة يوم 2016/11/22م يت�سح واأن الهيئة الق�سائية التي 

ا  ا ..... ع�سواً ا�ستمعت للمرافعة كانت متاألفة من ف�سيلة الق�ساة ال�سيخ ..... رئي�ساً

ا وقد قررت املحكمة حجز الق�سية والت�سريح  وال�سيخ حممد توفيق اليو�سفي ع�سواً

وتاأجيل  املداولة  اأجل  يف  التمديد  مت  ثم  2016/12/13م  يوم  بجل�سة  باحلكم 

الت�سريح باحلكم  بجل�سة يوم 2016/12/20م وحيث تبني واأن هيئة املحكمة التي 

قررت مد اأجل النطق باحلكم ثم �سرحت باحلكم بجل�سة يوم 2016/12/20م مل 

تكن نف�س الهيئة الق�سائية التي ا�ستمعت للمرافعة يف الدعوى اإذ اأنها �سملت ف�سيلة 

ا بجل�سة املرافعة يوم 2016/11/22م مبا ي�سري  القا�سي .... الذي مل يكن حا�سراً

االإجراءات  قانون  من   )163( املادة  ومقت�سيات  ا  جمافياً فيه  املطعون  احلكم  معه 

ا بني الق�ساة  اأنه تكون املداولة يف االأحكام �سراً املدنية والتجارية التي تن�س على 

اأن ي�سرتك يف املداولة غري الق�ساة الذين �سمعوا املرافعة واإال  جمتمعني وال يجوز 

. كان احلكم باطالاً

وحيث طاملا ات�سح واأن احلكم االبتدائي ال�سادر يف الدعوى الراهنة قد �سدر عن 

قا�سي �سبق له ابداء الراأي وتكوين عقيدة لديه بخ�سو�س مو�سوع النزاع يف خمالفة 

ملقت�سيات املادة )142( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية كما تبني اأن اأحد 

يح�سر  مل  فيه  املطعون  اال�ستئنايف  احلكم  اأ�سدرت  التي  الق�سائية  الهيئة  اع�ساء 

جل�سة املرافعة طبق ما توجبه اأحكام املادة )163( من نف�س القانون امل�سار اإليه فاإن 

اأ�س�س قانونية مبا ا�سحى معه من   ا اإىل  ا وم�ستنداً ما نعى به الطاعنون يكون �سديداً

مب�سقط  اال�ستئناف  ملحكمة  الدعوى  وارجاع  الطعني  احلكم  بنق�س  الق�ساء  املتعني 

لنظرها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهم امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.  

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/11/27م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: �سالح بن �سامل الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحم 

�سكيوه, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)149(

الطعن رقم 2016/1174م

تنفيذ)  قا�سي- اخت�سا�س ( – ا�سكال تنفيذي) تعريف- اختالف – طعن( 

يخت�س قا�سي التنفيذ دون غريه بالف�سل يف جميع منازعات التنفيذ املو�سوعية  -

ا  ا كانت قيمتها ويف�سل يف منازعات التنفيذ الوقتية ب�سفته قا�سياً والوقتية اأياًّ

لالأمور امل�ستعجلة.

وال�سندات  - االأحكام  تنفيذ  تعرت�س  قانونية  منازعة  هو  التنفيذي  االإ�سكال 

التنفيذية وهو يختلف عن العقبات املادية التي تهدف اإىل منع تنفيذ احلكم 

من جانب املدين اأو الغري والتي ميكن جتاوزها مبجرد ا�ستعمال القوة العامة كما 

اأن االإ�سكال التنفيذي يختلف عن الطعن يف االأحكام الأنه لي�س تظلما من احلكم 

اخل�سومة  اإطار  يف  االطراف  بني  للمواجهة  ا  امتداداً ميثل  وال  تنفيذه  املراد 

ا لذلك فاإنه ال ي�سكل جماالاً لالأطراف لالعرتا�س على �سالمة  االأ�سلية واعتباراً

احلكم من حيث ال�سكل اأو من حيث املو�سوع.

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الق�سية يف اأن املدعي يف االأ�سل الطاعن االآن اأقام �سد املدعى عليهم 

يف االأ�سل املطعون �سدهم االآن دعوى ا�ست�سكال يف التنفيذ مبقت�سى �سحيفة اودعها 

ختامها  يف  طلب  2016/1/4م  يف  ب�سحار  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  حماميه 

احلكم بقبول االإ�سكال �سكالاً ويف املو�سوع برباءة ذمته مما زاد عن مبلغ مائة وثالثة 

ا من املبلغ ال�سادر به احلكم اال�ستئنايف  ا وثمامنائة وخم�سني رياالاً عمانيًّ األفاً ع�سر 

عن حمكمة اال�ستئناف ب�سحار بتاريخ 2014/4/1٥م حتت رقم )6٨6/ م/2013م( 

مو�سوع ملف التنفيذ رقم )1476( مدين �سحار.

اإن امل�ست�سكل قام بت�سليم امل�ست�سكل �سدهم ....... ثمن  وذلك على �سند من القول 
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قطعتني من العقار مو�سوع التداعي قدره ع�سرة اآالف ريال عماين وف�سالاً عن ذلك 

ب�سهادة  ورد  ح�سبما  االأرا�سي  قطع  عدد  اأن  ا�سبابه  يف  اأورد  امل�ست�سكل  احلكم  فاإن 

االإ�سكان هو اأحدى وثالثون قطعة من �سبعة وخم�سني قطعة اأر�س من�سو�س عليها 

وثالثون  اثنان  هو  االأر�س  قطع  عدد  اأن  هو  وال�سواب  الطرفني  بني  املربم  بالعقد 

والحظ امل�ست�سكل اأنه �ساع الإ�سالح  الغلط الذي ت�سرب للحكم امل�سار اإليه وهو يطلب 

بناء على ما تقدم خ�سم ثمن  ثالث قطع من املبلغ ال�سادر  به احلكم فت�سبح ذمته 

ا وثمامنائة  وخم�سني رياال عمانيا على اعتبار  عامرة مببلغ مائة وثالثة ع�سر األفاً

اأنه ملزم برد ثالثة وع�سرين قطعة اأر�س بح�ساب ثمن قدره اأربعة اآالف وت�سعمائة 

وخم�سون رياال عمانيا للقطعة الواحدة كما اأنه يطلب توجيه اليمني احلا�سمة على 

عليهما  املدعى  عن  ونيابة  نف�سه  عن  ا�سالة  ت�سلمه  بخ�سو�س   ..... عليه  املدعى 

االأول والثالث مبلغ )9.900ر.ع( .

بتاريخ  ا  حكماً التنفيذ  دائرة  ب�سحار  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

ورف�سه  �سكالاً  اال�ست�سكال  بقبول  ق�سى  )2016/٥م(  رقم   حتت  2016/1/27م 

ا وتغرمي امل�ست�سكل مبلغ مائة ريال وحتميله امل�ساريف . مو�سوعاً

اإىل  الدعوى  رفع  وراء  من  يهدف  امل�ست�سكل  اأن  على  ق�ساءها  املحكمة  اأ�س�ست  وقد 

املجادلة يف مو�سوع احلكم حمل التنفيذ ف�سالاً عن اأنه كان عليه تقدمي طلب ت�سحيح 

اخلطاأ املادي للمحكمة املخت�سة.

ا  وحيث مل ي�سادف احلكم املذكور قبوالاً لدى امل�ست�سكل فطعن عليه باال�ستئناف طالباً

ا بتوجيه اليمني احلا�سمة على امل�ستاأنف �سده ....  احلكم باإلغائه والق�ساء جمدداً

وبرباءة ذمته مما زاد عن مبلغ )113.٨٥0ر.ع( .

بتاريخ  )12٥/م/2016م(  رقم  حكمها  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

اأ�س�ست  وقد  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  ق�سى  الذي  2016/6/٥م 

ار�س بقي مر�سالاً  امل�ستاأنف ت�سليمه ملكية قطعتي  اأن ادعاء  املحكمة ق�ساءها على 

ان  كما  ت�سلمها  من  وهوية  امللكيات  و�سور  امل�سلمة  القطع  ارقام  يبني  عما  ا  وجمرداً

اليمني احلا�سمة التي طلب توجيهها لها �سبغة تع�سفية وغايتها تعطيل التنفيذ.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن عليه بالنق�س مبقت�سى �سحيفة 

اأودعها حماميه اأمانة �سر املحكمة العليا يف 2016/6/26م وقدم �سند وكالته و�سدد 
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الر�سم والكفالة وقد تاأ�س�س الطعن على االأ�سباب التالية:

: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله واالإخالل بحق الدفاع قوالاً اإن   اأوالاً

باب  فتح  قررت  ثم  2016/4/3م  بجل�سة  لي�سدر  للحكم  الدعوى  حجزت  املحكمة 

ا با�ستجواب املطعون �سدهم حول واقعة �سداد قيمة قطعتي  املرافعة واأ�سدرت حكماً

2016/٥/1٥م لتقدمي �سيغة  اأر�س ثم تولت املحكمة تاأجيل الدعوى جلل�سة يوم 

االأمر  تع�سفية  اليمني  اأن  واعتربت  موقفها  اأنها تراجعت عن  اليمني احلا�سمة غري 

ا للقانون. الذي يعد خرقاً

ا: الق�سور والف�ساد يف اال�ستدالل قوالاً اإن قواعد القانون والعدالة وال�سريعة  ثانياً

اال�سالمية تقوم على مبداأ عدم االثراء بال �سبب وقد ادىل الطاعن بر�سالة موجهة 

التداعي  مو�سوع  العقار  من  ار�س  قطعتي  ا�سرتداد   ..... �سده  املطعون  من  اإليه 

وهو ما يثبت �سدق توجيه اليمني احلا�سمة وانتهى وكيل الطاعن اإىل طلب احلكم 

بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى ملحكمة 

اال�ستئناف ب�سحار لنظرها بهيئة مغايرة ورد الكفالة.

اأمانة  حماميه  اودعها  مذكرة  مبقت�سى  املطوع   .......... �سده  املطعون  رد  وحيث 

�سر املحكمة العليا يف 2016/9/1٨م الحظ فيها ان املحكمة ردت على طلب توجيه 

اليمني واأو�سحت اأنها تع�سفية وا�ساف اأن املرا�سلة املوؤرخة يف 200٨/11/9م املحتج 

ا  بها مل تعر�س على حمكمة البداية وال على حمكمة اال�ستئناف وهي حتمل تاريخاً

ا عن تاريخ احلكم ال�سادر يف الدعوى مو�سوع اال�ست�سكال وانتهى وكيل املطعون  �سابقاً

�سده اإىل طلب احلكم برف�س الطعن.  

املحكمـــــــــــــــــة

ا  وحيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد كان م�ستوفياً

. جلميع �سروطه القانونية واجته قبوله �سكالاً

اأنه  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )33٥( املادة  اأحكام  اقت�ست  وحيث 

املو�سوعية  التنفيذ  منازعات  جميع  يف  بالف�سل  غريه  دون  التنفيذ  قا�سي  يخت�س 

ا  قا�سياً ب�سفته  الوقتية  التنفيذ  منازعات  يف  ويف�سل  قيمتها  كانت  ا  اأياً والوقتية 

لالأمور امل�ستعجلة.
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وحيث انح�سر اخلالف بني الطرفني يف الدعوى الراهنة حول طبيعة النزاع الذي 

متعلقة  مو�سوعية  جمادلة  هو  اأم  التنفيذية  اال�سكاالت  قبيل  من  يعد  وهل  اأثري 

مبناق�سة احلكم املراد تنفيذه.

وحيث اأن اال�سكال التنفيذي هو منازعة قانونية تعرت�س تنفيذ االأحكام وال�سندات 

اإىل منع تنفيذ احلكم من  التي تهدف  املادية  العقبات  التنفيذية وهو يختلف عن 

اأن  كما  العامة  القوة  ا�ستعمال  مبجرد  جتاوزها  ميكن  والتي  الغري  اأو  املدين  جانب 

اال�سكال التنفيذي يختلف عن الطعن يف االأحكام الأنه لي�س تظلما من احلكم املراد 

االأ�سلية  اخل�سومة  اطار  يف  االطراف  بني  للمواجهة  ا  امتداداً ميثل  وال  تنفيذه 

من  احلكم  �سالمة  على  لالعرتا�س  لالأطراف  جماالاً  ي�سكل  ال  فاإنه  لذلك  ا  واعتباراً

حيث ال�سكل اأو من حيث املو�سوع.

علي  �سده  املطعون  متكني  توىل  اأنه  ا  مدعياً الراهنة  بالدعوى  الطاعن  قام  وحيث 

ا بعنوان  ح�سني عبد الر�سا من مبلغ قدره ت�سعة اآالف وت�سعمائة ريال عماين نقداً

خال�س جزئي للمبلغ ال�سادر به احلكم حمل التنفيذ.

وحيث يتبني واأن املنازعة التي اثارها الطاعن ال تهدف اإىل مناق�سة احلكم ال�سادر 

اأو  املو�سوع  النظر يف  اإعادة  منها  الطرفني وال يق�سد  ثار بني  الذي  النزاع  اأ�سل  يف 

ممار�سة اأي رقابة على احلكم امل�ست�سكل تنفيذه واإمنا هي تعترب من قبيل ال�سعوبات 

املو�سوعية التي تعرت�س تنفيذ احلكم املذكور.

ت�سليمها  يدعي  التي  االأر�س  قطعتي  ملكية  ب�سور  الطاعن  يدل  مل  ولئن  وحيث 

للمطعون �سدهم كما اأنه مل يبني هوية الطرف الذي ت�سلمها منه ومل يو�سح ارقام 

خ�سمه  على  احلا�سمة  اليمني  توجيه  يف  حقه  دون  يحول  ال  ذلك  فاإن  القطعتني 

بخ�سو�س تو�سله مببلغ ت�سعة اآالف وت�سعمائة ريال عماين وقد اقت�ست اأحكام املادة 

)67( من قانون االإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية اأنه يجوز لكل من اخل�سمني 

يف اأية حالة كانت عليها الدعوى اأن يوجه اليمني احلا�سمة اإىل اخل�سم االآخر.

الطاعن  التي طلب  اليمني احلا�سمة  ملا اعتربت  الثانية  الدرجة  اأن حمكمة  وحيث 

توجيهها تع�سفية فاإنها جانبت �سحيح القانون ومل تعلل ق�ساءها مبا له اأ�سل ثابت 

اجلزم  على  ولي�س  التخمني  جمرد  على  قرارها  بتاأ�سي�س  اكتفت  واإمنا  امللف  باأوراق 

واليقني.
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وحيث اإن رف�س املحكمة توجيه اليمني احلا�سمة دون م�سوغ قانوين من �ساأنه االخالل 

على  الدعوى  واحالة  لنق�سه  ا  موجباً القانون  خرق  حكمها  يورث  مما  الدفاع  بحق 

ا بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهم  حمكمة اال�ستئناف ب�سحار للنظر فيها جمدداً

بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإرجاع 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف ب�سحار الإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون 

�سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.



– 726 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/2٥م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: �سالح بن �سامل الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحم 

�سكيوه, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥0(

الطعن رقم 2016/90٨م

�سرر ) حرمان من وظيفة- خ�سومة – تعوي�س( 

ينح�سر جوهر اخل�سومة القائمة بني الطرفني يف الدعوى الراهنة حول مطالبة  -

املطعون �سده بالتعوي�س عن ال�سرر الذي حلقه من حرمانه من الوظيفة نتيجة 

ا بطلب  اخلطاأ الذي وقعت فيه الطاعنة وحيث طاملا كان مو�سوع النزاع متعلقاً

التعوي�س عن ال�سرر وال يخ�س منازعة اإدارية ب�ساأن قرار �سادر عن الطاعنة فاإن 

ا ملحاكم الق�ساء العادي. االخت�سا�س بالنظر يف الدعوى الراهنة يكون منعقداً

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الدعوى يف اأن املدعي يف االأ�سل املطعون �سده االآن اأقام دعوى �سد 

اأمانة �سر املحكمة  اأودعها  املدعى عليها يف االأ�سل الطاعنة االآن مبقت�سى �سحيفة 

م�سرف  وظيفة  يف  بحقه  ـ   1 احلكم:  ا  طالباً 201٥/6/11م  يف  ب�سحار  االبتدائية 

ا واأربعمائة  خدمات اأول, 2 ـ التعوي�س عن ال�سرر الالحق به مببلغ قدره خم�سون األفاً

ريال عماين, 3 ـ امل�ساريف واأتعاب املحاماة مبا قدره خم�سمائة ريال عماين.

وذلك على �سند من القول باأن املدعي تقدم للمدعى عليها لتحديث بياناته للح�سول 

على وظيفة اإال اأنه فوجئ باأنه مقيد بوظيفة ....... مبكتب وزير الدولة وحمافظ 

ا ملا حلقه من �سرر نتيجة اخلطاأ الذي وقعت  ظفار منذ تاريخ 19٨2/2/7م واعتباراً

فيه املدعى عليها وفوات الفر�سة عليه للح�سول على وظيفة ملدة �سبعة اعوام فاإن 

ا. ا احلكم له وفق ما ورد تف�سيله اآنفاً املدعي قام بالدعوى الراهنة طالباً

عن  يخرج  النزاع  مو�سوع  اإن  مبقولة  الدعوى  عن  عليها  املدعى  اأجابت  وحيث 

باعتبار  االإداري  الق�ساء  ملحكمة  فيه  بالنظر  االخت�سا�س  وينعقد  املحكمة  انظار 

ال�سبغة االإدارية للنزاع وا�سافت اأن الدعوى رفعت على غري ذي �سفة اإذ اأن اجلهة 

املخت�سة باإدخال بيانات الباحثني عن عمل هي الهيئة العامة ل�سجل القوى العامة 
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املحكمة  اأ�سدرت  وحيث  الدعوى  برف�س  احلكم  طلب  اإىل  عليها  املدعى  وانتهت 

بتاريخ  )201٥/672م(  رقم  حكمها  الفردية  املدنية  الدائرة  ب�سحار  االبتدائية 

وباإحالتها  الدعوى  بنظر  ا  والئياً اخت�سا�سها   بعدم  ق�سى  الذي  201٥/12/2٨م  

بحالتها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري واأبقت الف�سل يف امل�ساريف.

وقد اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على اعتبار اأن النزاع يتعلق باأحقية املدعي يف املطالبة 

بتوظيفه وتعوي�سه عما فاته من ك�سب واأن الطلبات موجهة �سد جهة اإدارية تتبع 

اجلهاز االإداري للدولة .

خمالفته  عليه  ا  ناعياً فا�ستاأنفه  املدعي  لدى  قبوالاً  املذكور  احلكم  يلق  مل  وحيث 

اإدارية وهو  النزاع  ال يكت�سي �سبغة  اأن  ا�سا�س  ا وتاأويالاً وذلك على  للقانون تطبيقاً

يتعلق بطلب التعوي�س عن ال�سرر من احلرمان من احل�سول على وظيفة .

بتاريخ  )2016/6٥م(  رقم  حكمها  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

االخت�سا�س  بعدم  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  القا�سي  2016/4/10م 

وابقت  مو�سوعها  لنظر  املحكمة  لذات  الدعوى  اأوراق  واإعادة  الدعوى  نوع  ب�سبب 

اأن مو�سوع النزاع ال يخ�س  اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على  الف�سل يف امل�ساريف وقد 

ا واإمنا هو يتعلق بالتعوي�س عن اخلطاأ الذي ارتكبته  اأو �سلبياً ا  ا ايجابياً اإدارياً ا  قراراً

االإدارة بتخلفها عن حتديث �سجل ت�سجيل القوى العاملة .

بالنق�س  عليه  فطعنت  �سدها  املحكوم  لدى  قبوالاً  احلكم   هذا  ي�سادف  مل  وحيث 

وقد  2016/٥/1٨م  يف  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اودعتها  طعن  �سحيفة  مبقت�سى 

تاأ�س�س الطعن على االأ�سباب التالية : 1 ـ اخلطاأ يف تطبيق القانون قوالاً اأن مو�سوع 

النزاع يتعلق بالتوظيف واحت�ساب مدة اخلدمة من تاريخ التعيني و�سرف امل�ستحقات 

الق�ساء  ملحكمة  فيه  بالبت  االخت�سا�س  ينعقد  اإداري  نزاع  فاإنه  وبالتايل  املالية 

ا ملا ذهبت اإليه حمكمة اال�ستئناف وف�سالاً عن ذلك فاإن الدعوى رفعت  االإداري خالفاً

�سد من ال �سفة له يف النزاع اإذ اأن اجلهة املخت�سة بالرت�سيح للوظائف هي الهيئة 

العامة ل�سجل القوى العاملة , 2 ـ الق�سور يف الت�سبيب والعيب يف اال�ستدالل قوالاً اأن 

ا يف طلب احل�سول على وظيفة اإذ اأنه مل يقم مبراجعة  املطعون  �سده مل يكن جدياً

دائرة الت�سغيل طول فرتة ت�سجيله يف �سجل القوى العاملة وانتهت الطاعنة اإىل طلب 

ا  والق�ساء جمدداً املطعون  فيه  ا ونق�س احلكم  �سكالاً ومو�سوعاً الطعن  احلكم بقبول 

ا . باإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف ب�سحار للحكم فيها جمدداً
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وحيث اأجاب املطعون �سده مبقت�سى �سحيفة رد اودعها حماميه اأمانة �سر املحكمة 

ا  طالباً عليه  ماأخذ  وال  القانون  �سحيح  ا�ساب  فيه  الطعون  احلكم  اأن  مبقولة  العليا 

احلكم برف�س الطعن واإلزام رافعته بتعوي�سه مببلغ قدره خم�سة اآالف ريال عماين 

مع امل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها األف ريال عماين.  

املحكمـــــــــــــــــة

وحيث قدم مطلب الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة يف االأجل القانوين وقد ا�ستوفى 

. جميع �سرائطه القانونية واجته قبوله �سكالاً

واأن  املنازعات  جميع  نظر  يف  العامة  الوالية  �ساحب  هو  العادي  الق�ساء  اأن  وحيث 

ي�سوغ  ال  ا  ا�ستثنائياً يبقى  االإداري  الق�ساء  حماكم  �سيما  اأخرى  جهة  اأي  اخت�سا�س 

التو�سع فيه.

الراهنة  الدعوى  يف  الطرفني  بني  القائمة  اخل�سومة  جوهر  واأن  يت�سح  وحيث 

انح�سر حول مطالبة املطعون �سده بالتعوي�س عن ال�سرر الذي  حلقه من حرمانه 

من الوظيفة نتيجة اخلطاأ الذي وقعت فيه الطاعنة وحيث طاملا كان مو�سوع النزاع 

ا بطلب التعوي�س عن ال�سرر وال يخ�س منازعة اإدارية ب�ساأن قرار �سادر عن الطاعنة  متعلقاً

ا ملحاكم الق�ساء العادي. فاإن االخت�سا�س بالنظر يف الدعوى الراهنة يكون منعقداً

وحيث  اأن حمكمة الدرجة الثانية ملا ق�ست باإلغاء احلكم االبتدائي فيما ق�سى به 

ا  ا واقعاً بعدم االخت�سا�س النوعي فاإنها ا�سابت �سحيح القانون  وقد كان حكمها موؤ�س�ساً

وقانوناًا واجته تاأييده ورف�س الطعن واإلزام رافعه بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب 

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/2٥م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: �سالح بن �سامل الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحم 

�سكيوه, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥1(

الطعن رقم 2017/69٨م

عقد )بيع-  خداع- اآثار( 

اإذا كان عقد البيع نتاج خمادعة وخزعبالت قارفها الطاعن لالإيقاع باملطعون  -

زال  وكالة  وبا�ستعمال  ميلكها  ال  ار�س  بخ�سو�س  التعاقد  على  وحمله  �سده 

مفعولها بوفاة املوكل فاإن العقد امل�سار اإليه يكون باطالاً وال ترتتب عنه االثار التي 

القانونية وبالتايل  لل�سروط  ينتجها عقد بيع �سحيح مكتمل االركان وم�ستوف 

فاإن املطالبة باأداء مبلغ ال�سرط اجلزائي الوارد بذلك العقد تعد فاقدة لل�سند 

القانوين واأن حمكمة الدرجة الثانية ملا ق�ست باإلزام الطاعن باأداء مبلغ اأربعني 

األف ريال عماين فاإنها جانبت ال�سواب ومل ت�سب �سحيح القانون واملنطق.

ال ي�سوغ اأن يكون املطعون �سده �سحية ابرامه لعقد البيع مو�سوع التداعي ويف  -

نف�س الوقت يطلب تطبيق بنوده ب�ساأن ال�سرط اجلزائي �سيما واأنه متت معاقبة 

مقام  الأنه  له  حمل  ال  اجلزائي   ال�سرط  فاإن  لذلك  ا  واعتباراً ا  جزائياً الطاعن 

العقوبة ومل يكن حمل تعوي�س.

الوقائــــــع

دعوى  اقام  االآن  �سده  املطعون  االأ�سل  يف  املدعي  اأن  يف  الق�سية  وقائع  تتلخ�س 

ا املدعى عليه يف االأ�سل الطاعن االآن وورثة..... مبقت�سى �سحيفة اودعت  خمت�سماً

احلكم  ختامها  يف  طلب  2014/4/14م  يف  ب�سحم  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة 

باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن باأداء مبلغ قدره ع�سرون األف ريال عماين لقاء ما 

دفعه عند اإبرام عقد البيع ومبلغ اربعني األف ريال عماين مقابل التعوي�س مع األف 

ريال عماين اتعاب املحاماة وامل�ساريف.

وذلك على �سند من القول اإن املدعي ا�سرتى من املدعى عليهم قطعة ار�س زراعية 
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كائنة بوالية �سحم وم�سجلة باالإي�سال رقم )......./207/٨م( بو�ساطة املدعى 

ا  األفاً وثالثون  اثنان  قدره  بثمن  وذلك  والده  عن  وكيالاً  باعتباره   ....... عليه 

وخم�سمائة ريال عماين دفع منه ع�سرون األف ريال على اأن يقع ت�سديد باقي الثمن 

املدعي  لفائدة  �سمان  �سيك  حترير  عليه  املدعى  وتوىل  امللكية  عن  التنازل  عند 

حلني �سدور امللكية من اجلهة االإدارية املخت�سة ولكن تفطن املدعي اإىل اأن العقار 

مو�سوع البيع لي�ست له �سبغة زراعية واأن معاقدة ظافر ابرم البيع بو�سفه وكيالاً عن 

اأن االأخري متويف منذ )2007م( فتقدم ب�سكوى لالدعاء العام ومتت  والده واحلال 

ا وقد �سدر �سده حكم عن املحكمة  االبتدائية ب�سحم  مقا�ساة املدعى عليه جزائياً

االحتيال  بجنحة  باإدانته  ق�سى  )٥14/ج/2013م(  رقم  2014/2/10م  بتاريخ 

ا  واعتباراً رياال عمانيا  مبلغ خم�سني  والغرامة  ا�سهر  ملدة ثالثة  بال�سجن  ومعاقبته 

الإخالل املدعى عليهم بالتزامهم التعاقدي يف تنفيذ عقد البيع توىل املدعي القيام 

ا. ا احلكم طبق طلباته ال�سابق تف�سيلها اآنفاً بالدعوى الراهنة طالباً

وحيث اجاب املدعى عليه ظافر البادي اأنه باع للمدعي العقار مو�سوع التداعي وقد 

ا ملا يدعيه وهو على ا�ستعداد لرده  ت�سلم منه مبلغ خم�سة ع�سر األف ريال فقط خالفاً

وحيث  عليهم  املدعى  الورثة  بقية  دون  هو  يخ�سه  النزاع  مو�سوع  اأن  وا�ساف  اإليه 

ومل  البيع  بواقعة  لهم  علم  ال  اأنه  مبقولة  الدعوى  عن  عليهم  املدعى  بقية  اجاب 

اإىل  وانتهوا  ب�ساأنه  املتداعى  العقار  بالت�سرف يف  البادي  املدعى عليه ظافر  ياأذنوا 

طلب احلكم برف�س الدعوى.

اأ�سدرت املحكمة االبتدائية ب�سحم حكمها رقم )209/م/2014م( بتاريخ  وحيث 

قدره  ا  مبلغاً للمدعي  يوؤدي  باأن   ...... عليه  املدعى  باإلزام  القا�سي  2014/2/7م 

خم�سة ع�سر األف ريال عماين وم�ساريف الدعوى واتعاب حماماة مائتا ريال عماين 

ورف�س ما زاد عدا ذلك من طلبات.

ريال  األف  ملبلغ ع�سرين  املدعي مل يثبت دفعه  اأن  املحكمة حكمها على  اأ�س�ست  وقد 

اأنها  كما  فقط  ريال  األف  ع�سر  خم�سة  مبلغ  بقب�سه  عليه  املدعى  اقر  واإمنا  عماين 

رف�ست الطلب املتعلق بالتعوي�س لعدم وجود وجه �سرعي لذلك وحيث مل ي�سادف 

بتعديله  احلكم  ا  طالباً باال�ستئناف  عليه  فطعن  املدعي  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا 

ا طبق طلباته. والق�ساء جمدداً

بتاريخ  )2٥/م/201٥م(  رقم  حكمها  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 
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201٥/4/26م الذي ق�سى بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وقد اأ�س�ست 

الوكالة  اأن  باعتبار  عليهم  املدعى  الورثة  يلزم  ال  البيع  اأن  على  ق�ساءها  املحكمة 

امل�سندة للمدعى عليه ظافر انتهت بوفاة والدهم وبالتايل فاإنهم يعتربون من الغري 

الذين ال ي�سوغ مواجهتهم بعقد البيع.

اأ�سدرت  وقد  بالنق�س  عليه  فطعن  امل�ستاأنف  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

ق�سى  )201٥/٨74م(  رقم  حتت  201٥/12/21م  بتاريخ  ا  قراراً العليا  املحكمة 

اإىل  الدعوى  واحالة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول 

اأ�س�ست املحكمة  حمكمة ا�ستئناف �سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وقد 

امل�ستندات  ومتحي�س  الدعوى  وحتقيق  ببحث  املحكمة  قيام  عدم  على  ق�ساءها 

اأن املحكمة  للم�ستاأنف �سده كما  باأنه �سدده  امل�ستاأنف  املبلغ الذي مت�سك  بخ�سو�س 

اغفلت البحث بخ�سو�س عقد البيع وابداء راأيها فيه.

ا  وحيث اعيد ن�سر الق�سية من جديد لدى حمكمة اال�ستئناف ب�سحار فاأ�سدرت حكماً

2017/3/12م حتت رقم )2٥/م/201٥م( ق�سى بتعديل احلكم امل�ستاأنف  بتاريخ 

والق�ساء باإلزام امل�ستاأنف �سده ........ باأن يوؤدي للم�ستاأنف مبلغ ع�سرين األف ريال 

عماين وباإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به من رف�س اإلزام امل�ستاأنف �سده املذكور 

للم�ستاأنف  منه  املحرر  ال�سيك  قيمة  وهو  التعاقدي  اجلزائي  ال�سرط  قيمة  باأداء 

مبلغ  للم�ستاأنف  يوؤدي  باأن   ....... �سده  امل�ستاأنف  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  املذكور 

األف ريال عماين وبتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك واألزمت امل�ستاأنف  اأربعني 

ريال  مائة  مببلغ  منهما  كل  واإلزام  منا�سفة  اال�ستئناف  مب�ساريف  �سده  وامل�ستاأنف 

مقابل اتعاب حماماة وقد اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على ثبوت ت�سلم امل�ستاأنف �سده 

فيه  يطعن  ومل  بالعقد  ورد  ا�ستالم  اقرار  مبوجب  ريال  األف  ع�سرين  ملبلغ   .......

الذي   البيع  اإىل عقد  باال�ستناد  التعوي�س  انها عللت حكمها بخ�سو�س  املذكور كما 

ن�س على �سرط جزائي اتفاقي يلزم من تخلف عن تنفيذ التزامه باأداء مبلغ اربعني 

األف ريال عماين. 

بالنق�س  عليه  فطعن  �سده  امل�ستاأنف  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  ي�سادف  مل  وحيث 

وقدم  2017/4/20م  يف  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  وكيله  اودعها  �سحيفة  مبقت�سى 

التالية  اال�سباب  على  الطعن  تاأ�س�س  وقد  الكفالة  ودفع  الر�سم  و�سدد  وكالته  �سند 

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  وخمالفة  الناق�س  العليا  املحكمة  حكم  خمالفة  وهي 
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بخ�سو�س  القانوين  راأيها  تبني  مل  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  اأن  مبقولة  وتاأويله 

ا وال  اثراً ينتج  للدولة وال  باأر�س مملوكة  لتعلقه  باطل  واأنه عقد  �سيما  البيع  عقد 

ي�سوغ اعتماد ال�سرط اجلزائي الوارد به واحلكم على ا�سا�سه وقد كان على املحكمة 

الق�ساء ببطالن العقد ورد املتعاقدين اإىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد واإلزام 

ا وقدره خم�سة ع�سر األف ريال فقط والحظ الطاعن اأنه  البائع برد ما قب�سه فعلياً

وال�سهود   البينة  اأو  الكتابي  �سنده  بتقدمي  �سده  املطعون  اإلزام  املحكمة  من  يطلب 

م�ستعد  الطاعن  فاإن  عجزه  �سورة  ويف  ريال  األف  ع�سرين  مبلغ  ت�سليمه  واقعة  على 

الأداء اليمني على عدم ا�ستالمه اإال مبلغ خم�سة ع�سر األف ريال عماين وانتهى وكيل 

الطاعن اإىل طلب احلكم بقبول الطعن �سكالاً وقبل الف�سل يف املو�سوع بوقف التنفيذ 

ملو�سوع  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  الطعن  يف  الف�سل  حلني 

ا بتاأييد  اال�ستئناف رقم )2٥/م/201٥م( باإلغاء احلكم اال�ستئنايف والق�ساء جمدداً

احلكم االبتدائي واحلكم للطاعن باأتعاب حماماة قدرها األف ريال عماين .

املحكمـــــــــــــــــة

وحيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد ا�ستوفى جميع 

. �سروطه القانونية واجته قبوله �سكالاً

وحيث يت�سح واأن الطاعن فوت بالبيع لفائدة املطعون �سده يف قطعة ار�س كائنة 

بوالية �سحم على ا�سا�س اأنها ار�س زراعية واحلال اأنها �سكنية وقد اوهمه باأنه وكيل 

لوالده مالك العقار املبيع مبقت�سى حجة وكالة قانونية وحيث اأن ما قارفه الطاعن 

يعترب من قبيل االحتيال ويدخل حتت طائلة القانون اجلزائي وقد متت مقا�ساته 

من اأجل ذلك وثبتت ادانته مبوجب احلكم ال�سادر عن املحكمة االبتدائية ب�سحم 

2014/2/10م حتت رقم )٥14/ج/2014م( والذي ق�سى بعقابه بال�سجن من  يف 

اأجل ما اتاه من افعال.

األف  ع�سرين  مبلغ  قب�س  نفيه  بخ�سو�س  الطاعن  به  مت�سك  ملا  ا  وخالفاً وحيث 

بتاريخ  املحرر  العريف  البيع  عقد  على  باالطالع  يتبني  فاإنه  �سده  املطعون  من  ريال 

با�ستالمه  العقد  ذلك  من  الثاين  الف�سل  �سلب  اقر  الطاعن  اأن  2011/12/1٨م 

مبلغ الدفعة املقدمة وقدره ع�سرون األف ريال عماين ومل يطعن يف �سحة التوقيع 

املن�سوب اإليه بالعقد وحينئذ فاإن املنازعة التي اثارها بهذا اخل�سو�س باتت جمردة 

الطعن  رف�س  ذلك  على  ا  ترتيباً واجته  عنها  االلتفات  وتعني  والدليل  احلجة  عن 

بخ�سو�س هذا الفرع.
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اأداء مبلغ ال�سرط  وحيث وفيما يتعلق مبا ق�ست به حمكمة الدرجة الثانية ب�ساأن 

اأنه  طاملا كان عقد البيع نتاج  اجلزائي فاإن النعي الذي اثاره الطاعن �سديد ذلك 

التعاقد  على  وحمله  �سده  باملطعون  لالإيقاع  الطاعن  قارفها  وخزعبالت  خمادعة 

بخ�سو�س ار�س ال ميلكها وبا�ستعمال وكالة زال مفعولها بوفاة املوكل فاإن العقد امل�سار 

اإليه يكون باطالاً وال ترتتب عنه االثار التي ينتجها عقد بيع �سحيح مكتمل االركان 

اجلزائي  ال�سرط  مبلغ  باأداء  املطالبة  فاإن  وبالتايل  القانونية  لل�سروط  وم�ستوف 

الوارد بذلك العقد تعد فاقدة لل�سند القانوين واأن حمكمة الدرجة الثانية ملا ق�ست 

باإلزام الطاعن باأداء مبلغ اأربعني األف ريال عماين فاإنها جانبت ال�سواب ومل ت�سب 

�سحيح القانون واملنطق اإذ ال ي�سوغ اأن يكون املطعون �سده �سحية ابرامه لعقد البيع 

مو�سوع التداعي ويف نف�س الوقت يطلب تطبيق بنوده ب�ساأن ال�سرط اجلزائي �سيما 

ا لذلك فاإن ال�سرط اجلزائي  ال حمل له  ا واعتباراً واأنه متت معاقبة الطاعن جزائياً

الأنه مقام العقوبة ومل يكن حمل تعوي�س.

باأداء  املتعلق  فرعه  يف  القانوين  لل�سند  ا  فاقداً فيه  املطعون  احلكم  ا�سحى  وحيث 

مبلغ ال�سرط اجلزائي وبات من املتعني نق�سه والت�سدي لال�ستئناف واإلغاء ال�سرط 

اجلزائي التعاقدي املحكوم به والق�ساء يف �ساأنه من جديد بالرف�س وتاأييد احلكم 

املطعون فيه فيما عدا ذلك واإلزام الطاعن بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب 

ا  حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئياً

وذلك بالت�سدي لال�ستئناف واإلغاء ال�سرط اجلزائي التعاقدي املحكوم به والق�ساء 

يف �ساأنه من جديد بالرف�س وتاأييد احلكم املطعون فيه فيما عدا ذلك واإلزام الطاعن 

بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/1٥م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: �سالح بن �سامل الرا�سدي, ,  و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحم 

�سكيوه ,  وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥2(

الطعن رقم 2017/933م

حكم )تف�سري – حمكمة- حتديد( 

يتمحور اال�سكال حول املحكمة التي يعود لها تف�سري احلكم املدعى به غمو�س  -

ا لوقوع  اأو ابهام بعد اأن رف�ست حمكمة احلكم املطعون فيه طلب التف�سري اعتباراً

نق�س حكمها من قبل املحكمة العليا.

املق�سود باملحكمة التي اأ�سدرت احلكم هو املحكمة التي ق�ست يف مو�سوع النزاع  -

ا يف �ساأنه. وا�سدرت ق�ساءها الذي اأ�سبح نافذاً

الوقائــــــع

يت�سح من اأوراق الدعوى اأن الطاعنة ال�سركة ..... للتاأمني على احلياة تقدمت بطلب 

املادة )1٨1(  اإىل  ا  ا�ستناداً رقم )2009/1404م(  املدين  اال�ستئنايف  تف�سري احلكم 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وقدم الطلب اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط 

وقد �سدر احلكم املطلوب تف�سريه يف مو�سوع اال�ستئناف باإلغاء احلكم امل�ستاأنف ويف 

مو�سوع الدعوى باإلزام ال�سركة امل�ستاأنف �سدها باأن توؤدي للم�ستاأنف ب�سفتها و�سية 

على قا�سري املرحوم باإذن اهلل ........... مبلغ وقده خم�سني األف دوالر اأمريكي 

قيمة البولي�سيتني رقمي )26004192( )26004193( وكذلك مبلغ مائتي دوالر 

ا لكل من القا�سرين حتى االنتهاء من تعليم اجلامعة والزمت امل�ستاأنف �سدها  �سهريًّ

ا  ا وق�سوراً بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي وقد راأت طالبة التف�سري اأن باحلكم غمو�ساً

فيما يخ�س تعوي�س  للنتيجة كذلك  او�سله  الذي  الطريق  اإذ مل يبني  الت�سبيب  يف 

القا�سرين وما املق�سود بالتعليم اجلامعي وكم عام �ستظل طالبة التف�سري ت�سدد.

قبول  بعدم  )2017/49م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  2017/4/16م  وبتاريخ 

الدعوى واألزمت املدعية بامل�ساريف.
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املحكمة  عن  ال�سادر  باحلكم  نق�سه  مت  تف�سريه قد  املطلوب  اأن احلكم  على  ا  تاأ�سي�ساً

العليا بتاريخ 2011/6/19م يف الطعن رقم )2010/6٨4م( وال جدوى من تف�سريه.

وحيث طعنت الطاعنة بالنق�س يف احلكم مبوجب �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من 

ا حلني الف�سل  قبل حمام مقبول لدى املحكمة العليا مع طلب وقف تنفيذ احلكم موؤقتاً

يف الطعن وقد اقيم الطعن على االأ�سباب التالية:

تف�سريه  املراد  احلكم  اأن  اإىل  الدعوى  قبول  عدم  يف  ا�ستندت  املحكمة  باأن  قوالاً 

2011/6/19م  بتاريخ  )2010/6٨4م(  رقم  العليا  املحكمة  بحكم  نق�سه  مت  قد 

وبالتايل يكون �سند احلكم املطعون فيه قد انتفى ب�سدور حكم الهيئة املغايرة ومن 

2017/3/20م وكالهما ايد  2016/1/20م و  بعدها حكم املحكمة العليا بتواريخ 

على  الطاعنة  وتظل  وابهام  غمو�س  من  عليه  ا�ستمل  ما  بكل  التنفيذ  حمل  احلكم 

حدود  م�ساألة  يح�سم  مل  لكونه  غمو�س  من  احلكم  �ساب  فيما  التف�سري  طلب  يف  حق 

القا�سرين حلني االنتهاء  امريكي لكل واحد من  االلتزام ب�سداد مبلغ مائتي دوالر 

فهل  اجلامعي  التعليم  يف  اال�ستمرار  على  قدرتهم  ح�سب  اأي  اجلامعي  التعليم  من 

حتى  �سددت  الطاعنة  باأن  ا  علماً نهاية  ال  ما  اإىل  ال�سداد  يف  اال�ستمرار  ذلك  يعني 

اأكرث  اأي ما يعادل  ا قدره )3٥.٨99.260ر.ع(  اإجمالياً ا   2016/٥/29م مبلغاً تاريخ 

اأمريكي  دوالر  األف  اخلم�سني  مبلغ  خ�سم  وبعد  اأمريكي(  )93.000.000دوالر  من 

املحكوم بها تكون م�ساريف الدرا�سة املدفوعة حتى التاريخ املذكور )43 األف دوالر 

ا( اأي )9 �سنوات( درا�سية  اأمريكي( اأي ما يعادل م�ساريف درا�سة اأكرث من )10٨ �سهراً

ا واأنه يفرت�س اأن القا�سرة ........  بح�ساب )400دوالر اأمريكي( للقا�سرين �سهريًّ

قد انهت درا�ستها اجلامعية قبل �سنتني على االأقل ويكون القا�سر ......... يف ال�سنة 

اجلامعية النهائية واأن كل من منا�سدات الطاعنة لقا�سي التنفيذ قد ذهبت ادراج 

ا بدون توقف لذا فهي تطالب  الرياح اإذ اخل�سم من ح�سابات الطاعنة ال زال م�ستمراً

بنق�س احلكم املطعون فيه واالأمر باإعادة نظر اال�ستئناف اأمام املحكمة التي ا�سدرته 

ا الت�سدي ملو�سوع الطعن . بهيئة مغايرة واحتياطيًّ

وحيث ردت املطعون �سدها .......... باأن احلكم املراد تف�سريه قد مت نق�سه بو�ساطة 

املحكمة  العليا رقم )2010/6٨4م( واأن احلكم البات النهائي والواجب النفاذ هو 

احلكم اال�ستئنايف رقم )2010/٥م( هيئة مغايرة املوؤيد بحكم املحكمة العليا رقم 

اأن  وا�سافت  الطعن  رف�س  ي�ستدعي  مما  الطاعنة  فيه  تطعن  ومل  )2016/342م( 
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اأن احلكم  الطلبات كما  الرد على  للطاعنة فر�س  ا وكانت  احلكم مل يت�سمن غمو�ساً

باإكمال  االلتزام  وينتهي  اجلامعي  التعليم  من  االنتهاء  حلني  ال�سداد  فرتة  حدد 

الدرا�سة اجلامعية لذلك طلب رف�س الطعن .

وحيث عقبت الطاعنة باأن احلكم املراد تف�سريه هو احلكم اجلاري تنفيذه.

املحكمـــــــــــــــــة

من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته قبوله �سكالاً

يف  الف�سل  حلني  ا  موؤقتاً فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  وقف  املحكمة  رف�ست  وحيث 

املدنية  للمادة )24٥( من قانون االإجراءات  ا  الطعن لعدم توفر �سروط ذلك طبقاً

والتجارية.

من حيث املو�سوع:

حيث اأن اال�سكال املطروح يتمحور حول املحكمة التي يعود لها تف�سري احلكم املدعى 

ا  به غمو�س اأو ابهام بعد اأن رف�ست حمكمة احلكم املطعون فيه طلب التف�سري اعتباراً

حكم  لذلك  ا  تبعاً و�سدور  منا�سبتني  يف  العليا  املحكمة  قبل  من  حكمها  نق�س  لوقوع 

ا�ستئنايف اخري يف �ساأن مو�سوع النزاع .

وحيث اقت�ست املادة )1٨1( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية : )اأنه يجوز 

للخ�سوم ان يطلبوا اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم تف�سري ما وقع يف منطوقه من 

غمو�س وابهام..(.

وحيث ال جدال يف اأن املق�سود باملحكمة التي اأ�سدرت احلكم هو املحكمة التي ق�ست 

ا يف �ساأنه. يف مو�سوع النزاع وا�سدرت ق�ساءها الذي ا�سبح نافذاً

احلكم  به  �سدر  فيما  يتمثل  التف�سري  طالبة  بح�سب  الغمو�س  مكمن  اأن  وحيث 

مائتي  مبلغ  ب�سداد  التف�سري  طالبة  التزام  وحدود  )2009/1404م(  اال�ستئنايف 

دوالر اأمريكي لكل واحد من القا�سرين حلني االنتهاء من التعليم اجلامعي.

اأن هذا احلكم مت نق�سه من قبل املحكمة العليا مبوجب قراريها  وحيث ولئن تبني 

رقم )2010/6٨4م( ورقم )2012/6٥2م( فاإنه ثبت اأن موجب النق�س واالإحالة 

انح�سر يف نقطتني تتعلق االأوىل بتوفر �سروط قبول التما�س اإعادة النظر يف احلكم 

اال�ستئنايف والثانية يف �ساأن الدفع بعدم ا�ستمال عقدي التاأمني وامللحق على التاأمني 
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بالنظر  مغايرة  بهيئة  اال�ستئناف  حمكمة  مبقت�ساه  تعهدت  ما  وهو  احلياة  على 

12016/20م برف�س مو�سوع االلتما�س  مو�سوع حكمها رقم )2010/٥0م( بتاريخ 

حدود  مو�سوع  بالدر�س  يتناوال  مل  انهما  احلكمني  هذين  بتمح�س  تبني  وحيث 

ا لكل واحد من  القا�سرين زماناًا مبا اأن ذلك  االلتزام ب�سداد مبلغ املائتي دوالر �سهريًّ

مل يكن موجب احالة من قبل املحكمة العليا اأو مناق�سة من قبل اخل�سوم مبا يجعل 

هذه النقطة قد ات�سل مبو�سوعهما الق�ساء مبوجب احلكم اال�ستئنايف مو�سوع طلب 

املادة  اعماالاً الأحكام  التف�سري حممول عليها  فاإن واجب  نظر طلب  التف�سري وعليه 

ا من �ساأنه اأن يعطل  ا اأو اإبهاماً ا ثم �سرح حكمها اإذا ت�سمن غمو�ساً )1٨1( املذكورة اآنفاً

اي�سال حق الدائن اأو يه�سم حق املدين.

ا ملا تقدم فاإن حمكمة احلكم املطعون فيه ملا رف�ست تف�سري ما �سدر عنها  وحيث اعتباراً

للنق�س  ا  ا بالقبول وموجباً من حكم تكون قد اخطاأت يف ق�سائها وبات الطعن حرياً

واالحالة .

وحيث جنحت الطاعنة يف طعنها وتعني اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة 

للطاعنة .

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدها بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

عبد  وحممد  الها�سمي,   اهلل  عبد  بن  وعلي    , الرا�سدي  �سامل  بن  �سالح  الق�ساة: 

الرحمن �سكيوه ,  وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥3(

الطعن رقم 2017/691م

ميني حا�سمة ) تع�سف- بيان( 

مل تبني حمكمة املو�سوع �سيغة التع�سف يف اليمني التي طلبها الطاعن فاأ�سحى  -

الواقعي  لالأ�سا�س  ا  فاقداً �سدها  املطعون  على  توجيهها  لطلب  اال�ستجابة  رف�سها 

ا لنق�سه. ا يف الت�سبيب واخالالاً بحق الدفاع موجباً والقانوين مبا اأورث حكمها ق�سوراً

الوقائــــــع

اأن املدعية يف االأ�سل املطعون �سدها االآن اقامت دعوى  تتلخ�س وقائع الق�سية يف 

�سر  باأمانة  حماميها  اودعها  �سحيفة  مبوجب  االآن  الطاعن  عليه  املدعى  خمت�سمة 

املحكمة االبتدائية بال�سيب يف 201٥/9/20م طلبت يف ختامها احلكم مبا يلي: اأوالاً 

ا: اإلزام املدعى عليه باإنهاء اإجراءات  : تق�سيم البناية منا�سفة بني الطرفني, ثانياً

ومبلغ  الدعوى  وم�ساريف   ر�سوم  ا:  ثالثاً  , املخت�سة  اجلهات  لدى  العقار  ت�سجيل 

خم�سمائة ريال عماين اأتعاب حماماة .

وذلك على �سند من القول اإن املدعية كانت  زوجة للمدعى عليه وقد فارقته مبوجب 

201٥/2/22م اتفق الطرفان على  2014/٨/4م وبتاريخ  اإيقاع الطالق بينهما يف 

اإنهاء اخلالفات القائمة بينهما وقد التزم املدعى عليه بالتنازل عن ن�سيبه من املنزل 

الذي كانا يقيمان به وقدره الن�سف  واإبرام عقد بيع لفائدة املدعية ب�ساأنه نظري 

مبلغ قدره خم�سون األف ريال عماين كما تعهد املدعى عليه باإنهاء كافة اإجراءات 

ت�سجيل ذلك العقد والتزم باأن تكون امللكية منا�سفة بني الطرفني وبتمكني املدعية 

من  به  التزم  ما  تنفيذ  عن  وامتنع  تعهده  عن  نكل  عليه  املدعى  اأن  اإال  ح�ستها  من 

ا على ذلك قامت املدعية بق�سية احلال طالبة وفق ما �سبق  العقار وتاأ�سي�ساً ت�سليم 

تف�سليه من طلبات .
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وحيث رد املدعى عليه عن الدعوى  باأنه اتفق مع املدعية على ت�سييد حمل �سكني 

 ........ جنوب  يف  والكائنة  منا�سفة  ميلكانها  التي   ).......( رقم  االأر�س  على 

�سركة  اإىل  الطرفان  عهد  وقد   ).....( مربع  اخلام�سة  املرحلة  ال�سيب  بوالية 

........... للتجارة والتي متلكها املدعية باإجناز ا�سغال البناء بتكلفة قدرها مائة 

قامت  املذكور  لالتفاق  ا  وتنفيذاً منا�سفة  عليهما  حتمل  عماين  ريال  األف  وثمانون 

ا بذمتها مبلغ قدره �ستون  املدعية بدفع مبلغ ثالثني األف ريال عماين وبقي متخلداً

األف ريال اأداه عنها املدعي وملا طالبها بتمكينه من املبلغ امل�سار اإليه امتنعت عن ذلك 

الوارد بالبند الثاين  اأنه امتنع من جهته عن تنفيذ االلتزام  وا�ساف املدعى عليه 

يف  املدعية  ملماطلة  ا  نظراً 201٥/2/22م  يف  الطرفني  بني  املربم  االتفاق  كتب  من  

�سداد ن�سيبها من تكلفة بناء املحل ثم الحظ املدعى عليه اأنه يقوم بدعوى فرعية 

األف ريال عماين واحالة  باأنه توؤدي له مبلغ �ستني  باإلزام  املدعية  ويطلب احلكم 

الدعوى اإىل خبري خمت�س لبيان التكلفة احلقيقية للبناء والقيمة ال�سوقية للعقار 

ا والنظر يف اإمكانية ق�سمته من عدم ذلك وباإلزام املدعى عليها ببيع ح�ستها يف  حالياً

العقار مو�سوع  الدعوى لفائدته اأو بيع العقار  بالطريقة القانونية كاإلزامها باأداء 

ا حتليفها اليمني احلا�سمة  الر�سوم وامل�ساريف القانونية واأتعاب املحاماة واحتياطيًّ

العقار وحيث  ن�سيبها يف بناء  األف ريال عماين قيمة  اأنها �سددت مبلغ ت�سعني  على 

وثمانية  وثمامنائة  ا  األفاً و�سبعون  واحد  وقدره  ا  مبلغاً دفعت  بانها  املدعية  اأجابت 

ا ا�سافة اإىل اأنها �ساركت املدعى عليه يف مبلغ القر�س ال�سكني  وخم�سون رياالاً عمانيًّ

وتولت االقرتا�س من البنك االأهلي وقد بلغت مبالغ القر�س امل�سرتك مائتان وثالثة 

ا وانتهت اإىل طلب احلكم برف�س الدعوى  ا واربعمائة وثالثون رياالاً عمانيًّ ع�سر األفاً

ا وت�سعمائة وت�سعة  الفرعية وباإلزام  املدعى عليه باأن يوؤدي لها خم�سة وثالثني األفاً

ا مقابل ن�سف املبلغ الذي  اقرت�سته من البنك . وع�سرين رياالاً عمانيًّ

يوم  بجل�سة  ا  متهيدياً ا  حكماً بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

2016/1/21م ق�سى بندب خبري عقاري لق�سمة العقار  بني الطرفني منا�سفة وقد 

ا  اأفاد اخلبري املنتدب بتقريره املوؤرخ يف 2016/3/21م انه ال ميكن ق�سمة العقار نظراً

االأ�سرار اجل�سيمة التي قد تلحق بقيمته جراء الق�سمة.

وحيث حكمت املحكمة االبتدائية بال�سيب بندب خبري عقاري لتقييم العقار مو�سوع 

مائتني  مببلغ  تقدر  العقار  قيمة  اأن  التثمني  خبري  فاأفاد  لبيعه  ا  متهيداً التداعي 

وت�سعني األف  ريال عماين.
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ا بتاريخ 2016/7/21م  حتت رقم  وحيث اأ�سدرت املحكمة االبتدائية بال�سيب حكماً

للمحكمة  واحالتها  الدعوى  بنظر  ا  قيمياً اخت�سا�سها  بعدم  ق�سى  )201٥/776م( 

امل�سكلة من ثالثة ق�ساة.

رقم  حكمها  الثالثية  الدائرة  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

االأ�سلية  الدعوى  يف  اأوالاً  ق�سى  الذي  2016/11/21م  بتاريخ  )2016/20٨م( 

 ....( رقم  االأر�س  قطعة  على  الواقعة  واملباين  االأر�س  ببيع  عليه  املدعى  باإلزام 

مربع 2( جنوب |....... ال�سيب والبالغ م�ساحتها اربعمائة مرت مربع باملزاد العلني 

اعطاء  مع  منا�سفة  الدعوى  اطراف  على  ثمنها  لتوزيع  ايذاناًا  املحكمة  طريق  عن 

مائتي  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمته  االأعلى  بال�سعر  الدعوى  الأطراف  ال�سراء  اأولوية 

ا:  يف الدعوى  ريال عماين عن اتعاب املحاماة ورف�س ما زاد على ذلك  من طلبات , ثانياً

ا واألزمت رافعها بامل�ساريف . الفرعية بقبولها �سكالاً ورف�سها مو�سوعاً

وقد اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على اعتبار اأنه يجوز ملن يريد اخلروج من ال�سيوع اأن 

يطلب الق�سمة الق�سائية اإذا مل يتفق مع باقي ال�سركاء فاإذا تعذرت الق�سمة جاز الأي 

�سريك بيع ح�سته ل�سريكه اأو اأن يطلب من املحكمة بيعها بالطريقة املبينة بالقانون 

وطاملا اأثبتت اأعمال اخلربة املجراة يف الدعوى الراهنة اأنه من �ساأن الق�سمة اال�سرار 

الفرعية  بالدعوى  يتعلق  ببيعه وفيما  االأذن  املتعني  ا�سحى من  فاإنه  العقار  بقيمة 

ا مل يدل مبا يدعم طلباته  اأن املدعي فرعيًّ فاإن املحكمة عللت  حكمها على ا�سا�س 

ا مت�سكت ب�سداد كامل ن�سيبها من تكلفة البناء وقدمت  �سيما واأن املدعى عليها فرعيًّ

ا عن املقاول امل�سرف على بناء امل�سروع يفيد قيام الطرفني ب�سداد مبلغ  ا �سادراً م�ستنداً

يخ�س  فيما  واأما  املقاول  لفائدة  منا�سفة  عماين  ريال  ا  األفاً و�سبعني  وثمانية  مائة 

طلب توجيه اليمني احلا�سمة فاإن املحكمة �سببت رف�س توجيهها على ا�سا�س اأنها غري 

األف ريال عماين يف حني اأن  منتجة �سيما واأن املطالبة االأ�سلية تتعلق مببلغ �ستني 

اليمني تعلقت مببلغ  ت�سعني األف  ريال عماين .

احلكم  ا  طالباً فا�ستاأنفه  عليه  املدعى  لدى  قبوالاً  اإليه  امل�سار  احلكم  يلق  مل  وحيث 

ا باإلزام املدعية باأن توؤدي له �ستني األف ريال عماين باقي  باإلغائه والق�ساء جمدداً

ريال  األف  وقدرها  املحاماة  واأتعاب  بامل�ساريف  والزامها  البناء  تكاليف  يف  ن�سيبها 

اأنها  امل�ستاأنف �سدها على  ا توجيه اليمني احلا�سمة على املدعية  عماين واحتياطيًّ

قامت ب�سداد مبلغ ت�سعني األف ريال عماين قيمة ن�سيبها يف تكاليف بناء العقار.
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وحيث طعنت املدعية باال�ستئناف يف احلكم املذكور طالبة احلكم بتعديله وتدارك 

ما غفلت حمكمة البداية عن البت فيه من طلبات وذلك باإ�سافة اإلزام املدعى عليه 

واربعمائة  ا  األفاً وثالثون  خم�سة  قدره  ا  مبلغاً لها  يوؤدي  باأن  �سده  امل�ستاأنف  ا  اأ�سليًّ

ا لقاء قيمة الفارق بني ما مت �سحبه من طرف امل�ستاأنف  واربعة وثالثون رياالاً عمانيًّ

ا  �سده من احل�ساب البنكي امل�سرتك بني الطرفني وقدر ذلك مائتان وثالثة ع�سرة األفاً

ا  وبني ما مت دفعه للمقاول الذي ا�سرف على البناء  واربعمائة وثالثون رياالاً عمانيًّ

وقدر ذلك مائة وثمانية و�سبعون األف ريال عماين .

ورقم  )2016/4٥0م(  رقم  حكمها  بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

ويف  �سكالاً  )2016/4٥0م(  رقم  االأول  اال�ستئناف  بقبول  القا�سي  )2016/4٥9م( 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع اإلزام رافعه بامل�ساريف ويف اال�ستئناف 

الثاين رقم )2016/4٥9م ( بعدم قبول اال�ستئناف واألزمت رافعه بامل�ساريف  وقد 

من  املرفوع   )2016/4٥0م(  رقم  لال�ستئناف  بالن�سبة  ق�ساءها  املحكمة  اأ�س�ست 

التن�سي�س على  ال�سلح  املربم بني الطرفني من  امل�ستاأنف .......... على خلو عقد 

من  ذمتها  براءة  يوؤكد  مبا  عماين  ريال  األف  �ستني  مببلغ  �سدها  امل�ستاأنف  مديونية 

املبلغ املذكور �سيما واأن كتب ال�سلح ن�س على اأنه للم�ستاأنف ان يخ�سم مبلغ خم�سة 

ثانية اعتربت حمكمة  الت�سجيل ومن جهة  اإجراءات  ريال عماين نظري  األف  ع�سر 

ا تع�سفية  الدرجة الثانية اأن اليمني التي وجهها امل�ستاأنف على امل�ستاأنف �سدها مييناً

واأما بالن�سبة لال�ستئناف رقم )2016/4٥9م( املقدم  من  املدعية ..... فاإن املحكمة 

ا  اعتربت اأن عدم تعر�س حمكمة البداية للطلب املتعلق مببلغ خم�سة وثالثني األفاً

الرجوع  ويتجه  املحكمة  من  اغفاالاً  يعد  ا  عمانيًّ رياالاً  وع�سرين  وت�سعة  وت�سعمائة 

اإليها لبحثه والف�سل فيه.

وحيث مل ي�سادف هذا احلكم قبوالاً  لدى امل�ستاأنف ........... فطعن عليه بالنق�س 

مبقت�سى �سحيفة اودعها حماميه اأمانة �سر املحكمة العليا يف 2017/4/1٨م وقدم 

احلكم  خمالفة  على  الطعن  تاأ�س�س  وقد  الوكالة  ودفع  الر�سم  و�سدد  وكالته  �سند 

املطعون فيه للقانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب 

واالإخالل بحق الدفاع ذلك اأن حمكمة الدرجة االأوىل ومن بعدها حمكمة الدرجة 

دون  �سدها  املطعون  على  احلا�سمة  اليمني  بتوجيه  املتعلق  طلبه  رف�ست  الثانية 

كانت  مرحلة  اأي  يف  تطلب  للخ�سوم  مكفول  حق  اليمني  اأن  واحلال   قانوين  موجب 

عليها الدعوى ويتعني على املحكمة اأن تقبلها وتوجهها طاملا ا�ستوفت �سروطها وانتهى 
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نائب الطاعن اإىل طلب احلكم بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم واحالة 

املطعون  واإلزام  بهيئة مغايرة  ا  فيها جمدداً للنظر  ا�سدرته  التي  للمحكمة  الدعوى 

�سدها بامل�ساريف والر�سوم واأتعاب املحاماة وقدرها األف ريال عماين.

املحكمة  �سر  اأمانة  حماميها  اأودعها  �سحيفة  مبقت�سى  �سدها  املطعون  ردت  وحيث 

2017/٨/16م مبقولة اأن احلكم املطعون  فيه ا�ساب �سحيح القانون  العليا بتاريخ 

اإذ اأن اأقوال الطاعن بقيت مر�سلة فلم ي�ستطع اإثبات دفعه ملبلغ مائة وخم�سني األف 

قد  العقار   بناء  على  ا�سرف  الذي  املقاول  من  امل�سلمة  الوثيقة  اأن  على  ف�سالاً  ريال 

وقعها بنف�سه ب�سفته املقاول مبا يقوم حجة على براءة ذمة املطعون �سدها وا�ساف 

ا وثمامنائة وثمانية  وكيل املطعون �سدها ان موكلته اقرت�ست مبلغ واحد و�سبعني األفاً

كان  والذي  الطرفني  بني  امل�سرتك  البنكي  باحل�ساب  اأنزلته  ا  عمانيًّ رياالاً  وخم�سني 

الطاعن يقوم ب�سحب املال  منه ل�سداد تكلفة البناء كما اأنها  حت�سلت مبعية الطاعن 

ا واربعمائة  على قر�س �سكني من البنك االأهلي مببلغ قدره مائة وت�سعة وثالثون األفاً

اإىل  �سدها  املطعون  وكيل  وانتهى  ب�سحبه  الطاعن  قام  ا  عمانيًّ رياالاً  و�ستون  واثنان 

املحاماة  واأتعاب  والر�سوم  بامل�ساريف  الطاعن  واإلزام  الطعن  برف�س  احلكم  طلب 

وقدرها األف ريال عماين.  

املحكمـــــــــــــــــة

وحيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد ا�ستوفى جميع 

. �سروطه القانونية واجته قبوله �سكالاً

 )1٥4( رقم  االأر�س  قطعة  ملكية  يف  ي�سرتكان  اأنهما  على  الطرفان  ت�سادق  وحيث 

الكائنة بجنوب املعبيلة بوالية ال�سيب والتي تبلغ م�ساحتها اربعمائة مرت مربع واأنهما 

اتفقا على ت�سييد بناية فوق تلك االأر�س على اأن يتحمال التكاليف منا�سفة بينهما.

الطاعن يف  مبالغ موقعة من  ا�ستالم  �سند  بوثيقة  املطعون �سدها  اأدلت  لئن  وحيث 

للتجارة   ....... املقاولة  عن  والتوقيع  باالإدارة  املفو�س  ب�سفته  2014/٥/1٨م 

وثمانية  مائة  مبلغ  من  املقاولة  بتمكني  قاما  الطرفني  اأن  على  التن�سي�س  ت�سمنت 

و�سبعني األف ريال عماين فاإن ذلك ال�سند ال ينه�س حجة قاطعة يجابه بها الطاعن 

على اأن املطعون �سدها �سددت كامل ن�سيبها من تكاليف بناء عقار النزاع وال يعترب 

كذلك برهاناًا على قيام الطاعن باأداء كامل املبلغ املذكور مبفرده يف حقه ويف حق 

املطعون �سدها .
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وحيث طاملا كان يعوز الطاعن الدليل القاطع الإثبات �سحة ادعائه بخ�سو�س تخلد 

بتحليف  املطالبة  له  جاز  فاإنه  �سدها  املطعون  بذمة  عماين  ريال  األف  �ستني  مبلغ 

املدنية  املعامالت  يف  االإثبات  قانون  من   )67( املادة  اأحكام  اقت�ست  وقد  االأخرية 

والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/6٨م  اأنه يجوز لكل من اخل�سمني 

يف اأي حالة كانت الدعوى اأن يوجه اليمني احلا�سمة على اخل�سم االآخر.

وحيث مل تبني حمكمة املو�سوع �سيغة التع�سف يف اليمني التي طلبها الطاعن فاأ�سحى 

الواقعي  لالأ�سا�س  ا  فاقداً �سدها  املطعون  على  توجيهها  لطلب  اال�ستجابة  رف�سها 

ا لنق�سه  ا يف الت�سبيب واخالالاً بحق الدفاع موجباً والقانوين مبا اأورث حكمها ق�سوراً

ا بهيئة اأخرى  واحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بال�سيب الإعادة النظر فيها جمدداً

واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن .

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم  املطعون فيه واحالة 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بال�سيب الإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون 

�سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن .
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/19م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: �سالح بن �سامل الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحمن 

�سكيوه, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥4(

الطعن رقم 2017/1690م

خطاأ ج�سيم )حمكمة- بيان – نق�س(  

الطاعن  - بها  ادىل  التي  للم�ستندات  اجل�سيم  اخلطاأ  مفهوم  بيان  املحكمة  على 

دون االقت�سار على القول باأنه مل يثبت اخلطاأ اجل�سيم الأن ذلك موكول لها يف 

نطاق تكييفها للدعوى وحتديد الن�سو�س القانونية املنطبقة عليها حتى تتمكن 

املحكمة العليا بو�سفها حمكمة قانون من مراقبة ح�سن تطبيق القانون من عدمه.

الوقائــــــع

االبتدائية  املحكمة  لدى  دعوى  اأقام   ..... الطاعن  اأن  الدعوى  اأوراق  من  يت�سح  

توؤدي  باأن  العاملية  �ساهد  ميان  �سركة  �سدها  املطعون  باإلزام  احلكم  ا  طالباً بال�سيب 

ا عن التاأخري يف ا�سالح �سيارته واثنى ع�سر  ا قدره األفا ريال عماين تعوي�ساً له مبلغاً

ا اأنه اتفق معها لنقل �سيارته نوع  األف )12.٥00ر.ع( تكلفة ا�سالح ال�سيارة, مو�سحاً

للمطعون  التابعة  ال�ساحنة  تعر�ست  النقل  واأثناء  �ساللة  اإىل  م�سقط  من  بور�س  

وقد  املنقولة  ال�سيارة  ت�سرر  يف  ت�سبب  مما  قائدها  ب�سبب  تدهور  حلادث  �سدها 

ال�سرطة  باإ�سالح جميع اال�سرار ح�سب حم�سر بالغ مبركز  تعهدت املطعون �سدها 

عليها  املدعى  فردت  بذلك  تفي  اأن  دون  القاطرة  �سطح  على  احلمولة  تاأمني  لعدم 

ا للمادة )1٥7( من قانون التجارة اإذ ح�سل احلادث  ب�سقوط الدعوى بالتقادم طبقاً

يف  2013/7/22م وبعدها ا�ستلم مركبته وعمل على ا�سالحها واأن تقرير ال�سرطة 

ا للمادة  ا وفقاً ا اأو ج�سيماً مل يثبت اأن خطا �سائق ال�ساحنة الناقلة  للمركبة كان عمدياً

)1٥7( املذكورة.

ب�سقوط  )201٥/303م(  رقم  حكمها  املحكمة  اأ�سدرت  2016/1/19م  وبتاريخ    

 )1٥7( املادة  مبوجب  التقادم  على  ا  تاأ�سي�ساً  , بامل�ساريف  رافعها  واإلزام  الدعوى 

يف  الدعوى  ورفع  2014/1/13م  يف  كان  احلادث  بالغ  اأن  اإذ  التجارة  قانون  من 
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ا  ج�سيماً اأو  ا  عمدياً خطاأ  ارتكبت  عليها  املدعى  اأن  املدعي   يثبت  ومل  201٥/4/6م 

فا�ستاأنف املدعي احلكم وا�سدرت حمكمة ا�ستئناف ال�سيب حكمها رقم )2016/٥9م( 

بتاريخ 2016/10/30م بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم 

امل�ستاأنف  جانب  يف  اجل�سيم  اخلطاأ  توفر  لعدم  امل�ساريف  رافعه  واإلزام  امل�ستاأنف 

�سدها واأن اال�سطدام منها  من اخللف لعدم ترك م�سافة االأمان املوؤدي اإىل �سقوط 

ا كما اأن امل�ستاأنف  ثالث مركبات من املقطورة منها مركبة امل�ستاأنف ال يعد خطاأ ج�سيماً

مل يبني اال�سرار اليت حلقت مبركبته ومل يطلب ا�سالحها بل توىل االإ�سالح وقدم 

دعواه بعد �سنة وقد تولت �سركة التاأمني ا�سالحها .

وحيث  مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنف فطعن فيه بالنق�س مبوجب �سحيفة 

اأنبنى الطعن  باأ�سباب الطعن موقعة من قبل حمام مقبول لدى املحكمة العليا وقد 

على ال�سباب التالية:

ــ خمالفة �سحيح القانون:

املادة  اآخر  التطبيق وتنا�سب  املطعون فيه طبق قانوناًا غري واجب  باأن احلكم  قوالاً 

)1٥7( من قانون التجارة ومل يركن احلكم للخطاأ اجل�سيم املوؤدي اإىل ت�سرر ال�سيارة 

به  اأخذت  الذي   املعيار  املحكمة  تبني  مل  كما  ب)12.٥00ر.ع(  باإ�سالحها  وتكفله 

بخ�سو�س اخلطاأ اجل�سيم كما تغافل احلكم عن املادة )176( من قانون التجارة الذي 

ين�س على اأنه يقع باطالاً كل �سرط يق�سي باإعفاء الناقل من امل�سوؤولية عن الهالك.

ــ الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل:

قوالاً باأن احلكم املطعون فيه ت�سمن خلو االأوراق من بيان اخلطاأ اجل�سيم يف حني بني 

تقرير ال�سرطة خطاأ املقطورة التابعة للم�ستاأنف  �سدها با�سطدامها باملقطورة التي 

اأدى اإىل �سقوط ثالث مركبات اأحدها  ت�سري اأمامها لعدم تركها  م�سافة االأمان مما 

مركبة امل�ستاأنف وهذا خطاأ ج�سيم يثبت امل�سوؤولية التق�سريية للمطعون �سدها وهو 

ما يوجب  التعوي�س ويجعل احلكم املطعون فيه به ق�سور يف الت�سبيب خا�سة واأن 

الطاعن خا�سم املطعون �سدها  لدى هيئة حماية امل�ستهلك فاأقرت بامل�سوؤولية وباأنها 

�سوف تقوم بالتعوي�س ف�سالاً عن اقرارها بذلك لدى ال�سرطة فتم حفظ البالغ كما 

اإمكانية  عن  لالإفادة  خبري  بندب  ا  قراراً الدعوى  يف  الف�سل  قبل  املحكمة  اأ�سدرت 

ا فاأخل بحق  اإ�سالح ال�سيارة اإال اأن احلكم مل يح�سل واقعة الدعوى حت�سيالاً �سليماً
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الدفاع لذلك فهو يطالب بالنق�س واالإحالة واحلكم طبق الطلبات .

وحيث ردت املطعون �سدها باأن اأ�سباب الطعن مل تختلف عن اأ�سباب اال�ستئناف مع 

األفا وخم�سمائة  اثنى ع�سر  االإ�سالح ب)12.٥00ر.ع(  تكلفة  اأن حتديد  مالحظة 

وبعد وقوع  التاأمني وهو )4٥0ر.ع( فقط  �سركة  به  تكلفت  ملا  ريال عماين خمالف 

احلادث واأن ما اأدىل به الطاعن عن االإ�سالح م�ستند عريف  )فاتورة( ب )12.٥00ر.ع( 

اثنى ع�سر األف وخم�سمائة ريال عماين دون تف�سيل للمبلغ يف حني �سقطت الدعوى 

يف  اجل�سيم  اخلطاأ  ثبوت  لعدم  التجارة  قانون  من   )1٥7( املادة  مبوجب  بالتقادم 

جانب قائد ال�ساحنة واجته رف�س الطعن .

وحيث عقب الطاعن باأن املطعون �سدها تنازع يف القيمة احلقيقة بخ�سو�س تكلفة 

ا لتو�سلت اإىل احلقيقة اإال انها عدلت عن ذلك  االإ�سالح واأنه لو ندبت املحكمة خبرياً

دون بيان االأ�سباب ومت�سك بالنق�س واالإحالة.

املحكمـــــــــــــــــة

من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته قبوله �سكالاً

من حيث املو�سوع:

ا  حيث عللت حمكمة احلكم املطعون فيه ق�ساءها ب�سقوط الدعوى بالتقادم ا�ستناداً

للمادة )1٥7( من قانون التجارة ومل يثبت الطاعن اخلطاأ اجل�سيم يف جانب املطعون 

�سدها ك�سرط لعدم التم�سك بالتقادم ممن �سدر منه اخلطاأ العمدي اأو اجل�سيم وفق 

املادة )1٥7( املذكورة .

وحيث مل حتدد املحكمة مفهوم اخلطاأ اجل�سيم يف ظل اإدالء الطاعن بتقرير �سادر 

عن �سرطة عمان ال�سلطانية ت�سمن اأن احلادث ت�سببت فيه �ساحنة املطعون �سدها ملا 

ا�سطدمت من اخللف بال�ساحنة التي ت�سري اأمامها  ومن �سدة ال�سدمة �سقطت ثالث 

اخلطاأ  يجعل  مبا  الطاعن  مركبة  �سمنها  ومن  �سدها  املطعون  �ساحنة  من  مركبات 

اخلطاأ  مفهوم  املحكمة  تبني  مل  وملا  ذلك  ثبت  وقد  �سدها  املطعون  جانب  يف  قائما 

اجل�سيم بالن�سبة اإليها من حيث املعايري القانونية ومدى تاأثري �سدة اال�سرار وقيمة 

ا�سالح  بفاتورة  الطاعن  اأدىل  وقد  خا�سة  اخلطاأ  ج�سامة  حتديد  على  تداركها 

املطعون  ناق�ستها  عماين  ريال  وخم�سمائة  األفا  ع�سر  اثنى  )12.٥00ر.ع(  مبلغ  بها 

اجل�سيم  اخلطاأ  مفهوم  بيان  املحكمة  على  وكان  بالزور  فيها  الطعن  حد  اإىل  �سدها 
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باأنه مل يثبت اخلطاأ  القول  الطاعن دون االقت�سار على  بها  التي ادىل  للم�ستندات 

اجل�سيم الأن ذلك موكول لها يف نطاق تكييفها للدعوى وحتديد الن�سو�س القانونية 

املنطبقة عليها حتى تتمكن املحكمة العليا بو�سفها حمكمة قانون من مراقبة ح�سن 

تطبيق القانون من عدمه.

وتوجب  الت�سبيب  قا�سر  فيه  املطعون  احلكم  ا�سحى  فقد  ذلك  على  ا  ترتيباً وحيث 

نق�سه مع االإحالة.

الكفالة  ورد  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  اإلزام  وتعني  طعنه  يف  الطاعن  جنح  وحيث 

للطاعن .

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف بال�سيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن .
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/19م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

عبد  وحممد    , الها�سمي  من�سور  بن  و�سامل  الها�سمي,   اهلل  عبد  بن  علي  الق�ساة: 

الرحمن �سكيوه ,  وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥٥(

الطعن رقم 2016/173٥م

تنفيذ)ا�ست�سكال – اخت�سا�س- جتاوز- تعديل-  حكم( 

يف  - واال�ستمرار  االبتدائي  احلكم  بتاأييد  الثانية  الدرجة  حمكمة  ق�ست  اإذا 

التنفيذ على ا�سا�س ثبوت ملكية النخيل للمطعون �سده فاإنها قد جتاوزت حدود 

اخت�سا�سها ون�سبت نف�سها مكان املحكمة التي �سدر عنها احلكم املطلوب تنفيذه 

وهي اجلهة الوحيدة التي خول لها القانون �سرح ما قد يكون غمو�س من حكمها.

الوقائــــــع

�سد  دعوى  اأقام   ........... االآن  �سده  املطعون  اأن  يف  الق�سية  وقائع  تتلخ�س 

)2009/29م(  رقم  حتت  باإزكي  االبتدائية  املحكمة  لدى  قيدت  االآن  الطاعنني 

ا احلكم له باإثبات ملكيته للجناة مو�سع الكد�س واأخذ حقه من جراء التعدي  طالباً

احلا�سل من الطاعنني بنقل الرتاب منها دون اأذنه وقد اأ�سدرت املحكمة حكمها رقم 

ا للمدعي  )29( بتاريخ 2010/٥/٥م القا�سي بثبوت اجلناة امل�سماة »..........« ملكاً

ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات واإلزام املدعى عليهم ب�سداد امل�ساريف ويف الدعوى 

الرقم  ذات  الدعوى  ويف  امل�ساريف  ب�سداد  واإلزامهم  الورثة  طلب  برف�س  الفرعية 

)22/م/اأ/2010م( برف�سها واإلزام املدعي بامل�ساريف ,وقد ا�ستاأنف الطرفان احلكم 

2010/34٥م(  اإليه واأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف بنزوى حكمها رقم )337,  امل�سار 

بتاريخ 2012/4/24م الذي ق�سى بقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف املو�سوع برف�سهما 

يرت�سي  مل  وملا  ا�ستئنافه  مب�ساريف  م�ستاأنف  كل  واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد 

الطرفان هذا احلكم فاإنهما طعنا عليه بالنق�س واأ�سدرت املحكمة العليا حكمها رقم 

)2012/713م( والطعن املقابل رقم )2012/769م( بتاريخ 2013/٥/27م والذي 

ق�سى بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بنزوى لتحكم 

واأ�سدرت  املحكمة  هذه  لدى  الدعوى  تدوولت  وقد  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها 
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بقبول  ق�سى  الذي  2014/7/14م  بتاريخ  2013/34٥م(   ,334( رقم  حكمها  

باأحقية  )2010/337م(  رقم  اال�ستئناف  يف  اأوالاً  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني 

املبينة باالأ�سباب ويف اال�ستئناف رقم  الدعوى ح�سب حدوده  امل�ستاأنف بدك حمل 

املحكوم  طعن  وقد  اال�ستئنافني  مب�ساريف  رافعه  واألزمت  برف�سه  )2010/34٥م( 

�سدهم يف هذا احلكم بالنق�س و�سدر احلكم عن املحكمة العليا رقم )2014/10٨9م( 

بتاريخ 201٥/2/23م والذي ق�سى بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام 

رافعه امل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

وحيث عند ال�سروع يف اعمال تنفيذ احلكم رفع الطاعنان .. .......... ا�ست�سكاالاً 

حدودها  بيان  يقع  مل  واأنه  ا  نظراً ومعاملها  االأر�س  لتحديد  التنفيذ  وقف  طالبني 

ب�سورة وا�سحة وان التنفيذ �سي�سمل نخيالاً تابعة لهم ومل تكن حمل نزاع يف الدعوى 

االأ�سلية وقد اأ�سدرت املحكمة االبتدائية باإزكي احلكم رقم )201٥/42م( بتاريخ 

واإلزام  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  اال�ست�سكال  بقبول  ق�سى  الذي   201٥/6/1٥م  

امل�ست�سكلني  بامل�ساريف .

وقد اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على اعتبار اأن الدفوعات التي اثارها امل�ست�سكالن ترمي 

اإىل الطعن يف احلكم املطلوب تنفيذه وال تتوفر فيها �سروط اال�سكال وحيث ا�ستاأنف 

امل�ست�سكالن احلكم امل�ساراإليه امل�سار اإليه فاأ�سدرت املحكمة االبتدائية بنزوى حكمها 

بنظر  االخت�سا�س  بعدم  القا�سي  201٥/11/16م  بتاريخ  )201٥/137م(  رقم 

ا لن�س املادة )339( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية واألزمت  اال�ستئناف ا�ستناداً

ا اإىل قيمة االأر�س تفوق خم�سني األف ريال ُعماين. رافعه امل�ساريف وذلك اعتباراً

وحيث طعن امل�ست�سكالن  .............. باال�ستئناف يف هذا احلكم واأ�سدرت حمكمة 

2016/1/12م الذي ق�سى  اال�ستئناف بنزوى حكمها رقم )201٥/441م( بتاريخ 

باإثبات تنازل امل�ستاأنفني عن ا�ستئنافهما  والزامهما الر�سم املقرر.

ا رقم )2016/1م(  باإزكي قراراً باملحكمة االبتدائية  التنفيذ  اأ�سدر قا�سي  وحيث 

بتاريخ 2016/3/22م قرر مبوجبه اإلزام املنفذ  �سدهم ورثة ............ بت�سليم 

طالب التنفيذ الدك املحكوم له به بال�سندات املذكورة اعاله وحدوده من ال�سمال 

امالك طالب التنفيذ ومن الغرب النخيل الكبرية للمنفذ �سدهم ويحرم عنها طالب 

التنفيذ بثالثة اأذرع ويقدر مبرت ون�سف املرت ومن اجلنوب ال�ساقية اال�سمنتية ومن 

عليه  فطعنوا  املذكور  القرار  �سدهم  املنفذ  يرت�س  مل  وحيث   القار  طريق  ال�سرق 
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باال�ستئناف مالحظني اأن النخيل ال ي�سملها احلكم وهي تابعة لهم.

بتاريخ  )2016/93م(  رقم  حكمها  بنزوى  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

2016/11/16م الذي ق�سى بقبول اال�ستئناف �سكالاً  ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد 

امل�ستاأنفني  واإلزام  امل�ستاأنفني  مواجهة  يف  التنفيذ  يف  واال�ستمرار  امل�ستاأنف  القرار 

بامل�ساريف .

اجلناة  احتوته  ملا  �سده  امل�ستاأنف  ملكية  ثبوت  على  ق�ساءها  املحكمة  اأ�س�ست  وقد 

كد�س النطالة من النخيل واملزروعات مبوجب اأحكام نهائية حازت على حجية وقوة 

االأمر املق�سي به.

بالنق�س  عليه  فطعنوا  امل�ستاأنفني  لدى  قبوالاً  املذكور  احلكم  ي�سادف  مل  وحيث  

2016/12/1٨م وقدم  العليا يف  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعها حماميهم  مبقت�سى �سحيفة 

�سند وكالته و�سدد الر�سم ودفع الكفالة وقد تاأ�س�س الطعن على االأ�سباب التالية :

األزمت الطاعنني  اأن املحكمة  للقانون وتطبيقه وتاأويله ذلك  : خمالفة احلكم  اأوالاً

بت�سليم النخيل للمطعون �سده واحلال اأنها مل تكن م�سمولة بال�سند التنفيذي ف�سالاً 

ا باأن النخيل من امالك الطاعنني . عن اأن املطعون �سده نف�سه اأقر ق�سائياً

انح�سر يف  االأ�سل  النزاع يف  اأن  للبينات مبقولة  ال�سليم  بالوزن  ا: االخالل  ثانياً

باأي  يتعلق  بالتعدي عليه ومل  الطاعنون  التلة والذي قام  اجلزء اجلنوبي من 

جزء اآخر من العقار .

يف  ال�سادرة  االأحكام  اأن  ذلك  الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  ا:  ثالثاً

مو�سوع النزاع االأ�سلي كانت وا�سحة غري اأن حمكمة التنفيذ تو�سعت فيها وا�سافت 

م�ساحة من االأر�س مل تكن مو�سوع التداعي وال ي�ستحقها املطعون �سده .

باالأحكام  التقيد  التنفيذ  قا�سي  على  كان  باأنه  قوالاً  الدفاع  بحق  االخالل  ا:  رابعاً

مو�سوع  تكن  مل  م�ساحة  التنفيذ  لي�سمل  التو�سع  وعدم  اخلالف  اأ�سل  يف  ال�سادرة 

احلكم  يطلب  الطاعنني  وكيل  فاإن  تقدم  ما  على  ا  وتاأ�سي�ساً الطرفني  بني  التداعي 

بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن والق�ساء باإلغائه واحلكم 

ا بتنفيذ احلكم النهائي البات يف الدعوى الذي يحدد معامل وحدود االأر�س  جمدداً

مو�سوع النزاع واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف واأتعاب املحاماة .
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وحيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد ا�ستوفى جميع 

. �سروطه القانونية واجته قبوله �سكالاً

اأن  وهل  العقار  حدود  حول  الراهنة  الدعوى  يف  اخلالف  مو�سوع  انح�سر  وحيث 

التنفيذ  ي�سمل النخيل املوجودة باالأر�س اأم ال.

وحيث بالرجوع اإىل احلكم اال�ستئنايف ال�سادر عن حمكمة اال�ستئناف بنزوى حتت 

ح�سر  كان  �سده  املطعون  اأن  يتبني  2016/1/12م  بتاريخ  )201٥/441م(  رقم 

ا باأن النخيل مو�سوع التداعي يف الدعوى  بجل�سة يوم )201٥/12/29م واأقر ق�سائياً

ا بني اأر�سه واأر�سهم  ا له واإمنا هي على ملك الطاعنني ومتثل حداً الراهنة لي�ست ملكاً

وبناء على  اأذرع  النخيل بثالثة  تلك  الطرفان جل�سة على االحرام عن  اتفق  وقد 

هذا االتفاق تنازل الطاعنان .............. عن ا�ستئنافهما.

املطعون  ال�سادر عن  اإليه لالإقرار  امل�سار  وحيث ولئن مل يتعر�س احلكم اال�ستئنايف 

اإثبات التنازل عن اال�ستئناف فاإن ذلك  �سده عند ت�سبيب املحكمة ملا ق�ست به من 

ال ينال من حجية ما دونته املحكمة من اعرتاف املطعون �سده باأن النخيل املتداعى 

ب�ساأنها لي�ست من مكا�سبه واإمنا هي تابعة للطاعنني.

ت�ستلزم  جدية  �سبغة  تكت�سي  الطاعنون  اأثارها  التي  املنازعة  واأن  يتبني  وحيث 

�سلوك الطريق التي ر�سمها امل�سرع لتف�سري احلكم املطلوب  تنفيذه من قبل املحكمة 

التي اأ�سدرته لبيان حدود الدك حمل النزاع ب�سورة وا�سحة وجلية ال يعرتيها اأي 

لب�س اأو غمو�س .

وحيث اأن حمكمة الدرجة الثانية ملا ق�ست بتاأييد احلكم االبتدائي واال�ستمرار يف 

حدود  جتاوزت  قد  فاإنها  �سده  للمطعون  النخيل  ملكية  ثبوت  ا�سا�س  على  التنفيذ 

اخت�سا�سها ون�سبت نف�سها مكان املحكمة التي �سدر عنها احلكم املطلوب تنفيذه وهي 

اجلهة الوحيدة التي خول لها القانون �سرح ما قد يكون غم�س من حكمها .

مبا  �سديد  الثانية  الدرجة  حمكمة  حكم  على  الطاعنون  نعاه  ما  اأن  يت�سح  وحيث 

يتعني معه الق�ساء بنق�سه وارجاع الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بنزوى الإعادة النظر 

فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.
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فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

واإلزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتنظر  بنزوى  اال�ستئناف  ملحكمة  الدعوى 

املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.



– 7٥3 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/26م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

عبد  وحممد    , الها�سمي  من�سور  بن  و�سامل  الها�سمي,   اهلل  عبد  بن  علي  الق�ساة: 

الرحمن �سكيوه ,  وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥6(

الطعن رقم 201٥/٨01م

م�سوؤولية ) متبوع- وكيل-  خطاأ(  

اقت�ست املادة )196( معامالت مدنية انه للمحكمة االلزام بالتعوي�س للم�سرور  -

رقابته  يف  فعلية  �سلطة  اال�سرار  منه  وقع  من  على  له  كانت  من  الغري  فعل  عن 

وتوجيهه ولو مل يكن حرا يف اختياره اإذا كان الفعل ال�سار قد �سدر من التابع يف 

حال تاأدية وظيفته اأو ب�سببها.

اإن خطاأ الوكيل ال يعفي املوكل بو�سفه �ساحب املنتج املراد ترويجه والذي هو  -

منها  يجعل  التوزيع  عملية  على  امل�سرف  الوكيل  كان  ا  اأياً العميل  اختيار  ا�سا�س 

امل�سوؤول اأمام العميل عن االأخطاء والتجاوزات املرتكبة مبنا�سبة امتام اإجراءات 

احل�سول على املنتج الواقع ترويجه وفق �سروط �ساحب املنتج واأن تبعة اخطاء 

الوكيل القائم بالرتويج ال ميكن مواجهة العميل بها دون اأن يفقد �ساحب املنتج 

حقه يف م�ساءلة الوكيل يف نطاق االتفاقية املربمة بينهما. 

الوقائــــــع

يت�سح من اأوراق الدعوى اأن املطعون �سده ..... اأقام دعوى لدى املحكمة االبتدائية 

له  توؤدي  باأن   ........ �سركة  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  طلب  ت�سمنت  بال�سيب  

خم�سة ع�سر األف ريال كتعوي�س واإلزامها باإلغاء جميع الطلبات املزورة واغالق كافة 

االأرقام امل�ستخدمة با�سمه, واأو�سح اأنه فوجئ باأن ات�سلت به جمموعة من اال�سخا�س 

مدعني اأنه دائم االت�سال بن�سائهم وحتدث م�ساجرات بينه وبينهم وقد تكرر ذلك 

ا مبينني له رقمني  ا  نابياً ا من خالل توجيههم له كالماً عدة مرات  ما اأحلق به �سرراً

اأن  واكت�سف  با�سمه  م�سجلة  اأنها  تبني  ال�سركة  مراجعة  وعند   ........ �سركة  من 

هناك من ا�ستخدم �سورة بطاقته ال�سخ�سية من قبل اأحد موظفي ال�سركة املذكورة 

وتعبئة طلبات با�سمه بتوقيع مزور ومت ا�ستخراج  الرقمني با�سمه مع تن�سل ال�سركة 
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اإال  املعاملة  تقبل  ال  باأنها  ال�سركة  وردت  له  تو�سيحات  تقدمي  وعدم  املو�سوع  عن 

ا وقد ح�سر لديها املدعي وقدم ن�سخة من بطاقته ال�سخ�سية  بح�سور املعني �سخ�سيًّ

للح�سول على اخلدمة واأنه احرى باملدعي الت�سكي لالدعاء العام وقدمت �سحيفة 

على  ا  تاأ�سي�ساً الدعوى  يف  ا  خ�سماً  ....... للتجارة   ......... موؤ�س�سة  ادخال  طلب 

ثبوت تزوير توقيع املدعي املذيل بها اال�ستمارة متت بو�ساطة املوزعني املدخلني  يف 

الدعوى باملخالفة للقانون والعقد املربم مع طالب االدخال و�سركة ......... والأن 

التعر�س للتزوير بغر�س احل�سول على خدمة النور�س من اأجل ا�ستغاللها على غري 

 ...... بني  للتوزيع  واتفاقية  للعقد  �سريحة  خمالفة  يعد  له  اعدت  الذي  النحو 

ومركز ...... وخمالف لقانون االت�ساالت وقانون اجلزاء العماين.

وبتاريخ 201٥/1/20م اأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )2011/٥27م( باإلزام املدعى 

ا عما حلقه من  ا وقدره األف ريال عماين تعوي�ساً عليها االأوىل باأن توؤدي للمدعي مبلغاً

ا�سرار واإلزامها باإلغاء جميع الطلبات واالرقام املزورة وامل�ستخدمة با�سمه واإلزامها 

بامل�ساريف ومبلغ خم�سني رياال عمانيا عن اأتعاب املحاماة.

ا على ثبوت ال�سرر وقد حقق املخترب اجلنائي تزوير توقيع املدعي با�ستمارة  تاأ�سي�ساً

ا�ستخراج رقمي الهاتف وقد مت حترير تلك اال�ستمارة من قبل موؤ�س�سة ......... 

للتجارة وهو وكيل املدعى عليها االأوىل امل�سرح له بتقدمي اخلدمة للجمهور وهو ما 

يوجب التعوي�س واتالف االرقام املزورة امل�ستخدمة با�سم املدعي.

حمكمة  لدى  احلكم  لالت�ساالت   ............ ال�سركة  الطاعنة  فا�ستاأنفت 

اال�ستئناف بال�سيب على ا�سا�س اأن اخلطاأ الذي  مبوجبه �سدر احلكم امل�ستاأنف �سادر 

عن اخل�سمني املدخلني موؤ�س�سة .......... للتجارة .......... باعتبارهما موزعني 

لبطاقات �سركة النور�س واأن الت�سرف فردي ال ميت لل�سركة امل�ستاأنفة ب�سلة.

وبتاريخ 201٥/4/19م اأ�سدرت املحكمة حكمها رقم )201٥/40م( بقبول اال�ستئناف 

�سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعته بامل�ساريف.

ا على م�سوؤولية املتبوع عن خطاأ تابعه ولو مل يكن له رقابة مبا�سرة وتوجيه  تاأ�سي�ساً

مبا�سر يف عمله وذلك حماية للم�سرور ويكفي  اأن اخل�سمني املدخلني يعمالن حتت 

يف  املت�سبب  ملعرفة  ا  حتقيقاً جتري  اأن  عليها  الواجب  من  فكان  امل�ستاأنفة  م�سوؤولية 

ا يف معرفة احلقيقة ومع اإلزامها  اخلطاأ ال اأن تتن�سل من املو�سوع وترتك العميل تائهاً
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بالتعوي�س يكون لها احلق يف الرجوع على تابعها الذي وقع منه اخلطاأ مبا ادته عنه 

ا للفقرة )2( من املادة )196( من قانون املعامالت املدنية. من تعوي�س وفقاً

مبوجب  بالنق�س  فيه  فطعنت  عليها  املحكوم  لدى  قبوالاً  احلكم  هذ  يلق  مل  وحيث  

�سحيفة باأ�سباب  الطعن موقعة من قبل حمام مقبول لدى املحكمة العليا مع طلب 

ا حلني الف�سل يف الطعن هذا وقد اأقيم الطعن  وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتاً

على االأ�سباب التالية:

ــ اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل:

قوالاً باأن املحكمة مل تبني اأ�سباب العدول عن تقرير اخلبري الذي مت تعيينه كفني يف 

ا يف اال�ستدالل كما اخطاأ احلكم  االت�ساالت حلل املع�سلة مما يجعل الت�سبيب فا�سداً

ملا الزم الطاعنة بالتعوي�س وقد ثبت اأن اال�ستمارة التي بها التوقيع املزور للمطعون 

�سده قد مت حتريرها من قبل اخل�سم املدخل موؤ�س�سة .......... للتجارة وهو وكيل 

ذكره  ما  واأن  منتجاتها  وترويج  للجمهور  اخلدمة  بتقدمي  له  امل�سرح  عليها  املدعى 

احلكم املطعون فيه من اأن اخل�سمني املدخلني يخ�سعان لرقابة النور�س غري �سحيح 

واإمنا تعتربان موؤ�س�ستني م�ستغلتني ب�سجلهما التجاري وموزعني ب�سفتهما وكيل امتياز 

ا لوكالء اآخرين يف حني الوكيل  والفرق بينهما اأن وكيل االمتياز يكون وكيالاً وموزعاً

املعتمد لي�س له حق التوزيع واإمنا فقط البيع عرب منفذه واالتفاقية املربمة معهما 

تثبت ذلك وذمتهما منف�سلة مثلها �سما�سرة التاأمني يتحمالن امل�سوؤولية دون امتدادها 

تقرير  بنتيجة  اإدارة  �سالحية  الوكالء  منح  يف  الطاعنة  رقابة  وتنح�سر  لالأ�سيل 

اخلبري اجلنائي الذي اأكد اأن التوقيع الوارد باال�ستمارة ال يعود للمطعون �سده بل 

مت حتريرها من قبل موؤ�س�سة .......... للتجارة املوزع بو�سفه وكيل امتياز اأي وكيالاً 

ا لوكالء اآخرين لذا فقد طالبت الطاعنة بنق�س احلكم املطعون فيه واالإعادة . وموزعاً

وحيث ردت املطعون �سدها موؤ�س�سة ..... للتجارة باأن املحكمة عدلت عن االختبار 

الكتفائها بتقرير املخترب اجلنائي والنتيجة اليت تو�سل اإليها اأما عن اإلزام الطاعنة 

بالتعوي�س فعلى اأ�سا�س م�سوؤولية املتبوع عن اعمال التابع وطلبت رف�س الطعن.

حمام  بو�ساطة  تقدميها  لعدم  قبولها  موجبات  ت�ستوف  مل  الرد  �سحيفة  اأن  وحيث 

مقبول لدى املحكمة العليا بوكالة قانونية واجته ا�ستبعادها .
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من حيث ال�سكل:

. حيث رفع الطعن ممن له �سفة ويف االآجال القانونية واجته قبوله �سكالاً

ا  ا حلني الف�سل يف الطعن وفقاً وحيث اوقفت املحكمة تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتاً

للمادة )24٥( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

من حيث املو�سوع:

ال�سرر  بغرم  الطاعنة  باإلزام  ق�ساءها  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  اأ�س�ست  حيث 

ا  الالحق باملطعون �سده االأول على اأ�سا�س م�سوؤولية املتبوع عن اعمال تابعه تطبيقاً

الأحكام املادة )196( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

�سدها  املطعون  عن  ال�سادر  اخلطاأ  عن  م�سوؤوليتها  بانتفاء  الطاعنة  دفعت  وحيث 

عن  كاملة  االأخرية  هذه  م�سوؤولية  لقيام  وذلك  للتجارة   ......... موؤ�س�سة  الثانية 

اخلطاأ املتمثل يف وقوع تزوير االإم�ساء املن�سوب للمطعون �سده االأول على ا�ستمارة 

احل�سول على خدمات النور�س وذلك لتوفر �سفة وكيل امتياز وحتمل موؤ�س�سة ........ 

للتجارة تبعة خطئها املبا�سر وعدم قيام واجب الرقابة عليها من قبل الطاعنة .

وحيث ال خالف يف اأن موؤ�س�سة .......... للتجارة تتمتع ب�سفة وكيل معتمد طبق 

وبتعهد  لها  توفرها  التي  منتجاتها  لرتويج  الطاعنة  مع  املربمة  االتفاقية  بنود 

الوكيل بتحمل امل�سوؤولية الكاملة عن تفعيل بطاقة العميل ح�سب االأنظمة والقوانني 

القائمة مع التاأكد من ابراز الهوية للعميل كيفما مت ا�سرتاطه باالتفاقية املربمة 

بني الطرفني.

بالتعوي�س  االلزام  للمحكمة  انه  مدنية  معامالت   )196( املادة  اقت�ست  وحيث 

للم�سرور عن فعل الغري من كانت له على من وقع منه اال�سرار �سلطة فعلية يف رقابته 

التابع يف  اإذا كان الفعل ال�سار قد �سدر من  وتوجيهه ولو مل يكن حرا يف اختياره 

حال تاأدية وظيفته اأو ب�سببها .

ترويجه  املراد  املنتج  �ساحبة  بو�سفها  الطاعنة  يعفي  ال  الوكيل  خطاأ  اأن  وحيث 

ا كان الوكيل امل�سرف على عملية التوزيع يجعل  والذي هو ا�سا�س اختيار العميل اأياً

منها امل�سوؤول اأمام العميل عن االأخطاء والتجاوزات املرتكبة مبنا�سبة امتام اإجراءات 

اخطاء  تبعة  واأن  املنتج  �ساحب  �سروط  وفق  ترويجه  الواقع  املنتج  على  احل�سول 
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الوكيل القائم بالرتويج ال ميكن مواجهة العميل بها دون اأن يفقد �ساحب املنتج حقه 

يف م�ساءلة الوكيل يف نطاق االتفاقية املربمة بينهما .

ا على ذلك فقد ا�سحى احلكم املطعون فيه معلالاً كما يجب قانوناًا يف ظل  وحيث ترتيباً

عدم ادالء الطاعنة مبا يخالف ذلك وتعني رف�س الطعن .

وحيث مل توفق الطاعنة يف طعنها واجته اإلزامها بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة. 

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام الطاعنة بامل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/٥م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: علي بن عبد اهلل الها�سمي, و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحمن 

�سكيوه, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥7(

الطعن رقم 2017/1466م

ملكية )�سركاء- ت�سرف- �سرط( 

مقت�سى املادة )٨09( من قانون املعامالت املدنية اأّن لكل واحد من ال�سركاء يف  -

اإال  ب�سرط  �سركائه  باقي  من  اذن  دون  �ساء  كيفما  ح�سته  يف  يت�سرف  اأن  امللك 

ا بحقوق ال�سركاء. يلحق �سرراً

الوقائــــــع

اأقام الدعوى  اأن املدعي يف االأ�سل .... .. الطاعن االآن  تتلخ�س وقائع الق�سية يف 

االآن  �سدهما  املطعون  االأ�سل  يف  عليهما  املدعى  ا  خمت�سماً  ...... �سقيقته  مبعية 

مبقت�سى �سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة االبتدائية باإبراء بتاريخ 2017/2/1م 

مائتان  قدره  ا  مبلغاً لهما  يوؤديا  باأن  عليهما  املدعى  باإلزام  احلكم  ختامها  يف  طلبا 

ا من تاريخ وفاة مورثهم يف 2016/1/2٥م اإىل تاريخ الف�سل يف  وخم�سون رياالاً �سهريًّ

الدعوى وت�سليمهما ن�سيبهما ال�سرعي وحتميل امل�ساريف والر�سوم عليها .

فوق  امل�سيد  باملنزل  بال�سكن  ا�ستقرا  عليهما  املدعى  باأن  القول  من  �سند  على  وذلك 

قطعة االأر�س رقم )...( باملربع .. بوالية .... الذي خلفه مورث املدعيني واملدعى 

عليها االأوىل وانفردا با�ستغالله دون بقية الورثة وملا طالبهما املدعيان باأداء معلوم 

ا على ذلك قام املدعيان  ال�سراء ومتكني كل وارث من ن�سيبه ال�سرعي رف�سا وتاأ�سي�ساً

بق�سية احلال طالبني احلكم لفائدتهما طبق ما �سلف تف�سيله من طلبات .

باأنهما مل مينعا املدعيني من ال�سكن بعقار النزاع وباأن  اأجاب املدعى عليهما  وحيث 

الورثة انقطعوا على امتام ق�سمة تركة مورثهم.

بتاريخ  )2017/33م(  رقم  حكمها  باإبراء  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

على  وذلك  امل�ساريف  رافعيها  واإلزام  الدعوى  برف�س  ق�سى  الذي  2017/4/10م 
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ا على  اأ�سا�س عدم ثبوت حرمان املدعيني من ال�سكن باملنزل  الذي خلفه مورثهما وبناءاً

تعهد املحكمة بالبت يف ق�سمة الرتكة بني الورثة يف الدعوى رقم )٨9/ث/2017م(.

وحيث مل يلق احلكم املذكور قبوالاً لدى املدعيني فطعنا عليه باال�ستئناف طالبني 

الدعوى  ب�سحيفة  الواردة  الطلبات  طبق  لفائدتهما  واحلكم  باإلغائه  احلكم 

االبتدائية.

بتاريخ  )2017/7٥م(  رقم  حكمها  باإبراء  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  ق�سى  الذي  2017/٨/22م 

احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعيه امل�ساريف وقد اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على اعتبار 

ا ومل يدل امل�ستاأنفان باأوجه دفاع  ا كافياً ا ت�سبيباً ا وم�سبباً اأن حكم البداية كان �سائباً

جديدة تنال منه مبا يجعل املحكمة تعتمده وتق�سي بتاأييده.

وحيث مل ي�سادف هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنف االأول ...... فطعن عليه بالنق�س 

مبقت�سى �سحيفة اأودعها حماميه �سر اأمانة املحكمة العليا يف 2017/9/2٨م  وقدم 

الكفالة وقد تاأ�س�س الطعن على اخلطاأ يف تطبيق  الر�سم ودفع  �سند وكالته و�سدد 

اأن  ذلك  الواقع  فهم  وعدم  الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون 

ثابت  التداعي  مو�سوع  العقار  من  ال�سرعي  بن�سيبه  االنتفاع  من  الطاعن  حرمان 

ومل  الطاعن  دفاع  متح�س  مل  املحكمة  ولكن  به  ب�سكناهما  �سدهما  املطعون  باإقرار 

ا على ما تقدم فاإن الطاعن يطلب احلكم بنق�س احلكم املطعون  تفهم املق�سود منه وبناءاً

فيه واحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف باإبراء الإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة. 

وحيث رد املطعون �سدهما مبوجب مذكرة اودعها حماميهما اأمانة �سر املحكمة العليا 

امل�ستاأنفة  �سموله  لعدم  �سكالاً  مرفو�س  الطعن  اأن  فيها  الحظ  2017/12/31م  يف 

املنزل  ملكية  اأن  اإذ  القانوين  لل�سند  تفتقد  الدعوى  اأن  ا�ساف  ثم   ........ الثانية 

املتداعى ب�ساأنه ال تزال م�ساعة بني كافة الورثة وال ي�سوغ مطالبة املطعون �سدهما 

بحق مل يدخل  يف ملكيتهما وف�سالاً عن ذلك فاإن بقية الورثة مل يطالبوا باأي حق رغم 

اأنهم ال يقيمون باملنزل وانتهى نائب املطعون �سدهما  اإىل طلب احلكم برف�س الطعن. 

املحكمـــــــــــــــــة

ا  وحيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد كان م�ستوفياً

جلميع �سروطه القانونية واجته قبوالاً �سكالاً .  
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وحيث لئن طعن امل�ستاأنف االأول مبفرده يف احلكم اال�ستئنايف دون امل�ستاأنفة الثانية 

فاإن ذلك ال ينال من �سحة اإجراءات الطعن اإذ اأن لكل طرف مطلق احلرية يف حتديد 

وقانوناًا  ا  منطقاً ي�سوغ  فال  م�ساحلة  عن  للدفاع  منا�سبة  يراها  التي  الطرق  وتقدير 

اإذا كانت قد ف�سلت انهاء خ�سومتها  اإلزام امل�ستاأنفة الثانية على الطعن  يف احلكم 

مع املطعون �سدهما �سيما واأن مو�سوع التداعي يقبل التجزئة بدليل عدم تداخل 

املطعون �سدهما  اثاره  الذي  الدفع  فاإن  ا لذلك  الورثة يف اخل�سومة واعتباراً بقية 

بخ�سو�س هذا االأمر ال ي�ستقيم قانوناًا وتعني رده .

وحيث ال خالف بني الطرفني يف اأن املطعون �سدهما ا�ستقرا بال�سكنى باملنزل الذي 

2016/1/2٥م وحيث  خلفه مورث الطاعن واملطعون �سدها االأوىل منذ وفاته يف 

املتداعى  للمنزل  االأ�سلي  املالك  لوالدها  وارثة  االأوىل  �سدها  املطعون  كانت  ولئن 

ب�ساأنه فاإن ذلك ال يبيح لها اال�ستئثار باالنتفاع بذلك املنزل وا�ستغالله مبعية زوجها 

املطعون �سده الثاين وحرمان الطاعن من الت�سرف يف منابه منه دون موجب قانوين.

ال�سكن  من  الطاعن  مينعا  مل  بانهما  �سدهما  املطعون  اأثاره  الذي  الدفع  اأن  وحيث 

باملنزل هو دفع غري واقعي وال يق�سد من ورائه اإال التمادي على االنفراد بالت�سرف 

املنزل ال تتعدى  واأن م�ساحة  امللكية  �سند  اأنه  يت�سح باالطالع على  العقار ذلك  يف 

مائتان وع�سرة مرت مربع االأمر يجعل من الع�سري اأن ي�ستقر به الطاعن مبعية اأفراد 

عائلته اإىل جانب املطعون �سدهما واأفراد عائلتهما .

وحيث اقت�ست املادة )٨09( من قانون املعامالت املدنية اأنه لكل واحد من ال�سركاء 

يف امللك اأن يت�سرف يف ح�سته كيف  �ساء دون اذن من باقي �سركائه ب�سرط اإال يلحق 

ا بحقوق ال�سركاء. �سرراً

بالطاعن  �سرر  احلاق  �ساأنه  من  باملنزل  بال�سكن  �سدها  املطعون  انفراد  اأن  وحيث 

ا  ويتعني و�سع  ا يف ملكية خملف والده وهو �سرر يزداد تفاقماً ا و�سريكاً باعتباره وارثاً

حد ال�ستفحاله وذلك بتمكينه من ن�سيبه من مداخيل العقار .

وحيث طاملا كان املطعون �سدهما ي�سغالن عقار التداعي فاإنه كان على حمكمة احلكم 

للمنزل  العادلة  ال�سرائية  القيمة  لتقدير  اخلربة  باأهل  اال�ستعانة  فيه  املطعون 

واإلزام املطعون �سدهما باأن يوؤديا مناب الطاعن من تلك القيمة من تاريخ املطالبة.

ا  وحيث اأن املحكمة حني ق�ست برف�س الدعوى فاإن حكمها جانب ال�سواب وكان فاقداً
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وارجاع  بنق�سه  الق�ساء   تقدم  ما  على  ا  ترتيباً وتعني  والقانوين  الواقعي  لل�سند  

ا بهيئة مغايرة واإلزام  الدعوى ملحكمة اال�ستئناف باإبراء الإعادة النظر فيها جمدداً

املطعون �سدهما بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب 

ملحكمة  الدعوى  وارجاع  بنق�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت 

�سدهما  املطعون  واإلزام  مغايرة  بهيئة  ا  جمدداً فيها  للنظر  باإبراء  اال�ستئناف 

بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/٥م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

عبد  وحممد  الها�سمي,  من�سور  بن  و�سامل  الها�سمي,   اهلل  عبد  بن  علي  الق�ساة: 

الرحمن �سكيوه ,  وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥٨(

الطعن رقم 2017/94٨م

نزاع )حيازة – ف�سل – ميني – وزارة االإ�سكان( 

احلكم ال�سادر باإثبات حيازة طرف ما لعقار معنّي غري ملزم لوزارة االإ�سكان طاملا  -

ا يف تلك اخل�سومة. مل تكن طرفاً

الوقائــــــع

رقم  االبتدائية  الدعوى  اقام   ..... الطاعن  اأن  يف  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

رقم  االبتدائية  الدعوى  اقام   .... الطاعن  اأن  يف  الدعوى  )22/م/2123م( 

ال�سك  بتثبيت  املدعي  فيها  طلب  بدبا  االبتدائية  املحكمة  اأمام  )22/م/2123م( 

ا على �سدور حكم  القدمي الذي يحدد ن�سيب والدته من االإرث مبنطقة ... تاأ�سي�ساً

قدمي يف االأموال بني والدته وابن اأخيها املدعى عليه .... م�سمونه )قب�ست .... 

لها  فاأ�سبح  واأمها ............  اأبيها .........  البيوت مما خلفه  من .... حقها من 

بيت الركبة يف املكان امل�سمى .... من جبل الركبة ................. بجميع توابعه 

من عنه وزرب والركبة مبا دارت واحلرم الذي اأ�سفل الركبة ....... وكذلك لها �سهم 

ا لها عود ال�سدر وعود املرم�سه واملواد  قا�سر ربع من ركب .... من اجلبل املذكور واي�ساً

الباقية بينهما(.

ولرف�س املدعى عليه االعرتاف بذلك اإذ يدعي اأن الركبة مبا دارت من ن�سيبه مما 

دفع الإقامة هذه الدعوى .

وبجل�سة 2014/9/16م حكمت حمكمة اأول درجة باإثبات حمتوى املحرر املقدم يف 

ا على �سهادة ال�سهود. الدعوى تاأ�سي�ساً

رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعن   ......... عليه  املدعى  لدى  قبوالاً  هذا  يلق  فلم 

الهيئة  هذه  غري  �سابقة  بهيئة  اال�ستئناف  حمكمة  فاأ�سدرت  )41/م/2014م( 
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ا على اأ�سباب  حكمها بتاريخ 2014/11/24م برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف تاأ�سي�ساً

 ...... عليه  املدعى  امل�ستاأنف  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  فلم  درجة  اأول  حمكمة 

حماميه  بو�ساطة  2014/2/29م  بتاريخ  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  عليه  فطعن 

املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا وبجل�سة 201٥/11/23م ق�ست املحكمة العليا 

املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  بقبوله  )2014/1340م(  رقم  الطعن  يف 

بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  م�سندم  ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واحالة  فيه 

مغايرة واإلزام املطعون �سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن وقد اأو�سحت املحكمة 

العليا يف اأ�سباب حكمها العلة يف نق�س احلكم املطعون فيه وذلك على اأن على املحكمة 

اأم املطعون �سده فاإذا كان يف يد  اأن تبني يف املكان املتنازع فيه هل هو بيد الطاعن 

احدهما ت�ساأل املحكمة الطرف االآخر ملاذا الطرف القاب�س حمل النزاع يف يده الأن 

ذو اليد احق مما يف يده مع ميينه واملدعي هنا هو من يدعي خالف اليد واأما تلك 

ا الأن حمل النزاع رمبا �سار  الورقة العرفية فهي حجة فيما ت�سمنته لكن ال تنزل يداً

عند ذو اليد بوجه من وجوه انتقال امللك.

نظر   , الهيئة  هذه  غري  بهيئة  الدعوى  اإليها  املحال  اال�ستئناف  حمكمة  فبا�سرت 

منهما  كل  قدم  والذي  حمام  عنه  بوكيل  كل  اال�ستئناف  طرفا  بح�سور  اال�ستئناف 

من  الثابت  ح�سب  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  اال�ستئناف  فتداول  بدفاعه  مذكرة 

والردود  املقدمة  املذكرات  على  واالطالع  املرافعة  اكمال  وبعد  جل�ساتها  حما�سر 

وبعد املداولة وبجل�سة 2016/7/20م  اأ�سدرت حكمها والقا�سي بقبول اال�ستئناف 

�سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف واإعادة الدعوى ملحكمة اأول درجة  الإدخال 

ا يف الدعوى واحلكم فيها من جديد وابقت الف�سل يف امل�ساريف  وزارة االإ�سكان خ�سماً

حلني الف�سل يف الدعوى.

ا على ان اإثبات امللكية هو اخت�سا�س وزارة االإ�سكان الأنها هي اجلهة امل�سوؤولة  تاأ�سي�ساً

اول  حمكمة  اأمام  الدعوى  يف  ا  خ�سماً تدخل  مل  اأنها  ومبا  احلكومية  االأرا�سي  عن 

ا اأمام حمكمة اال�ستئناف ما مل تكن مدخلة اأوالاً اأمام  درجة فال ميكن ادخالها خ�سماً

حمكمة اأول درجة.

املحكمة  با�سرت  فقد  درجة  اأول  حمكمة  اإىل  الدعوى  اأعيدت  اأن  وبعد  اأنه  وحيث 

ا يف الدعوى على نحو ما ورد بحكم  نظر الدعوى ومت ادخال دائرة اإ�سكان دبا خ�سماً

حمكمة اال�ستئناف على النحو الوارد بجل�ساتها مثل خاللها جميع اطراف الدعوى 
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ن�سخ  �سلم  مذكرة  بدبا  االإ�سكان  اإدارة  ممثل  قدم  حيث  رد  مذكرة  منهم  كل  وقدم 

منها طريف الدعوى طلب فيها برف�س الدعوى لعدم اتباع  اإجراءات التمليك املقررة 

قانوناًا وفق الن�س املادتني )16 مكرر و 16 مكرر 1( من قانون االأرا�سي  وكذلك دفع 

احلا�سر عن املدعى عليه  بنف�س الدفع الذي قدمه ممثل االإ�سكان .

بعدم قبول  والقا�سي  امل�ستاأنف  املحكمة حكمها  اأ�سدرت  2016/10/2٥م  وبجل�سة 

الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي ر�سمه القانون واألزمت املدعي بامل�ساريف.

االأرا�سي  قانون  من  مكرر(   23( واملادة  من  مكرر   )16( املادة  على  حكمها  واأ�س�ست 

املخت�سة  الق�ساء  جلهات  يجوز  ال  )2007/32م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 

قانون  ب�ساأنها  ي�سري  التي  االأرا�سي  على  احلدود  تعيني  اأو  امللك  دعاوي  يف  النظر 

االأرا�سي اأو الف�سل فيها قبل التقدم بالطلبات املن�سو�س عليها  يف املادة الثانية من 

املر�سوم ال�سالف الذكر وجاء يف اأخر املادة كما ال يجوز لها النظر يف هذي الدعاوي 

اإال بعد التظلم اإىل الوزير من القرارات ال�سادرة يف ب�ساأنها واأن املدعي يطالب باإثبات 

ملك االأر�س حمل الدعوى اإال اأنه مل يثبت اأنه التجاأ اإىل اجلهات املخت�سة  بالطريقة 

التي ر�سمها له القانون.

واإذا مل يرت�س املدعي هذا الق�ساء فطعن عليه باال�ستئناف املاثل مبوجب �سحيفة 

يف  طلب  قانوناًا  واأعلنت  2016/11/21م  بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت 

القدمي  ال�سرعي  ال�سك  باإثبات  ا  جمدداً والق�ساء  االبتدائي  احلكم  اإلغاء  ختامها 

رقم  ال�سابق  واإثبات احلكم   ....... االإرث مبنطقة  من  والدته  ن�سيب  الذي يحدد 

)22/م/اأ/2013م( مبا ن�س عليه.

فهم  وعدم  وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اأخطاأ  باأنه  امل�ستاأنف  احلكم  على  نعى  وقد 

الواقع واأن به ف�ساد يف اال�ستدالل وق�سور يف الت�سبيب وذلك اأن املحكمة االبتدائية 

خالفت حكم املحكمة العليا النا�س على معاينة املوقع و�سماع ال�سهود واأن املحكمة 

العليا  املحكمة  حكم  واأن  ال�سهود  ت�سمع  ومل  املوقع  على  تقف  مل  االبتدائية 

واال�ستئناف ن�س على اإثبات ما جاء بال�سك ال�سرعي القدمي ومل ين�سا على اإثبات 

اإىل  تطرق  واإمنا  بال�سك  جاء  ما  اإثبات  اإىل  يتطرق  مل  امل�ستاأنف  احلكم  واأن  امللك 

اإجراءات التمليك وهو ما يخالف املراد من الدعوى .

فيها  مثل  2017/2/27م  جل�سة  مبح�سر  ثابت  هو  كما  اال�ستئناف  تداول  وحيث 
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وكيل امل�ستاأنف �سده والذي قدم االأخري مذكرة على �سحيفة اال�ستئناف التم�س يف 

ختامها رف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنف بامل�ساريف ومبلغ 

)٥00ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة .

ا على مواد قانون االأرا�سي وعلى اأن هذه االأر�س بيده واأنها قد م�ست عليها  م�ستنداً

)41 �سنة( واأن امل�ستاأنف مل يطالب بها  .

بقبول   : 2017/4/1٨م  بتاريخ  )2016/٥9م(  رقم  حتت  حكمها  اأ�سدرت  وحيث 

اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعه بامل�ساريف 

ومبلغ مائتي ريال عماين )200ر.ع( اأتعاب حماماة . 

الواردة ب�سحيفة اال�ستئناف ال تنال من �سالمة  موؤ�س�سة حكمها بقولها  واالأ�سباب 

ا  وفقاً قانوناًا  املقرر  من  الأنه  القانون  الأحكام  ا  وفقاً لق�سائه  وذلك  امل�ستاأنف  احلكم 

ا( من قانون االأرا�سي ال�سادر باملر�سوم  ا( واملادة )23 مكرراً الأحكام املادة )16 مكرراً

ال�سلطاين رقم )2007/32م( يتطلب اأن يتقدم من يدعي امللكية بطلب متلك االأر�س  

املو�سوع  ببحث  املخت�سة  اجلهة  لتقوم  االإ�سكان  وزارة  وهي  املخت�سة  اجلهات  اإىل 

التو�سية  على  للموافقة  ب�ساأنه  التو�سية  ورفع  لديهم  املتبعة  االإجراءات  ح�سب 

م�سي   وبعد  االإ�سكان  وزير  اإىل  بتظلمه  يتقدم  اأن  القرار  ذلك  من  املتظلم  وعلى 

الفرتة املحددة قانوناًا يحق لذلك ال�سخ�س الذي رف�س تظلمه باللجوء اإىل املحاكم 

ا لل�سروط التي حددها القانون وملا كان  للمطالبة باإثبات ملكيته لتلك االأر�س وفقاً

اأمام  امل�ستاأنف مل يتبع الطريق املذكور والذي ر�سمه القانون واقام دعواه مبا�سرة 

املحكمة دون ا�ستيفائه لتلك االإجراءات فاإنه يكون قد اقام دعواه على خالف ما 

قد  يكون  فاإنه  دعواه  رف�س  اإىل  انتهى  قد  امل�ستاأنف  احلكم  كان  وملا  القانون  ر�سمه 

ا�ساب القانون يتعني لهذه املحكمة تاأييده ورف�س اال�ستئناف .

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى الطاعن .... فطعن عليه بالنق�س اأمام املحكمة 

اأمام  للرتافع  املقبول   ......... حماميه  بو�ساطة  2017/2/2٨م  بتاريخ  العليا 

املحكمة العليا واأودع �سند وكالته ودفع الر�سم املقرر و�سدد الكفالة فكانت اأ�سباب طعنه:

: اخلطاأ يف تطبيق القانون: اأوالاً

قوالاً باأنه ال يجوز ملحكمة اال�ستئناف اأن تتعر�س للف�سل يف اأمر غري مطروح عليها 

ما مل يكن حمالاً لال�ستئناف وذلك اإن املحكمة العليا نق�ست احلكم كونه  ذو اليد يف 
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االأر�س ومن عليه البينة ولكن حمكمة اال�ستئناف اأوجبت الق�سية اأمام حمكمة اأول 

الوقت احلا�سر لي�ست حمل نزاع  درجة الإدخال وزارة االإ�سكان ووزارة االإ�سكان يف 

معها واإمنا الق�سة ف�س النزاع بني طرفني يف ار�س متنازع عليها مما يوجب نق�س احلكم.

ف�سلت  التي  القانونية  النقطة  املحكمة  تتبع  مل  حيث  الت�سبيب  يف  الق�سور  ا:  ثانياً

فيها املحكمة العليا وملعرفة ذو اليد ومن عليه البينة واليمني وطلب يف اخلتام نق�س 

احلكم واإعادته اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه من جديد.

وحيث اأعلن املطعون فرد بو�ساطة حماميه املقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا واأودع 

�سند وكالته طلب رف�س الطعن لكونه اأ�س�س على �سحيح القانون وواقعيته , كما اعلنت 

وزارة االإ�سكان ومل ت�ساء الرد.

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع اإن نعي الطاعن على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان �سديد اإذ كان 

العليا  باأنها له واملحكمة  اأر�س بني طريف نزاع كل يدعي  النزاع هو ف�سل يف حيازة 

ا  نق�ست احلكم لتاأ�سيل الق�سية فيمن تكون االأر�س يف يده فعليه اليمني اأو يثبتان معاً

اإذ مل تكن يف يد احدهما ويكون احلكم ال�سادر يف الق�سية غري ملزم لوزارة االإ�سكان 

الأنه مل تتخذ اإجراءات التملك ح�سب نظامها املتبع واحلكم ال�سادر يف هذه الق�سية 

يكون هو ف�سل نزاع بني طرفني يف احليازة.

اوجبت  التي  القانونية  النقطة  تتبع  مل  هيئتها  يف  اال�ستئنافية  املحكمة  كان  وملا 

نق�س  يتعني  مما  القانون  خالفت  بذلك  فتكون  فيها  للف�سل  الق�سية  العليا  املحكمة 

مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيه  لتحكم  ا�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  واإعادته  احلكم 

من   )261( املادة  بن�س  عمالاً  للطاعن  الكفالة  ورد  امل�ساريف  �سده  املطعون  واإلزام 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سندم لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سده ....... بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن .
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/19م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الها�سمي, و�سامل بن من�سور  الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل  الق�ساة: �سالح بن �سامل 

الها�سمي, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٥9(

الطعن رقم 2017/940م

اأموال عامة )تعدي – حماية – تعوي�س( 

اإن احلماية املقررة لالأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو خا�سة تقت�سي اأنه  -

اأو  اأو ك�سب اأي حق عيني عليها بالتقادم وال يجوز التعر�س لها  ال يجوز متلكها 

التعدي عليها  ويف حالة ح�سول التعر�س اأو التعدي يكون للوزير املخت�س اتخاذ 

وكذلك  ا  اإدارياً التعدي  اأو  التعر�س  هذا  الإزالة  الالزمة  الفورية  االإجراءات 

عن  الناجتة  االأ�سرار  عن  بالتعوي�س  للمطالبة  الالزمة  القانونية  االإجراءات 

هذا التعر�س  اأو الت�سدي  ويف جميع االأحوال يلزم احلائز اأو ال�ساغل اأو املتعدي 

ا واإعادة احلال اإىل ما كان عليه با�ستعمال القوة اجلربية  اأو املتعر�س باالإخالء فوراً

عند االقت�ساء ودون تعوي�س وذلك مع عدم االخالل بامل�ساءلة اجلزائية.

الوقائــــــع

�سد  الدعوى  اقام  االآن  الطاعن  االأ�سل  يف  املدعي  اأن  يف  الق�سية  وقائع  تتلخ�س 

�سحيفة  مبقت�سى  و...........   ....... و�سركة  الو�سطى  مبحافظة   ....... اإدارة 

يف  طلب  2016/2/23م  يف  بالدقم  االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعها  دعوى 

ختامها وقبل الف�سل يف املو�سوع ندب خبري  فني هند�سي ملعاينة ال�سفينة وتقدير 

قيمتها وحتديد مقدار التعوي�س امل�ستوجب وبيان مدى م�سوؤولية كل طرف عن غرق 

ال�سفينة ثم الق�ساء باإلزام املدعى عليهم مت�سامنني اأو منفردين باأن يوؤدوا له مبلغ 

ا عن تلف ال�سفينة ومبلغ خم�سة وع�سرين  خم�سة وثالثني األف ريال عماين تعوي�ساً

ا لالأ�سرار املادية واملعنوية ومبلغ ثمامنائة ريال عماين اأتعاب  األف ريال عماين جرباً

املحاماة وم�ساريف الدعوى .

وقد   )3 )طوفان  ال�سيد  �سفينة  املدعي  ملك  على  اأنه  القول  من  �سند  على  وذلك 

اعتاد على تركها بعد رجوعه من رحلة ال�سيد بحو�س امليناء بالدقم وخالل �سهر 



– 76٨ –

ا منه حلماية �سفينته من اع�سار ت�ساباال اال�ستوائي  نوفمرب من �سنة )201٥م( و�سعياً

ا على حتذير جهات االخت�سا�س من خطر  توىل املدعي ار�سائها مبيناء الدقم بناءاً

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  اإدارة  االأ�سل  يف  عليها  املدعى  قامت  ثم  االع�سار  ذلك 

با�ستدعاء ا�سحاب القوارب و�سفن ال�سيد للح�سور لديها خالل ا�سبوع الأمور تتعلق 

اأنها مل توجه ا�ستدعاء  اإال  ب�سفنهم الواقفة داخل حو�س ميناء الدقم منذ فرتة 

للمدعي واإزاء عدم ح�سور االأخري تولت �سرطة امليناء �سحب ال�سفينة واخراجها 

ا ج�سيمة بها اأدت اإىل  من حو�س امليناء بطريقة غري م�سوؤولة مما نتجت عنه ا�سراراً

ا احلكم  ا ملا حلقه من �سرر بالغ اقام املدعي الدعوى الراهنة طالباً غرقها واعتباراً

لفائدته طبق  ما �سلف تف�سيله .

مبحافظة  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  اإدارة  االأوىل  عليها  املدعى  اجابت  وحيث 

الو�سطى مبقولة اأنه اأثناء عبور االع�سار املداري )ت�ساباال( بتاريخ 201٥/10/30م 

االأنواء  اآثار  انتهاء  وبعد  اأنه  اإال  الدقم  مبيناء  احلريف  ال�سيد  �سفن  بع�س  احتمت 

املناخية تخلف ا�سحاب تلك ال�سفن عن اخراج مراكبهم فتم عقد اجتماع برئا�سة 

بهدف  وذلك  الدقم  ميناء  واإدارة  العام  االدعاء  عن  ممثلني  وح�سور  الدقم  وايل 

ور�سو  دخول  تعيق  ا�سبحت  والتي  امليناء  حو�س  يف  الرا�سية  ال�سيد  �سفن  اخراج 

الدقم  بحر  يف  بها  القيام  املزمع  الع�سكرية  املناورات   يف  امل�ساركة  احلربية  ال�سفن 

مدة  وامهالهم  ال�سفن   تلك  مالك  مبخاطبة  االأوىل  عليها  املدعى  تكليف  مت  وقد 

ا�سبوع لرتتيب او�ساعهم فتولت ا�ستدعاء ا�سحاب ال�سفن الذي مت التو�سل لبياناتهم 

بها  التي مل يكن  يوجد  لل�سفن  بال�سفينة وبالن�سبة  املوجود  عن طريق الرتخي�س 

اأو بحار على متنها فاإنه تعذر االت�سال باأ�سحابها  وقد مت افادة �سرطة  ترخي�س 

خفر ال�سواحل  بذلك  وا�ساف ممثل املدعى عليها االأوىل اأن م�سوؤولية املحافظة على 

ال�سفينة وعلى معداتها يتحملها مالكها واأنه ال �سفة يف القيام على االإدارة وانتهى 

اإىل طلب احلكم برف�س الدعوى .

وحيث اأجابت املدعى عليها الثانية �سركة .......... مبقولة اأن عملها ينح�سر يف 

احلو�س  اإدارة  يف  �سالحيات  لها  تكون  اأن  دون  ال�سفن  وا�سالح  وبناء  �سيانة  جمال 

ا   ا �سد من ال �سفة له وتاأ�سي�ساً اجلاف اأو يف اخراج ال�سفن مبا يجعل القيام �سدها واقعاً

على ذلك طلبت املدعى عليها ادخال �سركة ميناء الدقم باعتبارها املكلفة باإدخال 

واخراج ال�سفن مبيناء الدقم ثم احلكم برف�س الدعوى املرفوعة يف مواجهتها .
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اجتماع  عقد  مت  اأنه  ال�سلطانية  عمان  �سرطة  الثالثة  عليها  املدعى  اأجابت  وحيث 

اخراج  تقرر  وقد  ال�سواحل   خفر  و�سرطة  التجاري  وامليناء  الدقم  وايل  برئا�سة 

االأوىل  عليها  املدعى  تكليف  ومت  بامليناء  مترين  الإجراء  ا  ا�ستعداداً ال�سفن  جميع 

مبخاطبة مالك ال�سفن وامهالهم ملدة ا�سبوع الإخراج مراكبهم وبالن�سبة لل�سفن التي 

مل يقع اخراجها فاإن االدعاء العام  وجه بعدم املمانعة يف اخراجها  من امليناء فتم 

ابالغ �سركة ............ الدقم  بذلك ب�سفتها امل�سرفة على العمليات ومن جهتها 

تولت �سرطة عمان القيام بالتغطية االأمنية يف اطار اخت�سا�سها  باتخاذ التدابري 

واالإجراءات االأمنية حلماية وحرا�سة املوانئ البحرية واالأر�سفة  واملن�ساآت الهامة 

وا�سافت املدعى عليها انها ال تتحمل م�سوؤولية اال�سرار التي تبقى على عاتق املدعي 

لرتاخيه يف اخراج �سفينته وانتهت اإىل طلب احلكم برف�س الدعوى .

ا مدخالاً اأن اخراج �سفينة املدعي   وحيث اأجابت �سركة ...... الدقم ب�سفتها خ�سماً

وقع يف نطاق اإزالة التعدي على امللك العام  للدولة واأن ال�سفينة كانت حتت حرا�سة 

تقدمي  عدم  عن  ف�سالاً  اال�سرار  عن  الغري  م�سائلة  ي�سوغ  ال  فاإنه  وبالتايل  املدعي 

ا على ذلك الق�ساء برف�س الدعوى . املدعي ملا يوؤيد طلباته وطلبت تاأ�سي�ساً

ا للتوا�سل  ا ان املدعى عليها االأوىل مل تبد جهداً وحيث عقب وكيل املدعي مالحظاً

مع موكله �سيما واأن ال�سفينة كان يوجد بها رقم الرتخي�س وقد كان باالإمكان ايقاع 

املخالفة عليه دون احلاق ال�سرر بال�سفينة برتكها بعر�س البحر دون حماية .

يف  ف/2016م(  )16/م  رقم  حكمها  بالدقم  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

اأن  اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على   2017/1/17م الذي ق�سى برف�س الدعوى وقد 

القانون مل يوجب على املدعى عليهم خماطبة مالك ال�سفينة الإخراجها �سيما وان 

ا منه وف�سالاً عن ذلك فاإنه مت القيام بعدة  االأخري اأر�سى مركبه دون موافقة وتعدياً

اإجراءات من 201٥/10/27م اإىل 2016/1/3م  لالإعالن عن �سرورة اخراج ال�سفن 

من امليناء وقد امتثل معظم ال�سيادين بخالف املدعي الذي اهمل �سفينته مما ا�سطر 

اخل�سم املدخل اإىل اخراجها باإذن من االدعاء العام وبالتايل فاإن م�سوؤولية اال�سرار 

مو�سوع التداعي حتمل على املدعي.

ا احلكم  وحيث مل يلق احلكم املذكور قبوالاً لدى املدعي فطعن عليه باال�ستئناف طالباً

ا طبق الطلبات الواردة ب�سحيفة الدعوى وذلك على ا�سا�س  باإلغائه والق�ساء جمدداً

 )40( املادة  اأحكام  توجبه  ما  طبق  �سفينته  الإخراج  وامهاله  اعالمه   يقع  مل  انه 
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من قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه االإقليمية واأن حمكمة البداية رف�ست 

تكليف خبري الإثبات ح�سول اال�سرار نتيجة اخراج ال�سفينة .

بتاريخ  )2017/٥م(  رقم  حكمها  بالدقم  اال�ستئناف   حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

ا وتاأييد احلكم  2017/4/19م الذي ق�سى بقبول اال�ستئناف �سكالاً  ورف�سه مو�سوعاً

امل�ستاأنف وذلك على اأ�سا�س اأن اأحكام املادة )40( من قانون تنظيم املالحة البحرية 

امر  هو  واإمنا  ال�سفينة  اخراج  قبل  واالمهال  االإنذار  توجب  ال  االإقليمية  املياه  يف 

ا لعدم وجود الرتخي�س  امل�ستاأنف نظراً اأنه تعذر اعالم  اإىل  جوازي لالإدارة ا�سافة 

يوم  اإىل  201٥/1/27م  يوم  من  االإجراءات  من  بعدد  القيام  ورغم  ال�سفينة  على 

2016/1/3م .

بالنق�س مبقت�سى  امل�ستاأنف فطعن عليه  وحيث مل ي�سادف هذا احلكم  قبوالاً لدى 

وقدم  2017/٥/2٨م  بتاريخ  العليا   املحكمة  �سر  اأمانة  حماميه  اأودعها  �سحيفة 

الكفالة وقد تاأ�س�س الطعن على اخلطاأ يف تطبيق  الر�سم ودفع  �سند وكالته و�سدد 

وخمالفة  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور  وتاأويله  وتف�سريه  القانون 

الثابت باالأوراق  ذلك اأن اأحكام املادة )40( من قانون تنظيم املالحة البحرية يف 

وقطرها  تعوميها  قبل  ال�سفينة  مالك  اخطار  الوزارة  على  توجب  االإقليمية  املياه 

للمكان املنا�سب واأ�ساف الطاعن اأنه ادخل �سفينته بامليناء مبوافقة املطعون �سدها 

واأن  �سيما  اعالمه  يتعني  كان  فاإنه  لذلك  ا  واعتباراً مهجورة  يرتكها  ومل  يهملها  ومل 

ا للعيان ح�سبما تثبته ال�سور  ال�سفينة كان يوجد بها رقم الرتخي�س  وقد كان ظاهراً

امل�سروفه بامللف ثم الحظ نائب الطاعن اأن املحكمة مل ت�ستجب لطلبه يف ندب خبري 

ليو�سح كيفية اخراج ال�سفينة من امليناء وا�سباب ال�سرر الالحق بها وتقدير قيمتها  

تقدم  ما  على  ا  وتاأ�سي�ساً اال�سرار  ح�سول  يف  طرف  كل  م�سوؤولية  وحتديد  ال�سوقية 

طلب وكيل الطاعن قبول الطعن �سكالاً ومن حيث املو�سوع اإلغاء احلكم املطعون فيه 

والق�ساء باإلزام املطعون �سدهم مت�سامنني اأو منفردين باأداء مبلغ خم�سة وثالثني 

ا عن قيمة ال�سفينة ومعداتها ومبلغ خم�سة وع�سرين األف   األف ريال عماين تعوي�ساً

اتعاب  عماين  ريال  ثمامنائة  ومبلغ   واملعنوية  املادية  لالأ�سرار  ا  جرباً عماين  ريال 

للنظر  بالدقم  اال�ستئناف  ملحكمة  الدعوى  اإعادة  ا  واحتياطيًّ وامل�ساريف  املحاماة 

فيها بهيئة مغايرة .

وحيث ردت املطعون �سدها االأوىل وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية مبوجب مذكرة 
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اأودعتها اأمانة �سر املحكمة العليا يف 2017/12/14م والحظت اأن اأحكام املادة )40( 

وال  واالت�ساالت  النقل  بوزارة  تتعلق  االإقليمية  املياه  يف  املالحة  تنظيم  قانون  من 

تخ�س وزارة الزراعة واأن امليناء الذي جدت به الواقعة لي�س ميناء �سيد بحري وال 

ا عن ذلك فاإنها تولت اخطار ا�سحاب �سفن ال�سيد الرا�سية  يقع حتت ا�سرافها  ورغماً

املطعون  مبوافقة  للميناء  �سفينته  ادخل  اأنه  من  الطاعن   يدعيه  ما  اأن  وا�سافت 

�سدهم عار عن ال�سحة واعتبار لعدم االدالء مبا يفيد م�سوؤوليتها عن اال�سرار فاإن 

املطعون �سدها تطلب احلكم برف�س الطعن وتاأييد احلكم اال�ستئنايف.

وحيث ردت املطعون �سدها الثانية �سركة ............. عن الطعن مبقت�سى مذكرة 

اأودعها وكيلها اأمانة �سر املحكمة العليا يف 2017/12/21م الحظا فيها واأن موكلته 

ال ت�سرف على اإدارة وت�سيري �سوؤون امليناء وال �ساأن  لها مبو�سوع دخول وخروج ال�سفن 

ا لذلك فاإنه ال �سفة يف  واأن دورها يقت�سر على بناء وا�سالح و�سيانة ال�سفن واعتباراً

وتاأييد  الطعن  برف�س  احلكم  طلب  اإىل  �سدها  املطعون  وكيل  وانتهى  �سدها  القيام 

احلكم اال�ستئنايف.

وحيث ردت املطعون �سدها الثالثة �سرطة عمان ال�سلطانية مبوجب مذكرة اودعت 

اأمانة �سر املحكمة العليا يف 2017/12/31م الحظت فيها  واأن اإدارة امليناء التجاري 

االمنية  التدابري  اتخاذ  يتعد  مل  ال�سرطة  دور  واأن  ال�سفينة  قطر  تولت  التي  هي 

ا  الالزمة يف اطار ممار�سة اخت�سا�سها االأمني يف حماية املن�ساآت العامة وطلبت تاأ�سي�ساً

على ذلك احلكم برف�س الطعن.

اودعها  مذكرة  مبقت�سى   ......... �سركة  الرابعة  �سدها  املطعون  ردت  وحيث 

اإدارته  تتوىل  الذي  الدقم  ميناء  اأن  والحظت  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  حماميها 

لل�سيد واإمنا هو ميناء جتاري واأن بع�س مالك قوارب  واال�سراف عليه لي�س ميناءاً 

ال�سيد يعمدون اإىل ال�سيد يف القناة وبني كوا�سر االأمواج وار�ساء �سفنهم وا�ستغالل 

حوادث   عدة  تقع  اأن  جرائه  كادت  الذي  االأمر  للقانون  خمالفة  ب�سورة  الر�سيف 

ا�سطدام مع �سفن جتارية وقد مت عقد اجتماع باإ�سراف وايل الدقم وا�سدر االدعاء 

والتي  الطاعن  التي من �سمنها قارب  القوارب  باإخراج  ا  اأمراً 2016/1/3م  العام يف 

كانت را�سية بامليناء عدة اأ�سهر ومت اإزالة التعدي يف نطاق ما جتيزه مقت�سيات املادة 

وقانون  )199٨/47م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املايل  القانون  من   )17(

حماية املال وجتنيب ت�سارب امل�سالح ال�سادر باملر�سوم رقم )2011/112م( وا�ساف 
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وكيل املطعون �سدها اأن القانون مل يوجب اإنذار مالك ال�سفينة وامهاله الإخراجها 

اأنها   عن  ف�سالاً  االإقليمية  املياه  يف  املالحة  تنظيم  قانون  من   )40( املادة  اأن  ذلك 

م�ساألة جوازية  االإنذار هو  اأن  ن�ست على  فاإنها   النقل  واالت�ساالت  وزارة  تخاطب 

ولي�ست اجبارية ثم الحظ اأن موكلته اتخذت االإجراءات املنا�سبة الإخراج ال�سفينة 

يف ظل ما اأوكله لها القانون ويف نطاق ما اأمر به االدعاء العام وانتهى وكيل  املطعون 

�سدها اإىل طلب احلكم برف�س الطعن وتاأييد احلكم اال�ستئنايف .

املحكمـــــــــــــــــة

وحيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد ا�ستوفى جميع 

ال�سروط القانونية واجته قبوله �سكالاً .  

وحيث يتبني اأن املطعون �سدها الرابعة ت�سرف على اإدارة وت�سيري �سوؤون ميناء الدقم 

الذي ا�سبغت عليه �سفة املنفعة العامة يف اطار م�سروع 

رقم  ال�سلطاين   املر�سوم  مبوجب  الو�سطى  باملنطقة  الدقم  مدينة  تطوير 

)2006/٨٥م( ال�سادر بتاريخ 2006/7/2٥م.

املادة  وفق  عامة  ملكية  للدولة  اململوكة  االأموال  من  يعد  الدقم  ميناء  اأن  وحيث 

املتعلق  199٨/7/26م   يف  املوؤرخ   )9٨/47( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  االأوىل 

احلماية  اأن  اإليه  امل�سار  املر�سوم  من   )17( املادة  ن�ست  وقد  املايل  القانون  باإ�سدار 

املقررة لالأموال اململوكة للدولة ملكية عامة اأو خا�سة تقت�سي اأنه ال يجوز متلكها 

اأو التعدي عليها  ويف  اأي حق عيني عليها بالتقادم وال يجوز التعر�س لها  اأو ك�سب 

حالة ح�سول التعر�س اأو التعدي يكون للوزير املخت�س اتخاذ االإجراءات الفورية 

ا وكذلك االإجراءات القانونية الالزمة  الالزمة الإزالة هذا التعر�س اأو التعدي اإدارياً

للمطالبة بالتعوي�س عن اال�سرار الناجتة عن هذا التعر�س  اأو الت�سدي  ويف جميع 

ا واإعادة احلال  االأحوال يلزم احلائز اأو ال�ساغل اأو املتعدي اأو املتعر�س باالإخالء فوراً

اإىل ما كان عليه با�ستعمال القوة اجلربية عند االقت�ساء ودون تعوي�س وذلك مع 

عدم االخالل بامل�ساألة اجلزائية.

�سدهم  املطعون  مبوافقة  بامليناء  �سفينته  ادخل  اأنه  الطاعن  ادعاء  اأن  وحيث  

باأوراق  دليل  ي�سنده   ال  مر�سل  كالم  جمرد  بقي  )ت�ساباال(  االع�سار  من  لالحتماء 

امللف كما اأن منازعته بوجود رقم الرتخي�س على ال�سفينة مما يجعل التعرف عليه 
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ا ظلت فاقدة للحجة ذلك اأن ال�سور التي اأدىل بها ال يظهر بها اأي رقم. ممكناً

ا ملا اأثاره الطاعن فاإن القانون مل يوجب على املطعون �سدهم اإنذاره  وحيث وخالفاً

ارتكبه  الذي  التعدي  باإزالة  قانوناًا  املطالب  هو  اأنه  بل  �سفينته  الإخراج  وامهاله 

ا ملا قد ميكن اأن يقع من حوادث  ا�سطدام بامليناء . واخراج �سفينته تفادياً

ا  وحيث مل يثبت الطاعن اأنه ار�سى �سفينته بامليناء مبوافقة املدعى عليهم واعتباراً

يخول  مبا  عامة   ملكية  للدولة  اململوكة  االأموال  على  ا  متعدياً يعترب  فاإنه  لذلك 

�سالمة  يتهدد  بات  الذي   للخطر  ا  درءاً ال�سفينة   اخراج  الرابعة  �سدها  للمطعون 

�سالحياتها  ا�ستعمال  يف  متع�سفة  االأخرية  معه  تكون  ان  ودون  بامليناء  املالحة 

القانونية وفق املر�سوم ال�سلطاين رقم )9٨/47( املوؤرخ يف 199٨/7/26م.

 وحيث طاملا ات�سح واأن الطاعن تعدى على ملك الدولة العام وعر�س �سالمة امليناء 

التداعي  مو�سوع  ال�سفينة  اإخراج  اإىل  الرابعة  �سدها  املطعون  ا�سطر  مبا  للخطر 

فاإن م�سوؤولية اال�سرار التي حلقت بتلك ال�سفينة حتمل عليه وال يحق له املطالبة 

ال�سابق   )9٨/47( رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اأحكام   عليه  ن�ست  ما  وفق   بالتعوي�س 

االإ�سارة اإليه.

وحيث يتبني اأن ما نعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد ويفتقد لل�سند 

ا على ما  الواقعي والقانوين مبا يجعل الطعن منعدم االأ�سا�س وبات من املتجه ترتيباً

تقدم الق�ساء برف�سه واإلزام رافعه بامل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب 

بامل�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت 

وم�سادرة الكفالة.



– 774 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/19م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة:  �سالح بن �سامل الرا�سدي, وعلي بن عبد اهلل الها�سمي,   و�سامل بن من�سور 

الها�سمي, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)160(

الطعن رقم 2017/137٨م

حماماة )�سطب- جلنة - ا�ستئناف( – اإجراءات )طعن – نهائي(

�سوؤون  - جلنة  قرار  من  التظلم  يف  اال�ستئناف  حمكمة  حلكم   )12( املادة  و�سف 

املحامني باأّنه نهائي ال يك�سب ذلك احلكم ح�سانة جتعله غري قابل للطعن بطريق 

للطعن  قابلة  غري  النهائي  االأحكام  اأن  ذلك  علة  العليا.  املحكمة  اأمام  النق�س 

بالطرق العادية اإال اأّن املحكمة العليا التي ال متثل درجة من درجات التقا�سي 

واإمنا هي حمكمة قانون اأ�سند لها امل�سرع دور الرقابة وال�سهر على ح�سن تطبيق 

فيها  بالنق�س  والطعن  املو�سوع,  حماكم  طرف  من  وتاأويلها  القانونية  الن�سو�س 

طريق غري عادي.

الوقائــــــع

حمكمة  �سر  باأمانة  اأودع   ..... االأ�سل  يف  املدعي  اأن  يف  الق�سية  وقائع  تتلخ�س 

اال�ستئناف مب�سقط بتاريخ 2017/3/29م  �سحيفة يف التظلم من القرار ال�سادر من 

)2017/3/1م(  رقم  حتت  2017/3/21م  يف  العدل  بوزارة  املحامني  قبول  جلنة 

والقا�سي ب�سطب ..... من مكتب .... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية من اجلدول 

2017/3/22م وندب املحامني التالية  ا من  العام وكافة اجلداول املقيد بها اعتباراً

ا�سماوؤهم ملتابعة االإجراءات الكفيلة باملحافظة على حقوق املوكلني وت�سفية املكتب 

 .... مكتب  من   .... ـ   2  , قانونيون  وم�ست�سارون  ....حمامون  مكتب  من   .... ـ   1  :

واال�ست�سارات  للمحاماة   .... مكتب  من   .... ـ   3 القانونية,  واال�ست�سارات  للمحاماة 

 , : بقبول التظلم �سكالاً القانونية, وقد طلب املدعي يف خامتة �سحيفته احلكم اأوالاً

املتظلم منه  القرار  املو�سوع وب�سفة م�ستعجلة وقف تنفيذ  الف�سل يف  ا: وقبل  ثانياً

ا: وب�سفة م�ستعجلة الت�سريح للمتظلم االطالع على  حلني الف�سل  يف الطعن , ثالثاً

ويف  ا:  رابعاً دفاعه,  اعداد  من  ليتمكن  املحامني  قبول  جلنة  لدى  املودع  ملفه  كامل 
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القرار  �سحة  بعدم  ا  جمدداً والق�ساء  منه  املتظلم  القرار  باإلغاء  احلكم  املو�سوع: 

املتظلم منه مع ما يرتتب على ذلك من اآثار اخ�سها اإلزام اللجنة باإعادة قيد املتظلم 

يف اجلدول العام للمحامني وكافة اجلداول املقيد بها .

وقد اأ�س�س املدعي طعنه على �سند من القول باأن جلنة قبول  املحامني  تولت �سطب 

ا من �سروط القيد املن�سو�س عليها باملادة  ا�سمه من جدول املحامني بعلة فقده �سرطاً

اأو القانون  اأن يكون حا�سالاً على �سهادة يف ال�سريعة  )12( من قانون  املحاماة وهو 

باأي  اإعالنه  يقع  ان  دون  وذلك  بها  املعرتف  العليا  املعاهد  اأو  اجلامعات  اإحدى  من 

اإجراء ودون �سماعه وا�ستف�ساره بخ�سو�س املو�سوع ويف غياب توفر اأي حجة تثبت 

عدم �سحة وزور ال�سهادة اجلامعية التي ح�سل عليها من جامعة ..... كلية احلقوق 

�سنة  منذ  املحامني  بجدول  تقييده  مبوجبها  مت  والتي  العربية  م�سر  بجمهورية 

ا يف املو�سوع اختتم بقرار  )2004م( �سيما واأنه �سبق اأن اأجرى االدعاء العام حتقيقاً

االأمور  يف  االأ�سل  باأن  القائل  للمبداأ  ا  واعتباراً 2009/12/27م  بتاريخ  احلفظ  يف 

اللي�سان�س يف احلقوق التي احرزها من كلية  هو ال�سحة وطاملا مل يثبت زور �سهادة 

احلقوق ب...  مبوجب حكم جزائي بات فاإن املدعي اقام التظلم مو�سوع الدعوى 

ا احلكم وفق ما �سلف تف�سيله من طلبات . الراهنة طالباً

وحيث اأجابت املدعى عليها اأنه ثبت لديها تزوير �سهادة اللي�سان�س يف احلقوق التي 

التعليم  وزارة  الوارد من  املتظلم لطلب قيده كمحام وذلك مبوجب اخلطاب  قدمها 

والتي   .... بجامعة  احلقوق  كلية  عن  ال�سادر  واخلطاب  2017/2/1م   يف   العايل 

اكدت فيه اأن تلك ال�سهادة غري �سحيحة ومل ت�سدر عنها وكذلك اخلطابات ال�سادرة 

ا لذلك فاإن  عن امللحقية الثقافية ل�سفارة ال�سلطنة بجمهورية م�سر العربية واعتباراً

�سرط احل�سول على التاأهيل العلمي الالزم ملمار�سة مهنة املحاماة اأ�سبح غري متوفر 

لدى املتظلم مما ترتب عنه �سطبه من جدول املحامني طبق القانون وبناءاً على ما 

تقدم طلبت املدعى عليها احلكم برف�س التظلم واإلزام رافعه بامل�ساريف.

بتاريخ  )2017/362م(  رقم  حكمها  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

2017/6/20م الذي ق�سى بقبول التظلم  �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء القرار املتظلم 

منه وجميع االآثار املرتتبة عنه واألزمت املتظلم �سدها امل�ساريف وقد اأ�س�ست املحكمة 

ق�ساءها على اأن املكتوب ال�سادر عن جامعة ... وبقية املكاتبات االإدارية ال تنه�س 

حجة قاطعة على  ثبوت التزوير طاملا اأنه مل يقع اتباع االإجراءات الر�سمية للطعن 
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يف ال�سهادة �سواء لدى ال�سلطات الق�سائية العمانية اأو امل�سرية ومل يقع  التظلم من 

قرار  االدعاء العام باحلفظ خا�سة واأن ا�ستعمال ال�سهادة املزورة هو من اجلرائم 

امل�ستمرة التي ال تنق�سي مبرور الزمن اإال من تاريخ اآخر ا�ستعمال لها .

وحيث مل يلق احلكم املذكور قبوالاً لدى املحكوم �سدها فطعنت عليه بالنق�س مبوجب 

�سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة العليا يف 2017/7/27م وقد تاأ�س�س الطعن على 

االأ�سباب التالية:

: خمالفة القانون يف التطبيق والتاأويل قوالاً اأن قرار احلفظ ال�سادر عن االدعاء  اأوالاً

العام ال يثبت الرباءة وال يقيد القا�سي املدين �سيما واأن اأوراق امللف حوت ما يثبت 

عدم �سحة ال�سهادة العلمية مو�سوع التداعي وفق ما اأكدته كلية احلقوق املن�سوبة 

�سهادة  على  ح�سوله  يفيد  مبا  يدل  مل  �سده  املطعون  اأن  كما  الوثيقة  تلك  اإليها 

املحكمة  على  كان  وقد  قانوناًا  به  املعمول  النحو  على  املخت�سة  اجلهات  من  املعادلة 

فح�س القرائن الق�سائية املتوفرة بامللف واعتمادها واحلكم على ا�سا�سها بالرف�س.

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل قوالاً اأن قرار االدعاء العام باحلفظ ال يغل املحكمة من  ثانياً

التاأكد من �سحة املحرر بكافة طرق االإثبات .

�سحة  من  بالتحقيق  العامة  امل�سلحة  حتقيق  وعدم  للقانون  احلكم  خمالفة  ا:  ثالثاً

كان  وقد  املحاماة  مهنة  تطوير  هو  الطاعنة  اللجنة  هدف  اأن  ذلك  العلمي  املوؤهل 

باإمكان املطعون �سده القيام مبعادلة ال�سهادة اجلامعية اأو اح�سار بدل فاقد.

وب�سفة  �سكالاً   الطعن  بقبول  احلكم  تطلب  الطاعنة  فاإن  تقدم  ما  على  ا  وتاأ�سي�ساً

املو�سوع  ويف  الطعن  يف  الف�سل  حلني  عليه  املطعون  احلكم  تنفيذ  بوقف  م�ستعجلة 

بنق�س احلكم واإعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف الإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة 

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف عن درجات التقا�سي.

الحظ  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  مذكرة  مبقت�سى  �سده  املطعون  رد  وحيث 

ا  اأن القرار ال�سادر عن  حمكمة اال�ستئناف نهائي وال يجوز الطعن فيه تطبيقاً فيها 

الطاعنة  به  مت�سكت  ملا  ا  خالفاً اأنه  وا�ساف  املحاماة  قانون  من   )12( املادة  الأحكام 

فاإن الدائرة اال�ستئنافية غري ملزمة بالبحث والتحري يف اأمر تزوير �سورة �سوئية 

لل�سهادة اجلامعية خا�سة اأنه �سبق التحقيق من طرف االدعاء العام الذي  انتهى اإىل 

ا�سدار قرار باحلفظ �سنة 200٨م ثم الحظ اأن التزوير ال يثبت اإال مبوجب حكم 
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جزائي نهائي �سادر عن قا�س خمت�س واأن ال�سهادة اجلامعية التي اأدىل بها �سحيحة 

التقييد  االإجراءات  واأن  2004م  �سنة  منذ  املحامني  بجدول  لقيده  اعتمادها  ومت 

يف ذلك العهد مل تكن ت�ستوجب االدالء ب�سهادة املعادلة وا�ساف  املطعون �سده اأن 

راأي  على  التن�سي�س  يت�سمن  مل  الطاعنة  اللجنة  عقدته  الذي  االجتماع  حم�سر 

رئي�س اللجنة االأمر الذي يخالف اأحكام املادة )62( من قانون املحاماة التي توجب 

ا  ح�سول اجماع اع�ساء اللجنة على قرار �سطب املحامي وانتهى اإىل طلب احلكم اأ�سليًّ

ا برف�س  بعدم جواز نظر الطعن ورف�س الطلب امل�ستعجل بوقف التنفيذ واحتياطيًّ

الطعن واإلزام رافعه بامل�ساريف. 

املحكمـــــــــــــــــة

ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  ال�سادر  املحاماة  قانون  من   )12( املادة  تن�س  وحيث 

�سهر  بال�سطب خالل  اللجنة  من قرار  التظلم  للمحامي  اأنه يجوز  رقم )96/10٨( 

ويكون  باملادة )13(  املن�سو�س عليها  اال�ستئنافية  الدائرة  اأمام  تاريخ اخطاره  من 

ا . قرارها يف هذا  ال�ساأن نهائيًّ

ال  الطعن  نظر  جواز  عدم  بخ�سو�س  �سده  املطعون  اثارها  التي  املنازعة  اإن  وحيث 

ت�ستقيم قانوناًا ويتجه ردها ذلك اأن و�سف القرار الذي ت�سدره جلنة قبول املحامني 

ا عن حمكمة  بكونه نهائي هو اأنه قرار ا�ستنفذ طريقة الطعن العادية باعتباره �سادراً

اال�ستئناف وال يك�سبه ح�سانة جتعله غري قابل للطعن بطريق النق�س اأمام املحكمة 

العليا التي ال متثل درجة من درجات التقا�سي واإمنا  هي  حمكمة قانون ا�سند لها 

امل�سرع دور الرقابة وال�سهر على ح�سن تطبيق الن�سو�س القانونية وتاأويلها من طرف 

حماكم املو�سوع.

وقد  القانوين  االأجل  ويف  وامل�سلحة   ال�سفة  له  ممن  قدم  الطعن  اأن  يتبني  وحيث 

. ا�ستوفى جميع �سروطه القانونية واجته قبوله �سكالاً

ا باحلفظ مل يقع مبوجبه اإجراء التتبع اجلزائي  وحيث لئن اأ�سدر االدعاء العام قراراً

ال�سهادة  باأ�سل  باالأدالء  �سده  املطعون  مطالبة  عن  املحكمة  يد  يغل  ال  ذلك  فاإن 

العلمية التي ادىل بها اإىل اللجنة عند قيده اأول مرة بجدول املحامني ثم ا�سرتجعها 

اللي�سان�س  �سهادة  �سحة  حول   والتحري  والبحث  دونها  يحول  وال  اقراراه  ح�سب 

مو�سوع التداعي �سيما واأن اأحكام املادة )3٥( من قانون االإثبات يف املعامالت املدنية 
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اأن حتكم  اأمامها بالتزوير  اأنه يجوز للمحكمة ولو مل يطعن  والتجارية تن�س  على 

برد اأي حمرر وبطالنه اإذا ظهر بجالء من حالته اأو  من ظروف الدعوى اأنه مزور.

وزارة  من  ومكاتبة   ...... احلقوق  كلية  من  مكاتبة  امللف  اأوراق  حوت  طاملا  وحيث 

التعليم العايل يبدو من ظاهرهما اأن الدفع بتزوير ال�سهادة اجلامعية املتنازع ب�ساأنها  

يكت�سي �سبغة جدية فاإنه كان على املحكمة تق�سي الوقائع وا�ستنفاد ما يلزم من حتقيق.

وحيث اأن حمكمة اال�ستئناف ملا ق�ست باإلغاء قرار اللجنة دون امتام ما ذكر فاإنها مل 

ا لل�سند الواقعي والقانوين  مبا يتعني معه  ت�سب �سحيح القانون وكان حكمها فاقداً

الق�ساء بنق�سه وارجاع الدعوى اإليها لنظرها بهيئة مغايرة. 

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

ا بهيئة مغايرة . الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط للنظر فيها جمدداً
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/4/9م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة:  �سالح بن �سامل الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحمن 

�سكيوه, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)161(

الطعن رقم 2017/61م

�ساقية) ت�سقيف- �سرر( 

ا على ال�ساقية من ت�سقيفها وخا�سة اإن الفقهاء اأجازوا  - اإن املحكمة ال ترى �سرراً

ت�سقيف  املنزل  ل�ساحب  )اإن  ال�سريعة  قامو�س  �ساحب  فقال  ال�ساقية  ت�سقيف 

اأن ال يوؤثر ذلك  عامد الفلج الأنه ال مينع النا�س من االنتفاع باأموالهم �سريطة 

اأن  يثبت  اأو  ارتفاعها  اأو  عر�سها  حيث  من  ال�ساقية  يف  اجلاري  املاء  مرور  على 

ا من الت�سقيف(.  ا بيناً هناك �سرراً

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الطعن اأن املطعون �سده اأقام .... الدعوى املدنية رقم )201٥/67م( 

لدى املحكمة االبتدائية ب�سمائل قبل املدعى عليهم الطاعنني االآن ورثة / ..... 

مبوجب �سحيفة معلنة التم�س يف ختامها احلكم مبنع املدعى عليه ................ 

عن املرور يف الطريق املوؤدية اإىل منزله واإغالق بوابة ال�سيارات امل�ستحدثة وك�سف 

عامد الفلج امل�ستحدث واإعادة احلال اإىل ما كان عليه وتركيب الباب ال�سابق فوق 

العامد واإزالة الكامريات املثبتة على الطريق املوؤدية ملنزل املدعي.

على �سند من القول اإن املدعى عليه ...... مير ب�سيارته يف الطريق اخلا�سة باملدعي 

وقام ب�سب عامد الفلج وو�سع كامريات على الطريق  املوؤدي اإىل منزل املدعي كما اأنه 

قام بفتح باب كبري الإدخال �سيارته االأمر الذي حدا باملدعي لرفع الدعوى للق�ساء 

له بطلباته .

بعدم  ا  فرعيًّ عليه  املدعى  اإلزام  فيها  طلبوا  فرعية  بدعوى  املدعون  تقدم  وقد 

التعر�س يف ملكية منزلهم وحدوده واإلزامه بالتعوي�س ب�سبب ال�سكاوي التي يرفعها 

قبلهم واإلزامه بعدم اإيقاف مركبته يف ال�سكة .
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ا قد قام برفع دعوى عليهم ال ت�ستند اإىل  على �سند من القول اإن املدعى عليه فرعيًّ

م�ستند قانوين كما اأنه كثري التدخل يف �سوؤون ملكيتهم ويقوم بالدخول يف ال�سباح 

الباكر اإىل منزلهم بدون ا�ستئذان لريى ما مت بناوؤه يف داخل منزلهم ويقوم املدعى 

ا باأنه طريق خا�س به فقط. ا مب�سايقتهم يف الطريق املوؤدي اإىل منزلهم مدعياً عليه فرعيًّ

وحيث تداولت الدعويان االأ�سلي والفرعية اأمام حمكمة اأول درجة وبجل�سة املوافق 

الكامريات  باإزالة  عليهم  املدعى  باإلزام  االأ�سلية  الدعوى  يف  ق�ست  201٥/6/19م 

املثبتة على الطريق ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

ويف الدعوى الفرعية برف�سها بحالتها واإلزام املدعني مب�ساريف الدعويني االأ�سلية 

والفرعية.

املدعى  مبنع  املدعي  يطلب  الذي  الطريق   اأن  االأ�سلي  الدعوى  يف  ق�سائها  واأ�س�ست 

عليهم من املرور فيه هو طريق موجود قبل اأن ي�سرتي املدعي عقاره ويطل على هذا 

ا  الطريق  ثالثة عقارات وهي عقار املدعي واملدعى عليهم وعمهم فالطريق لي�س ملكاً

للمدعي امل�ستخرجة من عقاره فللمدعى عليهم حق املرور فيه وهو حق من حقوق 

االرتفاق وال يوجد يف عقد البيع الذي ا�سرتى به املدعي اأنه طريق خا�س ومن ثم 

فال ميكن  للمدعي منع املدعى عليهم من املرور الأنه طلب قائم على غري �سند �سحيح 

ا بالرف�س . من الواقع والقانون  جديراً

العامد  ال�سابق فوق  الباب  امل�ستحدث وتركيب  ال�سيارة  اإغالق بوابة  واأما عن طلب 

يف  الفلج  عامد  يف  املرور  حق  للمدعي  اأن  اال�ستئناف  حكم  مبوجب  الثابت  من  فاإنه 

وقت ال�سقي فقط واأن تركيب باب اأو�سع فيه م�سلحة للطرفني فال يحق للمدعي منع 

املدعى عليهم من تركيب باب كبري واأن طلبه اإغالق هذا الباب قائم على غري �سند.

فاإنه ثبت  ما كان عليه  اإىل  واإعادة احلال  الفلج  املدعي ك�سف عامد  واأما عن طلب 

للمحكمة من خالل املعاينة قيام املدعى عليهم بت�سقيف عامد الفلج ورفعوا العامد 

لالأعلى لكي ال يعيق مرور املاء �سيء وذلك ا�ستغالل ملنزلهم ومبا اأن املدعي مل يبني 

ا برف�س طلبه. ال�سرر الذي ي�سيبه من جراء عمل املدعى عليهم فحرياً

املوؤدي  الكامريات بالفعل كا�سفة للطريق  فاإن  الكامريات  اإزالة  اإنه عن طلب  وحيث 

مع  يتنافى  الفعل  فهذا  املدعي  ملنزل  واخلارج  الداخل  تك�سف  اإنها  اإذ  املدعي  ملنزل 

حرمة اجلوار واأن وجود هذه الكامريات املطلة على الطريق االإدارية فيها �سرر على 
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املدعي ال حمالة ومن ثم ي�ستوجب رفع ال�سرر وال عربة مبوافقة اجلهة االإدارية 

ا اأن الهدف منه معرفة من يريد اأن يت�سلق منزلهم كما  على تركيبها الأنه ال يعد مربراً

اأنهم يريدون اإثبات واقعة اإيقاف املدعي مركباته بالطريق الأنه يكون اإثبات هذه 

الواقعة بال�سهود اأو عن طريق  ت�سوير املركبات املتوقفة.

  واأما عن الدعوى الفرعية فلم ينجح املدعون فيها يف اإثبات قيام املدعى عليه اإيقاف 

مركباته يف الطريق اأو التعر�س لهم بالكالم اأو التعر�س مللكية منزلهم كما مل يثبتوا 

قيام املدعى عليه برفع دعاوى عليهم بدون مربر االأمر الذي ت�سحى معه دعواهم 

قائمة على غري �سند جديرة بالرف�س.

باال�ستئناف  عليه  فطعن  ا  اأ�سليًّ املدعي  لدى  قبوالاً  يلق  مل  الق�ساء  هذا  اإن  وحيث 

201٥/7/29م  بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودع  منه  موقعة  �سحيفة  مبوجب 

واأعلنت للم�ستاأنف �سدهم قانوناًا التم�س يف ختامها قبول اال�ستئناف �سكالاً لتقدميه 

رف�س  من  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  قانوناًا  املحدد  االأجل  يف 

اإزالة البوابة الكبرية امل�ستحدثة وكذلك فتح عامد الفلج والتاأييد فيما عدا ذلك 

واإعادة الدعوى للتحقيق من اأجل اإثبات امل�ستاأنف دعواه جلميع عنا�سر االإثبات .

بتاريخ  )2016/372م(  رقم  حتت  حكمها  اال�ستئنافية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  2017/11/30م 

ا ح�سب التف�سيل الوارد  ا باإعادة احلال على مكان عليه �سابقاً ا والق�ساء جمدداً جزئياً

باالأ�سباب والتاأييد فيما عدا ذلك واألزمت امل�ستاأنف �سدهم بامل�ساريف ومائة ريال 

عماين مقابل اأتعاب املحاماة .

�سدهم  امل�ستاأنف  قيام  املعاينة  خالل  للمحكمة  ات�سح  اأنه  بقولها  حكمها  موؤ�س�سة 

امل�ستاأنف  �ساقية  بت�سقيف  وقاموا  مركبة  الإدخال  يت�سع  كبري  باب  با�ستحداث 

مب�ساحة �سبعة اأمتار ون�سف املرت لهذا الغر�س اإذ اإنهم فتحوا منزلهم لكي يكون م�سغالاً 

اأن  امل�ستاأنف و�ساهدت املحكمة  التي كان يف�سل بينهما جدار ثم �ساقية  مبزرعتهم 

�ساقية امل�ستاأنف متر مبحاذاة منزل امل�ستاأنف �سدهم واأنها غري م�سرجة وال م�سقفه 

عليه  القائم  باجلدار  يت�سل  باأنه  وا�سح  امل�ستاأنفون  بهدمه  قام   الذي  اجلدار  واأن 

نف�سه  باالأ�سالة عن  .......... احلا�سر  امل�ستاأنف �سده  اأقر  وباملعاينة قد  منزلهم 

منزلهم  بني  الفا�سل  جدار  بهدم  بقيامهم  �سدهم  امل�ستاأنف  بقية  عن  وبالتوكيل 

منزلهم  اأحرامات  يف  واإدخالها  ال�ساقية  بت�سقيف  وقيام  امل�ستاأنف  و�ساقية  القائم 
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ال�سابق  يف  املنزل  وبني  بينها  تف�سل  التي  مبزرعتهم  وربطه  منزلهم  تو�سعة  الأجل 

جدار ثم �ساقية امل�ستاأنف واأن قيامهم بت�سقيف ال�ساقية لغر�س فتح باب كبري بدل 

ال�سقي  بامل�ستاأنف ي�ستخدمه عند  القدمي اخلا�س  الذي يف�سل بينه والباب  بابهم 

والدخول  لل�ساقية جدار وقبله م�ساحة تقدر مبرتين كان قائم عليها حمام مت اإزالته 

ا يف جل�سة املرفعة االأخرية بتاريخ 2016/11/6م  لتو�سعة املنزل وقد اأقر بهذا اأي�ساً

اال�ستئنافية  م�سقط  حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  امل�ستاأنف  مع  احلا�سر  قدم  وقد 

املوافق   , 1417/٨/٥هـ  ا والذي يحمل رقم )96/171/٥م( وال�سادر بتاريخ  �سابقاً

امل�ستاأنف  مورث  وهو   ............. لي�س  باأنه  فيها  جاء  والتي  1997/12/16م 

على  املوجودة  االأبواب  بقفل  يقوم  اأن  احلايل  اال�ستئناف  حمل  الدعوى  يف  �سدهم 

العامد واإمنا يرتكها بدون اإقفال حتى ال ي�سايق �سركاءه اأثناء ال�سقي عند تهبيط 

ا جادة واإمنا يح�سر  املاء ورفعه كما مينع ................. من جعل العامد طريقاً

مروره يف وقت ال�سقي ملا فيه من حرمة لبيت املدعي وماله اإذ اإنه ال �سرر وال �سرار 

ال�سرعية  املحكمة  من  ال�سادر   )67( رقم  الدعوى  ف�سل  قدم  وكذلك  االإ�سالم  يف 

ا اأن يقيم بابني والد  1994/11/14م والذي جاء فيه �سلحاً ا بتاريخ  ب�سمائل �سابقاً

امل�ستاأنف �سدهم ياأتي من جهة ال�سرق والغرب ب�سرطان ال ي�سع عليهن اأقفال واأن ال 

مينع ......... من املرور واأن  يزيل االأنابيب التي و�سعها يف اال�سقية وي�سعها اأ�سفل 

اجلدول اخلا�س  بال�ساقية فلما كان ذلك كذلك فاإن النعي املبدئ من حمامي امل�ستاأنف 

ا يف �ساقية امل�ستاأنف بعد  ا كبرياً يف حمله وذلك لكون امل�ستاأنف �سدهم فقد اأحدثوا باباً

اأن قاموا بت�سقيفها مب�ساحة �سبعة اأمتار ون�سف املرت وقاموا بقفل بابهم الذي يف�سل 

بني الباب الذي ي�ستخدمه امل�ستاأنف ملتابعة ال�ساقية عند ال�سقي ملائه والباب الذي 

قاموا بقفله وا�ستخدام اآخر بدله جدار قائم ملنزلهم القائم وكذلك م�ساحة تقدر 

مبرتين كان مقام عليها دورة مياه وهذا ما ت�سادق عليه الطرفان بقاء االأمر على 

حالته الراهنة �سرر على امل�ستاأنف اإذ اأنه ال ميكن اأن يدخل ل�ساقيته اإال با�ستئذان 

دائم ف�سالاً عن ذلك رمبا ال يوجد امل�ستاأنف �سدهم اأحٌد باملنزل وهذا فيه ا�ستمرار 

للعداوة والدعاوى بني الطرفني وكانت االأحكام ال�سابقة قد جعلت للم�ستاأنف  باأبني 

ل�ساقية اأحدهما ال�سرقي واالآخر الباب الغربي �ساهد بنف�سه اإىل االآن ويعترب هذا 

ا اإزالته اإذ اإنهم رموا  ال�سنيع الذي  قام به امل�ستاأنف �سدهم تعد وحدوث يجب �سرعاً

لكل  كان  ولو  احلائط  عر�س  املق�سي  االأمر  حجية  حازت  والتي  ال�سابقة  باالأحكام 

النا�س  حقوق  ل�ساعت  �سابقة  اأحكام  ورميت  نف�سه  عليه  متلي  مبا  يعمل  اأن  �سخ�س 

وعدنا اإىل حياة الغاب اإذ اإن حكم حمكمة �سمائل ال�سرعية قد منع والد امل�ستاأنف 
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�سدهم  امل�ستاأنف  ي�سوغ  وجه  فباأي  ال�ساقية  داخل  اأنبوب  بو�سع  اآنذاك  �سدهم 

ا لهم االأمر الذي يتعني معه على  ت�سقيف ال�ساقية و�سمها اإىل منزلهم وجعلها  طريقاً

هذه املحكمة اأن تلغي احلكم امل�ستاأنف بخ�سو�س هاتني اجلزئيتني الأنه قد يخالف 

القانون والواقع الذي كان فيه كف الفتنة ودرء املف�سدة بني الطرفني وتق�سي من 

جديد باإلزام امل�ستاأنف �سدهم باإلغاء الباب امل�ستحدث اجلديد واإعادة بابهم اإىل 

مكانه ال�سابق والذي يف�سل بينه وبني باب امل�ستاأنف الذي يدخل منه اإىل �ساقيته 

م�ساحة مرتين قبل اجلدار الفا�سل بني البيت وال�ساقية وعليهم اأن يقوموا باإزالة 

ال�سابقة  حالتها  اإىل  واإعادتهما  املرت  ون�سف  اأمتار  �سبعة  مبقدار  ال�ساقية  ت�سقيف 

قبل قيام امل�ستاأنف �سدهم بت�سقيفها واإدخالها يف حو�س منزلهم و�ساقية امل�ستاأنف 

امل�ستاأنف  �ساقية  تكون  مبوجبه  والذي  الهدم  قبل  عليها  كان  التي  احلالة  على 

ي�ستخدمه  الذي  الباب  باإعادة  اإلزامهم  وكذلك  �سده  امل�ستاأنف  منزل  عن  خارجة 

امل�ستاأنف  عند اإدارة ال�سقي ومتابعة ال�ساقية عند �سقي ماله والذي كان قبل اإزالته 

ا ملا ن�س  يف اجلهة ال�سرقية يف القطرة بداية ال�ساقية من هذه اجلهة واأن يكون وفقاً

عليه حكم اال�ستئناف ال�سابق الذكر اإذ اإنه ال يغلق ففي  كل هذا �سرت ملنزل امل�ستاأنف  

�سدهم عند دخول امل�ستاأنف ملتابعة �ساقيته عند حلول وقت �سقي ماله وهذا الو�سع 

اأقر به امل�ستاأنف �سده  حممد  ا وقد  قد ن�س عليه احلكم اال�ستئنايف املذكور �سابقاً

اأثبت  املعاينة وقد  امل�ستاأنف �سدهم يف موقع  بقية  وبالوكالة  نف�سه  باالأ�سالة عن 

باملح�سر وكذلك اأقر به يف حم�سر جل�سة املرافعة االأخرية واأما بقية احلكم ترى 

املحكمة تاأييده.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى الطاعنني فطعنوا عليه  بالنق�س اأمام املحكمة 

اأمام  للرتافع  املقبول   ............. حماميهم  بو�ساطة  2017/1/٨م  بتاريخ  العليا 

اأ�سباب  الكفالة فكانت  املقرر و�سدد  الر�سم  �سند وكالته ودفع  واأودع  العليا  املحكمة 

االأحكام  خالف  اأنه   وذلك  الت�سبيب  يف  والق�سور  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  طعنه 

الغربي  واجلانب  ال�سرقي  اجلانب  يف  باب  تركيب  للطاعنني  اأباح  الذي  ال�سابقة 

يرتك  اأن  على  ال�سرعية  املحكمة   )96/43/24( رقم  الدعوى  ف�سل  امل�ستند  وفق 

اآنذاك  تلك االأبواب بدون قفول واأبد ذلك احلكم من حمكمة اال�ستئناف مب�سقط 

ا اآخر ومن جانب اآخر مل يبحث احلكم  والطاعن و�سع الباب فقط ومل يحدث �سيئاً

املطعون  فيه م�سروعته الطاعنني لت�سقيف ال�ساقية من عدمه فاالأ�سل مل ت�سقيفها 

الإزالة ال�سرر عنهم اإ�سافة اإىل ذلك اأن املطعون �سده يدخل فقط اأيام ال�سقي ولي�ست 
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ا ملروره داخل منزل الطاعنني مما يتعني نق�س احلكم واإعادته بهيئة مغايرة  طريقاً

اأو حتكم املحكمة يف الق�سية.

وحيث اأعلن املطعون �سده فردوا بو�ساطة حماميه حممد �سبحي املقبول للرتافع اأمام 

املحكمة العليا  واأودع �سند وكالته فرد بقوله اأن بقاء االأمر على حالته الراهنة فيه 

�سرر باملطعون �سده اإذ ال ميكنه الدخول لعامل الفلج وقت دوران الفلج اإال با�ستئذان 

ا مما يتعني رف�س الطعن . ا واأن االأحكام ال�سابقة ن�ست على اأن البواب ال يغلقان دائماً دائماً

املحكمـــــــــــــــــة

بعد اال�ستماع اإىل التقرير  الذي اأعده القا�سي املقرر وبعد املداولة القانونية فاإن 

. الطعن ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع اإن نعي الطاعنني على احلكم باالأ�سباب ال�سالفة البيان من حيث 

ت�سقيف ال�ساقية �سديد فمن حيث اإزالة الباب الكبري فيه �سرر كبري على الطاعنني 

�سنة  املربمة  ال�سابقة  واالأحكام  منزلهم  داخل  �سيارتهم  يدخلون  فالطاعنون 

ا  ا واالأحكام ال�سادرة �سنة )1996م( واملوؤيدة ا�ستئنافياً )1994م( واملوؤيدة ا�ستئنافياً

اباحت للطاعنني وجود باب من اجلانب ال�سرقي والغربي وبناءاً على تلك االأحكام 

ا وطوله بحيث  ا داخل الباب الكبري يكون عر�سه مرتاً فعلى الطاعنني اأن يفتحوا باباً

ال يوؤذي املار وال يقفل الباب من  اخلارج اأو الداخل.

واأما من حيث  ت�سقيف ال�ساقية فاالأحكام ال�سابقة مل تتعر�س لذلك واالأ�سل فيه 

تلك القاعدة ال �سرر وال �سرار يف اال�سالم فبعد معاينة هذه املحكمة ملحل النزاع 

اأجازوا  الفقهاء  اإن  وخا�سة  ت�سقيفها  من  ال�ساقية  على  ا  �سرراً ترى  ال  املحكمة  فاإن 

ت�سقيف ال�ساقية فقال �ساحب قامو�س ال�سريعة )اإن ل�ساحب املنزل ت�سقيف عامد 

الفلج الأنه ال مينع النا�س من االنتفاع باأموالهم �سريطة اأن ال يوؤثر ذلك على مرور 

ا من  ا بيناً املاء اجلاري يف ال�ساقية من حيث عر�سها اأو ارتفاعها اأو يثبت اأن هناك �سرراً

الت�سقيف( فبعد اإمعان النظر يف ال�ساقية ووجودها م�سقفه اأثناء املعاينة واملطعون 

ا من ت�سقيفها ولكن على الطاعن اأن يحدث فر�سه  �سده ي�سقي منها فاإننا مل نرا �سرراً

ا فيما  مغطاة كل مرت ون�سف ل�سحب ال�ساقية وبناء على ذلك تعني نق�س احلكم جزئياً

ا فيهما ببقاء  ق�سى به من اإزالة الباب الكبري واإزالة �سقف ال�ساقية واحلكم جمدداً

ا وارتفاعه  ا داخله يكون عر�سه مرتاً ا �سغرياً الباب الكبري مكانه �سريطة اأن يحدث باباً
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بحيث ال يوؤذي املار واأن ال يقفل من الداخل اأو اخلارج وببقاء �سقف ال�ساقية واأن 

يحدث الطاعنون فر�سة لكل مرت ون�سف يف �سقف ال�ساقية وتاأييد احلكم فيما زاد 

على ذلك ورد الكفالة للطاعن واإلزام املطعون �سده املنا�سب من امل�ساريف.

فلهذه االأ�سباب 

ا فيما ق�سى به  حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم جزئياً

ا ببقائهما على التف�سيل  من اإزالة الباب الكبري واإزالة ال�سقف لل�ساقية واحلكم جمدداً

الوارد يف االأ�سباب ورد الكفالة للطاعنني واإلزام املطعون �سده املنا�سب من امل�ساريف.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/4/23م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي، وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

عبد  وحممد  الها�سمي،  من�سور  بن  و�سامل   ، الها�سمي  اهلل  عبد  بن  علي  الق�ساة:   

الرحمن �سكيوه، وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)162(

الطعن رقم 2016/1510م

ق�سمة )عقار- تنظيم – خمالفة- �سلح( 

رقم  الوزاري  القرار  حددها  التي  امل�ساحات  وفق  الق�سمة  اإجراء  عدم  اإن  

اأنه ال يلزم  )2016/272(  ال ينال من �سحة ال�سلح وال يرتتب عنه بطالنه طاملا 

الق�سمة  طلب  وجاهة  مدى  تقدير   يف  النظر   �ساحبة  تبقى  التي   الزراعة  وزارة 

ومدى مطابقته للقانون واتخاذ القرار الذي  تراه منا�سًبا .

الوقائــــــع

اأن املدعني يف االأ�سل الطاعنني .....ي اقاموا الدعوى  الق�سية يف  تتلخ�ص وقائع 

خمت�سمني املدعى عليه يف االأ�سل ....مبقت�سى �سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة 

االبتدائية بال�سويق يف 2014/8/17م طلبوا يف ختامها احلكم باإلزام املدعى عليه 

 ........... باملربع   )....................( رقم  الزراعية  االأر�ص  عن  بالتنازل 

جديد  ملكية  �سند  وا�ستخراج  العقاري  ال�سجل  يف  عليه  والتاأ�سري  ال�سويق  بوالية 

با�سم املدعيني االأول والثالث يف ن�سيبهم من املزرعة وباإلزامه بالتنازل عن ملكية البيت 

للمدعية الثانية والتاأ�سري عليه يف ال�سجل العقاري وا�ستخراج �سند ملكية جديد با�سم 

املدعية كاإلزامه بامل�سروفات الق�سائية واأتعاب املحاماة وقدرها �ستمائة ريال ُعماين . 

االأر�ص  ملكية  يف  ي�سرتكان  والثالث  االأول  املدعيني  اإن  القول  من  �سند  على  وذلك 

الزراعية مو�سوع التداعي مبوجب ال�سراء من مالكها علي بن ....................... 

وان املدعية الثانية متتلك منزاًل يقع داخل تلك املزرعة اإال اأن املدعى عليه عمد 

فرز  يتوىل  اأن  دون  ملكية  �سند  وا�ستخراج  با�سمه  الزراعية  االأر�ص  ت�سجيل  اإىل 

وجتنيب مناب املدعني وبناًءً على ذلك اقام املدعون الدعوى الراهنة طالبني احلكم 

وفق ما �سلف بيانه.
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وحيث اأجاب املدعى عليه عن الدعوى مبقولة اأن والده هو من قام بت�سجيل املزرعة 

با�سم املدعى عليه حتى ينهي التق�سيم وف�سل املنزلني وقد توىل امتام ذلك واعلم 

املدعني باالأمر وا�ساف املدعى عليه اأنه مت ال�سلح بني الطرفني وطلب احلكم بعدم 

األف ومائة وواحد  قبول الدعوى واإلزام املدعيني االأول والثاين باأداء مبلغ قدره 

ا م�ساريف تخلي�س املعاملة . و�سبعون رياالاً عمانيًّ

وحيث قدم حمامي املدعني مذكرة يف تعديل الطلبات طلب مبوجبها ادخال دائرة 

ا معاينة املوقع  االإ�سكان بال�سويق واحلكم طبق ما ورد ب�سحيفة الدعوى واحتياطيًّ

والوقوف على اأر�س التداعي من طرف املحكمة واحالة الدعوى اإىل خبري م�ساحي 

هند�سي لعمل ر�سم م�ساحي مماثل للواقع وتق�سيم ن�سيب كل مدع ح�سب ال�سلح.

ا والحظ اأن له ن�سيب يف     وحيث تدخل املدعي ........................... هجومياً

املزرعة املتداعى ب�ساأنها وطلب احلكم بقبول تدخله وباإلزام املدعى عليه بالتنازل 

عن االأر�س  الزراعية وا�ستخراج �سند ملكية با�سم املدعيني االأول والثالث وبا�سم 

املتدخل كاإلزامه بامل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها �ستمائة ريال عماين.

ا بتاريخ 201٥/٥/10م  ا متهيدياً وحيث اأ�سدرت املحكمة االبتدائية بال�سويق حكماً

ن�سيب كل طرف  النزاع وبحث  ملوقع  لالنتقال  م�ساحي  مت مبوجبه ندب خبري فني 

ومقداره وبيانه على اأر�س الواقع مع و�سع العالئم الظاهرة وعمل ر�سومات م�ساحية 

االأطراف  اأقوال  و�سماع  ذلك  عدم  من  االأر�س  يف  طرف  كل  �سراكة  وبحث  للتقييم 

وال�سهود من غري حلف ميني .

ارفقها  التي  الر�سومات  ح�سب  االأر�س  ق�سمة  ميكن  اأنه  املنتدب  اخلبري  اأفاد  وحيث 

بتقريره, وحيث اأذنت املحكمة باإدخال وزارة الزراعة يف الدعوى .

وحيث اأجابت دائرة االإ�سكان بال�سويق , مبقولة اأن املدعني مل يتقدموا اإىل الوزارة 

يتعلق  الراهن  الطلب  واأن  القانون  ر�سمه  الذي  الطريق  االأر�س طبق  بطلب تق�سيم 

احلكم  ذلك  على  ا  تاأ�سي�ساً وطلبت  املحكمة  هذه  نظر  جمال  عن  يخرج  اإداري  بعمل 

ا احلكم  بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي ر�سمه القانون واحتياطيًّ

ا واإلزام املدعني بامل�ساريف. بعدم اخت�سا�س املحكمة والئياً

وحيث اأجابت وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية مبقولة اأن االأرا�سي الزراعية مورد 

طبيعي للرثوة ويجب املحافظة عليه وال يتم اأي تغيري فيه اإال مبوافقتها وانتهت اإىل 
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طلب رف�س التق�سيم اإذا ما كان كل ق�سم يقل عن خم�سة فدان ومل يكن املالك قد اآلت 

اإليهم االأر�س الزراعية مبوجب االإرث.

وحيث قدم وكيل املدعني حم�سر �سلح يف الدعوى مت اإبرامه بني املدعني وبني املدعى 

عليه ...... وطلب احلكم باإثبات حم�سر ال�سلح وجعله يف قوة ال�سند التنفيذي.

يف   )2014/٥14م(  رقم  حكمها  بال�سويق  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

201٥/12/20م الذي ق�سى بعدم قبول ال�سلح الواقع بني املدعني واملدعى عليه 

االأول واإلزام رافعي الدعوى بامل�ساريف وقد اأ�س�ست املحكمة ق�ساءها على اأن ال�سلح 

يخالف اأحكام املادة )٨22( من قانون املعامالت املدنية التي تن�س على اأنه »يجب 

اأن يكون املال امل�سرتك قابالاً للق�سمة بحيث ال تفوت املنفعة املق�سودة منه بالق�سمة« 

باإ�سدار  املتعلق  )2014/272م(  رقم  الوزاري  القرار  ومقت�سيات  يتجافى  اأنه  كما 

من  ق�سم  كل  يقل  ال  اأن  يوجب  الذي  الزراعية  االأرا�سي   ا�ستخدام  تنظيم  الئحة 

االأر�س عن خم�سة افدنة با�ستثناء التق�سيم بني الورثة.

طالبني  باال�ستئناف  عليه  فطعنوا  املدعني  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

ا  باإثبات ال�سلح املربم بني الطرفني وذلك على ا�سباب  احلكم باإلغائه والق�ساء  جمدداً

حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب.

2016م( بتاريخ  اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف  ب�سحار حكمها رقم )14/ م/  وحيث 

وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  ق�سى  الذي   2016/6/21م 

املحكمة  اأن  على  ق�سائها  موؤ�س�سة  بامل�ساريف  امل�ستاأنفني  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم 

االبتدائية اأ�سابت �سحيح القانون واأنها تاأخذ بحكمها حمموالاً على اأ�سبابه .

وحيث مل يرت�س امل�ستاأنفون احلكم املذكور فطعنوا عليه بالنق�س مبوجب �سحيفة 

وكالته  �سند  وقدم  2016/7/27م  يف  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  حماميهم  اأودعها 

و�سدد الر�سم ودفع الكفالة وقد تاأ�س�س  الطعن على االأ�سباب التالية: 

: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله ذلك اأن حمكمة الدرجة الثانية  اأوالاً

فح�س  هو  دورها  اأن  حني  يف  راأيها  تبني  اأن  دون  االبتدائي  احلكم  اأ�سباب  اعتمدت 

ا مبوجب االثر الناقل لال�ستئناف وقد اخطاأت بعدم ت�سديقها على  املو�سوع جمدداً

ال�سلح املربم بني الطرفني والذي انهى النزاع بينهم .
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ت�ستجب  مل  املحكمة  اأن  ذلك  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  ا:  ثانياً   

لطلب اإعادة الدعوى للخبري لتطبيق بنود ال�سلح على اأر�س الواقع  وبيان اإمكانية 

ا على  الق�سمة من عدمها وا�ستندت يف ق�سائها على اقوال اخل�سمني املدخلني وتاأ�سي�ساً

ـ بنق�س   1 ما تقدم طلب وكيل الطاعنني احلكم بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع : 

ا  امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً باإلغاء احلكم  املطعون فيه والت�سدي لال�ستئناف  احلكم 

باإثبات حم�سر ال�سلح وجعله يف قوة ال�سند التنفيذي, 2 ـ بنق�س احلكم املطعون فيه 

واحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف للف�سل فيها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون 

�سدهم بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة وقدرها األف ريال عماين .

املحكمـــــــــــــــــة

ا�ستوفى  وقد  القانوين  االأجل  ويف  وامل�سلحة  ال�سفة  لهم  ممن  الطعن  قدم  وحيث 

. جميع �سروطه القانونية واجته قبوله �سكالاً

وحيث يت�سح اأن الطاعنني جنحوا للت�سالح مع املطعون �سده االأول مبقت�سى حم�سر 

ال�سلح املوقع من جميعهم واملظروف بامللف .

وحيث تن�س املادة )٥04( من قانون املعامالت املدنية اأن ال�سلح عقد يح�سم الطرفان 

ا حمتمالاً وذلك فيما يجوز الت�سالح فيه كما  ا اأو يتوقيان نزاعاً ا قائماً مبقت�ساه نزاعاً

ا لطرفيه وال ي�سوغ الأيهما  تقت�سي املادة )٥12( من ذات القانون اأن ال�سلح يكون ملزماً

اأو لورثته من بعده الرجوع فيه.

وحيث اأن اخلالف الذي ثار بني الطاعنني وبني املطعون �سده االأول يتعلق بق�سمة 

ا  �سرعاً لهم  يجوز  نزاع  وهو  ن�سيبه   ح�سب  كل  ملكيتها  يف  ي�سرتكون  زراعية  اأر�س 

وقانوناًا اأن ينهوه بال�سلح وفق ما تخوله املادة )٥04( امل�سار اإليها وحيث اأن ما عللت 

ا وما توجبه  اأنه جاء متنافياً ال�سلح من  اإثبات  املو�سوع ق�ساءها برف�س  به حمكمة 

تنظيم  الئحة  باإ�سدار  املتعلق  )2014/272م(  رقم  الوزاري  القرار  مقت�سيات 

اإجراء  عدم  اأن  ذلك  قانوناًا  ي�ست�ساغ  ال  ت�سبيب  هو  الزراعية  االأرا�سي  ا�ستخدام 

وال  ال�سلح  �سحة  من  ينال  ال  املذكور  القرار  حددها  التي  امل�ساحات  وفق  الق�سمة 

يرتتب عنه بطالنه طاملا اأنه ال يلزم وزارة الزراعة التي  تبقى �ساحبة النظر  يف 

الذي   القرار  واتخاذ  للقانون  مطابقته  ومدى  الق�سمة  طلب  وجاهة  مدى  تقدير  

ا . تراه منا�سباً
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قانون  من   )10٥( املادة  مقت�سيات  خالفت  الثانية  الدرجة  حمكمة  اأن  وحيث 

االإجراءات املدنية والتجارية التي تن�س على اأنه للخ�سوم اأن يطلبوا اإىل املحكمة 

اإثبات ما اتفقوا عليه يف حم�سر اجلل�سة ويوقع  اأية حالة تكون عليها الدعوى  يف 

اأو من وكالئهم املفو�س  لهم بذلك فاإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه  عليه منهم 

اأحلق االتفاق املكتوب مبح�سر اجلل�سة واأثبت حمتواه فيه ويكون ملح�سر اجلل�سة يف 

احلالتني قوة ال�سند التنفيذي.

املادتني  مقت�سيات  وتطبيق  فهم  اأ�ساءت  الطعني  احلكم  حمكمة  اأن  يتبني  وحيث 

)٥04( و )٥12( من قانون املعامالت املدنية واملادة )10٥( من قانون االإجراءات 

الق�ساء بنق�سه  ا على ذلك  تاأ�سي�ساً للقانون  واجته  ا   اأورث حكمها خرقاً املدنية مما 

ا بهيئة مغايرة واإلزام  وارجاع الدعوى ملحكمة اال�ستئناف ب�سحار للنظر فيها جمدداً

املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني .

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه وارجاع 

ا بهيئة مغايرة واإلزام املطعون  الدعوى ملحكمة اال�ستئناف ب�سحار للنظر فيها جمدداً

�سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/٥/7م

برئا�سة ف�سيلة ال�سيخ/ �سعيد بن �سامل احلديدي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: �سالح بن �سامل الرا�سدي, و�سامل بن من�سور الها�سمي, وحممد عبد الرحمن 

�سكيوه, وحامت بن يو�سف الد�سراوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)163(

الطعن رقم 2017/11٥٥م

ميني حا�سمة )حمكمة- عر�س- حياد(  

فاإنها  - احلا�سمة  اليمني  توجيه  الطاعن  على  اال�ستئناف  حمكمة  عر�ست  حني 

اأن اليمني احلا�سمة تبقى من  اإذ  اأ�ساءت تطبيق القانون وجانبت واجب احلياد 

اأن  قدروا  متى  اإليها  اللجوء  حرية  وحدهم  لهم  الذين  النزاع  اأطراف  عالئق 

م�ساحلهم تقت�سي ذلك.

الوقائــــــع

ا  تتلخ�س وقائع الق�سية يف اأن املدعي يف االأ�سل الطاعن االآن اقام الدعوى خمت�سماً

�سر  اأمانة  اودعها  �سحيفة  مبوجب  االآن  �سدها  املطعون  االأ�سل  يف  عليها  املدعى 

املحكمة االبتدائية بال�سيب يف 2012/٨/29م طلب يف ختامها احلكم باإلزامها باأداء 

ا واربعمائة و�ستني دوالر امريكي اأو ما يعادله بالريال عماين  مبلغ ثمانية و�ستني األفاً

ا واأربعمائة وخم�سة وع�سرون رياال عمانيا ومبلغ ع�سرين  وقدره �ستة وع�سرون األفاً

ا عما حلقه من �سرر وما فاته من ك�سب وعن اال�سرار املادية  األف ريال عماين تعوي�ساً

واملعنوية وباإلزامها بامل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها األف ريال عماين .

م�سر  جمهورية  من  ا  اثاثاً ا�ستوردت  عليها  املدعى  اإن  القول  من  �سند  على  وذلك 

ا وفق ما هو  ا اأمريكياً ا و�ستمائة واربعني دوالراً العربية بلغت قيمته ثمانية و�ستني األفاً

ثابت ب�سهادة املن�ساأ رقم )729٨6( امل�سلمة من وزارة التجارة وال�سناعة مب�سر فرع 

دمياط وب�سهادة ال�سحن وبالبيان التف�سيلي لعدد العبوة املر�سلة من م�سر وباملرا�سلة 

املورد  االثاث  عليها  املدعى  ا�ستلمت  وقد  للب�ساعة  امل�سدرة  ال�سركة  عن  ال�سادرة 

للمدعي  اأو  امل�سدرة  لل�سركة  �سواء  ثمنه  خال�س  عن  تخلفت  اأنها  اإال  اإليه  امل�سار  

ملا  ا  واعتباراً بال�سداد  مطالبتها  رغم  وذلك  عنها  نيابة  الثمن  بقب�س  كلفته  والذي 

بالدعوى  قام  املدعي  فاإن  خ�سارة  من  حلقه   وما  ومعنوية  مادية  ا�سرار  من  حلقه 
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ا احلكم له طبق ما �سلف تف�سيله من طلبات . الراهنة طالباً

ا بجل�سة يوم 2013/٥/23م ق�سى بندب خبري  ا متهيدياً وحيث اأ�سدرت املحكمة حكماً

لالطالع على اأوراق الدعوى وم�ستنداتها وبيان العالقة التي تربط املدعي بال�سركة 

امل�سدرة للب�ساعة وال�سركة امل�ستوردة واالنتقال اإىل ميناء و�سول الب�ساعة وبيان 

هل اأنها و�سلت بالفعل وبيان ا�سم من ت�سلمها واالنتقال اإىل مقر املدعى عليها وبيان 

ا�ستالم الب�ساعة وهل وقع دفع قيمتها من عدم ذلك كبيان اأن كانت ال�سركة امل�سدرة 

الدعوى  عنا�سر  حتقيق  اخلبري  وعلى  الب�ساعة  ثمن  ا�ستالم  يف  املدعي  فو�ست  قد 

ا و�سماع اأقوال الطرفني وال�سهود . عموماً

امل�ستوردة  الب�ساعة  ت�سلمت  عليها  املدعى  ان  بتقريره  املنتدب  اخلبري  افاد  وحيث 

مبيناء ال�سلطان قابو�س ومل يثبت اأنها تولت �سداد قيمتها لل�سركة امل�سدرة وقدرها 

ا واربعمائة ريال عماين وا�ساف اخلبري انه يرتك مو�سوع تقدير  �ستة وع�سرون األفاً

اال�سرار للمحكمة .

النزاع  مو�سوع  يف  البت  �سبق  اأنه  مبقولة  الدعوى  عن  عليها  املدعى  اأجابت  وحيث 

الراهن مبوجب احلكم ال�سادر عن املحكمة االبتدائية ب�سور بتاريخ 2011/7/9م 

ا على ذلك احلكم برف�س الدعوى ل�سبق  حتت رقم )2011/113م( وطلبت تاأ�سي�ساً

الف�سل فيها .

)2014/٥47م(يف  رقم  حكمها  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  وحيث 

�ستة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  ق�سى  الذي  2014/3/27م 

ا مقداره خم�سة  للمدعي تعوي�ساً توؤدي  وباأن  ريال عماين  واأربعمائة  ا  األفاً وع�سرين 

وقد  املحاماة  اتعاب  مقابل  عماين  ريال  مائة  ومبلغ  وامل�ساريف  عماين  ريال  اآالف 

الق�ساء الختالف مو�سوع  ات�سال  �سروط  املحكمة ق�ساءها على عدم توفر  اأ�س�ست 

النزاع يف الدعوى رقم )2011/113م( عن مو�سوع الدعوى الراهنة كما ا�ستندت 

املحكمة اإىل تقرير االختبار الذي اثبت عدم خال�س املدعى عليها ثمن الب�ساعة 

التي ت�سلمتها كما انها اعتربت اأن ال�سرر الالحق باملدعي ثابت وهو يتمثل يف حب�س 

الثمن  ملدة جاوزت اربعة اعوام.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى املدعى عليها فا�ستاأنفته طالبة احلكم باإلغائه 

على اأ�سباب حا�سلها خمالفة القانون ذلك اأن املحكمة مل ت�ستجب للدفع بخ�سو�س 
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عدم االخت�سا�س  املحلي رغم اأن عنوان امل�ستاأنفة يقع بوالية �سور كما اأنها مل تلتفت 

للدفع ب�سبق الف�سل يف النزاع .

بتاريخ  )2014/130م(  رقم  حكمها  بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  ق�سى  الذي   2014/11/9م  

ا برف�س الدعوى برف�س الدعوى واألزمت امل�ستاأنف �سده  امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

بامل�ساريف وذلك على ا�سا�س اأنه �سبق اأن �سدر حكم عن املحكمة االبتدائية ب�سور 

رقم )2011/113م( بت يف م�ساألة ا�ستالم الب�ساعة من طرف امل�ستاأنفة واعترب اأن 

واقعة اال�ستالم غري ثابتة وباعتبار اأن امل�ستاأنف �سده مل ياأت بجديد فاإن االأدلة 

التي اعتمدتها  حمكمة البداية ال تعد كافية للحكم على ا�سا�سها .

وحيث مل ي�سادف هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنف �سده فطعن عليه بالنق�س وقد 

اأ�سدرت املحكمة العليا حكمها رقم )2014/1270م( بتاريخ 201٥/10/26م الذي 

ق�سى بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة الدعوى 

املطعون  واإلزام  ال�سيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة  ا�ستئناف  اإىل حمكمة 

ا  �سدها امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة وذلك على ا�سا�س بطالن اعمال اخلبري نظراً

للمادة )92( من قانون االإثبات للح�سور مبكان  ا  لعدم قيامه بدعوة اخل�سوم طبقاً

املحكمة   وا�سافت  املحدد  املوعد  قبل  االأقل  على  ايام  �سبعة  اأجل  يف  اجتماع  اأول 

رقم  بحكمها  ب�سور  االبتدائية  املحكمة  فيه  بتت  الذي  النزاع  مو�سوع  اأن  العليا 

)2011/113م( يختلف عن مو�سوع الدعوى الراهنة وبالتايل فاإن الدفع بات�سال 

بال�سيب  اال�ستئناف  الدعوى لدى حمكمة   اعيد تداول  ي�ستقيم وحيث  الق�ساء ال 

ا بجل�سة يوم 2016/4/19م ق�سى بندب  ا متهيدياً بهيئة مغايرة التي اأ�سدرت حكماً

امل�ستاأنفة  تربط  التي  العالقة  وبيان  الق�سية  اأوراق   على  لالطالع  ح�سابي  خبري 

للب�ساعة وبيان  امل�سدرة  بال�سركة  التي تربطهما  العالقة  بامل�ستاأنف �سده وكذلك 

و�سول الب�ساعة اإىل ال�سلطنة من عدم ذلك كبيان من ت�سلمها وهل مت دفع ثمنها وهل 

مت تكليف امل�ستاأنف �سده با�ستالم قيمة الب�ساعة وحتقيق عنا�سر الدعوى و�سوالاً 

لوجه احلق فيها وحيث افاد اخلبري املنتدب بتقريره اأن امل�ستاأنفة ت�سلمت الب�ساعة 

ح�سبما يوؤكده خطاب موؤ�س�سة خدمات املوانئ واأنه مل يثبت �سدادها لثمنها فتكون 

ا واربعمائة ريال عماين. ذمتها عامرة لفائدة امل�ستاأنف �سده مببلغ �ستة وع�سرين األفاً

ا ق�سى بالتحقيق ليثبت امل�ستاأنف  ا متهيدياً اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكماً وحيث 
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ذكره  ما  وفق  امل�ستاأنف  مع  اتفق  اأنه  ال�سهود  بينها  ومن  االإثبات  طرق  بكافة  �سده 

2016/12/1٨م على  فتح حمل اثاث وا�سترياده من م�سر واأن ا�ستالم   بجل�سة يوم 

امل�ستاأنف لهذا االثاث كان نتيجة هذا االتفاق الذي مت بينهما وللم�ستاأنف نفي ذلك 

بذات الطرق .

البناية  بنف�س  معه  ي�سكن  �سده  امل�ستاأنف  اأن   ............... ال�ساهد  اأفاد  وحيث 

واأنه يرتك به كرا�سي واأثاث حتت الدرج منذ �سنة )200٨م( وا�ساف انه ال يعرف 

اأن كان للم�ستاأنف �سده �سراكة مع امل�ستاأنفة وحيث اأفاد ال�ساهد ............... اأن 

امل�ستاأنف  �سده اعرتف بتوريد اثاث وا�ستالم ال�سحنة وا�ساف انه ال توجد �سراكة 

بني طريف النزاع.

اليمني  بعر�س  2017/3/26م  يوم  بجل�سة  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  وحيث 

طلبها  حال  وعليه  و�ساحبها  امل�ستاأنفة  من  طلبها  اأن  �سده  امل�ستاأنف  على  احلا�سمة 

�سياغة اليمني.

وحيث اأفاد امل�ستاأنف �سده باأنه يكتفي مبا قدمه من اأدلة وال يرغب يف توجيه اليمني 

احلا�سمة على امل�ستاأنفة .

بتاريخ  )2014/130م(  رقم  حكمها  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  وحيث 

احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول   ق�سى  الذي  2017/٥/21م 

اأ�س�ست  وقد  بامل�ساريف  رافعها  واإلزام  الدعوى  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف 

املحكمة ق�ساءها على اأن امل�ستاأنف �سده ادعى اأنه اتفق مع امل�ستاأنفة على فتح حمل 

غري  واملغرم  املغنم  الطرفان  يتقا�سم  اأن  على  اخلارج  من  الب�ساعة  وا�سترياد  اثاث 

اأنه عجز يف اإثبات ادعائه وملا عر�ست عليه املحكمة توجيه اليمني احلا�سمة على 

ا عن  احلجة مبا يجعل دعواه فاقدة  ادعائه جمرداً فاأ�سحى  امل�ستاأنفة رف�س ذلك 

لل�سند الواقعي والقانوين �سيما واأن تقرير اخلبري ال يقيد املحكمة واجته رف�سها .

وحيث مل يرت�س امل�ستاأنف �سده احلكم املذكور فطعن عليه بالنق�س مبقت�سى �سحيفة 

اودعها حماميه اأمانة �سر املحكمة العليا يف 2017/6/22م وقدم �سند وكالته و�سدد 

الر�سم ودفع الكفالة وقد تاأ�س�س الطعن على االأ�سباب التالية:

ا  حكماً اأ�سدرت  املحكمة  اأن  ذلك  وتاأويله  وتف�سريه  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ   : اوالاً

هل  باأنه  وتتعلق  خالف  حمل  لي�ست  نقطة  يف  احلا�سمة  اليمني  بعر�س  ا  متهيدياً
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مطالبة  املحكمة  على  كان  وقد  الطرفني  بني  �سراكة  ابرام  على  اتفاق  يوجد  كان 

عليها  يقع  االثبات  عبء  اأن  باعتبار  ذلك  بخ�سو�س  تدعيه  ما  باإثبات  امل�ستاأنفة 

ت�سلم  تثبت  ر�سمية  حمررات  تعتمد  مل  املحكمة  ان  كما  �سده  امل�ستاأنف  على  ولي�س 

ارتباطها  التفتت عن اقرار املطعون �سدها بعدم  انها  لل�سحنة كما  املطعون  �سدها 

باأي عالقة بال�سركة امل�سدرة مبا يثبت عدم �سدادها لثمن الب�ساعة التي ا�ستلمتها 

ومن جهة اأخرى فاإن املحكمة مل تربر عدم اعتمادها لتقرير اخلبري املنتدب .

الدرجة  حمكمة  اأن  مبقولة  الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  ا:  ثانياً

والقرائن  االأدلة  ا  جانباً وتركت  املر�سلة  �سدها  املطعون  اأقوال  اعتمدت  الثانية 

والرباهني املقدمة من الطاعن والتي تثبت ا�ستالم املطعون �سدها للب�ساعة وعدم 

�سدادها لثمنها .

ا: االخالل بحق الدفاع ذلك اأن املحكمة ا�ستبعدت تقرير االختبار دون موجب  ثالثاً

اليمني احلا�سمة  اإليها وتولت توجيه  املقدمة  امل�ستندات  لذلك ومل تقم بتمحي�س 

ا على ما تقدم طلب وكيل الطاعن احلكم بقبول  قالبة بذلك عبء  االإثبات وتاأ�سي�ساً

والق�ساء  للمو�سوع  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن 

ا  برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم االبتدائي واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف  جمدداً

ومقابل اأتعاب املحاماة ورد الكفالة  للطاعن . 

وحيث ردت املطعون �سدها مبقت�سى مذكرة اأودعها حماميها اأمانة �سر املحكمة العليا 

وذلك  فيها  وت�سرف  الب�ساعة  ا�ستلم  الطاعن  اأن  فيها  الحظ  2017/12/2٨م  يف 

ب�سهادة ال�ساهد عي�سى بن حممد بن �سامل االإ�سماعيلي وا�ساف نائب املطعون �سدها 

البينات  من  لديها  واأنه ثبت  �سيما  املحكمة  من اطالقات  بتقرير اخلبري  االأخذ  اأن 

طلب  تقدم  ما  على  ا  وا�ستناداً اخلبري  اإليها  انتهى  التي  النتيجة  يخالف  ما  االأخرى 

وكيل املطعون �سدها احلكم برف�س  الطعن واإلزام رافعه بامل�ساريف.

املحكمـــــــــــــــــة

وحيث قدم الطعن ممن له ال�سفة وامل�سلحة ويف االأجل القانوين وقد ا�ستوفى جميع 

. �سروطه القانونية واجته لذلك قبوله �سكالاً

وحيث وخالفا ملا ذهبت اإليه حمكمة الدرجة الثانية فاإن النزاع القائم بني الطرفني 

ال يتعلق بوجود ال�سراكة بينهما من عدم ذلك واإمنا هو ينح�سر يف حتديد من ت�سلم 
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االأثاث الذي مت توريده من جمهورية م�سر العربية وهل مت  خال�س ثمن الب�ساعة 

ومن هو الطرف الذي قام ب�سداده.

موؤ�س�سة   من  املوجه  اخلطاب  وعلى  البحري  ال�سحن  وثيقة  على  باالطالع  وحيث 

تقريري  وعلى  2013/7/٨م  بتاريخ  قابو�س  ال�سلطان  مبيناء  املوانئ  خدمات 

اخلبريين املنتدبني فاإنه يتبني اأن املطعون �سدها هي التي ت�سلمت الب�ساعة مو�سوع 

فاإنها تكون مطالبة باالإدالء مبا  ا لذلك  200٨/10/21م واعتباراً التداعي بتاريخ 

يثبت وفاءها بالثمن.

اأن �سهادة ال�ساهدين التي احتجت بها املطعون �سدها ال تنه�س حجة على  وحيث  

امل�ستندات  واأن  �سيما  الب�ساعة  الطاعن  ت�سلم  اثارته بخ�سو�س  الذي  الدفع  �سحة 

ال�سابق اال�سارة اإليها تفند اأقوال ال�ساهدين وتوؤكد خمالفتها للواقع.

بها  التي ادىل  واملوؤيدات  امل�ستندات  ا�ستبعدت جملة  اأن حمكمة اال�ستئناف  وحيث 

تقدير  يف  االجتهاد  مطلق  لها  كان  واأن  لذلك  م�ست�ساغ  مربر  تقدمي  دون  الطاعن 

وجاهة البينات وترجيح بع�سها على بع�س اإال اأن ذلك ينبغي اأن يكون يف اطار ما له 

اأ�سل ثابت باأوراق امللف مع بيان االأ�سباب التي اعتمدتها حمكمة املو�سوع حتى يت�سنى 

ملحكمة القانون ب�سط رقابتها على مدى ح�سن تطبيقها وتاأويلها للن�سو�س القانونية.

احلا�سمة  اليمني  توجيه  الطاعن  على  عر�ست  حني  اال�ستئناف  حمكمة  اأن  وحيث 

تبقى  احلا�سمة  اليمني  اأن  اإذ  احلياد  واجب  وجانبت  القانون  تطبيق  ا�ساءت  فاإنها 

اأن  قدروا  متى  اإليها  اللجوء  حرية  وحدهم  لهم  الذين  النزاع  اطراف   عالئق   من 

م�ساحلهم تقت�سي ذلك .

وحيث  يتبني واأن حمكمة الدرجة الثانية مل متح�س دفاع الطاعن وقد كان حكمها 

الواقعي  لل�سند  ا  فاقداً معه  ا�سحى  مبا  واال�ستدالل  الت�سبيب  يف  بالق�سور  ا  م�سوباً

والقانوين وبات من املتجه نق�سه واحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بال�سيب الإعادة 

النظر فيها بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف  ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س  احلكم املطعون فيه واإعادة 

واإلزام املطعون  ا بهيئة مغايرة  الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بال�سيب لنظرها جمدداً

�سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن .
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2016/11/30م

البلو�سي, وع�سوية كل من  برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ حمود بن طالب بن عبد اهلل 

القادر,  عبد  حممد  ويحيى  احلديدي,  �سامل  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب 

و�سالح الدين غندور, وعابدين �سالح ح�سن ادري�س.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)164(

دعوى رقم 2016/1م �سوؤون ق�ساة )خما�سمة(

خما�سمة )ق�ساة – ق�ساء عادي- ق�ساء اإداري- اخت�سا�س(

لي�س ملحاكم الق�ساء العادي والية الف�سل يف دعاوى املخا�سمة التي تقام �سد  -

ق�ساة حمكمة الق�ساء االإداري باعتبار اأن قانون االإجراءات املدنية والتجارية, 

العادي.  الق�ساء  لق�ساة  بالن�سبة  واأحكامها  الدعوى  هذه  اإجراءات  نظم  قد 

ا  ا من ذلك التنظيم فاإنه وفقاً واحلال اأن قانون حمكمة الق�ساء االإداري جاء خالياً

البيان  ال�سالفة  االإداري  الق�ساء  املادة )10٥( من قانون حمكمة  لتف�سري حكم 

املن�سو�س  الق�ساة  خما�سمة  دعوى  واإجراءات  حلاالت  املنظمة  االأحكام  فاإن 

عليها يف الباب اخلام�س ع�سر من قانون االإجراءات املدنية والتجارية يف املواد 

التي  االإجرائية  للقواعد  حتديد  جمرد  كونها  تعدو  ال   )332,331,330,329(

اأمامها  املقامة  الدعوى  يف  الف�سل  ب�سدد  وهي  االإداري  الق�ساء  حمكمة  تطبقها 

مبخا�سمة اأحد ق�ساتها اأو دائرة من دوائرها.

والية  - حتت  ت�سنيفها  ميكن  ال  خا�سة  طبيعة  ذات  دعوى  هي  املخا�سمة  دعوى 

بنظرها  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  وحتدد  غريها,  دون  معينة  ق�سائية  جهة 

هذا  كان  فاإذا  الق�سائية  اجلهات  اإحدى  اإىل  املخا�سم  القا�سي  انتماء  ح�سب 

القا�سي يتبع جهة الق�ساء العادي كانت هذه اجلهة هي املخت�سة بنظر دعوى 

املخا�سمة, اأما اإذا كان يتبع جلهة الق�ساء االإداري كان االخت�سا�س بنظر تلك 

ا ملحكمة الق�ساء االإداري. الدعوى معقوداً

الوقائــــــع

اأقام دعوى املخا�سمة رقم )2016/1م(  اأن املدعي قد  تتح�سل وقائع الدعوى يف 

من  ال�سادر  احلكم  ببطالن  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الدعوى  بَقبول  له  احلكم  يطلب 

الدائرة اال�ستئنافية مبحكمة الق�ساء االإداري وذلك كاأثر مرتتب على َقبول دعوى 
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د�ستورية  بعدم  لتعلقه  باملو�سوع  واخت�سا�سها  واليتها  بانتفاء  واحلكم  املخا�سمة 

94/30  املخالف للنظام االأ�سا�سي للدولة ولعدم د�ستورية  ال�سلطاين رقم  املر�سوم 

اإلزام  مع  املحكمة  تراه  كما  املنا�سب  واملعنوي  املادي  بالتعوي�س  واحلكم  لوائحه, 

املخا�سمني امل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها مبلغ )٥( خم�سة اآالف ريال عماين مع 

ا للدعوى اأن املدعي املخا�سم كان قد اأقام الدعوى  اإعفائه من الكفالة, وجاء �سارحاً

رقم )2014/142٥م( الدائرة االبتدائية )حمكمة الق�ساء االإداري( طالب فيها 

ب�سفة م�ستعجلة بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه ويف املو�سوع باإلغاء قرار الف�سل 

توقيفه  تاأريخ  من  كاملة  املدعي  مرتبات  �سرف  عليها  املدعى  اإلزام  مع  التع�سفي 

واإرجاعه للعمل اأو تفريغه الأعماله اخلا�سة ثم اإحالته للتقاعد الطبي وتعوي�سه 

عن االأ�سرار املادية واملعنوية كما تراه املحكمة مع �سرف مكافاأة نهاية اخلدمة عن 

ا  )14( �سنة خدمة مع م�ستحقاته يف االإجازات مع َقبول اأعذار اإجازات املدعي نظراً

حلالته الطبية مع اإلزام املدعى عليها الر�سوم واألف ريال اأتعاب املحاماة.

200٥م لدى املوؤ�س�سة العامة للمناطق  وذلك على �سند من القول باأنه تعني يف عام 

للجهد  مثاالاً  عمله  فرتة  خالل  وكان  الربميي  منطقة  مدير  بوظيفة  ال�سناعية 

بالتهمي�س  و�سعر  له خمالفات  ر�سدت  التنفيذي  الرئي�س  مع  واالجتهاد, وخلالفات 

والتع�سف حتى �سدر بتاأريخ 2014/4/20م القرار االإداري رقم 2014/20م بف�سله 

وزير  اأمام  فتظلم  مقبول  عذر  بدون  �سنوات  ثالث  ملدة  الغياب  ب�سبب  اخلدمة  من 

التجارة وال�سناعة ومن ثم جلاأ ملحكمة املو�سوع بطلباته �سالفة البيان وبعد تداول 

الدعوى اأ�سدرت املحكمة حكمها بتاأريخ 201٥/4/12م.

. : بَقبول الطلب االأول �سكالاً اأوالاً

النحو  على  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  والرابع  والثالث  الثاين  الطلبات  بَقبول  ا:  ثانياً

املبني يف االأ�سباب.

بالرقم  باال�ستئناف  عليه  طعن  املدعي  لدى  َقبوال  املذكور  احلكم  يلق  مل  وملا 

201٥/9٥3م والذي اأودع تقرير اال�ستئناف وكيله القانوين لدى اأمانة �سر الدائرة 

, ويف  �سكالاً الطلب  بَقبول  والذي طالب  االإداري,  الق�ساء  اال�ستئنافية لدى حمكمة 

ب�سحيفة  الواردة  بطلباته  ا  جمدداً له  والق�ساء  امل�ستاأنف,  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 

دعواه, واإلزام امل�ستاأنف �سدهم امل�ساريف. وبجل�سة 201٥/6/23م اأ�سدرت املحكمة 

حكمها )بَقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت 
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امل�ستاأنف امل�ساريف(. 

ثم تظلم فيه بالتما�س اإعادة النظر لذات الدائرة اال�ستئنافية, ولكنه ق�سى فيه 

بعدم القبول لتقدميه خارج امليعاد. 

عليه جاءت الدعوى املاثلة )دعوى املخا�سمة( بطلباته ال�سالفة البيان. 

وحيث اأعلنت املحكمة املدعى عليها بالق�ساء االإداري؛ لتقدمي الرد, والذي قدمته 

العليا  املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  ا  قانونياًّ ا  دفعاً ت�سمن  وقد  2016/10/26م  بتاأريخ 

بنظر دعوى املخا�سمة املاثلة, وذلك لتعلقها باأع�ساء دائرة ا�ستئنافية تابعة ملحكمة 

م�ستقلة  ق�سائية  كهيئة   99/91 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املن�ساأة  االإداري  الق�ساء 

عن حماكم الق�ساء العادي. وبالتايل ال ي�سوغ خما�سمة املخا�سمني اإال اأمام اإحدى 

الدوائر التابعة ملحكمة الق�ساء االإداري. وهو ما انتهى اإليه ق�ساء املحكمة العليا يف 

حكم �سابق �سادر عنها بتاأريخ 2014/3/26م يف الدعوى املخا�سمة رقم 2013/1م. 

ا  عليه طالبوا يف اخلتام احلكم بعدم االخت�سا�س الوالئي بنظر الدعوى واحتياطيًّ

ا, وم�سادرة الكفالة.   برف�سها مو�سوعاً

�ملحكمة

بعدم  واملتعلق  عليهم  املدعى  من  واملبدئ  املقدم  بالدفع  يتعلق  وفيما  اإنه  وحيث 

االإداري  الق�ساء  حمكمة  وباخت�سا�س  الدعوى  بنظر  ا  والئيًّ املحكمة  اخت�سا�س 

بنظرها فهو دفع يف حمله و�سديد. ذلك اأنه  وملا كان من املقرر ق�ساءاً اأن االخت�سا�س 

بنظر دعوى خما�سمة الق�ساة, اإمنا هي دعوى م�سوؤولية جزاوؤها التعوي�س عن �سرر 

اأ�ساب املخا�سم, وت�ستند على قيام القا�سي املخا�سم بعمل اأو اإ�سدار حكم م�سوب بعيب 

يجيز َقبول املخا�سمة, ومن ثم فاإن من اآثار تلك الدعوى بطالن ت�سرف املخا�سم فيها 

ومن ثم فاإن االخت�سا�س بنظرها ال يكون جلهة الق�ساء العادي, وال يغري من االأمر 

يف �سيء ما ورد بن�س املادة )10٥( املعدلة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/3م ب�ساأن 

قانون حمكمة الق�ساء االإداري من اأنه فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س يف هذا القانون, 

تطبق يف اخل�سومة االإدارية اأحكام قانون االإجراءات املدنية والتجارية؛ الأن هذا 

ال يعني تخويل املحاكم العادية والية الف�سل يف دعاوى املخا�سمة التي تقام �سد 

ق�ساة حمكمة الق�ساء االإداري باعتبار اأن قانون االإجراءات املدنية والتجارية قد 

نظم اإجراءات هذه الدعوى واأحكامها بالن�سبة لق�ساة الق�ساء العادي. واحلال اأن 

ا لتف�سري حكم  ا من ذلك التنظيم فاإنه وفقاً قانون حمكمة الق�ساء االإداري جاء خالياً

املادة )10٥( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ال�سالفة البيان فاإن االأحكام املنظمة 

حلاالت واإجراءات دعوى خما�سمة الق�ساة املن�سو�س عليها يف الباب اخلام�س ع�سر 
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من قانون االإجراءات املدنية والتجارية يف املواد )332,331,330,329(  ال تعدو 

كونها جمرد حتديد للقواعد االإجرائية التي تطبقها حمكمة الق�ساء االإداري, وهى 

ب�سدد الف�سل يف الدعوى املقامة اأمامها مبخا�سمة اأحد ق�ساتها اأو دائرة من دوائرها, 

وذلك يف حدود ما يت�سق واأ�سول الق�ساء االإداري وطبيعة الدعوى اأمامه. خا�سة واأن 

توزيع والية الق�ساء بني جهتني الق�ساء العادي واالإداري من امل�سائل وثيقة ال�سلة 

باأ�س�س النظام الق�سائي التي تتعلق بالنظام العام التي ال يجوز خمالفتها, وتق�سي 

به املحكمة من تلقاء نف�سها ولو مل يدفع به اأحد اخل�سوم, باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن 

ما يوؤكد عدم اخت�سا�س الق�ساء العادي بنظر الدعوى املاثلة ما ن�ست عليه املادة 

)332( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ال�سالف االإ�سارة اإليه, والتي اأجازت 

ا يف الدعوى االأ�سلية اإذا  ا جديداً للدائرة التي تنظر دعوى املخا�سمة اأن ت�سدر حكماً

راأت اأنها �ساحلة للف�سل فيها, وذلك اإذا ق�ست ب�سحة دعوى املخا�سمة, ومن ثم فال 

ي�ستقيم اخت�سا�س الق�ساء العادي بنظر دعوى املخا�سمة �سد اأحد ق�ساة الق�ساء 

النزاع  ا بنظر مو�سوع  اأ�سالاً غري خمت�س والئيًّ اأو دائرة من دوائرها وهو   االإداري 

االأ�سلي. هذا وقد انتهى ق�ساء هيئة تنازع االخت�سا�س واالأحكام باملحكمة العليا 

اإىل ذات الراأي, وذلك يف حكمها ال�سادر يف طلب التنازع رقم )٨( ل�سنة )6(. ق. هـ . 

ت بتاأريخ 201٥/٥/27م, والذي اأيدت فيه حكم املحكمة العليا ال�سالف بيانه. ذلك 

اأن دعوى املخا�سمة, اإمنا هي دعوى ذات طبيعة خا�سة, ال ميكن ت�سنيُفها حتت والية 

بنظرها  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  حتدد  واإمنا  غريها,  دون  معينه  ق�سائية  جهة 

ح�سب انتماء القا�سي املخا�سم اإىل اإحدى اجلهات الق�سائية فاإذا كان هذا القا�سي, 

املخا�سمة,  دعوى  بنظر  املخت�سة  هي  اجلهة  هذه  كانت  العادي  الق�ساء  جهة  يتبع 

ا  اأما اإذا كان يتبع جلهة الق�ساء االإداري كان االخت�سا�س بنظر تلك الدعوى معقوداً

ملحكمة الق�ساء االإداري ف�سالاً عما طالب به املخا�سم )املدعي( من عدم د�ستورية 

د�ستورية  وبعدم  للدولة  االأ�سا�سي  للنظام  ملخالفته  االإداري  الق�ساء  حمكمة  حكم 

ا لها املوؤ�س�سة العامة  الالئحة التنظيمية للموارد الب�سرية التي اأ�سدرتها, وتعمل وفقاً

للمناطق ال�سناعية وخمالفتها للنظام االأ�سا�سي للدولة واأن املر�سوم ال�سلطاين رقم 

وخمالف  د�ستوري  غري  مر�سوم  ال�سناعية  للمناطق  العامة  املوؤ�س�سة  باإن�ساء   93/4

للنظام االأ�سا�سي فاأن هذا اجلزئية هي ادعاءات تخرج عن اخت�سا�س هذه املحكمة. 

ا بنظر الدعوى  االأمر الذي يتعني معه الق�ساء بعدم اخت�سا�س هذه املحكمة والئيًّ

املاثلة )دعوى املخا�سمة(.  

فلهذه االأ�سباب

ا بنظر الدعوى. حكمت املحكمة بعدم اخت�سا�س املحكمة والئيًّ



الق�سم اخلام�س

الدائرة املدنية

)د(





– ٨01 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/4/٥م

من  كل  وع�سوية  البلو�سي,  اهلل  عبد  بن  طالب  بن  القا�سي/حمود  ف�سيلة  برئا�سة 

اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: يحيى حممد عبد القادر, وحممد عبد الرحمن �سكيوه, 

و�سالح الدين غندور, وعابدين �سالح ح�سن ادري�س.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)16٥(

الدعوى رقم 2017/1م 

�سوؤون ق�ساة )تظلم – اعالن – علم(  

املقرر ق�ساء اأنه يف حالة تكرار التظلمات فاإن العربة تنح�سر يف اعتبار التظلم  -

ا, وال ت�سلم به املحكمة. ا جديداً االأول دون غريه, وال يعترب التظلم االأخري طلباً

 العلم اليقيني بقرار اللجنة بعدم التفريغ للدرا�سة, وال�سكوت عليه مهما كانت  -

االأ�سباب ملدة ثالث �سنوات وعدم اعرتا�سه اأو تظلمه اأو رفع دعوى يف املواعيد 

املقررة قانوناًا يجعل الدعوى غري مقبولة �سكال.

الوقائــــــع

تتلخ�س وقائع الدعوى يف اأن املدعي اأقام الدعوى اأعاله, �سد/ املدعي العام باإيداع 

ا يف ختامها احلكم بَقبول  2017/1/10م طالباً عري�ستها اأمانة �سر املحكمة بتاأريخ 

رف�س  �سحة  بعدم  واحلكم  القانوين,  امليعاد  يف  لتقدميها   . �سكالاً الدعوى  �سحيفة 

املدعي العام اإ�سدار قرار بتفرغ املدعي. واإلزام االدعاء العام باإ�سدار قرار التفريغ 

201٨/10/1م وقال  2017/2/1م وحتى  الباقية من املنحة الدرا�سية من  للمدة 

منحة  عمان  ل�سلطنة  قدمت  العربية  م�سر  جمهورية  اإن  للدعوى:  ا  �سرحاً املدعي 

ا من العام الدرا�سي 2014ــــ201٥م.  درا�سية لنيل �سهادة الدكتوراه يف القانون بدءاً

وملدة )4( اأربع �سنوات, وباأن جلنة �سوؤون االأع�ساء باالدعاء العام اجتمعت بتاأريخ 

لدرا�سة  الدرا�سية  املنحة  على  للح�سول  املدعي  تر�سيح  وقررت  2014/12/2٨م. 

�سنوات,  اأربع  وملدة  2014ـــ201٥م.  الدرا�سي  العام  من  ا  بدءاً القانون  يف  الدكتوراه 

الثابت  وفق  وذلك  والثاين,  االأول  االجتماعني  حم�سري  العام  املدعي  اعتمد  وقد 

قيده  ومت  2014/12/13م  بتاأريخ  م/ع/3/م/2014/107م.  ن  م  رقم  بالكتاب 

ــ2016  والعام  للدرا�سة ومت جتديد املنحة الدرا�سية لالأعوام 2014ـــ201٥و201٥ـ 

تفريغه  بطلب  العام  املدعي  اإىل  تقدم  2017/1/1م  بتاأريخ  2016ـــ2017واأنه 
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بتاأريخ  واأنه  2017ـــ201٨  للعام  الدرا�سية  املنحة  من  املتبقية  للمدة  العمل  عن 

طلبه  رف�س  ا  مت�سمناً م.ع/2017/4م  رقم  العام  املدعي  كتاب  ورد  2017/1/3م 

بالتفريغ من العمل مما حدا به الإقامة الدعوى املاثلة بالطلبات ال�سالفة الذكر.

وحيث مت اإعالن املدعى عليه ب�سورة من �سحيفة الدعوى, وبتاأريخ 2017/2/12م 

َقبول  بعدم  ا  اأ�سليًّ الدفع  ا�ستملت  الدعوى,  عري�سة  على  مبذكرة  العام  املدعي  رد 

ا على اأن املادة )71( من قانون ال�سلطة  الدعوى لرفعها بعد امليعاد املقرر قانوناًا تاأ�سي�ساً

الدعوى  ترفع  اأن  ت�سمنت   )99/90( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية 

بالطعن على اأي قرار بال�ساأن الوظيفي للق�ساة واأع�ساء االدعاء العام خالل ثالثني 

ا. واإال ق�سى بعدم قبوله  ا من تاأريخ ن�سر القرار اأو االإعالن به اأو العلم به يقيناً يوماً

بعدم  الطعن  ت�سمنت  قد  املدعي  طلبات  اأن  ذلك  قانوناًا.  املقرر  امليعاد  بعد  لرفعه 

�سحة قرار االدعاء العام برف�س تفريغه للمدة املتبقية من املنحة الدرا�سية خالل 

حقيقتها  يف  الطلبات  هذه  اأن  اإال  201٨/10/1م.  وحتى  2017/2/1م  من  الفرتة 

وجوهرها تتمثل الطعن بعدم �سحة القرار ال�سادر عن جلنة �سوؤون االأع�ساء يف عام 

2014م باملوافقة على اإيفاد املدعي يف منحة درا�سية اإىل جمهورية م�سر العربية 

االأكادميي  العام  من  بداية  �سم�س  عني  جامعة  من  القانون  يف  الدكتوراه  لدرا�سة 

201٥/2014م. بدون تفرغ وعلى نفقته اخلا�سة, والذي وافق عليه املدعي. وقدم 

القرار  هذا  على  الطعن  به  ا  حرياًّ كان  وبالتايل  عليه.  باملوافقة  واأقر  بذلك,  ا  طلباً

بعدم ال�سحة يف حينه مادام مل يرت�س به وال يحق له بعد مرور ثالث �سنوات من 

املنحة الدرا�سية بنظام التفرغ اجلزئي اإقامة الدعوى املاثلة حتت �ستار الطعن بعدم 

ال�سحة على القرار الراف�س للتفرغ اجلزئي للمدة املتبقية من املنحة الدرا�سية. 

ا برف�س  مما يتعني الق�ساء بعدم َقبولها �سكالاً لرفعها بعد امليعاد. كما دفع احتياطياًّ

الدعوى ذلك اأن املركز القانوين للمدعي قد حتدد مبوجب القرار ال�سادر يف 2014م 

باملوافقة على اإيفاده يف منحة درا�سية ال�ستكمال الدرا�سات العليا, واحل�سول على 

طلبه  على  بناء  �سدر  الذي  القرار  وهو  تفرغ,  دون  القانون  يف  الدكتوراه  درجة 

القرارات  تعديل  اأو  اإلغاء  اأو  �سحب  يتم  اأن  وق�ساءاً  ا  فقهاً يجوز  ال  بحيث  وموافقته 

واملراكز  لالأو�ساع  ا  ا�ستقراراً �سدورها  على  ا  يوماً �ستني  ميعاد  مرور  بعد  االإدارية 

املدعي  اإليها  يرتكن  التي  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )٥7( املادة  واأن  القانونية. 

كاأ�سا�سي لدعواه مل توجب على جهة االإدارة تفريغ كل من يوفد يف بعثة اأو منحة 

ا بعدم َقبول الدعوى لرفعها بعد  درا�سية يف املطلق. وطلب يف ختام مذكرته اأ�سليًّ
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ا برف�س الدعوى. امليعاد املقرر قانوناًا واحتياطيًّ

وقدم املدعى عليه حافظة م�ستندات اطلعت عليها املحكمة, وا�ستملت على االآتي:-

1-�سورة من ر�سالة مدير دائرة تنمية املواد الب�سرية باالدعاء العام موجهة اإىل 

املدعي  برت�سيح  تفيد  2014/12/29م.  بتاأريخ  والتاأهيل  التدريب  دائرة  مدير 

للح�سول على منحة درا�سية جلهورية م�سر العربية بدون تفريغ.

بتاأريخ  العام,  باالدعاء  االأع�ساء  �سوؤون  جلنة  اجتماع  حم�سر  من  2-�سورة 

2014/12/2٨م برت�سيح املدعي للح�سول على منحة الدرا�سة تت�سمن االإعفاء من 

الر�سوم الدرا�سية فقط للعام 201٥/2014م وموافقة املدعي العام.

االأع�ساء  ب�سوؤون  اخلا�سة  اجلنة  ورئي�س  العام  املدعي  نائب  ر�سالة  من  3-�سورة 

املدعي  برت�سيح  اللجنة  بقرار  لالإفادة  2014/12/31م  بتاأريخ  للمدعي  املوجهة 

املت�سمنة  العربية  م�سر  جمهورية  من  املقدمة  الدرا�سية  االإعانة  على  للح�سول 

االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية فقط. 

4-�سورة من الر�سالة ال�سادرة من نائب املدعي العام ورئي�س جلنة �سوؤون االأع�ساء 

باالدعاء العام. واملوجهة اإىل املدعي, بتاأريخ 2014/3/19م يفيد فيها باأن اللجنة 

قررت املوافقة على طلب املدعي مبوا�سلة درا�سة الدكتوراه بدون تفرغ وعلى نفقته 

ا من ر�سيد االإجازات  اخلا�سة على اأن يكون خروجه للدرا�سة اإن تطلب االأمر خ�سماً

2014/3/٥م لتكملة  اأ�سارت الر�سالة اإىل طلب املدعي املوؤرخ يف  االعتيادية. فيما 

درا�سة الدكتوراه بدون تفرغ وعلى نفقته اخلا�سة.

على  ا  رداًّ  .2017/1/3 بتاأريخ  للمدعي  املوجهة  العام  املدعي  ر�سالة  من  ٥-�سورة 

اأن  ذلك  بالتفرغ  طلبه  على  املوافقة  برف�س  2017/1/1م  بتاأريخ  االأخري  ر�سالة 

املوافقة ال�سادرة من جلنة �سوؤون االأع�ساء بتاأريخ 2014/3/19م ت�سمنت املوافقة 

على طلب موا�سلة درا�سة الدكتوراه بدون تفرغ وعلى نفقته اخلا�سة. واإىل ر�سالة 

مدير مكتب املدعي العام. بالنظر يف اعتبار االأيام التي يلزم فيها مراجعة ومقابلة 

اأودع  �سهادة ح�سور من اجلامعة.  وحيث  اإجازة درا�سية بناءاً على  امل�سرف  االأ�ستاذ 

املدعي مذكرة اأفاد فيها اأن القرار املطلوب الطعن فيه يتمثل يف امتناع جهة االإدارة 

اإ�سدار قرار بالتفريغ بعد ورود موافقة وزارة التعليم العايل, باحل�سول على املنحة 

اأن  ذلك  الدرا�سية  للمنحة  املنظمة  القانونية  االأحكام  يف  اخللط  واإىل  الدرا�سية 
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جهة االإدارة اعتربت موافقة االدعاء العام على تكملة الدرا�سة على نفقته اخلا�سة 

واالإعانات  واملنح  البعثات  قانون  اأن  حني  يف  درا�سية.  منحة  مبنزلة  تفرغ  وبدون 

2002/٨3م قد عرف املنحة الدرا�سية  الدرا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

باأنها النفقات واملزايا املادية املقدمة من اأي جهة حكومية اأو غري حكومية وطنية 

كانت اأو اأجنبية.

�سكالاً  الدعوى  َقبول  بعدم  بالدفع  فيها  مت�سك  مذكرة  عليه  املدعى  اأودع  وحيث 

ا لن�س املادة )71( من قانون ال�سلطة  لرفعها بعد امليعاد املقرر قانوناًا. وذلك ا�ستناداً

ا من تاأريخ علم �ساحب ال�ساأن  الق�سائية, حيث حدد امل�سرع مبوجبه مدة ثالثني يوماً

تلزم االدعاء  لوائح  اأو  لي�س ثمة قوانني  واأنه  الدعوى.  ا يرفع  يقينياًّ ا  بالقرار علماً

ا بتفريغ املدعي لدرا�سة الدكتوراه االأمر الذي يرتتب عليه اأن  العام اأن ي�سدر قراراً

ا منه ي�ستوجب الطعن عليه بدعوى.  ا �سلبياًّ امتناع االدعاء العام عن ذلك ال يعد قراراً

وحيث بعد املرافعات املكتوبة وال�سفهية اأمام املحكمة على نحو ما بني يف املح�سر, مت 

حجز الدعوى للحكم جلل�سة 2017/4/٥م. 

وحيث اإن مثار هذه الدعوى, وما نعاه املدعى عليه بالدفع بعدم َقبول الدعوى �سكالاً 

لرفعها بعد امليعاد, بينما يتم�سك املدعي بالقرار ال�سلبي فاإنه يتعني ابتداءاً البحث 

يف الدفع ال�سكلي, بعدم َقبول الدعوى لرفعها بعد امليعاد, للتحقق من مدى ا�ستيفاء 

الدعوى لالإجراءات املقررة لرفعها ذلك اأنه  دفع متعلق بالنظام العام. يجوز اإثارته يف 

ا لن�س املادة )71( من قانون ال�سلطة  اأية مرحلة كانت عليها الدعوى, وحيث اإنه وفقاً

الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )99/90( ترفع الدعوى اخلا�سة بالطعن 

على اأي قرار نهائي يف �ساأن من ال�سوؤون الوظيفية وبالتعوي�س عنها للق�ساة واأع�ساء 

العلم به  اأو  به  اأو االإعالن  القرار  ن�سر  تاأريخ  ا من  يوماً العام خالل ثالثني  االدعاء 

ا. فاإن مل يراع املدعي هذا امليعاد اعتربت دعواه غري مقبولة �سكالاً لرفعها بعد  يقينياًّ

امليعاد وال ينال من ذلك اأي اعتبارات �سواء اأحجمت جهة االإدارة عن اإ�سدار القرار 

ا, اإال اأن ذلك م�سروط بالتقيد باملواعيد واالإجراءات التي ن�س  اأو وقفت موقفا �سلبياًّ

عليها القانون يف هذا ال�ساأن واأن ا�ستقرار االأو�ساع واملراكز القانونية باعتبارها من 

النظام العام, اأو على باالعتبار اإذ اإن القانون و�سع حلماية املجتمع وهو هدف اأ�سمى 

ويف تطبيقه �سعادة اجلميع ولي�س �سعادة فرد. 

    وحيث اإنه من امل�ستقر عليه ق�ساء اأن تكييف حقيقة الدعوى وبيان حقيقة و�سفها 
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ا ملا يق�سده اأ�سحاب ال�ساأن. اإمنا يخ�سع لرقابة الق�ساء باعتباره تعبرياً

العليا  بالدرا�سات  االلتحاق  اإجراءات  با�سر  قد  املدعي  اأن  االأوراق  من  فالثابت     

بجمهورية م�سر العربية, يف مرحلة �سابقة لقرار اللجنة حيث تقدم اإليها ابتداء 

ا للح�سول  ا اإال برت�سيحه ر�سمياًّ لالإعفاء من الر�سوم الدرا�سية, وملا مل يكن ذلك متاحاً

اخلام�س  اجتماعها  يف  االأع�ساء  �سوؤون  جلنة  اأ�سدرت  فقد  الدرا�سية.  املنحة  على 

ذلك  على  ووافق  املنحة,  على  للح�سول  املدعي  تر�سيح  2014/12/2٨م.  بتاأريخ 

ر�سالته  يف  الب�سرية  املوارد  تنمية  دائرة  مدير  خاطب  ومبوجبه  العام.  املدعي 

يف  املوؤرخة  املدنية  اخلدمة  بوزارة  والتاأهيل  التدريب  دائرة  مدير  اإىل  املعنونة 

م�سر  بجمهورية  �سم�س  عني  جامعة  يف  للدرا�سي  املدعي  برت�سيح  2014/12/29م 

العربية للح�سول على املنحة املذكورة بدون تفرغ وما يتبعها كالر�سالة ال�سادرة من 

ا بتاأريخ 2014/12/31م  نائب املدعي العام ورئي�س اللجنة املوجهة للمدعي �سخ�سيًّ

ا من العام  باإبالغه بالرت�سيح واملت�سمنة االإعفاء من الر�سوم الدرا�سية فقط اعتباراً

ا حتى  ا و�ساكتاً الدرا�سي 201٥/2014م واأن املدعي بعد اأن ارت�سى بالواقع, ظل �ساكناً

العمل  التفريغ من  ملنحة  العام,  للمدعي  بالطلب  2017/1/1م. حيث تقدم  تاأريخ 

َقبول  عن  االعتذار  واملت�سمن  2017/1/3م.  بتاأريخ  العام  املدعي  من  قرار  و�سدر 

الطلب باعتبار اأن موافقة اللجنة ال�سادرة يف 2014/3/19م. ت�سمنت املوافقة على 

طلب املدعي مبوا�سلة درا�سة الدكتوراه بدون تفرغ وعلى ذلك فاإن املدعي, قد �سكت 

عن التظلم اأو االعرتا�س من هذه القرارات �سواء �سابقة اأو الحقه على منحه املنحة 

2017/1/1م بعد م�سى عدة �سنوات اإىل جتديد الطلب ملنحه التفرغ. وهو القرار 

الذي حت�سن بقوة القانون ومل يتظلم منه اأو يعرت�س عليه يف حينه اأو خالل االأجل 

القانوين, وعلى ذلك فاإن ا�ستقرار املراكز واالأو�ساع القانونية تتمتع بحماية اأوىل 

للمادة  ا  وفقاً طعن.  اأي  من  وحت�سينها  االإدارية  القرارات  ا�ستقرار  متثل  باعتبارها 

اإليه. واأن امل�سرع قد  )71( من قانون ال�سلطة الق�سائية على نحو ما �سبق االإ�سارة 

ا من اأي طعن,  عنى با�ستقرار هذه املراكز القانونية اأن يبقى القرار االإداري حم�سناً

حتى اإن �ساب هذا القرار اأي �سائب. 

وحيث اإن من املقرر ق�ساء اأنه يف حالة تكرار التظلمات فاإن العربة اإمنا تنح�سر يف اعتبار 

ا, وال ت�سلم به املحكمة. ا جديداً التظلم االأول دون غريه, وال يعترب التظلم االأخري طلباً

من  حاالت  عدة  يف  اليقيني  علمه  رغم  املدعي  واأن  ذلك  كان  وملا  اإنه  وحيث 
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2014/3/19م بقرار اللجنة بعدم تفريغه للدرا�سة, وكذلك يف ر�سالة نائب املدعي 

ا للدرا�سة يف 2014/12/31م. فاإن  ا بعد تر�سيحه ر�سمياًّ العام املوجهة اإليه �سخ�سيًّ

رفع  اأو  تظلمه  اأو  اعرتا�سه  وعدم  �سنوات  ثالث  ملدة  االأ�سباب  كانت  ومهما  �سكوته 

دعوى يف املواعيد املقررة قانوناًا. مما يتعني معه واحلال كذلك احلكم بعدم َقبول 

الدعوى �سكالاً لتقدميها خارج امليعاد.

 فلهذه االأ�سباب

»حكمت املحكمة بعدم َقبول الدعوى �سكالاً لتقدميها خارج املوعد املقرر قانوناًا«



الق�سم ال�ساد�س

الدائرة التجارية
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق2016/10/11م

املحكمة  رئي�س  نائب   - احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: د. عـبـداالإلــــه الـــبــرجــانـــــي, واأ�سرف 

حممـــد  بن  وتوفيـــق  طـاهــــــر,  خـلـيـفــة  بن  ومـحـمـود  الك�سكـــي,  كمال  اأحمد 

ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)166(

الطعن رقم 2016/31م

اإعالن )ن�سر- حتريات – نق�س- نق�س( 

ورود  - عدم  رغم  الن�سر  بطريق  باالإعالن  مبا�سرة  االبتدائية  املحكمة  �سرحت 

اإعالنه  معه  يكون  مما  الطاعن  موطن  على  اال�ستدالل  بعدم  جدية  حتريات 

ب�سحيفة الدعوى املبتداأة باطالاً وبالتايل بطالن احلكم االبتدائي.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع - ح�سب يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق- يف اأن املطعون 

بطلب  االبتدائية  ال�سيب  جتاري  )2013/٥26م(  رقم  الدعوى  على  اأقام  �سده 

احلكم باإلزامه:

األف و�ستمائة  اإليه مبلغ وقدره )11.67٨.900 ر.ع( اإحدى ع�سر  : باأن يوؤدي  اأوالاً

عليه  حت�سل  الذي  املبلغ  بني  الفرق  بي�سة  وت�سعمائة  ا  عمانيًّ رياالاً  و�سبعون  وثمان 

ا وبني املبلغ املتفق عليه كثمن �سراء ال�سجل التجاري. فعلياً

ا عما اأحلقه  ا: باأن يوؤدي اإليه مبلغ )٥000 ر.ع( خم�سة اآالف ريال عماين تعوي�ساً ثانياً

من اأ�سرار مادية ومعنوية لعدم ال�سداد.

ا حت�سل على قيمتها وامل�ساريف ومبلغ )1٥00ر.ع( اأتعاب  ا: رد عدد )17( �سيكاً ثالثاً

الطاعن  مع  �سده  املطعون  اتفق  2011/6/29م  بتاريخ  لها  بياناًا  وقال  حماماة. 

على مبايعته ال�سجل التجاري ملوؤ�س�سة دما ال�سيب للتجارة مقابل مبلغ وقدره �ستة 

على  الباقي  وي�سدد  كمقدم  ريال  اآالف  ثالثة  مبلغ  فيها  �سدد  ريال  األف  وثالثون 

ا. وبتاريخ 2011/7/14م اأ�سدر له عدد )33(  اأق�ساط �سهرية بواقع األف ريال �سهريًّ

2011/9/3م  �سيك مقابل الثمن قيمة كل منها األف ريال ي�ستحق اأولها ابتداء من 
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اخفى  الطاعن  باأن  فوؤجئ  لها  ا�ستالمه  وبعد  املوؤ�س�سة,  اإدارة  �سده  املطعون  وت�سلم 

عليه مديونية املوؤ�س�سة لبع�س ال�سركات, والتي امتنعت عن توريد الب�سائع وتقدمي 

الت�سهيالت االئتمانية للموؤ�س�سة. مما ا�سطره على �سداد تلك املديونيات. كما فوؤجئ 

من  ر.ع(   11200( مبلغ  ي�سحب  2011/٨/22م  بتاريخ  الطاعن  اأن  �سده  املطعون 

ح�ساب املوؤ�س�سة مبوجب اإحدى �سيكات املوؤ�س�سة التي بحيازته, كما �سحب يف تواريخ 

ا من ال�سيكات امل�سّلمة له من املطعون �سده مببلغ )11000  متعددة اإحدى ع�سر �سيكاً

الذي حت�سل عليه كمقدم.  املبلغ  اإىل  باالإ�سافة  ريال عماين  األف  اأحد ع�سر  ر.ع( 

اأن  اآنفة البيان. وبعد  اأقام الدعوى بطلباته  ورف�س املطعون �سده الت�سوية, فقدم 

ا با�سر ماأموريته واأودع تقريره. ندبت املحكمة خبرياً

وقدره  مبلغ  �سده  للمطعون  يوؤدي  باأن  الطاعن  باإلزام  2014/6/10م  يف  حكمت 

الزام  ا,  عمانيًّ رياالاً  و�سبعون  وثمانية  و�ستمائة  ا  األفاً ع�سر  اإحدى  ر.ع(   11.67٨(

ومبلغ  بامل�ساريف  الطاعن  الزام  للطاعن,  �سيك   )17( عدد  برد  �سده  املطعون 

ا�ستاأنف املطعون  اأتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات,  )100 ر.ع( مقابل 

)2014/13٥م(  رقم  باال�ستئناف  ال�سيب  ا�ستئناف  حمكمة  لدى  احلكم  هذا  �سده 

رقم  باال�ستئناف  الطاعن  ا�ستاأنفه  كما  بالتاأييد.  ق�ست  201٥/1/27م  وبتاريخ 

)201٥/16٨م( لدى ذات املحكمة والتي ق�ست يف 201٥/12/29م بعدم جواز نظر 

امل�ستاأنف  وبالزام  )2014/13٥م(  رقم  باال�ستئناف  فيه  الف�سل  ل�سبق  اال�ستئناف 

اأودعت  �سحيفة  مبوجب  النق�س  بطريق  احلكم  هذا  يف  الطاعن  طعن  بامل�ساريف. 

الوكالة  �سند  بها  ا  مرفقاً اأمامها  مقبول  حمام  من  موقعة  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة 

وم�سحوبة مبا يفيد �سداد الر�سوم املقررة والكفالة. اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة 

الطعن فا�ستعمل حقه يف الرد مبذكرة التم�س يف ختامها رف�س الطعن وقدم الطاعن 

مذكرة تعقيب على رد الطاعن ختمها بطلب نق�س احلكم املطعون فيه.

�ملحكمة

والف�ساد يف  القانون  املطعون فيه خمالفة  الطاعن على احلكم  ينعاه  اإن مما  وحيث 

جواز  بعدم  ق�سى  اإذ  باالأوراق,  الثابت  وخمالفة  الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل 

رغم  ال�سيب  )2014/13٥م(  رقم  باال�ستئناف  فيه  الف�سل  ل�سبق  ا�ستئنافه  نظر 

بطالن احلكم ال�سالف الفتقاد �سروط حجيته. ذلك اأن املادتني )9,10( من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية قد نظمتها طرق االإعالن العادية و�سرحت على علم 
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املراد اإعالنه بالدعوى حتى يتمكن من تقدمي دفاعه بعدم انعقاد اخل�سومة ب�سكل 

الق�سائي  احلكم  اأ�سا�سها  على  ي�سدر  التي  االإجراءات  �سالمة  على  ا  حفاظاً �سحيح 

احلالة  اأوردت  قد  القانون  ذات  من   )11( املادة  واأن  للحقيقة.  عنواناًا  يعدو  الذي 

اال�ستثنائية التي يجوز فيها للمدعي اإعالن طعنه بطريق الن�سر باجلريدة وهي اإذا 

ما تعذر اإعالنه بالطرق العادية ومل يكن له حمل اإقامة معلوم ورتبت املادة )20( 

اأعلن املطعون  ا. واإذا  اإليها �سلفاً من ذات القانون البطالن على خمالفة املواد وامل�سار 

�سده الطاعن بطريق الن�سر على عنوان وهمي وهو الذي اثبته ب�سحيفة الدعوى 

الن�سر  اإعالنه بطريق  واإن تعمد  ال�سحيح  املبتداأة واال�ستئناف رغم علمه بعنوانه 

ا ال جمال  نهائيًّ ي�سبح  اإبداء دفاعه حتى  بغية احل�سول على حكم يف غيبته دون 

للطعن فيه واأنه علم باحلكم اأثناء �سفره واإعالمه بوجود تعميم عليه تنفيذ لذلك 

احلكم مما يكون االإعالن قد وقع باطالاً مبا يبطل احلكم االبتدائي جميع االأحكام 

واالإجراءات الالحقة له واملرتتبة عليه ومنها احلكم رقم )2014/13٥م( ا�ستئناف 

ال�سيب املرفوع بحجيته يف اال�ستئناف املطعون واإذ مت�سك بهذا الدفاع اأمام حمكمة 

اال�ستئناف اإال اأنها التفتت عنه وهو ما يعيب حكمها مبا ي�ستوجب نق�سه.

وحيث اإن هذا النعي يف جممله �سديد, ذلك اأنه  ولئن كانت املادة )11( من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية قد اأجازت على �سبيل اال�ستثناء اإعالن املطلوب اإعالنه 

بطريق الن�سر اإذا ثبت اأنه لي�س له موطن معلوم ومعروف بحيث يتعذر اإعالنه بالطرق 

العادية واأوجبت اإثبات ذلك يف اأ�سل و�سورة االإعالن وعر�سه على رئي�س املحكمة اأو 

اأن  اإال  االنت�سار,  وا�سعة  يومية  ب�سحيفة  االإعالن  باإجراءا  لياأمر  املخت�س  القا�سي 

موؤدى ذلك اأنه  ي�سرتط ل�سحة االإعالن بطريق الن�سر اأن تك�سف االأوراق عن قيام 

طالب االإعالن بالتحريات الدقيقة الكافية التي تلزم كل باحث جمد ح�سن النية 

التق�سي عن موطن املعلن اإليه. اإال اأنها مل ت�سفر عن ذلك. وملا كان البني من مطالعة 

املحكمة  �سرحت  اإذ  ذلك  يفيد  مما  خلت  اأنها  االبتدائية  املحكمة  اأمام  االأوراق 

الن�سر رغم عدم ورود حتريات جدية بعدم اال�ستدالل  مبا�سرة باالإعالن بطريق 

على موطن الطاعن مما يكون معه اإعالنه ب�سحيفة الدعوى املبتداأة باطالاً وبالتايل 

وتكون  للطاعن  ا  مفتوحاً زال  ما  اال�ستئناف  ميعاد  ويكون  االبتدائي  احلكم  بطالن 

االأحكام  وكذا  ببطالنه  املق�سي  االبتدائي  احلكم  على  الالحقة  االإجراءات  كافة 

الالحقة له ومنها احلكم ال�سادر يف اال�ستئناف رقم )2014/13٥م( ا�ستئناف ال�سيب 

املتحدى بحجيته باطالاً وال تتوافر له �سروط احلجية. واإذ خالف احلكم املطعون 
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فيه هذا النظر مغفالاً ما مت�سك به الطاعن من بطالن احلكم املطعون فيه واحلكم 

االبتدائي وق�سى بعدم جواز ا�ستئناف الطاعن ل�سابقة الف�سل فيه باال�ستئناف رقم 

ا بحجية احلكم االأخري رغم بطالنه فاإنه يكون ف�سالاً  )2014/13٥م( ال�سيب معتداً

عن ق�سوره يف الت�سبيب يكون قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه مما يعيبه مبا 

يوجب نق�سه على اأن يكون مع النق�س االإحالة اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم يف 

اإىل  الكفالة  الزام املطعون �سده بامل�سروفات ورد  الدعوى من جديد بهيئة مغايرة مع 

الطاعن عمالاً باملواد )1٨3, 247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ولهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف ال�سيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام 

املطعون �سده امل�سروفات ورد الكفالة«. 
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق2016/10/1٨م

املحكمة  رئي�س  نائب  احل�سرمي/  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  عـبـداالإلــــه  د.  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

بن  وتوفيــــــــق  طـاهــــــر,  خـلـيـفــة  بن  ومـحـمـود  الك�سكــــي,  كمال  اأحمد  واأ�سرف 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)167(

الطعن رقم 2016/149م

�سركة )تاأ�سي�س- �سخ�سية – متتع( 

ي�ستوجب  - التاأ�سي�سية  االأعمال  بع�س  فاإن  معنوية  ب�سخ�سية  تتمتع  ال  لئن 

القيام بها با�سمها مع و�سع عبارة ) قيد التاأ�سي�س( كفتح ح�ساب م�سريف الإيداع 

اإال  يتم  مل  الدعوى  بهذه  القيام  اأن  اإىل  اإ�سافة  هذا  امل�سددة  احل�س�س  قيمة 

ال�سركاء وحتديد  التاأ�سي�سي وتوقيعه من  العقد  201٥/4/6م بعد حترير  يف 

ال�سنة  نف�س  خالل  وت�سجيله  2013/7/30م  بتاريخ  وذلك  وقيمتها  ح�ستهم 

ال�سركة  انها عند القيام عليها كانت  اأي  ح�سبما جاء ببيانات ال�سجل التجاري 

بغ�س  �سفة  ذات  لتكون  اأعاله  اإليها  امل�سار   )140( للمادة  ا  وطبقاً قانوناًا  قائمة 

النظر عن عدم ح�سورها تاريخ االتفاق الذي اأعد خالل مرحلة التاأ�سي�س وهو 

ما مت ت�سحيحه بتطبيق مقت�سيات تلك املادة مما يتعني معه رد هذا الدفع.

الوقائع 

انبنى  التي  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

)201٥/262م(  رقم  املدنية  الدعوى  اأقامت   .....  ( �سدها  املطعون  اأن  يف  عليها 

اأمام املحكمة االبتدائية مب�سقط �سد الطاعنة ) ..........( يف طلب احلكم باإلزام 

رئي�س جمل�س اإدارتها ......... باأن يوؤدي للمدعية مبلغ ت�سعة وع�سرين األف ريال 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها األفا رياالاً عار�سة �سمنها اإنها ع�سو جمل�س االإدارة 

الذي باجتماعه رقم )14( قرر منحها مكافاأة �سهرية قدرها األف وخم�سمائة ريال 

بداية من 2013/٥/1٨م ملدة �ستة اأ�سهر ليقع ترفيعها اإىل األفني وخم�سمائة ريال 

بعد انتهاء هذه املدة حتى يتم تعيني عميد للكلية يف �سهر يونيو 2014, وذلك نظري 

املدعى  اأن  اإال  االأعمال  من  وغريه  التاأ�سي�سي  الربنامج  متطلبات  اكمال  يف  جهودها 
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بتاريخ  باالأمر  االإدارة  جمل�س  اإخطار  اإىل  املدعية  ا�سطر  مما  بذلك  تف  مل  عليها 

201٥/2/3م لكن دون جدوى.

ا على الدعوى دفعت املدعى عليها بعدم قبولها لعدم االخت�سا�س النوعي  وحيث ورداً

مبطالبة  يتعلق  املو�سوع  واأن  امل�سوؤولية  حمدودة  �سركة  عليها  املدعى  اأن  باعتبار 

مالية اإ�سافة اإىل اأن القيام مت �سد رئي�س جمل�س االإدارة خمالفة للمادة )1٥1( من 

اأن املدعية غري مقيمة بال�سلطنة  ال�سركات التجارية ويف املو�سوع فباعتبار  قانون 

ح�سبما  التاأ�سي�سي  الربنامج  متطلبات  باإكمال  بدورها   ).......  ( زوجها  قام  فقد 

وا�ستلم  )201٥/13٨م(  رقم  الكلية  �سد  رفعها  التي  العمالية  الق�سية  من  تاأكد 

املوؤرخ  اأن حم�سر االجتماع رقم )14(  , كما  املدعية  بها  التي تطالب  املالية  املبالغ 

يف 2013/٥/1٥م األغي بتاريخ 2013/7/1٥م حيث اعترب ال�سركاء اأن ما تقوم به 

املدعية يف اإطار تاأ�سي�س الكلية يدخل �سمن ح�ستها العينية يف راأ�سمال ال�سركة, لذا 

فاإنها تطلب رف�س الدعوى واإلزام املدعية باأن توؤدي لها اأتعاب املحاماة وقدرها األف 

وخم�سمائة ريال.

ا برف�س الدفع بعدم  ا متهيدياً 201٥/٥/2٨م اأ�سدرت املحكمة حكماً وحيث بجل�سة 

داخلي  تنظيمي  اأمر  باملحكمة  الدوائر  تنظيم  اأن  اإىل  ا  نظراً النوعي  االخت�سا�س 

مبلغ  ت�ستحق  باأنها  للمدعية  املتممة  اليمني  وبتوجيه  العمل  توزيع  منه  الق�سد 

اأداء  على  واعرت�س  عليها  املدعى  وكيل  ح�سر  201٥/10/٨م  وبجل�سة  املطالبة 

واأدت  ا  �سخ�سيًّ املدعية  وح�سرت  اعرتا�ساته  لتقدمي  اأجالاً  وطلب  املتممة  اليمني 

201٥/10/14م تقدمت املدعى عليها  التمهيدي. وبتاريخ  الواردة باحلكم  اليمني 

قانون  من   )7٨( املادة  ملخالفتها  املتممة  اليمني  توجيه  ببطالن  مطالبة  مبذكرة 

ا�ستحال حتديدها  اإذا  املطالبة  الغاية يف توجيهها هي حتديد قيمة  الأن  االإثبات 

بطريقة اأخرى واحلال اأن املدعى عليها ال تنازع يف قيمة املطالبة واإمنا توؤكد عدم 

ا�ستحقاق املدعية لها الإلغاء االتفاقية �سند الدعوى يف 2013/7/1٥ اإ�سافة اإىل 

اأنها قامت بدعوى اأخرى رقم )201٥/329م( ت�ستند فيها اإىل هذه االتفاقية مبا 

يعني اأنها �سحيحة.

باإلزام   ...« مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  حكمت  201٥/10/22م  وبجل�سة  وحيث 

املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ املطالبة وقدره ت�سعة وع�سرون األف رياالاً مع 

ا على حم�سر االجتماع املوؤرخ  اإلزامها بامل�ساريف ومائة ريال اأتعاب حماماة, » تاأ�سي�ساً
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يف 2013/٥/1٥ كدليل اإثبات وورقة عرفية مل يقع اإنكارها لتكون حجة على من 

اأما االتفاقية اجلديدة  وقعها وقد اأ�سبحت الدعوى راجحة باأداء اليمني املتممة 

فهي ال ت�سري  اإىل اإلغاء املح�سر االأول اإ�سافة اإىل خلو امللف مما يفيد اأن زوج املدعية 

كان ميثلها.

اأمام  فا�ستاأنفته   ).........  ( عليها  املدعى  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

اإلغاء  طلب  يف  )201٥/693م(  رقم  حتت  قيد  حيث  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة 

ا اإىل �سبب وحيد متثل يف  ا برف�س الدعوى ا�ستناداً احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا للمادة )1٥7(  خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله لوجهني اأولهما اأنه طبقاً

التزامه  تنفيذ  االمتناع عن  املتعاقدين  من  لكل  املدنية  يجوز  املعامالت  قانون  من 

اإذا مل يقم املتعاقد االآخر بتنفيذ ما التزم به وباعتبار اأن املدعية التزمت ببذل 

جهود الإكمال متطلبات الربنامج التاأ�سي�سي ح�سب حم�سر االجتماع رقم )14( فقد 

ثبت عدم قيامها بذلك وبالتايل فهي ال ت�ستحق مبلغ املطالبة خا�سة اأن زوجها هو 

الذي قام بتلك االأعمال وا�ستلم مقابلها املبالغ. كما اأن حم�سر االجتماع رقم )14( 

األغي باتفاقية ال�سراكة التي مل تطعن فيها املدعية واأن قيمة تلك اجلهود اأ�سبحت 

ا من ح�ستها من راأ�سمال ال�سركة البالغ مائتي األف ريال حيث مل ت�سدد  متثل جزءاً

اأن هذا االتفاق  ا على  اأي مبلغ مايل, وقد جاء البند )11( نا�ساً نظري تلك احل�سة 

اجلديد ال يعدل م�ستقبالاً اإال مبوجب اتفاق خطي موقع من اجلميع. ويتمثل الوجه 

اليمني  املحكمة  وجهت  عندما  االثبات  قانون  من   )7٨( املادة  خمالفة  يف  الثاين 

املتممة للمدعية رغم اأن امل�ستاأنفة ال تنازع يف مقدار املطالبة واإمنا تنازع يف عدم 

يف  املوؤرخة  باالتفاقية   )14( رقم  االجتماع  حم�سر  اإلغاء  مبوجب  له  ا�ستحقاقها 

ذات  وهو  فيه  الطعن  يقع  مل  الذي  الكامل  الدليل  معه  يتوفر  مما  2013/7/1٥م 

ا  ال�سند الذي اعتمدته املدعية يف ق�سية اأخرى رقم )201٥/329م( ليكون �سحيحاً

عالوة على اأن زوجها مثلها يف القيام بتلك االأعمال وا�ستلم مقابلها مبالغ مالية.

»...بقبول  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/1/3م  وبجل�سة  وحيث 

رافعته  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

ا على اأنه فيما يتعلق بالدفع بالقيام على غري ذي �سفة فهو غري  بامل�ساريف«. تاأ�سي�ساً

وجيه ذلك اأنه  قبل انتهاء اإجراءات تاأ�سي�س ال�سركة وقيامها قانوناًا ال بد من وجود 

عقود با�سمها حتت التاأ�سي�س لتعيني من �سيقوم بالدرا�سات الفنية للم�سروع والتمثيل 

اإيداع  اأجل  من  التجارية  ال�سركات  قانون  من  )140/ج(  املادة  ح�سب  البنوك  لدى 
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مقا�ساتها  فيجوز  للتاأ�سي�س  الالزم  بالقدر  قائمة  �سخ�سيتها  لتكون  التاأ�سي�س  قيمة 

بعد ت�سجيلها اأما بقية االأ�سباب فهي تت�سم باال�سطراب اإذ اأن ما ا�ستلمه زوج امل�ستاأنف 

2013/٥/1٥م بل  �سدها ال ميثل املكافاأة التي جاء بها حم�سر االجتماع املوؤرخ يف 

لكونه مدير الكلية وقد خال امللف مما يفيد �سدادها لها اإ�سافة اإىل اأن الدعوى رقم 

)201٥/329م( ال عالقة لها بالدعوى املاثلة الأن �سراكتها بال�سركة وطلبات اأخرى 

النظر عن مدى جوازها من  املتممة فبغ�س  اليمني  املكافاأة. ويف خ�سو�س  ال ت�سمل 

نتيجة  اأي  ترتيب  دون  البداية  حكم  ل�سحة  يكفي  البينات  من  املتوفر  فاإن  عدمه 

اأن املجهودات التي ا�ستحقت مبوجبها امل�ستاأنف �سدها  عن تلك اليمني, عالوة على 

2009م وفرباير  ال�سركة كانت بذلت يف الفرتة ما بني فرباير  )20%( من ح�س�س 

2013م بينما تتعلق املكافاأة باملح�سر رقم )14( بالفرتة ما بني 2013/٥/1٨ ويونيو 

2014م ليكون االجتماعان م�ستقلني عن بع�سهما.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنفة ) ...........( فطعنت فيه بالنق�س 

اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 

املقبول  للمحاماة  و.....   ..... مكتب  من   .... املحامي  من  موقعة  2016/2/10م 

اأمام هذه املحكمة بو�سفه وكيالاً عن الطاعنة وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك مع ما 

يفيد �سداد الر�سم والكفالة ومت اإعالن املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها 

�سممت  مبذكرة  الرد  هذا  على  الطاعنة  فعقبت  الطعن  رف�س  فيها  طلبت  مبذكرة 

فيها على الطلبات الواردة ب�سحيفة الطعن فردت املطعون �سدها علي هذا التعقيب 

مبذكرة مت�سكت فيها بطلبها ال�سابق.

فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  وقف  املحكمة  قررت  2016/٥/24م  وبجل�سة  وحيث 

ا حلني الف�سل يف الطعن. موؤقتاً

وحيث اأقيم الطعن على ال�سببني التاليني:

: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله لوجهني: اأوالاً

الوجه االأول: خمالفة املادة )1٥7( من قانون املعامالت املدنية التي جتيز لكل من 

املتعاقدين االمتناع عن تنفيذ التزامه اإذا مل يقم املتعاقد االآخر بتنفيذ ما اإلتزم 

األتزمت املطعون �سدها ببذل  ا ملح�سر االجتماع رقم )14( �سند الدعوى  به وطبقاً

اأنها مل تبذل  املكافاأة وقد تبني  التاأ�سي�سي مقابل  جهود الإكمال متطلبات الربنامج 
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الدعوى  اأقر به ب�سحيفة  امل�سروع ح�سبما  واإمنا قام زوجها بدور مدير  اأي جمهود 

العمالية التي رفعها �سد الكلية لينتقل عبء اإثبات قيامها بتلك اجلهود اإليها فلم تقدم 

يف �ساأنه اأي م�ستند اأو بّينة اإ�سافة اإىل اأنها غري مقيمة بال�سلطنة ومل تطعن يف ذلك.

الوجه الثاين: خمالفة املادة )140( من قانون ال�سركات التجارية وبالتايل عدم 

حمدودة  ال�سركة  تعترب  ال  املادة  تلك  فح�سب  عليها.  للقيام  الطاعنة  �سفة  توفر 

ا وال تكون م�سوؤولية ال�سركاء حمدودة اإال بتوافر �سروطها  امل�سوؤولية موؤ�س�سة نهائيًّ

الثالثة ) توقيع ال�سركاء للعقد التاأ�سي�سي وحتديد احل�س�س وقيمتها وت�سجيله( 

طبقُا  تاأ�سي�سها  بعد  واإمنا  التاأ�سي�س  عند  معنوية  �سخ�سية  لها  تكون  ال  وبالتايل 

للمواد ) 3 , 6 , 1٥( من ذات القانون اإال يف حالة الغري ح�سن النية فاملطعون �سدها 

ا فيه الأنها ن�ساأت يف  لي�ست غريا ح�سن النية واأن �سند الدعوى مل تكن الطاعنة طرفاً

ي�سمل  فيه  املطعون  اعتمده احلكم  الذي  الدعوى  �سند  اأن  2013/7/29م يف حني 

تاريخني 2013/3/13 و 2013/٥/1٥م ويف كليهما ال يوجد كيان قانوين مب�سمى 

الطاعنة. هذا اإ�سافة اإىل اأن �سند الدعوى ) حم�سر االجتماع رقم )14( ( باطل 

مل  �سبعة  من  ثالثة  وقعه  من  الأن  ال�سركاء  جميع  ومن  الطاعنة  من  توقيعه  لعدم 

هي  الكلية  مدير  اأن  وباعتبار   . اأ�سالاً لها  كيان  وجود  لعدم  عنها  مفو�سني  يكونوا 

ا�ستخدام عمال غري عمانيني غري  العمل حتظر  املادة )1٨( من قانون  فاإن  وظيفة 

ا اإىل اأن املطعون �سدها مل تكن حا�سلة على  حا�سلني على ترخي�س  من الوزارة ونظراً

ترخي�س فاإن العقد حمل الدعوى يكون باطالاً ال يعتد به ح�سب املادة )4/67( من 

قانون املعامالت املدنية.

ا: اخلطاأ يف اال�سناد ويف فهم الواقع وخمالفة الثابت باالأوراق, فقد جاء اجتماع  ثانياً

2013/7/1٥ لتاأ�سي�س ال�سركة ) �س م م( دون الطعن فيه اأي اأنه مت بعد �سهرين من 

االجتماع رقم )14( مما يوؤكد اأن ال�سركة مل تكن قيد التاأ�سي�س وقت توقيع �سند 

تنفيذية  ال�سراكة على تعيني جلنة  اتفاقية  من  الرابعة  الفقرة  ون�ست  الدعوى, 

من املوؤ�س�سني الإدراة ال�سركة لت�سمية العميد وجمل�س االأمناء واالإ�سراف املبا�سر على 

ا اإىل اإلغاء  االأعمال مبا يعني تنازل املطعون �سدها عن اإدارة الكلية لتلك اجلنة موؤدياً

التي ذكرت باالجتماع  املجهودات  اأن  بالفقرة اخلام�سة  ال�سابق وقد ورد  االجتماع 

ا من ح�سة املطعون �سدها براأ�سمال ال�سركة البالغ مائتا األف  رقم )14( �ستمثل جزءاً

رياالاً غري اأن احلكم املطعون فيه اأ�ساء فهم الوقائع خا�سة اأن حتويل نظري املجهودات 

اإىل جزء من احل�س�س ال يعني اأنها اأجنزتها اأو اأنها حمقة لها اأ�سالاً الأن الدفاع ركز 
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على عدم قيامها باأي عمل مما ن�س عليه ب�سند الدعوى ومل ت�سغل من�سب املدير بل 

ا الإقراره يف الدعوى العمالية. اأن زوجها هو الذي توىل املهمة طبقاً

والت�سدي  املطعون فيه  ا بنق�س احلكم  اأ�سليًّ الطاعنة تطالب  فاإن  وعلى �سوء ذلك 

ذي  غري  على  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

ا نق�س  الدعوى واحتياطيًّ ا برف�س  امل�سـتاأنف والق�ساء جمدداً اإلغاء احلكم  اأو  �سفة 

احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لتنظر فيها من 

جديد بهيئة مغايرة.

ا على �سحيفة الطعن الحظ وكيل املطعون �سدها مبذكرته باأن الورقة  وحيث ورداً

العرفية تعد حجة مبا دّون فيها على �ساحب التوقيع ما مل ينكرها اأو ينكر توقيعه 

ا األزمناه اإياه, فالطاعنة مل تنكر �سند الدعوى ومل تنكر  عليها واأن من األزم نف�سه �سيئاً

توقيعها عليه ليكون حجة يف مواجهتها ومبطالعة املح�سر املوؤرخ يف 2013/7/1٥م 

ا من  اأياً اأو  ا  اأ�سبح ال غياً 2013/٥/1٥م  املوؤرخ يف  اأن املح�سر  اإىل  اأنه ال ي�سري  يت�سح 

اأي  تقدم  مل  الطاعنة  فاإن  املتممة  اليمني  خ�سو�س  ويف  الغية,  اأ�سبحت  بنوده 

اعرتا�س. واأن احلاجة تدعو قبل انتهاء اإجراءات التاأ�سي�س وقيام ال�سركة قانوناًا 

اإىل اأن يتعاقد املوؤ�س�سون مع من يقومون بالدرا�سات الفنية مل�سروع ال�سركة ومع بنوك 

التمويل فتربم عقود با�سم ال�سركة حتت التاأ�سي�س وهو ما ي�سفي عليها ال�سخ�سية 

ا للمادة )140/ج(  املعنوية يف طور التاأ�سي�س بالقدر الالزم للتاأ�سي�س ميثلون وطبقاً

القدر  فهذا  ال�سركة  �سخ�سية  املوؤ�س�سني ميثلون  فاإن  التجارية,  ال�سركات  قانون  من 

الالزم للتاأ�سي�س يجيز مقا�ساتها بعد قيام كيانها بت�سجيلها يف ال�سجل التجاري. وقد 

اأثبتت املطعون �سدها التزام الطاعنة جتاهها من خالل ما ت�سمنه حم�سر االجتماع 

بني  ما  املحددة  الفرتة  خالل  ا  �سحيحاً قام  به  كلفت  الذي  العمل  واأن   )14( رقم 

2013/٥/1٨م و�سهر يونيو 2014م.

بالدعوى  لها  عالقة  فال  )201٥/13٨م(  رقم  العمالية  بالدعوى  يتعلق  فيما  اأما 

املاثلة وهي مقامة من فار�س �سلمان جميد ال�سامل �سد �سركة فجر م�سقط الوطنية 

من   )%20( ن�سبة  �سدها  املطعون  مبوجبها  ا�ستحقت  التي  املجهودات  خ�سو�س  ويف 

ح�س�س الطاعنة كانت بذلتها يف الفرتة ما بني فرباير 2009 وفرباير 2013م وهي 

تطالب  فاإنها  لذا   .)14( رقم  االجتماع  حم�سر  مو�سوع  املكافاأة  فرتة  عن  تختلف 

برف�س الطعن واإلزام رافعته بامل�ساريف.
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وحيث عقبت الطاعنة على هذا الرد مبذكرة �سممت فيها على ما ورد ب�سحيفة الطعن 

فردت املطعون �سدها على هذا التعقيب مبذكرة مت�سكت فيها مبا ورد مبذكرة ردها.

�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

وال�سبب  االأول  ال�سبب  من  االأول  بالوجه  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  حيث 

الثاين �سديد ذلك اأنه  من املقرر اأن ملحكمة املو�سوع ال�سلطة التامة يف حت�سيل فهم 

الوقائع من الدعوى ويف وزن وتقدير االأدلة املقدمة فيها واالأخذ مبا تقتنع به منها 

وطرح ما عداها وح�سبها يف ذلك اأن تقيم ق�ساءها على ا�سباب �سائغة تكفي حلمله.

املعامالت  قانون  من   )1٥7( املادة  اإىل  ا  وا�ستناداً الطاعنة  فاإن  ذلك  كان  وملا  وحيث 

املدنية تدفع بعدم اأحقية املطعون �سدها ملبلغ املطالبة وقدره ت�سعة وع�سرون األف 

رياالاً بعنوان مكافاأة لعدم قيامها بالتزاماتها امل�سمنة مبح�سر االجتماع رقم )14( 

املوؤرخ يف 1٥/٥/2013.

حق  يف   ......... املدعو  ح�سور  يت�سح  الدعوى  �سند  املح�سر  هذا  اإىل  فبالرجوع 

زوجته املطعون �سدها واتفق احلا�سرون االأربعة ح�سبما جاء بالفقرة الثانية على 

ا�سناد مهمة مدير م�سروع تاأ�سي�س الكلية ) الطاعنة( اإىل املطعون �سدها وحددت 

التاأ�سي�سي  الربنامج  متطلبات  الإكمال  اجلهود  بذل  يف  املهمة  تلك  الثالثة  الفقرة 

وغريها من املتطلبات حلني تعيني عميد الكلية يف �سهر يونيو 2014م مقابل مكافاأة 

مببلغ األف وخم�سمائة ريال ملدة �ستة اأ�سهر بداية من 2013/٥/1٨م ليقع الرتفيع فيها 

على اأثرها اإىل األفني وخم�سمائة ريال حتى �سهر يونيو 2014 عند تعيني عميد الكلية.

اتفاق  باأن  املكافاأة  لهذه  املطعون �سدها  ا�ستحقاق  ا ال�ستبعاد  اأي�ساً الطاعنة  ودفعت 

االأخرية  هذه  اأن  خا�سة  واألغاه   )14( رقم  االجتماع  حم�سر  جب   2013/7/1٥

تنازلت �سمنه عن تلك املهمة عندما اتفق احلا�سرون ) املوؤ�س�سون ال�سبعة( من بينهم 

املطعون �سدها على تاأ�سي�س �سركة حمدودة امل�سوؤولية وتكملة اإجراءات الت�سجيل 

واعتمدوا توزيع احل�س�س فيما بينهم على اأن تكون املطعون �سدها �سريكة بن�سبة 

)20%( من احل�س�س ووافقوا على تعيني جمل�س اإدارة واختيار رئي�س وتعيني جلنة 
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الكلية وجمل�س  اأ�سخا�س وت�سمية عميد  تنفيذية منهم الإدارتها تتكون من ثالثة 

االأمناء واالإ�سراف املبا�سر على االأعمال. كما اتفقوا بالفقرة اخلام�سة على قيمة 

راأ�سمال ال�سركة مبا قدره مليون ريال األزم االأع�ساء ب�سداد ح�ستهم ح�سب الن�سبة 

ح�ستها  كامل  �سداد  من  اأعفيت  التي  �سدها  املطعون  با�ستثناء  منهم  لكل  املحددة 

ل�سدادها م�ساريف مرحلة ما قبل التاأ�سي�س التي تكفلتها مبجهود �سخ�سي يف متابعة 

باململكة  اجلامعة  مع  والتن�سيق  االت�سال  وتاأمني  ا  واأكادميياً ا  مهنياً الكلية  �سوؤون 

واال�سرتاطات  االأكادميية  املتطلبات  وكافة  املطلوبة  الدرا�سات  واإعداد  املتحدة 

فرباير  �سهر  اإىل   2009 من  �سنوات  اأربع  مدى  على  العايل  التعليم  بوزارة  اخلا�سة 

2013م واحل�سول على قرار االإن�ساء ومت تعداد جميع املراحل املنجزة منها وعددها 

ثالثة ع�سر مرحلة واتفق احلا�سرون على اأنه ال ميكن تعديل هذا االتفاق االأخري 

اإال مبوجب اتفاق خطي موقع من جميع االأطراف.

اإلغاء  على  ا  وحرفياً �سراحة  التن�سي�س  يتم  مل  ولئن  اأنه  تقدم  مما  يت�سح  وحيث 

حم�سر االجتماع رقم )14( باالتفاقية االأخرية فاإن موافقة املوؤ�س�سني ومن بينهم 

العميد  وت�سمية  ال�سركة  اإدارة  لتتوىل  تنفيذية  جلنة  تعيني  على  �سدها  املطعون 

كمدير  �سدها  املطعون  مهمة  اإنهاء  على  وا�سحة  داللة  يدل  االأعمال  من  وغريها 

للكلية التي اقت�سرت على فرتة ما قبل الـتاأ�سي�س اأي من 2009 اإىل 2013م وقد ثبت 

من االتفاقية االأخرية باإقرار املوؤ�س�سني اأنها قامت باالأعمال املناطة بعهدتها خالل 

مرحلة ما قبل التاأ�سي�س وهو ما حدا بهم اإىل ا�ستثنائها من �سداد قيمة ح�ستها كاملة 

اجلل�سة  حم�سر  مو�سوع  للمكافاأة  اأحقيتها  با�ستيفاء  ومقرين  اأعاله  ذكر  ملا  ا  اعتباراً

رقم )14( لت�سبح �سريكة وم�ستثمرة بن�سبة م�ساركتها املحددة )20%( براأ�س املال 

وهو ما يجعلها غري حمقة يف املطالبة بقيمة تلك املكافاأة عن مرحلة ما قبل التاأ�سي�س 

ب�سحة  اإقرارها  على  عالوة  ح�ستها  لكامل  �سدادها  يفيد  مبا  تدل  مل  اأنها  خا�سة 

اتفاقية 2013/7/1٥ عندما ا�ستندت اإليها يف الدعوى التجارية التي اأقامتها �سد 

بال�سركة  مهمتها  اأداء  من  بتمكينها  للمطالبة  )201٥/329م(  رقم  حتت  الطاعنة 

ك�سريك واطالعها على ما اتخذ من قرارات وعلى و�سعها املايل وندب خبري للغر�س 

واإلزام بقية ال�سركاء ب�سداد ح�ستهم وتعوي�سها عن االأ�سرار الناجتة عن اق�سائها 

عن مبا�سرة عملها ك�سريك وذلك ح�سبما جاء ب�سورة من �سحيفة الدعوى.

اأو ا�ستالم مبلغ املكافاأة  وحيث وعن مدى متثيلها من قبل زوجها �سواء باأداء املهمة 

فهو يف غري طريقه اإذ اأن ما ا�ستلمه من مبالغ مالية قدرها )٥14٥2.600 ر.ع( كان 
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مقابل الوظيفة التي كان يوؤديها بال�سركة وال عالقة لها مب�ستحقات املطعون �سدها 

الكلية مبوجب  اأنه كان ممثالاً لها يف القيام مبهمة مدير  اأنه ال يوجد ما يفيد  كما 

اأن ما تقا�ساه من رواتب وم�ستحقات خم�س�س  حم�سر االجتماع رقم )14( خا�سة 

للفرتة ما بني �سهر يوليو 2013 و�سهر دي�سمرب 2014.

وحيث وبتو�سل احلكم املطعون فيه اإىل اأحقية املطعون �سدها ملبلغ املطالبة بعنوان 

مكافاآت مقابل اجلهود التي بذلتها خالل مرحلة ما قبل تاأ�سي�س ال�سركة يعد خطاأ 

ا بالق�سور والف�ساد  يف فهم الواقع وخمالفته للثابت باالأوراق وهو ما يكون معه مت�سماً

يف اال�ستدالل مما  يتعني نق�سه.

اعتربت  عندما  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )140( املادة  خمالفة  وعن  وحيث 

املادة  وح�سب  اأنه   ذلك  �سديد  غري  فهو  عليها  للقيام  �سفة  ذات  الطاعنة  املحكمة 

فيها  تكون  وال  ا  نهائيًّ موؤ�س�سة  تعترب  ال  امل�سوؤولية  حمدودة  ال�سركة  فاإن  املذكورة 

م�سوؤولية ال�سركاء حمدودة اإال بتوافر �سروطها ) توقيع العقد التاأ�سي�سي من قبل 

ال�سركاء وحتديد عدد احل�س�س وحترير كامل قيمتها االأ�سمية وت�سجيل ال�سركة 

بال�سجل التجاري(.

وحيث اأن ما جاء باتفاقيتي 2013/٥/1٥ و 2013/7/1٥م يعد اأعماالاً حت�سريية 

خالل مرحلة ما قبل تاأ�سي�س ال�سركة, حيث ولئن ال تتمتع ب�سخ�سية معنوية فاإن 

بع�س االأعمال التاأ�سي�سية ي�ستوجب القيام بها با�سمها مع و�سع عبارة ) قيد التاأ�سي�س( 

كفتح ح�ساب م�سريف الإيداع قيمة احل�س�س امل�سددة هذا اإ�سافة اإىل اأن القيام بهذه 

من  وتوقيعه  التاأ�سي�سي  العقد  حترير  بعد  201٥/4/6م  يف  اإال  يتم  مل  الدعوى 

خالل  وت�سجيله  2013/7/30م  بتاريخ  وذلك  وقيمتها  ح�ستهم  وحتديد  ال�سركاء 

القيام عليها كانت  انها عند  اأي  التجاري  ال�سجل  ال�سنة ح�سبما جاء ببيانات  نف�س 

ا للمادة )140( امل�سار اإليها اأعاله لتكون ذات �سفة بغ�س  ال�سركة قائمة قانوناًا وطبقاً

النظر عن عدم ح�سورها تاريخ االتفاق الذي اأعد خالل مرحلة التاأ�سي�س وهو ما 

مت ت�سحيحه بتطبيق مقت�سيات تلك املادة مما يتعني معه رد هذا الدفع.

واالإثبات  التحقيق  من  ملزيد  حاجة  دون  فيها  للف�سل  �ساحلة  الدعوى  اأن  وحيث 

واإعماالاً باملادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فاإن املحكمة تت�سدى ملو�سوع اال�ستئناف رقم )201٥/693م( م�سقط بنق�س احلكم 
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واإلزام  الدعوى  برف�س  جديد  من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  واإلغاء  فيه  املطعون 

للطاعنة طبق  الكفالة  ورد  التقا�سي  بامل�ساريف عن جميع مراحل  املطعون �سدها 

�ملو�د ) 1٨3, 247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

لال�ستئناف رقم )201٥/693م( م�سقط وذلك باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء من 

جديد برف�س الدعوى واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف عن جميع مراحل التقا�سي 

ورد الكفالة للطاعنة ». 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2٥ /2016/10م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  عـبـداالإلــــه  د.   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)16٨(

الطعن رقم 2016/٨7م

وكيل) ت�سرف- نفاد(

اإليه  - اأثره  وين�سرف  االأ�سيل  على  حجة  يكون  الوكيل  يربمه  الذي  الت�سرف 

باعتباره ممثالاً يف الت�سرف الذي اأبره الوكيل حل�سابه طاملا اأن الت�سرف يدخل 

يف نطاق الوكالة.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع علي ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن املطعون 

الطاعن ) ......( واملطعون �سدها االأوىل )  اأقامت على  الثانية ) ......(  �سدها 

.......( الدعوى رقم )2014/٥7٥م( جتاري م�سقط االبتدائية بطلب احلكم:

واملعامل  احلدود  املبينة  ال�سقة  بت�سليم  ومنفردين  مت�سامنني  باإلزامهما   : اأوالاً

املبلغ  ورد  العقد  ف�سخ  اأو  امللكية  نقل  اإجراءات  اإنهاء  مع  لل�سكن  جاهزة  بال�سحيفة 

ا ومائتان وخم�سون ريال عماين. املدفوع وقدره �ستة وع�سرون األفاً

ا: دفع غرامات التاأخري بواقع مائة ريال عماين من تاريخ 2011/٨/30م حتى  ثانياً

تاريخ �سدور احلكم.

2011/٨/30م  ا من  ا اعتباراً ا: التعوي�س عن االأ�سرار بواقع )400 ر.ع( �سهريًّ ثالثاً

حتى تاريخ �سدور احلكم والزامهما بامل�سروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.

وقالت بياناًا لها اأنها ا�سرتت ال�سقة املبّينة املعامل واالأو�ساف بال�سحيفة على اأن يتم 

الت�سليم يتم  2011/٨/30م ويف حالة االإخالل مبوعد  لل�سكن يف  ت�سليمها جاهزة 

خم�سة  قدره  مبلغ  نظري  وذلك  ريال  مائة  قدرها  �سهر  كل  عن  تاأخري  غرامة  دفع 

ا ومائتني ريال مبوجب ثالث  األفاً األف ريال دفعت منه مبلغ �ستة وع�سرون  وثالثون 
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وامل�سوق  العقاري  الو�سيط  بو�سفها  االأوىل  �سدها  املطعون  من  موقعة  اإي�ساالت 

واملطعون  الطاعنة  اأن  اإال  امل�ستحقة  االأق�ساط   ب�سداد  التزامها  وبرغم  للم�سروع. 

مادية  اأ�سرار  ا�سابها  مما  التعاقد  حمل  ال�سقة  بت�سليمها  يقوما  مل  االأوىل  �سدها 

ومعنوية فقد اأقامت الدعوى بطلباتها �سالفة البيان. واملحكمة بعد اأن ندبت خبري 

باإلزام املدعى  201٥/4/27م  يف الدعوى با�سر ماأموريته واأودع تقريره, ق�ست يف 

عليهما بالت�سامن:

بت�سليم املدعية ال�سقة املبينة بالتعاقد املوؤرخ يف غ�سون 2011م وعري�سة الدعوى 

وتقرير اخلبري.

ا من  �سهريًّ ريال عماين  مائة  الت�سليم مببلغ  تاأخري عن  للمدعية غرامة  يوؤديا  باأن 

تاريخ 2011/9/30م حتى الت�سليم الفعلي لعني النزاع جاهزة لل�سكن.

ا عن االأ�سرار املعنوية التي  باأن يوؤديا للمدعية مبلغ قدره مائتي ريال عماين تعوي�ساً

حاقت بها مع اإلزامهما بامل�ساريف, )100( ريال مقابل اأتعاب حماماة.

)201٥/39٨م(  رقم  باال�ستئناف  احلكم  هذا  االأوىل  �سدها  املطعون  ا�ستاأنفت 

اأن  وبعد  املحكمة.  ذات  لدى  )201٥/4٨7م(  برقم  الطاعن  ا�ستاأنفه  كما  م�سقط, 

�سمت اال�ستئنافني حكمت يف 201٥/12/21م:

ا فيما ق�سى  : يف اال�ستئناف رقم )201٥/39٨م( باإلغاء احلكم امل�ستاأنف جزئياً اأوالاً

به من اإلزام امل�ستاأنفة ) ........( بت�سليم ال�سقة حمل الدعوى و�سداد املبلغ املحكوم 

ا بعدم قبول الدعوى بالن�سبة  به بالت�سامن مع امل�ستاأنف �سده الثاين والق�ساء جمدداً

درجتي  عن  بامل�ساريف  االأوىل  �سدها  امل�ستاأنف  واإلزام  �سفتها  النتفاء  للم�ستاأنفة 

التقا�سي ومائتي ريال اأتعاب املحاماة.

واإلزام  امل�ستاأنف  ا: يف اال�ستئناف رقم )201٥/4٨7م( برف�سه وتاأييد احلكم  ثانياً

امل�ستاأنف بامل�ساريف.

طعن الطاعن يف هذا احلكم بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه 

ا بها �سند الوكالة وم�سحوبة مبا  املحكمة العليا موقعة من حمام مقبول اأمامها مرفقاً

فلم  للمطعون �سدها  الطعن  اأعلنت �سحيفة  والكفالة.  املقررة  الر�سوم  �سداد  يفيد 

ت�ستعمل املطعون �سدها الثانية حقها يف الرد وا�ستعملت املطعون �سدها حقها يف الرد 
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مبذكرة اختتمتها بطلب رف�س الطعن وعقب عليها الطاعن مبذكرة طلب يف ختامها 

الق�ساء له بطلباته ب�سحيفة الطعن.

�ملحكمة

اأقيم الطعن على �سببني ينعى بهما الطاعن على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق 

القانون والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل اإذ ق�سي باإلزامه بت�سليم �سقة 

ا على اخالله  التداعي للمطعون �سدها الثانية وغرامة التاأخري والتعوي�س تاأ�سي�ساً

ب�سروط التعاقد وعدم ت�سليمها �سقة التداعي يف امليعاد املحدد بعقد البيع حني اأنه 

االأخرية  مع  عقود  ثمة  على  توقيعه  بعدم  بدرجتيها  املو�سوع  حمكمة  اأمام  مت�سك 

ب�ساأن �سقة التداعي ومن ثم يكون غري ملزم باأي اإلتزام قبلها ف�سالاً عن اأن تعاقدها 

مع املطعون �سدها االأوىل ببيع ال�سقة لها ال يكون حجة عليه اإال بعد التوقيع على 

عقد البيع وفق الوارد بالبند الثاين من عقد الت�سويق للوحدات اململوكة له واملربم 

بينه وبني املطعون �سدها االأوىل والتي مل تقم بتحويل ثمة مبالغ له من ثمن وحدة 

التداعي ومن ثم تنتفي �سفته يف الدعوى واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر 

ا مبا يوجب نق�سه. فاإنه يكون معيباً

ال�سلطة  املو�سوع  لقا�سي  اأن  املحكمة  املقرر يف ق�ساء هذه  كان من  ملا  النعي مردود, 

التامة يف تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن االأدلة املقدمة اإليه فيها كما اأن 

له اأن ي�ستظهر مدلول العقد املتنازع عليه مما ت�سمنته عبارته على �سوء الظروف 

التي اأحاطت بتحريره وما يكون قد تقدمه من اتفاقات عن مو�سوع التعاقد ذاته. 

اإذ ذلك من حت�سيل فهم الواقع. واأن الت�سرف الذي يربمه الوكيل يكون حجة على 

االأ�سيل وين�سرف اأثره اإليه باإعتباره ممثالاً يف الت�سرف الذي اأبره الوكيل حل�سابه 

طاملا اأن الت�سرف يدخل يف نطاق الوكالة.

ا يف ق�ساء هذه املحكمة » اأن البيع عقد ر�سائي مل ي�سرتط القانون   واأن املقرر اأي�ساً

الكتابة  ا�سرتاط  واأن  املتبايعني,  ترا�سي  مبجرد  ينعقد  بل  ا  خا�ساً �سكالاً  النعقاده 

والعقد  االأوراق  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا  اإثباتها.  ملجرد  الر�سائية  العقود  يف 

املربم بني الطاعن واملطعون �سده االأول اأنه مت االتفاق بينهما على اأن يقوم االأخري 

الطاعن  ميلكها  التي  التجارية  واملحال  ال�سكنية  ال�سقق  مبيعات  وترويج  بت�سويق 

املبيعة  ال�سقق  ثمن  كامل  وا�ستالم  بامل�سروع  اخلا�سة  االتفاقات  وحترير  واإجراء 

والطبقات  ال�سقق  بتمليك  الت�سرفات  كافة  وباإجراء  اإليه  وحتويها  الطاعن  ل�سالح 
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للم�سروع وكان احلكم املطعون فيه قد خل�س اإىل اأن العالقة بني املطعون �سده الثاين 

والطاعن هي عالقة و�سيط عقاري لرتويج وبيع ال�سقق ال�سكنية واملحال التجارية 

ل�سالح الطاعن.

وقد قامت بتنفيذ االتفاق من ترويج وحدة التداعي وعر�سها للبيع فتقدمت املطعون 

االأخرية  منها  االأوىل وقد قبلت  املطعون �سدها  مع  فتعاقدت عليها  الثانية  �سدها 

الثمن النهائي املعرو�سة به و�سددت الدفعات املتفق عليها ومن ثم تكون اإراداتهما قد 

تالقتا على قيام االلتزام بالبيع ونفاده من اإيجاب �سادر من املطعون �سدها االأوىل 

بالتعاقد ودفع الثمن قابلة قبول املطعون �سدها الثانية من قبول الثمن املدفوع وفق 

البني  وكان  ميعاد حمدد.  املبيعة يف  ال�سقة  ت�سليمها  والذي ت�سمن  بينهما  االتفاق 

من امل�ستندات املقدمة واإي�ساالت �سداد اأق�ساط الوحدة املبيعة �سداد الثمن املدفوع 

�سيكات  باإ�سدار  قامت  والتي  اأالأوىل  �سدها  للمطعون  الثانية  �سدها  املطعون  من 

بقيمة تلك املبالغ بعد خ�سم عمولتها يف بيع الوحدة ل�سالح الطاعن وكذا ا�ستالم 

اآالف و�سبعمائة وخم�سون ريال عماين مبا�سرة  الطاعن مبلغ )٨7٥0 ر.ع( ثمانية 

من املطعون �سدها واإقراره باال�ستالم ب�سند قب�س حمرر يف 2012/1/2م عبارة عن 

�سدها  املطعون  لت�سرف  منه  ا  اإقراراً فيكون  املبيعة  ال�سقة  ثمن  من  الثانية  الدفعة 

االأول لالتفاق على بيع وحدة التداعي وقبول هذا التعاقد الذي اأجرته االأخرية 

مع امل�سرتية وتكون من ثم �سروط ذلك االتفاق والتعاقد ين�سرف اأثاره اإليه يلتزم 

ا لبنود االتفاق للم�سرتية. وال  ا بت�سليم الوحدة املتعاقد عليها وفقاً بها ويكون ملتزماً

يغري من ذلك ما نعاه الطاعن.

اأن قبول املطعون  اإذ  اإن عدم توقيعه على عقد البيع يجعله غري ملتزم مبا ورد به 

�سدها االأوىل ثمن الوحدة امل�سددة من املطعون �سدها الثانية وقبول الطاعن املبلغ 

ا وموافقة منه على البيع واإن التوقيع على  امل�سدد عنها من �سالف الذكر له هو اإقراراً

واإذ  العقد,  يبطل  ال  التوقيع  وعدم  التعاقد  الإثبات  �سكلي  اإجراء  اإال  هو  ما  العقد 

اإلتزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإن ما ينعاه الطاعن باأ�سباب طعنه تكون على 

غري اأ�سا�س مبا يتعني معه رف�س الطعن.

وحيث انه عن امل�ساريف فاملحكمة تلزم بها الطاع مع م�سادرة الكفالة.

ولهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واألزمت الطاعن امل�سروفات 

مع م�سادرة الكفالة ». 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق2016/10/2٥م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  عـبـداالإلــــه  ـد.   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)169(

الطعن رقم 201٥/739م

�سروط-  ن�سر-  اإعالن)   – ف�ساد(  تناق�س-  حكم)   – تنظيم(   – حم�سر  خبري) 

بطالن- نظام عام( 

ا باأعماله فال تتحقق الغاية التي اأرادها امل�سرع من  - اإذا مل يحرر اخلبري حم�سراً

ا للمادة )21( من قانون االإجراءات  هذا االإجراء مما يرتب بطالن تقريره طبقاً

املدنية والتجارية. وبالتايل بطالن احلكم الذي ا�ستند اإليه.

يف�سد احلكم التناق�س الذي تتماحى به االأ�سباب بحيث ال يبقى بعدها ما ميكن  -

معه اأن يفهم على اأي اأ�سا�س ق�ست املحكمة مبا ق�ست به يف املنطوق كما ي�ست�سف 

ا يف ذاته  املادة  )172( من قانون االإجراءات املدنية يكون احلكم م�ستوفياً من 

ا مع القاعدة بوجوب اأن يحمل العمل القانوين بنف�سه دليل  جميع اأ�سبابه متا�سياً

�سحته واأن تكون االأ�سباب كافية اأي اأن االأ�سباب التي ي�ستند اإليها احلكم تكفي 

منطقي  رباط  توافر  تقت�سي  منطقية  ا  اأ�سباباً تكون  واأن  منطوقه  ال�ستخال�س 

ووثيق بينها واملنطوق بحيث توؤدي اإىل نتيجته مبعنى عدم وجود اأي تناق�س اأو 

ت�سارب بني االأ�سباب فيما بينها اأو بني االأ�سباب واملنطوق وانتقاء تلك ال�سروط 

ا لالأ�سباب التي تقت�سيها املادة )172( من قانون االإجراءات  يكون احلكم فاقداً

ا للنق�س. ا موجباً املدنية والتجارية لي�سبح باطالاً بطالناًا مطلقاً

يت�سح من خالل ذلك اأن اإعالن اخل�سم املدخل يف مرحلتي التقا�سي مت باملخالفة  -

مبا�سرة  بالقفز  والتجارية,  املدنية  االإجراءات  قانون  من  و10(   9( للمادتني 

ولت�سبح  باطالاً  ليكون  العادية  الطرق  اإجراءات  ا�ستنفاذ  دون  بالن�سر  لالإعالن 

ا  اخل�سومة غري منعقدة يف مواجهته يف اإطار الدعوى الفرعية واال�ستئنايف طبقاً

املادة )20(  املتعلقة به وفق  اإىل بطالن االإعالنات  للمادة )70( وهو ما يوؤدي 
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تثريه  العام  النظام  يهم  بطالن  وهو  والتجارية,  املدنية  االإجراءات  قانون  من 

املحكمة من تلقاء نف�سها.

الوقائع 

انبنى  التي  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

عليها يف اأن املطعون �سدها االأوىل ) ........( اأقامت الدعويني التجاريتني االأوىل 

�سد  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اأمام  2014/1/13م  بتاريخ  )2014/37م(  رقم 

�سند  االتفاقية  ف�سخ  طلب  يف  مدخل(  خ�سم   (  ........  ).........  ( الطاعنة 

مبلغ  لها  توؤدي  باأن  اأالأوىل  عليها  املدعى  واإلزام  2013/٨/13م  وملحقها  الدعوى 

واحد وع�سرين األف رياالاً والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 

بالتزاماتها  الإخاللها  رياالاً  األف  وخم�سني  واحد  مببلغ  ا  مادياً وتعوي�سها  الفعلي 

ا  معنوياً وتعوي�سها  االأعمال  تنفيذ  عن  تاأخري  غرامة  ريال  اآالف  و�ستة  التعاقدية 

بالتزاماتها  �سمعتها كنتيجة عدم وفائها  رياالاً من جراء ت�سويه  األف  �سبعني  مببلغ 

مع الغري وتعوي�سها عما فاتها من ك�سب من جراء اأعمال املدعى عليها الغري م�سروعة 

اإ�سافة اإىل امل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

عار�سة �سمنها اأنه بحكم عزمها على تنفيذ م�سروعني متعلقني باالأن�سطة املرخ�س 

لها اإتيانها  )قطع ون�سر الرخام واالألواح والبالط( مبوقعي ال�سركة الكائنني بعربي 

/ غال, اأبرمت املدعية اتفاقية بتاريخ 2013/7/٥م مع املدعى عليها االأوىل تقوم 

اخلا�سة  بالفونداي�سن(   ( املتعلقة  االأعمال  كافة  بتنفيذ  مبوجبها  االأخرية  هذه 

بامل�سروعني مقابل مائتني وثالثة اآالف رياالاً خالل مدة �ستة اأ�سهر من تاريخ توقيع 

االتفاقية, ونتيجة لعدم قدرة املدعى عليها على اإجناز االأعمال املتفق عليها فقد 

مت تعديل االتفاقية مبوجب امللحق املوؤرخ يف 2013/٨/13م لتكون االأعمال بقيمة 

ا  امللحق جزءاً القيمة االأوىل واعتربت هذا  األف رياالاً بدالاً عن  مائة وثالثة ع�سر 

من االتفاقية ح�سب ر�سالتها املوؤرخة يف 2013/11/11م اإال اأنها اأخلت بها اإخالالاً 

ا بعدم تنفيذ جميع االأعمال خالل املدة املحددة وعدم اإمتام االأعمال املوكلة  ج�سيماً

اإيفاء  املتطلبة, وذلك رغم  والهند�سية  الفنية  واملوا�سفات  ا لال�سرتاطات  وفقاً اإليها 

املدعية بجميع التزاماتها التعاقدية والقانونية وباعتبار اأن االأعمال املتفق عليها 

مع املدعى عيلها االأوىل تعد مرحلة اأوىل لتنفيذ اأعمال اأخرى تت�سمن قيام �سركة 

على  والبالط  الرخام  بتقطيع  خا�سة  اآالت  وتركيب  بتوريد  متخ�س�سة  اإيطالية 
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القواعد واالأ�سا�سات وبناء على عدم قيام املدعى عليها باأعمالها اأو اإمتامها بطريقة 

وتولت  اأعمالها  تنفيذ  عن   ...... تاأخرت  فقد  للموا�سفات  مطابقة  وغري  خاطئة 

ا ل�سوء االأعمال اخلر�سانية واالن�سائية وعدم  اإلغاء مدة ال�سمان نظراً الرتكيب مع 

�سالحيتها لتحمل ال�سغط االأوتوماتيكي والكمي للماكينات وهو ما يجيز للمدعية 

املطالبة بالتعوي�س عما حلقها من خ�سارة وما فاتها من ك�سب من جراء اإخالل املدعى 

عيلها االأوىل بالتزاماتها التعاقدية, لتوافر موجبات امل�سوؤولية والتعوي�س وقيدت 

بتاريخ  )2014/٥1م(  رقم  حتت  واخل�سمني  املحكمة  ذات  اأمام  الثانية  الدعوى 

2014/1/13م يف طلب م�ستعجل بندب خبري هند�سي ملعاينة االأعمال واالن�ساءات 

عدمه  من  املتطلبة  واملوا�سفات  لل�سروط  مطابقتها  مدى  وبيان  حالتها  واإثبات 

واأتعاب  بامل�ساريف  االأوىل  عليها  املدعى  واإلزام  االأعمال  تت�سمنها  التي  والعيوب 

ا اإىل نف�س الوقائع امل�سار اإليها اأعاله واملادة )٨1( من قانون االإثبات  املحاماة ا�ستناداً

وتوافر �سروط قبول الدعوى امل�ستعجلة ال�سكلية واملو�سوعية.

ا على الدعوى االأوىل الحظ وكيل املدعى عليها االأوىل بانها تدفع بدفوع  وحيث ورداً

بتاريخ  املعدلة  االتفاقية  الأن  االأوان  قبل  لرفعها  الدعوى  قبول  عدم  يف  �سكلية, 

اإ�سافة  املتفق عليها  االأعمال  اأ�سهر الإمتام  �ستة  املوكلة مدة  2013/٨/13م منحت 

اإىل اأعمال اأخرى اأ�سندت من املدعية اإىل �سخ�س اآخر مما يوؤكد اأن التاأخري يف اإجناز 

االأعمال ال يعود اإليها واأن هذه الدعوى اأقيمت قبل انهاء تلك املدة, كالدفع بعدم 

ا للمادة )٨6(  قبول الدعوى لعدم اإتباع االإجراءات وعدم اإخطار املدعى عليها طبقاً

من قانون التجارة هذا عالوة على دفعها املو�سوعي املتمثل يف التجهيل يف �سحيفة 

وعدم  القانوين  ال�سند  باعتبارها  االأ�سا�سية  االتفاقية  من  خلت  اأنها  اإذ  الدعوى 

اإ�سافة اخلرائط وتقارير اال�ست�ساري ومل تبني االأعمال املنجزة واالأعمال املتبقية 

ا  وهو ما يتعني معه اإدخال املهند�س اال�ست�ساري املكلف باالإ�سراف على امل�سروع طبقاً

الق�ساء  تطلب  فاإنها  لذا  والتجارية.  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )117( للمادة 

�سند  قيامها على  لعدم  الدعوى  برف�س  ا  اأ�سليًّ املو�سوع  ال�سكليني ويف  الدفعني  طبق 

ا اإدخال املهند�س اال�ست�ساري واإلزام املدعية بامل�ساريف  واقعي وقانوين واحتياطيًّ

واأتعاب املحاماة.

الدفعني  اإىل  اإ�سافة  عليها  املدعى  وكيل  الحظ  الثانية  الدعوى  على  ا  ورداً وحيث 

ا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي  ال�سكليني امل�سار اإليهما اأعاله باأن يدفع اأي�ساً

�سفة الأن الدعوى مقدمة من مكتب ......... يف حني اأن �سند الوكالة املرفق �سادر 
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غري  املرفق  الوكالة  �سند  اأن  كما  االأول  �سفة  لتنتفي  للمحاماة  بلحاف   ..... ملكتب 

موثق لدى الكاتب بالعدل فال يعتد به ك�سند وكالة ر�سمي وال تتوافر فيه ال�سفة 

القانونية اإ�سافة اإىل اأن املحامي الذي وقع �سحيفة الدعوى مل يرد ا�سمه بالوكالة 

للمادة  ا  طبقاً النوعي  االخت�سا�س  بعدم  كالدفع  الدعوى,  رفع  يف  �سفته  لتنعدم 

اأ�سل احلق متنازع فيه  اأن  )1/42( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. ذلك 

الأن ال�سركة املدعية اأ�سندت بع�س االأعمال للمدعى عليها والبع�س االآخر للغري كما 

املاكينات( ليكون عمل املدعى عليها  اإيطاليني ) تركيب  اأ�سندت خلرباء  اأعماالاً  اأن 

ا الأعمال هوؤالء كما اأنها مل توافيها باإخطار ر�سمي عن ال�سلبيات واملالحظات  الحقاً

حتى يت�سنى تداركها كما اأنها منعتها من تكملة اأعمالها ومل ت�سلمها باقي الدفعات, 

ا للمادة )27(  والدفع بعدم قبول امل�ستندات الغري مرتجمة اإىل اللغة العربية طبقاً

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. هذا عالوة على نف�س الدفع املو�سوعي لذا 

اال�ست�ساري  املهند�س  باإدخال  املو�سوع  ويف  ال�سكلية  بالدفوع  بالق�ساء  تطالب  فاإنها 

واإلزام املدعى عليها بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

ا بتاريخ  ا متهيدياً وحيث ويف اإطار الدعوى رقم )2014/٥1م( اأ�سدرت املحكمة حكماً

2014/3/٥م بندب اخلبري الهند�سي ..... اأنهى تقريره بتاريخ 2014/7/٥م الذي 

لبناء قواعد خر�سانية  2013/7/٥م  بتاريخ  ا  اأبرمتا عقداً ال�سركتني  اأن  فيه  جاء 

ريال,  اآالف  وثالثة  مائتني  بقيمة  الرخام  قطع  الأعمال  عليها  ماكينات  لرتكيب 

2013/٨/14م  بتاريخ  رياالاً  األف  مائة وثالثة ع�سر  بقيمة  اآخر  ا  ثم وقعتا عر�ساً

اأبرم  2013/11/11م  وبتاريخ  حمددة  عمل  مراحل  ح�سب  جديدة  ب�سروط 

ملحق اتفاقية )2( بني املدعى عليها االأوىل ) ........( واملدعو ....... )مقاول 

له  عالقة  ال  اأنه  اأي  بالعمل  اخلا�سة  املاكينات  ونقل  وتركيب  لفك  الباطن(  من 

ا ومبعاينة  باأعمال االأ�سا�سات اخلرا�سانية امل�سوؤولة عنها املدعى عليها بناء وا�سرافاً

االأ�سا�سات واملاكينات تبني اأن ال�سركة االإيطالية وردت هذه االأخرية وتولت تركيبها 

على االأ�سا�سات واأبدت عدم ر�ساها على االأ�سا�سات لعدم �سالحيتها لتوفري ال�سمان 

بتاريخ  املدعية  مرا�سلة  اإىل  اأدى  ما  وهو  جيدة  ب�سورة  املاكينات  لت�سغيل  الالزم 

التي  االأ�سا�سات  عمل  يف  العديدة  االأخطاء  من  قلقها  فيها  تبدي  2013/12/1٨م 

ال تتطابق مع اخلرائط وقد رف�ست منح ال�سمان لعمل املاكينات ومن خالل املعاينة 

الحظ اخلبري االأخطاء التي اأ�سارت اإليها ال�سركة ....... بر�سالتها املذكورة وظهور 

اأبرمت  ذلك  �سوء  وعلى   ........ �سركة  قبل  من  ال�سنعة  لرداءة  وت�سققات  عيوب 
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ا مع مقاول اآخر الإجناز اأ�سا�سات جديدة تركب عليها ماكينات اإ�سافية  املدعية عقداً

بنف�س املوقع ومت تعيني مكتب املنازل لال�ست�سارت الهند�سية لالإ�سراف على العمل ومت 

اإكمال ن�سبة )60%( منه وب�سورة جيدة, وبناء على تقرير املكتب اال�ست�ساري املذكور 

االأ�سا�سات  باإزالة  فاإن املدعية تطالب  املاكينات من اجلانب االإيطايل  وعدم �سمان 

اأ�سا�سات  على  املاكينات  وتركيب  ذلك  كلفة  وحتميلها  عليها  املدعى  اأجنزتها  التي 

اأن املدعية �سددت للمدعى عليها مبلغ  فاإن الطرفني اتفقا على  ا  جديدة, وح�سابياً

)4٥200 ر.ع( يف حني اأجنزت هذه االأخرية الفقرة رقم )1( بكلفة �ستة وثالثني 

األف رياالاً والفقرة رقم )2( من العقد لت�ستحق مبلغ خم�سة اآالف ريال يخ�سم مما 

اأما كلفة هدمها قدرها بثالثة  ر.ع(  االأ�سا�سات )40200  لت�سبح كلفة  �سداده  وقع 

اآالف ريال ي�ساف اإىل هذه الكلفة ليكون االإجمايل )43200 ر.ع(.

يف  ت�سرتك  فهي  االأعمال  على  لالإ�سراف  ا  مهند�ساً تعني  مل  املدعية  اأن  اإىل  ا  ونظراً

امل�سوؤولية مع املدعى عليها يف حتمل تكلفة اإزالة االأ�سا�سات واإعادة البناء وتركيب 

املاكينات عليها بالت�ساوي فيما بينهما اأي بقيمة )21600 ر.ع( لكل منهما لت�ستحق 

املدعية هذا املبلغ مع اأحقيتها يف تعيني مقاول جديد الإجناز تلك االأعمال.

يف  املوؤرخة  مبذكرتها  عليها  املدعى  الحظت  اخلبري  تقرير  على  ا  وتعليقاً وحيث 

2014/٥/2٨م باأنه باطل ملخالفته النظام العام والقانون خلم�سة اأوجه:

يقم  ومل  اخل�سوم  ي�سمع  ومل  بنف�سه  املاأمورية  يبا�سر  مل  املنتدب  اخلبري  اأن  اأولها: 

 ).....  ( هندي  مهند�س  بذلك  تكفل  واإمنا  واالن�ساءات  االأعمال  مبعاينة  بنف�سه 

......وهم لي�سوا خرباء معتمدين باجلدول ومل يوؤدوا اليمني قبل مبا�سرة املاأمورية 

التي ميكن  العيوب اجلوهرية  ما يتخالف مع قانون اخلربة وباعتبار ذلك من  وهو 

خلرقها  نف�سها  تلقاء  من  اإثارتها  فللمحكمة  العليا,  املحكمة  اأمام  مرة  الأول  اإثارتها 

قاعدة اأ�سا�سية.

والوجه الثاين يتمثل يف عدم اإرفاق حم�سر االأعمال �سلب التقرير وخلوه من توقيع 

االأطراف وممثليهم مبا يتخالف مع املادتني )11و 13( من الئحة تنظيم اخلربة.

اأ�سخا�س ال �سلة لهم بالدعوى من بينهم  اأما الوجه الثالث فاإن اخلبري توىل �سماع 

مكتب املنازل لال�ست�سارات الهند�سية مبا يخالف املادتني املذكورتني.

اأما الوجه الرابع فهو جتاوز اخلبري ملهمته بتطرقه اإىل م�ساألة قانونية وهي حتديد 
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امل�سوؤولية والتعوي�س رغم اأن �سحيفة الدعوى مل ترد بها مطالبات مادية.

من  وخلوه  ا  فنياًّ ا  بحثاً املاأمورية  بحث  وعدم  التقرير  ق�سور  يف  اخلام�س  ويتمثل 

االأ�سباب الأنه اعتمد على تقرير املكتب اال�ست�ساري الذي ال �سحة قانونية له وذلك 

القواعد  قوة  على  توؤثر  ال  �سطحية  اأنها  واحلال  باالأ�سا�سات  للعيوب  معاينته  عند 

وجتاهل املحكمة لتقرير �سادر عن املدعية يفيد اأن اخلر�سانات امل�ستعملة من اأقوى 

اأنواع اخلر�سانات وقد روعيت فيها جميع املقايي�س الفنية كما اأن تركيب املاكينات 

فاإنها  لذا  للموا�سفات  ومطابقتها  االأعمال  جودة  على  دليل  االإيطالية  ال�سركة  من 

برف�س  ا  اأ�سليًّ املو�سوع  ويف  اخلبري,  تقرير  بطالن  مع  ال�سابقة  بدفوعاتها  تتم�سك 

واأتعاب  بامل�ساريف  املدعية  واإلزام  ملناق�سته  اخلبري  ا�ستدعاء  ا  واحتياطيًّ الدعوى 

املحاماة وقدرها ثالثة اآالف ريال.

)2014/٥1م(  رقم  الدعوى  �سم  املحكمة  قررت  2014/6/2م  وبجل�سة  وحيث 

للدعوى رقم )2014/37م( لي�سدر فيهما حكم واحد.

فرعية  بدعوى   )........  ( عليها  املدعى  تقدمت  2014/6/1٥م  وبتاريخ  وحيث 

اأن املدعية واخل�سم املدخل ) املهند�س اال�ست�ساري املكلف منها مببا�سرة  جاء فيها 

وعدم  بينهما  االخت�سا�سات  لت�سابك  ا  ونظراً االأعمال  على  ي�سرفان  كانا  االأعمال( 

كفاءة هذا االأخري فقد حدثت بع�س ال�سلبيات يف تنفيذ امل�سروع مما يجعل اخل�سم 

للمادة )634( من  ا  وامل�سوؤولية طبقاً بال�سمان يف حالة توافر اخلطاأ  ا  ملزماً املدخل 

قانون املعامالت املدنية واملادة )16( من القانون رقم )94/120( اخلا�س بتنظيم 

مع  اإ�سراف  عقد  باإبرام  ا  فرعيًّ املدعية  األزمت  وقد  اال�ست�سارية.  املكاتب  اأعمال 

اخل�سم املدخل ) ......( الذي ا�ستلم مبعية املهند�س اال�ست�ساري منها مبلغ خم�سة 

ع�سر األف رياٍل مبوجب �سيكات بنكية اإال اأن االأعمال التي قام بها اخل�سم املدخل 

مقدرة مببلغ خم�سة اآالف ريال ح�سب االتفاقية املعدلة وهو ما اأكده اخلبري ليكون 

ا  متح�سالاً على مبلغ ع�سرة اآالف ريال بدون وجه حق ي�ستوجب رده للمدعية فرعيًّ

وباعتبار اأن �سركة ال�سنفري األغت االتفاقية باإرادتها املنفردة فاإن العقد املربم بني 

القانون  من   )6٥0( للمادة  ا  وطبقاً بالتبعية  يلغي  املدخل  واخل�سم  ا  فرعيًّ املدعية 

املدين ولف�سخ العقد من �سركة ........ وتكليفها ل�سركة اأخرى للقيام بباقي االأعمال 

ا تعر�ست الأ�سرار مادية بالغة لتعاقدها مع عدد من املهند�سني  فاإن املدعية فرعيًّ

والعمال الإجناز االتفاقية اإ�سافة اإىل التزاماتها البنكية ليحق لها التعوي�س وفق 
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املادة )176( من ذلك القانون لذا فاإنها تطالب اأوالاً بقبول اإدخال علي حممد ن�سر 

ا  اآالف ريال, ثالثاً اإلزامه برد مبلغ ع�سرة  ا  ا, ثانياً اأ�سليًّ ا للمدعى عليها  قفاف من�سماً

ا  ا االأوىل ) �سركة ........( مببلغ ع�سرة اآالف ريال تعوي�ساً اإلزام املدعى عليها فرعيًّ

مت�سامنني  كاإلزامهما  ا  فرعيًّ باملدعية  حلقت  التي  واملعنوية  املادية  االأ�سرار  عن 

مب�سروفات الدعوى واأتعاب املحاماة وقدرها ثالثة اآالف ريال.

ا على تقرير اخلبري الحظ وكيل املدعية االأ�سلية مبذكرته املوؤرخة  وحيث وتعليقاً

ا فقد احت�سب  ا ح�سابياً اأ�سبح خبرياً 2014/6/16م باأنه جتاوز نطاق مهمته باأن  يف 

بها  حلقت  التي  االأ�سرار  بحثه  عدم  اإىل  اإ�ساقة  قانوين  �سند  دون  ا�ستقطاعات 

نتيجة االإخالالت والعيوب التي �سابت اأعماله والتاأخري يف اإجنازها وعدم مطابقتها 

لل�سروط واملو�سفات كما اأنه حملها مبالغ دون �سند قانوين ولذا فاإنها تطالب احلكم 

لها مبا ورد ب�سحيفة الدعوى ورف�س دفوع املدعى عليها.

وحيث تعذر اإعالن اخل�سم املدخل ) ........( لعدم وجود حمل اإقامة معروف له 

فتم اإعالنه بالن�سر ب�سحيفة يومية بتاريخ 2014/10/23م.

 : اأوالاً  ...« مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  حكمت  2014/11/24م  وبجل�سة  وحيث 

للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  جتاري  )2014/37م(  رقم  الدعوى  يف 

مبلغ )43200 ر.ع( واألزمتها بامل�ساريف ومائة ريال اأتعاب حماماة ورف�ست ما عدا 

الدعوى  بانتهاء  جتاري  )2014/٥1م(  رقم  الدعوى  يف  ا:  ثانياً طلبات.  من  ذلك 

واألزمت املدعية بامل�ساريف. ثالثُا: بقبول الطلب العار�س املقام من �سركة ........  

ا على تقرير اخلبري الذي تطمئن اإليه املحكمة ل�سالمة االأ�س�س  بامل�ساريف«, تاأ�سي�ساً

ا  اأ�سليًّ اإخالل املدعى عليها  التي بني عليه والذي ت�ستخل�س منه  وكفاية االأبحاث 

للموا�سفات  خمالفة  بطريقة  االإن�سائية  االأعمال  باإقامتها  التعاقدية  بالتزاماتها 

الهند�سية املقررة مما ت�سبب يف وجود عيوب وت�سققات ي�سعب معها تركيب املاكينات 

عليها وهي اأعمال يجب اإزالتها واإقامتها من جديد بتكلفة هدم واإعادة بناء بقيمة 

)43200 ر.ع( تتحملها املدعى عليها وحدها باعتبارها امل�سوؤولة عن تلك االإن�ساءات 

خا�سة واأن االأطراف واخلبري مل يثبتوا وجوب تعيني املدعية ملهند�س لالإ�سراف على 

دليالاً  لي�ست  اجلديدة  االأعمال  على  لالإ�سراف  ا  مهند�ساً عينت  كونها  اأما  االأعمال. 

اأما عن  ا.  ا مادياً اإياه تعوي�ساً التزامها بذلك وهو ما تق�سي به املحكمة معتربة  على 

التعوي�س املعنوي فاإن القيام باأعمال خمالفة للموا�سفات واإعادة هدمها لبنائها من 
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عنه  ت�ستوجب  املدعية  وح�سرة  ا  اإحباطاً يعترب  اأخرى  ب�سركة  باال�ستعانة  جديد 

ا اإىل  التعوي�س مببلغ �سبعة اآالف ريال تق�سي به املحكمة وعن ف�سخ االتفاقية ونظراً

ما انتهت اإليه املحكمة من اإخالل املدعى عليها لبنودها وعدم ثبوت تقاع�س املدعية 

ا. اأما عن التعوي�س عما  ا مق�سياً عن التزاماتها املقابلة فقد بات التقرير بالف�سخ اأمراً

م�ساريع  تاأجيل  اأو  عقود  اإلغاء  على  الدليل  تقدم  مل  فاإنها  ك�سب  من  املدعية  فات 

لتق�سي برف�سه ويف خ�سو�س الفائدة فاإن املحكمة تق�سي بها عمالاً باملادة )٨0( من 

قانون التجارة وفيما يتعلق بغرامة التاأخري فلم تقدم الدليل على التن�سي�س عليها 

بالعقد لتق�سي برف�سها. ويف خ�سو�س الدعوى الفرعية فطاملا اأن املحكمة انتهت اإىل 

ا بالتزاماتها فاإن طلب التعوي�س عن االأ�سرار  ف�سخ العقد ب�سبب اإخالل املدعية فرعيًّ

مبلغ ع�سرة  برد  املدخل  اإلزام اخل�سم  للرف�س وعن طلب  لها يكون حمالاً  احلا�سلة 

ا مل تدل مبا يفيد عدم التزامه بالتزاماته واأن قيمة  اآالف ريال فاإن املدعية فرعيًّ

ما قام به من اأعمال هي خم�سة اآالف ريال فقط مما يتعني رف�سه.

اال�ستئناف  اأمام حمكمة  فا�ستاأنفاه  الطرفني  لدى  يلق هذا احلكم قبوالاً  وحيث مل 

مب�سقط حيث قيد ا�ستئناف ) �سركة ........( حتت رقم )2014/7٨3م( يف طلب 

ا برف�س الدعوى االأ�سلية والق�ساء يف الطلبات  اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

يف الدعوى الفرعية واإلزام امل�ستاأنف �سدهما بامل�سروفات ومببلغ خم�سة اآالف ريال 

ا اإىل ثالثة ا�سباب اأولهما اخلطاأ يف  مقابل اأتعاب حماماة عن درجتي التقا�سي ا�ستناداً

تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه عندما ق�سي ل�سالح الدعوى االأ�سلية واأغفل دفاع 

التي مل يقع فح�سها ومتحي�سها  اإىل تقرير اخلبري  التي وجهت  واملطاعن  الطاعنة 

اإ�سافة اإىل الق�ساء مبا يخالف تقرير اخلبري ودون اال�ستعانة بخربة اأخرى وهو ما 

يخالف املادة )172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

وعندما رف�ست املحكمة الدعوى الفرعية رغم اأنها موؤيدة مب�ستندات مل يقع الطعن 

ا للمادة  فيها كما اأنها التفتت عن الدفوع ال�سكلية دون اخلو�س فيها قبل املو�سوع طبقاً

)110( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. ويتمثل ال�سبب الثاين يف الق�سور 

يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل عندما اعتمدت املحكمة تقرير اخلبري مطعون 

فيه بالبطالن ملخالفته القانون والنظام العام من عدة اأوجه مت التعر�س اإليها �سمن 

املذكرة يف التعليق عليه اأما الثالث فهو االإخالل بحق الدفاع عندما التفتت املحكمة 

عن دفوع امل�ستاأنفة وطلباتها اجلوهرية املتمثلة يف ا�ستدعاء اخلبري ملناق�سته حول 

ا للمادة  تقريره وا�ستدعاء املدعو .... ب�سفته املفو�س بالتوقيع عن �سركة .... طبقاً
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ا للمادة )6٨( من  )61( من قانون االإثبات ولتوجيه اليمني احلا�سمة اإليه طبقاً

هذا القانون.

مبذكرة   )........ �سركة   ( امل�ستاأنفة  تقدمت  201٥/4/19م  وبتاريخ  وحيث 

ا ببطالن احلكم االبتدائي ملخالفته املادة )163( من قانون  تكميلية دفعت فيها اأي�ساً

االإجراءات املدنية والتجارية. اإذ مبراجعة حما�سر اجلل�سات االبتدائية يت�سح اأن 

الهيئة التي نظرت الدعوى و�سمعت املرافعة لي�ست هي التي تداولت ونطقت احلكم 

وهو ما ي�سمه بالبطالن املتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة الت�سدي له من تلقاء 

نف�سها كما دفعت بعدم قبول الدعوى امل�ستعجلة لرفعها من غري ذي �سفة الأن �سحيفة 

الدعوى مقدمة من مكتب الدكتور ........ للمحاماة يف حني اأن �سند الوكالة �سادر 

ملكتب ........  للمحاماة لتنتفي �سفة االأول اإ�سافة اإىل اأن �سند الوكالة غري موثق 

موقع  املحامي  اأن  كما  ر�سمي  وكالة  ك�سند  معتمد  غري  ليكون  بالعدل  الكاتب  لدى 

ال�سحيفة مل يرد ا�سمه ب�سند الوكالة واأن تقدمي وكالة الحقة ومذكرات الحقة 

اآخر ال ي�سحح هذا البطالن ورغم ذلك فاإن املحكمة مل تتعر�س  موقعة من حمام 

الدعوى, كما دفعت  الراأي يف  بها وجه  التي قد يتغري  الدفوع اجلوهرية  اإىل هذه 

باأن الدعوى االبتدائية مل تقع اإقامتها على كامل اخل�سوم باإغفال اإدخال املهند�س 

ا بالدعوى وبذلك عدلت طلباتها  ا اأ�سليًّ اال�ست�ساري وم�سمم امل�سروع باعتباره طرفاً

ا: اأوالاً باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ببطالنه ملخالفة املادة )163( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري كامل اخل�سوم وعدم قبول الدعوى امل�ستعجلة 

املن�سمة لرفعها من غري ذي �سفة.

اإحالة  ا  واحتياطيًّ الفرعية  الدعوى  ل�سالح  والق�ساء  االأ�سلية  الدعوى  برف�س 

اأ�سلية يف  اأول درجة الخت�سام اال�ست�ساري وامل�سمم كاأطراف  الدعوى اإىل حمكمة 

االعرتا�سات  لبحث  للخبري  الدعوى  واإحالة  ملناق�سته  اخلبري  وا�ستدعاء  الدعوى 

ا للمادة )61( من  املوجهة للتقرير وا�ستدعاء امل�ستاأنف �سدهما ال�ستجوابهما طبقاً

قانون االإثبات واإلزام امل�ستاأنف �سدهما بامل�ساريف واأتعاب حماماة وقدرها خم�سة 

اآالف ريال عن درجتي التقا�سي.

ا على �سحيفة اال�ستئناف الحظ وكيل امل�ستاأنف �سدها االأوىل )�سركة  وحيث ورداً
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........( مبذكرته بانها مل تاأت بجديد ينال من �سالمة احلكم اأو يغري وجه الراأي 

  ........ مكتب  عن  ال�سادر  الوكالة  �سند  واأن  باحلكم  بطالن  الأي  وجود  فال  فيه 

املحامي  من  املوقعة  الدعوى  تقدمي  حال  ومرفق  22013/٨/27م  بتاريخ  حمرر 

........ الثابت بالوكالة املوثقة لدى الكاتب بالعدل بنف�س التاريخ وحتمل ختمه 

تعيني  على  اتفاق  يوجد  ال  باأنه  واأ�ساف  والر�سمية  القانونية  لل�سروط  وم�ستوفية 

مهند�س ا�ست�ساري وبالتايل فاإن عدم اإلتزام امل�ستاأنفة بتطبيق املخططات اخلر�سانية 

وعدم قدرتها على ذلك هو الذي اأدى اإىل انقطاع االأعمال وتوقفها وال وجود الأي 

ا يف العقد لذا فاإنها تطالب برف�س  دليل يفيد اإلزامها باأن يكون اخل�سم املدخل طرفاً

اال�ستئناف واإلزام رافعته بامل�ساريف واالأتعاب عن درجتي التقا�سي.

وحيث تعذر اإعالن امل�ستاأنف �سده ) ........( فتم اإعالنه بالن�سر ب�سحيفة يومية 

بتاريخ 201٥/4/7م.

وحيث قيد ا�ستئناف ) �سركة ........( حتت رقم )2014/٨02م( يف طلب تعديل 

احلكم امل�ستاأنف بالزيادة باإلزام ال�سركة امل�ستاأنف �سدها باأن توؤدي لها مبلغ مائة 

عن  وتعوي�سها   )%9( بن�سبة  القانونية  الفوائد  مع  ريال  األف  وع�سرين  وواحد 

االأ�سرار املادية مببلغ واحد وخم�سني األف رياالاً وعن االأ�سرار املادية مببلغ �سبعني 

اإىل  ا  ا�ستناداً التقا�سي  درجتي  عن  املحاماة  واأتعاب  بامل�ساريف  كاإلزامها  رياالاً  األف 

ثالثة اأ�سباب:

اأولها: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتف�سريه وتاأويله عندما رف�ست املحكمة 

التعوي�س عن االأ�سرار املادية واالأدبية التي حلقتها ب�سبب اأخطاء امل�ستاأنف �سدها 

وخمالفتها العقود خا�سة اأن اخلبري املنتدب اأثبت االأ�سرار بوجود عيوب وت�سققات 

ظاهرة يف عمل االأ�سا�سات .

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب عندما مل تبحث املحكمة يف تلك  ثانياً

خ�سارة  من  اأ�سابها  وما  ربح  من  فاتها  ما  حتت�سب  ومل  االإخالالت  نتيجة  االأ�سرار 

نتيجة خطاأ امل�ستاأنف �سدها والفوائد القانونية حتى تاريخ ال�سداد.

ا: االإخالل بحق الدفاع بعدم �سماع املحكمة للخ�سم املدخل ) ........( ب�سفته  ثالثاً

واالأخطاء  وظروفها  الدعوى  مالب�سات  حول  �سدها  للم�ستاأنف  التنفيذي  املدير 

الهند�سية يف التنفيذ واالأ�سرار الناجتة عن ذلك.
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ا على �سحيفة اال�ستئناف الحظ وكيل امل�ستاأنف �سدها االأوىل ) �سركة  وحيث ورداً

�ستة  فمدة  االتفاقية  تنفيذ  يف  تتاأخر  مل  االأخرية  هذه  باأن  مبذكرته   )........

اأ�سهر تبداأ من تاريخ اعتماد االتفاقية املعدلة يف 2014/٨/14م يف حني اأن الدعوى 

قبل  اأقيمت  الدعوى  فاإن  وبالتايل  2014/4/13م  املدة  انتهاء  قبل  اأقيمت  املاثلة 

اأوانها وبعد اإجنازها للمرحلتني االأوىل والثانية من االتفاقية منعتها امل�ستاأنفة عن 

ا�ستكمال بقية املراحل وطردت العمال من املوقع كما انها مل تويف  بباقي الدفعات 

ا�ستعدادها  الإبداء  منا�سبات  عدة  يف  خاطبتها  وقد  االتفاقية  قيمة  من   )%60(

املنجزة فقد متت على  االأعمال  اأما عن  القانونية.  املدة  االأعمال خالل  ال�ستكمال 

اأكمل وجه ودون �سلبيات اأو ق�سور خا�سة اأن املدعية واال�ست�ساري املكلف من قبلها  

ا يثبت اأن اخلر�سانات  مل يبديا اأي مالحظات يف حني اأ�سدرت �سركة ........ تقريراً

امل�ستعملة يف االن�ساءات من اأقوى اأنواع اخلر�سانات ومطابقة للموا�سفات اإ�سافة اإىل 

كما  جودتها  على  دليل  وهو  عليها  واملاكينات  املعّدات  االإيطاليني  اخلرباء  تركيب 

اأن امل�ستاأنف �سدها مل تت�سلم خرائط املوقع ومل حتدد االتفاقية موا�سفات فنية 

بالتوقيع  املفو�س   ........ املدعو  من  مبا�سرة  التعليمات  تتلقى  وكانت  لالإن�ساءات 

عن امل�ستاأنفة واأعوانه وم�ست�ساريه ويتم التنفيذ بناء على ذلك. هذا عالوة على اأن 

تقرير اخلبري اأثبت ا�سرتاك امل�ستاأنفة يف اخلطاأ لعدم تعيينها ا�ست�ساري لالإ�سراف على 

امل�سروع ومتابعة االأعمال, اأما بالن�سبة للخ�سم املدخل فال تربطه �سلة بامل�ستاأنف 

ا فال تقبل �سهادته. لذا  �سدها ولي�س من �سمن العاملني بها اإ�سافة اإىل كونه خ�سماً

فاإنها تطلب رف�س اال�ستئناف خللوه من ال�سند القانوين واإلزام امل�ستاأنفة بامل�سروفات 

واأتعاب حماماة وقدرها ثالثة اآالف ريال عن درجتي التقا�سي.

وحيث تعذر اإعالن امل�ستاأنف �سده الثاين ) ........( بالطرق العادية فتم اإعالنه 

بالن�سر ب�سحيفة يومية بتاريخ 201٥/6/11م.

بقبول  مب�سقط«..  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  201٥/10/2٥م  وبجل�سة  وحيث 

كل  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سهما  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني 

ا فعن اال�ستئناف رقم )2014/7٨3م( فطاملا  م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه«, تاأ�سي�ساً

ا على وقوع عيوب فنية يف اأ�سغال البناء مو�سوع االتفاقية  اأن الدعوى ت�ستند واقعياً

فائدة  املحكمة  ترى  ال  االأ�سا�س  هذا  وعلى  اخلربة  اأعمال  على  يتوقف  االأمر  فاإن 

يف االحتكام اإىل اليمني, ويف خ�سو�س الدفع باأن اخلبري مل يقم باملاأمورية بنف�سه 

اأن  اخلبري  اأو�سح  وقد  ختمه  وعليه  منه  موقع  التقرير  اأن  طاملا  �سديد  غري  فهو 
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العيوب وا�سحة وجلية للعني املجردة و�سادق على العيوب املف�سلة بر�سالة ال�سركة 

االإيطالية خا�سة يف ارتكاب امل�ستاأنفة الأخطاء خطرية جعلت تلك ال�سركة عاجزة 

مبالحظات  ا  اأي�ساً تعزز  ما  وهو  االأ�سا�سات  على  تركيبها  الواقع  االآالت  �سمان  عن 

اال�ست�ساري ) ........( الذي تعاقدت معه ملراقبة اأ�سغال ال�سركة اجلديدة وهي 

املبالغ  امل�ستاأنفة والتي تربر  كلها عنا�سر جتعل املحكمة مقتنعة برتتيب م�سوؤولية 

ا مما يتعني رف�س اال�ستئناف. املحكوم بها ابتدائياً

بها  املحكوم  املبالغ  يف  الرتفيع  طلب  فاإن  )2014/٨02م(  رقم  اال�ستئناف  وعن 

بو�سوح  بني  املنتدب  اخلبري  الأن  �سديد  غري  فهو  التعوي�س  طلب  اإىل  باال�ستجابة 

اخل�سارة الناجمة عن العيوب الفنية يف االأ�سغال وما تتطلبه من هدم واإعادة البناء 

وانتهى اإىل حتديد املبالغ منا�سفة بني الطرفني الإغفال املدعية �ساحبة االأ�سغال 

املكلفة  اجلديدة  ال�سركة  مع  فعلت  كما  االأ�سغال  اإجناز  يراقب  مهند�س  تعيني  عن 

باالأ�سغال االإ�سافية وان املحكمة تقتنع بذلك طاملا وجب اأن يتحمل كل طرف بوزر 

م�ساهمته يف ح�سول االأ�سرار لتنتهي املحكمة اإىل تاأييد احلكم امل�ستاأنف لبنائه على 

عنا�سر واقعية وقانونية.

فيه  فطعنت   )........ �سركة   ( امل�ستاأنفة  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة 

بتاريخ 201٥/12/6م موقعة من املحامي ..... من مكتب .... للمحاماة املقبول اأمام 

ما يفيد  له ذلك مع  �سند وكالة يجيز  للطاعنة وقدم  املحكمة بو�سفه وكيالاً  هذه 

ي�ستعمال  فلم  الطعن  ب�سحيفة  �سدهما  املطعون  اإعالن  وثم  والكفالة  الر�سم  �سداد 

حقهما يف الرد عنها.

فيه  املطعون  احلكمة  تنفيذ  وقف  املحكمة  قررت  2016/3/2م  وبجل�سة  وحيث 

ا اإىل حني البت يف الطعن. موؤقتاً

وحيث اأقيم الطعن على االأ�سباب الثالثة التالية:

: بطالن احلكم املطعون فيه للق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع والف�ساد  اأوالاً

يف اال�ستدالل لعدة اأوجه:

رقم  الدعوى  يف  املجرى  اخلبري  تقرير  املحكمة  اعتمدت  عندما  االأول,  الوجه 

)2014/٥1م( الطمئنانها اإليه متجاهلة اعرتا�سات الطاعنة عليه اإ�سافة اإىل اأن 
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اخلبري مل يندب بو�ساطة املحكمة املخت�سة ومل يحقق الدعوى رقم )2014/37م(.

الوجه الثاين, عندما ا�ستندت املحكمة اإىل تقرير اخلبري رغم الدفع ببطالنه لعدم 

حتريره حم�سر اأعمال اخلربة حتى ميكن للمحكمة مراقبة وتقدير �سحة اأعماله 

ا. والنتيجة التي انتهى اإليها ليكون معيباً

الوجه الثالث, بطالن تقرير اخلبري الأنه �سادر من �سخ�س اأجنبي مغاير ملن مت ندبه 

غري  م�ستندات  ا  ومعتمداً حمايد  غري  تقريره  وجاء   )......  ( التمهيدي  باحلكم 

ا فح�س اأعمال الطاعنة اخلر�سانية وهو ما يتطلب وجود ا�ست�ساري  مرتجمة راف�ساً

ا لالأ�سول املتعارف  للم�سروع الأخذ العينة وفح�سها وبالتايل فاإن ما اأجنزه كان وفقاً

ا للمادة )631( من قانون املعامالت املدنية خا�سة واأن الطاعنة قدمت  عليها تطبيقاً

ا يف فح�س اخلر�سانة واحلديد معد من �سركة متخ�س�سة ) �سركة ........(  تقريراً

تاأكد منه مطابقة االن�ساءات للموا�سفات الفنية من حيث جودة ومتانة اال�سمنت 

�سند واخذ  التقرير دون  بهذا  ياأخذ  اأن اخلبري مل  اإال  الت�سليح  امل�ستخدم وحديد 

بتقرير مكتب ........ رغم العالقة التي تربطه باملطعون �سدها الأنه توىل العمل 

املحكمة  رف�ست  وقد  الدعوى  يف  م�سلحة  له  واأ�سبحت  الطاعنة  من  بدالاً  باملوقع 

الطاعنة  بدفاع  خملة  قانوين  م�سوغ  دون  تقريره  ملناق�سة  اخلبري  ا�ستدعاء  طلب 

ورغم قبول املحكمة للدعوى الفرعية فاإنها مل حتققها ومل تتوىل اإحالتها للخبري 

لتحقيقها كما فعلت بالن�سبة للدعوى االأ�سلية الأنه �سبق اأن ندبت اخلبري خالل �سهر 

مار�س 2013م قبل اإقامة الدعوى الفرعية وقبولها مما اأخل بدفاعها وحقوقها.

ا: بطالن احلكم املطعون فيه لتناق�س االأ�سباب مع املنطوق. ثانياً

فرغم ما جاء يف االأ�سباب من اأن اخلبري املنتدب بني بو�سوح اخل�سارة الناجمة عن 

الطرفني  بني  منا�سفة  املبلغ  ذلك  حتديد  اإىل  وانتهى  االأ�سغال,  يف  الفنية  العيوب 

واأن املحكمة تقتنع بذلك طاملا وجب اأن يتحمل كل طرف بوزر م�ساهمته يف ح�سول 

ا حلكم اأول درجة الذي يختلف عن تقرير اخلبري  االأ�سرار فقد جاء املنطوق موؤيداً

احلكم  اأن  اإال  ر.ع(   21600( مبلغ  وبالتايل  امل�سوؤولية  ن�سف  الطاعنة  حمل  الذي 

. امل�ستاأنف حملها كامل امل�سوؤولية مما يجعل احلكم باطالاً

كما جاء احلكم املطعون فيه باطالاً لعدم انعقاد اخل�سومة يف مواجهة املطعون �سده 

يتم  مل  حيث  والتجارية,  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )70( للمادة  ا  طبقاً الثاين 
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اإعالنه قانوناًا بالدعوى وباال�ستئناف رقم )2014/٨02م( الذي حجز للحكم وندب 

اخلبري بجل�سة 2014/3/24م اأي قبل اإدخاله كخ�سم يف الدعوى واكتمال �سكلها اإذ 

مت قبول اإدخاله بجل�سة 2014/6/2م.

ا ملا  ا: خمالفة القانون, عندما تخلت املحكمة عن واجبها يف تكييف الدعوى وفقاً ثالثاً

طرح اأمامها من وقائع واأدلة تاركة مهمتها القانونية للخبري الهند�سي يف بحث دعوى 

ف�سخ وتعوي�س واحلال اأن الطاعنة اأوردت �سندها القانوين لدعواها الفرعية اإال اأن 

للثابت  ا  خالفاً العقد  ف�سخ  اإىل  ذاهبة  الباطل  اخلبري  تقرير  اإىل  ا�ستندت  املحكمة 

تاأخري وال  وبالتايل ال يوجد  العقد  انتهاء مدة  مقامة قبل  الدعوى  باالأوراق الأن 

ا من العمل يقع على عاتق املطعون �سده الثاين كما  ا للف�سخ خا�سة اأن جزءاً يكون �سبباً

اأن االأوىل كانت ت�سرف على العمل من خالل املفو�س بالتوقيع عنها فهد ال�سنفري 

ا  الطاعنة مت�سكت ببطالن احلكم طبقاً اأن  العقد. كما  مبالغ من قيمة  ا�ستلم  الذي 

نظرت  التي  الهيئة  الأن  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )163( للمادة 

الدعوى و�سمعت املرافعة اأمام حمكمة اأول درجة لي�ست هي التي نطقت باحلكم اإال 

اأن املحكمة مل ترد على هذا الدفع رغم تعلقه بالنظام العام.

وعلى �سوء تلك االأ�سباب فاإن الطاعنة تطالب بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لتحكمها من جديد بهيئة مغايرة.

�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

حيث وبغ�س النظر عما جاء بال�سبب الثالث للطعن فاإن النعي بال�سببني االآخرين 

ال�سالف اإيراداهما تف�سيالاً �سديد, فاإن ال�سبب االأول الق�سور يف الت�سبيب واالإخالل 

يف  املجرى  اخلبري  تقرير  على  ين�سب  فهو  اال�ستدالل,  يف  والف�ساد  الدفاع  بحق 

الدعوى رقم )2014/٥1م( بتاريخ 2014/٥/13م خا�سة بوجهني اأولهما اأن اخلبري 

متهيدي  حكم  مبوجب  ندبه  مت  اإذ  طريقه  يف  وهو  الفرعية,  الدعوى  يف  يحقق  مل 

2014/6/1٥م  بتاريخ  الفرعية  الدعوى  اأقيمت  حني  يف  2014/3/٥م  يف  موؤرخ 

ورغم  2014/٥/13م  التقرير  ورود  بعد  اأي  )2014/37م(  رقم  الدعوى  اإطار  يف 

االعرتا�سات التي وجهتها الطاعنة اإليه مبذكرتها املوؤرخة يف 2014/٥/2٨م ورغم 
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�سدور قرار ب�سم الدعويني بتاريخ 2014/6/4م فاإن املحكمة التفتت عنها دون رد 

ا  اأو مناق�سة اخلبري لبحث تلك االعرتا�سات مما يعد منها اإخالالاً بحق الدفاع وق�سوراً

يف الت�سبيب يرتب النق�س.

اأما الوجه الثاين من ال�سبب االأول فهو املتعلق مبخالفة املادة )97( من قانون االإثبات 

اخل�سوم  ح�سور  بيان  على  ي�ستمل  باأعماله  ا  حم�سراً اخلبري  يعد  اأن  ت�ستوجب  التي 

واأقوالهم ومالحظاتهم موقعة منهم وبيان االأعمال التي قام بها اخلبري بالتف�سيل 

اخل�سوم  اأحد  طلب  بناء  اأو  نف�سه  تلقاء  من  �سمعهم  الذين  االأ�سخا�س  واأقوال 

وتوقيعاتهم والق�سد من ذلك متكني املحكمة من االإملام بكل التفا�سيل عند االطالع 

ا باأعماله فال تتحقق الغاية التي  على نتيجة اأعماله. فاإذا مل يحرر اخلبري حم�سراً

من   )21( للمادة  ا  طبقاً تقريره  بطالن  يرتب  مما  االإجراء  هذا  من  امل�سرع  اأرادها 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية. وبالتايل بطالن احلكم الذي ا�ستند اإليه.

وحيث وملا كان ذلك فبمطالعة االأوراق يت�سح اأن الطاعنة مت�سكت بدفاعها يف جميع 

مراحل التقا�سي ببطالن عمل اخلبري ملا الأوردته ب�سبب النعي وكان البني من تقرير 

ا باأعماله ي�ستمل على ما اأوجبته املادة )97(  اخلبري )........( اأنه مل يحرر حم�سراً

ا ب�سرد ما قام به من اإجراءات واأعمال قام بها لتكون الغاية  من قانون االإثبات مكتفياً

التي �سرعت تلك املادة من اأجلها مل تتحقق وهو ما يعرتي تقريره البطالن وبالتفات 

املحكمة عن ذلك وا�ستنادها يف ق�سائها على هذا التقرير الباطل فاإن حكمها يكون 

ا بالبطالن مبا يوجب نق�سه. معيباً

وحيث وعن ال�سبب الثاين املتعلق ببطالن احلكم لوجهني اأولهما تناق�س اأ�سبابه مع 

منطوقه فهو وجيه ذلك اأن التناق�س الذي يف�سد احلكم هو ما تتماحى به االأ�سباب 

بحيث ال يبقى بعدها ما ميكن معه اأن يفهم على اأي اأ�سا�س ق�ست املحكمة مبا ق�ست 

يكون  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )172( املادة   من  ي�ست�سف  كما  املنطوق  يف  به 

ا مع القاعدة بوجوب اأن يحمل العمل  ا يف ذاته جميع اأ�سبابه متا�سياً احلكم م�ستوفياً

القانوين بنف�سه دليل �سحته واأن تكون االأ�سباب كافية اأي اأن االأ�سباب التي ي�ستند 

توافر  تقت�سي  منطقية  ا  اأ�سباباً تكون  واأن  منطوقه  ال�ستخال�س  تكفي  احلكم  اإليها 

وجود  عدم  مبعنى  نتيجته  اإىل  توؤدي  بحيث  واملنطوق  بينها  ووثيق  منطقي  رباط 

وانتفاء  واملنطوق  االأ�سباب  بني  اأو  بينها  فيما  االأ�سباب  بني  ت�سارب  اأو  تناق�س  اأي 

قانون  من   )172( املادة  تقت�سيها  التي  لالأ�سباب  ا  فاقداً احلكم  يكون  ال�سروط  تلك 
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ا للنق�س. ا موجباً االإجراءات املدنية والتجارية لي�سبح باطالاً بطالناًا مطلقاً

وحيث وبالرجوع للحكم املطعون فيه يت�سح اأن املحكمة عندما تعر�ست لال�ستئناف 

رقم )2014/7٨3م( املقام من الطاعنة اأكدت بال�سفحة ال�ساد�سة باأن تقرير اخلبري 

وتركيبها  االآالت  بتوريد  املكلفة    ........ ال�سركة  ر�سالة  مع  ا  متما�سياً كان  الذي 

اخلر�سانية  بالقاعدة  ا  عيوباً انتجت  اأعمالها  يف  اأخطاء  ارتكبت  الطاعنة  اأن  اأثبت 

ا يف حتميلها كامل امل�سوؤولية اإال اأنها وعند نظرها  وهو ما يجعل حكم اأول درجة مربراً

اال�ستئناف رقم )2014/٨02م( وخا�سة يف بحث مدى جدية التعوي�س املطالب به 

من امل�ستاأنفة �سركة ........ من عدمه تطرقت املحكمة اإىل نف�س التقرير من اأنه 

اأو�سح اخل�سارة الناجمة عن العيوب الفنية يف االأ�سغال وما تتطلبه من هدم واإعادة 

اأمام عدم تعيني  ا اإىل حتميل الطرفني الكلفة اجلملية منا�سفة بينهما  بناء منتهياً

امل�ستاأنفة املذكورة ملهند�س ا�ست�ساري يراقب تلك ال�سغال وهو ما تقتنع به املحكمة 

يوؤكد  ما  وهو  االأ�سرار  ح�سول  يف  م�ساهمته  وزر  طرف  كل  يتحمل  اأن  وجب  طاملا 

تناق�سها مع اأ�سبابها يف اال�ستئناف االأول ثم اأنها ورغم نتيجة تلك االأ�سباب خل�ست 

امل�سوؤولية  نطاق  يف  اخلبري  راأي  خالف  الذي  امل�ستاأنف  احلكم  تاأييد  اإىل  باملنطوق 

وعدم  االأ�سغال  اإجناز  يف  خطئها  ثبوت  ب�سبب  امل�سوؤولية  كامل  اآفاق  �سركة  وحمل 

ثبوت خطاأ �سركة ال�سنفري وق�ست بالتايل بكامل املبلغ لفائدة هذه االأخرية.

وحيث يتبني من خالل ما تقدم اأن اأ�سباب احلكم املطعون فيه جاءت متناق�سة فيما 

بينها اإ�سافة اإىل تناق�سها مع منطوقه مما يوؤدي اإىل بطالنه املوجب للنق�س.

وحيث وعن الوجه الثاين من ال�سبب الثاين املتعلق مبخالفة املادة )70( من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية. فهو وجيه ذلك اأن املدعية االأ�سلية رفعت الدعويني 

ا باعتبار عدم وجود اأية عالقة لها باخل�سم املدخل ) ........(  �سد الطاعنة كلياً

2013/11/11م وهو ما  ا بعقد من الباطن مع الطاعنة موؤرخ يف  الذي كان مرتبطاً

اأدى اإىل عدم اإعالنه ب�سحيفتي الدعوى لعدم وجود مطالبة يف �ساأنه اإال اأنه وعند 

ا ) الطاعنة( بدعوى فرعية بتاريخ 2014/6/1٥م يف اإطار  قيام املدعى عليها اأ�سليًّ

الدعوى رقم )2014/37م( ت�سمنت اإدخال ذلك اخل�سم وتوجيه الطلب االأول له 

باإلزامه برد مبلغ ع�سرة اآالف ريال ما ا�ستلمه زيادة عن كلفة عمله ومت قبول طلب 

ا لعدم العثور عليه بالعنوان املبني ب�سحيفتها  االإدخال يف نف�س التاريخ فجاء �سلبياً

فاأذنت باإعالنه بالن�سر وهو نف�س االإجراء الذي مت باال�ستئناف رقم )2014/7٨3م( 
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فاإنه  201٥/1/1٨م  بجل�سة  باالإر�ساد  قرار  اإ�سدارها  رغم  املحكمة  اأن  خا�سة 

رقم    ........ �سركة  ا�ستئناف  اأما  مبا�سرة  بالن�سر  االإعالن  فتم  تنفيذه  يقع  مل 

ال�سحيفة  ت�سحيح  تولت  اأنها  اإال  فقط  الطاعنة  �سد  رفع  فقد  )2014/٨02م( 

ا �سد اخل�سم املدخل مبوجب مذكرتها املوؤرخة يف 201٥/2/22م وعلى  بالقيام اأي�ساً

�سوء ذلك اأعلن هذا االأخري مبا�سرة بالن�سر بناء على �سلبية االإعالنات ال�سابقة.

مت  التقا�سي  مرحلتي  يف  املدخل  اخل�سم  اإعالن  اأن  ذلك  خالل  من  يت�سح  وحيث 

بالقفز  والتجارية,  املدنية  االإجراءات  قانون  من  و10(   9( للمادتني  باملخالفة 

باطالاً  ليكون  العادية  الطرق  اإجراءات  ا�ستنفاذ  دون  بالن�سر  لالإعالن  مبا�سرة 

ولت�سبح اخل�سومة غري منعقدة يف مواجهته يف اإطار الدعوى الفرعية واال�ستئنايف 

ا للمادة )70( وهو ما يوؤدي اإىل بطالن االإعالنات املتعلقة به وفق املادة )20(  طبقاً

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية, وهو بطالن يهم النظام العام تثريه املحكمة 

من تلقاء نف�سها.

ا  مت�سماً يكون  فيه  املطعون  احلكم  فاإن  اجلدية  االأ�سباب  تلك  جلميع  ا  وتبعاً وحيث 

باالإخالل بحق الدفاع والق�سور يف الت�سبيب وخمالفة القانون مبا يتعني معه نق�سه 

بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  اإحالة  مع 

مغايرة واإلزام املطعون �سدهما بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة وفق املواد )1٨3, 

247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية

ولهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدهما بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق2016/10/2٥م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  عـبـداالإلــــه  د.   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)170(

الطعن رقم 201٥/76٥م

حوالة )دين- �سروط( 

ي�سبح  - الذي  عليه  واملحال  االأ�سلي  املدين  باتفاق  اأما  الدين  حوالة  تتحقق   

ا بدالاً منه وال ينفذ يف مواجهة الدائن بغري اإقراره, واأما باتفاق  مبقت�ساه مديناً

بني الدائن واملحال عليه بغري ر�سا املدين االأ�سلي.

املقرر اأن حوالة الدين تتم مبجرد ترا�سي املحيل واملحال عليه وقبول املحال له  -

دون حاجة ل�سكل خا�س.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ) على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق ( يف اأن املطعون 

اأقامت على الطاعن ) ......( واملطعون �سدهما الثاين  �سدها االأوىل ) ........( 

احلكم  بطلب  االبتدائية  م�سقط  حمكمة  )2014/27٥م(  رقم  الدعوى  والثالث 

باإلزامهم اأن يوؤدوا لها مبلغ )4٨.6٨1.٨٨7 ر.ع( والفوائد املرتتبة بواقع )٥.1 %( 

ا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد مع الت�سريح ببيع املعّدة  ا اعتباراً �سهريًّ

ل فيها الطاعن  املرهونة ل�ساحلها. وقالت بياناًا لذلك مبوجب اتفاقية متويل حت�سّ

وبكفالة املطعون �سدهما الثاين والثالث على قر�س ل�سراء معّدة حفار نوع كوماتو 

واتفق على �سداد القر�س على اأق�ساط �سهرية اإال اأنه توقف عن ال�سداد فرت�سد يف 

ذمته املبلغ املطالب به, فقد اأقامت الدعوى بطلباتها �سالفة البيان.

الثاين  �سدهما  واملطعون  الطاعن  باإلزام  املحكمة  ق�ست  2014/3/4م  وبتاريخ 

والثالث بالت�سامن واالنفراد باأن يوؤدوا للمطعون �سدها االأوىل مبلغ )٨٨7.9٨1.4٨ 

2013/12/2٥م  يف  الدعوى  رفع  تاريخ  من  ا  �سهريًّ  )%1.٥( بواقع  والفوائد  ر.ع( 
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وحتى متام ال�سداد و�سرحت للمدعية ببيع املعّدة حفار كوماتو رقم )7٥6٥/م ل( 

ا واألزمتهم بامل�ساريف, مائتي  ا للدين املق�سي به �سلفاً جتارية املرهونة ل�ساحلها وفاءاً

ريال اأتعاب حماماة.

ا�ستاأنف الطاعن هذا احلكم باال�ستئناف رقم )2014/27٥م( ا�ستئناف م�سقط, كما 

ا�ستاأنفه املطعون �سده الثاين لدى ذات املحكمة, وبعد اأن �سمت املحكمة اال�ستئنافني 

حكمت يف 201٥/11/22م بالتاأييد. طعن الطاعن على هذا احلكم بطريق النق�س 

ا  مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة العليا موقعة من حمام مقبول اأمامها مرفقاً

بها �سند الوكالة وما يفيد �سداد الكفالة والر�سوم املقررين. اأعلنت املطعون �سدها 

رف�س  بطلب  اختتمتها  مبذكرة  الرد  يف  حقها  فا�ستعملت  الطعن  ب�سحيفة  االأوىل 

الطعن, عقب الطاعن على مذكرة الرد طلب يف ختامها الق�ساء بطلباته ب�سحيفة 

الطعن وقدمت املطعون �سدها االأوىل مذكرة بالتعقيب على تعقيب الطاعن طلبت 

فيها رف�س الطعن.

�ملحكمة

اأقيم الطعن على ثالثة اأ�سباب ينعى الطاعن بال�سبب االأول منها على احلكم املطعون 

والثالث  الثاين  �سدهما  واملطعون  باإلزامه  احلكم  ق�سى  اإذ  القانون  مبخالفة  فيه 

اإذ قدم ما يثبت ت�سرفه ببيع ح�س�سه  مببلغ املطالبة رغم انتفاء �سفته بالدعوى 

حمدودة  �سركة  واأ�سبحت  اآخرين  اإىل   )........ �سركة   ( التجارية  من�ساأته  يف 

للح�س�س  امل�سرتين اجلدد  التزم  لها  التجاري  ال�سجل  بيع  امل�سوؤولية ومبوجب عقد 

2011/10/4م اإال اأن  ا من  اأو ديون �سابقة على املن�ساأة اعتباراً ب�سداد اأي التزامات 

انتفاء  املق�سي به رغم  باملبلغ  واألزمته  باالأوراق  الثابت  املطعون فيه خالف  احلكم 

�سفته يف الدعوى وهو ما يعيب حكمها ويوجب نق�سه.

وحيث اإن النعي مردود, ذلك اأن مفاد ن�س املادتني )77٥, 779( من قانون املعامالت 

املدنية اأن حوالة الدين تتحقق اأما باتفاق املدين االأ�سلي واملحال عليه الذي ي�سبح 

باتفاق  واأما  اإقراره,  بغري  الدائن  مواجهة  يف  ينفذ  وال  منه  بدالاً  ا  مديناً مبقت�ساه 

بني الدائن واملحال عليه بغري ر�سا املدين االأ�سلي. واأن املقرر اأن حوالة الدين تتم 

مبجرد ترا�سي املحيل واملحال عليه وقبول املحال له دون حاجة ل�سكل خا�س ؛ال 

اإذا حال دون ذلك ن�س القانون اأو اتفاق املتعاقدين وطبيعة االلتزام ويرتتب على 

اإليه  املحيل  من  ا(  جتارياً اأو  كان  ا  مدنياً به)  املحال  احلق  انتقال  �سحيحة  انعقادها 
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اإىل غري عاقديه  العقد  اأثر  اأنه ال ين�سرف  املقرر قانونه  له. وكان من  املحال  اإىل 

ا الأحد املتعاقدين.  ا يف ذمة الغري ولو كان تابعاً وخلفائهم وال ميكن اأن يرتب التزاماً

االتفاق  يرد  مبا  عاقديه  يلزم  فهو  املتعاقدين  �سريعة  العقد  اأن  ا  اأي�ساً املقرر  وكان 

بل  تعديله  اأو  بنق�سه  ي�ستقل  اأن  طرفيه  الأحد  يجوز  وال  �سحيحه  وقع  متى  عليه 

نية  اإىل  بالرجوع  الذي يقت�سر عمله على تف�سري م�سمونه  للقا�سي  وال يجوز ذلك 

وكان  كان ذلك  ملا  القانون.  ن�سو�سه خطاأ يف تطبيق  املتعاقدين واخلطاأ يف تطبيق 

 ( �ساحب  ب�سفته  الطاعن  اأن   .... �سدها  املطعون  من  املقدمة  االأوراق  من  الثابت 

�سركة ........( موؤ�س�سة فردية, قد تعاقد للح�سول على قر�س من املطعون �سدها 

االأوىل ل�سراء معّدة حفار نوع كوماتو وبكفالة املطعون �سدهما الثاين والثالث على 

ا ب�سداد قيمة  اأن يقوم ب�سداد االأق�ساط املتفق عليها قيمة القر�س فاإنه يكون ملتزماً

القر�س وال يغري من ذلك ت�سرفه ببيع من�ساأته التجارية االآخرين والتزامهم ب�سداد 

ديون املن�ساأة ال�سابقة على البيع اإذ اأن االأوراق قد خلت من موافقة املطعون �سدها 

االأوىل واإقرارها على حوالة الدين اإىل ال�سركاء اجلدد ف�سالاً عن اأن تعاقدها مع 

الطاعن �سواء ب�سفته ال�سخ�سية اأو �ساحب موؤ�س�سة فردية على متويل املعّدة ال يغري 

من االأمر �سيء فاإنه يكون هو امللتزم ب�سداد القر�س واملطعون �سدهما الثاين والثالث 

االآخرين  التجارية  مبن�ساأته  وح�س�سه  التجاري  ال�سجل  بيع  عقد  واأن  ال�سامنني 

للمطعون  اأثره  البيع ال ين�سرف  ال�سابقة على  املن�ساأة  ب�سداد مديونيات  والتزامهم 

امللتزم  �سدها االأوىل الأنها لي�ست طرف فيه واإمنا يلزم عاقديه ويظل الطاعن هو 

واألزمه  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم  التزم  اإذ  قر�س  من  عليه  ح�سل  ما  ب�سداد 

يف  �سفته  بانتفاء  نعيه  وي�سحى  القانون  �سحيح  اأ�ساب  قد  يكون  به  املق�سي  باملبلغ 

الدعوى على غري اأ�سا�س ترف�سه املحكمة.

ال�سبب الثاين: ينعى به الطاعن على احلكم املطعون فيه باالإخالل بحق الدفاع وفيه 

اأن املحكمة املطعون يف حكمها مل حتل الدعوى اإىل خبري ح�سابي الحت�ساب  يقول 

قيمة ما �سدده من املبلغ املطالب قبل بيع ال�سركة وما �سدده ال�سركاء اجلدد وهو ما 

يعيب احلكم ويوجب نق�سه.

اإىل خبري هو من اطالقات املحكمة وال  اإحالة الدعوى  اأن  النعي غري مقبول, ذلك 

يكفي  ما  الدعوى  اأوراق  دامت وجدت يف  ما  الدعوى خلبري  اإحالة  رف�ست  اأن  عليها 

تثبت  م�ستندات  ثمة  يقدم  مل  الطاعن  اأن  عن  ف�سالاً  فيها  للف�سل  عقيدتها  لتكوين 

�سداده اأية مبالغ من قيمة القر�س فيكون نعيه ال يعدو اأن يكون جمادلة يف �سلطة 
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املحكمة ال يجوز اإثارته اأمام املحكمة العليا مبا يتعني عدم قبوله.

ينعى الطاعن بال�سبب الثالث على احلكم املطعون فيه الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور 

�سخ�سيتها  ولها   ........ �سركة  با�سم  ت�سجيلها  مت  املعّدة  اأن  يقول  ذلك  بيان  ويف 

االعتبارية وكان يجب اأن توجه اخل�سومة اإىل ال�سركة ولي�س �سخ�س الطاعن ف�سالاً 

عن اأن املحكمة كّيفت العقد املربم بينه وبني املطعون �سدها االأوىل اأنه عقد قر�س 

اإيجار للمعّدة واأن املعّدة مت رهنها ل�سالح االأخرية فكان يجب عليها  اأنه عقد  رغم 

بيع املعّدة اأو احلجز عليها قبل مطالبة الكفيل ال�سامن بقيمتها وهو ما يعيب احلكم 

ويوجب نق�سه.

على  بالرد  املحكمة  تناولته  �سفته  بانتفاء  الطعن  �سبب  من  االأول  بال�سق  النعي 

ال�سبب االأول من اأ�سباب الطعن. اأما ما يثريه بال�سق الثاين من تكييف املحكمة لعقد 

كان  ملا  قر�س.  عقد  اأنه  على  االأوىل  �سدها  املطعون  وبني  بينه  املربم  املعّدة  اإيجار 

امل�سرتكة  والنية  الواقع  العقود هي بحقيقة  العربة يف تكييف  اأن  قانوناًا  املقرر  من 

هذه  غي  �سيغت  التي  باالألفاظ  االعتداد  دون  املتعاقدين  اإرادة  اإليها  اجتهت  التي 

هو  العقود  تكييف  يف  املناط  واأن  عليها.  الطرفان  اأ�سبغه  الذي  وبالتكييف  العقود 

من  �سمنوها  وما  اأو�ساف  من  عليها  اأطلقوه  مبا  يعتد  وال  فيها.  العاقدون  عناه  مبا 

ق�سده  وما  التعاقد  حقيقة  تخالف  والعبارات  االأو�ساف  هذه  اأن  تبني  اإذا  عبارات 

العاقدين. فلما كان احلكم االبتدائي املوؤيد باحلكم املطعون فيه قد كّيف العالقة 

ذلك  من  يغري  ال  قر�س  عقد  باأنه  االأوىل  �سدها  واملطعون  الطاعن  بني  العقدية 

تو�سيف العالقة العقدية بينهما اإنها عقد اإيجار معّدة بخالف ما عناه واجتهت اإليه 

املعّدة  بت�سجيل رخ�سة  تاأيد  ما  �سراء معّدة وهو  لتمويل  اأنه عقد قر�س  اإرادتهما 

با�سم موؤ�س�سة الطاعن ) ........( ورهنها ل�سالح املطعون �سدها �سماناًا للقر�س وهو 

ا غري مقبول. اأما ما اأثاره  ما اأقر به الطاعن بدفاعه فيكون هذا ال�سق من النعي اأي�ساً

بال�سق الثالث من �سبب النعي اأن املعّدة مت رهنها ل�سالح املطعون �سدها االأوىل وكان 

مبكنتها بيعها اأو احلجز عليها قبل مطالبة الكفيل ال�سامن بقيمتها. فاإنه غري مقبول 

فاملطعون �سدها االأوىل مطلق احلرية يف اقت�ساء حقوقها بالو�سيلة التي تنا�سبها. 

ا الق�ساء برف�سه. ا على غري اأ�سا�س متعيناً ويكون الطعن برمته مقاماً

وحيث اأن عن امل�ساريف فاملحكمة تلزم بها الطاعن مع م�سادرة الكفالة.

لهذه االأ�سباب 

الطاعنة  اإلزام  مع  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

امل�سروفات وم�سادرة الكفالة ». 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق2016/11/1م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  عـبـداالإلــــه  د.  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر, وتوفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)171(

الطعن رقم 201٥/77٥م

�سريبة )�سركة – اإعفاء( 

املادة )٨مكرر1( مكرر تعفي ال�سركة من فر�س ال�سريبة على توزيعات االأرباح  -

جراء ما متلكه من اأ�سهم اأو ح�س�س اأو م�ساهمة يف راأ�سمال اأي �سركة اأخرى وهو 

املادة )٨( من  ا�ستثناء من حكم  اإذ ذلك ميثل  العليا  املحكمة  �سارت عليه  مبداأ 

ذات القانون مما ال جدال معه يف ال�سري لالجتهاد عند و�سوح النعي بل وال ينال 

ا �سار على خالفه فقد ا�ستقرت االأحكام الالحقة على التطبيق  من ذلك اأن حكماً

ال�سليم للمادة )٨ مكرر 1( من قانون �سريبة الدخل مما يعني واحلال ما تقرر 

نق�س احلكم.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع) ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر اأوراق الطعن( يف اأنه 

بتاريخ 201٥/3/٥م اأقامت الطاعنة الدعوى التجارية )201٥/3م( �سد االأمانة 

حتت  ال�سريبي  الربط  قرار  واإلغاء  ال�سريبة  قرار  اإلغاء  تطلب  لل�سرائب  العامة 

ال�سنة ال�سريبية 2006م وتقرير ح�ستها يف االعفاء من التوزيعات النقدية امل�ستلمة 

من �سركات اأجنبية, ال�سماح لها بخ�سم الفوائد غري العائدة اإىل اال�ستثمارات املعفاة 

من  املعفاة  اال�ستثمارات  اإىل  العائدة  غري  االدارية  التكاليف  وخ�سم  ال�سرائب  من 

ال�سرائب واإلزام املطعون �سدها امل�سروفات واأتعاب املحاماة بحجة اأنها اأخطرت من 

2012/12/24م بوجود قرار الربط ال�سريبي على  قبل االأمانة العامة لل�سرائب 

ا االآتي: الدخل عليها عن ال�سنة ال�سريبية 2006م مت�سمناً

تكاليف متويل من�سوبة اإىل الدخل املعفى مائة واأربعون و�سبعون األف ريال.
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م�سروفات ادارية من�سوبة اإىل الدخل املعفى اثنى ع�سر األف ريال.

ا واأربعمائة ريال. ج- اعتبار توزيعات اأرباح اأجنبية ثمامنائة وت�سعة وخم�سون األفاً

يف  الطعن  رف�س  فتم  لل�سرائب  العام  االأمني  اأمام  القرار  على  الطاعنة  طعنت 

رف�ست  اللجنة  لكن  القرار  الدخل تظلمت من  واأمام جلنة �سريبة  2013/٥/14م 

الطلب مع تاأييد القرار املتظلم منه فاأقامت قامت الدعوى املاثلة.

�سريبة  جلنة  قرار  باإلغاء  201٥/٥/20م  بجل�ستها  االبتدائية  املحكمة  ق�ست 

الدخل املوؤيد بقرار االأمني العام بالطعن _)2013/2٨م( يف �سقه املتعلق بتوزيعات 

االأرباح االأجنبية والق�ساء من جديد باإلزام املطعون �سدها باإعادة الربط ال�سريبي 

للطاعنة والتقرير بعدم خ�سوعها ل�سريبة الدخل يف ذلك ال�سق وتاأييده فيما عدا 

ن�س  على  ا  اعتماداً ذلك  قرارها  املحكمة  موؤيدة  امل�ساريف.  املدعية  واألزمت  ذلك 

املادة )٨ مكرر 1( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات رقم )19٨1/47م( » اأنه 

ا�ستثناء من حكم املادة )٨( من هذا القانون ال ت�سري ال�سريبة على ما ياأتي:

توزيعات االأرباح التي حت�سل عليها ال�سركة مما متلكه من اأ�سهم اأو ح�س�س اأو م�ساهمة 

يف راأ�س مال اأي �سركة اأخرى, ومبداأ ......... املحكمة العليا يف ذلك ال�ساأن:

برقم )2010/496م جتاري عليا بجل�سة 2012/1/1٨م اأن » االأرباحالتي حت�سل 

عليها ال�سركة نتيجة م�ساهمتها يف راأ�س مال اأي �سركة اأخرى �سواء كانت عمانية اأو 

اأجنبية تعمل داخل ال�سلطنة اأو خارجها ال تخ�سع لل�سريبة باإعتبار اأن الن�س جاء 

ا وبالتايل فال يجوز تخ�سي�سه اأو تقييده بغري خم�س�س اأو قيد«. عاماً

)201٥/4٥4م(  رقم  باال�ستئناف  احلكم  لل�سرائب  العامة  االأمانة  فا�ستاأنفت 

اأ�سباب  و�ساقت  201٥/6/1٨م  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  ا�ستئناف  ب�سحيفة 

الن�س  اأن  بحجة  القانون  تطبيق  يف  واخلطاأ  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  ال�ستئنافها 

�سريبة  قانون  من   )1 مكرر   ٨( املادة  ولي�س   )٨( املادة  هو  النزاع  يخدم  الذي 

رقم  باال�ستئناف   )........ �سركة   ( الطاعنة  ا�ستاأنفته  كما   )٨1/47( الدخل 

تطلب  201٥/6/17م  يف  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعتها  ب�سحيفة  )201٥/4٥2م( 

العائدة  غري  للفوائد  بالن�سبة  بطلباتها  والق�ساء  ا  جزئياً امل�ستاأنف  احلكم  تعديل 

اإىل  العائد  غري  االدارية  التكاليف  وكذلك  ال�سرائب  من  املعفاة  اال�ستثمارات  اإىل 

اال�ستثمارات املعفاة بحجة خمالفة احلكم للمادة )13( من قانون جزئية الدخل 

برف�سه تقرير حقها يف ال�سماح لها بخف�س م�سروفات متكبدة فعالاً وهي عبارة عن 
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االأمانة  واأن  �سيما  ال�سريبة  عن  معفاة  با�ستثمارات  مرتبطة  غري  م�سرفية  فوائد 

ا�ستثمارات  اإىل  تعود  ال�سريبة  عليها  فر�ست  التي  الفوائد  تلك  اإثبات  عن  عجزت 

معفاة من ال�سريبة.

كما خالف احلكم تقرير حق امل�ستاأنفة بخ�سم م�سروفات متكبدة فعالاً وهي عبارة 

اإدارية غري متعلقة با�ستثمارات معفاة من ال�سريبة اثنى ع�سر األف  عن م�سروفات 

ريال بل قر�س على �سبيل التخمني.

اال�ستئناف  يف  ق�ست  201٥/11/9م  املنعقدة  جل�ستها  يف  اال�ستئناف  حمكمة 

الأرباح  توزيعات  عن  به  ق�سى  ملا  بالن�سبة  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )201٥/4٥4م( 

ا برف�س الدعوى وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك,  االأجنبية والق�ساء جمدداً

يف اال�ستئناف )201٥/4٥2م( برف�سه واألزمت امل�ستاأنفة بامل�ساريف يف اال�ستئنافني.

مل يحز احلكم قبوالاً لدى �سركة ........ الطاعنة فطعنت بالنق�س اأمام املحكمة 

201٥/12/10م  املقبول لدى ح�سرة االأخرية يف  اأودعها حماميها  العليا ب�سحيفة 

الر�سم  �سداد  يبني  وما  الطاعنة  عن  القانونية  الوكالة  الطعن  ب�سحيفة  ا  مرفقاً

والكفالة املقررة.

جاء يف �سحيفة الطعن نعي الطاعنة نعي الطاعنة على احلكم املطعون فيه باخلطاأ 

ا  يف تطبيق القانون عندما طبق املادة )٨ مكرر ( من قانون �سريبة الدخل تطبيقاً

ا خمالف ما انتهت اإليه مبادئ املحكمة العليا يف ذلك ال�ساأن من توزيعات االأرباح  خاطئاً

التي حت�سل عليها ال�سركة عما متلكه من اأ�سهم اأو ح�س�س اأو م�ساهمة يف راأ�س مال اأي 

�سركة اأخرى ال ت�سري عليها ال�سريبة.

طلبات  رف�س  عندما  ال�سريبية  الدعاوي  يف  االإثبات  قواعد  احلكم  خالف  كما 

الطاعنة بخ�سم الفوائد غري العائدة اإىل اال�ستثمارات املعفاة من ال�سريبة وخ�سم 

التكاليف االدارية غري العائدة اإىل اال�ستثمارات املعفاة من ال�سرائب بحجة خلو 

ال�سرائب  املعفاة من  اإىل اال�ستثمارات  املبالغ غري عائدة  اأن تلك  االأوراق مبا يفيد 

وهو ذات ال�سبب املتبنى من احلكم االبتدائي رغم اإثبات الطاعنة اأن تلك الفوائد 

وامل�سروفات املطالب بخ�سمها من الدخل اخلا�سع لل�سريبة ال تعود اإىل اأي ا�ستثمارات 

اإثبات خالف ذلك لذا فاحلكم بذلك يكون  معفاة من ال�سرائب وخلت االأوراق من 

قد اأ�س�س على افرتا�س ال اأ�سل له كما األقى باإثبات عبء الرباءة على الطاعنة مبا 
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يخالف قواعد االإثبات وطعنت الطاعنة اإىل طلب:

اإلغاء قرار جلنة �سريبة الدخل واإلغاء قرار الربط ال�سريبي املطعون فيه لل�سنة 

ال�سريبية 2006م والق�ساء بتقرير حق الطاعنة :

- االإعفاء ال�سريبي من توزيعات االأرباح امل�ستلمة من �سركات اأجنبية.

- ال�سماح لها بخ�سم الفوائد غري العائدة اإىل اال�ستثمارات املعفاة من ال�سرائب.

- خ�سم التكاليف االدارية غري العائدة اإىل اال�ستثمارات املعفاة من ال�سرائب. اإلزام 

للمحكمة  الدعوى  اإعادة  ا  واحتياطيًّ املحاماة  واأتعاب  امل�سروفات  �سدها  املطعون 

م�سدرته لتق�سي فيه من جديد بهيئة مغايرة.

عر�س الطعن على الهيئة اإعماالاً لن�س املادة )2/24٨( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية فتبني  لها اأنه جدير بالنظر فاأمرت با�ستكماله فاأحيل للمطعون �سدها 

فقدمت مذكرة تطلب فيها رف�س الطعن مع اإلزام الطاعنة امل�ساريف.

�ملحكمة

اأقيم على �سبب واحد تنعى الطاعنة على به احلكم املطعون فيه  اأن النعي  وحيث 

باخلطاأ يف تطبيق القانون ويف بيان ذلك تقول:

1( من قانون �سريبة الدخل التي  لقد اأخطاأ احلكم عندما خالف املادة )٨ مكرر 

اأو  اأ�سهم  من  متلكه  عما  الطاعنة  ال�سركة  عليها  حت�سل  التي  االأرباح  توزيع  تعفى 

ح�س�س اأو م�ساهمة يف راأ�س مال اأي �سركة اأخرى.

كما خالف احلكم املطعون فيه قواعد االإثبات يف الدعاوي ال�سريبية عندما رف�س 

طلبات الطاعنة بخ�سم الفوائد غري العائدة اإىل اال�ستثمارات املعفاة من الوثيقة 

وخ�سم التكاليف االدارية غري العائدة اإىل اال�ستثمارات املعفاة من ال�سرائب.

قانون  من   )1 مكرر   ٨( املادة  خمالفة  بخ�سو�س  االأول  �سقة  يف  النعي  اأن  وحيث 

ال�سريبة  فر�س  من  ال�سركة  تعفي  املذكورة  املادة  اأن  ذلك  �سديد,  الدخل  �سريبة 

على توزيعات االأرباح جراء ما متلكه من اأ�سهم اأو ح�س�س اأو م�ساهمة يف راأ�سمال اأي 

ا�ستثناء من حكم  اإذ ذلك ميثل  العليا  �سارت عليه املحكمة  اأخرى وهو مبداأ  �سركة 

املادة )٨( من ذات القانون مما ال جدال معه يف ال�سري لالجتهاد عند و�سوح النعي 

ا �سار على خالفه فقد ا�ستقرت االأحكام الالحقة على  بل وال ينال من ذلك اأن حكماً
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التطبيق ال�سليم للمادة )٨ مكرر 1( من قانون �سريبة الدخل مما يعني واحلال ما 

تقرر نق�س احلكم يف ذلك ال�سق والت�سدي ملو�سوع اال�ستئناف رقم )201٥/4٥2م( 

واإلغاء احلكم يف ال�سق املتعلق برف�س الدعوى بخ�سو�س توزيعات االأرباح االأجنبية 

ا بتاأييد احلكم االبتدائي القا�سي باإلغاء قرار جلنة �سريبة الدخل  والق�ساء جمدداً

يف �سقه املتعلق بتوزيعات االأرباح االأجنبية والق�ساء من جديد باإلزام املطعون �سدها 

العامة لل�سرائب( باإعادة الربط ال�سريبي للطاعنة ) �سركة ........(  ) االأمانة 

والتقرير بعدم خ�سوعها ل�سريبة الدخل يف ذلك ال�سق.

وحيث اأنه بالن�سبة للنعي على احلكم ملخالفة قواعد االإثبات فغري �سديد, ذلك اأن 

املادة )13( من قانون �سريبة الدخل )19٨1/47م(  امل�سرع واأن كان قد حدد يف 

عاد  اأنه  اإال  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند  اخل�سم  الواجبة  التكاليف 

مت  كونها  حالة  التكاليف  هذه  خ�سم  يجز  فلم  القانون  ذات  من   )٥/1٥( املادة  يف 

واقع  من  لذلك  االأمانة  تقدير  كان  لذا  ال�سريبة  من  معفى  دخل  لتحقيق  تكبدها 

االإقرارات واحل�سابات املدققة للطاعنة �سيما بخ�سو�س القرو�س التي ح�سلت عليها 

امل�ستخدمة يف متويل ن�ساطها وق�سور الطاعنة عن االف�ساح عن جمال ا�ستخدامات 

تلك القرو�س يف اال�ستثمارات امل�ستحقة فيها االإيرادات املعفى من ال�سريبة منعزالاً 

لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  منه  املخف�س  الن�ساط  باقي  يف  منها  ا�ستخدامه  مت  عما 

اخلا�سة  االدارية  لتكاليف  بالن�سبة  احلال  وكذلك  يخالفه  ما  الطاعنة  تقدم  مل 

اأحد  اإدارة  حمل  اإيراد  توليد  بهدف  الطاعنة  من  املدارة  اال�ستثمارات  مبحفظة 

اأع�ساء جمل�س االإدارة واآخر بال�سركة.

ا من االأمانة مبا  ا مالئماً مما يوؤكد وجود مثل تلك امل�سروفات االإدارية املقدرة تقديراً

ا ملا �سبق اإيراده عدم قبول الطعن يف ذلك ال�سق. ي�سكل )1%( مما يعني تبعاً

الدعوى مع  امل�ساريف حالة خ�سرانها جزء من  باملنا�سب من  الطاعنة  تلزم  وحيث 

م�سادرة الكفالة اإعماالاً بن�س املواد )1٨3, 247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

املتعلق  ال�سق  يف  احلكم  بنق�س  وباملو�سوع  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

ما  باإلغاء  )201٥/4٥2م(  رقم  اال�ستئناف  ملو�سوع  والت�سدي  االأرباح  بتوزيعات 

ذلك  يف  االبتدائي  احلكم  بتاأييد  ا  جمدداً والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  به  ق�سى 

ال�سق والتاأييد فيما زاد على ذلك, تلزم الطاعنة باملنا�سب من امل�ساريف مع م�سادرة 

الكفالة للطاعنة«. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 3 /2017/1م

املحكمة  رئي�س  نائب  احل�سرمي/  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

واأ�سرف  ال�سيد,  �سالح  علي  حممد  د.  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر, وتوفيــــــــق بن حممـــد 

ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)172(

الطعن رقم 201٥/٨07م

عقد )اآثار- نق�س- تعديل – تف�سري( 

ا  - العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه مبا يرد االتفاق عليه متى وقع �سحيحاً

اأن ي�ستقل بنق�سه وتعديله بل وال يجوز ذلك للقا�سي  وال يجوز الأحد طرفيه 

الذي يقت�سر عمله على تف�سري م�سمونه بالرجوع اإىل نية املتعاقدين واخلطاأ يف 

تطبيق ن�سو�سه خطاأ يف تطبيق القانون يخ�سع لرقابة املحكمة العليا.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ) ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر اأوراق الطعن( يف اأن 

 )...........( �سدهما  املطعون  على  اأقامت  للتمويل(   ......  ( الطاعنة  ال�سركة 

الدعوى رقم )201٥/17م( جتاري بجعالن بني بو علي االبتدائية بطلب احلكم 

اآالف  اأربعة  ر.ع(  مبلغ مقداره )٥7.67٨.4  ب�سداد  واالنفراد  بالت�سامن  باإلزامهما 

بواقع  بفائدة  والزامهما  بي�سة  و�سبعون  وثمانية  و�ستمائة  رياالاً  وخم�سون  و�سبعة 

ا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد, واحلكم بالت�سريح ببيع  )1.٥%( �سهريًّ

املركبات املرهونة ل�سالح الطاعنة, )٥00 ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة.

وبتاريخ 201٥/7/1٥م ق�ست بالزام املدعى عليهما مت�سامنني باأن يوؤديا للمدعية 

مبلغ وقدره )327٥ ر.ع( ثالثة اآالف ومائتني وخم�سة و�سبعون ريال, ورف�س ما زاد 

على ذلك من طلبات والت�سريح للمدعية ببيع املركبة املرهونة ل�ساحلها يف حال عدم 

مت�سامنني  عليهما  املدعى  واألزمت  به,  احلكم  ال�سالف  للمبلغ  عليهما  املدعى  �سداد 

واملدعى عليهما  املدعية  من  الزام كل  مع  ريال,  مائة  املحاماة وقدره  اأتعاب  مقابل 

بامل�سروفات الق�سائية منا�سفة بينهما.



– ٨٥2 –

وبتاريخ  �سور,  ا�ستئناف  )201٥/71م(  برقم  احلكم  هذا  الطاعنة  ا�ستاأنفت 

201٥/11/9م حكمت بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 

بالزام  ا  جمدداً والق�ساء  التاأخريية  الفوائد  بخ�سو�س  رف�س  من  به  ق�سى  فيما 

امل�ستاأنف �سدهما مت�سامنني باأن يوؤديا للم�ستاأنفة الفائدة التاأخريية عن مبلغ اأ�سل 

متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  بداية  ا  �سنوياً  )%٥( بواقع  به  املحكوم  الّدين 

ال�سداد وتاأييد احلكم امل�ستاأنف يف ما زاد على ذلك وحمل امل�ساريف القانونية على 

احلكم  هذا  على  الطاعنة  طعنت  حماماة.  اأتعاب  ر.ع(   ٨0( مع  �سدهما  امل�ستاأنف 

العليا موقعة من حمام  اأمانة �سر املحكمة  اأودعت  بطريق النق�س مبوجب �سحيفة 

املقررين  والكفالة  الر�سم  �سداد  يفيد  وما  الوكالة  ب�سند  م�سفوعة  اأقامها  مقبول 

قانوناًا, اأعلن املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فلم ي�ستعمال حقهما يف الرد.

�ملحكمة

القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  تنعاه  ما  اأن  وحيث 

والف�ساد يف اال�ستدالل اإذ ق�سى برف�س طلب الق�ساء باملبالغ املطالب بها عم ح�ساب 

خدمة االأق�ساط املرجتعة وعن املبالغ امل�ستحقة كغرامة ال�سيكات املرجتعة كما مل 

يق�سي بالفائدة املتفق عليها بعقد التمويل يف حالة التاأخري يف �سداد االأق�ساط واإمنا 

ا وهو ما يخالف بنود العقد واإرادة املتعاقدين  ق�سى بفائدة تاأخرييه )٥%( �سنوياً

مبا يعيب احلكم ويوجب نق�سه.

باملر�سوم  ال�سادر  التجارة  قانون  من   )٨0( املادة  يف  الن�س  اأن  ذلك  �سديد  النعي 

ال�سلطاين رقم )1990/٥٥م( على اأنه » للدائن احلق يف اقت�ساء عائد مقابل ح�سول 

املدين على قر�س اأو دين جتاري, ويتم حتديد العائد باتفاق الطرفني يف احلدود 

التي حتدها وزارة التجارة وال�سناعة باالتفاق مع غرفة جتارة و�سناعة عمان كل 

الوفاء يف  املدين عن  تاأخر  واإذا  القر�س واغرا�سه وخاطره,  اأجل  عام مع مراعاة 

كان  ملا  التاأخري«.  مدة  عن  العائد  اقت�ساء  يف  احلق  للدائن  كان  اال�ستحقاق,  ميعاد 

ذلك, وكان املقرر اأن العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه مبا يرد االتفاق عليه 

ا وال يجوز الأحد طرفيه اأن ي�ستقل بنق�سه وتعديله بل وال يجوز  متى وقع �سحيحاً

ذلك للقا�سي الذي يقت�سر عمله على تف�سري م�سمونه بالرجوع اإىل نية املتعاقدين 

واخلطاأ يف تطبيق ن�سو�سه خطاأ يف تطبيق القانون يخ�سع لرقابة املحكمة العليا.

اأبرمت  اأنها  اأول درجة  اأمام حمكمة  الطاعنة  املقدمة من  بامل�ستندات  الثابت  وكان 
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مع املطعون �سده األول بكفالة الثاين عقد متويل ل�سراء �سيارة مببلغ )٨462 ر.ع( 

ال�سداد  عن  توقف  وانه  ر.ع(   1٨00( قدره  مبلغ  منها  �سدد  2011/٨/4م  بتاريخ 

وتر�سد يف ذمته مبلغ )40٥7.67٨ ر.ع( عبارة عن )34٥0 ر.ع( عن ال�سيكات الغري 

وبلغ  البنك,  من  املرجتعة  االأق�ساط  خدمة  عن  ر.ع(   227.67٨( ومبلغ  م�سددة 

ال�سيكات املرجتعة عن عدد )3٨ �سيك( وانه تاأخر  )3٨0 ر.ع( عبارة عن غرامة 

عن الوفاء بالباقي من قيمة مبلغ اتفاقية التمويل وكذا غرامات خدمة ال�سيكات 

وارتدادها ومن ثم فهو يلتزم ب�سدادها وكذا بالفائدة االتفاقية يف عقد التمويل 

ملزم  االأول  �سده  املطعون  اأن  من   )٥/3( الثالث  بالبند  جاء  ح�سبما  التاأخري  عن 

ا على  ب�سداد )10 رياالت( غرامة عن كل �سيك مرتد ف�سالاً عن فائدة )1.٥%( �سهريًّ

مبالغ ال�سيكات املرتدة من تاريخ ا�ستحقاقها وحتى متام ال�سداد. واإذ خالف احلكم 

للطاعنة فائدة  يوؤديا  باأن  بالزام املطعون �سدهما  النظر وق�سى  املطعون فيه هذا 

)٥%( عن املبلغ املق�سي به دون الق�ساء بالفائدة االتفاقية وهو ما يعيبه ويوجب 

ا يف هذا اخل�سو�س. نق�سه جزئياً

وحيث اأن عن نعي الطاعنة برف�س احلكم املطعون فيه الق�ساء لها باملبالغ املطالب 

ال�سيكات  عن  كغرامة  امل�ستحقة  املبالغ  وباقي  املرجتعة  االأق�ساط  خدمة  عن  بها 

بهذا  الطاعنة  اأثارته  بالرد عما  فيه قد تكفل  املطعون  كان احلكم  فلما  املرجتعة 

اخل�سو�س باأ�سباب �سائغة وكافية حلمل ق�سائه فيكون النعي يف هذا اخل�سو�س على 

غري اأ�سا�س ترف�سه املحكمة.

وحيث اأن يف خ�سو�س ما نق�س من احلكم املطعون فيه �سالح للف�سل فيه, وملا تقدم 

املطعون  بالزام  �سور  ا�ستئناف  )201٥/71م(  رقم  اال�ستئناف  يف  الق�ساء  يتعني 

وقدرها  �سهرية  فائدة  به  املق�سي  املبلغ  عن  الطاعنة  لل�سركة  يوؤديا  باأن  �سدهما 

ا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد وتاأييده فيما عدا ذلك  )1.٥%( �سهريًّ

مع الزام املطعون �سدهما مب�سروفات الطعن ودرجتي التقا�سي ورد الكفالة للطاعن 

عمالاً باملواد )1٨3, 247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

به  املق�سي  املبلغ  عن  بالفائدة  �سدهما  املطعون  الزام  من  به  ق�سى  ما  خ�سو�س  يف 

املطعون  بالزام  ا  جمدداً �سور  ا�ستئناف  )201٥/71م(  رقم  اال�ستئناف  يف  والق�ساء 
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ا عن املبلغ املق�سي  �سدهما باأن يوؤديا لل�سركة الطاعنة فائدة قدرها )1.٥%( �سهريًّ

به من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد مع الزامهما مب�ساريف الطعن ودرجتي 

التقا�سي ورد الكفالة للطاعنة«. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 3 /2017/1م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

واأ�سرف  ال�سيد,  �سالح  علي  حممد  د.   الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر, وتوفيــــــــق بن حممـــد 

ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)173(

الطعن رقم 2016/137م

حكم )ق�سور- عيب- اإبطال- دفاع- فهم( ( 

عن  - اأ�سدرته  التي  املحكمة  تخلت  اإذا  باحلكم  تتعلق  املبطل  الق�سور  �سائبة  اإن 

اأهم واجباتها وهي متحي�س دفاع احلكم وفهم املراد منه ثم اإنزال حكم القانون 

عليه �سواء جاء هذا الدفاع باملرافعة ال�سفهية اأو املكتوبة اأو مب�ستند دلل احلكم 

على ما ت�سمنه من دفاع بل الأنه ال يكفي اأن تت�سدى املحكمة لدفاع اخل�سم واإمنا 

يتوجب اأن تتفهم املراد منه.

الوقائع 

يف  الطعن(  اأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما   ( الوقائع  تتح�سل 

اأقامت �سركة ............ ) املطعون �سدها ( الدعوى  2014/1/2٨م  اأنه بتاريخ 

التجارية )2014/٥7م( �سد:

1 .......

2 ........

تطلب الزامهما بالت�سامن واالنفراد:

ا ومائة وثمانية و�سبعون رياالاً  : باأداء مبلغ )23.17٨ ر.ع( ثالثة وع�سرون األفاً اأوالاً

وثمامنائة واثنا ع�سر بي�سة.

ا: عدم نفاذ ت�سرف االأول بت�سدير املركبة والق�ساء ببطالن الت�سرف ف�سالاً عن  ثانياً

الر�سوم ومقابل اأتعاب املحاماة.

اإن االأول لبناين اجلن�سية يحمل بطاقة مقيم ويعمل حما�سب  على �سند من القول 

برتول  ني�سان  ال�سيارة  االأول  ا�سرتى  ال�سراء  اتفاقية  ومبوجب  الثاين  بكفالة  عام 

بالتق�سيط  رياالاً  وت�سعون  وثمامنائة  ا  األفاً وع�سرين  ت�سعة  بقيمة  الرباعي  الدفع 
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بكفالة الثاين مع ت�سجيل رهن عليها لل�سركة. ت�سدد االأق�ساط )623 ر.ع( �ستمائة 

االأخري  ال�سيك  عدا  ا  ق�سطاً واأربعون  ثمانية   )4٨( على  رياالاً  وع�سرون  وثالثة 

)609ر.ع( �ستمائة وت�سعة رياالت م�سحوبة عن ........ من 2012/9/23م وحتى 

2013/٨/22م �سدد جزء من الثمن وتبقى املبلغ حمل املطالبة ف�سالاً عن غرامات 

رجوع ال�سيكات وفوائد التاأخري بواقع )1.2٥%( وقد منا لعلم املطعون �سدها اأنه مت 

فك الرهن لل�سيارة وت�سديرها اإىل لبنان يف 2013/9/22م مما حداها اإىل اقامة 

الدعوى املاثلة.

ق�ست املحكمة بجل�سة 2014/6/3م بالزام املدعى عليهما .......

 بالت�سامن واالنفراد باأداء مبلغ املطالبة وبطالن ت�سرف االأول يف ت�سدير املركبة 

ورف�س ما زاد على ذلك وامل�ساريف املنا�سبة.

ال�سركة  مواجهة  يف  )201٥/70م(  رقم  باال�ستئناف  احلكم  على   ....... فطعن 

التجارة  قانون  من   )246  ,241( املادتني  للقانون  احلكم  .......خمالفة  وحبيب 

املودعة لديها وهي �سمانات ا�ساعتها ترباأ  ال�سيكات  ال�سركة �سحب  حيث كان على 

�سمانة  وهي  لل�سركة  مرهونة  تكن  مل  املركبة  واأن  .......�سيما  قبل  من  ذمته  بها 

ا�ساعتها االأخرية.

اأن  اإال  الفائدة.  �سيما  املطالبة  حمل  املبلغ  لبحث  حما�سبية  خربة  ندب  طلب  كما 

201٥/12/29م بقبول اال�ستئناف �سكالاً ورف�سه  املحكمة ق�ست بجل�ستها املنعقدة 

ا والزمت امل�ستاأنف امل�ساريف. مو�سوعاً

وملا مل يرت�س الطاعن .......( احلكم فقد اأقام عليه الطعن املاثل ب�سحيفة اأودعها 

ا  حماميه املقبول لدى املحكمة العليا اأمانة �سر هذه االأخرية يف 2016/2/7م مرفقاً

بها ما يثبت وكالته القانونية عن الطاعن وما يثبت �سداد  الر�سم والكفالة املقررة.

عر�س الطعن على الهيئة بغرفة امل�سورة فراأت اأنه جدير بالنظر اعماالاً لن�س املادة 

 ( �سدهما  للمطعون  فاأحيل  والتجارية.  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )2/24٨(

.......و�سركة .......لل�سيارات فلم يردا عليه.

القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  به  ينعى  ما  حا�سل  اأن  وحيث 

واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله اإذ ق�سى احلكم بتطبيق عقد الرهن بالدعوى رغم خلو 
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االأوراق من وجود رهن على ال�سيارة ح�سب الوا�سح من ر�سالة مرور الربميي.

وحيث اأن ذلك الطعن مردود عليه باأنه واقع على غري حمل باحلكم الذي مل يق�سي 

بذلك مما يجعله غري مقبول.

وحيث نعى الطاعن على احلكم بالق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل بحجة 

اأنه األزم الطاعن بالت�سامن واالنفراد مع املطعون �سده حبيب اأبوزيد باأداء الباقي 

ال�سركة  اأن  رغم  التاأجري,  اتفاقية  من   )٥/4( بالبند  اعماالاً  املركبة  قيمة  من 

برفع  تقم  مل  كما  برهنها  تقم  مل  اإذ  باملركبة  اخلا�سة  ال�سمانات  جميع  اأ�ساعت 

اإليها خمالفة بذلك  امل�سلمة  ال�سيكات  اأول �سيك من  الدعوى اجلزائية فور ارجتاع 

ا له. املادة )241( من قانون التجارة مما يرباأ ذمة الطاعن تبعاً

كما نعى الطاعن على احلكم باالإخالل بحق الدفاع عندما رف�س ندب خبري حما�سبية 

لبيان �سحة املبالغ املدفوعة من عدمها لل�سركة.

وحيث اأن النعي ب�سببي الطعن اأعاله �سديد ذلك اأنه  من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة 

اأهم  عن  اأ�سدرته  التي  املحكمة  تخلت  اإذا  باحلكم  تعلق  املبطل  الق�سور  �سائبة  اأن 

عليه  القانون  حكم  اإنزال  ثم  منه  املراد  وفهم  احلكم  دفاع  متحي�س  وهي  واجباتها 

�سواء جاء هذا الدفاع باملرافعة ال�سفهية اأو املكتوبة اأو مب�ستند دلل احلكم على ما 

ت�سمنه من دفاع بل الأنه ال يكفي اأن تت�سدى املحكمة لدفاع اخل�سم واإمنا يتوجب اأن 

تتفهم املراد منه.

 ....... �سده  املطعون  كفالة  من  ذمته  باإبراء  دفع  قد  الطاعن  وكان  ذلك  كان  ملا 

ال�ساعة ال�سركة املطعون عليها ال�سمانات املقررة قانوناًا بعدم رهنها املركبة ف�سالاً 

لها  املقدمة  ال�سيكات  ارجتاع  فور  الالزمة  القانونية  االإجراءات  اتخاذها  عدم  عن 

ل�سداد االأق�ساط مما كان يتغري به وجه الراأي بالدعوى مل �سح وهو ما مل تفطن له 

املحكمة اأو حتققه بل واأعر�ست عنه مما عر�س حكمها للنق�س.

بهيئة  جديد  من  فيه  لتق�سي  م�سدرته  للمحكمة  االإحالة  الطعن  مع  يلزم  وحيث 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )260  ,2٥9  ,247  ,1٨3( املواد  بن�س  عمالاً  مغايرة 

والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً وباملو�سوع بنق�سه واالإحالة للمحكمة م�سدرته 

لتق�سي فيه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعن والزام املطعون �سدهما 

امل�ساريف«.   
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 3 /2017/1م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

واأ�سرف   , ال�سيد  الق�ساة: د.  حممد علي �سالح  الف�سيلة  اأ�سحاب  وع�سوية كل من 

اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن حممـــد 

ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)174(

الطعن رقم 2016/279م

�سريب) تكاليف- �سروط- تنزيل( 

ا للمادة )1/13( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات فاإن التكاليف هي  - وفقاً

املبالغ التي تنفقها ال�سركة وتكون الزمة للح�سول على الربح وحفظه, ويجب 

اخلا�سع  االجمايل  الدخل  من  خ�سمها  ميكن  حتى  اأربعة  �سروط  تتوافر  اأن 

لل�سريبة وهي:

اأن تكون النفقة موؤكدة وحقيقية اأي اأال تكون حمتملة.. 1

اأن يكون انفاقها يف �سبيل مزاولة ن�ساط ال�سركة.. 2

اأن تكون النفقات قد �سرفت على ربح خا�سع لل�سريبة ولي�س من قبيل ا�ستعماالت . 3

الدخل.

اأال تكون النفقات من قبيل النفقات الراأ�سمالية ) التي تنفق بغر�س احل�سول . 4

لالأ�سول  االنتاجية  القوة  يف  الزيادة  بق�سد  اأو  للمن�ساأة  جديدة  اأ�سول  على 

القدمية(.

 يجب اأن تكون التكاليف فعلية ومبا�سرة ومت تكبدها بالكامل واأن تقت�سر على  -

ما يلزم الإنتاج اجمايل دخل ال�سركة عن �سنة �سريبة معينة.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق التي ابنى عليها 

يف اأن املطعون �سدها ) �سركة .......( اأقامت الدعوى التجارية رقم )2014/7م( 

بتاريخ 2014/3/9م اأمام املحكمة االبتدائية مب�سقط �سد الطاعنة ) .......( يف 

2014/2/11م  اإلغاء قرار جلنة �سريبة الدخل رقم )2012/23م( بتاريخ  طلب 

بامل�ساريف  �سدها  املطعون  والزام  �سريبة  من  �سددته  ما  ا�سرتداد  يف  حقها  مع 



– ٨٥9 –

بتاريخ  ال�سريبي  الربط  قرار  حقها  يف  �سدر  اأنه  �سمنها  عار�سة  املحاماة  واأتعاب 

الدخل  من  الودائع  فوائد  اإيرادات  و2006م   200٥ �سنتي  عن  2011/9/26م 

االجمايل اخلا�سع لل�سريبة البالغة )69609 ر.ع( و )1٨9616ر.ع( على التوايل 

العام  االأمني  فاأ�سدر  2011/10/22م  يف  عليه  اعرت�ست  به  اخطارها  على  وبناء 

لعدم تقدمي  املعرت�س عليه  الربط  بتاأييد  2012/٥/29م  بتاريخ  ا  لل�سرائب قراراً

البيانات املطلوبة مما جعلها تطعن يف هذا القرار اأمام جلنة �سريبة الدخل بتاريخ 

2012/7/10م فاأ�سدرت هذه االأخرية القرار املطعون فيه رقم )2012/23م( بتاريخ 

ا اإىل اأن االيرادات املتاأتية من ايداع اأموالها يف  2014/2/11م برف�س الطعن ا�ستناداً

البنوك يف فرتة ما قبل الت�سغيل تعد ايرادات عر�سية لتكون ايرادات الفوائد من 

الدخل اخلا�سع لل�سريبة وكان على الطاعنة اأن تبني اأمام االأمانة العامة لل�سرائب 

ا يف  وجود تكاليف ناجتة من فوائد القرو�س التي ح�سلت عليها وهو ما يعد اجحافاً

حق الطاعنة ناعية عليه اخلطاأ يف تطبيق القانون والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد 

يف اال�ستدالل عندما مل ينظر يف القرار اإىل طلب الطاعنة من اللجنة يف احل�سول 

على االي�ساحات املطلوبة من االأمانة العامة والتي مل ت�ستلمها وهو ما يعد اخالالاً 

بحق الدفاع كما اأنه مل يذكر موقفه من امل�سروفات التي مت انفاقها خالل فرتة ما 

قبل الت�سغيل اأن كانت تعد من التكاليف واجبة اخل�سم اأم ال. ومما ال �سك فيه اأن 

ال�سريبة ت�سيب �سايف الدخل اخلا�سع لل�سريبة واأن كافة القوائم املالية لل�سركة اأو 

قائمة الدخل حل�ساب االيرادات وامل�سروفات( تظهر زيادة امل�سروفات خالل �سنتي 

النزاع )200٥ و2006( عن االيرادات اإذ بلغ �سايف امل�سروفات بعد ا�ستنزال الفوائد 

عن الودائع )42٥٨66 ر.ع( و)1620٨31 ر.ع( وكان حري باالأمانة اإجراء مقا�سة 

بني فوائد القرو�س وما انتجته الودائع من ايراد وال�سريبة ت�سيب �سايف الدخل 

بعد ا�ستنزال كافة امل�سروفات الالزمة لتحقيقه فاإن زادت امل�سروفات عن االيرادات 

فال دخل بعدها تناله ال�سريبة, وباإخ�ساع فوائد الودائع لل�سريبة يجعل ما يجب 

االيجابي  االأثر  اأن  اإال  امل�سروفات  جملة  هو  املقبلة  ال�سنوات  ايرادات  من  خ�سمه 

لتلك الفوائد مت حموه باإخ�ساعها لل�سريبة وبالتايل فاإن اخ�ساع اجمايل ايرادات 

فوائد الودائع للدخل اخلا�سع لل�سريبة دون اعتبار كافة التكاليف وامل�ساريف التي 

تكبدتها الطاعنة خالل �سنتي النزاع واملدرجة بح�ساباتها يخالف تعريف الدخل 

اخلا�سع لل�سريبة.

ا  تطبيقاً اأنه   ).......  ( �سدها  املطعون  الحظت  الطعن  �سحيفة  على  ا  ورداً وحيث 
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على  تفر�س  ال�سريبة  فاإن  ال�سركات  على  الدخل  �سريبة  قانون  من   )٨( للمادة 

الدخل ال�سريبي الأية �سركة يكون قد حتقق اأو ن�ساأ يف عمان اأو الذي افرت�س االأمني 

العام اأنه حتقق اأو ن�ساأ كذلك بالن�سبة الأرباح اأو مكا�سب من اأي ن�ساط اأو من فوائد 

وخ�سومات اأو من اي مبالغ معتربة كاأنها دخل حتت هذا القانون اأو اأي دخل من اأي 

م�سدر اآخر.

فالثابت اأن املدعية حققت خالل فرتة ما قبل الت�سغيل فوائد عن اأموالها املودعة 

لدى البنك وقامت باإدراج تلك الفوائد كدخل خا�سع لل�سريبة باالإقرارات املقدمة 

منها فال يوجد ن�س قانوين يجيز اعفاء ايرادات تلك الفوائد من ال�سريبة.

كما ا�ستقر فقه الق�ساء على اأن حتديد وعاء ال�سريبة على اأرباح �سركات االأموال 

يتم على اأ�سا�س نتيجة العمليات على اختالف اأنواعها بعد خ�سم النفقات والتكاليف 

يف  وي�ستوي  لل�سريبة  تخ�سع  التي  ال�سافية  االأرباح  اإىل  للو�سول  اخل�سم  الواجبة 

تلك العمليات اأن تكون ناجتة عن الن�ساط االأ�سلي لل�سركة اأو العمليات االأخرى التي 

ا مثل فوائد الودائع  لها �سلة بال�سركة ولو ب�سكل غري مبا�سر والتي تدر عليها ايراداً

فالثابت اأن املدعية مل تبداأ ن�ساطها خالل �سنتي النزاع حيث مل يبداأ االنتاج اإال عام 

2007م وهي فرتة ) ما قبل الت�سغيل( ت�سمل تكوين االأ�سول واعداد ال�سركة للبدء يف 

ا للبدء يف مزاولة الن�ساط. الت�سغيل عالوة على االكتتاب يف االأ�سهم وا�سدارها ا�ستعداداً

وملا كانت الطاعنة ح�سلت على ايرادات من ايداع اأموالها يف البنوك خالل فرتة ما 

قبل الت�سغيل فهي تعد عر�سية ادرجتها باإقراراتها ال�سريبية وح�ساباتها اخلتامية 

وبالتايل  عمان  يف  ون�ساأ  حتقق  اإيراد  من  عليه  ح�سلت  ما  باأن  منها  اإمياناًا  املدققة 

فاإن طلبها اعفاء هذا االيراد من اخل�سوع لل�سريبة كان دون �سند قانوين. كما اأن 

يتم  التي  االنتاج  تكاليف  من  اجزاء  تعترب  القرو�س  فوائد  يف  املتمثلة  امل�سروفات 

ا�ستبعادها من االيرادات املتح�سل عليها عند بداية االنتاج ف�سالاً عن التكاليف التي 

تطالب الطاعنة باإجراء مقا�سة ب�ساأنها �ست�ساهم يف حتقيق دخل معفي من ال�سريبة 

عام  من  ا  بدءاً �سنوات  خم�س  ملدة  الدخل  �سريبة  من  باإعفائها  قرار  لها  �سدر  الأنه 

2007م وازاء ذلك فاإن الدخل الذي مت اخ�ساعه لل�سريبة قد حتقق خالل فرتة ما 

قبل الت�سغيل الفعلي للن�ساط ليخرج من نطاق املقا�سة لذا فاإنها تطلب رف�س الدعوى 

وتاأييد القرار املطعون فيه والزام املدعية بامل�ساريف.

ا بندب اخلبري احل�سابي  ا متهيدياً وحيث وبتاريخ 2014/٥/26م اأ�سدرت املحكمة حكماً
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ع�سام ال�سيد خراج من مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات الذي اأنهى تقريره بتاريخ 

201٥/٥/20م خل�س فيه اإىل اأن املدعية اقرت�ست مبالغ مالية من البنوك لبناء 

لتحقيق  لي�س  بالبنك  اأودعتها  ال�سناعية بوالية �سحار  باملنطقة  للميثانول  م�سنع 

ن�ساط  ممار�سة  متاأتية من  عر�سية غري  اأرباح  لها  واإمنا حتققت  ايرادات  اأو  فوائد 

وبالتايل فاإن االحرتاف ونية الك�سب اإذا انعدما اأو انتفى اأحدهما يوؤدي اإىل خروج 

الدخل من نطاق اخل�سوع لل�سريبة لعدم توفر نية الك�سب لديها من ذلك املبلغ املودع 

اأو احرتاف ذلك العمل مع اال�سارة اإىل اأن املدعية ح�سلت على اعفاء �سريبي ملدة 

خم�س �سنوات من بينها �سنتا النزاع )200٥و 2006(.

ا على هذا التقرير �سادقت املدعية عليه وطالبت مبا ورد ب�سحيفة  وحيث وتعليقاً

دعواها يف حني اعتربت املدعى عليها مبذكرتها املوؤرخة يف 201٥/6/٥م ان اخلبري 

دخل  بخ�سوع  تق�سي  التي  الدخل  �سريبة  قانون  من   )٨( املادة  مقت�سيات  خالف 

حتقق  اإىل  ا�سافة  ا  عر�سياً املتحققة  الفوائد  ت�ستثني  اأن  دون  لل�سريبة  الفوائد 

نية الك�سب واحرتاف الن�ساط عند اإيداع ال�سركة لالأموال طاملا اإنها مودعة بق�سد 

هذه  لتكون  االأ�سلي  بن�ساطها  مت�سلة  اإنها  اأي  امليثانول  انتاج  يف  ن�ساطها  ممار�سة 

املادة  عاجلتها  قانونية  م�ساألة  يف  ف�سل  اخلبري  اأن  كما  لل�سريبة  خا�سعة  الفوائد 

القانون ال يكون  املادة )٥1( مكرر من ذات  لل�سركة ح�سب  )٨( واأن االعفاء املقرر 

اأن املدعية حققت  اإال منذ البدء الفعلي لالإنتاج وال يتعلق بفرتة ما قبله فالثابت 

تلك الفوائد خالل فرتة ما قبل االنتاج والت�سغيل ح�سب اقراراتها ال�سريبية ليكون 

يف  قرار  لها  و�سدر  2007م  �سنة  يف  بدا  االنتاج  اأن  خا�سة  لها  �سامل  غري  االعفاء 

ا من هذا التاريخ لذا فاإنها تتم�سك بطلباتها ال�سابقة. االعفاء بدءاً

بقبول   ...« مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  حكمت  201٥/10/26م  وبجل�سة  وحيث 

املطعون فيه رقم )2012/23م( وباأحقية  القرار  باإلغاء  املو�سوع  �سكالاً ويف  الطعن 

املدعية يف ا�سرتداد ما دفعته مبوجب ذلك القرار واألزمت املدعى عليها بامل�ساريف 

ا على تقرير اخلبري الذي تطمئن اإليه يف نطاق  ومائة ريال اأتعاب حماماة«, تاأ�سي�ساً

�سلطتها التقديرية وتقتنع به ل�سحة اأ�سبابه وت�ستخل�س منه اأن �سنتي النزاع منحت 

الطاعنة يف �ساأنهما اعفاء �سريبي لتكون غري خا�سعة لل�سريبة.

اأمام  فا�ستاأنفته   ).......  ( عليها  املدعى  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلقى  مل  وحيث 

اإلغاء  طلب  يف  )201٥/716م(  رقم  حتت  قيد  حيث  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة 
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ا اإىل �سببني اأولهما اخلطاأ يف تطبيق  القرار املطعون فيه رقم )2012/23م( ا�ستناداً

القانون عندما خالفت املحكمة املادة )٨( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات 

ا لل�سريبة  رقم )٨1/47( التي اعتربت الفوائد التي حتققها ال�سركة دخالاً خا�سعاً

دون ا�ستثناء �سواء كانت عر�سية اأم ودائع لدى البنوك اأو ح�ساد قر�س معني وهو 

ن�س �سريح جلي املعنى قاطع الداللة على املراد منه فال يجوز اخلروج عنه اأو تاأويله 

ما قبل  ال�سركة حققت خالل فرتة  كانت  وملا  اأو تقييد مطلق  اأو تخ�سي�س عمومه 

لل�سريبة  البنك وادرجتها كدخل خا�سع  املودعة لدى  اأموالها  الت�سغيل فوائد عن 

من  الفوائد  تلك  ايرادات  اعفاء  يجيز  قانوين  ن�س  وجود  عدم  واأمام  باإقراراتها 

من  الفوائد  با�ستبعاد  املادة  لتلك  ا  خمالفاً احلكم  يكون  لل�سريبة  اخل�سوع  نطاق 

فر�س ال�سريبة عليها ويتمثل ال�سبب الثاين يف الف�ساد يف اال�ستدالل عندما اأخذت 

املحكمة بتقرير اخلبري دون بيان موجبات ذلك خا�سة اأنه تو�سل اإىل نتيجة مغايرة 

من   )٨( املادة  عليها  ن�ست  قانونية  م�ساألة  يف  ف�سل  اأنه  اإىل  ا�سافة  النزاع  لواقعة 

قانون �سريبة الدخل وعندما اعتربت عدم خ�سوع فوائد وايرادات ما قبل الت�سغيل 

لل�سريبة الأنها عر�سية ولي�س من ن�ساط متار�سه امل�ستاأنف �سدها الذي ي�سرتط فيه 

نية الك�سب واالحرتاف وهو راأي يتناق�س مع املادة )٨( التي اعتربت الفوائد دخالاً 

االأموال  تلك  اأودعت  �سدها  امل�ستاأنف  واأن  خا�سة  ا�ستثناء  دون  لل�سريبة  ا  خا�سعاً

اأو االنتاج  الت�سغيل  للميثانول وحتققت منه فوائد قبل بدء  تاأ�سي�س م�سنع  بق�سد 

لتتحقق نية الك�سب واالحرتاف وهو ما �سارت عليه اأحكام املحكمة العليا.

باأن ندب اخلبري  امل�ستاأنف �سدها  ا على �سحيفة اال�ستئناف الحظ وكيل  رداً وحيث 

ا عدم خ�سوع  ا للقانون معترباً جاء يف نطاق �سلطة حمكمة املو�سوع فاأنهي تقريره طبقاً

الفوائد لل�سريبة فاأخذت به املحكمة التي اأ�س�ست راأيها على ما ن�ست عليه املادة )٨( 

من فوائد ودائع لدى البنوك لكنها تكبدت فوائد عن تلك االأموال الأنها اأموال لي�س 

على ملكها واأنها مقرت�سة تتطلب كلفة وهي الفائدة املدفوعة وباعتبار اأن ال�سريبة 

ت�سيب �سايف االيراد فاملقا�سة تكون م�ستوجبة بني االيرادات اخلا�سعة لل�سريبة 

والفوائد املدفوعة لتلك االأموال املقرت�سة خالل فرتة ما قبل الت�سغيل لذلك ال بد 

من الرجوع اإىل املادة )1/13( من قانون �سريبة الدخل التي تقت�سي خ�سم كافة 

دخل  اجمايل  الإنتاج  يلزم  ما  على  واملقت�سرة  بالكامل  املتكبدة  الفعلية  امل�ساريف 

ال�سركة وذلك عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة مبعنى اأن الدخل االجمايل 

خ�سمها  يجب  التي  القرو�س  فوائد  هي  نفقة  يقابله  الودائع  فوائد  يف  املتمثل 
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لها  الت�سغيل  ما قبل  فاإن فرتة  املحا�سبة  لعلم  ا  اإىل �سايف االيراد. وتطبيقاً للو�سول 

ايداع االأموال  فاإن  اإجراء مقا�سة بينهما,  اإيراداتها وهو ما يكفي  م�سروفاتها ولها 

لدى البنوك ما كان ليحدث لو توافق تاريخ الدفعات مع القرو�س مع م�ستخل�سات 

)فواتري( مقاول التنفيذ وهو ما ي�سعب ح�سوله الأن االأمر يحتاج اإىل ا�ست�ساري ال 

ي�سمح بال�سداد اإال عند االتفاق على االأعمال املنفذة وهو ما يوؤدي اإىل اإيداع بع�س 

كانت واجبة  اأن  مبا�سرة  املقاول  م�ستحقات  و�سداد  البنوك  لدى  القرو�س  دفوعات 

امل�ستاأنفة.  به  ا�ستاأن�ست  الذي  العليا  املحكمة  حكم  مع  يتوافق  نظر  وهو  ال�سداد 

لذا فاإن امل�ستاأنف �سدها تطالب برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف والزام 

امل�ستاأنفة بامل�ساريف واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.

بقبول   ...« مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/2/22م  وبجل�سة  وحيث 

امل�ستاأنفة  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

ا اإىل اأنه ي�ستفاد من  مب�ساريف ا�ستئنافها ومائتي ريال لقاء اأتعاب املحاماة«, ا�ستناداً

املادة )٨( من القانون رقم )٨1/47( اأن حتديد وعاء ال�سريبة على اأرباح ال�سركات 

تتم على اأ�سا�س نتيجة العمليات على اختالف اأنواعها بعد خ�سم النفقات والتكاليف 

يف  وي�ستوي  لل�سريبة  تخ�سع  التي  ال�سافية  االأرباح  اإىل  للو�سول  اخل�سم  الواجبة 

تلك العمليات اأن تكون ناجتة عن الن�ساط االأ�سلي لل�سركة اأو العمليات االأخرى التي 

لها �سلة بها ولو ب�سكل غري مبا�سر ب�سبب الناجت من فوائد االيرادات بعد احت�ساب 

ا مثل ايرادات فوائد االأ�سهم, ومن  امل�سروفات الالزمة عليها والتي تدر عليها ايراداً

الثابت اأن امل�سـتاأنف �سدها مل تبداأ ن�ساطها خالل �سنتي النزاع واأن اأموالها املر�سودة 

ذلك  من  الغاية  اأن  رغم  لل�سريبة  امل�ستاأنفة  اخ�سعتها  فوائد  لها  انتجت  بالبنك 

ا عر�سية مل  االيداع لي�س جني فوائد اأو اإيرادات واإمنا يعترب ما ح�سلت عليه اأرباحاً

تتاأتى من ن�ساطها ال�سناعي مما يوؤكد عدم توفر ركني العمل التجاري ) االحرتاف 

خا�سعة  غري  يجعلها  ما  وهو  البنوك  يف  املودعة  املبالغ  من  الربح(  حتقيق  ونية 

لل�سريبة هذا ا�سافة اإىل اأن امل�ستاأنف �سدها ح�سلت على اعفاء �سريبي ملدة خم�س 

ا للمادة )٥1( مكرر من ذات القانون والقرار الوزاري رقم )2004/٨6م(  �سنوات طبقاً

ا من تاريخ بدء االنتاج الفعلي لل�سركة. عالوة على تقرير اخلبري الذي  وذلك اعتباراً

انتهى يف خال�سته اإىل عدم خ�سوع تلك الفوائد ال�سريبية. وقد اأخذت به املحكمة 

�سحيح  وافق  قد  امل�ستاأنف  احلكم  ليكون  اال�ستقراءات  و�سالمة  االأبحاث  لكفاية 

تاأت  مل  امل�ستاأنفة  اأن  �سيما  ال  املحكمة  اإليها  حتيل  التي  ال�سائغة  الأ�سبابه  القانون 
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بجديد يف اأ�سباب ا�ستئنافها.

بالنق�س  فيه  .......( فطعنت   ( امل�ستاأنفة  لدى  يلقى هذا احلكم قبوالاً  وحيث مل 

اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 

اأما هذه املحكمة ومت اإعالن  2016/3/29م موقعة من اأمني عام ال�سرائب املقبول 

املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها مبذكرة طلبت فيها رف�س الطعن فعقبت 

املطعون  فردت  الطعن  ب�سحيفة  ورد  ما  على  فيها  �سممت  مبذكرة  الطاعنة  عليها 

�سدها على هذا التعقيب مبذكرة مت�سكت فيها بطلبها ال�سابق.

القانون واخلطاأ يف تطبيقه  �سبب وحيد متثل يف خمالفة  الطعن على  اأقيم  وحيث 

وتاأويله بثالثة اأوجه:

الوجه اأالأول: خمالفة املادة )٨( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات واأحكام 

املحكمة العليا واعماالاً لذلك فاإن االأرباح التي حتققها ال�سركة من اأي دخل اأو من 

اأ ي م�سدر تخ�سع لل�سريبة حتى ولو كانت هذه االأرباح عر�سية غري متحققة من 

باإيداعه  اأموالها  من  جلزء  ال�سركة  توظيف  على  ينطبق  ما  وهو  االأ�سلي  الن�ساط 

يف  اأما  القانون.  وفق  لل�سريبة  الطاعنة  فاأخ�سعته  ا  ايراداً لها  حقق  مما  بالبنوك 

خ�سو�س ما اأدعته ال�سركة من امكانية تطبيق املادة )1/13( من ذات القانون غري 

اأنه ا ا�ستلزمت توافر �سروط ) اأن تكون امل�ساريف والنفقات �سرورية  �سحيح ذلك 

مبا�سر  النفقات ك�سبب  اإثبات حتقق هذه  ال�سركة  ( وعلى  وحقيقية ومتكبدة فعالاً

اإثبات ما حتملته من نفقات  اأي  للح�سول على االإيراد ) ارتباط النفقة باالإيراد( 

مبا�سرة يف �سبيل احل�سول على فوائد الودائع التي مت اخ�ساعها لل�سريبة وهو ما 

مل تقدم الدليل يف �ساأنه مما يوؤكد وجود انف�سال تام بني واقعة اإيداع االأموال يف 

البنوك واحل�سول على اإيراد منها يف مرحلة ما قبل الت�سغيل ) اخلا�سع لل�سريبة( 

وبني واقعة احل�سول على القر�س للبدء يف ت�سغيل ) اخلا�سع لل�سريبة( وبني واقعة 

احل�سول على القر�س للبدء يف ت�سغيل ن�ساطها ) انتاج امليثانول( وا�ستحقاق البنوك 

الفوائد  فخ�سم  اأخرى  ان�سائية  م�سروفات  انفاق  اأو  القرو�س  على  فوائد  املقر�سة 

امل�ستحقة عن القر�س مرتبطة ببدء املحا�سبة ال�سريبية عن ن�ساطها املذكور حال 

امل�ستحقة  الفوائد  خل�سم  جمال  فال  املحا�سبة  بدء  قبل  اأما  اخل�سم  �سروط  توافر 

عن القر�س اأما امل�سروفات االن�سائية فقد يكون من حق ال�سركة خ�سمها عند بدء 

املحا�سبة ال�سريبية عن ن�ساطها من انتاج امليثانول.
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على  حت�سلت  �سدها  املطعون  ال�سركة  اأن  املحكمة  اعتربت  عندما  الثاين:  الوجه 

اأنه ال يوجد رابط بني االعفاء املقرر لها من  اإذ  اعفاء �سريبي ملدة خم�س �سنوات 

تاريخ بدء االنتاج الفعلي الذي مل يتحقق اإال يف نهاية �سنة 2007م وبني املحا�سبة 

احلالية لل�سركة عن �سنتي 200٥ و2006م ال�سابقتني عن بدء االنتاج.

الوجه الثالث: عندما ا�ستندت املحكمة اإىل تقرير اخلبري رغم تعر�سه اإىل م�ساألة 

مدى  يف  القانونية  امل�ساألة  هذه  وتتمثل  الفنية  اخلربة  نطاق  عن  تخرج  قانونية 

خ�سوع الفوائد لل�سريبة وهي من اخت�سا�س املحكمة.

ا  اأ�سليًّ والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  تطالب  الطاعنة  فاإن  ذلك  �سوء  وعلى 

املطعون  القرار  وتاأييد  الدعوى  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

ا باإحالة  فيه مع الزام امل�ستاأنف �سدها بامل�سروفات عن درجتي التقا�سي واحتياطيًّ

وبالزام  جديد  من  فيها  لتف�سل  مغايرة  بهيئة  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

املطعون �سدها بامل�ساريف يف اأي من احلالتني.

عن  باأنه  مبذكرته  �سدها  املطعون  وكيل  الحظ  الطعن  �سحيفة  على  ا  ورداً وحيث 

الوجه االأول فاإنه ح�سب حكم املحكمة العليا رقم )44/42( ل�سنة 2004م بتاريخ 

2004/10/2م ».. اأن حتديد وعاء ال�سريبة على اأرباح �سركات االأموال يتم على 

وذلك  ال�سركات  هذه  بها  تقدم  التي  اأنواعها  اختالف  على  العمليات  نتيجة  اأ�سا�س 

بغر�س  االجمالية  االيرادات  من  اخل�سم  واجبة  والتكاليف  النفقات  خ�سم  بعد 

الو�سول اإىل االأرباح ال�سافية التي تخ�سع لل�سريبة », فال مراء يف خ�سوع الفوائد 

للمادة  ال�سحيح  لل�سريبة وذلك بالتف�سري  البنوك  املح�سلة من ايداع االأموال لدى 

الدخل  احت�ساب  كيفية  يف  ينح�سر  اخلالف  لكن   )٨1/47( رقم  القانون  من   )٨(

دون  لل�سريبة  الودائع  ايرادات  تخ�سع  اأن  اأرادت  فالطاعنة  لل�سريبة  اخلا�سع 

اأن  املودعة كلفة ونفقة فباعتبار  لتلك االأموال  اأن  املودع واحلال  املال  خ�سم كلفة 

املطعون �سدها بداأت ن�ساطها الفعلي يف نهاية عام 2007م اأي اأنها كانت قيد االن�ساء 

عقدتها  التي  القرو�س  بخالف  لالأموال  م�سدر  لديها  يكن  ومل  النزاع  �سنتي  خالل 

مع البنوك العاملية لتمويل عمليات توريد امل�سنع واالن�ساءات وكانت دفعات القر�س 

ترد بالتزامن مع و�سول املعّدات وم�ستخل�سات ) فواتري( مقاول التنفيذ فاإذا تاأخر 

و�سول ال�سحنات ملعّدات امل�سنع اأو تاأخر املقاول القائم على االن�ساء والرتكيب يتم 

�سداد الدفعة امل�ستلمة من القر�س بالبنوك كوديعة حتت الطلب حلني انتهاء املقاول 



– ٨66 –

فاإن  وبالتايل  مب�ستحقاته  للوفاء  الوديعة  �سحب  يتم  عندما  للمرحلة  التنفيذ  من 

بع�س عبء  االيداع هو تخفيف  من  الغر�س  فاإن  املقرت�س  املال  املودع م�سدره  املال 

ما قبل  تن�ساأ خالل فرتة  التي  النفقات  مقا�سة بني  اإجراء  ي�ستوجب  القرو�س مبا 

�سايف  اإىل  للو�سول  وغريها  الودائع  كفوائد  عر�سية  ايرادات  اأية  وبني  الت�سغيل 

نفقات �سابقة على بدء االنتاج اإذا زادت جملة النفقات على جملة االيرادات وهذا 

اأول �سنة تبداأ فيها ال�سركة  اإىل ح�ساب االأرباح واخل�سائر يف  ال�سايف يتم ترحيله 

انتاجها وبالتايل ال يوجد دخل خا�سع اأو نفقة واجبة اخل�سم خالل فرتة ما قبل 

ا �سحيح القانون. الت�سغيل ليكون احلكم املطعون فيه م�سادفاً

وعن الوجه الثاين فاإنه يوجد رابط بني �سنوات االعفاء التي تبداأ ببداية االنتاج 

واخ�ساع الفوائد املح�سلة من الودائع لل�سريبة, فال �سريبة قبل بدء االنتاج الأن 

وبالتايل  االيرادات  عن  النفقات  زيادة  هي  االنتاج  على  ال�سابقة  الفرتة  حم�سلة 

نهاية  حتى  معفاة  هي  التي  الت�سغيل  �سنوات  خالل  اخل�سائر  �سايف  ا�ستيعاب  يتعني 

عام 2012م لتكون �سنوات االعفاء هي احلا�سنة لر�سيد �سايف اخل�سائر املحققة من 

زيادة م�سروفات الفرتة حمل التداعي عن ايراداتها.

ا  هدياً اخل�سومة  يف  ق�ست  هي  اأن  املحكمة  على  ترثيب  ال  فاإنه  الثالث  الوجه  وعن 

بتقرير اخلربة فذلك من اطالقات حمكمة املو�سوع وقد بحث اخلبري روؤية طريف 

اخل�سومة من الناحية الفنية دون التعر�س مل�سائل قانونية.

وعلى �سوء ذلك طالبت املطعون �سدها الق�ساء برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون 

فيه مع الزام الطاعنة بامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

وحيث عقبت الطاعنة على هذا الرد مبذكرة الحظت فيها باأن املطعون �سدها اأقرت 

اإيداع االأموال لدى البنوك لل�سريبة بالتف�سري  مببداأ خ�سوع الفوائد املح�سلة من 

ال�سحيح للمادة )٨( من القانون رقم )٨1/47(. فاخلالف اإذن ال عالقة له مبدى 

يف  ينح�سر  واإمنا  لل�سريبة  الت�سغيل  قبل  ما  مرحلة  يف  املتحقق  الدخل(   ( خ�سوع 

فاملطعون �سدها تخلط  الدخل  الواجب خ�سمه من اجمايل هذا  امل�سروف  تقدير 

املتحقق  بالدخل  لها  عالقة  ال  احلقيقة  يف  هي  نفقات  تكبدها  وتدعي  االأمور 

ا  اأنها اأودعت اأمواالاً يف البنوك وحققت من جراء ذلك عائداً اإذ  واخلا�سع لل�سريبة 

ال�سريبية  والقواعد  ذلك  على  اخل�سمني  بني  خالف  وال  لل�سريبة  اخ�ساعه  يجب 

واملق�سود  االيراد  هذا  حتقيق  �سبيل  يف  تكبدتها  نفقات  اأي  بخ�سم  لل�سركة  ت�سمح 
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ا للح�سول على االيراد ) ارتباط بالنفقة باالإيراد  ا مبا�سراً بالنفقة هي التي تعد �سبباً

يف  نفقة  من  حتملته  ما  اإثبات  ال�سركة  وعلى  املبا�سر(  بال�سبب  بالنتيجة  ا  ارتباطاً

�سبيل احل�سول على هذا االيراد وهو ما عجزت عنه طيلة مراحل اخل�سومة ح�سبما 

ا�سرتطت  التي  ال�سريبي  للقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )4/1٨( املادة  تقت�سيه 

خل�سم امل�سروفات اأن تكون موؤيدة بامل�ستندات املثبتة لها.

وبالتايل يوجد انف�سال تام بني واقعة ايداع ال�سركة الأموال يف البنوك وح�سولها 

على ايراد منها يف مرحلة ما قبل الت�سغيل وبالتايل اخ�ساع هذا االيراد لل�سريبة 

�سبيل  يف  ال�سركة  تكبدتها  ونفقات  م�سروفات  هناك  كانت  واإن   )٨( باملادة  عمالاً 

احل�سول على هذا االيراد فعليها اأن تثبت ذلك حتى يتم خ�سمها من االيراد والعربة 

بامل�ساريف املبا�سرة املرتبطة بتحقيق االيراد لكنها عجزت عن ذلك فال يكون لها 

اأو م�سروفات يف هذا ال�ساأن وبني واقعة ح�سول ال�سركة  اأي نفقات  احلق يف خ�سم 

على قر�س للبدء يف ت�سغيل ن�ساطها ) انتاج امليثانول( اأو متويله فهي واقعة خمتلفة 

ا عن الواقعة االأوىل ملا تتطلبه من ا�ستحقاق فوائد عن هذا القر�س اأو انفاق  متاماً

خ�سارة  هناك  كانت  فاإذا  ذلك  وازاء  بخ�سمها  تطالب  اأخرى  ان�سائية  م�سروفات 

ا باالإيراد املتحقق من فوائد املبالغ املودعة بالبنوك فلي�س  ا مبا�سراً ترتبط ارتباطاً

هناك اأي مانع قانوين من خ�سمها لكنها عجزت عن تقدمي اأي دليل على ما تكبدته 

من نفقة يف �سبيل احل�سول على هذا االيراد لي�سحي الربط الذي اأجرته الطاعنة 

ا واأيدته جلنة �سريبة الدخل بقرارها املطعون فيه وذلك باإخداع االيراد  �سحيحاً

املذكور لل�سريبة وعدم خ�سم اأية نفقة منه لعدم تقدمي ال�سركة امل�ستندات التي 

تثبت تكبدها ذلك لذا فاإنها ت�سمم على طلباتها الواردة ب�سحيفة الطعن.

ا على هذا التعقيب الحظ وكيل املطعون �سدها اأن خ�سوع ايرادات فوائد  وحيث رداً

اأمر ال خالف عليه خالل فرتة االعفاء اخلم�سي  لل�سريبة  التداعي  الودائع حمل 

لل�سريبة  اخ�ساعه  يجوز  ال  ولكن  للت�سويق  القابل  االنتاج  بداية  مع  يبداأ  الذي 

املقومات  اعداد  هو  خاللها  ال�سركة  هم  الأن  البناء(  فرتة   ( االنتاج  قبل  ما  لفرتة 

نية  وال  ربح  لتحقيق  م�ساربة  توجد  فال  لالإنتاج  ونحوها  واملباين  كاالآالت  املادية 

لل�سروع يف امل�ساربة ومل تكن ترمي اإىل الك�سب وبالتايل فاإنه ال يجب اأن يوؤخذ ذلك 

االنتاج  قبل  ما  �سنوات  يف  التداعي  حمل  الودائع  ايرادات  بخ�سوع  اقرار  اأنه  على 

وبالتايل فاإنه تقع مقا�سة بني االيرادات وامل�سروفات التي حتققت خالل فرتة ما 

ا للمادة )1/13( من قانون �سريبة الدخل ويرحل ناجت املقا�سة  قبل الت�سغيل طبقاً
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الرقم  االأوىل ويدرج ذلك  الت�سغيل  ل�سنة  اأو �سايف م�سروف  ايراد  �سواء كان �سايف 

الواحد ال�سايف يف ح�ساب االأرباح واخل�سائر بح�سب االأحوال وذلك ما فعلته املطعون 

�سدها. لذا فاإنها تتم�سك بطلبها ال�سابق.

�ملحكمة

- من حيث ال�سكل.

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع.

حيث ولئن بني الطعن يف البداية على اال�سكال القانوين املتمثل يف مدى خ�سوع ما 

حققته املطعون �سدها من اأرباح متمثلة يف الفوائد امل�ستحقة عن ايداع اأموالها يف 

البنوك خالل فرتة ما قبل الت�سغيل لل�سريبة من عدمه فاإنه وبحكم اقرار املطعون 

ايداع  من  املح�سلة  الفوائد  بخ�سوع  الطعن  �سحيفة  على  ردها  مبذكرة  �سدها 

الدخل  �سريبة  قانون  من   )٨( املادة  اإىل  ا  ا�ستناداً لل�سريبة  البنوك  لدى  اأموالها 

على ال�سركات ومت�سك الطاعنة مبذكرة تعقيبها على ذلك الرد بذلك االقرار فاإن 

لل�سريبة  ا حول كيفية احت�ساب الدخل اخلا�سع  اأ�سبح متمحوراً القانوين  اال�سكال 

لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  اجمايل  من  خ�سمها  الواجب  امل�سروفات  بتقدير  وذلك 

واملتمثلة ح�سب املطعون �سدها يف كلفة املال املودع باعتبار اأن م�سدره املال املقرت�س 

والغر�س من ايداعه هو تخفيف بع�س عبء تلك القرو�س التي توظف عليها فوائد 

منتهية اإىل وجوب اإجراء مقا�سة بني النفقات التي تن�ساأ خالل فرتة ما قبل الت�سغيل 

واملق�سودة هنا بامل�سروفات التي تكبدتها للح�سول على فوائد الودائع وهي بالتايل 

ال�سابقة  امل�سروفات  اإىل �سايف  لتف�سي  املقر�سة  البنوك  لفائدة  امل�ستحقة  الفوائد 

لالإنتاج ليتم ترحيله اإىل ح�ساب االأرباح واخل�سائر يف اأول �سنة تبداأ فيها ال�سركة 

انتاجها اأي �سنة 2007م فعار�ستها الطاعنة يف ذلك موؤكدة باأن ال�سركة عجزت عن 

تقدمي ما يثبت تكبدها م�سروفات ونفقات للح�سول على فوائد الودائع اإذ اأن ح�سول 

ال�سركة على قرو�س من البنوك وا�ستحقاق هذه االأخرية لفوائد عنها تعد واقعة 

خمتلفة عن واقعة اإيداع تلك القرو�س يف البنوك وح�سولها على اإيراد عنها خا�سة 

اأن الفوائد امل�ستحقة عن القرو�س ال رابط بينها وفوائد ودائع االأموال وبالتايل ال 

تعد م�سروفات مبا�سرة للح�سول على فوائد االيداع.

املادة  يف  املقرر  من  فاإنه  اأعاله  جاء  ح�سبما  القانوين  اال�سكال  تعترب  واأمام  وحيث 
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)1/13( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات اأن التكاليف هي املبالغ التي تنفقها 

ال�سركة وتكون الزمة للح�سول على الربح وحفظه نتوافر �سروط اأربعة حتى ميكن 

خ�سمها من الدخل االجمايل اخلا�سع لل�سريبة وهي:

اأن تكون النفقة موؤكدة وحقيقية اأي اأال تكون حمتملة.. 1

اأن يكون انفاقها يف �سبيل مزاولة ن�ساط ال�سركة.. 2

اأن تكون النفقات قد �سرفت على ربح خا�سع لل�سريبة ولي�س من قبيل ا�ستعماالت . 3

الدخل.

اأال تكون النفقات من قبيل النفقات الراأ�سمالية ) التي تنفق بغر�س احل�سول . 4

لالأ�سول  االنتاجية  القوة  يف  الزيادة  بق�سد  اأو  للمن�ساأة  جديدة  اأ�سول  على 

القدمية(.

واأن  بالكامل  تكبدها  ومت  ومبا�سرة  فعلية  التكاليف  تكون  اأن  بد  ال  جمملها  ومن 

تقت�سر على ما يلزم النتاج اجمايل دخل ال�سركة عن �سنة �سريبة معينة.

ايرادات  تعد  النزاع  حمل  البنوك  لدى  القرو�س  ودائع  فوائد  كانت  وملا  وحيث 

تقت�سيه  ملا  ا  طبقاً الطرفني  من  عليه  متفق  هو  ح�سبما  لل�سريبة  خا�سعة  عر�سية 

مل�ساريف  تكبدها  اإثبات  يف  ا  متاماً ف�سلت  �سدها  املطعون  ال�سركة  فاإن   )٨( املادة 

مبا�سرة وفعلية للح�سول على ذلك االيراد يف مرحلة ما قبل الت�سغيل اإذ اأن اعتبارها 

الفوائد امل�ستحقة عن القرو�س التي ح�سلت عليها من البنوك يف اإطار عقود مربمة 

بني الطرفني لتمويل م�سروع امل�سنع الإنتاج امليثانول كتكاليف تكبدتها للح�سول على 

فوائد الودائع واإجراء املقا�سة يف �ساأنها مع هذه االأخرية يتعار�س مع املادة )13( 

ذلك اأن تلك الفوائد امل�ستحقة عن القرو�س ال رابط بينها وفوائد الودائع الختالف 

الواقعتني عن بع�سهما وبالتايل ال ميكن اأن تعد م�ساريف مبا�سرة وحقيقية ومتكبدة 

بالكامل للح�سول على تلك االيرادات حتى  ولو كانت االأموال املقرت�سة هي نف�سها 

االأموال املودعة الأن املق�سود خمتلف بينهما فاإن االأوىل كانت لغاية متويل امل�سروع 

وهي تعد من التكاليف االن�سائية وكذلك الفوائد املوظفة عليها والتي �سيقع ترحيلها 

الثانية  اأما  واخل�سائر  االأرباح  ح�ساب  يف  2007م  �سنة  خالل  انتاج  �سنة  اأول  اإىل 

فالق�سد منها االنتفاع باإيراد عن عملية ايداعها بالبنوك يف انتظار �سدادها لفائدة 

ا ملا تفت�سيها املادة  ا لل�سريبة وفقاً منفذي امل�سروع وهو ما يجعل هذا االيراد خا�سعاً

)٨( من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات طاملا يعد دخالاً حتقق ون�ساأ بال�سلطنة 

ا عما تدعيه املطعون �سدها. عن طريق ذلك امل�سدر وهو ما يختلف كلياً
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وحيث وملا كانت املطعون �سدها ف�سلت يف االدالء مبا يثبت تكبدها لنفقات وتكاليف 

انتهاء  فاإن  البنوك  املودعة لدى  االأموال  للح�سول على فوائد عن  فعلية ومبا�سرة 

القرار املطعون فيه  باإلغاء  القا�سي  امل�ستاأنف  اإىل تاأييد احلكم  احلكم املطعون فيه 

الودائع  فوائد  خ�سوع  عدم  ا  معترباً 2014/2/11م  بتاريخ  )2012/23م(  رقم 

ا اإىل تقرير اخلبري الذي تبني اأنه تطرق اإىل م�سائل قانونية يكون  لل�سريبة ا�ستناداً

قد اأخطاأ يف تطبيق القانون مبا يوجب نق�سه.

االإجراءات  قانون  من   )260( باملادة  اإعماالاً  فيه  للف�سل  �سالح  املو�سوع  اأن  وحيث 

ملو�سوع  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  يتعني  تقدم  وملا  والتجارية,  املدنية 

اال�ستئناف رقم )201٥/716م( م�سقط باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء من جديد 

برف�س الدعوى والزام املطعون �سدها بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي وهذا الطعن 

طبق املواد ) 1٨3, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )201٥/716م/-م�سقط(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

والق�ساء من جديد برف�س الدعوى والزام املطعون �سدها بامل�سروفات عن درجتي 

التقا�سي وهذا الطعن«. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 3 /2017/1م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : د.  عبد االإله الربجاين , واأ�سرف اأحمد 

كمال الك�سكــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــق بن حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17٥(

الطعن رقم 2016/10٥م

م�سوؤولية) متبوع- �سروط- اأ�سا�س( 

متى  - امل�سروع  غري  بعلمه  تابعه  يحدثه  الذي  ال�سرر  عن  م�سوؤوالاً  املتبوع  يكون 

ا منه يف حال تاأدية وظيفته اأو ب�سببها وتقوم رابطة التبعية ولو مل  كان واقعاً

رقابته  يف  فعلية  �سلطة  عليه  له  كانت  متى  تابعه  اختيار  يف  ا  حراً املتبوع  يكن 

وتوجيهه. وقد اأقام القانون هذه امل�سوؤولية على خطاأ مفرت�س من جانب املتبوع 

اأنه مل يق�سد  لتابعه وتق�سريه يف رقابته وتوجيهه غري  مرجعه �سوء اختياره 

عمالاً  يوؤدي  وهو  التابع  خطاأ  على  مقت�سرة  امل�سوؤولية  تكون  اأن  املادة  تلك  من 

اأن تكون  اأو  املبا�سر لهذا اخلطاأ  ال�سبب  الوظيفة  واأن تكون  اأعمال وظيفته  من 

ا كلما كان فعل التابع قد وقع منه  �سرورية الإمكان وقوعه بل اأنها تتحقق اأي�ساً

الوظيفة على  �ساعدته هذه  اأو  ا�ستغل وظيفته  كلما  اأو  الوظيفة  تاأدية  اأثناء 

�سواء  ارتكابه  فر�سة  كانت  طريقة  باأية  له  هياأت  اأو  امل�سروع  غري  فعله  اإتيان 

الذي  الباحث  اأكان  و�سواء  اأو عن باعث �سخ�سي  املتبوع  مل�سلحة  التابع  ارتكبه 

دفعه اإليه مت�سالاً بالوظيفة اأو ال و�سواء وقع اخلطاأ بعلم املتبوع اأو بغري علمه.

فر�سة  - له  هياأت  اأن  بعد  تابعها  قبل  من  مت  امل�سروع  غري  العمل  ان  ثبت  طاملا 

ارتكابه و�ساعدته يف ذلك بتمكينه من �سيكات م�سحوبة من ح�سابها وحمررة من 

حيث املبلغ املايل وموقعة من �ساحب املوؤ�س�سة وذلك دون حتديد ا�سم امل�ستفيد 

منهما وهو ما خّول و�سّهل ا�ستعمال ال�سيكني بقيمة خم�سة اآالف ريال بكل منهما 

م�سوؤولية  لتكون  ريال  اآالف  ع�سرة  بقيمة  للقر�س  �سماناًا  للطاعن  بت�سليمهما 

املطعون �سدها كمتبوع عن اأعمال تابعها قائمة.

تّعد امل�سوؤولية التبعية مقررة بحكم القانون مل�سلحة امل�سرور وتقوم على فكرة  -
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م�سدرها  كفالة  من  املت�سامن  الكفيل  حكم  يف  املتبوع  ليعترب  القانوين  ال�سمان 

القانون ولي�س العقد وهو ما يجعل املطعون �سدها الثانية �سامنة ملا يحكم به 

ا ملا اقت�سته املادة )196/ب( من قانون  �سد التابع )املطعون �سده االأول( وفقاً

املعامالت املدنية.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبنّي من احلكم املطعون و�سائر االأوراق التي بني عليها يف اأن 

الطاعن )........( اأقام الدعوى التجارية رقم )2014/1314( يف 2014/12/9م 

و)م�ساريع   )........( �سدهما  املطعون  �سد  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اأمام 

.......– فردية( يف طلب احلكم باإلزامهما بالت�سامن واالنفراد باأن يوؤديا للمدعي 

ا  مبلغ ع�سرة اآالف ريال قيمة ال�سيكات حمل الدعوى ومبلغ خم�سة اآالف ريال تعوي�ساً

املحاماة  واأتعاب  بامل�ساريف  كاإلزامهما  به  الالحقة  واملعنوية  املادية  االأ�سرار  عن 

ا �سمنها اأنه خالل �سنة 2012م �سلم للمدعى عليه االأول  وقدرها األف ريال. عار�ساً

)الذي يعمل لدى الثانية مبحلها اخلا�س لبيع الهواتف النقالة وم�ستلزماتها( مبلغ 

ع�سرة اآالف ريال على �سبيل القر�س مقابل �سيكني م�سحوبني من ح�ساب املدعى عليها 

2012/10/14و  يف  ا�ستحقاقهما  موعد  حان  وعندما  املحل  اأعمال  لت�سيري  الثانية 

دعوى  فاأقام  الر�سيد  كفاية  لعدم  ا  �سلباً فارتدا  للخال�س  عر�سهما   2013/11/1٥

االبتدائية  املحكمة  فاأ�سدرت   )2014/1204( رقم  حتت  الثانية  �سد  جزائية 

اخت�سا�سها  وبعدم  اإليه  ن�سب  مما  املتهم  برباءة  2014/7/20م  يف  حكمها  مب�سقط 

�سد  جزائية  بدعوى  �ساحبها  �سخ�س  يف  املوؤ�س�سة  فاأقامت  املدنية  الدعوى  بنظر 

املدعى عليه االأول من اأجل ا�ساءة االأمانة ال�ستعمال ال�سيكني الذين حررهما له يف 

غري الغر�س الذي اأعدا له وذلك حتت رقم )2014/1267( فتمت اإدانته مبوجب 

احلكم املوؤرخ يف 2014/7/20م بجنحة ا�ساءة االأمانة ومعاقبته بال�سجن والغرامة 

وهو ما يجعله م�سوؤوالاً مدنيا اإ�سافة اإىل اأن املدعى عليها الثانية بحكم عمله لديها 

ا للمادة )196/ب( من قانون املعامالت املدنية التي  تكون م�سوؤولة عن اأعماله طبقاً

اأكدت م�سوؤولية التابع عن اأ�سرار املتبوع من كانت له �سلطة فعلية يف رقابته وتوجيهه 

ا يف اختياره اإذا كان الفعل ال�سار قد �سدر من التابع يف حال تاأدية  ولو مل يكن حراً

على  لديها  للعامل  �سيكات  حررت  املوؤ�س�سة  �ساحب  اأن  والثابت  ب�سببها  اأو  وظيفته 

بيا�س لت�سيري اأعمال املحل فاقرت�س املبلغ املايل من املدعي و�سلّمه ال�سيكني دون علم 

اأركان نظرية التابع واملتبوع الأن ما قامت به من  املوؤ�س�سة ك�سمان للقر�س لتتحقق 
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ت�سليمه ال�سيكني على بيا�س للعامل وعدم متابعته وعدم مراقبته يّعد منها اإهماالاً 

ا رغم خ�سوعه لرقابتها ورعايتها قانوناًا. ج�سيماً

ا على الدعوى دفع وكيل املدعى عليها الثانية بدفعني اأولهما حجية احلكم  وحيث ورداً

اإعماالاً للمادتني )٥6( من قانون االإٌثبات و)2٨0( من قانون االإجراءات  اجلزائي 

اجلزائية اأمام اإدانة املدعى عليه االأول بجنحة اإ�ساءة االأمانة مبوجب احلكم رقم 

ا على حجية ال�سيء  ا وحائزاً )2014/1267( بتاريخ 2014/7/20م الذي اأ�سبح باتاً

املحكوم به وهو ما تتقيد به املحكمة املدنية ويتمثل الدفع الثاين يف خلو االأوراق 

من دليل على �سحة الدين يف مواجهة املوؤ�س�سة اأمام انتفاء اأي دليل يفيد اأنها كفلت 

املحكمة  من  م�سادرتهما  بحكم  ال�سيكني  من  �سورة  اإال  املدعي  يقدم  ومل  القر�س 

اجلزائية يف اإطار ذلك احلكم. لذا فاإنها تطالب برف�س الدعوى يف مواجهتها.

وحيث تخّلف املدعى عليه االأول عن احل�سور رغم اإعالنه قانوناًا عن طريق ال�سجن.

: برف�س  وحيث وبجل�سة 201٥/4/٥م حكمت املحكمة االبتدائية مب�سقط ».. اأوالاً

يوؤدي  باأن  االأول  عليه  املدعى  باإلزام  ا:  ثانياً الثاين.  عليه  املدعى  حق  يف  الدعوى 

واألزمته  باالأوراق  �سورتهما  املقدم  ال�سيكني  قيمة  ريال  اآالف  ع�سرة  مبلغ  للمدعي 

بامل�ساريف  واألزمته  اأ�سرار  من  املدعي  اأ�ساب  عما  ا  تعوي�ساً فقط  ريال  األف  مببلغ 

ا على اأن احلكم اجلزائي رقم )2014/1204(  ومائة ريال اأتعاب املحاماة«. تاأ�سي�ساً

اأمام  حجية  له  لتكون  الواقعة  ارتكابه  لعدم  الثاين  عليه  املدعى  برباءة  ق�سى 

للمادة )٥6( من قانون االإثبات مبا يتعني رف�س الدعوى يف  ا  املدنية طبقاً املحكمة 

مواجهته ويف خ�سو�س املدعى عليه االأول فبناء على اإقراره اأمام املحكمة اجلزائية 

يف تلك الدعوى باقرتا�سه ملبلغ مايل من املدعي مقابل �سيكني �سادرين عن املوؤ�س�سة 

ا باالأداء والتعوي�س لتوافر عنا�سر امل�سوؤولية  ا�ستخدمهما دون علمهما ليكون ملزماً

ا للمادة )176( من قانون املعامالت املدنية. التق�سريية وفقاً

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه   ).......( املدعي  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلقى  مل  وحيث 

احلكم  اإلغاء  طلب  يف   )201٥/337( رقم  حتت  قّيد  حيث  مب�سقط  اال�ستئناف 

امل�ستاأنف فيما ق�سى به برف�س الدعوى يف مواجهة امل�ستاأنف �سدها الثانية والق�ساء 

ا باإلزام امل�ستاأنف �سدهما باأن يوؤديا للم�ستاأنف مبلغ ع�سرة اآالف ريال قيمة  جمدداً

كاإلزامهما  واملعنوية  املادية  االأ�سرار  عن  له  ا  تعوي�ساً ريال  اآالف  وخم�سة  ال�سيكني 

ا اإىل اأن املحكمة مل تكن م�سيبة  بامل�ساريف ومبلغ األف ريال اأتعاب حماماة ا�ستناداً
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لعدم اإعمالها نظرية التابع واملتبوع يف مواجهة امل�ستاأنف �سدها الثانية )املوؤ�س�سة( 

ا للمادة )196/ب( من قانون املعامالت املدنية واإىل اأن التعوي�س املحكوم به ال  طبقاً

يتنا�سب واالأ�سرار التي حلقت بامل�ستاأنف.

ا على �سحيفة اال�ستئناف الحظ وكيل امل�ستاأنف �سدها الثانية )املوؤ�س�سة(  وحيث ورداً

باأن احلكم امل�ستاأنف ق�سى للم�ستاأنف باملبلغ املطالب به لي�سبح طلبه يف مواجهتها على 

غري اأ�سا�س قانوين النتفاء امل�سلحة مبا يتعني عدم جواز نظر الطلب ويف املو�سوع فاإن 

املحكمة املدنية ملزمة بحجية احلكم اجلزائي ال�سادر باإدانة امل�ستاأنف �سده االأول 

ا للمادتني )٥6( من قانون االإثبات و)2٨0( من قانون  بجنحة اإ�ساءة االأمانة طبقاً

االإجراءات اجلزائية كما اأن االأوراق خالية من دليل على اأن املوؤ�س�سة كفلت قيمة 

القر�س. لذا فاإنها تطالب بعدم جواز نظر طلب االإلزام بالت�سامن واالنفراد باأداء 

مبلغ ع�سرة اآالف ريال النتفاء امل�سلحة وبرف�س اال�ستئناف يف حق امل�ستاأنف �سدها 

الثانية والتاأييد برف�س الدعوى يف مواجهتها.

ا لتعذر اعالن امل�ستاأنف �سده االأول )......( فقد اأعلن بالن�سر ب�سحيفة  وحيث ونظراً

يومية بتاريخ 11/2٥/201٥.

بقبول   ..« مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  201٥/12/20م  وبجل�سة  وحيث 

امل�ستاأنف  واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

الدعوى  ا بق�سائه برف�س  �سائباً امل�ستاأنف جاء  اأن احلكم  ا على  تاأ�سي�ساً مب�ساريفه«. 

والكافية  الدعوى  اأوراق  من  امل�ستمدة  ال�سائغة  لالأ�سباب  الثاين  عليه  املدعى  بحق 

حلمله اإ�سافة اإىل اأن اأ�سباب اال�ستئناف مل تاأت بجديد ينال من �سالمة ذلك احلكم 

و�سواب ق�سائه.

بالنق�س  فيه  فطعن   )........( امل�ستاأنف  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلقى  مل  وحيث 

اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 

للمحاماة  و�سريكه   ..... مكتب  من   )........( املحامي  من  موقعة  2016/1/31م 

املقبول اأمام هذه املحكمة بو�سفه وكيالاً عن الطاعن وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك 

مع ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة ومت اعالن املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فردت 

الثانية )......( مبذكرة طلبت فيها برف�س الطعن يف مواجهتها فعّقب الطاعن على 

هذا الرد مبذكرة �سّمم فيها على ما ورد ب�سحيفة الطعن يف حني مل ي�ستعمل املطعون 

�سده االأول ).......( حقه يف الرد رغم اإعالنه قانوناًا.
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وحيث اأقيم الطعن على �سبب وحيد متثل يف اأن املحكمة مل تكن م�سيبة يف ق�سائها 

لوجهني:

وعدم  الثانية  �سدها  املطعون  مواجهة  يف  الدعوى  رف�ست  عندما  االأول:  الوجه 

ا للمادة )196/ب( من قانون املعامالت املدنية  اإعمالها لنظرية التابع واملتبوع طبقاً

بيا�س  على  �سيكات  له  حرّرت  وقد  لديها  يعمل  كان  االأول  �سده  املطعون  اأن  ذلك 

الطاعن مببلغ ع�سرة  واأمام ح�سوله على قر�س من  لها  التابع  املحل  اأعمال  لت�سيري 

اآالف ريال فقد �سلّمه �سيكني ك�سمان لقيمة القر�س دون علمها مما يعّد منها اإهماالاً 

ا لعدم متابعته ومراقبته يف كيفية ا�ستعمال ال�سيكات رغم خ�سوعه قانوناًا لها  ج�سيماً

بالرعاية والرقابة لتتوافر اأركان نظرية التابع واملتبوع ولتكون م�سوؤولة عن اأفعاله 

اأثناء اأداء عمله لديها.

ال  الذي  ريال  األف  مببلغ  الطاعن  بتعوي�س  املحكمة  ق�ست  عندما  الثاين:   الوجه 

�سده  املطعون  لدى  القر�س  مبلغ  حب�س  جّراء  من  به  الالحقة  واالأ�سرار  يتنا�سب 

االأول دون وجه حق.

وعلى �سوء ذلك فاإن الطاعن يطالب بنق�س احلكم املطعون فيه بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدهما بامل�ساريف.

 ).......( الثانية  �سدها  املطعون  وكيل  الحظ  الطعن  �سحيفة  على  ا  ورداً وحيث 

مواجهتها  يف  طلبه  لي�سبح  به  املطالب  باملبلغ  للطاعن  ق�سى  االبتدائي  احلكم  باأن 

بذات املبلغ على غري اأ�سا�س قانوين النتفاء امل�سلحة مبا يتعني عدم جواز نظره ويف 

املو�سوع فاإن املحكمة املدنية ملزمة بحجية احلكم اجلزائي )2014/1267( املوؤرخ 

2014/7/20م ال�سادر باإدانة املطعون �سده االأول بجنحة ا�ساءة االأمانة فيما  يف 

ا للمادتني )٥6( من قانون االإثبات  يتعلق بال�سيكني مو�سوع الدعوى املاثلة وذلك طبقاً

دليل  من  خالية  الدعوى  اأوراق  اأن  كما  اجلزائية  االإجراءات  قانون  من  و)2٨0( 

على اأن املطعون �سدها الثانية قد كفلت املطعون �سده االأول قبل الطاعن يف قيمة 

اإلزامهما بالت�سامن واالنفراد باأن  القر�س. لذا فاإنها تطالب بعدم جواز نظر طلب 

يوؤديا للطاعن مبلغ ع�سرة اآالف ريال النتفاء امل�سلحة وبرف�س الطعن يف مواجهتها.

ما ورد  الطاعن مبذكرة �سّمم فيها على  الرد تّقدم وكيل  ا على هذا  وحيث وتعقيباً

ب�سحيفة الطعن.
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�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:                                                                       

                     . حيث ا�ستويف الطعن �سيغه واجته قبوله �سكالاً

- من حيث املو�سوع:                                                                       

الوحيد  الطعن  �سبب  من  االأول  بالوجه  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  حيث 

املدنية  املعامالت  قانون  من   )196( املادة  اأن  ذلك  �سديد  تف�سيالاً  اإيراده  ال�سالف 

تق�سي اأنه :« ال ي�ساأل اأحد عن فعل غريه. ومع ذلك للمحكمة بناء على طلب امل�سرور 

ا اأن تلزم باأداء التعوي�س املحكوم به:...ب- من كانت له على من وقع  واإذا راأت مربراً

ا يف اختياره اإذا كان  منه االأ�سرار �سلطة فعلية يف رقابته وتوجيهه ولو مل يكن حراً

الفعل ال�سار قد �سدر من التابع يف حالة تاأدية وظيفته اأو ب�سببها..« وهو ما �سايره 

فقه الق�ساء من اأن يكون املتبوع م�سوؤوالاً عن ال�سرر الذي يحدثه تابعه بعلمه غري 

ا منه يف حال تاأدية وظيفته اأو ب�سببها وتقوم رابطة التبعية  امل�سروع متى كان واقعاً

ا يف اختيار تابعه متى كانت له عليه �سلطة فعلية يف رقابته  ولو مل يكن املتبوع حراً

املتبوع  جانب  من  مفرت�س  خطاأ  على  امل�سوؤولية  هذه  القانون  اأقام  وقد  وتوجيهه. 

يق�سد من  اأنه مل  رقابته وتوجيهه غري  لتابعه وتق�سريه يف  �سوء اختياره  مرجعه 

تلك املادة اأن تكون امل�سوؤولية مقت�سرة على خطاأ التابع وهو يوؤدي عمالاً من اأعمال 

وظيفته واأن تكون الوظيفة ال�سبب املبا�سر لهذا اخلطاأ اأو اأن تكون �سرورية الإمكان 

ا كلما كان فعل التابع قد وقع منه اأثناء تاأدية الوظيفة  وقوعه بل اأنها تتحقق اأي�ساً

اأو  امل�سروع  اإتيان فعله غري  الوظيفة على  اأو �ساعدته هذه  ا�ستغل وظيفته  اأو كلما 

هياأت له باأية طريقة كانت فر�سة ارتكابه �سواء ارتكبه التابع مل�سلحة املتبوع اأو عن 

باعث �سخ�سي و�سواء اأكان الباحث الذي دفعه اإليه مت�سالاً بالوظيفة اأو ال و�سواء 

وقع اخلطاأ بعلم املتبوع اأو بغري علمه.

وحيث وملا كان ذلك فقد ثبت من ملف الق�سية اأن املطعون �سده االأول الذي يعمل 

لدى املطعون �سدها الثانية مبحلها املّعد لبيع الهواتف النقالة وم�ستلزماتها. ا�ستغل 

هذه الوظيفة يف تعامله مع الطاعن ح�سن النية واقرت�س منه مبلغ ع�سرة اآالف ريال 

ولطماأنته حوله مكنه مقابل هذا القر�س من �سيكني م�سحوبني من ح�ساب املوؤ�س�سة 

كان ت�سلمهما من �ساحبها حمررين من حيث قيمتهما وموقعني منه بحجة ا�ستعمالهما 

املتعامل  ال�سركات  من  املحل  ل�سالح  ي�سرتيها  التي  النقالة  الهواتف  قيمة  �سداد  يف 

اأن العمل  ا لعدم كفاية الر�سيد وهو ما يوؤكد  �سلباً معها. وبعر�سهما للخال�س ارتدا 
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قد  اأمواله  بحب�س  للطاعن  ال�سرر  عنه  واملنجر  العامل  به  اأتى  الذي  امل�سروع  غري 

هياأته له وظيفته و�سهله له كفيله �ساحب املوؤ�س�سة التي يعمل بها من خالل متكينه 

من �سيكات حمررة من حيث املبلغ املايل ومّوقعة منه دون حتديد ا�سم امل�ستفيد منها 

ا يف مراقبة تابعه ومتابعته يف عمله والتحقق  ا وتق�سرياً مما يّعد منه اإهماالاً ج�سيماً

من مدى ح�سن ا�ستعمال ال�سيكات امل�سّلمة اإليه.

اأعمال  عن  كمتبوع  الثانية  �سدها  املطعون  م�سوؤولية  اأن  تقّدم  مما  يوؤخذ  وحيث 

تابعها غري امل�سروعة هي م�سوؤولية تبعية مل�سلحة امل�سرور وتقوم على فكرة ال�سمان 

اأنه  يوؤكد  مما  القانون  م�سدرها  كفالة  املت�سامن  الكفيل  حكم  يف  لتعترب  القانوين 

وح�سب املادة )196( من قانون املعامالت املدنية اإذا ترتبت م�سوؤولية ال�سخ�س عن 

عمل غريه كا�ستثناء للمبداأ )عدم م�ساءلة ال�سخ�س عن فعل غريه( فاإن هذا الدفع 

الدين والتعوي�س مع اختالف اخلطاأ  ي�ساأالن عن ذات  ينطوي على وجود �سخ�سني 

املن�سوب اإىل كل منهما اأو لها حمدث ال�سرر )املطعون �سده االأول( الذي ي�ساأل بناء 

على خطاأ ثابت يقام الدليل عليه وهو ما مت اثباته لدى حمكمة املو�سوع بدرجتيها 

من  �سده  ال�سادر  اجلزائي  احلكم  اإىل  ا  وا�ستناداً التق�سريية  امل�سوؤولية  اأ�سا�س  على 

ا من حيث وقوع اجلرمية وو�سفها  اأجل اإ�ساءة االأمانة امللتزم به فيما ف�سل فيه نهائيًّ

والثاين  اجلزائية.  االإجراءات  قانون  من   )2٨0( للمادة  ا  طبقاً لفاعلها  ون�سبتها 

موؤدى  املفرو�س  اخلطاأ  اأ�سا�س  على  ي�ساأل  الذي  املتبوع  اأي  العامل  ذلك  عن  امل�سوؤول 

ذلك اأن كليهما يلزم بالدين ذاته باعتبار اأن االأول مدين اأ�سلي والثاين مدين تبعي.

وحيث وبغ�س النظر عن مدى انتفاع املطعون �سدها الثانية مب�سلحة من العمل غري 

امل�سروع الذي قام به تابعها من عدمه وعن مدى علمها باخلطاأ الذي ارتكبه هذا 

اأن  امل�سروع مت من قبل تابعها بعد  العمل غري  فاإنه طاملا ثبت ان  االأخري من عدمه 

هياأت له فر�سة ارتكابه و�ساعدته يف ذلك بتمكينه من �سيكات م�سحوبة من ح�سابها 

وحمررة من حيث املبلغ املايل وموقعة من �ساحب املوؤ�س�سة وذلك دون حتديد ا�سم 

امل�ستفيد منهما وهو ما خّول و�سّهل ا�ستعمال ال�سيكني بقيمة خم�سة اآالف ريال بكل 

م�سوؤولية  لتكون  ريال  اآالف  ع�سرة  بقيمة  للقر�س  �سماناًا  للطاعن  بت�سليمهما  منهما 

املطعون �سدها كمتبوع عن اأعمال تابعها قائمة.

وحيث تّعد هذه امل�سوؤولية تبعية مقررة بحكم القانون مل�سلحة امل�سرور وتقوم على 

فكرة ال�سمان القانوين ليعترب املتبوع يف حكم الكفيل املت�سامن من كفالة م�سدرها 
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القانون ولي�س العقد وهو ما يجعل املطعون �سدها الثانية �سامنة ملا يحكم به �سد التابع 

ا ملا اقت�سته املادة )196/ب( من قانون املعامالت املدنية. )املطعون �سده االأول( وفقاً

وحيث ومبخالفة احلكم املطعون فيه لذلك النظر يكون قد �سدر على غري اأ�سا�س من 

القانون مما يتعني نق�سه.

حلق  الذي  ال�سرر  مع  التعوي�س  تنا�سب  بعدم  املتعلق  الثاين  الوجه  وعن  وحيث 

ال�سرر وعنا�سره  ا�ستخال�س ثبوت  اأن  املقرر  اأنه  من  بالطاعن فهو غري وجيه ذلك 

املجادلة  املو�سوع وال يجوز  بها حمكمة  التي ت�ستقل  امل�سائل  التعوي�س من  وتقدير 

عنا�سر  تناولت  قد  املو�سوع  حمكمة  اأن  على  وبناء  العليا.  املحكمة  اأمام  ذلك  يف 

امل�سوؤولية التق�سريية يف حق املطعون �سده االأول اأثبت توافرها وقدّرت التعوي�س 

اجلابر لل�سرر املادي واالأدبي الذي حلق الطاعن مببلغ األف ريال يف اإطار مالها من 

ا لذلك ال�سرر. وبناء على ثبوت م�سوؤولية  �سلطة تقديرية ليكون هذا التقدير منا�سباً

املطعون �سدها الثانية كمتبوع عن خطاأ تابعها ح�سبما جاء اأعاله فهي تكون ملزمة 

ا باأداء قيمة التعوي�س املحكوم بها للطاعن. ت�سامنياً

واالإثبات  التحقيق  من  ملزيد  حاجة  دون  فيها  للف�سل  �ساحلة  الدعوى  اأن  وحيث 

واإعماالاً للمادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. فاإن املحكمة تت�سدى 

فيما  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  وذلك  م�سقط   )201٥/337( رقم  اال�ستئناف  ملو�سوع 

ق�سى به من رف�س الدعوى يف مواجهة املطعون �سدها الثانية ).......( والق�ساء من 

جديد باإلزامها واملطعون �سده االأول بالت�سامن اأو االنفراد باأن يوؤديا للطاعن مبلغ 

ا له عن االأ�سرار كاإلزامهما  ع�سرة اآالف ريال قيمة ال�سيكني ومبلغ األف ريال تعوي�ساً

بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعن طبق املواد )1٨3-

247-249-260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

فيما  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  وذلك  م�سقط   )201٥/337( رقم  اال�ستئناف  ملو�سوع 

ق�سى به من رف�س الدعوى يف مواجهة املطعون �سدها الثانية والق�ساء من جديد 

باإلزامها واملطعون �سده االأول بالت�سامن اأو االنفراد باأن يوؤديا للطاعن مبلغ ع�سرة 

ا له عن االأ�سرار كاإلزامهما بامل�ساريف  اآالف ريال قيمة ال�سيكني واألف ريال تعوي�ساً

عن درجتي التقا�سي وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعن«. 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 10 /2017/1م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

واأ�سرف   , الربجاين  االإله  عبد  د.    : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن حممـــد 

ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)176(

الطعن رقم 2016/2٨1م

حكم) ت�سبيب- كفاية ( – قا�سي) اأعمال والئية( – تنفيذ)حمل- قواعد – حجز(  

االأحكام  - ت�سبيب  وكفاية  �سحة  ل�سروط  فيه  املطعون  احلكم  ا�ستجابة  عدم 

ال�سالف بيانها فقد ورد الت�سبيب ب�سورة خمتزلة دون بيان الوقائع التي ا�ستند 

اإليها واالأدلة التي انتهت املحكمة بثبوتها واأن تلك االأدلة توؤدي اإىل النتيجة 

التي انتهت اإليها.

بينها  - ومن  العرائ�س  على  االأوامر  ا�سدار  يف  الوالئية  �سلطته  القا�سي  يبا�سر 

ا يفتقر اإىل عن�سر  ا ا�ستثنائياً اإ�سدار اأمر احلجز التحفظي اإمنا يبا�سر اخت�سا�ساً

املواجهة مبا يتعني اأال ي�سدر اأمر ب�سلطته الوالئية اإال يف احلاالت التي حددها 

القانون ويف االطار ال�سيق الذي ر�سمه له دون تو�سع.

املدين  - اأموال  كل  تكون  اأن  فهي  التنفيذ  حمل  حتكم  التي  االأ�سا�سية  القواعد   

ا  قابلة للحجز عليها باعتبارها �سامنة لكل ديونه واأن يكون حمل التنفيذ مملوكاً

للمدين الأنه ي�سمن تنفيذ التزاماتها باأمواله واأن يكون حمل التنفيذ ماالاً اأي 

ا يف اختياره  ا مالية �سواء كانت عينية اأو �سخ�سية واأن يكون الدائن حراً حقوقاً

ما ي�ساء من اأموال املدين الإجراء التنفيذ عليها واأن ي�سرتط توافر تنا�سب بني 

مقدار الدين وقيمة املال الناجتة عن التنفيذ واأال يكون حمل التنفيذ مما منع 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )366( املادة  اقت�سته  مما  عليه  احلجز  القانون 

والتجارية وباعتبار اأن احلجز على مال غري قابل للحجز يكون باطالاً فاإن هذا 

البطالن ال يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه على �ساحب امل�سلحة التم�سك به.
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الوقائع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق التي بني عليها 

يف اأن الطاعنة )........( تظلمت �سد القرار ال�سادر عن قا�سي التنفيذ باملحكمة 

والقا�سي  201٥/10/27م  بتاريخ   )201٥/133( رقم  حتت  بال�سويق  االبتدائية 

ا واتخاذ اإجراءات بيع  ا ق�سائياً باحلجز عليها وتعيني طالب التنفيذ مع موكله حار�ساً

ال�سركة وذلك مبوجب �سحيفة مودعة بتاريخ 201٥/10/2٨م  �سد املطعون �سده 

ا اإلغاء هذا القرار واعتباره كاأن مل يكن وعدم ترتيب اأي  )........( يف طلب اأ�سليًّ

ا وقف تنفيذه حلني الف�سل يف الدعوى التجارية الثالثية رقم  اأثر عليه واحتياطيًّ

املحاماة  واأتعاب  بامل�ساريف  �سده  املتظلم  واإلزام  بات  نهائي  بحكم   )2013/114(

وقدرها خم�سمائة ريال.

يف  واال�ستمرار  التظلم  رف�س  التنفيذ  قا�سي  قرر  201٥/10/2٨م  وبتاريخ  وحيث 

ا على اأن القرار املتظلم منه مل » ي�سدر على اأمر  على العري�سة واإمنا  التنفيذ تاأ�سي�ساً

على اأمر يف  ملف تنفيذ«.

الدائرة  اأمام  فا�ستاأنفته  املذكورة  املتظلمة  لدى  قبوالاً  القرار  هذا  يلقى  مل  وحيث 

الثالثية باملحكمة االبتدائية ب�سحار حيث قّيد حتت رقم )201٥/47٥( فاأ�سدرت 

ا  نوعياً اال�ستئناف  بنظر  االخت�سا�س  بعدم   ..« 201٥/12/16م  بتاريخ  حكمها 

ا للمادة )339(  واإحالته اإىل حمكمة اال�ستئناف ب�سحار لتنظر فيه...« وذلك طبقاً

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  اال�ستئناف  قّيد  االإحالة  تلك  �سوء  وعلى  وحيث 

حتت رقم )2016/1٥( فاأ�سدرت حكمها بتاريخ 2016/3/16م ».. بقبول التظلم 

واألزمت  رقم )133/201٥(  منه  املتظلم  القرار  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  �سكالاً ويف 

ا حلكم  القرار املتظلم منه جاء تنفيذاً اأن مو�سوع  ا على  تاأ�سي�ساً املتظلم بامل�سروفات 

جزائي �سادر �سد امل�ستاأنفة واأن الدعوى رقم )201٥/114( هي دعوى مدنية اأي 

بها  امل�سا�س  االأحكام وعدم  ا على حجية  واإنه حفاظاً ا  الدعويني خمتلفتان متاماً اأن 

الأن االأحكام اأن�سئت لكي تنفذ ولي�س لكي تو�سع العراقيل يف �سبيل تنفيذها بحجة 

اأ�سباب واهية ال �سند لها..«.

بالنق�س  امل�ستاأنفة )........( فطعنت فيه  يلقى هذا احلكم قبوالاً لدى  وحيث مل 
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اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 

اأمام  املقبول  للمحاماة  201٥/3/29 موقعة من املحامي ........من مكتب ....... 

هذه املحكمة بو�سفه وكيالاً عن الطاعنة وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد 

�سداد الر�سم والكفالة ومت اعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة 

طلب فيها رف�س الطعن.

ا  وحيث وبتاريخ 2016/7/13م قررت املحكمة وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتاً

حلني الف�سل يف الطعن.

وحيث اأقيم الطعن على ال�سببني التاليني:

: خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله, عندما �سدر القرار املتظلم منه  اأوالاً

ا للمواد )372-371-361( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. لعدم  خمالفاً

ا�ستعجال  ووجه  خطر  هناك  يكون  باأن  ال�ست�سداره  املقررة  ال�سروط  اأدلة  توافر 

و�سرورة وخ�سية فقدان الدائن ل�سمان حقه كما اأن ال�سركة املطلوب احلجز عليها 

حتديده  ويتعني  العقار  اأو  املنقول  على  اإال  احلجز  يجوز  وال  وواقعي  قانوين  كيان 

اإن  باعتبار  حمله  غري  يف  كان  ا  ق�سائياً ا  حار�ساً �سده  املطعون  تعيني  اأن  اإىل  اإ�سافة 

ا رقم )201٥/114( ق�سى بف�سخ عقد البيع املوؤرخ  ا جتارياً الطاعنة ا�ست�سدرت حكماً

قبل  عليه  كان  ما  اإىل  احلال  واإعادة  2013/9/13م  يف  واملوثق  2013/٥/9م  يف 

التعاقد عالوة على اأن مقدار املطالبة والدين حمل التنفيذ واإن �سدر يف �ساأنه حكم 

ق�سائي فله ارتباط وثيق باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )201٥/114( اأي اأنه ال 

زال حمل نقا�س وبالتايل كان للطاعنة اأن متتنع عن الوفاء به ما دام الدائن مل يوف 

ا ملا  اأو متقابالاً معه طبقاً ا به  بالتزام يف ذمته ن�ساأ ب�سبب التزام املدين وكان مرتبطاً

تقت�سيه املادة )2٨9( من قانون املعامالت املدنية وهو ما ن�ست عليه املادة )1٥7( 

من ذات القانون والثابت ح�سب تقرير اخلبري املّعد بالدعوى رقم )201٥/114( اأن 

بيع احل�س�س ح�سب  وارد بعقد  ملا هو  ا  التزاماتها طبقاً ملتبقي  الطاعنة  �سداد  عدم 

املواعيد املتفق عليها مرده اإخالل املدعى عليهم بالتزاماتهم.

فيه  املطعون  احلكم  اأغفل  عندما  اال�ستدالل,  وف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  ا:  ثانياً

عر�س الوقائع ودفاع اخل�سوم ودفوعهم ومل يبحث واقعة النزاع وعنا�سره ومل يعر�سها 

ومل يبني ما تو�سلت اإليه املحكمة والقاعدة القانونية التي اأقامت عليها حكمها.

وعلى �سوء ذلك فاإن الطاعنة تطالب:  
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نق�س احلكم املطعون فيه واالإحالة اإىل حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة للف�سل . 1

فيه من جديد. 

ا باإلغاء القرار الق�سائي ال�سادر مبلف التنفيذ . 2  بنق�سه والت�سدي والق�ساء جمدداً

رقم )201٥/133( واعتباره كاأن مل يكن وعدم ترتيب اأي اأثر عليه. 

 اإلزام املطعون �سده بامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة ريال مقابل اأتعاب املحاماة.. 3

وحيث وردَا على �سحيفة الطعن الحظ وكيل املطعون �سده مبذكرته اأنه باالطالع 

بقيمة  �سيك  اأي  ي�سمل  ال  اأنه  يت�سح   )201٥/114( رقم  االبتدائي  احلكم  على 

عدم  يوؤكد  مما   )201٥/133( رقم  التنفيذ  حمل  هو  الذي  ريال  األف  ثالثمائة 

ا الإثارة كل ما يتعلق باملو�سوع حمل التنفيذ  وجود اأي ارتباط بينهما وال جمال اأي�ساً

ا على حجية االأمر املق�سي به. واإن ما ق�سى  اأمام قا�سي التنفيذ لكون احلكم حائزاً

على  ا  ق�سائياً ا  حار�ساً القانوين  ووكيله  التنفيذ  طالب  تعيني  من  التنفيذ  قا�سي  به 

التنفيذ ومماطلته  املنفذ �سده وتهربه عن  اأن يتقن من مماطلة  ال�سركة كان بعد 

ل�سمان  والواقع  القانون  عليه  يفر�سه  الذي  القانوين  امل�سلك  �سلك  وقد  امل�ستمرة 

تنفيذ احلكم لذا فاإنه يطالب رف�س الطعن.

�ملحكمة

- من حيث ال�سكل.

. حيث ا�ستوفى هذا الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع.

تف�سيالاً  اإيرادهما  ال�سالف  الطعن  ب�سببي  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  حيث 

�سديد ح�سبما يلي, فعن ال�سبب الثاين املتمثل يف الق�سور يف الت�سبيب ملخالفة املادة 

)172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. فاإنها اأوجبت اأن ».. ي�ستمل احلكم 

على عر�س جممل لوقائع الدعوى ثم طلبات اخل�سوم وخال�سة موجزة لدفوعهم 

واأن ترد وا�سحة  االأ�سباب كافية حلمل احلكم  اأن تكون  اأي  ودفاعهم اجلوهري..« 

حمددة ومبينة الوقائع التي ا�ستندت اإليها املحكمة يف حكمها واالأدلة التي اقتنعت 

بثبوتها والتي من �ساأنها اأن ت�سوغ النتيجة التي انتهت اإليها مع بيان القاعدة القانونية 

الواقع تطبيقها وتربير راأيها لكل طلب اأو دفع اأو دفاع جوهري مما اأبدي اأمامها.

وحيث وباإنزال ذلك على احلكم املطعون فيه يت�سح عدم ا�ستجابته ل�سروط �سحة 
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وكفاية ت�سبيب االأحكام ال�سالف بيانها فقد ورد الت�سبيب ب�سورة خمتزلة دون بيان 

الوقائع التي ا�ستند اإليها واالأدلة التي انتهت املحكمة بثبوتها واأن تلك االأدلة توؤدي 

القانونية  القاعدة  الت�سبيب  ذلك  من  يت�سح  مل  كما  اإليها  انتهت  التي  النتيجة  اإىل 

ا دفاع الطاعنة ودفوعها الواردة ب�سحيفة  التي طبقتها على النزاع ومل تتناول اأي�ساً

اال�ستئناف وباملذكرة ال�سارحة ال�ستئنافها والتي مل يوردها حكمها ومل يرد عليها 

اإليها  يقتنع  التي  النتيجة  اإىل  الو�سول  يتمكن من  يناق�سها ومل ميح�سها حتى  ومل 

واإمنا جاءت احليثية القانونية الوحيدة خمتزلة وجمملة وغري وا�سحة ومبتعدة 

منه  املتظلم  القرار  قانونية  عدم  على  ا  اأ�سا�ساً انبنى  التي  اال�ستئناف  مو�سوع  عن 

201٥/10/27م وخمالفته للمواد املتعلقة بالتنفيذ   رقم )201٥/133( املوؤرخ يف 

ا مبطالاً طبق ما تقت�سيه املادة  ا ق�سوراً واإجراءاته ليكون احلكم املطعون فيه قا�سراً

)172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية مبا يتعني نق�سه.

وحيث وعن ال�سبب االأول املتمثل يف خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله فهو 

وجيه ذلك اأن القا�سي وهو يبا�سر �سلطته الوالئية يف ا�سدار االأوامر على العرائ�س 

يفتقر  ا  ا�ستثنائياً ا  اخت�سا�ساً يبا�سر  اإمنا  التحفظي  احلجز  اأمر  اإ�سدار  بينها  ومن 

اإىل عن�سر املواجهة مبا يتعني اأال ي�سدر اأمر ب�سلطته الوالئية اإال يف احلاالت التي 

حددها القانون ويف االطار ال�سيق الذي ر�سمه له دون تو�سع.

رقم  ا�ستئنايف  جزائي  حلكم  �سده  املطعون  ا�ست�سدار  فاأثر  ذلك  كان  وملا  وحيث 

رقم  امل�ستاأنف  احلكم  بتاأييد  يق�سي  201٥/4/1٥م  بتاريخ   )2014/27٥(

)2014/141( يف �سقه اجلزائي باإدانة املتهم ).......( بجنحة �سحب �سيك بدون 

ر�سيد مع ال�سجن والغرامة ووقف العقوبة احلب�سية اإذا �سدد قيمة ال�سيك وقدرها 

الطاعنة  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  املدنية  الدعوى  يف  واإلغائه  ريال  األف  ثالثمائة 

فتح  االأخري  هذا  توىل  �سده(.  )املطعون  الفار�سي  �سالح  ل�سالح  املبلغ  ذلك  ب�سداد 

امللف التنفيذي رقم )201٥/133( حيث اأ�سدر قا�سي التنفيذ �سمنه القرار املتظلم 

منه بتاريخ 201٥/10/27م القا�سي :«.. باحلجز على �سركة ....... وتعيني طالب 

جاء  الذي   ».. ال�سركة  بيع  اإجراءات  واتخاذ  ا  ق�سائياً ا  حار�ساً موكله  مع  التنفيذ 

ا للقانون. خمالفاً

تق�سي  التي  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )361( املادة  خمالفة  اأوال: 

وماله  منقوالته  على  احلجز  بتوقيع  عليه  املحكوم  اأموال  على  التنفيذ  »يجري  اأن 
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لدى الغري وعلى عقاراته وبيعها باملزاد العلني وذلك بالقدر املنا�سب للوفاء باملبالغ 

التي حتكمه  التنفيذ والقواعد االأ�سا�سية  اأنها تتعلق مبحل  اأي  اأجلها«  املحجوز من 

ويق�سد به ال�سيء اأو املال الذي يجري التنفيذ عليه فيمكن اأن يكون هو ذاته حمل 

احلق املو�سوعي كعقار اأو منقول اأو اأن يكون حمل التنفيذ غري حمدد من حمل احلق 

ا بينما يجري التنفيذ على اأي مال من اأموال املدين  ا مالياً املو�سوعي الذي يكون مبلغاً

ا للمدين لدى الغري. اأما عن القواعد االأ�سا�سية التي  ا اأو حقاً �سواء كان منقوالاً اأو عقاراً

باعتبارها  للحجز عليها  املدين قابلة  اأموال  اأن تكون كل  التنفيذ فهي  حتكم حمل 

تنفيذ  ي�سمن  الأنه  للمدين  ا  مملوكاً التنفيذ  حمل  يكون  واأن  ديونه  لكل  �سامنة 

ا مالية �سواء كانت عينية  التزاماته باأمواله واأن يكون حمل التنفيذ ماالاً اأي حقوقاً

الإجراء  املدين  اأموال  من  ي�ساء  ما  اختياره  يف  ا  حراً الدائن  يكون  واأن  �سخ�سية  اأو 

التنفيذ عليها واأن ي�سرتط توافر تنا�سب بني مقدار الدين وقيمة املال الناجتة عن 

املادة  اقت�سته  القانون احلجز عليه مما  منع  التنفيذ مما  واأال يكون حمل  التنفيذ 

)366( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وباعتبار اأن احلجز على مال غري 

قابل للحجز يكون باطالاً فاإن هذا البطالن ال يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه 

على �ساحب امل�سلحة التم�سك به.

الطاعنة  على  باحلجز  �سدر  اأنه  يت�سح  منه  املتظلم  القرار  على  وباالطالع  وحيث 

ذاتها رغم اأن حمل احلق املو�سوعي مبلغ مايل حمدد ورغم اأن الطاعنة هي �سركة 

اعتبارية لها كيانها الواقعي والقانوين وم�ستملة للعديد من العنا�سر من ا�سم و�سمعة 

و�سجل جتاري ومنقوالت وعقارات واأ�سول قائمة وموظفني وعملة ميكن اأن تتجاوز 

منه  املتظلم  القرار  لكن  التنفيذ  حمل  الدين  ومقدار  يتنا�سب  ال  مبا  املالية  قيمتها 

اأ�ساء فهم املادة )361( وحجز ال�سركة بالكامل دون احرتام القواعد االأ�سا�سية ملحل 

التنفيذ امل�سار اإليها اأعاله لعدم حتديد املال املراد احلجز عليه مبا يتنا�سب ومقدار 

منقوالاً  اأو  وغريها  كالبنوك  الغري  لدى  عليه  باحلجز  ا  مالياً ا  مبلغاً كان  �سواء  الدين 

ا باتخاذ االإجراءات القانونية اخلا�سة لكل منها وبالتايل فاإن احلجز على  اأو عقاراً

ال�سركة يكون باطالاً ملخالفة تلك املادة.

ا: خمالفة املادة )371( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية التي تقت�سي اأن  ثانياً

»للدائن اأن يطلب توقيع احلجز التحفظي على منقوالت مدينة يف االأحوال االآتية: 

ا وله توقيع  اأ- اإذا كان الدائن حامالاً لكمبيالة اأو �سند حتت االإذن وكان املدين تاجراً

ا لقانون التجارة. ب- كل حالة يخ�سى  على الكمبيالة اأو ال�سند يلزمه بالوفاء طبقاً
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فيها فقد الدائن ل�سمان حقه. » فاحلجز هو و�سع املال حتت يد الق�ساء �سواء كان 

ا ي�سر بحقوق  ا اأم منقواَل وذلك بق�سد منع �ساحبه من الت�سرف فيه ت�سرفاً املال عقاراً

الدائن وهو حجز ال يهدف مبا�سرة اإىل بيع اأموال املدين واقت�ساء الدائن حقه من 

الدائن وحتافظ على  اإجراءات حتفظية حتمي حق  اتخاذ  به  يق�سد  واإمنا  ثمنها 

اأموال املدين فقد يخ�سى الدائن تهريب املدين الأمواله بالت�سرف فيها اأو باإخفائها 

يف حني جاء القرار الق�سائي املتظلم منه باحلجز على الطاعنة واتخاذ اإجراءات 

ا وهذا االأخري يق�سد منه ف�سالاً  ا تنفيذياً ا وحجزاً ا حتفظياً بيعها اأي اأنه ا�ستمل حجزاً

عن و�سع اأموال املدين حتت يد الق�ساء ا�ستيفاء الدائن حلقه منها اأو من ثمنها بعد 

بيعها بو�ساطة ال�سلطة العامة وقد مت اخللط بينهما رغم اأن احلجز التحفظي يرد 

يرد على  التنفيذي  اأن احلجز  العقارات يف حني  يرد على  املنقوالت وال  فقط على 

ا  ا احلجز حتفظياً كليهما واحلال اأن الق�سد من ا�سدار القرار املتظلم منه كان اأ�سا�ساً

ا خا�سة واأن الطاعنة قدمت ما يفيد قيامها بدعوى  على اأموال ال�سركة املدينة موؤقتاً

جتارية تتمحور حول العقد حمل االلتزام املتبادل بني الطرفني واملطلوب ف�سخه, 

غري اأن قا�سي التنفيذ ومن بعده حمكمة اال�ستئناف اعترب اأن الدعويني خمتلفتان 

ا يف ال�سق املدين التابع للدعوى العمومية  وال ميكن امل�سا�س مبا مت احلكم به جزائياً

دون اأن متح�س ذلك وتقارن بني ال�سيك مو�سوع احلكم اجلزائي وال�سيكات املحكوم 

بردها �سمن الدعوى رقم )2013/114( الذي انتهى احلكم فيها بال�سق االأول اإىل 

ف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2013/٥/9م واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد 

اأن ال�سيك رقم )02100273( املحكوم برده للطاعنة مع ال�سيكني االآخرين هو  اإذ 

ذاته مو�سوع احلكم اجلزائي ب�سند التنفيذ هذا اإ�سافة اإىل اأن املادة )371( بفقرتها 

الثانية ولئن اأجازت احلجز التحفظي يف كل حالة يخ�سى فيها فقدان الدائن ل�سمان 

حقه خا�سة اإذا قامت دالئل على تهريب املدين الأمواله اأو اإخفائها فاإن ملف الق�سية 

ا مما يفيد توافر وجود خطر وخ�سية من فقدان الدائن ل�سمان حقه اأمام  خال متاماً

وجود �سركة ككيان واقعي وقانوين مبا متلكه من منقوالت وعقارات واأ�سول وغريها 

ا  ه املحكمة املطعون يف حكمها الذي يكون خمالفاً ت�سمن ذلك احلق وهو ما مل متح�سّ

. ا مبطالاً للقانون وقا�سرا يف الت�سبيب ق�سوراً

اأيدت  عندما  التجارية  ال�سركات  قانون  من  )16٨و14(  املادتني  خمالفة  ا:  ثالثاً

ا  ا ق�سائياً املحكمة القرار املتظلم منه القا�سي بتعيني طالب التنفيذ مع موكله حار�ساً

امل�سوؤولية فهي حتل  �سركة حمدودة  باعتبارها  اأنه  الطاعنة واحلال  ال�سركة  على 
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ح�سب املادة )14( الأي من االأ�سباب املح�سورة بها لتجري الت�سفية �سواء بو�ساطة 

جميع ال�سركاء اأو بو�ساطة م�سفي يقع االتفاق عليه فيما بينهم اأو يقع تعيينه من 

 )17( املادة  تقت�سيه  ما  طبق  م�سلحة  ذي  طرف  اأي  طلب  على  بناء  املحكمة  قبل 

اأمام  ومتثيلها  العالقة  ال�سركة  اأعمال  اجناز  خا�سة  »ب�سورة  �سالحياته  وت�سمل 

املحاكم ب�سفة مدعية اأو مدعى عليها واتخاذ اأي اإجراءات املحافظة على م�ساحلها 

ا للمادة )22( من ذات  ولهم ... اأن يبيعوا موجودات ال�سركة يف �سبيل الت�سفية« وفقاً

القانون على اأن تتم عملية البيع ملوجوداتها جملة اأو التفرغ عنها اإال بعد ح�سوله 

تعيينه  �سك  يق�س  مل  ما  املحكمة  موافقة  بعد  اأو  باالإجماع  ال�سركاء  موافقة  على 

بخالف ذلك �سراحة ح�سب املادة )23( وبالتايل فاإن تعيني طالب التنفيذ مع موكله 

ا على ال�سركة املدينة يعد خمالفة لتلك املواد. ا ق�سائياً حار�ساً

من   )3٨0( املادة  فاإن  عامة  ب�سفة  املحجوزة  املنقوالت  حلرا�سة  بالن�سبة  وحيث 

مبجرد  حمجوزة  ت�سبح  االأ�سياء  اأن  تقت�سي  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

ذكرها يف حم�سر احلجز ولو مل يعني عليها حار�س اأي اأن القانون مل ي�سرتط تعيني 

من  حلمايتها  اإ�سايف  اإجراء  جمرد  الأنه  املحجوزة  االأ�سياء  على  ق�سائي  حار�س 

ا وقت توقيع  التبديد كما اأن ذات املادة تن�س على اأنه اإذا كان املحكوم عليه حا�سراً

اآخر  �سخ�س  عنّي  ا  حا�سراً يكن  مل  واإذا  املحجوزة  االأ�سياء  على  ا  حار�ساً عنّي  احلجز 

كحار�س للمحافظة عليها اإىل اأن ينتهي احلجز بالبيع اأو باأي �سبب اآخر. وبالن�سبة 

 »: والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )39٨( املادة  اقت�ست  فقد  للعقارات 

التنفيذ وللمحكوم عليه  التالية لت�سجيل  واإيراداته عن املدة  يلحق بالعقار ثماره 

ا فيه بدون اأجرة اإىل اأن يتم البيع واإذا مل يكن العقار  ال�ساكن بالعقارات يبقى �ساكناً

ا عليه. واإزاء ما تقدم فاإن امل�سرع مل يقت�سي تعيني طالب  ا اعترب املدين حار�ساً موؤجراً

ا على ما مت حجزه من منقول اأو عقار. ا ق�سائياً ا حار�ساً التنفيذ ب�سفته دائناً

يف  ا  وقا�سراً للقانون  ا  خمالفاً حكمها  يكون  النظر  لهذا  املحكمة  ومبخالفة  وحيث 

الت�سبيب مبا يتعني نق�سه.

واالإثبات  التحقيق  من  ملزيد  حاجة  دون  فيها  للف�سل  �ساحلة  الدعوى  اأن  وحيث 

واإعماالاً للمادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية فاإن املحكمة تت�سدى 

الق�سائي رقم  القرار  باإلغاء  ا  والق�ساء جمدداً لال�ستئناف رقم )2016/1٥( �سحار 

)201٥/133( املوؤرخ يف 201٥/10/27 واعتباره كاأن مل يكن واإلزام املطعون �سده 



– ٨٨7 –

قانون  من   )260-2٥9-247-1٨3( املواد  طبق  للطاعنة  الكفالة  ورد  بامل�ساريف 

االإجراءات املدنية والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

الق�سائي رقم  القرار  باإلغاء  ا  والق�ساء جمدداً لال�ستئناف رقم )2016/1٥( �سحار 

املطعون  والزام  يكن  مل  كاأن  واعتباره  201٥/10/27م  يف  املوؤرخ  )201٥/133م( 

�سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7 /2017/3م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : د. عبد االإله الربجاين , واأ�سرف اأحمد 

كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهـر , و توفيـــق بن حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)177(

الطعن رقم 2016/293م

عقد )اإذعان- خ�سائ�س( – عقد )بنك- خ�سائ�س- تع�سف( 

ال�سرورات  - من  تعترب  مرافق  اأو  ب�سلع  تتعلق  اأنها  هي  االإذعان  عقود  خ�سائ�س 

ال�سلع  لهذه  املوجب  احتكار  فيها  ويكون  املنتفعني,  اأو  امل�ستهلكني  اإىل  بالن�سبة 

جتعل  اأن  �ساأنها  من  عليها  �سيطرته  وتكون  ا  فعلياً اأو  ا  قانونياً ا  احتكاراً واملرافق 

املناف�سة فيها حمدودة النطاق واأن يكون �سدور االإيجاب منه اإىل النا�س كافة 

وب�سروط واحدة وملدة غري حمدودة. وال�سلع ال�سرورية هي التي ال غنى عنها للنا�س 

التعاقد  اإىل  ي�سطرهم  و�سع  يف  يكونون  بحيث  بدونها  م�ساحلهم  ت�ستقيم  ال  والتي 

ب�ساأنها وال ميكنهم رف�س ال�سروط التي ي�سعها املوجب ولو كانت جائرة و�سديدة.

 ال تتوافر خ�سائ�س عقد االإذعان يف التعاقد الذي  يتم مع  البنك والعميل  واإن  -

الذي يرد يف العقد النموذجي �سروط وتعليمات ا�سرتطها البنك املركزي يجب 

ا�ستيفائها عن طريق التزام العمالء لدى البنوك من تقدمي امل�ستندات املطلوبة 

حتى يتثنى للبنوك التق�سي والتدقيق يف ح�سابات العمالء للتاأكد من االلتزام 

واأن  االأموال  تبيي�س  اأو  غ�سل  عمليات  ومراقبة  امل�سرفية  واملعايري  بالقوانني 

على  موافقون  فيكونوا  البنوك  لدى  احل�ساب  فتح  ا�ستمارة  على  العمالء  توقيع 

ملتزمني  الغري  العمالء  والتي يرتتب جزاء خمالفتها غلق ح�سابات  التعليمات  تلك 

بتلك ال�سروط والتي ارت�سوها فتكون تلك ال�سروط تنح�سر عنها �سبهة التع�سف.

الوقائع 

اأن  يف  االأوراق(  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على   ( الوقائع  تتح�سل 

الدعوى   )...... )بنــك  �سده  املطعون  على  اأقامت   )....... )ال�سركـــة  الطاعنة 

بتعوي�سها  باإلزامه  احلكم  بطلب  االبتدائية  م�سقط  جتاري  2012/472م(   ( رقم 
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بغلق  ال�سادر  القرار  �سرر  عن  عماين  ريال  األف  ثالثمائة  ر.ع(   300.000( مبلغ 

ح�سابها لديه ومببلغ )2٥0.000 ر.ع( كتعوي�س معنوي عن ت�سويه �سمعتها و)1٥00 

بياناًا  وقالت  حماماة.  ,واأتعاب  م�ساريف  ر.ع(  و)1000  ا  يومياً مايل  تعوي�س  ر.ع( 

رقم   احل�ساب  حتت  �سنوات  ع�سر  من  اأكرث  منذ  عليه  املدعى  لدى  عميل  اإنها  لها 

العمانية لالت�ساالت وذلك قبل دمج  ال�سركة  با�سم  وامل�سجل   )2٨4011202001(

بنك عمان الدويل يف البنك املطعون �سده ويف �سنة 2012م طلب املطعون �سده من 

الطاعنة حتديث بياناتها فقدمت له االأوراق وامل�ستندات الالزمة اإال اأنها فوجئت يف 

2014/2/11م بقرار املطعون �سده بغلق ح�سابها لديه بال مربر اأو مكاتبات اأو اإنذار 

لها بذلك ودون علمها وباال�ستف�سار عن �سبب ذلك برر لها اأ�سباب غلق احل�ساب باأن 

لديها مبالغ جمهولة ال يعلم املطعون �سده م�سادرها كما واإن ن�ساطها يف جتارة بيع 

وتوزيع بطاقات الهاتف ن�ساط ممنوع لعمالء املطعون �سده االأمر الذي يعد معه ما 

اأن  اأقدم عليه البنك املطعون �سده انتهاك للقوانني والعالقة العقدية بينهما كما 

اأ�سرارا من جراء ذلك متثلت يف توقف العمليات امل�سرفية يف فروعها وما  حلق بها 

�سبب لها ذلك من �سرر نف�سي وما حاق برواتب موظفيها واحلجز على اأموالها املودعة 

لدى املطعون �سده من خ�سائر كبرية فقد اأقامت الدعوى بطلباتها �سالفة البيان.

هذا  الطاعنة  ا�ستاأنفت  الدعوى,  برف�س  املحكمة  ق�ست  2014/12/4م  وبتاريخ 

اأودع  خبري  ندبت  اأن  وبعد  م�سقط  ا�ستئناف  )201٥/7م(  رقم  باال�ستئناف  احلكم 

تقريره االأ�سلي والتكميلي حكمت يف 2016/3/6م بالتاأييد.

طعنت الطاعنة على هذا احلكم بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر 

املحكمة العليا موقعة من حمام مقبول اأمامها م�سفوعة ب�سند الوكالة وما يفيد �سداد 

الر�سم والكفالة املقررين قانوناًا. اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فا�ستعمل حقه 

رد  على  تعقيب  مذكرة  الطاعنة  وقدمت  الطعن,  رف�س  فيها  طلب  مبذكرة  الرد  يف 

املطعون �سده طلبت فيها الق�ساء بطلباتها ب�سحيفة الطعن, كما قدم املطعون �سده 

مذكرة بالرد على تعقيب الطاعنة اختتمها بطلب رف�س الطعن.

�ملحكمة

على  منهما  والثاين  االأول  بال�سبب  الطاعنة  تنعى  اأ�سباب  ثالثة  على  الطعن  اأقيم 

برف�س  ق�سى  اإذ  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم 

ا ي�ستوجب  الدعوى تاأ�سي�سا على انتفاء ثمة خطاأ يف جانب املطعون �سده رتب �سرراً
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ا للبند العا�سر من ا�ستمارة فتح احل�ساب اجلاري رغم ت�سمن  التعوي�س عنه ا�ستناداً

تلك اال�ستمارة �سروط تع�سفية ترقى اإىل مرتبة عقود االإذعان واأن البند ال�سالف 

على  يجب  التي  التع�سفية  ال�سروط  من  يعترب  ق�ساءه  احلكم  عليه  اأ�س�س  الذي 

ذلك  عن  عزف  فيه  املطعون  احلكم  اأن  اأن  اإال  اإلغائها  اأو  لتعديلها  التدخل  القا�سي 

واأقام ق�ساءه على البند ال�سالف ذكره فيكون ف�سالاً عن خمالفته للقانون قد جاء 

املقرر  اأن  �سديد ذلك  النعي غري  نق�سه,  ما يعيبه ويوجب  ا�ستدالله وهو  ا يف  فا�سداً

قانوناًا اأن من خ�سائ�س عقود االإذعان اأنها تتعلق ب�سلع اأو مرافق تعترب من ال�سرورات 

بالن�سبة اإىل امل�ستهلكني اأو املنتفعني, ويكون فيها احتكار املوجب لهذه ال�سلع واملرافق 

فيها  املناف�سة  جتعل  اأن  �ساأنها  من  عليها  �سيطرته  وتكون  ا  فعلياً اأو  ا  قانونياً ا  احتكاراً

حمدودة النطاق واأن يكون �سدور االإيجاب منه اإىل النا�س كافة وب�سروط واحدة 

وملدة غري حمدودة. وال�سلع ال�سرورية هي التي ال غنى عنها للنا�س والتي ال ت�ستقيم 

م�ساحلهم بدونها بحيث يكونون يف و�سع ي�سطرهم اإىل التعاقد ب�ساأنها وال ميكنهم 

رف�س ال�سروط التي ي�سعها املوجب ولو كانت جائزة و�سديدة.

الطاعنة  بني  مت  الذي  التعاقد  يف  تتوافر  ال  اخل�سائ�س  هذه  وكانت  ذلك  كان  ملا 

املركزي يجب  البنك  ا�سرتطها  اإال �سروط وتعليمات  املطعون �سده وما هي  والبنك 

اإ�ستيفائها عن طريق التزام العمالء لدى البنوك من تقدمي امل�ستندات املطلوبة حتى 

يتثنى للبنوك التق�سي والتدقيق يف ح�سابات العمالء للتاأكد من االلتزام بالقوانني 

العمالء  توقيع  واأن  االأموال  تبيي�س  اأو  غ�سل  عمليات  ومراقبة  امل�سرفية  واملعايري 

على ا�ستمارة فتح احل�ساب لدى البنوك فيكونوا موافقون على تلك التعليمات والتي 

ال�سروط والتي  الغري ملتزمني بتلك  العمالء  يرتتب جزاء خمالفتها غلق ح�سابات 

ارت�سوها فتكون تلك ال�سروط تنح�سر عنها �سبهة التع�سف ويكون النعي على احلكم 

الدفاع  التفتت عن هذا  اأن  املطعون فيه  املطعون فيه يف غري حمله وال على احلكم 

لقيامه على غري اأ�سا�س �سليم مبا يتعني عدم قبوله. وال يغري من ذلك عدم اخطاره 

من قبل البنك قبل غلق احل�ساب عمالاً للمادة )409( من قانون التجارة اإذا اأن قبوله 

قفل احل�ساب دون اخطارهم من البنك يعد من الطاعن تنازالاً فيه عن هذا احلق.

وحيث اإن ما تنعاه الطاعنة بال�سبب الثالث االخالل بحق الدفاع اأن احلكم املطعون 

غلق  �سده  املطعون  تعمد  اإىل  بتقريره  انتهى  الدعوى  يف  خبري  ندب  اأن  بعد  فيه 

ياأخذ بتقرير  املطعون فيه مل  اأن احلكم  اإال  بها  اأ�سر  الطاعنة لديه مما  ح�سابات 

اخلبري واأقام ق�ساءه على اأ�سباب اأخرى خلت من اعتماده فيها على هذا التقرير وهو 



– ٨91 –

ما يعيبه ويوجب نق�سه.

النعي مردود, ذلك اأن املقرر قانوناًا اأن ملحكمة املو�سوع �سلطة فهم الواقع يف الدعوى 

اأو  به  تاأخذ  اأن  فلها  اخلرباء  اآراء  وفيها  فيها  املقدمة  وامل�ستندات  االأدلة  وتقدير 

بجزء منه باعتباره عن�سر من عنا�سر االإثبات يف الدعوى.

وكانت  ذلك  كان  ملا  �سائغة.  اأ�سباب  على  ق�سائها  اإقامة  وح�سبها  طرحة  لها  اأن  كما 

املحكمة مبا لها من �سلطة تقدير اأدلة الدعوى وامل�ستندات املطروحة فيها واملوازنة 

بينها قد خل�ست من االأوراق وامل�ستندات املقدمة يف الدعوى اإىل انتفاء ثمة خطاأ 

ا ي�ستوجب التعوي�س عنه ورتبت ق�سائها برف�س  يف جانب املطعون �سده رتب �سرراً

الذي  اخلبري  براأي  تاأخذ  مل  اأن  عليها  فال  حلمله  كافية  �سائغة  باأ�سباب  الدعوى 

انتدبته ما دام ذلك من اطالقتها ويكون النعي بهذا ال�سبب ال يعدو واأن يكون جدالاً 

يف �سلطة حمكمة املو�سوع يف تقدير فهم الواقع يف الدعوى واالأدلة املطروحة فيها 

اأمام املحكمة العليا ومن ثم عدم قبوله مبا  اإثارة ما ورد ب�سبب النعي  مبا ال يجوز 

يتعني معه رف�س الطعن.

وحيث اإن عن امل�سروفات فاملحكمة تلتزم بها الطاعنة مع م�سادرة الكفالة.

ولهذه االأ�سباب 

الطاعنة  واألزمت  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

امل�سروفات مع م�سادرة الكفالة ». 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7 /2017/3م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

واأ�سرف   , الربجاين  االإله  عبد  د.    : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن حممـــد 

ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17٨(

الطعن رقم 2016/211م

تقادم )جتاري- �سروط-  �سريان(

التقادم التجاري ال ي�سري اإال من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بااللتزامات التجارية  -

اأو من تاريخ �سدور االأحكام النهائية يف املنازعات النا�سئة عن تلك االلتزامات 

والتي تن�ساأ بني تاجرين اأو متعلقة باأعمالهما التجارية.

الوقائع 

بني  التي  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

)2011/696م(  رقم  التجارية  الدعوى  اأقام   )...... )بنك  الطاعن  اأن  يف  عليها 

 )......  ( �سده  املطعون  �سد  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اأمام  2011/6/13م  يف 

يف طلب اإلزامه باأن يوؤدي له مبلغ ) 96٥3 ر.ع( والفائدة بن�سبة )12%( من تاريخ 

والفائدة  ر.ع(   ٥93( ومبلغ  القر�س  ح�ساب  عن  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع 

بن�سبة )12%( من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد عن ح�ساب ال�سحب على 

ا �سمنها  املك�سوف كاإلزامه بامل�سروفات واأتعاب حماماة قردها خم�سمائة ريال عار�ساً

1997/12/20م ح�سل املدعى عليه من  اأنه مبوجب اتفاقية ت�سهيالت موؤرخة يف 

املدعي على قر�س �سخ�سي بقيمة األف ريال وبفائدة ن�سبتها )12%( اإال اأنه توقف 

عن ال�سداد وتر�سدت بذمته تلك املديونية عن احل�سابني.

ا على الدعوى الحظ وكيل املدعى عليه اأنه بغر�س ح�سول هذا االأخري  وحيث ورداً

على قر�س فاإنه كان )ح�سب خطاب العر�س( يف 1997/12/20م وي�سدد على مدى 

2011/6/12م  بتاريخ  الدعوى  رفع  املدعي  اأن  اإال  1999/12/20م  يف  اأي  عامني 

ليكون حقه قد �سقط  الوفاء  �سنة من تاريخ حلول ميعاد  اأحد ع�سر  اأي بعد مرور 

ا للمادة )92( من قانون التجارة, ويف املو�سوع فاإن ك�سف ح�سابه اظهر  بالتقادم طبقاً
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اأنه مدين مببلغ )173.44٥ ر.ع( يف 1999/12/26م فكيف اأ�سبح بقيمة املطالبة 

التي ال �سند لها كما اأنه ال وجود التفاق حول فائدة بن�سبة )12%( وهي ال تتجاوز 

ا لدى البنك. اأما يف  )6%( بالن�سبة للقرو�س ال�سخ�سية خا�سة اأنه كان يعمل موظفاً

الدعوى  ا بعدم قبول  اأ�سليًّ فاإنه يطالب  لذا  دليل عليه  االأخري فال  املبلغ  خ�سو�س 

ا برف�س الدعوى وندب خبري ح�سابي للتحقيق فيها. ل�سقوطها بالتقادم واحتياطيًّ

اخلبري  بندب  ا  متهيدياً ا  حكماً املحكمة  اأ�سدرت  2011/10/11م  وبجل�سة  وحيث 

2012/1/7م  احل�سابي ......من ) املكتب ...... قانونيون( فاأنهى تقريره بتاريخ 

جاء فيه اأنه يف حالة ثبوت عدم مطالبة العميل طيلة اأحد ع�سر �سنة فاإن الّدين 

اآخر  بعد  املدين  ر�سيده  مع  القر�س  اأ�سل  من  املتبقي  يدفع  اأو  بالتقادم  ي�سقط 

من  ر.ع(   1٥4.٨47( مببلغ  ا  مديناً ليكون  199٨/3/13م(   ( البنك  ملغادرته  تاريخ 

199٨/3/26م  199٨/4/2م عن احل�ساب اجلاري ومببلغ )1941.027 ر.ع( حتى 

عن ح�ساب القر�س اأي ما جملته )209٥.٨74 ر.ع( ويف حالة اإثبات البنك ملطالبته 

العميل ومتابعته املديونية خالل اأحد ع�سر �سنة بعد ا�ستالم القر�س وترك العمل 

ا ملدة اأربعة ع�سر  يحق للبنك اأن يح�سل على القر�س مع الفائدة بن�سبة )12%( �سنوياً

�سنة حتى 2011/12/22م ت�ساف اإليها الفوائد حتى تاريخ احلكم لتكون الفائدة 

ال�سنوية )1941 ر.ع × 12(× ) 14( �سنة = )3360 ر.ع( ي�ساف اإليه مبلغ القر�س 

)2000 ر.ع( لت�سبح املديونية )٥360 ر.ع(.

ا على تقرير اخلبري الحظ وكيل املدعى عليه باأنه اأثبت الدفع ال�سكلي  وحيث ورداً

نتيجتني  اإىل  اخلبري  تو�سل  املو�سوع  ويف  بالتقادم  املطالبة  حق  �سقوط  يف  املتمثل 

وتركه  �سنة  ع�سر  اأحد  طيلة  العميل  مطالبة  عدم  لثبوت  خاطئة  الثانية  جاءت 

ا  اأ�سليًّ يطالب  فاإنه  لذا  خلقه  و�سع  من  اال�ستفادة  له  يجوز  فال  ترتاكم  الفوائد 

البنك  واإلزام  لتقرير اخلبري  بالنتيجة االأوىل  ا  بالتقادم واحتياطيًّ ب�سقوط احلق 

بامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة ريال اأتعاب حماماة.

وحيث وبتاريخ 2012/2/21م حكمت املحكمة االبتدائية مب�سقط ».. ب�سقوط حق 

ا على املادة  املدعي يف املطالبة �سند الدعوى بالتقادم واألزمته بامل�ساريف«, تاأ�سي�ساً

)92( من قانون التجارة خا�سة اأنه مل يثبت وجود اأي اإجراء قاطع للتقادم.

وحيث مل يلقى هذا احلكم قبوالاً لدى املدعي ) بنك .....( فا�ستاأنفه اأمام حمكمة 

احلكم  اإلغاء  طلب  يف  )2012/20٨م(  رقم  حتت  قيد  حيث  مب�سقط  اال�ستئناف 
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ا اإىل خمالفة القانون حني ق�سى  امل�ستاأنف والق�ساء من جديد طبق الطلبات ا�ستناداً

ا اإىل املادة )92( من قانون التجارة. ب�سقوط احلق بالتقادم م�ستنداً

احلكم  باإلغاء  مب�سقط  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2012/11/2٥م  وبتاريخ  وحيث 

ا  امل�ستاأنف واإعادة الدعوى ملحكمة اأول درجة وابقت الف�سل يف امل�ساريف..«, تاأ�سي�ساً

على اأنه ح�سب املادة )92( تتقادم اأعمال التجار املتعلقة باأعمالهم التجارية قبل 

والتجارية,  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )22٨( للمادة  ا  وتطبيقاً البع�س  بع�سهم 

التي جتيز لها اإعادة الدعوى اإىل حمكمة الدرجة االأوىل للحكم يف مو�سوعها.

وحيث وعلى �سوء هذا احلكم قيدت الدعوى من جديد لدى املحكمة االبتدائية 

2013/4/29م  مب�سقط حتت ذات الرقم )2011/696م( فاأ�سدرت حكمها بتاريخ 

بواقع  والفوائد  ر.ع(   ٥360( مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام   ...«

ا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ومبلغ )٥93 ر.ع( والفوائد  )12%( �سنوياً

ا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد واألزمته بامل�ساريف  بواقع )12%( �سنوياً

على  ال�سحب  وح�ساب  املتعاقدين  �سريعة  ميثل  الذي  القر�س  عقد  على  ا  تاأ�سي�ساً  ,«

اأجراها  التي  االأبحاث  لكفاية  اإليه  تطمئن  الذي  اخلبري  تقرير  وعلى  املك�سوف 

و�سالمة اأ�س�سه لتاأخذ به حمموالاً على اأ�سبابه.

وحيث مل يلقى هذا احلكم قبوالاً لدى الطرفني فا�ستاأنفاه اأمام حمكمة اال�ستئناف 

مب�سقط حيث قيد ا�ستئناف املدعي ) بنك ظفار( حتت رقم )2013/36٥م( يف طلب 

القر�س مببلغ  املق�سي به عن مديونية  املبلغ  امل�ستاأنف وذلك بزيادة  تعديل احلكم 

)4293 ر.ع( لي�سبح )96٥3 ر.ع( وتاأييده فيما عدا ذلك واإلزام امل�ستاأنف بامل�ساريف 

ا اإىل خمالفة الثابت بالبينات  ومبلغ األف ريال اأتعاب املحاماة عن الدرجتني ا�ستناداً

تقرير  على  املحكمة  اعتمدت  عندما  الفائدة  ح�ساب  ب�ساأن  احل�سابية  والقواعد 

اخلبري الذي خالف اأب�سط االأ�س�س والقواعد املحا�سبية يف كيفية احت�ساب الفائدة 

ا على اأ�سل  باعتماده على ح�ساب الفائدة الب�سيطة دون اإ�سافة الفائدة املحت�سبة �سنوياً

مبلغ القر�س عن ال�سنة التي تليها ومن ثم ح�ساب الفائدة امل�ستحقة عن ال�سنة الثانية.

ا  وحيث قيد ا�ستئناف املدعى عليه ) .....( حتت رقم )2013/37٥م( يف طلب اأ�سليًّ

ا تعديله  ا ب�سقوط احلق بالتقادم واحتياطيًّ اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا اإىل  باالأخذ بالنتيجة االأوىل لتقرير اخلبري وهي )209٥.٨74 ر.ع( فقط, ا�ستناداً

ا للمادة  خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله عندما مل تق�س بالتقادم طبقاً
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ميعاد  حلول  تاريخ  من  �سنة  ع�سر  اأحد  مرور  ثبوت  رغم  التجارة  قانون  من   )92(

يف  ر.ع(   173.44٥( مببلغ  مديونية  وتر�سد  املنتدب  اخلبري  اأكده  ما  وهو  الوفاء 

1999/12/26م اأي يف تاريخ متام �سداد القر�س لتكون املحكمة ق�ست باملبلغ ال �سند له.

ا باإعادة املاأمورية لذات  ا متهيدياً وحيث وبجل�سة 2014/4/6م اأ�سدرت املحكمة حكماً

اخلبري لبحث اعرتا�سات بنك ظفار فاإنهى تقريره التكميلي بجل�سة 201٥/12/27م 

خل�س فيه اإىل اأنه يف حالة احت�ساب الفائدة بواقع )6%( ح�سب االتفاقية تكون 

الفوائد  مع  القر�س  عن  ر.ع(   4٨49.9٥1( مببلغ  م�سغولة   ).....  ( امل�ستاأنف  ذمة 

احل�ساب  عن  ر.ع(  و)٥93  ال�سداد  حتى  الفوائد  مع  2012م  �سنة  حتى  املرتاكمة 

 ( بواقع  الفائدة  معدل  احت�ساب  حالة  ويف  ر.ع(   ٥442.9٥1( جملته  مبا  اجلاري 

م�سغولة  االأخري  هذا  ذمة  تكون  العميل  موافقة  دون  البنك  رفعها  ح�سبما   )%12

مببلغ )96٥3 ر.ع( عن القر�س ومبلغ ) ٥93 ر.ع( عن احل�ساب اجلاري اأي ما جملته 

)10246 ر.ع( .

ال�سواب  جانب  باأنه   ...... بنك  وكيل  الحظ  التقرير  هذا  على  ا  وتعليقاً وحيث 

عندما جاءت نتيجته مناق�سة ملا اأورده بال�سفحة الثانية التي جاء بها اأن العميل 

ا بفائدة �سنوية )%6(  ح�سل على قر�س مببلغ األفي ريال ملدة اأربعة وع�سرين �سهراً

ا لتعليمات  ثم تطرق اإىل موافقة العميل على عر�س البنك الذي جاء به اأنه ) وفقاً

البنك املركزي العماين حتت�سب الفائدة بواقع )6.٥%( يف ال�سنة على اأ�سا�س �سعر 

حمدد وهي على اأ�سا�س الر�سيد املتناق�س تعادل )12%( يف ال�سنة يف حالة القرو�س 

ا يف حالة القرو�س ملدة عامني اأو اأكرث.  لعام واحد وبن�سبة )13%( يف ال�سنة تقريباً

الزيادة عن  اإذا تطلب احلال ذلك دون  الفائدة  �سعر  البنك بحق تعديل  ويحتفظ 

ذلك  فاإن  وبالتايل  العماين(,  املركزي  البنك  قبل  من  املحدد  الفائدة  �سعر  �سقف 

ا ال يتجزاأ من عقد القر�س وقد وقعه العميل ووافق على جاء به  امل�ستند يعد جزءاً

ا فاإن من حق البنك  من �سروط وباعتبار اأن القر�س جتاوزت مدته اثني ع�سر �سهراً

تعديل الفائدة, اأما عن ال�سحب على املك�سوف فاإنه توجد اتفاقية حمدد بها �سقف 

الت�سهيالت مببلغ األفي ريال, لذا فاإنه يطالب باالأخذ باحلالة الثانية من خال�سة 

 10246( مبلغ  امل�ستاأنف  للبنك  يوؤدي  باأن  �سده  امل�ستاأنف  باإلزام  والق�ساء  التقرير 

ر.ع( والفائدة بن�سبة )12%( من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد.

يقم  مل  باأنه   )......  ( امل�ستاأنف  وكيل  الحظ  اخلبري  تقرير  على  ا  وتعليقاً وحيث 



– ٨96 –

بالتقادم  احلق  ب�سقوط  مت�سكه  ومع  تقريره  يبطل  مما  دفاعه  ي�سمع  ومل  باإعالنه 

خ�سو�س  ويف  باملقرت�س  له  �ساأن  ال  الوايل  اإعالن  اأن  اإذ  يقطعه  ما  يوجد  ال  الذي 

لذا   .)%12( اإىل  تعديلها  للبنك  يجوز  ال   )%6( بن�سبة  فهي  عليها  املتفق  الفائدة 

يطالب برف�س تقرير اخلبري لبطالنه واإعادة املاأمورية اإليه والق�ساء ب�سقوط احلق 

ا اعتبار الفائدة بن�سبة )6%( وفق ما مت االتفاق عليه. بالتقادم واحتياطيًّ

بقبول   ..« مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/1/24م  وبتاريخ  وحيث 

واإلزام  برف�سه  )2013/36٥م(  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني 

رافعه بامل�ساريف ويف اال�ستئناف رقم )2013/37٥م( ق�ست باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 

امل�ستاأنف  واإلزام  بالتقادم  الدعوى  رفع  يف  احلق  ب�سقوط  ا  جمدداً والق�ساء  �سده 

ا يف خ�سو�س ا�ستئناف البنك فاإن  �سده بر�سوم وم�ساريف درجتي التقا�سي«, تاأ�سي�ساً

اأنه تراخى عن املطالبة  مبلغ الزيادة املطالب به عبارة عن تراكم فائدة يف حني 

بامل�ستحق طيلة ع�سر �سنة مبا يعني خطوؤه يف ذلك فال يجوز اأن ي�ستفيد املخطئ من 

خطئه وعن اال�ستئناف رقم )2013/37٥م( وعمالاً باملادتني )92 و13( من قانون 

ا لي�سري قانون التجارة على العقد النا�سئ  التجارة فاإن االقرتا�س يعد عمالاً جتارياً

من هذه العملية وبناء على مت�سك امل�ستاأنف ب�سقوط احلق بالتقادم وثبوت حتقق 

مدة ال�سقوط املن�سو�س عيلها باملادة )92( من قانون التجارة فاإنه يتعني  الق�ساء 

ب�سقوط حق البنك يف رفع الدعوى بالتقادم.

وحيث مل يلقى هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنف ) بنك ......( فطعن فيه بالنق�س 

يف  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة  املاثل  بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام 

اأمام  املقبول  للمحاماة   ...... مكتب  من   ...... املحامي  من  موقعة  2016/3/3م 

هذه املحكمة بو�سفه وكيالاً عن الطاعن وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد 

�سداد الر�سم والكفالة ومت اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة 

طلب فيها رف�س الطعن فقعب الطاعن على هذا الرد مبذكرة �سمم فيها على ما ورد 

ب�سحيفة الطعن فرد املطعون �سده على هذا التعقيب مبذكرة مت�سك فيها بطلبه ال�سابق.

وحيث اأقيم الطعن على �سبب وحيد يتمثل يف خمالفة القانون لوجهني:

املحكمة  ق�ست  عندما  التجارة,  قانون  من   )92( املادة  خمالفة  االأول:  الوجه 

املادة وهي  للتقادم رغم عدم توفر �سروط تلك  بالّدين  املطالبة  ب�سقوط احلق يف 

عدم اكت�ساب املطعون �سده �سفة التاجر خا�سة اأنه عندما تقدم بطلب القر�س كان 
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ا بالبنك الطاعن حمدد ال�سمان لذلك القر�س حتويل راتبه اإىل هذا  يعمل موظفاً

ا الأنه جمرد قر�س �سخ�سي ي�ستعمله  االأخري واأن الغر�س من القر�س مل يكن جتارياً

ل�سيانة منزله ح�سبما ثبت من ر�سالة العر�س املوؤرخة يف 1997/12/20م.

 ( رقم  ال�سابق  اال�ستئنايف  احلكم  املحكمة  خالفت  عندما  الثاين:  الوجه 

االبتدائية  للمحكمة  الدعوى  واأعاد  امل�ستاأنف  احلكم  األغي  الذي  2012/20٨م( 

ا حجية  للف�سل يف مو�سوعها دون اأن يطعن فيه املطعون �سده بالنق�س ليكون حائزاً

اأالأمر املق�سي به وكان يتوجب على احلكم املطعون فيه التقيد مبا ورد بذلك احلكم 

الذي األغي احلكم القا�سي ب�سقوط احلق بالتقادم.

الدعوى  واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  يطالب  الطاعن  فاإن  ذلك  �سوء  وعلى 

اإىل حمكمة اال�ستئناف لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده 

بامل�ساريف واأتعاب عن كافة الدرجات.

ا على �سحيفة الطعن الحظ وكيل املطعون �سده مبذكرته باأنه رغم اأن  وحيث ورداً

ا لدى البنك املطعون �سده فاإنه يعلم اأن له جتارة و�سجالاً  هذا االأخري يعمل موظفاً

ا واأنه ح�سل على القر�س من اأجل جتارته اإ�سافة اإىل اأن املادة )13( من قانون  جتارياً

ا بالن�سبة الأحد املتعاقدين دون االآخر  التجارة تن�س على اأنه ) اإذا كان العقد جتارياً

اأحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما النا�سئة عن هذا العقد ما مل  �سرت 

يوجد ن�س يف العقد يق�سي بغري ذلك(, كما ن�ست ذات املادة بالفقرة العا�سرة ) اأن 

ا( ون�ست املادة االأوىل من قانون التجارة  االقرتا�س واال�ستقرا�س يعد عمالاً جتارياً

التجارية  االأعمال  جميع  وعلى  التجار  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سري   ( اأنه  على 

التي يقوم بها اأي �سخ�س ولو كان غري تاجر( وهو يوؤدي اإىل تطبيق املادة )92( من 

جاء  فقد  )2012/20٨م(  رقم  اال�ستئنايف  باحلكم  يتعلق  فيها  اأما  التجارة,  قانون 

ا ال�سواب يف تف�سري املادة )92( من قانون التجارة با�سرتاط تطبيقها عندما  جمانباً

ا  يكون طرفا العالقة تاجرين واحلال اأن القر�س بطبيعته عمل جتاري ولي�س مدنياً

اإ�سافة اإىل اأن املوكل تاجر لي�سري على االلتزام التجاري التقادم الع�سري, لذا فاإنه 

يطالب برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه الأ�سبابه.

وحيث عقب الطعن على هذا الرد مبذكرة �سمم فيها على ما ورد ب�سحيفة الطعن 

فرد املطعون �سده على هذا التعقيب مبذكرة مت�سك فيها بطلب رف�س الطعن.
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�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

حيث اأن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سبب الطعن الوحيد بوجهيه ال�سالف اإيراده 

تف�سيالاً �سديد ذلك اأن املادة )92( من قانون التجارة تقت�سي اأنه ».. تتقادم التزامات 

التجار املتعلقة باأعمالهم التجارية قبل بع�سهم البع�س مب�سي ع�سر �سنوات من تاريخ 

ح�سول ميعاد الوفاء بهذه االلتزامات, اإال اإذا ن�س القانون على مدة اأقل...« وموؤدى 

هذا الن�س اأن التقادم ال ي�سري اإال من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بااللتزامات اأو من 

تاريخ �سدور االأحكام النهائية يف املنازعات النا�سئة عن تلك االلتزامات التجارية 

التي تن�ساأ بني تاجرين اأو متعلقة باأعمالهما التجارية.

وحيث اأن البني من اأوراق الدعوى اأن الطاعن اأقامها للمطالبة باملتبقي من القر�س 

ال�سخ�سي واحل�ساب التجاري والفوائد املرتتبة عن التاأخري يف ال�سداد يف مواجهة 

املطعون �سده الذي ح�سل عليهما عندما كان يعمل كموظف لدى البنك الطاعن دون 

ا اآنذاك اإ�سافة  وجود ما يفيد ممار�سته لن�ساط جتاري مبا يعني اأنه مل يكن تاجراً

مرتبطة  تكن  مل  اجلاري  واحل�ساب  القر�س  نطاق  يف  املذكورة  التزاماته  اأن  اإىل 

باأي عمل جتاري خا�سة اأنه اأقر �سمن ر�سالة العر�س التي تقدم بها للبنك بتاريخ 

1997/12/20م اأنه �سي�ستخدمه يف �سيانة منزله مما ينتفي معه �سرطا املادة )92( 

اأن دعوى احل�ساب  من قانون التجارة وال ي�سري بذلك التقادم الع�سري. ف�سالاً عن 

ا للمادة )414( من  اجلاري تتقادم بخم�س �سنوات من تاريخ قفل احل�ساب اجلاري وفقاً

قانون التجارة فطاملا اأنه مل يقفل فاإن مدة ال�سقوط ال ت�سري مبا يعني ا�ستمراريته 

واأحقية املطالبة يف �ساأنه.

اأ�سا�سية يف  اإذا ما ف�سلت املحكمة يف م�ساألة  اأنه  وحيث ومن جهة اأخرى فمن املقرر 

اأن  اأو مناق�ستها يف حكم الحق على  النظر فيها  اإعادة  فاإنه مينع عليها  �سابق  حكم 

ا وتكون هي بذاتها االأ�سا�س  تكون هذه امل�ساألة واحدة يف الدعويني وق�سي فيها نهائيًّ

وا�ستقرت  �سانها  يف  تناق�سا  قد  الطرفان  يكون  اأن  ي�سرتط  كما  الثانية  الدعوى  يف 

ا احلجية فيما تو�سل اإليه فيما يتعلق  حقيقتها بينهما باحلكم االأول الذي بات حائزاً

بهذه امل�ساألة االأ�سا�سية.
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بتاريخ  الدعوى  هذه  يف  االبتدائي  احلكم  �سدور  فاإن  ذلك  كان  وملا  وحيث 

2012/2/21م ب�سقوط حق املدعي ) الطاعن( يف املطالبة بالتقادم وا�ستئنافه من 

قبله �سدر احلكم اال�ستئنايف ال�سابق رقم )2012/20٨م( بتاريخ 2012/11/2٥م 

باإلغاء احلكم امل�ستاأنف واإعادة الدعوى ملحكمة اأول درجة للنظر يف مو�سوعها فا�سالاً 

يف م�ساألة اأ�سا�سية وب�سفة نهائية وهي التقادم الع�سري الذي دفع به املدعى عليه ) 

املطعون �سده( وذلك بعد اأن تناق�س فيها اخل�سمان وف�سل فيها بذلك احلكم الذي 

ا من  ا مانعاً مل يقع الطعن فيه باأي وجه كان وبالتايل فقد ا�ستقرت حقيقتها ا�ستقراراً

اإعادة النظر فيها.

وحيث ومبخالفة احلكم املطعون فيه هذا النظر من وجهيه يكون قد اأخطاأ يف تطبيق 

القانون مبا يوجب نق�سه مع اإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها 

من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن اإعماالاً 

للمواد ) 1٨3, 247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف مب�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن ». 
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21 /2017/3م

اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية   / الربجاين   االإله  عبد  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الف�سيلة الق�ساة: واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر, 

وتوفيــــــــق بن حممـــد ال�ســـــاوي وعاطف عبد ال�سالم املاأمون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)179(

الطعن رقم 2016/343م

تدخل )�سروط(-  ف�سخ )اأ�سباب- كفاية – حمكمة مو�سوع( – حكم )ت�سبيب- ق�سور( 

ا اإىل االن�سمام اإىل املطعون  - �سحيفة التدخل يت�سح اأنه ولئن كان ان�سماميا ورامياً

�سدهم وم�ساعدتهم يف دفاعهم واقت�ساره على طلب رف�س الطعن فقد ثبت من 

ا يف الدعوى لدى حمكمة اأول درجة ومل يتداخل  ملف الق�سية اأن مل يكن خ�سماً

فيها باأي وجه كان.

الطرفني  - من  لكل  التق�سري  الف�سخ من عدمها وحتديد  اأ�سباب  اإن تقدير كفاية 

اأن وجد هو من �ساأن حمكمة املو�سوع وال معقب على ذلك من املحكمة العليا متى 

اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة.

متحي�س  - وهو  واجباتها  اأهم  عن  املحكمة  بتخلي  الت�سبيب  يف  الق�سور  يتحقق 

دفاع اخل�سم وفهم املراد منه ثم انزال حكم القانون عليه ولتوافر الق�سور يجب 

اأن يكون الدفاع الذي اأغفلت املحكمة الرد عليه اأو ردت عليه دون اأن متح�سه 

ا مما قد يتغري به وجه الراأي يف الدعوى. للوقوف على حقيقة مرماه جوهرياً

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق التي بني عليها يف 

اأن الطاعنة ) �سركة ...... �س.م.م( اأقامت الدعوى التجارية رقم )2013/114م( 

يف 2013/12/31م اأمام املحكمة االبتدائية ب�سحار �سد املطعون �سدهم ) �سركة 

......  للتجارة و...... و................ واملديرية العامة ...... - خ�سم مدخل( 

يف طلب احلكم:

: ب�سفة م�ستعجلة بوقف �سرف ال�سيكات امل�سحوبة على ......... حلني الف�سل  اأوالاً

يف الدعوى.
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ا: اإلزام املدعى عليهم االأول والثاين والثالث بالت�سامن اأو باالنفراد بنقل ملكية  ثانياً

وغري  الثابتة  واملوجودات  واالأ�سول  واالأجهزة  واالآالت  واملعّدات  ال�سيارات  جميع 

الثابتة مب�سنع ...... �سركة ...... امل�سجلة اأو الغري م�سجلة با�سم املدعية.

ا: اإلزامهم بالت�سامن اأو االنفراد بنقل ملكية االأر�س املقام عليها م�سنع ......  ثالثاً

التابع للمدعية وم�سنع ...... وما حلقها من متديد با�سم املدعية.

ا: اإلزامهم بالت�سامن اأو االنفراد بنقل ملكية ن�سبة )10%( من ح�س�س املدعية  رابعاً

املن�سو�س عليها بالبند الثاين من العقد بالبند االأول من مذكرة التفاهم.

فاتها  وما  �سرر  من  حلقها  عما  بتعوي�سها  االنفراد  اأو  بالت�سامن  اإلزامهم  ا:  خام�ساً

كاإلزامهم  بالعقد  املحدد  امليعاد  يف  التعاقدية  التزاماتهم  تنفيذ  لعدم  ك�سب  من 

اأنه مبوجب عقد بيع  اأتعاب حماماة عار�سة �سمنها  األفي ريال  بامل�سروفات ومببلغ 

ح�س�س موؤرخ يف 2013/٥/9م باعت وتنازلت املدعى عليها االأوىل ) �سركة ...... 

لكل  والفعلية  القانونية  ال�سمانات  بكافة  املدعية  للتجارة( عن جميع ح�س�سها يف 

من ...... و ......  كما باع املدعى عليه الثاين ) ......( ن�سبة )10%( من ح�س�سه 

 27٥0000( مببلغ  البيع  قيمة  وقدرت  للثاين   )%40( ون�سبة  الأولهما  املدعية  من 

ر.ع( و�سددت املدعية منه مبلغ مليون وت�سعمائة وخم�سني األف رياالاً وتبقى بذمتها 

وجه  على  �سلمت  �سيكات  مقابل  دفعات  على  �سداده  يتم  ريال  األف  ثمامنائة  مبلغ 

ا للبند الثالث من  ال�سمان م�سحوبة من ح�سابها بالبنك ...... وقد �سمل البيع وفقاً

العقد التزام البائعني بنقل ملكية ال�سيارات واملعّدات واالآالت واالأجهزة واالأ�سول 

اأو  امل�سجلة  املتعلقة مب�سنع ...... �سركة ......  الثابتة  الثابتة وغري  واملوجودات 

الغري م�سجلة با�سمها للطرف الثاين خالل �سهر من تاريخ توقيع العقد ورغم مرور 

الوفاء  وخا�سة  العقد  بنود  بكافة  بااللتزام  املدعية  وقيام  اأ�سهر  �سبعة  من  اأكرث 

خالل  العقد  ببنود  يلتزموا  مل  االأول  الثالثة  عليهم  املدعى  فاإن  املالية  بالدفعات 

ذلك املوعد املحدد بالبند التا�سع اإذ اأن املدعى عليه الثاين ) ......( مل يقع بنقل 

...... دون وجه حق  الكائن  الرخام  ا يده على حمجر  وا�سعاً ن�سبة )%10(  ملكية 

املقام  االأر�س  ملكية  بنقل  يلزمهم  الذي  العقد  بالبند )11( من  اأخل ثالثتهم  كما 

عليها م�سنع الرخام الثابت ل�سركة ...... وم�سنع ...... وما يلحقها من متديد با�سم 

الثابتة  والغري  الثابتة  واملوجودات  االأ�سول  توقيع  تاريخ  من  �سهر  خالل  املدعية 

على  التوقيع  تاريخ  من  �سهر  خالل   ...... �سركة  واأعمال  الرخام  مب�سنع  املتعلقة 
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ب�سرورة  2013/12/17م  بتاريخ  والثاين  االأوىل  عليهما  املدعى  اإنذار  ومت  العقد 

االلتزام ببنود العقد وامهلتهما مدة �سبعة اأيام من تاريخ االإنذار لكن دون جدوى.

اأوفوا  باأنهم  االأول  الثالثة  عليهم  املدعى  وكيل  الحظ  الدعوى  على  ا  ورداً وحيث 

بالتزاماتهم مبوجب عقد بيع احل�س�س التي اآلت اإليهم وهي �ساملة لكافة موجودات 

با�سم  واملركبات  واالأجهزة  واالآالت  املعّدات  فيها  مبا  واملنقولة  الثابتة  ال�سركة 

ال�سركة وطالبوا برف�س الدعوى واإلزام املدعية بامل�سروفات ومببلغ األف ريال لقاء 

اأتعاب املحاماة.

اخلبري  بندب  ا  متهيدياً ا  حكماً املحكمة  اأ�سدرت  2014/7/1٥م  وبجل�سة  وحيث 

الذي  املحا�سبية  واال�ست�سارات  للتدقيق  امل�ست�سار  مكتب  من   ...... اأمني  احل�سابي 

اأن املدعية ) �سركة .......م.م(  2014/10/23م خل�س اإىل  اأعد تقريره بتاريخ 

اأخلت بعقد بيع احل�س�س لعدم �سدادها املتبقي من ثمن البيع ح�سب املواعيد املتفق 

يف  يتمثل  -تو�سية(  للتجارة   ...... �سركة   ( االأوىل  عليها  املدعى  لفائدة  عليها 

مبلغ ثالثمائة األف ريال بتاريخ 2013/12/30م ومبلغ مائتني وخم�سني األف ريال 

بعدم  العقد  بذات  االأوىل  عليها  املدعى  اأخلت  وباملقابل  2014/6/30م  بتاريخ 

2012/12/31م بقيمة )٥431.2٥0  �سدادها كامل م�ستحقات العمال حتى تاريخ 

ر.ع( وعدم نقل ال�سيارات الغري م�سجلة با�سم املدعية اإىل ا�سمها وذلك لعدم وجود 

خالل  نقلها  يتم  مل  البيع  وقت  عليها  اليد  و�سع  مت  التي  وحتى  بها  م�سبقة  قائمة 

املدة املحددة بالعقد اإ�سافة اإىل التناق�س  يف كمية املخزون وقت البيع بني ما ورد 

بينما  ريال  األف  خم�سني  الفرق  يبلغ  حيث  االإي�ساحية  القوائم  وبني  امليزانية  يف 

اأكد ال�سهود والقوائم االإي�ساحية اأنه مببلغ )229012 ر.ع( وحيازة معّدات ثقيلة 

خا�سة باملدعية حتى االآن ) احلفار نوع هيتا�سي( مع املالحظ اأن املدعية مل تكمل 

بها  االنتفاع  على  االتفاق  مت  التي  االأر�س  م�ساحة  حتديد  وعدم  التمويل  اأق�ساط 

ا مت منحها للمدعى  ا كما اأن االأر�س املقام عليها م�سنع الرخام حالياً اأو متلكها الحقاً

عليها االأوىل بعقد انتفاع حكومي ال ي�ستمل على قيام م�سنع الرخام كما اأن تق�سيم 

ا لعقد االنتفاع وغري مطابق للن�سب املتفق عليها.  االأر�س الذي مت اعداده ميثل خرقاً

ح�س�سها  من   )%10( ن�سبة  ببيع  االأوىل  عليها  املدعى  األزمت  التفاهم  مذكرة  واأن 

للمدعية مقابل مبلغ ثالثمائة األف ريال يدفع الحقُا وي�سجل هذا البيع لدى اأمانة 

ال�سجل التجاري وفق الالئحة التنفيذية لقانون التعدين اإال انها مل تفّعل على اأر�س 

املطلوبة وعدم  الواقع لعدم �سعي املدعى عليها االأوىل احل�سول على اال�سرتاطات 
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فاإن اخلبري ترك  التعوي�س  اأما يف خ�سو�س  املدعية ب�سداد ما تبقى بذمتها.  قيام 

االأمر يف �ساأنه للمحكمة.

يف  املوؤرخة  مبذكرته  املدعية  وكيل  الحظ  اخلبري  تقرير  على  ا  وتعليقاً وحيث 

2014/12/22م باأن هذا االأخري اأثبت اإخالل املدعى عليها االأوىل بالتزاماتها اإال 

اأنه اأغفل عن بع�س النقاط اجلوهرية التي تو�سح ماهية االلتزامات ومن هو امللتزم 

الدفعات  ب�سداد  املدعية  قيام  عدم  اأن  اأغفل  كما  االإخالل  عن  امل�سوؤول  وحتديد 

املعلقة االأوىل والثانية كان ب�سبب عدم التزام املدعى عليها مبا عليها من التزامات 

بعد مرور �سبعة اأ�سهر وعدم �سداد م�ستحقات العمال حتى 2012/٥/21م باملخالفة 

ملا اتفق عليه اإ�سافة اإىل ما قامت به من اأعمال التفجري يف حمجر املربح وا�ستغالله 

مما  االأوىل  عليها  للمدعى  اململوكني  وم�سنع......  للك�سارة  اخلام  املواد  لتوريد 

ا ماهية االأ�سرار وقيمتها  اأحلق باملدعية خ�سائر مالية ج�سيمة واأغفل اخلبري اأي�ساً

باالإ�سافة اإىل الربح الفائت لذا مع مت�سكها مبا ت�سمنته �سحيفة الدعوى من طلبات 

ا اإعادة الدعوى للخبري ال�ستكمال اأوجه الق�سور يف تقريره. فاإنها تطلب احتياطياً

االأول  الثالثة  عليهم  املدعى  وكيل  الحظ  اخلبري  تقرير  على  ا  وتعليقاً وحيث 

اإليه  2014/12/24م باأنه ولئن حالفه التوفيق فيما تو�سل  مبذكرته املوؤرخة يف 

والثالث حيث  الثاين  بالبندين  اإليه  فيما تو�سل  ال�سواب  االأول فقد جانب  بالبند 

كانت النتائج خمالفة حلقيقة الواقع بناء على مقدمات خاطئة خا�سة الأن املدعية 

مل ت�سدد اإال مبلغ مليون و�سبعمائة و�ستني األف رياالاً فاملدعى عليها االأوىل �سددت 

كافة امل�ستحقات العمالية من رواتب وبدالت وغريها حتى تاريخ البيع اإال اأن اخلبري 

تاريخ  يف  جميعها  جاءت  التي  للعملة  كاأجور  املدعية  قدمتها  ك�سوفات  على  اعتمد 

الحق )2014/12/31م( رغم اأن املوكلة مل تعد م�سوؤولة عليها بعد عملية البيع. 

اأما فيما يتعلق بال�سيارات واملعّدات فهي بحوزة املدعية منذ توقيع العقد با�ستثناء 

وبالتايل  البيع  نطاق  عن  تخرج  التي   )........( الرقم  ذات   )......  ( نوع  �سيارة 

ا عن االلتزام بنقل ال�سيارات واأن عدم القيام بذلك  فاإن املوكلة مل تتقاع�س مطلقاً

العمل منذ  ......( فهو متوقف عن   ( اأما احلفار  املدعية,  ب�سبب عدم ح�سور  كان 

املوكلة  تولت  وقد  ملكيته  جتديد  تطلب  ما  وهو  فني  عطل  ب�سبب  2013م  نوفمرب 

مبا  ال�سداد  عن  املدعية  توقف  بعد  واملعّدة  لل�سيارات  املتاأخرة  االأق�ساط  �سداد 

اأما  اأخريتني.  و�سيارتني  املذكور  احلفار  اأق�ساط  عن  عبارة  ر.ع(   39916( قيمته 

كمية املخزون من الب�سائع فاإن املدعية عاينتها قبل واأثناء عملية البيع حني بلغت 
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 709٨٨( للبيع  جاهزة  ب�سائع  قيمة  يف  تتمثل  ر.ع(   1209٨٨( 2012م  نهاية  يف 

ر.ع( ومواد م�سنعة )٥0000 ر.ع( مبا يتخالف وما تو�سل اإليه اخلبري وفيما يتعلق 

ا  متاماً مناه�سة  جاءت  التقرير  نتيجة  فاإن  بها  واالنتفاع  االأر�س  م�ساحة  بتحديد 

للبند )11( من عقد البيع الذي مل يت�سمن م�ساحة معينة لالأر�س اأو اإ�سدار ملكية 

اخلبري  اأهمله  ما  وهو  فقط  االنتفاع  حق  على  واإمنا  ملكيتها  نقل  على  ين�س  وال  لها 

لالأر�س  اأ�سغال  �سوى  لي�س  املن�ساآت  من  غريه  اأو  الرخام  م�سنع  قيام  فاإن  وبالتايل 

ا  واالنتفاع بها وقد ن�س البند املذكور اأن ت�ستغل املدعية )40%( من االأر�س انتفاعاً

لالإ�سغاالت   ( حتديد  واإمنا  لالأر�س  ا  تق�سيماً يعد  ال  ما  وهو   )%60( عليها  واملدعى 

ا ملذكرة التفاهم  باالأر�س كحق انتفاع( ويف خ�سو�س بيع )10%( من احل�س�س طبقاً

ا خا�سة  ا ملزماً فاإن هذه االأخرية اأ�سبحت غري ملزمة للمدعى عليها الأنها لي�س عقداً

2013/6/26م تبدي فيها رغبتها بعدم  انها تلقت ر�سالة من �سركة......  بتاريخ 

االلتزام مبذكرة التفاهم وهو ما حدا باملدعى عليها اإىل عدم اإمتام اأو ا�ستكمال ما 

مت االتفاق عليه بتلك املذكرة. اأما ما اأثبته اخلبري اأن املدعية قد اأخلت بالتزامها 

التعاقدي بعدم �سدادها املديونية ل�سالح بنك ...... حتى بلغت )16٨702.610 

اإىل تقدمي  ا�سطره  ما  املذكور وهو  البنك  ل�سالح  ال�سيكات  اإىل قيمة  اإ�سافة  ر.ع( 

لتلك  �سامنة  باعتبارها  عليها  للمدعى  ا  حمدقاً ا  خطراً ميثل  ما  وهو  �سدها  �سكوى 

املبالغ مما يرتتب اتخاذ البنك الإجراءات على االأر�س اململوكة للمدعى عليها التي 

اإعادة الدعوى اإىل ذات اخلبري لبحث اعرتا�ساتها  تطالب قبل الف�سل يف الدعوى 

وللتحقيق ب�سماع �سهادة كل من ............  ) �سريك لدى املدعية( و...... ب�ساأن 

واقعة اإخطارها بت�سليم ال�سيارات واملعّدة ) احلفار( وعقد  �سمان بنك ......  ل�سالح 

املدعى عليه ويف املو�سوع برف�س الدعوى واإلزام املدعية امل�ساريف ومبلغ األفي ريال 

اأتعاب حماماة.

وحيث وبتاريخ 201٥/1/20م تقدمت املدعى عليها االأوىل ) �سركة  ...... للتجارة( 

اأمر  اإ�سدار  م�ستعجلة  ب�سفة  اأوالاً  �سمنها  طلبت  فرعية  بدعوى   )......  ( وميثلها 

اأو ا�ستخدامهما حلني نقل ملكيتهما للمدعى عليها  وقتي بتوقيف ت�سيري ال�سيارتني 

الإنهاء �سريان التاأمني واإجراءات امللكية.

ا ب�سداد كافة االأق�ساط التي مت �سدادها  ا يف املو�سوع باإلزام املدعى عليها فرعيًّ ثانياً

عن احلفار وال�سيارتني وقدرها )41٨42 ر.ع( حتى نهاية دي�سمرب 2014م بخالف 

ما ي�ستجد كاإلزامها باتخاذ االإجراءات الالزمة لنقل ملكية ال�سيارتني واحلفار اإىل 



– 90٥ –

ح�ستها  عن  االإيجارية  القيمة  وب�سداد  اإليهم  نقلها  ترى  من  اإىل  اأو   ...... �سركة 

ر.ع(   17200( قدرها  مبا   )201٥  ,2014  ,2013( ال�سنوات  عن  لالأر�س  امل�ستغلة 

وبامل�سروفات ومبلغ األف ريال اأتعاب حماماة.

وحيث مت اإعالن املدعى عليه الرابع ) البنك ......( بالدعويني االأ�سلية والفرعية 

لكنه تخلف عن احل�سور.

ا ) �سركة ......   ا على الدعوى الفرعية الحظ وكيل املدعى عليها فرعيًّ وحيث ورداً

......( مبذكرته املوؤرخة يف 201٥/2/1٨م اأن الثابت اأن البند ال�سابع من العقد 

اأن البائعني ) �سركة ......( و...... يقران بتحملهما اأية ديون اأخرى مرتتبة غري 

الديون امل�سار اإليها بالبند ال�ساد�س ويتحمالن امل�سوؤولية الكاملة اإذا ظهر ما يخالف 

ال�سيارتني  �سراء  تكلفة  �سداد  حول  تتمحور  الفرعية  الدعوى  اأن  وباعتبار  ذلك 

ا  تطبيقاً ا  فرعيًّ للمدعية  �سداده  معهود  عليها  االأق�ساط  من  املتبقي  فاإن  واحلفار 

اأخلت  اأنها  اإال  ال�سداد  ا بعد  للمدعى عليها فرعيًّ املليكة  اأن تتوىل نقل  للعقد, على 

معه  جتيز  مما  واحلفار  ال�سيارتني  على  املرتتبة  االأق�ساط  ت�سدد  ومل  بالتزاماتها 

ا االمتناع عن الوفاء  املادة )1٥7( من قانون املعامالت املدنية للمدعى عليها فرعيًّ

فاإن  لالأر�س  امل�ستعملة  ح�ستها  عن  االإيجارات  قيمة  خ�سو�س  يف  اأما  بالتزاماتها 

ف�سالاً  احلكومية  باالأرا�سي  االنتفاع  و�سوابط  العقد  واأحكام  تتخالف  بها  املطالبة 

ا ال زالت تنتفع باالأر�س وتقيم م�سروعها عليه عالوة على اأن  على اأن املدعية فرعيًّ

ا باإيجارات االنتفاع. لذا فاإنها  العقد مل يت�سمن �سراحة التزام املدعى عليها فرعيًّ

تطالب رف�س الدعوى الفرعية واإلزام رافعتها بامل�ساريف.

وحيث وبجل�سة 201٥/3/4م تقدمت املدعية االأ�سلية مبذكرة يف تعديل طلباتها 

2013/9/12م ن�س  واإدخال اإدارة ...... ت�سمنت اأن العقد املربم بني الطرفني يف 

عليها  املقام  باالأر�س  واالنتفاع  ا�ستغالل  على  البائعني  اقرار  على  منه   )11( البند 

م�ساحة  من  للم�سرتي  و)%40(  للبائعني   )%60( ن�سبة  للطرفني  �سيكون  امل�سنعان 

ميثل  ما  وهو  االأر�س  لقطعة  متلك  اأو  متديد  ح�سول  عند  ال�ساأن  وكذلك  االأر�س 

ال�سلطنة  باأرا�سي  ال�سركات  انتفاع  املتعلق بتنظيم  للقانون رقم )٥0/٨1(  خمالفة 

احلق  هذا  �ساأن  يف  املنتفع  يجريه  ت�سرف  باأي  يعتد  ال  اأنه  من   )4( املادة  وخا�سة 

طلب  االأ�سلية  للمدعية  معه  يحق  ما  وهو  اال�سكان  وزارة  لدى  ت�سجيله  مت  اإذا  اإال 

ف�سخ العقد خا�سة اأمام عدم الوفاء بااللتزام بال�سروط الواجبة اأثناء التعاقد مما 
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ي�ستلزم رد املبالغ التي مت �سدادها مبوجب العقد والديون ل�سالح بنك .....والغري 

ا مببلغ املبيع وعما حلقها من اأ�سرار وما فاتها  والتعوي�س عن انتفاع املدعى عليها اأ�سليًّ

ا للمدعى  ا من�سماً من ك�سب لذا فاإنها تطالب قبول اإدخال اإدارة اال�سكان ب�سحار خ�سماً

عليها لتقدم ما حتت يديها من م�ستندات وبيان مركزها القانوين من بيع االأر�س ويف 

الدعوى االأ�سلية ف�سخ عقد البيع واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد واإلزام 

املدعى عليها بتعوي�س املدعية باأن توؤدي لها مليون ريال عن اخل�سائر واالأ�سرار التي 

ا احلكم ب�سحة ونفاذ عقد البيع واإلزام  حاقت بها من جراء عدم التنفيذ واحتياطيًّ

اأو منفردين بنقل ملكية االأر�س املقام عليها م�سنع الرخام  املدعى عليهم متحدين 

التابع ل�سركة ...... وم�سنع الكال�سيوم كربونايت وما حلقها من متديد وت�سجيلها 

بال�سحيفة العقارية واإلزامهم بنقل ال�سيارات واملعّدات واالآالت واالأجهزة واالأ�سول 

ل�سركة اجلزيرة  التابع  الرخام  املتعلق مب�سنع  الثابتة  والغري  الثابتة  واملوجودات 

للرخام واعمالها امل�سجلة اأو غري امل�سجلة با�سم املدعية كاإلزامهم بالت�سامن واالنفراد 

املن�سو�س  للتجارة  اخل�سراء  اأ�سوار  �سركة  ح�س�س  من   )%10( ن�سبة  ملكية  بنقل 

عليها بالبند الثاين من العقد وامل�سار اإليها بالبند االأول من مذكرة التفاهم واإعادة 

املاأمورية للخبري ويف الدعوى الفرعية برف�سها واإلزام رافعتها بامل�ساريف.

مبحافظة  لالإ�سكان  العامة  املديرية  الحظت  االدخال  �سحيفة  على  ا  ورداً وحيث 

201٥/4/29م  يف  املوؤرخة  مبذكرتها  القانوين  ممثلها  �سخ�س  يف  الباطنة  �سمال 

ينتهي  2014/1/1م  بتاريخ   )......  ( عليها  املدعى  مع  انتفاع  عقد  اأبرمت  باأنها 

201٥/12/31م الزم هذه االأخرية باتخاذ اإجراءات معينة يف حال رغبتها يف  يف 

تلك  وتتمثل  الت�سرفات  اأنواع  فيه بجميع  الت�سرف  اأو يف  االنتفاع  التنازل عن حق 

االإجراءات يف موافقة وزارة ....... يف حالة الرغبة يف التنازل عن حق االنتفاع 

مع توجيه اإ�سعار بذلك واإال كان ذلك التنازل باطالاً ح�سب املادة التا�سعة ويف حال 

ال  مبا  الت�سرفات  من  غريه  اأو  الرهن  اأو  بالبيع  االنتفاع  بحق  الت�سرف  يف  الرغبة 

 . موافقة  اإىل  فاإ�سافة  وملحقاتها  بها  املنتفع  االأر�س  له  خ�س�ست  ما  مع  يتعار�س 

......  فال بد من اإمتام امل�سروع واأن يكون الت�سرف للجهة التي �سوف تقوم بتمويل 

امل�سروع واأن يكون الت�سرف م�سجالاً لدى اأمانة ال�سجل العقاري فاإذا مل يتم ذلك فاإن 

املادة العا�سرة تن�س على اأنه ال يعتد بذلك الت�سرف وطاملا اأن املدعى عليها ت�سرفت 

بحق االنتفاع بالبيع ل�سالح املدعية مبوجب عقد بيع عريف مل تعلن به وزارة ....... 

ومل توافق عليه وغري م�سجل لدى اأمانة ال�سجل العقاري مبا يتخالف وعقد االنتفاع 
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املدخل  �ساري يف مواجهة اخل�سم  ا باطالاً وغري  بيعاً لكونه  فاإن ت�سرفها ال يعتد به 

خا�سة اأن االأر�س حمل عقد االنتفاع هي ملك للدولة فال حق للمدعى عليها اإال يف 

حدود عقد االنتفاع لذا فاإن اخل�سم املدخل يطلب رف�س الدعوى يف مواجهته.

ا باإعادة املاأمورية اإىل  ا متهيدياً وحيث وبجل�سة 201٥/6/30م اأ�سدرت املحكمة حكماً

ذات اخلبري لبحث اعرتا�سات الطرفني  والدعوى الفرعية فاأنهى تقريره التكميلي 

اأن �سبب عدم �سداد املدعية   : اأوالاً يلي  ما  اإىل  201٥/10/21م خل�س فيه  بتاريخ 

اإخالل  األف ريال يف املواعيد املتفق عليها مرده  البيع وقدره ثمامنائة  ملتبقي ثمن 

املدعى عليهم بالتزاماتهم املتمثلة يف:

اأ- عدم نقل ال�سيارات واملعّدات الغري م�سجلة اإىل ا�سم املدعية خالل �سهر من تاريخ 

باأنهم  العلم  مع  كامري(  �سيارة   – احلفار   ( منها  بالبع�س  واحتفاظهم  البيع  عقد 

�سددوا االأق�ساط بعد توقف املدعية عن الدفع.

2012/12/31م  بتاريخ  ريال  األف  خم�سون  قدره  مبا  املخزون  قيمة  يف  نق�س  ب- 

العمومية  امليزانية  يف  املدرج  من  اأقل  للب�سائع  التف�سيلية  اجلرد  قوائم  اأن  حيث 

باملبلغ املذكور.

وزارة  مبوافقة  اإال  االأر�س  تق�سيم  عليهم  للمدعى  ي�سمح  ال  االنتفاع  عقد  اأن  ت- 

منف�سل  كروكي(   ( م�ساحي  ر�سم  ا�ستخراج  على  قادرين  غري  يجعلهم  مما    .......

للمدعية والذي يحدد امل�ساحة امل�ستوجبة النتفاع هذه االأخرية وميكنها من االيفاء 

بالتزاماتها احلكومية من جتديده وغريه.

امليزانية  يف  يظهر  ح�سبما  العمال  م�ستحقات  ر.ع(   3109٥( مبلغ  �سداد  عدم  ث- 

قيامها  تثبت  مل  املدعية  اأن  العلم  مع  2012/12/31م  بتاريخ  لل�سركة  العمومية 

ب�سداد ذلك. 

ا: يف خ�سو�س مدى اإلزامية مذكرة التفاهم فهو مرتوك للمحكمة مع العلم اأن  ثانياً

بقيمة  االأوىل  عليها  املدعى  ح�س�س  من   )%10( ن�سبة  ببيع  فيها  اتفقوا  االأطراف 

ا اإال اأنه مل يتم تنفيذها. ثالثمائة األف ريال تدفع الحقاً

ا: مت �سداد مبلغ )٥٥72 ر.ع( عن ال�سيارتني نوع ) فور�سرن( قبل اإبرام التعاقد  ثالثاً

ثم قامت املدعية بعد التعاقد ب�سداد مبلغ )10100 ر.ع( يف �سكل اأق�ساط اإ�سافة 
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ا حلكم ق�سائي كما �سدد املدعى عليهم بعد توقف  اإىل مبلغ ت�سعة اآالف ريال تنفيذاً

املدعية عن ال�سداد مبلغ )٥26٥2 ر.ع( وتبقى على املعّدة ) حفار هيتا�سي( مبلغ 

ا: �سدد املدعى عليهم مبلغ )61٥ ر.ع( عن املخالفات املرورية  )43400 ر.ع( خام�ساً

نتيجة ال�ستخدام ال�سيارة ) فور�سرن ....... ( كما دفعوا مبلغ )69041.3٨٥ ر.ع( 

 ,2014  ,2013( االأعوام  عن  االنتفاع  عقد  على  امل�ستوجبة  احلكومية  الر�سوم  عن 

201٥( يقدر ن�سيب املدعية منها )27616.٥٥4 ر.ع( يف حال مت تق�سيم االأر�س.

املدعية  طالبت  201٥/10/2٥م  يف  املوؤرخة  اخلتامية  مذكرتها  ومبوجب  وحيث 

ا ف�سخ عقد البيع واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد واإلزام املدعى  اأ�سليًّ

ريال عن اخل�سائر  مليون  بتعوي�سها مببلغ  كاإلزامها  مبالغ  ت�سلمته من  ما  برد  عليها 

ا احلكم ب�سحة ونفاذ  التنفيذ واحتياطيًّ واالأ�سرار التي حاقت بها من جراء عدم 

املقام  االأر�س  ملكية  بنقل  منفردين  اأو  متحدين  عليهم  املدعى  واإلزام  البيع  عقد 

عليها م�سنع الرخام التابع ل�سركة ....... وم�سنع الكال�سيوم كربونايت وما حلقها 

من متديد وت�سجيلها بال�سحيفة العقارية واإلزامهم بنقل ال�سيارات واملعّدات واالآالت 

 ....... مب�سنع  املتعلقة  الثابتة  وغري  الثابتة  واملوجودات  واالأ�سول  واالأجهزة 

بالت�سامن  كاإلزامهم  املدعية  با�سم  امل�سجلة  اأو غري  امل�سجلة   ....... �سركة   .......

عليها  املن�سو�س   ....... �سركة  ح�س�س  من   )%10( ن�سبة  ملكية  بنقل  واالنفراد 

بالبند الثاين من العقد وامل�سار اإليها بالبند االأول من مذكرة التفاهم ويف الدعوى 

الفرعية برف�سها واإلزام رافعتها بامل�ساريف ومبلغ مائتي ريال اأتعاب حماماة.

ا على تقرير اخلبري التكميلي قدم كيل املدعى عليهم مذكرة موؤرخة  وحيث وتعليقاً

وقبل  اأوالاً  ا  مطالباً التقرير  ذلك  على  اعرتا�ساتهم  �سمنها  201٥/10/27م  يف 

والتكميلي  االأ�سلي  بتقريريه  اخلبري  اإليه  تو�سل  عما  االلتفات  املو�سوع  يف  الف�سل 

ملا اعرتاهما من نق�س وت�سارب واإحالة الدعوى للتحقيق ل�سماع كل من .......  ) 

�سريك لدى املدعية( و.......  ب�ساأن واقعة اإخطارهما بت�سليم ال�سيارات واحلفار 

ا وكذلك ..... .....  ...... ومن  ونقل �سمان بنك ....... ل�سالح املدعى عليها فرعيًّ

باب االحتياط اإعادة الدعوى اإىل جلنة خرباء ثالثية لتاليف االعرتا�سات الواردة 

بالتقريرين.

ا: يف الدعوى االأ�سلية برف�سها واإلزام رافعتها بامل�ساريف واالأتعاب. ثايناً

بدفع   )....... �سركة  ا)  فرعيًّ عليها  املدعى  باإلزام  الفرعية  الدعوى  يف  ا:  ثالثاً
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الر�سوم امل�ستحقة للدولة ممثلة يف ....... وذلك من قيمة ما ت�ستغله من االنتفاع 

201٥( مبا قدره )27616.4٥4 ر.ع(   ,2014 بن�سبة )40%( عن االأعوام )2013, 

اإ�سافة اإىل كافة االأق�ساط للحفار وال�سيارة )٥26٥2 ر.ع( واملتبقي ل�سركة التمويل 

مبا قدره )34400 ر.ع( مع كافة طلباتها االأخرى املبداة ب�سحيفة دعواها الفرعية.

وحيث وبجل�سة 201٥/11/24م حكمت املحكمة االبتدائية ب�سحار:

: يف الدعوى االأ�سلية: اأوالاً

بف�سخ عقد البيع املوقع بني اأطراف الدعوى بتاريخ 2013/٥/9م واملوثق بق�سم . 1

واإعادة  2013/9/12م  بتاريخ  وال�سناعة  التجارة  بوزارة  وامل�سادقة  التوثيق 

احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد.

اإلزام املدعى عليها االأوىل برد ما ت�سلمته من مبالغ وهي عبارة عن مبلغ مليون . 2

مائتني  ومبلغ  �سحبها  مت  �سيكات  مبوجب  ا  نقداً رياالاً  األف  وخم�سني  وت�سعمائة 

 ....... بنك  غر�س  ل�سالح  املدعية  بو�ساطة  �سدادها  مت  رياالاً  األف  وخم�سني 

....... ورد الثالثة �سيكات املحررة من املدعية وامل�سحوبة على البنك ....... 

اأو قيمتها البالغ قدره ثمامنائة األف رياالاً يف حالة �سدادها ومبلغ )٥431.2٥0 

ر.ع( عبارة عن مبالغ �سددتها املدعية للعاملني يف �سركة ....... ومبلغ )6426 

للحفار هيتا�سي  التمويل  اأق�ساط  املدعية من  �سددته  ما  ر.ع( عبارة عن قيمة 

رقم )9٥9( ومبلغ )17٥٨ ر.ع( عبارة عن قيمة ما �سددته املدعية من اأق�ساط 

التمويل لل�سيارة فور�سرن رقم.......(.

اإلزام ال�سركة املدعية برد ال�سيارات التي بحوزتها للمدعى عليها االأوىل وهي . 3

�سيارة بيكاب رقم  .......( و�سيارة فور�سرن رقم ).......( ورف�س ما زاد على ذلك 

من طلبات.

االإيجارية  القيمة  ب�سداد  ا  فرعيًّ عليها  املدعى  باإلزام  الفرعية  الدعوى  يف  ا:  ثانياً

وقدره  مبلغ  201٥م(   ,2014  ,2013( االأعوام  عن  امل�ستغلة  ح�ستها  عن  لالنتفاع 

مب�سروفات  مدعي  كل  اإلزام  مع  طلبات  من  ذلك  على  زاد  ما  ورف�س  ر.ع(   2444٥(

ا على اأنه فيما يتعلق بطلب االدخال الإدارة .......  دعواه واأتعاب حماميه«, تاأ�سي�ساً

فهو مقبول �سكالاً ورف�سه الدعوى يف مواجهتها لتقدميها امل�ستندات واال�ستي�ساح حول 

ماهية العقد ومركزه القانوين واأطرافه كرف�س الدعوى يف مواجهة البنك الوطني 
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الدعوى  ففي  عليهم  املدعى  بقية  عن  اأما  ملقا�ساته  مقت�سى  وجود  بعدم  العماين 

االأ�سلية فاإن املحكمة تعتمد تقرير اخلبري لبنائه على اأ�س�س �سليمة لها اأ�سلها الثابت 

يف االأوراق. وعلى املادة )66( من قانون املعامالت املدنية وعلى القاعدة القانونية ) 

ا ملا اأ�ستمل عليه واملواد ) 120, 1٥6,  اأن العقد �سريعة املتعاقدين( يجب تنفيذه طبقاً

3٥٥, 3٥6, 116, 1٨3( من قانون املعامالت املدنية وعلى ثبوت اأن العقد املوؤرخ يف 

2013/٥/9م املتعلق ببيع ح�س�س قد واجه عدة عقبات اإجرائية وقانونية وتعذر 

تنفيذه يف غالبيته واجتهت املحكمة اإىل ف�سخه واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل 

التعاقد واإلزام املدعى عليها االأوىل برد ما ت�سلمته من مبالغ, ويف خ�سو�س التعوي�س 

املطالب به فاإن املدعية االأ�سلية مل تثبت ال�سرر اأو نوعه مما يلزم رف�سه ال �سيما اإنها 

ظلت تنتفع مبا اآل اإليها من امل�سنع وال�سيارات طوال الفرتة ال�سابقة.

الطلبني االأولني ) �سداد كافة االأق�ساط عن احلفار  فاإن  الفرعية  الدعوى  اأما عن 

الأنه  الرف�س  ماآلهما  ملكيتهما  لنقل  االإجراءات  كافة  واتخاذ  فور�سرن  وال�سيارتني 

بف�سخ العقد واإعادة احلال اإىل ما كان عليه فال حمل لبحثهما. اأما عن �سداد القيمة 

ن�سبة  منها  يخف�س  اخلبري  اإليه  تو�سل  ح�سبما  اإليه  اال�ستجابة  يتعني  االإيجارية 

بالعقد  عليها  املتفق  امل�ساحة  بكامل  االنتفاع  لعدم  ر.ع(   2716( بقيمة   )%10(

ح�سبما جاء بالتقرير االأول.

وحيث مل يلقى هذا احلكم قبوالاً لدى الطرفني فا�ستاأنفاه اأمام حمكمة اال�ستئناف 

ا ) �سركة .......(  ا واملدعني فرعيًّ ب�سحار حيث قيد ا�ستئناف املدعى عليهم اأ�سليًّ

يف  به  ق�سى  مبا  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  ا  اأ�سليًّ طلب  يف  )201٥/٥1٨م(  رقم  حتت 

ا برف�سها  ويف الدعوى الفرعية تعديله بالق�ساء  الدعوى االأ�سلية والق�ساء جمدداً

اآخر  خبري  ندب  ا  واحتياطيًّ �سحيفتها  يف  الواردة  طلباتها  بجميع  ا  فرعيًّ للمدعية 

درجتي  عن  املحاماة  اأتعاب  ومقابل  بامل�سروفات  االأوىل  �سدها  امل�ستاأنف  واإلزام 

اأولها اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله عندما  اأ�سباب  اأربعة  ا اإىل  التقا�سي ا�ستناداً

ا للمادة الثالثة منه وكان عليها  طبقت املحكمة ن�سو�س قانون املعامالت املدنية وفقاً

تطبيق العقد املربم بني الطرفني الذي يقوم مقام القانون يف تنظيم العالقة بينهما 

والثاين الق�سور يف الت�سبيب عندما اعتربت املحكمة ان العقد حمل الدعوى هو عقد 

ين�س  ال  اأنه  واحلال  و�سيارات  واأرا�سي  معّدات  من  ي�سملها  وما  ح�س�س  ببيع  خا�س 

ا للثابت  على بيع االأر�س التي تكون حمل انتفاع لهما فقط لي�سبح الت�سبيب خمالفاً

اأنه  ين�س على  البند )11(  اأن  اعتربت  ا عندما  اأي�ساً فيه  اأخطاأت  ما  وهو  باالأوراق 
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من واجب املدعى عليهم نقل ملكية االأر�س املقام عليها م�سنع الرخام التابع ل�سركة 

....... وما حلقها من متديد وت�سجيلها بال�سحيفة العقارية با�سم املدعية واحلال 

ا بيع االأر�س التي هي حمل انتفاع  اأنه ال ين�س اإال على بيع احل�س�س ومل يت�سمن مطلقاً

مل ي�سدر يف �ساأنها �سند ملكية وكذلك عندما اعتمدت املحكمة املادة )10( من قانون 

املرور التي جاءت يف غري مو�سعها الأن العالقة بنيت على مبداأ ح�سن النية وال اأدل 

على ذلك ت�سليم امل�ستاأنف �سدها ال�سيارات واحلفارات قبل التوقيع على االتفاقية 

مبا  امل�سنع  ا  اأي�ساً ت�سليمها  ومت  وال�سناعة  التجارة  وزارة  من  عليها  الت�سديق  وقبل 

يحتويه يف �سهر يناير 2013م ومنذ هذا التاريخ وهي ت�ستغله وهو ما اأكده اخلبري كما 

اأن امل�ستاأنفة مل تتقاع�س على القيام باإجراءات نقل ملكية ال�سيارات واحلفار اإليها 

واإمنا امل�ستاأنف �سدها هي التي تقاع�ست عن تنفيذ ذلك االإجراء لكن املحكمة اأهملت 

بالتزاماتها  الوفاء  اإىل  اإ�سافة  العقد  لف�سخ  امل�ستاأنفة  تقاع�س  على  وارتكزت  ذلك 

امل�ستاأنف  الف�ساد يف اال�ستدالل عندما خلط احلكم  والثالث  يف خ�سو�س احل�س�س 

االأر�س  بيع  ين�س على  العقد مل  االأر�س الأن  وبيع  التعاقد  بيع احل�س�س حمل  بني 

واإمنا اأ�سار اإىل ا�ستمرارية �سركة ....... يف حق االنتفاع لالأر�س بن�سبة )40%( من 

امل�ساحة وهو ما يتما�سى مع البند )11( منه ومل ين�س على التنازل عن حق االنتفاع 

وبالتايل فاإن امل�ستاأنفة مل تت�سرف يف االأر�س بالبيع اأو التنازل عن ذلك احلق مع العلم 

2010/12/6م  اأن اإدارة اال�سكان وافقت على عقد الرهن املربم مع ....... بتاريخ 

رقم  القانون  من   )1٨( املادة  اأن  كما  منه  امل�ستاأنفة  عليهما  ح�سلت  قر�سني  ل�سمان 

)٨2/٨٨( اأعطت املنتفع احلق يف الت�سرف يف حق االنتفاع بجميع الت�سرفات كالبيع 

والرهن وغريه مبا ال يتعار�س مع ما خ�س�ست له االأر�س املنتفع بها وملحقاتها غري اأن 

املحكمة ق�ست ببطالن العقد النطوائه على حق الرهن م�ستدالاً با�ستدالل فا�سد غري 

ا�ستدالل  لالأر�س وهو  ا  تق�سيماً االنتفاع  ن�سبة حق  اعتبار تق�سيم  اإىل  اإ�سافة  �سائغ 

ا يف ا�ستدالله بني منطوقه وفحواه اإذ اأنه انتهى  ا. كما جاء احلكم متناق�ساً فا�سد اأي�ساً

اإىل الق�ساء بف�سخ العقد واإعادة احلال اإىل ما كان عليه قبل التعاقد دون بيان ذلك 

يف مواجهة امل�ستاأنفة حيث مل يلزم امل�ستاأنف �سدها بذلك ب�ساأن املواد التي ح�سلت 

عليها من امل�سنع اأو التعوي�س عنها بنف�س قيمتها.

حتكم  فقد  تقديرية  �سلطة  للمحكمة  فاإن  العقد  بف�سخ  الق�ساء  بخ�سو�س  اأما 

بالف�سخ اإذا راأت اأن الظروف تربر ذلك وقد ال حتكم به وتعطي املدين مهلة لتنفيذ 

التزامه فالثابت اأن االلتزام بنقل ملكية ال�سيارات واملعّدة للم�ستاأنف �سدها االأوىل 
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قليل  يعد  االلتزام  هذا  فاإن  املتبادلة  املرا�سالت  ح�سب  ا  فعلياً حوزتها  يف  هي  والتي 

االأهمية بالن�سبة لاللتزام يف جملته وما كان ي�ستوجب ف�سخ العقد. هذا عالوة على 

األف  وخم�سن  مائتني  مبلغ  برد  ق�ست  فقد  اخل�سوم  بطلبات  تتقيد  مل  املحكمة  اأن 

رياالاً �سددتها املدعية ل�سالح قر�س بنك ....... يف حني اأن القر�س مت �سداده من 

اأ�سل الثمن املدفوع كثمن للبيع الوارد بعقد البيع �سند الدعوى ) مليون وت�سعمائة 

وخم�سني األف ريال(.

ويتمثل ال�سبب الرابع يف االإخالل بحق الدفاع عندما التفتت املحكمة عن مذكرات 

امل�ستاأنفني وطلباتهم النهائية وعن تعقيبهم على تقريري اخلبري.

وحيث وبجل�سة 2016/2/3م تقدمت امل�ستاأنف �سدها االأوىل مبذكرة ردت فيها على 

ومقابل  بامل�سروفات  امل�ستاأنفني  واإلزام  برف�سه  وطالبت  االأ�سلي  اال�ستئناف  اأ�سباب 

اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.

ا( �سركة .......  حتت رقم  ا ) املدعى عليها فرعيًّ وحيث قيد ا�ستئناف املدعية اأ�سليًّ

)201٥/٥19م( يف طلب اأوالاً يف الدعوى االأ�سلية:

االأول . 1 �سدهم  امل�ستاأنف  باإلزام  املجدد  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل 

مت�سامنني اأو منفردين فيما مت الق�ساء به من رد املبالغ املحكوم بها وتاأييده فيما 

ق�سى به.

االأول . 2 الثالثة  �سدهم  امل�ستاأنف  باإلزام  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  تعديل 

مت�سامنني اأو منفردين ب�سداد مليون ريال عن اخل�سائر واال�سرار التي حلقت بها 

من جراء عدم تنفيذ العقد وتاأييده فيما ق�سى به.

ا يف الدعوى الفرعية اإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به يف خ�سو�س القيمة  ثانياً

ا برف�س الدعوى الفرعية  االإيجارية لالنتفاع عن ح�ستها امل�ستغلة والق�ساء جمدداً

واإلزام رافعها بامل�ساريف.

املحاماة  اأتعاب  مقابل  ريال  األفي  ومبلغ  بامل�ساريف  �سدهم  امل�ستاأنف  اإلزام  ا  ثالثاً

ا اإىل �سببني: ا�ستناداً

اأولهما: خطاأ املحكمة عندما اأ�سدرت حكمها يف الدعوى االأ�سلية يف مواجهة املدعى 

عليها االأوىل فقط دون باقي ال�سركاء ب�سفتهم ال�سخ�سية باعتبار من قام بالتوقيع 
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ي�سدر احلكم يف مواجهتهم متحدين ومنفردين  اأن  يتوجب  فكان  باملبالغ  واالنتفاع 

اإ�سافة اإىل اأن ال�سيكات مت �سرفها باأ�سمائهم ب�سفة �سخ�سية.

ويتمثل الثاين يف الف�ساد يف اال�ستدالل عندما رف�ست املحكمة طلب التعوي�س بحجة 

من  اإليها  اآل  مبا  تنتفع  ظلت  اأنها  اإىل  اإ�سافة  نوعه  اأو  ال�سرر  تثبت  مل  املدعية  اأن 

م�سنع و�سيارات طوال الفرتة ال�سابقة وهو تعليل يخالف القانون والثابت باالأوراق 

قانون  من  و171(   1٥6( املادتني  اإىل  ا  وا�ستناداً اخلبري,  وبتقريري  وامل�ستندات 

املعامالت املدنية وتوافر امل�سوؤولية العقدية بثبوت ال�سرر من عدم تنفيذ بنود العقد 

2013/12/17م  اإنذار امل�ستاأنف �سدها االأوىل بتاريخ  وهو ما حدا بامل�ستاأنفة اإىل 

ب�سرورة االلتزام بتنفيذ العقد واعطتها مهلة ب�سبعة اأيام لكن دون جدوى واحلال 

التكميلي  التقرير  اأثبت  وقد  التعاقدية  التزاماتها  بجميع  اأوفت  امل�ستاأنفة  اأن 

اإخالالت امل�ستاأنف �سدها ورغم ذلك فاإن املحكمة مل تق�س بتعوي�س امل�ستاأنفة عنها 

وعما فاتها من ك�سب حال ا�ستثمار املبالغ امل�سلمة اإليها يف م�سروع اآخر وما حلقها من 

خ�سائر طوال فرتة التقا�سي وما حلقها من اإ�ساءة. كما اأن الق�ساء مبقابل االنتفاع عن 

ال�سنوات الثالثة لفائدة امل�ستاأنف �سدها االأوىل ال يقوم على �سند من الواقع والقانون.

ا على �سحيفة اال�ستئناف الفرعي الحظ وكيل امل�ستاأنف �سدهم مبذكرته  وحيث ورداً

برف�س  ا  مطالباً قانوين  �سند  على  مبنية  تكن  مل  باأنها  2016/2/3م  يف  املوؤرخة 

اال�ستئناف الفرعي.

اجلن�سية(     .......  (  ....... املدعو  وكيل  تقدم  2016/2/3م  وبجل�سة  وحيث 

ا للمادة )226(  ب�سحيفة تدخل ان�سمامي ل�سالح امل�ستاأنفني باال�ستئناف االأ�سلي وفقاً

اأنه  �سريك لهوؤالء بامل�ستاأنف �سدها  من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ذلك 

ا ح�سب  ا ومنفرداً ا مطلقاً االأوىل بن�سبة )40%( من راأ�سمالها وهو مفو�س عنها تفوي�ساً

بيانات ال�سجل التجاري وقد �سدد ح�سته ليكون �ساحب �سفة وم�سلحة يف التدخل 

ا للدفاع بجانب امل�ستاأنفني عن م�سلحته التي اأهدرها �سريكه وكذلك احلكم  ان�سمامياً

تفوق  مبالغ  �سخ  فقد  ريال  مليون  على  تزيد  التي  م�ساهمته  عن  ف�سالاً  امل�ستاأنف 

ن�سف مليون ريال ل�سراء اآليات ومعّدات الزمة لزيادة االنتاج واال�ستثمار على املدى 

اأ�سهر من اإمتام البيع الذي ق�سى  الطويل وحتقيق االأرباح ولي�س للف�سخ بعد �سبعة 

ا مبا جاء ب�سحيفة اال�ستئناف االأ�سلي  ال�سواب متم�سكاً ا  امل�ستاأنف جمانباً به احلكم 

جميع  اإجماع  تقت�سي  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )167( املادة  اأن  اإىل  اإ�سافة 
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ال�سركاء يف اتخاذ قرار زيادة اأو تخفي�س يف راأ�سمال ال�سركة اأو اأي تعديل اآخر على 

عقد تاأ�سي�سها يكون القرار باأكرثية ال�سركاء متثل ثالثة اأرباع راأ�س املال على االأقل 

واأن اإقامة الدعوى من ال�سريك االآخر ) .......( بف�سخ عقد البيع هو يف حقيقته 

اإنهاء لل�سركة بجملتها واالأوىل اأن يتخذ القرار باالإجماع وهو ما مل يحدث ذلك اأن 

اخل�سم املدخل ال يوافق على ف�سخ العقد واإنهاء ال�سركة ويحتفظ بحقه يف مقا�ساة 

اجتماع  حم�سر  وجود  ودون  اإليه  الرجوع  دون  القرار  هذا  مثل  اتخاذ  عن  �سريكه 

�سركاء يثبت اتخاذ ذلك القرار باالإجماع وبالتايل ال وجود الأي مربر للف�سخ الذي 

املنقوالت  كافة  ونقل  وت�سجيله  العقد  اإبرام  من  اأ�سهر  �سبعة  بعد  به  املطالبة  متت 

ا�ستقرار  ا تتعار�س مع  للم�ستاأنف �سدها االأوىل وهي فرتة وجيزة جداً واملوجودات 

هذه  مثل  اتخاذ  يف  الرتوي  يحتم  الذي  التجارية  والتعامالت  القانونية  املراكز 

القرارات اإ�سافة اإىل تناق�س امل�ستاأنف �سدها االأوىل يف طلباتها فقد طالبت ابتداءاً 

بتنفيذ العقد ثم عدلت طلباتها لطلب ف�سخه واحلال اأن امل�ستاأنفني نفذوا ما عليهم 

من التزامات تعاقدية وال ثمة الإخالل من جانبهم يربر الف�سخ.

 )....... �سركة   ( املدعية  اإخالل  نتيجته  يف  اأكد  االأ�سلي   اخلبري  تقرير  اأن  كما 

بعقد بيع احل�س�س لعدم �سدادها املتبقي من ثمن البيع ح�سب املواعيد املتفق عليها 

وبالتايل لي�س لها اأن تطالب بف�سخ العقد عالوة على تقدير خمزون الب�ساعة مت من 

املتدخل  اأكد اخل�سم  ال�سيارات فقد  ال�سنفري ويف خ�سو�س  ال�سريك بخيت  جانب 

للخبري اأن امل�ستاأنفني طلبوا اأكرث من مرة من امل�ستاأنف �سدها االأوىل نقل امللكية دون 

بقطعة  يتعلق  وفيما  الف�سخ  يربر  جانبهم  من  اإخالل  �سدور  عدم  يوؤكد  مما  جدوى 

االأر�س فاإن امل�ستاأنف �سدها االأوىل وال�سريكني فيها كانوا على علم تام عند اإبرام 

�ساأنها وقد ورد ذلك  انتفاع يف  لها حق  واإمنا  لل�سركة  ا  ملكاً لي�ست  االأر�س  باأن  العقد 

�سراحة بالعقد ومن ثم ال جمال للمطالبة بنقل ملكيتها للم�ستاأنف �سدها االأوىل 

اأن  امللكية بل  اإىل االإخالل بالتزامهم بنقل  ا  ا�ستناداً الف�سخ  املقبول طلب  ولي�س من 

البند )11( من عقد بيع احل�س�س مت مبوجبه التنازل عن االنتفاع بن�سبة )%60( 

من م�ساحة االأر�س امل�ستغلة بو�ساطة �سركة ....... للم�ستاأنف �سدها االأوىل على اأن 

تلتزم هذه االأخرية ب�سداد ح�ستها يف مقابل االنتفاع وقد مت لها ذلك دون التعر�س 

لها من قبل اأية جهة ولي�س من املقبول اأن تزعم باأن هذا الت�سرف خمالف للقانون 

املعنية  اجلهة  لكن  فيه  م�سلحة  وله  �سفة  ذي  عن  ي�سدر  اأن  يجب  الدفع  هذا  الأن 

عليها  املتفق  احلدود  يف  باالأر�س  االأوىل  �سدها  امل�ستاأنف  انتفاع  على  تعرت�س  مل 
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ا للم�ستاأنفني يف اال�ستئناف رقم  بذلك البند لذا فاإنه يطالب بقبول تدخله ان�سمامياً

)201٥/٥1٨م( وفق ما ورد بطلباتهم.

وحيث طالبت امل�ستاأنف �سدها االأوىل ) �سركة .......( بو�ساطة وكيلها مبذكرته 

املوؤرخة يف 2016/2/٨م بعدم قبول التدخل الإقامته من غري ذي �سفة ويف املو�سوع 

برف�سه واإلزام رافعه بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

: بقبول  وحيث وبجل�سة 2016/3/16م حكمت حمكمة اال�ستئناف ب�سحار ».. اأوالاً

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  االأ�سلي  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  ا:  ثانياً  . �سكالاً اال�ستئنافني 

امل�ستاأنفني بنقل ملكية  باإلزام  ا  فيما ق�سى به يف الدعوى االأ�سلية والق�ساء جمدداً

)10%( مو�سوع عقد البيع للم�ستاأنف �سدها ونقل ملكية ال�سيارات واملعّدات واالآالت 

مب�سنع  واملتعلقة  البيع  بعقد  الواردة  الثابتة  وغري  الثابتة  واالأ�سول  واالأجهزة 

الدعوى  ورف�س  بالعقد  الواردة  التزاماتها  �سدها  امل�ستاأنف  تنفذ  اأن  على   .......

الفرعية واإلزام امل�ستاأنف �سدها االأوىل بامل�سروفات.

ا على  ثالثُا: يف اال�ستئناف الفرعي برف�سه واألزمت امل�ستاأنفة بامل�سروفات », تاأ�سي�ساً

اأن طلب امل�ستاأنف �سدها اأالأوىل ف�سخ العقد لعدم وفاء امل�ستاأنفة بالتزاماتها ) عدم 

نقل ملكية ال�سيارات( وهو التزام قيمته قليلة بالن�سبة لقيمة ال�سفقة التي تتعدى 

مليوين ريال, كما اأن امل�ستاأنف �سدها مل تنفذ كامل التزامها لعدم �سدادها ما تبقى 

امل�ستاأنف  يد  بتقرير اخلبري حتت  ورد  ال�سيارات ح�سبما  اأن  كما  ال�سفقة  من قيمة 

االأمر  فاإن  االأر�س  خ�سو�س  ويف  املرور  خمالفات  وعليها  با�ستخدامها  وتقوم  �سدها 

للمحكمة  موجب  ال  ثم  ومن  بالعقد  املحددة  الن�سبة  بح�سب  بها  باالنتفاع  يتعلق 

لف�سخ العقد لعدم اإخالل امل�ستاأنفني مبا ادعته امل�ستاأنف �سدها االأوىل من عدم نقل 

ملكية االأر�س اإ�سافة اإىل اأنهم وجهوا لها ر�سالة يف ا�ستعدادهم لنقل ملكية ال�سيارات 

لي�سبح احلكم بف�سخ العقد على غري �سند من الواقع والقانون لتق�سي باإلغائه يف هذا 

ال�سق. ويف خ�سو�س الطلب االحتياطي ب�سحة ونفاذ عقد البيع ونقل ملكية االأر�س 

واجته  �سند  غري  على  ليكون  انتفاع  حق  منح  واإمنا  اأر�س  بيع  يت�سمن  ال  العقد  فاإن 

البيع  عقد  اأثار  من  وهو  ال�سركة  ح�س�س  من   )%10( ملكية  نقل  طلب  اأما  رف�سه. 

وطلب نقل ملكية ال�سيارات واالأجهزة واالآالت وغريها فاإنه يتعني اإجابتهما يف حالة 

التزام امل�ستاأنف �سدها بالتزاماتها ويف خ�سو�س الدعوى الفرعية فتق�سي برف�سها 

الإقامتها على غري �سند كما تق�سي برف�س اال�ستئناف الفرعي.
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رقم  الفرعي  باال�ستئناف  امل�ستاأنفة  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلقى  مل  وحيث 

بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنت   ....... �سركة  )201٥/٥19م( 

من  موقعة  2016/4/10م  بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة  املاثل 

املحامي.....من مكتب ..... للمحاماة املقبول اأمام هذه املحكمة بو�سفه وكيالاً عن 

ومت  والكفالة  الر�سم  �سداد  يفيد  ما  مع  ذلك  له  يجيز  وكالة  �سند  وقدم  الطاعنة 

اإعالن املطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن فرد عليها الثالثة االأول مبذكرة طلبوا فيها 

رف�س الطعن فعقبت الطاعنة عليها مبذكرة �سممت فيها على ما ورد ب�سحيفة الطعن 

ومل ي�ستعمل كل من املطعون �سدهما الرابع ) البنك .......( واخلام�س ) املديرية 

.......( حقهما يف الرد.

فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  وقف  املحكمة  قررت  2016/4/20م  وبجل�سة  وحيث 

ا حلني الف�سل يف الطعن. موؤقتاً

ب�سحيفة  اجلن�سية(   .......  (  ...... املدعو  تقدم  2016/٥/3م  وبتاريخ  وحيث 

للمحاماة  وراأفت فوزي   ....... ....... من مكتب  بو�ساطة وكيله  الطعن  تدخل يف 

املقبول اأمام املحكمة العليا وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سم 

املقرر والكفالة ومت اإعالن املطعون �سدهم ب�سحيفة التدخل فردت عليها الطاعنة 

مبذكرة طلبت فيها عدم قبول مذكرة التدخل وعدم قبول التدخل �سكالاً ورف�سه 

ا فعقب عليها املتدخل واملطعون �سدهم الثالثة االأول مبذكرتني مطالبني  مو�سوعاً

بقبول التدخل ورف�س الطعن فردت الطاعنة على هذا التعقيب م�سممة على ما ورد 

مبذكرة ردها على التدخل وب�سحيفة الطعن.

وحيث اأقيم الطعن على االأ�سباب الثالثة التالية:

: اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله: اأوالاً

اال�ستخال�س  ويف  املطروحة  الوقائع  تكييف  يف  فيه  املطعون  احلكم  اأخطاأ  عندما 

ال�سحيح منها وتقدير االأدلة وا�سباغ الو�سف القانوين واإعمال القاعدة القانونية 

البطالن مبا يرتتب  �سابه  الطرفني قد  املربم بني  العقد  اأن  ذلك  الواجب تطبيقها 

اال�ستئناف  حمكمة  اأن  اإال  التعاقد  قبل  عليه  كان  ما  اإىل  املتعاقدين  اإعادة  عليه 

ال�سجل  ح�س�س  ببيع  املتعلق  ال�سق  يف  العقد  اختزلت  حيث  ا  مغايراً ا  مذهباً ذهبت 

التجاري اخلا�سة ب�سركة .......  وطرحت ال�سق االآخر منه املتمثل يف نقل االأر�س 

وامل�سنع واملعّدات وال�سيارات الذي يعد اجلانب التنفيذي من العقد والذي لواله ما 
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اأبرم العقد وكان يتوجب على املحكمة اأن تق�سي بف�سخ العقد للتغرير اإعماالاً باملادة 

)104( من قانون املعامالت املدنية.

والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )231( املادة  املحكمة  خالفت  وعندما 

اإنها  خا�سة  جديد  من  فيها  لتف�سل  درجة  اأول  حمكمة  اإىل  باالإعادة  تق�سي  التي 

مل ت�ستنفذ واليتها بعد اأن مت اإلغاء حكمها يف الدعوى االأ�سلية لعدم وجود اأ�سا�س 

ا واأن امل�ستاأنفني وجهوا ر�سالة للم�ستاأنف  لف�سخ العقد ورد املبالغ امل�ستحقة خ�سو�ساً

�سدها باأنهم على ا�ستعداد لنقل ملكية ال�سيارات.

عندما اأغفلت املحكمة املادة )1٥6( من قانون املعامالت املدنية التي تق�سي بوجوب 

ا ملا ا�ستمل عليه وال يقت�سر على اإلزام املتعاقد مبا ورد فيه ليتناول  تنفيذ العقد طبقاً

ا للقانون والعدالة بح�سب طبيعة الت�سرف واإعماالاً للقاعدة  ما هو من م�ستلزماته وفقاً

) العقد �سريعة املتعاقدين( فقد ت�سمن العقد بالبند التا�سع التزام الطرف االأول 

واملوجودات  واالأ�سول  واالأجهزة  واالآالت  واملعّدات  ال�سيارات  جميع  ملكية  بنقل 

الثابتة وغري الثابتة املتعلقة مب�سنع ....... واأعمال �سركة ....... امل�سجلة والغري 

التوقيع  الثاين وذلك خالل �سهر من تاريخ  اأفراد الطرف  ا�سم  اإىل  م�سجلة با�سمها 

على العقد وت�سمن البند احلادي ع�سر اأن االأر�س املقام عليها م�سنع الرخام التابع 

لطريف  بها  االنتفاع  يكون  �سوف  للتجارة   ....... ل�سركة  التابعة   ....... ل�سركة 

العقد بن�سبة )60%( من م�ساحتها الأفراد الطرف االأول ون�سبة )40%( من م�ساحتها 

الأفراد الطرف الثاين ويف حال ح�سول االأول على متديد لقطعة االأر�س اأو متلكها 

اإليه  ذهبت  ما  واأن  التملك.  اأو  باالنتفاع  �سواء  عليه  املتفق  ح�سب  للطرفني  يكون 

تعليل  هو  االنتفاع  حق  لهم  الذين  للم�ستاأنفني  مملوكة  غري  االأر�س  اأن  من  املحكمة 

ين�س  الذي   )٨0/٨( رقم  االأرا�سي  قانون  ملخالفته  �سديد  غري  وا�ستخال�س  فا�سد 

مبادته الثانية على اأن ا�ستعمال االأر�س املنتفع بها وا�ستغاللها ويخوله الت�سرف يف 

اأو رهنه وغري ذلك من الت�سرفات التي تتفق مع طبيعته  حقها بالتنازل عنه للغري 

ودون امل�سا�س مبلكية االأر�س ذاتها ولكن ال يقيد اإال بالت�سجيل وعدم التجزئة وبناء 

ا لعقد  ا للبند احلادي ع�سر ميثل خرقاً اأن تق�سيم االأر�س وفقاً اأثبت  اأن اخلبري  على 

املوقع  اأن  يت�سمن  االنتفاع  واأن عقد  املتفق عليها  الن�سب  مع  االنتفاع وغري متطابق 

ا واأباح اإقامة م�سنع للرخام يف املوقع وملا كان ي�سرتط اأن يكون  منح الك�سارة وحمجراً

التعامل  يكون  واإال  ت�سليمه  على  ا  مقدوراً فيه  العقد  لثبوت  قابالاً  البيع  لعقد  املحل 

ا اأو قانوناًا واإال كان العقد باطالاً وبناء على اإخالل املطعون �سدهم  ا �سرعاً فيه ممنوعاً



– 91٨ –

بالتزاماتهم العقدية والتغرير بامل�سرتي باإيهامه باإمكانية اإقامة م�سنع للرخام يف 

املوقع وتخ�سي�س ن�سبة )40%( من االأر�س �سواء باالنتفاع اأو امللك ليكون العقد خمتالاً 

من حيث املحل وتعني على املحكمة تاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما ذهب اإليه من بطالن 

بف�سخه  الق�ساء  وبالتايل  املدنية  املعامالت  قانون  من   )12٥( للمادة  اإعماالاً  البيع 

اإىل  واإعادة احلال  العقد  بف�سخ  ا  اأ�سليًّ الطاعنة عدلت طلباتها مطالبة  اأن  خا�سة 

ما كان عليه قبل التعاقد, وبثبوت عدم تنفيذ البائع اللتزاماته لتقاع�سه وتعمده 

االأ�سرار بامل�سرتي فاإنه ي�ستوجب التعوي�س اأمام توافر اأركان امل�سوؤولية العقدية يف 

حق املطعون �سدهم من خطاأ و�سرر وعالقة �سببية,

ا: الق�سور يف الت�سبيب: ثانياً

الوقائع  اأن تربر ذلك متجاهلة  امل�ستاأنف دون  باإلغاء احلكم  املحكمة  عندما ق�ست 

وعقد  2013/٥/9م  يف  موؤرخ  بيع  عقد  يحكمهما  الطرفني  اأن  اإىل  ت�سري  التي 

تزويد بالرخام مربم يف ذات التاريخ ومذكرة تفاهم كما اأغفلت االأدلة املطروحة 

بالدعوى ومل تناق�سها ومل ت�ستعر�سها واملتمثلة يف تلك العقود الثالثة املوؤرخة يف 

2013/٥/9م واالإخطارات واالنذارات والر�سائل املتبادلة ومل تتطرق اإىل تقريري 

اخلبري ال من حيث مرفقاته وال من حيث ما قام به اخلبري من حتليل وبيان للوقائع 

ومدى التزام كل طرف من الطرفني مبا اأوجبه العقد من التزامات متقابلة واالنتهاء 

براأيه التزام املطعون �سدهم بالتزاماتهم العقدية التي متكن الطاعنة من االنتفاع 

باملبيع وتعر�سه اإىل خ�سائر واأ�سرار.

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل: ثالثاً

واالآالت  ال�سيارات  ملكية  نقل  يف  وح�سرته  البيع  عقد  املحكمة  اختزلت  عندما 

واالأجهزة ون�سبة )10%( من ح�س�س ال�سركة يف مقابل رد امل�سرتي باقي الثمن وهو 

ال يت�ساوى مع املبلغ املدفوع املتفق عليه الذي مل يرد له ذكر بوقائع الدعوى وفق ما 

جاء بالبند الرابع من العقد وقدره مليونان و�سبعمائة وخم�سون األف رياالاً ليكون 

ا الأن ال�سفقة املتعلقة باملبلغ املذكور ال ميكن ق�سرها على ما ق�ست  ا�ستخال�سها فا�سداً

به املحكمة دون النظر اإىل باقي البنود وااللتزامات والتي لوالها ما مت اإبرام العقد.

والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  اأوالاً  تطالب  الطاعنة  فاإن  ذلك  �سوء  وعلى 

احلكم  وتاأييد  برف�سه  )201٥/٥1٨م(  رقم  اال�ستئناف  يف  ا  جمدداً والق�ساء 
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الفرعية ويف اال�ستئناف  الدعوى  الدعوى االأ�سلية ورف�س  امل�ستاأنف فيما ق�سى يف 

مت�سامنني  �سدهم  امل�ستاأنف  واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  )201٥/٥19م(  رقم 

ويف  االأ�سرار  عن  ا  تعوي�ساً ريال  مليون  و�سداد  بها  املحكوم  املبالغ  برد  منفردين  اأو 

نق�س  ا  وثانياً برف�سها  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  الفرعية  الدعوى 

ا  احلكم املطعون فيه واالإعادة ملحكمة اال�ستئناف لتحكم فيها بهيئة مغايرة. وثالثاً

باإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف ومبلغ األفي ريال مقابل اأتعاب املحاماة.

االأول  الثالثة  �سدهم  املطعون  وكيل  الحظ  الطعن  �سحيفة  على  ا  ورداً وحيث 

م�ستندات  بها من  وما  الدعوى  اأحاط بوقائع  املطعون فيه قد  اأن احلكم  مبذكرته 

اإحاطة كاملة وا�سبغ عليها التكييف ال�سحيح م�ستمدة ذلك من �سلطتها الكاملة يف 

ا�ستخال�س الوقائع وتكييفها التكييف القانوين ال�سحيح وقد اأقام ق�ساءه مبا انتهى 

اإليه من اأن االلتزامات التي كانت مكلفة بها املطعون �سدها تتمثل يف عدم نقل ملكية 

ال�سيارات وهذا االلتزام قيمته قليلة بالن�سبة لقيمة ال�سفقة التي جتاوزت مليوين 

ريال ف�سالاً عن اأن الطاعنة مل تنفذ كامل التزاماتها بعدم �سداد باقي قيمة ال�سفقة 

اأن ما مل يتم نقله من ملكية ال�سيارات هي  اإ�سافة اإىل  األف ريال.  وقدره ثمامنائة 

�سيارة واحدة والثانية قد مت نقل ملكيتها للطاعنة مبوجب احلكم اال�ستئنايف رقم 

االأول  الثالثة  �سدهم  املطعون  قام  فقد  هيتا�سي  نوع  احلفار  اأما  )2013/172م( 

ذلك  عن  تقاع�ست  لكنها  لها  واحلفار  ال�سيارات  ملكية  لنقل  باحل�سور  مبخاطبتها 

ليكون ال�سبب االأول غري �سديد خا�سة اأن املحكمة اأعملت القواعد العامة يف العقود 

امللزمة للجانبني اأما يف خ�سو�س نقل االأرا�سي فمن الثابت اأنه عند اإبرام عقد البيع 

الطاعنة يف  ا�ستمرارية  واإمنا ورد به  االأر�س  بيع  اإىل جزئية  الطرفان  مل يتطرق 

حق االنتفاع بن�سبة )40%( من امل�ساحة باعتبار اأن امل�سروع ) م�سنع .......( قائم 

اأ�سالاً على االأر�س حمل االنتفاع والذي يعود تاريخه اإىل ما قبل اإمتام عملية البيع 

مبوجب موافقات �سادرة عن اجلهات املخت�سة وهو ما يتالءم والبند احلادي ع�سر من 

العقد �سند الدعوى الذي مل ي�ستمل التنازل عن حق االنتفاع للطاعنة. اأما بالن�سبة 

لنقل ملكية ن�سبة )10%( من ح�س�س املطعون �سدها للطاعنة املن�سو�س عليه بالبند 

الثاين من العقد فقد مت االدالء ب�سهادة �سادرة عن وزارة ....... تفيد تنفيذهم 

لذلك االلتزام ببيع احل�س�س. اأما عن خمالفة املادة )231( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية, فاإن ف�سل املحكمة يف الطلب االحتياطي دون اإعادة اإىل حمكمة 

اأول درجة مل يرتتب عليه اأي خمالفة لتلك املادة الأن ذلك الطلب االحتياطي مرتتب 
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على الطلب االأ�سلي املحكوم برف�سه فاإن اإلغاء احلكم القا�سي بالف�سخ معناه اأن العقد 

ا بني الطرفني. �سحيح واأ�سبح نافذاً

اأما اأخذها بتقرير اخلبري من عدمه فهو اأمر راجع اإليها فلها احلق يف االأخذ بكل ما 

ا باأ�سباب �سائغة م�ستمدة مما هو  جاء به اأو االأخذ ببع�سه وترك البع�س االآخر م�سبباً

ا وا�ستخل�ست  ا دقيقاً ثابت يف اأوراق الدعوى عندما بحثت عقد البيع وحم�سته متحي�ساً

منه نية الطرفني ووجدت اأن املطعون �سدهم قد نفذوا التزامهم املفرو�سة عليهم يف 

ا  ا ب�سيطاً العقد واأن اجلزء الذي مل ينفذ وهو نقل ملكية ال�سيارتني واملعّدة يعد جزءاً

لتق�سي  ريال  مليوين  على  قيمتها  تزيد  التي  ال�سفقة  يف  يوؤثر  ال  قيمته  واأن  ا  جداً

باإلغاء حكم الف�سخ وفق �سحيح القانون. اأما عن ال�سبب الثالث فهو غري �سديد ذلك 

اأن املطعون �سدهم الثالثة االأول قد نفذوا جميع ما ورد بالعقد من التزامات تقع 

على عاتقهم ومل يبقى منها �سوى نقل ملكية ال�سيارتني ومعّدة احلفار نوع هيتا�سي 

بها املحكمة وكونت بها عقيدتها  ا�ستدلت  التي  الدعوى  باأوراق  وذلك ح�سبما جاء 

اإىل عدم  راجع  املتاأخرة  الف�سخ وكان عدم تنفيذ االلتزامات  باإلغاء حكم  لتق�سي 

ا�ستجابة الطاعنة يف احل�سور لنقل ملكية ال�سيارتني واحلفار اإليها يف حني اأن باقي 

موجودات �سركة ....... الثابتة واملنقولة مت نقلها لل�سركة يف حينه وبالتايل فاإن 

حمكمة اال�ستئناف مل تختزل كل ما �سبق يف نقل ملكية ال�سيارات اإ�سافة اإىل ما اأقر 

به ال�سريك االآخر يف �سركة ....... يف �سحيفة تدخله اأمام حمكمة اال�ستئناف من 

اإخالل املطعون �سدهم باأي التزامات فر�سها عليهم عقد البيع �سند الدعوى  عدم 

بينهما  فيما  موجوداتها  بتوزيع  قاما  الطاعنة  يف  ال�سريكني  اأن  ذلك  على  والدليل 

�سواء من �سيارات ومعّدات واآالت اأو اأ�سهم مما يوؤكد انتقال ملكية كل املوجودات لها. 

بامل�ساريف ومقابل  رافعته  واإلزام  الطعن  فاإن املطعون �سدهم يطالبون برف�س  لذا 

اأتعاب املحاماة عن كافة درجات التقا�سي.

ورد  ما  على  وكيلها  فيها  �سمم  مبذكرة  الرد  هذا  على  الطاعنة  عقبت  وحيث 

ب�سحيفة الطعن.

مفو�س  �سريك  باأنه    ....... املدعو  من  املقدمة  التدخل  ب�سحيفة  جاء  وحيث 

بالتوقيع عن ال�سركة الطاعنة حيث ميتلك ن�سبة )40%( من راأ�سمالها وهو �ساحب 

�سفة وم�سلحة يف التدخل للدفاع عن م�سلحته التي اأهدرها �سريكه ب�سداده حل�سته 

التي تزيد عن مليون ريال اإ�سافة اإىل �سخه مبالغ تفوق ن�سف مليون ريال ل�سراء 
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اآليات ومعّدات الزمة لزيادة االنتاج وحتقيق االأرباح ولي�س للف�سخ بعد �سبعة اأ�سهر 

من اإمتام البيع ليكون احلكم االبتدائي القا�سي بف�سخ عقد بيع احل�س�س قد خالف 

�سحيح الواقع والقانون وي�سيب املتدخل وال�سركة الطاعنة اأ�سرار يتعذر تداركها 

وخاطبوا  لتنفيذها  �سعوا  وقد  بالتزاماتهم  يخلوا  مل  �سدهم  املطعون  اأن  خا�سة 

ا لنقل ال�سيارات واملعّدة اإىل ملكيتها اإال انها تراخت يف اتخاذ اإجراءات  الطاعنة مراراً

نقل امللكية كما اأنهم مكنوا الطاعنة من االنتفاع بقطعة االأر�س ح�سب امل�ساحة املتفق 

عليها بالعقد ومل تتعر�س ال من البائع وال من الغري مينعها من اال�ستفادة واالنتفاع 

على  يدل  وما  طيبة  نتائج  لتحقيق  الطاعنة  مب�ساعدة  �سدهم  املطعون  وقام  منها, 

ذلك اأن القر�س املمنوح لها من بنك التنمية م�سمون برهن قطعة اأر�س زراعية كائنة 

بوالية ال�سويق ومملوكة ل�سقيق املطعون �سده الثاين ) .......( وظل هذا الرهن 

ا  ا حتى بعد انتقال كامل احل�س�س للم�سرتين اجلدد ) اخل�سم املتدخل ان�سمامياً قائماً

وال�سريك .......( وبالتايل ال يحق للطاعنة املطالبة بف�سخ عقد البيع وهي التي 

اأخلت بالتزاماتها ح�سبما اأورده تقرير اخلبري بعدم �سدادها باقي ثمن البيع ليكون 

ا ل�سحيح الواقع والقانون لذا فاإنه يطالب قبول تدخله  احلكم املطعون فيه موافقاً

ا للمادة )2٥2( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية,  ا�ستناداً االن�سمامي �سكالاً 

ويف املو�سوع برف�س الطعن.

ا على �سحيفة التدخل االن�سمامي ل�سالح املطعون �سدهم الثالثة االأول  وحيث ورداً

الحظ وكيل الطاعنة مبذكرته اأن طالب التدخل مل يكن ممثالاً لدى حمكمة اأول 

الطور  يف  يثبت  اأو  يقبل  اأو  تدخله  يطلب  ومل  اال�ستئناف  يف  يخت�سم  ومل  درجة 

اإدخاله وعمالاً  ا من اخل�سوم مل يطلب  اأياً اأن  اأو عليه كما  له  اال�ستئنايف ومل يحكم 

202 و 2٥2( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية فاإنه ي�سرتط يف  باملادتني ) 

اخل�سم اأن يكون طرفا يف اخل�سومة التي �سدر فيها احلكم املطعون فيه ومل يخت�سم 

املطعون  احلكم  يف  ا  خ�سماً يكن  مل  التدخل  طالب  اأن  باالأوراق  والثابت  الطعن  يف 

فيه وبالتايل ال �سفة له يف طلب التدخل اإ�سافة اإىل اأنه من الثابت ومبوجب عقد 

طالب  ح�سة  فاإن  )2013/٥/9م(  وتعديله  )2006/٨/12م(  ال�سركة  تاأ�سي�س 

التدخل )40%( اأي تقل عن الن�سبة املقررة لقانونية جمعية ال�سركاء التي تق�سي 

باأال تقل عن )71%( عالوة على اأن الطاعن ) .......( هو املدير املايل والتنفيذي 

بحقوق  للمطالبة  اأعمال  من  به  قام  ما  واأن    ....... �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

ال�سركة وتنفيذ تعاقداتها هو من �سالحياته املخولة له قانوناًا وهو �ساحب احلق 
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وفق ال�سالحيات الواردة بعقد التاأ�سي�س ومتثيل ال�سركة لتحقيق غاياتها.

كما اأنه مبوجب حم�سر االجتماع املوؤرخ يف 2014/1/1م تنازل وتخارج طالب التدخل 

من ال�سركة اإال اأنه يرف�س توثيق وت�سجيل ذلك االتفاق لدى وزارة ....... ويرف�س 

تنفيذ االلتزامات املالية وهو ما حدا بالطاعن اإىل اإقامة دعوى جتارية �سده حتت 

رقم )2016/193م( للمطالبة ب�سحة ونفاذ االتفاق املوؤرخ يف 2014/1/1م واإثبات 

تنازله عن كامل ح�سته يف �سركة .......  ل�سالح املدعي وتوثيق وت�سجيل تنازله 

التدخل  مطالبة  فاإن  وبالتايل  احل�سابات,  لت�سفية  خبري  وندب    ....... بوزارة 

املايل  اإىل املطعون �سدهم ترمي لالإ�سرار بالطاعن وال�سركة ومركزها  االن�سمامي 

مل�سلحة  ي�سعى  وال  ب�سدادها  يقم  مل  عالقة  والتزامات  ديون  من  عليه  ما  وتفادي 

فاإنه يطالب بعدم  الرد عليه ب�سحيفة الطعن لذا  املو�سوع فقد مت  اأما يف  ال�سركة 

ا  مو�سوعاً طلباته  ورف�س  �سكالاً  تدخله  قبول  وعدم  التدخل  طالب  مذكرة  قبول 

واإلزامه مب�سروفات تدخله ويف املو�سوع احلكم طبق الطلبات الواردة ب�سحيفة الطعن.

على  �سمم  الذي  وكيله  مبذكرة  الطاعنة  ال�سركة  رد  على  املتدخل  وعقب  وحيث 

الرد  ذلك  على  االأول  الثالثة  �سدهم  املطعون  عقب  كما  التدخل  ب�سحيفة  ورد  ما 

مبذكرة مت�سك فيها وكيلهم بطلبه ال�سابق كما رد وكيل الطاعنة على تعقيبي طالب 

التدخل واملطعون �سدهم الثالثة االأول مبذكرة �سمم فيها على طلباته.       

�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:

يف خ�سو�س الطعن:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

يف خ�سو�س طلب التدخل االن�سمامي:

حيث دفعت الطاعنة مبذكرة ردها على �سحيفة التدخل االن�سمامي بعدم قبوله 

�سكالاً عمالاً باملادتني )202 و2٥2( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية اإذ اأنه 

اأو  اأول درجة ومل يخت�سم يف اال�ستئناف ومل يحكم له  مل يكن ممثالاً لدى حمكمة 

عليه اإ�سافة اإىل اأنه مبوجب حم�سر االجتماع املوؤرخ يف 2014/1/1م تنازل وتخارج 

املتدخل من ال�سركة وبالتايل ال �سفة له يف التدخل.

ا على ذلك الحظ طالب التدخل ) ......( باأن حم�سر االجتماع املذكور  وحيث ورداً
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ا للقانون الأن ال�سريك االآخر ا�ستغل عدم معرفته للقانون العماين كونه  جاء خمالفاً

ا اإىل اأن ال�سركة الطاعنة هي حمدودة امل�سوؤولية مل يعرف  �سعودي اجلن�سية فنظراً

ا تتعلق ببيع احل�س�س  القانون العماين ما ي�سمى بتق�سيم ال�سركات واإمنا اأورد اأحكاماً

والتخارج من ال�سركة اأو حلها اأو ت�سفيتها وهو ما جعل املتدخل يرفع دعوى فرعية 

قيد  تزال  ال  وهي  املح�سر  ذلك  باإبطال  للمطالبة  )2014/٨٨م(  رقم  الدعوى  يف 

ا بال�سركة الطاعنة ح�سب  التداول اأمام ابتدائية �سحار وبالتايل فاإنه ال زال �سريكاً

ال�سهادة ال�سادرة عن اأمانة ال�سجل التجاري.

ال  اأنه  خا�سة  عدمها  من  االجتماع  حم�سر  �سحة  مدى  عن  النظر  وبغ�س  وحيث 

ونفاده  ب�سحته  املطالبة  يف  الطاعنة  دعوى  على  بناء  الق�ساء  لدى  نظر  حمل  زال 

ودعوى اخل�سم املتدخل الفرعية يف املطالبة باإبطاله, فاإن املادة )2٥2( من قانون 

يف  خ�سم  لكل  يجوز   « اأنه  االأوىل  بفقرتها  تقت�سي  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

فيه  اأن يتدخل  الطعن  فيه مل يخت�سم يف  املطعون  فيها احلكم  التي �سدر  الدعوى 

اأمام املحكمة  اأن املادة املذكورة ت�سرتط للتدخل  ليطلب احلكم برف�سه..:, مبعنى 

ا ال يطالب فيه املتدخل بحق له يطلب احلكم به واإمنا ين�سم به  العليا اأن يكون ان�سمامياً

اإىل اأحد اخل�سوم االأ�سليني مل�ساعدته يف دفاعه وليكتفي باملطالبة برف�س الطعن فقط 

ا يف الدعوى التي �سدر فيها احلكم املطعون فيه واأنه مل يخت�سم بالطعن واأن يكون خ�سماً

اإىل  ا  ورامياً ا  ان�سمامياً كان  ولئن  اأنه  يت�سح  التدخل  �سحيفة  اإىل  وبالرجوع  وحيث 

رف�س  طلب  على  واقت�ساره  دفاعهم  يف  وم�ساعدتهم  �سدهم  املطعون  اإىل  االن�سمام 

اأول  الدعوى لدى حمكمة  ا يف  اأن مل يكن خ�سماً الق�سية  الطعن فقد ثبت من ملف 

فاإنه تقدم ب�سحيفة  اال�ستئناف  لدى  اأما  كان.  باأي وجه  فيها  يتداخل  درجة ومل 

حمكمة  اأن  اإال  )201٥/٥1٨م(  رقم  باال�ستئناف  امل�ستاأنفني  اإىل  لالن�سمام  تدخل 

ا  ا وال �سكالاً وال مو�سوعاً ا ومل تبت فيه ال قبوالاً وال رف�ساً اال�ستئناف التفتت عنه كلياً

ومل يبدي يف �ساأنه اأية طلبات ومل ي�سدر له اأو �سده اأي حكم ومل يقع ادراجه كطرف 

املادة  ا يف الدعوى ح�سبما تقت�سيه  يف ذلك اال�ستئناف وهو ما ال يعترب معه خ�سماً

)2٥2( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية لتنتفي �سفته يف هذا التدخل مما 

. يتعني معه عدم قبوله �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

حيث اأن النعي على احلكم املطعون فيه باأ�سباب الطعن الثالثة املتداخلة فيما بينها 
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ا على عن�سرين اأولهما يتعلق مبا انتهى اإليه  وال�سالف اإيرادها تف�سيالاً واملرتكزة اأ�سا�ساً

�سدهم  املطعون  اإخالل  عن  الطاعنة  تعوي�س  بعدم  والثاين  الف�سخ  حكم  اإلغاء  من 

بالتزاماتهم العقدية فهو غري �سديد يف اجلانب االأول و�سديد يف اجلانب الثاين:

: فيما يتعلق بف�سخ العقد من عدمه: اأوالاً

امللزم  العقد  طريف  اأحد  اإخالل  ب�سبب  العقدية  للرابطة  كحل   ( الف�سخ  اأن  حيث 

للجانبني باإلتزام نا�سيء عنه( اإذا مل ي�سرتط ببنود العقد فاإنه يكون بحكم ق�سائي 

اأنه  التي تقت�سي  املدنية  املعامالت  املادة )171( من قانون  على نحو ما ن�ست عليه 

اإذا مل يف اأحد املتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد االآخر بعد اعذار 

املدين اأن يطالب بتنفيذ العقد اأو بف�سخه وعمالاً بهذه القاعدة العامة فاإن تقدير 

كفاية اأ�سباب الف�سخ من عدمها وحتديد التق�سري لكل من الطرفني اأن وجد هو من 

�ساأن حمكمة املو�سوع وال معقب على ذلك من املحكمة العليا متى اأقامت ق�ساءها على 

اأ�سباب �سائغة وبالتايل فاإن رف�س حمكمة اال�ستئناف دعوى الف�سخ لعدة اعتبارات 

اأن ما تبقى من التزامات مل يقع تنفيذها من املطعون �سدهم قليل االأهمية  اأهمها 

بالن�سبة لاللتزام بجملته واخالل الطاعنة بدورها بجزء من التزاماتها من خالل 

عدم �سداد بقية قيمة ال�سفقة واأن ال�سيارات املطلوب نقل ملكيتها للطاعنة توجد 

على  ا  مبنياً جاء  حكمها  اأن  طاملا  �سحيح  ا�ستخال�س  وهو  ا�ستخدامها,  ويف  بحوزتها 

خا�سة  واأوراقها  الدعوى  يف  الواقع  فهم  املحكمة  حت�سيل  عن  تنم  وا�سحة  اأ�سباب 

اإنها حتققت من القيمة اجلملية لل�سفقة ) مليونني و�سبعمائة وخم�سني األف ريال( 

وخم�سني  مائتني  مع   ) رياالاً األف  وخم�سني  وت�سعمائة  مليوناًا  الطاعنة  منها  �سددت 

األف رياالاً مت �سدادها لفائدة بنك التنمية العماين ويف املقابل اجنز املطعون �سدهم 

البع�س من التزاماتهم من ت�سجيل عقد بيع احل�س�س املوؤرخ يف 2013/٥/9م ومتكني 

رخام  م�سنع  عليها  املقام  االأر�س  م�ساحة  من   )%30( بن�سبة  االنتفاع  من  الطاعنة 

اجلزيرة وحتويزها الأغلب املركبات. اأما عن ملكية االأر�س فاإن العقد مل ين�س متليكها 

لتلك االأر�س باعتبارها ملك لوزارة اال�سكان التي اأبرمت مع املطعون �سدها االأوىل 

2013/12/31م  يف  ينتهي  2012/11/14م  يف  موؤرخ  حكومية  باأر�س  انتفاع  عقد 

قابل للتجديد وهو عقد يجيز باملادة )٨( للمتعاقدة التنازل عن حق االنتفاع دون 

ا�سرتاط موافقة الوزارة يف ذلك على خالف ما جاء بالبند )9( املتعلق بحق املتعاقد 

الت�سرف يف حق االنتفاع بجميع الت�سرفات كالبيع والرهن وغريه وهي من الت�سرفات 

ح�س�س  من   )%10( ن�سبة  ملكية  عن  اأما  اال�سكان.  وزارة  موافقة  ت�ستوجب  التي 
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املطعون �سدها االأوىل مو�سوع البند االأول من عقد بيع احل�س�س والبند الثاين من 

مذكرة التفاهم وعن نقل ملكية ال�سيارات واملعّدات وغريها مو�سوع البند التا�سع من 

ا�ستخدامها  ويف  الطاعنة  بحوزة  توجد  ال�سيارات  اأغلب  اأن  اأكد  اخلبري  فاإن  العقد 

بدليل ارتكابها للعديد من املخالفات املرورية عدا حفار و�سيارة نوع كامري وكذلك 

مو�سوع البند اخلام�س من العقد املتعلق مب�ستحقات العمال مب�سنع ....... فكل هذه 

العنا�سر التي مل يقع تنفيذها ال متثل قيمة كبرية باملقارنة مع قيمة ال�سفقة هذا 

ا من التزاماتها  عالوة على اأن اخلبري اأكد بتقريريه اأن الطاعنة نف�سها مل تنفذ جزءاً

بعدم �سداد بقية قيمة ال�سفقة وقدرها ثمامنائة األف ريال كعرقلتها لعملية امتام 

االأوىل  �سدها  املطعون  واإن  خا�سة  التا�سع  البند  م�سمون  امللكية  نقل  اإجراءات 

خاطبتها لبيان ا�ستعدادها الإمتام ذلك ومن جهة ثالثة فاإن الغاية من اإبرام العقود 

اال�ستثمارات هو احل�سول على و�سع  ال�سخمة من حيث  لل�سفقات  بالن�سبة  خا�سة 

تتجاوز  ال  ق�سرية  فرتة  بعد  لف�سخه  ولي�س  للك�سب  ا  �سعياً �سنوات  مدى  على  م�ستقر 

ال�سبعة اأ�سهر من اإبرام العقد على اأ�سا�س اأ�سباب غري موؤثرة ب�سفة كلية على طبيعة 

اأ�سباب  وجدت  وطاملا   باال�ستحالة  مت�سمة  وغري  للتنفيذ  قابلة  اإنها  وطاملا  املعاملة 

ال�ستمرارها فللمحكمة اأن ترف�س طلب الف�سخ يف حالة االإخالل اجلزئي اإذا باأن لها 

من قلة ال�ساأن بحيث مل يكن ي�ستاهل يف ق�سد املتعاقدين ف�سخ العقد وذلك يف اإطار 

ا ويتعني  �سلطتها التقديرية مما يكون معه احلكم املطعون فيه يف هذا اجلانب وجيهاً

رف�س ما تعلقت به من اأ�سباب الطعن.

ا: فيما يتعلق بالتعوي�س: ثانياً

حيث اأن �سائبة الق�سور يف الت�سبيب تتحقق بتخلي املحكمة عن اأهم واجباتها وهو 

متحي�س دفاع اخل�سم وفهم املراد منه ثم انزال حكم القانون عليه ولتوافر الق�سور 

يجب اأن يكون الدفاع الذي اأغفلت املحكمة الرد عليه اأو ردت عليه دون اأن متح�سه 

ا مما قد يتغري به وجه الراأي يف الدعوى. للوقوف على حقيقة مرماه جوهرياً

تقدمت  الطاعنة  اأن  الدعوى  اأوراق  على  االطالع  من  فالبني  ذلك  كان  وملا  وحيث 

با�ستئناف فرعي رقم )201٥/٥19م( ت�سمن �سببني تعلق الثاين منهما بالف�ساد يف 

اال�ستدالل عندما رف�ست املحكمة االبتدائية الق�ساء للطاعنة بالتعوي�س عن اإخالل 

بتاريخ  االلتزام  ب�سرورة  ال�سركة  اعذار  رغم  العقد  بنود  بتنفيذ  �سدهم  املطعون 

2013/12/17م اإال اأن حمكمة اال�ستئناف اكتفت برف�س اال�ستئناف الفرعي دون 
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ا  ا جوهرياً لل�سببني تف�سيالاً ودون الرد عليهما �سلب ق�سائها رغم كونه دفاعاً عر�س 

االأول  فالفرع  فرعني  ت�سمن  الذي  اال�ستئناف  هذا  يف  الراأي  وجه  به  يتغري  قد 

املتعلق بطلب تعديل احلكم امل�ستاأنف والق�ساء باإلزام امل�ستاأنف �سدهم بالت�سامن اأو 

ا يف اإطار  االنفراد فيما مت الق�ساء به من رد املبالغ املحكوم بها وهو ما مت رف�سه �سمنياً

اال�ستئناف االأ�سلي الذي انتهى اإىل اإلغاء احلكم امل�ستاأنف يف خ�سو�س دعوى الف�سخ 

فلكون  درجة  اأول  حمكمة  رف�سته  فاإذا  بالتعوي�س  املتعلق  الثاين  الفرع  اأما  واثاره. 

املدعية ) الطاعنة( مل تثبت ال�سرر اأو نوعه ال �سيما واإمنا ظلت تنتفع مبا اآل اإليها 

من م�سنع و�سيارات طوال الفرتة ال�سابقة« فاإن حمكمة اال�ستئناف التي تنقل اإليها 

الدعوى بحالتها قبل �سدور احلكم امل�ستاأنف بالن�سبة اإىل ما رفع عنه اال�ستئناف فقط 

ح�سبما تقت�سيه املادة )223( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية اأعر�ست عنه 

ا ومل تبحثه ومل متح�سه رغم اأن اخلبري اأكد �سمن تقريره التكميلي االإخالالت  كلياً

ببنود العقد من املطعون �سدهم دون البحث فيها ومدى ترتيبها الأ�سرار للطاعنة 

ا�سافة اإىل اأن املادة )171( بفقرتها الثانية تقت�سي اأن ».. للمحكمة اأن تلزم املدين 

بالتنفيذ يف احلال اأو تنظره اإىل اأجل م�سمى ولها اأن حتكم بالف�سخ ما بقي االمتناع 

ا ويف جميع االأحوال يحكم بالتعوي�س اأن كان له مقت�سى«. عن التنفيذ قائماً

ا بالق�سور يف الت�سبيب مبا  وحيث وبعر�س املحكمة عن كل ذلك يجعل حكمها م�سوباً

اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  االإحالة  مع  بالتعوي�س  يتعلق  فيما  ا  جزئياً نق�سه  يوجب 

ب�سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد 

الكفالة للطاعنة طبق املواد )1٨3, 247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية.

ولهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة مبا يلي:

. : بعدم قبول التدخل االن�سمامي �سكالاً اأوالاً

ا مع اإحالة  ا: بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئياً ثانياً

بهيئة  جديد  من  نق�سه  مت  فيما  لتحكم  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

مغايرة واإلزام املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة ». 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 22 /2017/٥م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: د.  عبد االإله الربجاين, ومـحـمـود بن 

خـلـيـفــة طـاهــــــر, وتوفيــــــــق بن حممـــد ال�ســـــاوي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨0(

الطعن رقم 2016/79٥م

اإعالن )ات�سال هاتفي- بطالن( 

بعدم  - للمحكمة  واإعالمه  االأطراف  مع  اخلبري  يجريه  الذي  الهاتفي  االت�سال 

الذي  القانوين  اال�ستدعاء  مقام  يقوم  ال  اأحدهم  ح�سور  عدم  اأو  ح�سورهم 

اأوجبته املادة )92( من قانون االإثبات, واإن اعالن املحكمة للخ�سم بورود تقرير 

اخلبري لي�س من �سانه ت�سحيح البطالن واخللل االإجرائي املبطل للتقرير.                                       

الوقائع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن املطعون 

رقم  ببدبد  االبتدائية  باملحكمة  التجارية  الدائرة  اأمام  دعوى  اأقام  كان  �سده 

ا اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي له ) 10٨73 ر.ع( وفائدة قدرها  )2014/12م(  طالباً

ال�سيارة  من تاريخ رفع  ال�سخ�سي و )7.٥ %( عن قر�س  القر�س  ا عن  �سنوياً  )%٨ (

الدعوى اإىل متام ال�سداد مع اإلزامه بامل�ساريف  واألف ريال اأتعاب حماماة على �سند 

من القول اإن املدعى عليه حت�سل على ت�سهيل م�سريف  مببلغ )3300 ر.ع( ثالثة اآالف 

ا �سهرية مبعدل  وثالثمائة ريال بفائدة م�سرفية بواقع )٨% ( على اأن ي�سدد اأق�ساطاً

 )( قيمته  �سيارة  �سراء  قر�س  على  حت�سل  2011/9/٨م  وبتاريخ   ) ر.ع   37.٥1  (

ا �سهرية مبعدل ) 133.1٨1 ر.ع  بفائدة قدرها ) 7.٥%( على اأن يتم ال�سداد اأق�ساطاً

( وتوقف عن ال�سداد منذ �سهر مايو 2014م حتى بلغ مبلغ امل�ستحق مبلغ املطالبة؛  

ومت  البيان,  �سالفة  بطلباته  الدعوى  هذه  اقامة  اإىل  بالبنك  حدا  الذي  االأمر 

تداول الدعوى مبحكمة اأول درجة على النحو الوارد مبح�سر اجلل�سات,  وبجل�سة 

وحتميل  الدعوى  برف�س  قا�س  ا  حكماً درجة  اأول  حمكمة  اأ�سدرت  2014/٥/29م 

رافعها امل�ساريف.                                                      

مبوجب  باال�ستئناف  عليه  فطعن  البنك  لدى  قبوالاً  املتقدم  الق�ساء  يلق  مل  وحيث 
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ا  طالباً 2014/6/23م  وبتاريخ  اال�ستئناف  حمكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة 

ا طبق الطلبات ب�سحيفة الدعوى, وبجل�سة  امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً اإلغاء احلكم 

املو�سوع  ويف  �سكالاً   اال�ستئناف  بقبول  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  201٥/3/31م 

باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء من جديد باإلزام امل�ستاأنف �سده باأن يوؤدي للم�ستاأنف 

املتفق عليها  بن�سبتيها  امل�ستحقة  االتفاقية  والفوائد  ر.ع(  املطالبة )10٨73  مبلغ 

فيما يخ�س املبلغ املتبقي من كل قر�س من تاريخ املطالبة يف 2014/3/19م وحتى 

متام ال�سداد واألزمت امل�ستاأنف �سده امل�ساريف.                                                  

وحيث مل يرت�س ........ باحلكم اال�ستئنايف فطعن عليه بطريق النق�س بالطعن 

مقبول  حمامي  من  موقعة  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  املاثل 

ا بها �سند وكالة وم�سحوبة مبا يفيد �سداد الر�سوم  املقررة والكفالة.  لديها مرفقاً

وحيث ا�ستند الطعن اإىل االأ�سباب التالية:

من حيث ال�سكل طلب قبول طعنه دافعا باأنها مل يح�سر اأي من اجلل�سات العلنية التي 

ميعاد  ليكون  والثالثة   الثانية  بال�سفحة  ورد  كما  املحكمة م�سدرة احلكم  عقدتها 

التنفيذي يف  بال�سند   الطعن بالنق�س يبداأ من تاريخ علمه احلقيقي وهو االعالن 

2016/٨/2٥م مبوجب التنفيذ رقم )2016/4٨م( وكان الطعن  يف 2016/9/٥م 

خالل االأجل القانوين.                                       

ومن حيث املو�سوع نعي على احلكم الطعني خمالفة القانون مبقولة اأنه مل يقع اإعالنه 

بجل�سة اال�ستئناف  ومل يح�سر اجلل�سات ومل يعلنه اخلبري للح�سور ومل يت�سل به وال 

اإىل  اأن هناك مديونية وانتهى  املالية وعلى  ان�سغال ذمته  يكون تقريره دليالاً على 

طلب قبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع نق�س احلكم واإعادة االأوراق اإىل املحكمة التي 

اأ�سدرته للف�سل فيه من جديد بهيئة مغايرة واالأمر بوقف التنفيذ.

�سنة  م�سي  بعد   القانوين  االأجل  بعد  ا  واقعاً الطعن  باأن  �سده  املطعون  رد  وحيث 

يف  علمه  وات�سل  �سخ�سه  يف  الطاعن  اأعلن  وقد  احلكم  �سدور  من  �سهور  وخم�سة 

201٥/1/16م على جواله وردد باأن لديه عمل بوزارة التجارة وال�سناعة و�سوف 

يح�سر واأعلن اخلبري املحكمة بعدم تعاون الطاعن وانهى اأعماله اأما من حيث املو�سوع 

فال اأ�سا�س الدعاء الغ�س وعدم االعالن وال تنال من احلكم الطعني  وهناك ر�سائل 

ا عدم قبول الطعن �سكالاً  ن�سية بجواله ومل يكن هناك بطالن يف االإجراءات طالباً
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ا.  ا رف�سه مو�سوعاً واحتياطيًّ

وعقب الطاعن باأن احت�ساب االأجل من التاريخ احلقيقي لالإعالن بالطرق القانونية 

ومل يح�سر اجلل�سات وهذا ما ا�ستقر عليه ق�ساء املحكمة العليا  وقد تنا�سي املطعون 

�سده  اأن املو�سوع الذي يتحدث عنه  مل يتم طرحه يف مواجهة الطاعن.

ا والدليل  ورد املطعون �سده اأن الطاعن على علم بدعوى �سده ومت اعالنه �سخ�سيًّ

قيامه باال�ست�سكال يف احلكم وملا رف�س جلاأ ايل الطعن  بعد �سنة ون�سف وهو يرمي 

اأ�سباب  تقدمي  يف  افال�س  هو  غ�س  عبارة  وا�ستعمال  الوقت  وك�سب  التعطيل  اإىل 

مو�سوعية. 

�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:                                                                        

الطعن  علي  بجوابه  يدل  ومل  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  الطاعن   يح�سر  مل  حيث 

وبالتايل  �سده  ال�سادر  اال�ستئنايف  باحلكم  اعالنه  يفيد  ملا  وجود  وال  باال�ستئناف 

فاإن الطعن يف امليعاد القانوين ا�ستنادا للمادة ) 204( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية التي تن�س على اأنه يبداأ ميعاد الطعن يف احلكم من اليوم التايل لتاريخ 

�سدوره ما مل ين�س القانون على خالف ذلك ويبداأ هذا امليعاد من اليوم التايل لتاريخ 

اعالن احلكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن احل�سور يف جميع اجلل�سات 

املحددة لنظر الدعوى ومل يقدم مذكرة دفاعه. 

ا حل�سور  ا �سد الطاعن  وال تاأثري لبلوغ االعالن له �سخ�سيًّ حيث اأن احلكم �سدر غيابياً

اجلل�سة اال�ستئنافية طاملا اأنه مل يح�سر ومل يجب عن الطعن  ومل يقع اعالنه طبق 

القانون باحلكم املطعون عليه والعربة يف ذلك باالإعالن القانوين ولي�س الفعلي.

                              . حيث ا�ستوفى الطعن �سيغه واجته قبوله �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

اأن  اأنه  تبني  نعي �سديد, ذلك  القانون  النعي على احلكم الطعني خمالفة  اأن  حيث 

بتقرير  واأدىل  2014/11/1٨م  بجل�سة  ا,  خبرياً ندبت  حكمها  يف  املطعون  املحكمة 

تبني منه اأن الطاعن مل يح�سر لدي اخلبري وال وجود جلذر اعالن اأو اأثر كتابي مرافق 

لتقريره  واعتمدته املحكمة يف حكمها رغم خمالفته للمادة ) 92 ( من قانون االثبات.
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 وحيث اوجبت املادة املذكور على اخلبري ا�ستدعاء الطرفني حيث اقت�ست اأنه » على 

للتكليف  التالية  ا  يوماً ع�سر  اخلم�سة  يجاوز  ال  ا  تاريخاً عمله  لبدء  يحدد  اخلبريان 

املذكور باملادة )٨6( وعليه اأن يدعو اخل�سوم بكتب م�سجلة تر�سل قبل ذلك التاريخ 

اأول اجتماع ويومه و�ساعته ويف حالة  اأيام على االأقل يخربهم فيها مبكان  ب�سبعة 

املوالية  اأيام  الثالثة  يف  العمل  مبا�سرة  على  احلكم  يف  ين�س  اأن  يجوز  اال�ستعجال 

تر�سل  برقية  باإ�سارة  االأكرث وعندئذ يدعو اخل�سوم  املذكور على  التكليف  لتاريخ 

قبل االجتماع االأول باأربع وع�سرين �ساعة على االأقل ويف حالة اال�ستعجال الق�سوى 

برقية  باإ�سارة  اخل�سوم  ودعوة  ا  فوراً املهمة  مبا�سرة  على  احلكم  يف  ين�س  اأن  يجوز 

للح�سور يف احلال.

  وحيث رتبت الفقرة االأخرية من املادة )92( من قانون االثبات على عد م دعوة 

اخل�سوم بطالن اعمال اخلبري.                             

وحيث يتبني من املادة امل�سار اإليها  اأن اال�ستدعاء من اخلبري لالأطراف اأمر وجوبي 

ويجب ترك اأثر كتابي لال�ستدعاء حتي يت�سنى للمحكمة اإجراء رقابتها على �سحة 

و�سالمة االإجراءات املتبعة.                                                           

وحيث اأن املادة ) 93 ( من قانون االثبات اأكدت على اأنه يجب على اخلبري اأن يبا�سر 

ذلك  ويف  ال�سحيح  الوجه  على  دعوا  قد  كانوا  متي  اخل�سوم  غيبة  يف  ولو  اأعماله 

حر�س من امل�سرع على اأن مبا�سرة اخلبري الأعماله من �سماعات اأو معاينات  وغريها 

تتوقف على االعالن القانوين �سماناًا حلق االأطراف  يف تقدمي اأقوالهم وم�ستنداتهم 

واعرتا�ساتهم. 

اأن االت�سال الهاتفي الذي يجريه اخلبري مع االأطراف  واعالمه للمحكمة  وحيث  

بعدم ح�سورهم اأو عدم ح�سور اأحدهم كما يف �سورة احلال ال يقوم مقام اال�ستدعاء 

القانوين الذي اأوجبته املادة )92( امل�سار اإليها  , وحيث اأن اعالن املحكمة للطاعن 

بورود تقرير اخلبري لي�س من �سانه ت�سحيح البطالن واخللل االإجرائي املبطل للتقرير.                                       

وحيث اأن ما بني على باطل فهو باطل. 

الطعن  وجاهة  على  وبناء  للقانون  الطعني  احلكم  خمالفة  على   بناء  يتجه   حيث 

اال�ستئناف  حمكمة  على  الدعوى  اأوراق  واحالة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  احلكم 

فقرة   )260 املادتني )2٥9و  ملنطوق  ا  مغايرة تطبيقاً بهيئة  نظرها  الإعادة  بال�سيب 
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)2و3( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.                                                

ا للمادة ) 2٥9 ( من قانون االإجراءات  و يتجه حتميل املطعون �سده بامل�ساريف وفقاً

ا للمادة ) 247 ( من القانون املذكور. املدنية والتجارية   وارجاع الكفالة للطاعن  تطبيقاً

فلهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

اأوراق الدعوى اإيل حمكمة اال�ستئناف بال�سيب الإعادة نظره بهيئة مغايرة وحمل 

امل�ساريف القانونية علي املطعون �سده واإرجاع الكفالة  للطاعن ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 22 /2017/٥م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : د.  عبد االإله الربجاين ,  واأ�سرف اأحمد 

كمال الك�سكي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن حممـــد ال�ســـــاوي.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨1(

الطعن رقم 2016/62٥م

ميني حا�سمة) توجيه- منع ( 

يجوز للقا�سي اأن مينع توجيه اليمني احلا�سمة: -

ا يف توجيهها,  وال يق�سد بالتع�سف هنا معناه اال�سطالحي . 1  اإذا كان اخل�سم متع�سفاً

واإمنا  اخل�سم  حتليف  طلب  ممار�سة  يف  احلق  ا�ستعمال  اإ�ساءة  جمرد  اأي  فقط 

املق�سود منه رقابة القا�سي على اخل�سم يف �سدد توجيه اليمني بحيث ال يجيزه 

له كلما تخلف �سرط من ال�سروط الواجب توافرها فيه.

غري . 2 عليها  التحليف  املراد  الواقعة  كانت  اإذا  اليمني  توجيه  مينع  اأن  للقا�سي   

متعلقة بالدعوى اأو غري منتجة فيها اأو غري جائز قبول اثباتها باليمني احلا�سمة 

اأو كانت الواقعة غري حمتملة ال�سدق وتكذبها وقائع الدعوى وم�ستنداتها.

اإذا كانت الواقعة ثابتة يف الدعوى على وجه ما باإقرار اخل�سم.. 3

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق التي بني عليها يف 

اأن الطاعن  ) ......( اأقام الدعوى التجارية رقم ) 201٥/10م( يف 201٥/٥/14م 

اأمام املحكمة االبتدائية بنخل �سد املطعون �سدهما ) ..... ( و) ... لال�ست�سارات 

مبلغ  له  توؤدي  باأن  االأوىل  عليها  املدعى  باإلزام  ا  ا�ستعجالياً طلب  يف  الهند�سية( 

ا: باإلزام املدعى عليهما  ا مقابل اإيجار منزل له وعائلته. ثانياً ثالثمائة ريال �سهريًّ

ا ومبلغ  ا واأدبياً ا مادياً باأن توؤديا له بالت�سامن اأو االنفراد مبلغ ع�سرة اآالف ريال تعوي�ساً

األف  ومبلغ  وبامل�ساريف  البناء  واإعادة  هدم  تكاليف  رياالاً  وخم�سمائة  ا  األفاً اأربعني 

ا �سمنها اأنه على ملكه قطعة اأر�س بوالية نخل ورغبة  ريال اأتعاب املحاماة. عار�ساً

منه يف بناء منزل عليها اأبرم اتفاقية متويل مع بنك اال�سكان العماين مببلغ ع�سرين 



– 933 –

ا وخم�سمائة رياالاً وقعها املدعى عليهما على اأن تكون االأعمال من 200٨/2/2٥م  األفاً

الالزمة الإمتام  املوافقات  املدعي على  وبناء على ذلك ح�سل  200٨/10/24م  اإىل 

البناء ومنها االإباحة رقم ) 2007/194م( ال�سادرة بتاريخ 2007/12/٨م و�سلمها 

عدة  بوجود  املدعي  فوجئ  املبنى  ا�ستالمه  وعند  اال�ست�ساري.  باإ�سراف  للمقاولة 

عيوب ظاهرة ومنها ت�سققات توؤثر فيه ومتثل خطورة عليه وعائلته وهو ما يجعل 

م�سوؤولية املقاولة عن كامل اأعمالها واال�ست�ساري باعتباره امل�سرف على �سالمة البناء 

قائمة بتوافر اأركانها من خطاأ و�سرر وعالقة �سببية مبا يوجب التعوي�س عما حلقه 

اإزالته  وم�ستوجب  لل�سكن  ي�سلح  ال  املبنى  اأن  اإىل  ا�سافة  واأدبية  مادية  اأ�سرار  من 

واإعادة بنائه مما يحتاج اإىل مبالغ كبرية للغر�س عالوة على �سرورة اخالء املنزل 

ا. وا�ستئجار اآخر له ولعائلته مقابل مبلغ ثالثمائة ريال �سهريًّ

اخلبري  بندب  ا  متهيدياً ا  حكماً املحكمة  اأ�سدرت  201٥/6/11م  وبجل�سة  وحيث 

فيه  جاء  201٥/٨/26م  بتاريخ  تقريره  فاأنهى   ....... مكتب  من   ...... الهند�سي 

ا  ا اأبرم بني الطرفني بتاريخ 200٨/2/21م لبناء منزل بقيمة ع�سرين األفاً اأن اتفاقاً

وحدد  و200٨/10/24م  200٨/2/2٥م  بني  ما  الفرتة  خالل  رياالاً  وخم�سمائة 

البناء  امتام  �سهادة  وح�سب  تاأخري  يوم  كل  عن  رياالت  ع�سرة  مببلغ  تاأخري  غرامة 

ال�سادرة عن البلدية فقد مت االنتهاء من االأعمال يف 2010/10/24م, وقد اأظهرت 

جدار  يف  ت�سققات   ( عيوب  عدة  وجود  201٥/7/4م  يوم  املجراة  للموقع  املعاينة 

وخم�سمائة  األف  بقيمة  التاأخري  غرامة  خ�سم  مت  وقد  اخلارجي(  وال�سور  املنزل 

باأعمال ح�سبما جاء بعر�س  املالك  13٥0 ر.ع( نظري قيام   ( وع�سرة رياالت ومبلغ 

االأ�سعار بو�ساطة مقاول اآخر وهي من اأعمال ال�سيانة والرتكيب وبالتايل ال يحق له 

املطالبة بذلك واالأمر ينطبق على ال�سور من اجلهة اجلنوبية اأما الت�سققات الراأ�سية 

يف جدار احلو�س فهي عبارة عن فوا�سل ان�سائية وبعد مراجعة اخلرائط املعتمدة 

اأن جدار املطبخ مت بناوؤه من الطابوق املفرغ فوق اجل�سور االأر�سية كما تبني  تبني 

عدم ا�ستخدام املقاول لل�سبك احلديدي اأو البال�ستيكي الذي ي�ستخدم ملنع حدوث 

الت�سققات بني اخلر�سانة والطابوق وكذلك فوق االأنابيب الكهربائية وقدر اخلبري 

قيمة ا�سالح هذا العيب مببلغ ثالثمائة ريال م�ستمالاً قيمة تركيب ال�سبك واإزالة 

املخلفات واال�سمنت واليد العاملة واالأ�سباغ.

ا على تقرير اخلبري تقدم املدعي مبذكرة موؤرخة يف 201٥/9/14م  وحيث وتعليقاً

ا  م�سوباً لكونه  عليه  التعويل  وعدم  ا�ستبعاده  وطلبه  عليه  اعرتا�ساته  ت�سمنت 
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بالق�سور املبطل وندب خبري اآخر ثم الق�ساء مبا ورد ب�سحيفة الدعوى.

....للتجارة(   ( االأوىل  املدعى عليها  االأ�سلي تقدمت  التقرير  ا على  وتعليقاً وحيث 

مبذكرة موؤرخة يف 201٥/9/14م وافقت فيها على التقرير عدا ما جاء فيما يتعلق 

برتكيب ال�سبك احلديدي اأو البال�ستيكي اإذ اأنه يف عام 200٨م وح�سب املتعارف عليه 

فاإن ذلك ال�سبك ي�ستخدم عند التقاء اخلر�سانة بالطابوق ليقع �سب االأعمدة فيما 

قبل  الكهرباء  اأنابيب  فوق  ال�سبك  تركيب  ذكر  يتم  مل  املوا�سفات  على  وبناء  بعد 

البال�سرت باالتفاق ومل يوجهها اال�ست�ساري بذلك وبالتايل فاإن هذه التقنية مل يكن 

ا وغري متعارف عليها. معموالاً بها �سابقاً

تقريره  اخلبري  ذات  اأنهى  201٥/9/14م  يف  موؤرخ  متهيدي  حكم  ومبوجب  وحيث 

اأن  ا  الطرفني م�سيفاً 201٥/12/7م جاء فيه رده على اعرتا�سات  بتاريخ  التكميلي 

االأخطاء املوجودة يف املبنى من م�سوؤولية املقاول واال�ست�ساري خا�سة اأن هذا االأخري 

امل�سمط  الطابوق  ا�ستخدام  عن  بدالاً  املطبخ  جوانب  يف  خر�سانية  اأعمدة  ا�ستخدم 

لتقليل الكلفة.

وبناء على اعرتا�سات املدعي على هذا التقرير لعدم رده على اعرتا�ساته ال�سابقة 

لبيان  املوقع  ملعاينة  املحكمة  اإجراء  اأو  اآخر  خبري  ندب  يطالب  فاإنه  بحثها  وعدم 

فقد  فيها  واملت�سبب  اجل�سيمة  االأخطاء  يبني  مل  اخلبري  الأن  ال�سرر  وحجم  العيوب 

بجل�سة  ملناق�سته  اخلبري  وا�ستدعاء  التحقيق  اإجراءات  ا�ستكمال  املحكمة  قررت 

له  تبني  املنزل  معاينة  عند  باأنه  والحظ  االأخري  هذا  ح�سر  وفيها  2016/1/4م 

اأخرى ناجتة عن عدم ا�ستخدام  وجود ت�سققات �سعرية يف ج�سم املبنى وت�سققات 

ال�سبك احلديدي حتت االأنابيب الكهربائية وت�سققات يف ال�سور اخلارجي وجميعها 

ال توؤثر على �سالمة املبنى اأو مدة �سالمته لكونها �سطحية ما عدا الت�سققات بال�سور 

ا نتج خالل فرتة البناء وتبني اأن املدعي خ�سم مبلغ  ا التي تعد عيباً اخلارجي جنوباً

اإعادة بنائه من  اأو  العيوب للجدار  اإ�سالحات  األف وثالثمائة وخم�سني ريال كلفة 

يلزم  اال�ست�ساري  اأن  املفرت�س  ومن  املنزل  لكامل  اخلارجي  والبال�سرت  اجلنوب  جهة 

بانه يوجد هبوط  الت�سققات وا�ساف اخلبري  ملنع  ال�سبك احلديدي  املقاولة بو�سع 

ا وال يوؤثر على �سالمة  ا للمبنى اإال اأنه من �سمن احلدود امل�سموح بها فنياً ب�سيط جداً

املبنى لكنه يولد ت�سققات وح�سر اال�ست�ساري و�سادق على ما �سرح به اخلبري وح�سر 

ا على االأوراق كان املدعي هو  املقاول واأكد باأنه ال عالقة له بالبناء واإمنا وقع �سكلياً
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الذي اأح�سر عمال البناء ويف حالة انكاره ذلك فاإنه يوجه �سده اليمني احلا�سمة 

باأن املقاولة هي التي نفذت البناء وبا�سرته فرد املدعي اليمني اإليه فاأداها املقاول 

بنك  لدى  م�سجالاً  لكونه  ا  �سكلياً كان  االأوراق  على  توقيعه  واأن  بالبناء  يقم  مل  باأنه 

االإ�سكان ف�سمم املدعي على طلباته مع ندب خبري اآخر.

وحيث وبجل�سة 2016/1/1٨م حكمت املحكمة االبتدائية بنخل: » .. برف�س دعوى 

االإثبات وعلى  67( من قانون   ( املادة  ا على  تاأ�سي�ساً بامل�ساريف..«,  واألزمته  املدعي 

اأن اليمني التي وجهتها املدعى عليها االأوىل بعدما عازها الدليل الإثبات ما تدعيه 

من عدم بنائها املنزل للمدعي, كانت غري تع�سفية لتوفر �سروطها وقد ردها املدعى 

عليها فاأداءها مالكها لتكون الدعوى غري قائمة بناء على تلك اليمني يف مواجهتها 

اأما الدعوى يف مواجهة املدعى عليها الثانية ) اال�ست�ساري( فقد تبني من ر�سالة هذه 

تعلمها  املبنى  ا�ستالم  قبل  للمقاولة  واملوجهة  2009/1/26م  يف  املوؤرخة  االأخرية 

اخلبري  اإليها  اأ�سار  التي  العيوب  بني  من  وهي  ا�سالحها  يجب  به  عيوب  بوجود  فيها 

بتقريره وبناء على تلك املالحظات خاطب املدعي بنك اال�سكان العماين ليخطره  

باأنه اتفق مع املقاول على تلك املالحظات وال يوجد لديه اأي مانع من ا�ستالم املنزل 

وهو ما يوؤدي اإىل انتفاء خطاأ املدعى عليها الثانية وغري موجبة بالتعوي�س ا�سافة 

األف وثالثمائة  اأن املدعي خ�سم من م�ستحقات املقاول مبلغ  اأثبت  اأن التقرير  اإىل 

وخم�سني ريال الإ�سالح تلك العيوب.

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه   )........  ( املدعي  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

احلكم  اإلغاء  طلب  يف  2016/24م(   ( رقم  حتت  قيد  حيث  بالر�ستاق  اال�ستئناف 

بالت�سامن  �سدهما  امل�ستاأنف  واإلزام  احلا�سمة  اليمني  ببطالن  والق�ساء  امل�ستاأنف 

واالنفراد باأن يوؤدي للم�ستاأنف مبلغ ع�سرين األف وخم�سمائة ريال قيمة عقد البناء 

ا ندب خبري  وتعوي�سه مببلغ ع�سرين األف ريال وامل�ساريف واأتعاب املحاماة واحتياطيًّ

ا اإىل خطاأ املحكمة لوجهني: اآخر يف الدعوى ا�ستناداً

: يف مواجهة امل�ستاأنف �سدها االأوىل ) ........ للتجارة( عندما رف�ست الدعوى  اأوالاً

والتدلي�س  بالغلط  وم�سوبة  �سحيحة  غري  تعد  التي  احلا�سمة  اليمني  على  ا  تاأ�سي�ساً

واالإكراه ذلك اأن امل�ستاأنف تعر�س ل�سغوط واإكراه لرد اليمني املوجهة اإليه خا�سة 

اأنه ميتلك من امل�ستندات ما يكفيه الإثبات قيام املقاولة باأعمال البناء وهو املو�سوع 

الذي ان�سبت عليه اليمني على نفيه هذا ا�سافة اإىل اأنه كان يح�سر اجلل�سات دون 
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اأن  اإال  ورد  اأداء  من  عليها  يرتتب  وما  و�سروطها  اليمني  اأحكام  يتبني  فلم  حماميه 

املحكمة مل تو�سح له ذلك ومل متكنه من االأجل املنا�سب ملراجعة حماميه وكان لها 

اأن الواقعة التي مت احللف  ا خا�سة  اإذا كان اخل�سم متع�سفاً اأن متنع توجيه اليمني 

باأعمال  بقيامها  االأوىل  �سدها  امل�ستاأنف  واإقرار  امل�ستندات  مبوجب  ثابتة  ب�ساأنها 

البناء ) ال�سفحة التا�سعة والعا�سرة( لتقبل بعد ذلك توجيه اليمني احلا�سمة بانها 

ا باطلة. مل تقم باأعمال البناء لتكون مييناً

املحكمة  رف�ست  عندما   )........  ( الثانية  �سدها  امل�ستاأنف  مواجهة  يف  ا:  ثانياً

الدعوى النعدام اخلطاأ واحلال اأن م�سوؤوليتها ب�سفتها اال�ست�ساري قائمة على املادة 

واملقاول  املهند�س  »...ي�سمن  اأنه  تقت�سي  التي  املدنية  املعامالت  قانون  من   )634  (

مت�سامنني كل ما يحدث خالل ) ع�سر �سنوات من تهدم كلي اأو جزئي فيما �سيداه من 

مباين اأو اأقاماه من مواد �سائبة اأخرى« كما ن�ست املادة ) 363( من ذات القانون على 

اأنه يقع باطالاً كل �سرط يق�سد به اعفاء املقاول اأو املهند�س من ال�سمان اأو احلد منه 

غري اأن املحكمة اأخطاأت يف تطبيق املادتني املذكورتني.

وحيث تخلفت امل�ستاأنف �سدها االأوىل عن احل�سور رغم اإعالنها قانوناًا.

 ( الثانية  �سدها  امل�ستاأنف  وكيل  الحظ  اال�ستئناف  �سحيفة  على  ا  ورداً وحيث 

اثباته  اأمام  اخلطاأ  عنها  نفى  عندما  ا  �سائباً جاء  امل�ستاأنف  احلكم  باأن   )........

يف  ا  خطاباً وجهت  اال�ست�ساري  ب�سفتها  املوكلة  اأن  الدعوى  م�ستندات  خالل  من 

2009/1/26م للمقاولة قبل ا�ستالم املنزل باإعالمها بوجود بع�س العيوب باملبنى 

اإليها اخلبري بتقريره وهي التي  املتوجب ا�سالحها وهي نف�سها العيوب التي تعر�س 

خاطب يف �ساأنها امل�ستاأنف البنك الإعالمه بها وبقبوله ا�ستالم املنزل وبانتفاء اخلطاأ 

ي�سبح التعوي�س ال مقت�سى له, لذا فاإنها تطلب رف�س اال�ستئناف يف مواجهتها وتاأييد 

ريال  األف  ومبلغ  التقا�سي  درجتي  عن  امل�ساريف  امل�ستاأنف  واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم 

مقابل اأتعاب املحاماة.

بقبول   ..  « بالر�ستاق  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/٥/16م  وبجل�سة  وحيث 

امل�ستاأنف  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

ا  وواقعاً قانوناًا  ا  و�سحيحاً ا  �سليماً جاء  امل�ستاأنف  احلكم  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً بامل�ساريف«, 

لتاأخذ باأ�سبابه اأمام دفع امل�ستاأنف �سدها االأوىل منذ البداية باأنها مل تقم باأعمال 

البناء واأن امل�ستاأنف هو من جلب العمال للبناء واإنها وقعت االأوراق لكونها م�سجلة 
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لدى بنك اال�سكان العماين وهو ما اأثبته اخلبري ا�سافة اإىل اأن امل�ستاأنف مل ي�ستطع 

احلا�سمة  اليمني  توجه  املقاولة  جعل  ما  وهو  االفادة  تلك  يف  ينازع  ومل  ذلك  نفي 

للمالك الذي ردها فاأداها ومل ينازع امل�ستاأنف يف هذا االأمر ومل يتقدم بالبينة التي 

اأو  اإكراه  ي�سوبها  وال  قانوناًا  و�سليمة  و�سحيحة  حا�سمة  اليمني  لتكون  دعواه  توؤيد 

تدلي�س اأو غلط, كما ثبت من تقرير اخلبري اأن اال�ست�ساري اأخرب امل�ستاأنف بوجود 

عيوب باملنزل الذي بدوره اأخطر البنك بها وبقبوله ا�ستالم املنزل واالتفاق على 

ا�سالحها مما تنتفي م�سوؤولية اال�ست�ساري وال يوجد ما يلزمه باأي تعوي�س.

اأمام  امل�ستاأنف ........( فطعن فيه بالنق�س  وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى 

بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  بح�سيفة  املاثل  بالطعن  العليا  املحكمة 

2016/6/23م موقعة من املحامي ..... من مكتب .... للمحاماة املقبول اأمام هذه 

املحكمة بو�سفه وكيالاً عن الطاعن وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد �سداد 

الر�سم والكفالة ومت اإعالن املطعون �سدهما فردت الثانية ) ........( على �سحيفة 

الطعن مبذكرة طلبت فيها رف�س الطعن فعقب الطاعن على هذا الرد مبذكرة �سمم 

التعقيب  الثانية على هذا  املطعون �سدها  الطعن فردت  ما ورد ب�سحيفة  فيها على 

 ( االأوىل  �سدها  املطعون  ت�ستعمل  مل  يف حني  ال�سابق  بطلبها  فيها  مت�سكت  مبذكرة 

..... للتجارة( حقها يف الرد.

وحيث اأقيم الطعن على االأ�سباب الثالثة التالية:

توجيه  املحكمة  قبلت  عندما  وتاأويله,  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة   : اأوالاً

اليمني احلا�سمة الإثبات عدم قيام املقاولة بالبناء حمل العقد رغم ارتباطهما بعقد 

ا للمادة ) 1٥6(  ميثل �سريعتهما ويحكم العالقة بينهما وهو ما ي�ستلزم تنفيذه طبقاً

من قانون املعامالت املدنية واملواد املتعلقة بعقد املقاولة ) 631, 632, 636( من ذات 

القانون ورغم ثبوت واقعة التداعي باالإقرار وبامل�ستندات التي هي حمررات ر�سمية 

تكون  ال  احلا�سمة  اليمني  فاإن  وبالتايل  تزويرها  يتبني  مل  ما  الكافية  احلجة  ولها 

حا�سمة للنزاع وال حتوز حجية االأمر املق�سي فيه اإال اإذا توافرت �سروطها والثابت 

اأن اليمني الواقع ردها واملوؤداة من املطعون �سدها االأوىل بعد االإقرار بتوقيع العقد 

و�سداد غرامة التاأخري وتكاليف العيوب التي وجدت بالبناء يبطل ومينع توجيهها.

امل�ستاأنف حمموالاً على  املحكمة باحلكم  اأخذت  الت�سبيب, عندما  الق�سور يف  ا:  ثانياً

اأ�سبابه وطرحت ما قدمه الطاعن من اأوجه دفاع ودفوع بالطور اال�ستئنايف خمالفة 
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م�ستندات  اأغفلت  كما  والتجارية,  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )224  ( املادة 

وجه  باأي  عليها  الطعن  يقع  مل  جمحودة  غري  ر�سمية  عرفية  حمررات  من  الدعوى 

اأثبته  وما  وتوقيعه  العقد  ب�سحة  ا  ق�سائياً ا  اإقراراً االأوىل  �سدها  املطعون  واإقرار 

يوجب  الذي  العقدي  بااللتزام  واإخالل  البناء  يف  عيوب  وجود  من  اخلبري  تقرير 

التعوي�س.

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل, عندما ارتكنت املحكمة يف ق�سائها اإىل اليمني احلا�سمة  ثالثاً

توافر  اأمام  توجيهها  رف�س  عليها  وكان  للنزاع  ح�سمها  وعدم  �سحتها  عدم  رغم 

امل�ستندات املقدمة التي تكذبها واالإقرار ال�سادر عن املقاولة ب�سحة العالقة والعقد 

وثبوت االخالل بااللتزام من خالل العيوب يف البناء التي عاينها اخلبري بتقريره.

ا نق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى  وعلى �سوء ذلك فاإن الطاعن يطالب اأ�سليًّ

والت�سدي  النق�س  ا:  واحتياطيًّ مغايرة  بهيئة  فيه  لتحكم  اأ�سدرته  التي  للمحكمة 

واإلزام  اليمني احلا�سمة  ا ببطالن  امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً باإلغاء احلكم  والق�ساء 

األف  اأربعني  مببلغ  منفردتني  اأو  مت�سامنتني  للطاعن  توؤديا  باأن  �سدهما  املطعون 

وخم�سمائة ريال تكاليف هدم واإعادة الباء وتعوي�سه مببلغ ع�سرة اآالف ريال عن 

�سدهما  املطعون  واإلزام  الدعوى  يف  خبري  ندب  ا  واحتياطيًّ واالأدبي  املادي  ال�سرر 

بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة ريال مقابل اأتعاب املحاماة.

ا على �سحيفة الطعن الحظ وكيل املطعون �سدها الثانية ) ........ (  وحيث ورداً

مبذكرته اأنه بناء على تعلق النزاع باأمور فنية دقيقة فقد التجاأت املحكمة الأهل 

املنزل  انتفاء عالقة املطعون �سدها االأوىل ببناء  اإىل ثبوت لديها  اخلربة ا�سافة 

ا  واخالء ذمة املوكلة من م�سوؤوليتها جتاه االأخطاء خا�سة انها نبهت باأن هناك جانباً

من اأعمال ال�سيانة يجب تنفيذه قبل التعجل واملوافقة على ا�ستالم املنزل بحالته 

وقد حققت املحكمة يف مدى قيام املطعون �سدها االأوىل بالبناء من خالل توجيه 

اليمني احلا�سمة للطاعن الذي ردها فاأدتها املقاولة بالق�سم على عدم قيامها ببناء 

املنزل وهو ما اأدى اإىل ح�سم النزاع, وبالتايل وبانتفاء اخلطاأ يف جانب املوكلة تنتفي 

م�سوؤوليتها وال يوجد ما يلزمها باأي تعوي�س لذا فاإنها تطلب رف�س الطعن وحتميل 

رافعه امل�سروفات.

وحيث عقب الطاعن على هذا الرد مبذكرة �سمم فيها وكيله على ما ورد ب�سحيفة 

الطعن فردت املطعون �سدها الثانية على هذا التعقيب مبذكرة مت�سك فيها وكيلها 

بطلبه ال�سابق.
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�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

اإيرادها  ال�سالف  الثالثة  الطعن  باأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  حيث 

ا وق�ساءاً اأنه يجوز للقا�سي  تف�سيالاً واملتداخلة فيما بينها �سديد, اإذ اأنه من املقرر فقهاً

يق�سد  وال  توجيهها  يف  ا  متع�سفاً اخل�سم  كان  اإذا  احلا�سمة  اليمني  توجيه  مينع  اأن 

بالتع�سف هنا معناه اال�سطالحي فقط اأي جمرد اإ�ساءة ا�ستعمال احلق يف ممار�سة 

طلب حتليف اخل�سم واإمنا املق�سود منه رقابة القا�سي على اخل�سم يف �سدد توجيه 

فيه  توافرها  الواجب  ال�سروط  من  �سرط  تخلف  كلما  له  يجيزه  ال  بحيث  اليمني 

وبالتايل للقا�سي اأن مينع توجيه اليمني اإذا كانت الواقعة املراد التحليف عليها غري 

اأو غري جائز قبول اثباتها باليمني احلا�سمة  اأو غري منتجة فيها  متعلقة بالدعوى 

اأو كانت الواقعة غري حمتملة ال�سدق وتكذبها وقائع الدعوى وم�ستنداتها اأو كانت 

ا اأن ملحكمة املو�سوع كامل ال�سلطة  ثابتة على وجه ما باإقرار اخل�سم, ومن املقرر اأي�ساً

التقديرية يف ا�ستخال�س كيدية اأو تع�سف اليمني دون رقابة من املحكمة العليا متى 

ا�ستندت اإىل اعتبارات �سائغة.

وحيث وملا كان ذلك فاإن الطعن تركز على عدم قانونية اليمني احلا�سمة التي ا�ستندت 

اإليها املحكمة يف ق�سائها برف�س الدعوى وعلى عدم االعتداد مب�ستندات الدعوى يف 

واإقرارهما   جميعهم  من  املوقع  املقاولة  عقد  منها  خا�سة  �سدهما  املطعون  مواجهة 

ا للمواد ) 631, 632, 634( من قانون  ب�سحته وما يرتتب عنه من التزامات تطبيقاً

املعامالت املدنية وهو ما مت الدفع به لدى حمكمة اال�ستئناف التي ا�ستبعدت دفاعه 

بعد  املقاولة  ب�سفتها  االأوىل  �سدها  املطعون  من  املوؤداة  احلا�سمة  اليمني  اأن  معربة 

ردها اإليها غري تع�سفية وحا�سمة مما يتخالف مع املادة ) 67( من قانون االإثبات.

وحيث ومبطالعة ملف الق�سية يت�سح وجود عده م�ستندات م�سرتكة بني االأطراف 

اليمني  موجهة  االأوىل  �سدها  املطعون  اأن  ثبت  فقد  منهم  كل  ومن  �سادرة  واأخرى 

لكونها  االأوراق  وقعت  واإمنا  الطاعن  مبنزل  البناء  باأعمال  تقم  مل  باأنها  احلا�سمة 

يف  املوؤرخة  املقاولة  اتفاقية  وقعت  فقد  العماين,  اال�سكان  بنك  لدى  م�سجلة 

ب�سحته  واأقرت  املذكور  البنك  طريق  عن  املربم  العقد  ومنوذج  200٨/2/21م 
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بتاريخ  املنتدب  اخلبري  من  ا  �سخ�سيًّ مالكها  ا�ستجواب  عند  اأنها  كما  وم�سموناًا  �سكالاً 

201٥/7/4م مل تناق�س واقعة عدم قيامها باأعمال البناء واإمنا ذكرت باأن لديها 

ا مع العملة وباأن املالك مل يطالب منها اأعماالاً ا�سافية عالوة على اأنها اأكدت  خالفاً

االأخرية  الدفعة  ا�ستلمت  باأنها  201٥/9/14م  بتاريخ  التقرير  على  ردها  مبذكرة 

وترية  واأن  البلدية  عن  ال�سادرة  االأعمال  امتام  ب�سهادة  جاء  ح�سبما  العمل  وامتت 

العمل كانت ت�سري ب�سكل طبيعي وب�سرعة وباأن االأعمال املتبقية بعد ا�ستالم الدفعة 

اتفقت  وقد  ومائية  كهربائية  وتركيبات  وتنظيف  ت�سطيبات  اأعمال  هي  اخلام�سة 

رياالاً  وخم�سون  وثالثمائة  األف  قدره  مبا  وكلفتها  ال�سيانة  اأعمال  على  املالك  مع 

اأنه خالل �سنة  اآخر, عالوة على مناق�ستها اخلبري من  يقع امتامها بو�ساطة مقاول 

التقاء اخلر�سانة  البال�ستيكي عند  اأو  ال�سبك احلديدي  ا�ستخدام  يكن  200٨م مل 

بالطابوق غري متعارف عليه منتهية اإىل اأنها مل تكن مق�سرة يف اعمال التنفيذ كل 

ذلك يوؤكد عدم انكارها الأعمال البناء مع تظافر م�ستندات اأخرى تعزز ذلك كر�سالة 

2009/1/26م املوجهة للمالك واملقاولة والبنك الإعالمهم  اال�ست�ساري املوؤرخة يف 

بوجود عيوب باملبنى توىل ح�سرها وب�سرورة ا�سالحها واإي�ساالت ا�ستالم الدفعات 

بعد توقيع املقاول لتفوي�س املالك ب�سحبها من البنك ور�سالة منه يف ا�ستالم الدفعة 

املتعلقة بكل تفوي�س هذا عالوة على تناق�س احلكم املطعون فيه نف�سه فرغم قبول 

ي�سري  فاإنه  البناء  باأعمال  املقاولة  اليمني احلا�سمة يف خ�سو�س عدم قيام  توجيه 

الإخطارها  لها  وجهها  التي  اال�ست�ساري  ر�سالة  اإىل  تعر�س  عندما  ذلك  عك�س  اإىل 

بوجود عيوب باملبنى يجب ا�سالحها واإىل اتفاق املالك واملقاول على مبا�سرة اأعمال 

ا  طبقاً التنفيذ  اأعمال  مببا�سرتها  اقتناعها  يفيد  مبا  اآخر  مقاول  بو�ساطة  ال�سيانة 

التفاقية املقاولة وهو ما يكذب الواقعة التي وجهت اليمني احلا�سمة يف �ساأنها اإال 

يف  والتمحي�س  البحث  دون  درجة  اأول  حمكمة  حكم  اأيدت  اال�ستئناف  حمكمة  اأن 

قانون  من   )67  ( املادة  اأجازته  ما  اعمال  وبالتايل  احلا�سمة  اليمني  حمل  الواقعة 

االإثبات ملا لها من �سلطة تقديرية يف ا�ستخال�س كيدية اأو تع�سف اليمني مبا يو�سم 

ا مع  حكمها اخلطاأ يف تطبيق القانون والق�سور يف الت�سبيب مما يتعني معه نق�سه كلياً

االإحالة اإىل حمكمة ا�ستئناف الر�ستاق لتحكم يف الدعوى من جديد بهيئة مغايرة 

 ,247  ,1٨3  ( املواد  طبق  للطاعن  الكفالة  ورد  بامل�ساريف  �سدهما  املطعون  واإلزام 

2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف الر�ستاق لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدهما بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 22 /2017/٥م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : د.  عبد االإله الربجاين , ومـحـمـود بن 

خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن حممـــد ال�ســـــاوي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨2(

الطعن رقم 2016/667م

نزاع) م�سروع- تنفيذ – اخت�سا�س( – خرب فنية) حتقيق- نق�س( 

ال�سادر عن اجلهة االدارية  - ال�سريع  النزاع ب�ساأن تخطيط م�سار طريق م�سقط 

اجلهات  من  ا  عدداً و�ساركها  الهند�سية  واخلرائط  اخلطط  مبوجب  املخت�سة 

اأ�سا�س  اأن  حالة  االخت�سا�س  بعدم  للق�ساء  ا  وجيهاً ا  �سبباً ينه�س  ال  احلكومي 

ا�سرفت  الذي  امل�سروع  ا�ست�ساري  ب�سبب  امل�سروع  تنفيذ  يف  اخلطاأ  هو  املنازعة 

عليها املطعون وانعدام وجود قرار اداري باملنازعة وال�سيما اأن املنازعة تقت�سي 

دون  العادي  الق�ساء  به  يخت�س  مما  وذاك  �سهود  و�سماع  معاينة  من  ا  حتقيقاً

الق�ساء االداري.

ا مما يدخل يف وظيفة الق�ساء العادي  - ا فنياً املنازعة حمل النظر تقت�سي حتقيقاً

و�سوالاً اإىل وجه احلق يف الدعوى وهو ما يجعل هذا االأخري خمت�س دون �سواه 

بنظر املو�سوع.

الوقائع 

اأن  يف  الطعن(  اأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  يبني  ما  على   ( الوقائع  تتح�سل 

جمموعة ........اأقامت الدعوى ) 201٥/3٨1م( �سد بلدية م�سقط تطلب اإلزامها 

اإن�ساء جمرى على �سكل قناة خر�سانية للوادي وفق ت�سور اخلبري الثابت بالتقرير 

املوؤرخ 2014/11/16م واإن�ساء جدار حماية خر�ساين من جهة �سرق املدعية على 

اإلزامها  مع  م�ستقبالاً  االأ�سرار  حدوث  لتاليف  اجلفنني  بوادي  الي�سرى  اجلهة  حافة 

بامل�ساريف.

2014/٥/24م بطلب  اقامة دعواها يف  للمدعية  �سبق  اأنه  ا لدعواها  وقالت �سرحاً

وبيان  للمعاينة  ال�سركة  ملحل  هند�سي  فني  خبري  بندب  م�ستعجلة  ب�سفة  احلكم 
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االأ�سرار حالة تعر�س ال�سلطنة يف 2013/11/1٥م ملنخف�س جوي نتج عنه �سقوط 

ا ل�سوء الت�سميم يف اإن�ساء طريق م�سقط ال�سريع وعدم مراعاة  اأمطار غزيرة ونظراً

طريق  جنوب  ال�سركة  موقع  وداخل  اأمام  املياه  جتمع  اإىل  اأدى  واالأودية  املجاري 

من  جانب  و�سقوط  احلماية  حائط  من  جزء  �سقوط  اإىل  اأدى  مما  ال�سريع  م�سقط 

ال�سور اخلارجي لل�سركة ورغم املخاطبات لكن املدعى عليها ) ................( مل 

ا رغم ندب خبري اأثبت خطاأها. حترك �ساكناً

املدعى  باإلزام  ق�ست  2016/1/27م  املنعقدة  جل�ستها  يف  االبتدائية  املحكمة 

املوؤرخ  اخلبري  تقرير  وفق  للوادي  خر�سانية  قناة  �سكل  على  جمرى  باإن�ساء  عليها 

2014/11/16م واإن�ساء جدار حماية خر�ساين من جهة �سرق مو�سوع املدعية على 

حافة اجلهة الي�سرى بوادي اجلفنني.

مل ترت�س بلدية م�سقط احلكم فقدمت عنه اال�ستئناف ) 2016/٥7م( اأمام حمكمة 

اال�ستئناف  ) 2016/2/2٥م( طالبة اإلغاء احلكم والق�ساء برف�س الدعوى ملخالفة 

القانون والق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع.

ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  2016/٥/31م  املنعقدة  جل�ستها  يف  املحكمة  ق�ست 

ا  والئياً املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 

بنظر الدعوى وباإحالتها ملحكمة الق�ساء االداري بنظر النزاع.

وقالت املحكمة يف ذلك » .. واإذ اأن النزاع ب�ساأن تخطيط م�سار طريق م�سقط ال�سريع 

الهند�سية  واخلرائط  اخلطط  مبوجب  املخت�سة  االإدارة  جهة  عن  �سدر  والذي 

ترتبط  والتي  احلكومية  اجلهات  من  عدد  فيه  وت�ساركها  للدولة  التحتية  للبنية 

عملها باإن�ساء الطرق مثل املجل�س االأعلى للتخطيط ووزراة اال�سكان ووزارة البلديات  

االقليمية وموارد املياه, ويراعى يف ا�سدار مثل هذه القرارات امل�سلحة العامة قبل 

امل�سالح اخل�سة, ومثل هذه القرارات تخ�سع لوالية الق�ساء االداري وبذلك تكون 

اخل�سومة ادارية الأن من�سوؤها م�سلك اتخذته االدارة يف نطاق القانون العام وينعقد 

االخت�سا�س ب�ساأنها ملحكمة الق�ساء االداري.... ».

فلم ترت�س جمموعة ........ ) الطاعنة( احلكم فطعنت فيه بالنق�س اأمام املحكمة 

ا وكالته القانونية  العليا ب�سحيفة اأودعها حماميها املقبول اأمام هذه االأخرية مرفقاً

عن الطاعنة وما يثبت �سداد الر�سم والكفالة املقررة.
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�ملحكمة

القانون  املطعون فيه فيما ميكن ح�سره مبخالفة  الطاعنة على احلكم  نعت  وحيث 

واخلطاأ يف تطبيقه , عندما دفعت الطاعنة ببطالن �سحيفة ا�ستئناف املطعون �سدها 

اأمام حمكمة اال�ستئناف بحجة خمالفة املادة ) 219( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية التي اأكدت على �سرورة اأن ت�ستمل �سحيفة اال�ستئناف على بيان احلكم 

امل�ستاأنف وتاريخه واأ�سباب اال�ستئناف واإال كانت باطلة وهو ما خلت منه �سحيفة 

ا�ستئناف املطعون �سدها وال يربر ذلك ما قاله املطعون �سدها من اإنها مل تتمكن من 

االطالع على ن�سخة احلكم اإذ كان باإمكانها االطالع على امل�سودة.

 كما جاء الوجه الثاين ملخالفة القانون: خطاأ احلكم يف الق�ساء بعدم االخت�سا�س 

ا على مربرات غري مقنعة حيث اأن ما اأورده احلكم لذلك بعبارته: اعتماداً

» اأن النزاع ب�ساأن تخطيط م�سار طريق م�سقط ال�سريع ال�سادر عن اجلهة االدارية 

ا من اجلهات احلكومية  املخت�سة مبوجب اخلطط واخلرائط الهند�سية و�ساركها عدداً

اأ�سا�س  اأن  حالة  االخت�سا�س  بعدم  للق�ساء  ا  وجيهاً ا  �سبباً ينه�س  ال  ذلك  كل   »...

ا�سرفت عليها  الذي  امل�سروع  ا�ست�ساري  ب�سبب  امل�سروع  املنازعة هو اخلطاأ يف تنفيذ 

املنازعة  واأن  �سيما  باملنازعة  اداري  قرار  وجود  انعدام  عن  ناهيك  �سدها  املطعون 

ا من معاينة و�سماع �سهود وذاك مما يخت�س به الق�ساء العادي دون  تقت�سي حتقيقاً

الق�ساء االداري.

وحيث اأن النعي مبا �سلف ذكره �سديد, ذلك اأن �سحيفة اال�ستئناف يجب اأن تت�سمن 

ا وا�سحة عما ينعاه امل�ستاأنف على احلكم وال يكفي اأن ي�سري اإىل عناوين عامة  اأ�سباباً

ا عدم جاهزية  ال تنبئ عن اإملام مباهية اخلطاأ الذي وقع فيه احلكم وال ينه�س مربراً

ن�سخة احلكم االأ�سلية حالة اأن م�سودة احلكم تغني عن ذلك لدى االطالع عليها وهو 

ما توؤكده املادة ) 219( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وباإنزال ما تقدم 

املطعون �سدها وعلى �سوئها �سدر  املقدمة من قبل  اأن �سحيفة اال�ستئناف  يتو�سح 

ا جدية ووا�سحة ملق�سود امل�ستاأنفة من احلكم بل  احلكم املطعون فيه ال ت�سمل اأ�سباباً

جاءت عامة مبهمة ال تنبء عن املق�سود مما يجعلها باطلة قانوناًا وهو مامل  تنتبه 

له حمكمة اال�ستئناف املطعون يف حكمها مما عر�س حكمها يف هذه اجلزئية للنق�س.

وحيث اأنه بالن�سبة للوجه الثاين من خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه فاإن مناط 
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االخت�سا�س للق�ساء االداري هو وجود قرار اداري تتوافر عن�سر ال�سلطة العامة يف 

ا مما  ا فنياً ا�سداره خلت منه االأوراق. وملا كانت املنازعة حمل النظر تقت�سي حتقيقاً

يدخل يف وظيفة الق�ساء العادي و�سوالاً اإىل وجه احلق يف الدعوى وهو ما يجعل 

هذا االأخري خمت�س دون �سواه بنظر املو�سوع.

واالحالة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املحكمة  تق�سي  بيانه  �سبق  ملا  ا  تبعاً وحيث 

الكفالة  رد  مع  مغايرة  بهيئة  جديد  من  مو�سوعه  يف  لتق�سي  م�سدرته  للمحكمة 

االإجراءات  قانون  من   )260  ,2٥9  ,247  ,1٨3( املواد  لن�سو�س  اإعماالاً  للطاعنة 

املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً وباملو�سوع نق�سه واالحالة للمحكمة م�سدرته 

لتق�سي فيه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/10/2٥م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, و عاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨3(

الطعن رقم 2016/114م

�سركة جتارية ) �سخ�سية اعتبارية( – �سركة فردية)عدم متتع بال�سخ�سية( 

بذاتها  - م�ستقلة  مالية  وبذمة  املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع  التجارية  ال�سركات 

املوؤ�س�سات الفردية لي�ست لها تلك ال�سخ�سية  اأّما  ومنف�سلة عن كل �سريك فيها 

املعنوية الأنها ال تتخذ �سكل ال�سركات التجارية وهي يف حقيقة االأمر ا�ستثمار 

للمال يف م�سروع جتاري ميلكه �سخ�س طبيعي.

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع يف قيام الـمدعي يف االأ�سل )الطاعن االآن( لدى حمكمة اأول درجة 

اإلزامها باأن توؤدي له  ا  �سد الـمدعى عليها يف االأ�سل )الـمطعون �سدها االآن( طالباً

ا ب�سداد  مبلغ )33741/647 ر.ع( وهي قيمة ب�ساعة ا�ستوردتها منه وقد طالبها ودياً

له  ا احلكم  القيام عليها طالباً اإىل  امتنعت من ذلك مما ا�سطره  اأنها  اإال  الـمديونية 

ا له عن ال�سرر الـمادي والـمعنوي  بطلباته ال�سالف ذكرها مع )20.000 ر.ع( تعوي�ساً

اأول درجة ل�سالح الدعوى بخ�سو�س مبلغ  201٥/11/1م حكمت حمكمة  وبتاريخ 

 33741/647( مبلغ  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها  الـمدعى  باإلزام  وذلك  الـمديونية 

ا اإىل ك�سف  ر.ع( واألزمتها بالـم�ساريف مع )٥0 ر.ع( مقابل اأتعاب الـمحاماة , ا�ستناداً

احل�ساب ال�سادر من الـمدعى عليها والـمثبت به قيمة الـمديونية والذي مل تطعن 

فيه الـمدعى عليها بثّمة مطعن وخلت االأوراق مما يفيد ال�سداد.

اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/1/12م  وبتاريخ  �سدها  الـمحكوم  فا�ستاأنفته 

ا بعدم قبول الدعوى الـمبتداأة لرفعها من  باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا على اأّن موؤ�س�سة بن �سمنان  غري ذي �سفة واألزمت الـم�ستاأنف بالـم�ساريف , تاأ�سي�ساً

�ساحبة ال�سفة يف الدعوى بح�سب الثابت يف ك�سف احل�ساب �سند الدعوى مبا كان 

يتعني معه اإقامة الدعوى با�سم الـموؤ�س�سة اأو من ميثلها ب�سفته واإذ اأقيمت الدعوى 
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من الـم�ستاأنف �سده ب�سخ�سه ولي�س ب�سفته ومن ثم قد اأقيمت من غري ذي �سفة.

فطعن فيه الـمحكوم �سده ح�سن بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر 

ا بها �سند الوكالة وم�سحوبة  اأمامها مرفقاً الـمحكمة العليا موقعة من حمام مقبول 

مبا يفيد �سداد الر�سوم الـمقررة والكفالة.

واأعلنت الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فا�ستعملت حقها يف الرد.

اأ�سباب ينعى بها الطاعن على احلكم الـمطعون فيه  وحيث اأقيم الطعن على ثالثة 

اخلطاأ يف تطبيق القانون والق�سور يف الت�سبيب وخمالفة الثابت باالأوراق.

وحا�سلها اأّن احلكم الـمطعون فيه خالف اأحكام الـمادة )3( من قانون االإجراءات 

اأي دعوى ال يكون ل�ساحبها فيها  اأنه ال تقبل  الـمدنية والتجارية التي تن�س على 

م�سلحة �سخ�سية ومبا�سرة يقرها القانون الخ .... واملدعي له م�سلحة يف اخل�سومة 

اإذ اأّن املوؤ�س�سة الفردية هي على ملكه اخلا�س وقد اأدىل بكل الوثائق التي تدل على 

ا لذلك فله الـم�سلحة يف رفع الدعوى وقّدم �سجالاً با�سمه وهو تاجر فرد  ذلك وتبعاً

له ا�سم جتاري هو موؤ�س�سة ....... ون�ساطها هو جتارة الـمحا�سيل الزراعية وبذلك 

يكون الطاعن هو �ساحب ال�سفة يف متثيل اال�سم التجاري باعتباره مالكها الوحيد 

وبذلك يكون احلكم الـمطعون فيه الذي ق�سى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري 

ا على غري �سند من الواقع والقانون. ذي �سفة قائماً

التي  الـم�ستندات  اأهمل  قد  فيه  الـمطعون  احلكم  فاإّن  الت�سبيب  يف  الق�سور  عن  اأما 

تقّدم بها الطاعن الإثبات �سفته يف الدعوى مما ي�سمة بالبطالن الـمطلق.

اأرفق بدعواه ال�سجل التجاري الذي يو�سح  فاإّن الطاعن قد  الثالث  ال�سبب  اأما عن 

�سفته يف الدعوى واحلكم الطعني مل يفح�س اأوراق الدعوى مما اأدى اإىل نتيجة عك�سية.

وبناء على كل ما تقّدم فهو يطلب نق�س احلكم الـمطعون فيه بجميع اأجزائه والق�ساء 

ا برف�س اال�ستئناف وتاأييد حكم حمكمة اأول درجة وب�سفة احتياطية اإحالة  جمدداً

ا بهيئة اأخرى. الق�سية اإىل حمكمة اال�ستئناف للف�سل فيها جمدداً

ب�سند  م�سفوعا  �سدها  الـمطعون  ممثل  طرف  من  الـمحرر  الرد  بتقرير  جاء  وحيث 

رف�س  اإىل طلب  فيها  انتهى  والذي  العليا  الـمحكمة  اأمام  الـمقبول  الـمحامي  توكيل 

االأحوال  من  حال  باأي  يجوز  وال  العام  النظام  من  ال�سفة  اأّن  اإىل  ا  ا�ستناداً الطعن 
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الفقه  عليه  ا�ستقر  ما  وهذا  نف�سها  تلقاء  من  بها  تق�سي  اأن  وللمحكمة  خمالفتها 

اأثرها  الوظيفية يكون  ما تعامل ب�سفته  ا على  �سخ�سيًّ الدعوى  رفع  , الأن  والق�ساء 

الرف�س لرفعها على غري ذي �سفة.

الــمــحــكــمــة

من حيث ال�سكل : حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه و�سيغه القانونية فهو بذلك 

. حري بالقبول �سكالاً

من حيث الـمو�سوع :

فيها  القول  الـمطعون فيه لوحدة  النعي على احلكم  اأ�سباب  النعي بجملة  اأّن  حيث 

املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع  التي  التجارية  ال�سركات  خالف  على  اأنه   ذلك  �سديد 

وبذمة مالية م�ستقلة بذاتها ومنف�سلة عن كل �سريك فيها فاإّن املوؤ�س�سات الفردية 

لي�ست لها تلك ال�سخ�سية املعنوية الأنها ال تتخذ �سكل ال�سركات التجارية وهي يف 

حقيقة االأمر ا�ستثمار للمال يف م�سروع جتاري ميلكه �سخ�س طبيعي , وهذا املال يكون 

ا من الذمة املالية لل�سخ�س الطبيعي مبلكّيته ال يكون له كيان م�ستقل عن ذاتية  جزءاً

ال�سخ�س الطبيعي حتى ولو كانت ت�سميته جتارية ومغايرة ال�سم ال�سخ�س الطبيعي 

ا لذلك فاإّن ال�سخ�س الطبيعي ي�ساأل عن ديون ن�ساطه التجاري الفردي وحده. وتبعاً

با�سم  اأنها   .......... لـموؤ�س�سة  التجاري  ال�سجل  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  لـما 

مالكها................ وهو تاجر فرد وا�سمه التجاري موؤ�س�سة ......... ون�ساطها 

هو جتارة الـمحا�سيل الزراعية ومن ثّم يكون الـمدعي )الطاعن االآن( هو �ساحب 

ال�سفة يف متثيل املوؤ�س�سة التي حتمل اال�سم التجاري ال�سالف ذكره باعتباره مالكها 

الوحيد وتكون م�سلحته قائمة يف الـمطالبة بديون املوؤ�س�سة املرتتبة عن ن�ساطها 

ا  خالفاً  , والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )3( الثالثة  للمادة  ا  تطبيقاً

هي  �سمنان  بن  موؤ�س�سة  اأّن  اعتربت  ملا  فيه  الـمطعون  احلكم  حمكمة  اإليه  ذهبت  ملا 

�ساحبة ال�سفة يف الدعوى دون الـمدعي )الـم�ستاأنف( م�ستندة يف ذلك اإىل ك�سف 

ا  احل�ساب دون الرجوع اإىل ال�سجل التجاري للموؤ�س�سة و�ساحبها وهو ما يعد ق�سوراً

منها يف التمحي�س اأدى بها اإىل خمالفة الثابت باالأوراق وبالتايل خمالفة القانون 

املوجبني للنق�س.

ا على ما �سبق بيانه واإذ ثبت لدى هذه الـمحكمة توفر ال�سفة يف  وحيث اأنه تاأ�سي�ساً
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ا ملا ذهب اإليه احلكم الـمطعون فيه فاإنه يتعنّي نق�سه واإحالة الدعوى  الدعوى خالفاً

الكفالة  ورد  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  اأ�سدرته  التي  الـمحكمة  اإىل 

ا اإىل املواد )1٨3 , 247 , 260(  للطاعن واإلزام الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ا�ستناداً

من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية 

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

واإحالة الدعوى اإىل الـمحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة 

ورد الكفالة اإىل الطاعن واإلزام الـمطعون �سدها بالـم�ساريف.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/1م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨4(

الطعن رقم 2016/190م

حتكيم )اإجراءات – موؤقتة- اخت�سا�س( - اأمر )عري�سة – اخت�سا�س( 

م�سائل  - من  باعتبارها  حتفظية  اأو  موؤقتة  اإجراءات  باتخاذ  االخت�سا�س  اإّن 

من   )9( الـمادة  يف  اإليها  الـم�سار  الـمخت�سة  اال�ستئناف  ملحكمة  يكون  التحكيم 

بطالن  بدعوى  الـمخت�سة  اال�ستئناف  حمكمة  الخت�سا�س  ا  تبعاً وذلك  القانون 

رقم  ال�سلطاين  الـمر�سوم   )2( بند   )٥4( الـمادة  ن�س  )راجع  التحكيم  حكم 

يف  حتفظية  اإجراءات  باتخاذ  االأمر  اأنعدام  ذلك  على  ويرتتب  )2007/3م( 

حالة �سدوره من قا�سي ا�ستئناف فرد اأو من قا�سيني اإذ الـمقرر اأن ي�سدر االأمر 

الـمخت�سة  باعتبارها  الـمخت�سة  اال�ستئناف  حمكمة  هيئة  كامل  من  الـمذكور 

ال�سلطاين  الـمر�سوم  من   )2 بند   ٥4 )مادة  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  بنظر 

رقم )2007/3م(.

االأمر على عري�سة الذي اأ�سدره قا�سي ا�ستئناف يف رد احلجز التحفظي اإذا مل  -

ا وتق�سي الـمحكمة بذلك من تلقاء نف�سها. يكن من كامل الهيئة يكون منعدماً

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعنة 

�سركة  الثانية  �سدها  املطعون  مع  اأبرمت  قد  كانت   .................. �سركة 

............... بالت�سامن مع موؤ�س�سة ...............)قيد الت�سفية( عقد مقاولة 

من الباطن بتاريخ 2012/12/٥م لتنفيذ جزء من اأعمال م�سروعي تطوير مطاري 

النقل واالت�ساالت -  الـمطعون �سدها االأوىل - وزارة  الـم�سند من  م�سقط و�ساللة 

الـمقاولة  عقد  ت�سمن  وقد  2011/7/3م  بتاريخ   )NCR( االأ�سلي  الـمقاول  اإىل 

من الباطن يف البند )20( �سرط حتكيم , واأّن املطعون �سدها االأوىل قامت بتاريخ 

201٥/2/9م باإنهاء عقد الـمقاولة الرئي�سي الـمربم بينها واملطعون �سدها الثانية 
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الر�سالة  واأر�سلت  االختيارية  الت�سفية  يف  نف�سها  اإدخال  اإىل  باالأخرية  حدا  مما 

الـموؤرخة 201٥/3/1٨م اإىل الطاعنة تخطرها بقرار الت�سفية وباأن الـم�سفي هو 

مكتب ..... ........ كما قامت الـمطعون �سدها الثانية مبوجب الر�سالة الـموؤرخة 

رغم  الـم�سروع  ومغادرة  الباطن  من  العقد  الإنهاء  الطاعنة  باإنذار  201٥/3/1٨م 

اأّن الطاعنة نّفذت بع�س التزاماتها مبوجب عقد الـمقاولة من الباطن حيث قامت 

تقم  ومل  والثانية  االأوىل  �سدهما  الـمطعون  حيازة  يف  االآن  وهي  معّدات  بتوريد 

الـمذكورتان باأداء كامل قيمة تلك الـمعدات وقيمة االأعمال رغم اأّن املطعون �سدها 

الـمطعون  وقامت  بل  االأوىل  �سدها  الـمطعون  من  الدفعات  بع�س  ت�سّلمت  الثانية 

�سدها الثانية وبتاريخ 201٥/3/2٥م مبخاطبة بنك )HSBC( وح�سلت على مبلغ 

ال�سمان )1.222.٥00 ر.ع( الذي كانت قد اأودعته الطاعنة لدى البنك الـمذكور 

الـمعدات  اأّن  الطاعنة  وا�ستطردت  الباطن  من  الـمقاولة  اأعمال  اأداء  حل�سن  �سماناًا 

يف  يتمثل  �سدهما  املطعون  بحوزة  بقائها  على  خطر  وهنالك  لها  مملوك  مال  هي 

اإمكانية ت�سّرف الـمطعون �سدها الثانية يف الـمعدات الأغرا�س �سداد ديون الـمقاول 

االأ�سلي من قبل الـم�سفي مما حدا بالطاعنة بتاريخ 201٥/11/1٥م بطلب اإ�سدار 

ا للـمادتني )9( و )14( من قانون التحكيم مينع اأي طرف  اأمر على عري�سة ا�ستناداً

وي�سمل ذلك منع الـم�سفي من و�سع يده على الـمعدات الـمبّينة يف الك�سف الـمقدم 

من الطاعنة اإىل حني االنتهاء من اإجراءات التحكيم الذي مل يتم ال�سروع فيه بعد.

االأمر على  م�سقط  اال�ستئناف  اأحد ق�ساة حمكمة  اأ�سدر  201٥/11/24م  وبتاريخ 

عري�سة رقم )201٥/690م( وجاء كاالآتي :-

يد  و�سع  منع  تقرر  التحكيم  قانون  من   )14( و   )9( الـمادتني  على  االطالع  )بعد 

مكتب م�سفي الـمطلوب �سدها االأمر االأوىل واملطلوب �سدها الثانية من التعر�س اأو 

الت�سرف بالـمعدات الـمذكورة بالـم�ستند رقم )٥( الـمرفق بالطلب ملطاري م�سقط 

و�ساللة وكذلك طالبة االأمر حتى ي�سدر حكم بات يف النزاع بطريق التحكيم وذلك 

عمالاً بالـمادتني )9 و 14( من قانون التحكيم والـمادة )190( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية .................... قا�سي مبحكمة اال�ستئناف م�سقط.

وملا مل تر�س املطعون �سدهما االأوىل والثانية فقد تظلمتا �سد االأمر ال�سادر على 

رقمي  التظلمني  مبوجب  وذلك  اأعاله  اإليه  الـم�سار  )201٥/690م(  رقم  عري�سة 

مبحكمة  التجارية  الدائرة  قررت  واللذين  )201٥/٨0٥م(  و  )201٥/7٥٨م 
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اال�ستئناف م�سقط �سمهما لي�سدر فيهما حكم واحد وقد �سدر احلكم يف التظلمني 

ويف  �سكالاً  التظلمني  بقبول  احلكم  وق�سى  2016/1/1٨م  بجل�سة  اإليهما  الـم�سار 

ا برف�س الطلب  الـمتظلم منه والق�ساء جمدداً باإلغاء االأمر على عري�سة  الـمو�سوع 

واألزمت الـمتظلم �سدها االأوىل )�سركة ...........( بالـم�ساريف , وقد اأورد احلكم 

يف التظلمني اأ�سباب احلكم باإلغاء االأمر على عري�سة رقم )201٥/690م( وال ترى 

من  ا  الحقاً تو�سيحه  يتم  �سوف  ملا  ا  وفقاً االأ�سباب  تلك  ل�سرد  اأهمية  الـمحكمة  هذه 

اأ�سباب ال عالقة لها مبو�سوع االأمر على عري�سة رقم )201٥/690م(.

ولـما مل يحز احلكم ال�سالف الذكر لدى الطاعنة )�سركة ..........( فقد طعنت 

فيه بالنق�س لدى الـمحكمة العليا بالطعن الـماثل رقم )2016/190م( الذي اأودعت 

2016/2/2٥م موقعة من االأ�ستاذ اآدم  �سحيفته اأمانة �سر الـمحكمة العليا بتاريخ 

حممد اأحمد النور املقبول لدى املحكمة العليا وذلك مبوجب �سند وكالة �سادرة من 

واأبرز ما  العليا  الـمحكمة  اأمام  الكاتب بالعدل مب�سقط جتيز له حق الطعن  دائرة 

الـمقررين قانوناًا وقد بني الطعن على �سبب تنعى به  يفيد �سداد الر�سم والكفالة 

الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه وتدور اأوجه 

. �سبب الطعن حول اأ�سباب مو�سوعية وال يتطلب الف�سل يف الطعن التعر�س لها تف�سيالاً

اأعلنت املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن وردت �سركة ......... بالت�سامن مع موؤ�س�سة 

مدعما  و�سركاوؤهم   ...................... الـم�سفي  بو�ساطة  لال�ستثمار  ُعمان 

رافعته  واإلزام  الطعن  رف�س  والتم�س  الر�سمية  اجلريدة  ومن  الوكالة  ب�سند  رده 

الـم�ساريف , وقّدمت الطاعنة التعقيب على املطعون �سدها الثانية مبذكرة طلبت 

االأمر  طلب  يف  منه  الـمتظلم  االأمر  وتاأييد  فيه  الـمطعون  احلكم  نق�س  ختامها  يف 

على عري�سة رقم )201٥/690م( وقّدمت الـمطعون �سدها الثانية مذكرة تعقيب 

الـم�ساريف واأما بالن�سبة  201٥/7/4م طلبت رف�س الطعن واإلزام رافعته  موؤرخة 

نهاية  النقل واالت�ساالت فهي مل تتقدم مبذكرة يف  وزارة  االأوىل  للمطعون �سدها 

االأجل الـمحدد لذلك.

الـمحكمة 

. وحيث ا�ستوفى الطعن االأو�ساع القانونية الـمقررة �سكالاً ومن ثمَّ يتعنّي قبول الطعن �سكالاً

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن فاإنه - وكما �سلف القول - اإن اأ�سباب الطعن وما تالها 

من  عري�سة  على  االأمر  ب�سّحة  تتعلق  مو�سوعية  اأ�سباب  على  انطوت  مذكرات  من 
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عدمها كيفما ورد ب�سحيفة الطعن والـمذكرات الالحقة لها ومتى كان الـمقرر قانوناًا 

وما جرى به ق�ساء هذه املحكمة اأنها غري مقّيدة بتكييف اخل�سوم اأو بطلباتهم ومتى 

كان ذلك وكان الـمقرر قانوناًا اأنه يجوز للخ�سوم التم�سك بانعدام احلكم وللمحكمة 

رقم  عري�سة  على  االأمر  وكان  ذلك  كان  ومتى   , نف�سها  تلقاء  من  لذلك  تت�سدى  اأن 

)201٥/690م( قد اأ�سدره اأحد ق�ساة حمكمة اال�ستئناف مب�سقط بينما اأّن الـمقرر 

بالـمادتني )9( و )14( من قانون التحكيم اللتني ا�ست�سهد بهما القا�سي م�سدر االأمر 

على عري�سة رقم )201٥/690م( اأن التدابري الـموؤقتة اأو التحفظية - �سواء قبل 

البدء يف اإجراءات التحكيم اأو اأثناء �سريها - تتخذها الـمحكمة الـمن�سو�س عليها 

ت الـمادة )9( من قانون  يف الـمادة )9( بناء على طلب اأحد طريف اخل�سومة وقد ن�سّ

التحكيم رقم )1997/47م( الـمعدلة بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/3م( على 

ما يلي :-

الق�ساء  اإىل  القانون  هذا  يحيلها  التي  التحكيم  م�سائل  لنظر  االخت�سا�س  يكون   «

الـم�سار  الق�سائية  ال�سلطة  لقانون  ا  وفقاً النزاع  بنظر  الـمخت�سة  للمحكمة  الُعماين 

اأو يف اخلارج فيكون  ُعمان  �سواء جرى يف  ا  ا دولياً التحكيم جتارياً اإذا كان  اأما   , اإليه 

االخت�سا�س  اأّن  الن�س  هذا  من  وي�ستفاد   « م�سقط  اال�ستئناف  ملحكمة  االخت�سا�س 

يكون ملحكمة  التحكيم  م�سائل  من  باعتبارها  اأو حتفظية  موؤقتة  اإجراءات  باتخاذ 

ا الخت�سا�س  اال�ستئناف الـمخت�سة الـم�سار اإليها يف الـمادة )9( من القانون وذلك تبعاً

الـمادة  ن�س  )راجع  التحكيم  حكم  بطالن  بدعوى  الـمخت�سة  اال�ستئناف  حمكمة 

اأنعدام  ذلك  على  ويرتتب  )2007/3م(  رقم  ال�سلطاين  الـمر�سوم   )2( بند   )٥4(

من  اأو  فرد  ا�ستئناف  قا�سي  من  �سدوره  حالة  يف  حتفظية  اإجراءات  باتخاذ  االأمر 

اال�ستئناف  حمكمة  هيئة  كامل  من  الـمذكور  االأمر  ي�سدر  اأن  الـمقرر  اإذ  قا�سيني 

٥4 بند  الـمخت�سة باعتبارها الـمخت�سة بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم )مادة 

2( من الـمر�سوم ال�سلطاين رقم )2007/3م(.

ولـما كان كل ذلك وكان االأمر على عري�سة رقم )201٥/690م( قد اأ�سدره قا�سي 

فاإّن االأمر  اأعاله ومن ثّم  للمواد  الهيئة وبالـمخالفة  ا�ستئناف فرد ولي�س من كامل 

كان  ومتى   , نف�سها  تلقاء  من  بذلك  الـمحكمة  وتق�سي  ا  منعدماً يكون  الذكر  �سالف 

األغى االأمر رقم )201٥/690م(  احلكم املطعون فيه قد خالف هذا الراأي عندما 

الأ�سباب مو�سوعية ومل يتعر�س النعدام االأمر الـمذكور ومن ثّم يتعنّي نق�سه.
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ا للف�سل فيه من حيث توافر كل العنا�سر التي تكفي  ولـما كان مو�سوع الدعوى �ساحلاً

الإظهار وجه احلق يف الدعوى دون احلاجة اإىل اإجراءات اإثبات اأو حتقيقات ومن ثّم 

201٥/٨0٥م( وذلك  و  لـمو�سوع التظّلمني رقمي )7٥٨  فاإّن هذه املحكمة تت�سدى 

باإلغاء االأمر على عري�سة رقم )201٥/690م( والق�ساء من جديد بانعدام االأمر 

ال�سالف الذكر مع اإلزام الطاعنة )طالبة االأمر( بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.

ا لن�س الـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية. وذلك ا�ستناداً

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

رقم  عري�سة  على  االأمر  باإلغاء  201٥/٨0٥م(  و   7٥٨( رقمي  للتظلمني  والت�سدي 

اإليه  الـم�سار  عري�سة  على  االأمر  بانعدام  جديد  من  والق�ساء  )201٥/690م( 

واألزمت الطاعنة بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/1م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨٥(

الطعن رقم 2016/216م

�سهادة) قدح- رد- نق�س( – حمكمة ) مو�سوع- حتقيق – ت�سبيب – ق�سور(

عدم التفات الـمحكمة للقدح الـموجه لل�سهود من كون اأحدهما �سقيق الـمطعون  -

�سده والثاين يعمل لديه )وهي �سهادة خادم لـمخدومه( وهو قدح قانوين وجيه 

فيه اإهدار حلق الدفاع ومن �ساأنه التاأثري على وجه الف�سل يف الدعوى وبالتايل 

ي�سم حكمها بالعوار الـموجب للنق�س.

ا على حمكمة الـمو�سوع التحقيق يف الدعوى بناء على ما توفر لديها من  - كان لزاماً

قرائن ومعطيات للوقوف على احلقيقة الأن من اأوكد واجباتها متحي�س الدعوى 

والتدقيق فيها الإعالء كلمة احلق واأّن تخليها عن هذا الواجب يجعل ق�ساءها 

ا يف الت�سبيب وبالتايل عر�سة للنق�س. قا�سراً

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع يف اأن الـمدعي يف االأ�سل )الـمطعون �سده االآن( قد اأقام الدعوى 

الـمدعى عليه يف  باإلزام  ا احلكم  �سد املدعى عليه يف االأ�سل )الطاعن االآن( طالباً

طلباته  عّدل  ثم  له  التعّر�س  وعدم  الـموؤجرة  الـم�ساحة  كامل  بت�سليمه  االأ�سل 

ا ف�سخ العقد الـمربم بني الطرفني واإلزام الـمطلوب بدفع مبلغ )9100  اخلتامية طالباً

ر.ع( عن اخل�سائر.

�سنوات  ثالث  ملدة  مزرعة  عليه  الـمدعى  من  ا�ستاأجر  اأنه  لدعواه  ا  �سرحاً وقال 

املدعى  اأّن  اإال  للموؤجر  تبقى  الـم�ساحة  وباقي  ونيف  فداناًا  ع�سر  خم�سة  م�ساحتها 

الـموؤجرة ال  الـم�ساحة  عليه مل يلتزم مبا جاء يف العقد وقام با�ستغالل جانب من 

تقل عن فدانني فطلب منه التخلي عن ذلك وت�سليمها اإليه لكنه تعّنت ورف�س وبناء 

على ذلك فهو يطلب احلكم طبق الطلبات ال�سالفة.
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 )٨( رقم  الدعوى  لهذه  الواقع �سمها   )16( رقم  الدعوى  املطلوب  اأقام  جهته  ومن 

االإيجار  يدفع  ومل  العقد  ببنود  اأخل  قد  الـم�ستاأجر  اأي  عليه  الـمدعى  باأن  ا  ذاكراً

ومل  الكهرباء  فواتري  ي�سدد  ومل  الدعوى  رفع  تاريخ  حتى  يونيو  �سهر  عن  ال�سهري 

ا احلكم بف�سخ العقد الـمربم بينهما واإعادة احلال اإىل  يحافظ على الـممتلكات طالباً

ما كان عليه قبل التعاقد واإلزام الـم�ستاأجر بدفع االأجرة الـمتاأخرة من تاريخ اإبرام 

العقد حتى انتهائه اأو الت�سليم الفعلي لالأر�س حمل التداعي.

وبتاريخ 2014/6/10م حكمت حمكمة اأول درجة :

يف الدعوى االأ�سلية رقم )2013/٨م( الـمقامة من امل�ستاأجر برف�سها واإلزام رافعها 

بالـم�ساريف.

 .... ا  فرعيًّ عليه  املدعى  اإلزام   : الـموؤجر  من  الـمقامة  الفرعية  الدعوى  يف 

)7.1٨6/200ر.ع(  مقداره  ا  مبلغاً )الـموؤجر(  للمدعي  يوؤدي  باأن  )الـم�ستاأجر( 

ا عن  وما ي�ستجد من اأجرة حلني الت�سليم الفعلي واإلزامه مببلغ )300 ر.ع( تعوي�ساً

�سجرة الليمون و�سجرتي النخيل واإلزامه بالـم�ساريف ومبلغ )100 ر.ع( عن اأتعاب 

الـمحاماة ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات.

فا�ستاأنفه الطرفان :

ا احلكم له بطلباته االبتدائية  للم�ستاأجر باال�ستئناف رقم )2٨6( طالباً بالن�سبة 

ا ف�سخ عقد االإيجار. وبالن�سبة للموؤجر باال�ستئناف رقم )3٨6( طالباً

وبتاريخ 2016/1/7م حكمت حمكمة اال�ستئناف :

باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف فيما ق�سى به من قيمة اإيجارية ورف�س الدعوى الفرعية 

)الـمقامة من الـموؤجر( وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف فيما عدا ذلك واإلزام الـم�ستاأنف 

�سده بالـم�ساريف.

ويف اال�ستئناف الفرعي )الـمقام من الـموؤجر( بعدم جوازه.

ميكن  مل  املوؤجر  اأّن  اأكدا  الذين  الـم�ستاأجر  �ساهدي  �سهادة  على  ا  تاأ�سي�ساً وذلك 

مع  يتوافق  ما  وهو  الـمزرعة  عن  الـمياه  ومنع  بالـمزرعة  االنتفاع  من  الـم�ستاأجر 

اأو  االإيجار  اأّن  ومبا   , التالفة  الزراعات  بع�س  هناك  اأّن  اأثبت  الذي  اخلبري  تقرير 

فاإّن احلكم ب�سداد االإيجار يكون يف  الـمقابل لالنتفاع واّن هذا االنتفاع مل يح�سل 

الفرعية  الدعوى  ورف�س  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  الق�ساء  يتعني  مما  طريقه  غري 

)الـمتعلقة باالإيجار(.

واّن طلب التعوي�س من الـم�ستاأجر فاإّن هذا االأخري مل يقّدم ما يفيد حدوث اأ�سرار له 
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من جّراء منع الـموؤجر له من ا�ستغالل الـمزرعة فاإّن الـمحكمة توؤيد حكم الرف�س.

وعن اال�ستئناف الفرعي الذي ينح�سر طلبه يف ف�سخ عقد االإيجار هذا الطلب قد 

اأغفلته حمكمة اأول درجة ومل ترد عليه فاإنه ال يجوز ا�ستئناف الطلبات الـمغفلة , 

والـمحكمة تق�سي بعدم جوازه.

اأودعت  �سحيفة  مبوجب  النق�س  بطريق  احلكم  هذا  يف  )الـموؤجر(  الطاعن  فطعن 

الوكالة  �سند  بها  ا  مرفقاً اأمامها  مقبول  حمام  من  موقعة  العليا  الـمحكمة  �سر  اأمانة 

ا  وم�سحوبة مبا يفيد �سداد الر�سوم الـمقررة والكفالة , واأعلن الـمطعون �سده �سخ�سيًّ

ومل ي�ستعمل حقه يف الرد.

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  حا�سلها  اأ�سباب  ثالثة  على  الطعن  اأقيم  وحيث 

والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل.

فاحلكم املطعون فيه خالف اأحكام املادتني )1٥6 , 1٥7( من قانون املعامالت املدنية 

اإذ اأّنه من الثابت اأّن املوؤجر �سّلم العني الـماأجورة للم�ستاأجر وهذا االأخري مل ي�سدد 

اإىل  اأدى  مما  القائمة  واالأ�سجار  الـمزروعات  اإهمال  اإىل  باالإ�سافة  االإيجار  معلوم 

فيه  الـمطعون  واحلكم  بتقريره  اخلبري  اأثبته  ح�سبما  بالكامل  الـمزرعة  خراب 

التفت عن هذا كله بعدم تطبيق ن�سو�س القانون وخا�سة الـمادتني )٥23 و ٥44( 

دفع  دون  الـموؤجرة  بالعني  انتفع  الـم�ستاأجر  اأّن  اإذ  الـمدنية  الـمعامالت  قانون  من 

الـمقابل لهذا االنتفاع والـمحافظة على العني.

ا ملا جاء بت�سبيب  اأما عن ال�سبب الثاين والـممثل يف الق�سور يف الت�سبيب فاإنه خالفاً

ا�ستغالل  من  الـم�ستاأجر  منع  الـموؤجر  باأن  ي�سّرحا  مل  ال�ساهدين  فاإّن  الـمحكمة 

من  الـمزرعة  ا�ستغل  الـم�ستاأجر  كان  اإن  يعرفان  ال  باأّنهما  �سّرحا  بل  الـمزرعة 

اأن الطاعن قدح  اإىل ذلك  اأ�سف   , ال�ساهدين  , ويف ذلك حتريف ل�سهادة  عدم ذلك 

)اخلادم  العمل  وبعالقة  �سقيقه  فهو  لالأول  بالن�سبة  القرابة  ب�سلة  �سهادتهما  يف 

والـمخدوم( بالن�سبة لل�ساهد الثاين فهو يعمل لدى الـم�ستاأجر اإال اأّن الـمحكمة مل 

تلتفت لهذا الدفع اجلوهري الذي قد يتغري به وجه الراأي يف الدعوى.

ومن جهة اأخرى فاإّن الـمحكمة مل ت�ستند اإىل تقرير اخلبري الذي اأكد اأنه ال وجود 

لـمنع من اال�ستغالل اإذ عاين الـم�ستاأجر مع عّماله بالـمزرعة يبا�سرون عملهم فيها , 

كما عاين وجود اأ�سجار قدمية للطاعن قد مت اإتالفها وحرقها ومل يقف على اأي دليل 
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الـمعرو�سة  ال�ساأن بالن�سبة لالأوراق  الـمزرعة واالنتفاع بها وكذلك  ا�ستغالل  لعدم 

من  الـمطعون �سده  الطاعن مبنع  قيام  دليل على  اأي  بها  الـمحكمة فال يوجد  على 

بني  العالقة  اأّن  كما   , االإيجار  مّدة  طيلة  بها  االنتفاع  وعدم  الـمزرعة  ا�ستغالل 

الطرفني يحكمها عقد اإيجار واإن كان الطاعن قد اأوفى بالتزاماته الـمن�سو�س عليها 

ا يف ت�سليم الـمفاتيح والعني الـماأجورة لتمكني املطعون  بهذا العقد والـمتمثلة اأ�سا�ساً

ا يف االنتفاع بها اإال اأّن هذا االأخري اأخل بالتزاماته التعاقدية  �سده ب�سفته م�ستاأجراً

ومل  الطرفني  من  عليه  موقع  العقد  واأّن  خا�سة  االإيجار  معلوم  دفع  يف  والـمتمثلة 

يطعن فيه اأي منهما باأي قدح وهو بالتايل منتج الآثاره والـمحكمة مل تعره اأي اأهمية 

ومل تلتفت له.

ومن جهة اأخرى فاإّن حمكمة احلكم الـمطعون فيه قد عّلقت على طلب الف�سخ بكونه 

اأّن هذا الطلب لي�س مغفالاً  اإذ  طلب مغفل وال يجوز ا�ستئنافه وهو تعليل غري موفق 

ا لذكره يف اأ�سباب حكم حمكمة اأول درجة دون  ا نظراً واإمنا رف�سته الـمحكمة �سمنياً

الـمنطوق ومن ثّم كان على حمكمة ثاين درجة اأن تكّيف هذا الطلب بطريقة قانونية 

 ) جتاري  )2006/434م  رقم  الطعن  يف  العليا  الـمحكمة  اأقرته  ما  وهو  �سحيحة 

ا ,  ا �سمنياً بقولها : » اإن اإغفال الطلب يف الـمنطوق رغم ذكره يف االأ�سباب يعدُّ رف�ساً

ا بني االأ�سباب والـمنطوق موؤداه جواز الطعن يف احلكم ... ». وال يعدُّ اإغفاله تناق�ساً

العقد �سريعة الطرفني  القيمة االإيجارية مبقت�سى  وبذلك يكون الطاعن حمق يف 

التي  الكهرباء  فواتري  بقيمة  املطالبة  يف  وكذلك  ال�ساأن  هذا  يف  القانون  قرره  وما 

ا�ستهلكها طوال مّدة االإيجار واأحقيته كذلك يف التعوي�س عن االأ�سجار التي اأتلفها 

املطعون �سده بفعله ملا تعمد حرقها.

اأما عن ال�سبب الثالث واملتمثل يف الف�ساد يف اال�ستدالل :

قوالاً باأن حمكمة احلكم املطعون فيه اعتمدت يف ق�سائها على �سهادة �ساهدين ثبت 

القدح فيهما دون اأن تلتفت لهذا القدح اأو النظر والبحث يف تقرير االختبار ومدى 

االلتزام ببنود عقد االإيجار الـمربم بني الطرفني �سريعتهما وهو ما اأدى باحلكم اإىل 

ف�سالاً   . اال�ستدالل  يف  بالف�ساد  ي�سمه  مبا  �سائغة  غري  وقرائن  باأ�سباب  اال�ستدالل 

عن االإخالل بحق الدفاع لـما اأهدرت الـمحكمة طلب الطاعن با�ستبعاد اأقوال �سهود 

ال�سادقة  الفعلية  بال�سهادة  اإتيانها  وعدم  واملجاملة  القرابة  ل�سلة  �سده  املطعون 

وباليقني الذي ي�سح اأن يكون دليالاً يف االأوراق , كما ا�ستبعد احلكم تقارير اخلرباء 
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دون اأن تعلل راأيها يف ذلك.

اإىل  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  يطلب  فهو  تقّدم  ما  كل  على  وبناء 

ا بهيئة مغايرة. حمكمة ا�ستئناف �سحار للنظر فيها جمدداً

ا ومل ي�ستعمل حقه يف الرد. وحيث اأعلن الـمطعون �سده ب�سحيفة الطعن �سخ�سيًّ

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه و�سيغه القانونية فهو بذلك حري بالقبول من 

الناحية ال�سكلية.

من حيث الـمو�سوع :

لتداخلها  جمتمعة  النعي  اأ�سباب  بكافة  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اأّن  حيث 

يف  التامة  ال�سلطة  املو�سوع  ملحكمة  كان  ولئن  اأنه   ذلك  �سديد  فيها  القول  ووحدة 

اأقوال  وتقدير  اأدّلة  من  لها  يقّدم  ما  تقدير  ويف  الدعوى  يف  الواقع  فهم  حت�سيل 

ال�سهود وا�ستخال�س الواقع منها ح�سبها يف ذلك اأن تبنّي احلقيقة التي اقتنعت بها 

واأال تخرج باأقوال ال�سهود اإىل غري ما يوؤدي اإليه مدلولها اأو اإىل حتريفها واأن تقيم 

تبنّي  فقد  الـماثلة  الدعوى  يف  اأّنه  اإال   , حلمله  تكفي  �سائغة  اأ�سباب  على  ق�ساءها 

�سهادة  على  ق�سائها  يف  اعتمدت  قد  املحكمة  اأّن  فيه  املطعون  احلكم  اإىل  بالرجوع 

ال�ساهدين , و�سببت حكمها قوالاً : » باأن الـمحكمة ا�ستمعت اإىل �ساهدي الـم�ستاأنف 

ا )اأي الـمطعون �سده االآن( الذين قررا اأّن الـم�ستاأنف �سده )اأي الطاعن االآن(  اأ�سليًّ

مل ميكن الـم�ستاأنف من االنتفاع بالـمزرعة ... » ورتبت على ذلك اأثره القانوين باأن 

ق�ست برف�س طلباته الـمتمثلة يف االإيجار وخال�س فواتري الكهرباء اإىل غري ذلك 

من الطلبات االأخرى.

وحيث اأنه على خالف ذلك فقد ات�سح مبطالعة �سهادة ال�ساهدين الـمدّونة مبح�سر 

جل�سة يوم 201٥/12/23م اأّن هذين االأخريين �سهدا بعدم علمهما اإن كان الـمطعون 

�سده قد ا�ستغل الـمزرعة مو�سوع التداعي من عدم ذلك وهو ما ت�سمنه منت احلكم 

ال�ساهدين وكما  ل�سان كل من  ال�سهادة كما جاءت على  �سرد هذه  اأعاد  الذي  نف�سه 

ا وهو ما يتناق�س مع ما جاء ب�سند احلكم  مت ت�سجيلها مبح�سر اجلل�سة الـمذكور اآنفاً

وبذلك تكون الـمحكمة قد حّرفت �سهادة ال�ساهدين واأخرجتها من �سياقها مبا اأّثر 

على نتيجة حكمها.
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وحيث اأّنه ف�سالاً عن ذلك فاإّن عدم التفات الـمحكمة للقدح الـموجه لل�سهود من كون 

اأحدهما �سقيق الـمطعون �سده والثاين يعمل لديه )وهي �سهادة خادم لـمخدومه( 

وهو قدح قانوين وجيه فيه اإهدار حلق الدفاع ومن �ساأنه التاأثري على وجه الف�سل 

يف الدعوى وبالتايل ي�سم حكمها بالعوار الـموجب للنق�س.

بها  القائم  الدعوى  افتتاح  عري�سة  اإىل  بالرجوع  فاإنه  ذلك  على  زيادة  اأنه  وحيث 

الـمطعون �سده قد تبنّي اأنه يح�سر منازعته يف م�ساحة زهيدة مل ميكنه الـمدعى 

عليه )الطاعن االآن( منها واأن حتّوزه بالـمزرعة وب�سط �سيطرته عليها ثابت بدليل 

التي  االأوىل  االأ�سهر  يف  الـمزرعة  خدمة  �سبيل  يف  بذلها  التي  باخل�سائر  مطالبته 

تلت اإبرام العقد , كما اأّن العقد الرابط بني الطرفني ال زال �ساري الـمفعول ومنتجا 

على  بناء  الدعوى  يف  التحقيق  الـمو�سوع  حمكمة  على  ا  لزاماً فكان  بينهما  الآثاره 

واجباتها  اأوكد  من  الأن  احلقيقة  على  للوقوف  ومعطيات  قرائن  من  لديها  توفر  ما 

الواجب  هذا  عن  تخليها  واأّن  احلق  كلمة  الإعالء  فيها  والتدقيق  الدعوى  متحي�س 

ا يف الت�سبيب وبالتايل عر�سة للنق�س. يجعل ق�ساءها قا�سراً

وحيث اأّن النعي بال�سق االأخري من اأ�سباب النعي والـمتمثل يف طلب ف�سخ العقد الـمقدم 

من الطاعن االآن لدى حمكمة البداية فهو غري �سديد اإذ اأّن القول باأحقية الطاعن 

يف الطعن باال�ستئناف بخ�سو�س هذا الطلب )اأي الف�سخ( الأن الـمحكمة ولئن اأغفلت 

ا مغفالاً ويحق  يعد طلباً وبالتايل مل  االأ�سباب  تناولته يف  اأّنها  اإال  يف منطوق حكمها 

ا لذلك جواز الطعن فيه باال�ستئناف هو قول مردود , اإذ تبنّي مبطالعة احلكم  تبعاً

الطلبات مل  بالطلبات اخلتامية وهذه  ما دّون  اقت�سر يف نظره على  اأنه  االبتدائي 

ا لذلك الطعن عليه  يكن من �سمنها طلب الف�سخ ومل تتناوله الـمحكمة وال يجوز تبعاً

يف  احلكم  فجاء  ا  ابتدائياً الـمنظورة  الطلبات  �سمن  من  يكن  مل  الأنه  باال�ستئناف 

طريقه من هذه الناحية.

فلهذه االأ�سباب 

ا ونق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكالاً ومو�سوعاً

بهيئة  ا  جمدداً فيها  النظر  الإعادة  اأ�سدرته  التي  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

مغايرة واألزمت املطعون �سده بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعن.



– 960 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/1م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨6(

الطعن رقم 2016/٨0م

قوة قاهرة )حادث مروري( 

هو  - تابعه  اأو  الناقل  يكن  مل  ولو  حتى  قاهرة  قّوة  يعترب  ال  الـمروري  احلادث 

الـمت�سبب فيه االأمر الذي يتحقق معه �سّحة رفع الدعوى على الناقل.

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعنة 

اأقامت الدعوى ابتداء بطلب اإلزام الـمطعون �سدها باأداء مبلغ )26.20٨ ر.ع( �ستة 

وع�سرين األف ومائتني وثمانية رياالت ُعمانية مع الفائدة التعوي�سية بن�سبة )%6( 

من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد مع اإلزامه بالر�سوم والـم�ساريف ومبلغ )1٥00 

ر.ع( اأتعاب حماماة.

ا على اأنها �سركة م�ساهمة ُعمانية تعمل يف جماالت التاأمني الـمختلفة واأنها  تاأ�سي�ساً

تعاقدت مع جمموعة �سركات .... وهي موؤ�س�سة فردية لها اأن�سطة عّدة منها النقل 

و   .......( رقم  والـمقطورة   )......( رقم  ال�ساحنة  ا�ستئجار  على  وذلك  الربي 

2011/11/٥م واأبرمت جمموعة احل�سن وثيقة تاأمني مع  ب( لنقل ب�سائع بتاريخ 

الـمدعى  طريق  عن  وذلك  الب�سائع  لهذه  الربي  النقل  خماطر  بتغطية  الطاعنة 

ا مبوجب وثيقة التاأمني بتاريخ 2011/10/6م واأثناء �سري  عليها ب�سفتها ناقالاً برياً

التابع لها وقع  ال�سائق  التابعة للمطعون �سدها رقم ).........( بقيادة  ال�ساحنة 

حادث بالقرب من مرمول بخطاأ �سائق ال�ساحنة الـمذكورة ترتب عليه تلف الب�ساعة 

مو�سوع التاأمني والتي قامت ال�سركة الطاعنة بدفع قيمتها وقدرها )26.20٨ ر.ع( 

ا ومائة وثمانية ريال ُعماين ما حدا بها لرفع هذه الدعوى. �ستة وع�سرون األفاً

بعدم  املطعون �سدها  اأول درجة طلب احلا�سر عن  اأمام حمكمة  الدعوى  وبتداول 
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ا اإىل اأّن م�سوؤولية احلادث  قبول الدعوى ورف�سها لرفعها على غري ذي �سفة ا�ستناداً

ال�سيارة )....... ي و( با�س وقد �سدر قرار مركز �سرطة .......  تقع على قائد 

و�سورة  احلادث  تقرير  من  �سورة  وقدم  الـمذكورة  ال�سيارة  قائد  لوفاة  باحلفظ 

ال�سيارة  لديها  الـموؤمن  الطاعنة  �سد  �سدها  الـمطعون  ل�سالح  ال�سادر  احلكم  من 

البا�س مرتكبة احلادث وقد ق�سي للمطعون �سدها مببلغ )4.٥00ر.ع( اأربعة اآالف 

ا لالأ�سرار التي حلقت ب�سيارة النقل رقم )٨٥٥9 م د( وت�سعمائة ريال تعوي�ساً

وبجل�سة 201٥/2/23م ق�ست حمكمة اأول درجة برف�س الدعوى واإلزام الطاعنة 

�سهادة  اأ�سدرت  قد   .......... �سركة  اأّن  الثابت  اأّن  على  ا  تاأ�سي�ساً الـم�ساريف, 

عالقة  ال  �سدها  املطعون  واأّن  الـمت�سررة  الب�سائع  قيمة  بالـمبلغ  للطاعنة  اإحالل 

لدى  موؤمنة  تكن  مل  احلادث  يف  املت�سببة  الـمركبة  واأّن  احلادث  يف  بالـمت�سبب  لها 

معه  تنتفي  الذي  االأمر  الـمدينة  �سركة  لدى  موؤمنة  واإمنا  احلادث  وقت  الطاعنة 

مواجهة  يف  الـم�سوؤولية  توافر  عدم  وبالتايل  باحلادث  �سدها  الـمطعون  عالقة 

الـمطعون �سدها لعدم توافر اأركان الـم�سوؤولية , كما واأّن الثابت اأّن �سركة اأبو احل�سن 

قد حررت �سهادة اإحالل للطاعنة لـمطالبة الـمطعون �سدها بالـمبلغ قيمة الب�سائع 

الـمت�سررة يف حني اأّن حوالة احلق ال تقوم اإال بعد ثبوت احلق واأنه لي�س هناك حق 

ثابت يف مواجهة الـمطعون �سدها لعدم م�سوؤوليتها عن احلادث مو�سوع الدعوى فاإّن 

اإحالل الطاعنة يقوم على غري �سند اأو دليل يف مواجهتها.

وحيث مل تر�س الطاعنة بذلك احلكم فطعنت عليه باال�ستئناف رقم 201٥/2٥م 

والذي ق�ست فيه حمكمة ا�ستئناف ال�سيب بتاريخ 201٥/12/22م بقبول اال�ستئناف 

الدعوى  قبول  بعدم  ا  جمدداً والق�ساء  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً 

ر.ع(  الـم�ساريف ومبلغ )100  الـم�ستاأنفة  واألزمت  لرفعها على غري ذي كامل �سفة 

ا على اأّن تلف الب�ساعة الـموؤمن عليها لدى ال�سركة الطاعنة  اأتعاب حماماة تاأ�سي�ساً

رقم  ال�سيارة  قائد  خلطاأ  ا  راجعاً كان  لـمالكها  اأدته  الذي  بالتعوي�س  تطالب  والتي 

ا للوارد بقرار احلفظ يف الق�سية رقم )2011/3٨م( مركز �سرطة  )........ و( طبقاً

.... واأّن الثابت اأّن هذه ال�سيارة كانت موؤمنة لدى �سركة ........للتاأمني وهو ما كان 

معه اخت�سام اجلهة مالكة ال�سيارة الـمت�سببة يف احلادث و�سركة ........ للتاأمني 

وقد قامت حمكمة اأول درجة بتكليفها باخت�سام هوؤالء اإال اأنها مل تفعل وبالتايل 

فقد اأقيمت الدعوى على غري ذي �سفة.
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وحيث مت اإعالن الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فتقدم وكيلها القانوين مبذكرة 

طلب يف حم�سلتها رف�س الطعن واإلزام الطاعنة بكامل الـم�ساريف.

الـمحكمة

اأنه )ي�سمن الناقل �سالمة  الـمادة )16٨( من قانون التجارة على  ملا كان الن�س يف 

ا  جزئياً اأو  ا  كلياً ا  هالكاً هالكه  عن  م�سوؤوالاً  ويكون   , النقل  عقد  تنفيذ  اأثناء  ال�سيء 

ا بتحقيق نتيجة وهي تو�سيل  ...( واأن التزام الناقل على هذا الوجه يعترب التزاماً

ا اإىل الـمر�سل اإليه اإال اإذا ا�ستطاع اإثبات قّوة قاهرة كما يف حالة  ا وتاماً ال�سيء �سالـماً

احلوادث الطبيعية كال�سيول والفي�سانات اأو ا�ستيالء ال�سلطة على الناقلة.

لـما كان ذلك وكان احلادث الـمروري ال يعترب قّوة قاهرة حتى ولو مل يكن الناقل 

اأو تابعه هو الـمت�سبب فيه االأمر الذي يتحقق معه �سّحة رفع الدعوى على الناقل 

حلق  الذي  التلف  اأّن  على  ا  تاأ�سي�ساً ذلك  غري  اإىل  ذهب  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  اإال 

ا للثابت بقرار  ا خلطاأ قائد ال�سيارة رقم )........../ ي و( طبقاً بالب�ساعة كان راجعاً

احلفظ ال�سادر يف الق�سية رقم )2011/2٨م( وامل�سجل لدى مركز �سرطة ....... 

ورقم )12/74م( ادعاء عام حمافظة الو�سطى واأّن ال�سيارة الـمت�سببة يف احلادث 

موؤمنة لدى �سركة الـمدينة للتاأمني فاإنه يكون قد اأخطاأ يف تطبيق القانون مما يتعني 

معه الق�ساء بنق�س احلكم الـمطعون فيه والت�سدي لال�ستئناف رقم )201٥/2٥م( 

الـمطعون  باإلزام  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  جديد  من  فيه  والق�ساء  ال�سيب  جتاري 

ا ومائتان  �سدها باأن توؤدي للطاعنة ما قدره )26.20٨/000 ر.ع( �ستة وع�سرون األفاً

الـمطعون �سدها  واألزمت  زاد على ذلك  فيما  الدعوى  ُعمانيا ورف�س  رياال  وثمانية 

بالـم�ساريف عن درجتي التقا�سي وهذا الطعن ورد الكفالة اإىل الطاعنة.

فلهذه االأ�سباب 

الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

احلكم  باإلغاء  ال�سيب  جتاري  )201٥/2٥م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي  فيه 

الـم�ستاأنف والق�ساء من جديد باإلزام الـمطعون �سدها باأن توؤدي للطاعنة ما قدره 

ورف�س  ُعمانيا  رياال  وثمانية  ومائتان  ا  األفاً وع�سرون  �ستة  ر.ع(   26.20٨/000(

درجتي  عن  بالـم�ساريف  �سدها  الـمطعون  واألزمت  ذلك  على  زاد  فيما  الدعوى 

التقا�سي وهذا الطعن ورد الكفالة اإىل الطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/1٥م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, وعبد االإله 

الربجاين, ونور الدين بن املكي خليفي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨7(

الطعن رقم 2016/٨م

حكم )جزائي – ف�سل – حجية( – تنفيذ )امتناع- ا�ستحالة( 

الفعل  - لهذا  القانوين  والو�سف  الفعل  وقوع  يف  اجلزائية  الـمحكمة  ف�سلت  اإذا 

ون�سبته اإىل فاعله فاإنه ميتنع على الـمحكمة الـمدنية اأن تعيد بعثها وعليها اأن 

تلتزم مبا تو�سلت اإليه الـمحكمة اجلزائية يف بحث احلقوق الـمدنية الـمت�سلة 

ا للحكم اجلزائي ال�سابق عليه. بها لكي ال يكون حكمها خمالفاً

اأمام  - التعذر  اأو  اال�ستحالة  على  يدل  ال  التنفيذ  عن  الـمتهم  امتناع  جمرد  اإّن 

اإجراءات اأخرى تكون اأ�سد كاأمر احلب�س والتي ميكن اأن تذعنه للتنفيذ , وبناء 

عليه فاإّن ما ذهبت اإليه حمكمة احلكم الـمطعون فيه للق�ساء ل�سالح الدعوى على 

جمّرد عدم ثبوت �سداد الـمتهم لهذا التعوي�س دون البحث والتمحي�س والتاأكد 

ب�سورة جازمة من ا�ستحالة التنفيذ )اأي ال�سداد( تكون قد اأقامت ق�ساءها على 

غري اأ�سا�س قانوين �سليم مبا يجعله عر�سة للنق�س.

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع على ما يتبنّي من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق التي بني عليها 

للتجارة(   ......... �سركة   - االآن  �سدها  )املطعون  االأ�سل  يف  الـمدعية  قيام  يف   -

لدى حمكمة الدرجة االأوىل �سد الـمدعى عليها يف االأ�سل )الطاعنة االآن - �سركة 

...... االأهلية( طالبة احلكم :

ا وثمامنائة وخم�سون رياالاً . 1 ا قدره �ستة وع�سرون األفاً باإلزامها باأن توؤدي لها مبلغاً

ا عن قيمة الـمركبات )26.٨٥0 ر.ع(. عمانيًّ

اإيجار . 2 قيمة  ر.ع(   90.000( ا  عمانيًّ رياالاً  األف  ت�سعني  لها  توؤدي  باأن  اإلزامها 

الـمركبات حتى رفع الدعوى مع )10%( غرامة تاأخريية وما ي�ستجد من اإيجار 
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حتى ال�سداد الفعلي لقيمة الـمركبات واإلزامها بالـم�ساريف واالأتعاب )2000 ر.ع(.

ا لدعواها باأنه بتاريخ 2012/3/4م ا�ستاأجرت �سركة ...... الـمتحدة  وقالت �سرحاً

من الـمدعية عدد )3( مركبات من نوع الندكروزر موؤمنة كلها لدى الـمدعى عليها 

و  )......./ط(  لوحاتها  اأرقام   )2000243( رقم  الوثيقة  مبوجب  �سامالاً  ا  تاأميناً

)...../ط( و)..../ط( وقيمة كل مركبة ح�سب الرتتيب ال�سالف بيانه )76٥0 

ا  ر.ع( و )9000 ر.ع( و )10.200 ر.ع( , واأّن قيمة التاأجري ت�ساوي اأربعني رياالاً عمانيًّ

بتاريخ  لينتهي  ا  يوماً ع�سرين  ملّدة  العقد  متديد  ومت  مركبة  لكل  الواحد  اليوم  يف 

)2014/3/16م(  اإال اأّنه بعد انتهاء الـمدة مل تلتزم الـم�ستاأجرة باإعادة الـمركبات 

الـمذكورة و�سداد االأجرة الـم�ستحقة مما اأدى بالـمدعية بالتقدم ب�سكوى جزائية 

اإ�ساءة االأمانة وتغرميه  اأجل  اأ�سهر من  اآلت اإىل الق�ساء ب�سجن الـمتهم مدة ثالثة 

ا باإقرار االتفاق الـمربم بني اخل�سوم واعتباره  بخم�سني رياالاً موقوفة النفاذ , مدنياً

مبثابة ال�سند التنفيذي , ونتج عن ذلك فقد الـمركبات وانتهت الـمدعية اإىل طلب 

احلكم لها بالطلبات ال�سالفة الذكر.

وبتاريخ 201٥/2/٨م حكمت حمكمة الدرجة االأوىل :

برف�س الدعوى وحتميل رافعتها بالـم�ساريف.

اأمامها هي ذات الطلبات التي مت الت�سالح  اأّن الطلبات الـمقدمة  ا على  وذلك تاأ�سي�ساً

�سهر  من  ا  اعتباراً ال�سداد  ا�ستحقت  عليها  الـمت�سالح  الـمبالغ  واأّن  الـمتهم  مع  ب�ساأنها 

ا لذلك ال يحق للمدعية القيام بدعوى �سد اآخرين للح�سول  نوفمرب 2013م وتبعاً

على نف�س التعوي�س مّرة اأخرى عن ال�سرر ذاته مما يتعنّي معه الق�ساء بالرف�س.

حمكمة  حكمت  201٥/11/22م  وبتاريخ  احلكم  هذا  �سدها  الـمحكوم  ا�ستاأنفت 

اال�ستئناف : باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف والق�ساء من جديد باإلزام الـم�ستاأنف �سدها 

ا مقداره )26.439/19٥ ر.ع( ومبلغ )400 ر.ع( مقابل  باأن توؤدي للم�ستاأنفة مبلغاً

اأتعاب الـمحاماة ورف�س ما زاد عن ذلك.

�سد  )2014/33م(  رقم  الـمدين  التنفيذ  ملف  مبطالعة  اأّنه  على  ا  تاأ�سي�ساً وذلك 

يحق  فاإنه  ثّم  ومن  احلكم  ذلك  تنفيذ  يثبت  مل  العدوي  نا�سر  بن  اأحمد  الـمتهم 

للم�ستاأنفة )املوؤمن لها( مطالبة الـم�ستاأنف �سدها بالتعوي�س مبوجب وثيقة التاأمني 

الأنه ال يثبت �سداد الـمتهم لهذا التعوي�س واأّن ق�ساء حمكمة اأول درجة باأنه اإثراء 

احلكم  عنه  يتكلم  الذي  االإثراء  يتحقق  مل  الأنه  �سديد  غري  ق�ساء  هو  �سبب  بال 
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الـم�ستاأنف لعدم تنفيذ احلكم اجلزائي.

فطعنت �سركة التاأمني االأهلية يف هذا احلكم بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت 

الوكالة  �سند  بها  ا  مرفقاً اأمامها  مقبول  حمام  من  موقعة  العليا  الـمحكمة  �سر  اأمانة 

وم�سحوبة مبا يفيد �سداد الر�سوم الـمقررة والكفالة.

واأعلنت الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فا�ستعملت حقها يف الرد.

وحيث اأقيم الطعن على �سببني اثنني تنعى بهما الطاعنة على احلكم الـمطعون فيه 

خمالفته للقانون وخمالفة الثابت باالأوراق , يف خ�سو�س ال�سبب االأول : فلما كان 

من الثابت مبوجب احلكم اجلزائي يف الدعوى رقم )2013/1٨7٨م( �سد الـمتهم 

الـمدين  ال�سق  ويف  العقوبة  تنفيذ  وقف  مع  االأمانة  اإ�ساءة  بجنحة   ............

الـمطعون  بني  الـمربم  ال�سلح  اإثبات  والتعوي�س(  الـمركبات  قيمة  عن  )املطالبة 

�سدها والـمتهم ومنحه قّوة ال�سند التنفيذي ومن ثّم يتعنّي على الـمحكمة الـمدنية 

الـمذكور ويكون  اأمامها هذه الدعوى االلتزام مبا ورد يف احلكم اجلزائي  الـمرفوع 

حّجة فيما ف�سل فيه من الق�ساء لها بالطلبات من قيمة الـمركبات والتعوي�سات.

وملا كانت الت�سالح بني املطعون �سدها والـمتهم اأمام الـمحكمة م�سدرة احلكم اجلزائي 

الـمركبات ومتاأخرات  �ساملة قيمة  ر.ع(  الـمدعية مبلغ )9٨.٨٥0  ق�سى بتعوي�س 

االأجرة على اأن يتم ال�سداد على اأق�ساط �سهرية.

قيمة  عن  التعوي�س  هو  الـماثلة  الدعوى  يف  �سدها  املطعون  طلبات  كانت  ولـما 

الـمركبات واالأجرة الـم�ستحقة هي ذاتها الطلبات التي مت الت�سالح فيها مع الـمتهم 

ا�ستحالة  يفيد  ما  بها  يوجد  وال  التنفيذ  مبا�سرة  الدعوى  اأوراق  من  يتبنّي  والذي 

ا  التنفيذ �سد الـمتهم عن نف�سه وب�سفته ومن ثّم ال يحق للـم�ستاأنفة اأن ت�سلك طريقاً

نف�س  وعن  احلقوق  ذات  على  للح�سول  اآخرين  �سد  الدعوى  اإقامة  وتعاود  اآخر 

ال�سرر ومن ثّم تكون دعواها الـماثلة هادفة اإىل حتقيق اإثراء بال �سبب والـمتمثل 

يف احل�سول على تعوي�س اإ�سايف عن ذات الفعل م�ستغلة العالقة العقدية الـمربمة 

اأبرمته  الذي  ال�سلح  اأّن  �سيما  ال  قانوناًا  يجوز  ال  ما  وهو  الطاعنة  وبني  بينها  فيما 

التي  الطلبات  حول  النزاع  اإثارة  اإعادة  يجوز  وال  للخ�سومة  منٍه  �سدها  الـمطعون 

ا , وبذلك يكون احلكم الـمطعون فيه قد خالف اأحكام الـمادة )2٨0(  انتهت �سلحاً

ا لذلك موجب للنق�س. من قانون االإجراءات اجلزائية , وهو تبعاً
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الـمطعون  ا�ستناد  فاإّن  باالأوراق  الثابت  خمالفة  يف  الـمتمثل  الثاين  ال�سبب  عن  اأما 

�سدها اإىل حكم الـمحكمة العليا الذي جاء به اأّن احلكم على اجلاين بالتعوي�س ال 

يحول دون مطالبة �سركة التاأمني بالتعوي�س بحّجة االإثراء بال �سبب - �سرطه تعذر 

التنفيذ على اجلاين وبالرجوع اإىل اأ�سباب وحيثيات هذا الق�ساء يت�سح بجالء اأّنه 

ال حمل لتطبيقه على النزاع الـماثل وحيثيات هذا الق�ساء يت�سح بجالء اأّنه ال حمل 

تنفيذ  فيها  ا�ستحال  قد  بها  الـم�ست�سهد  الدعوى  الأن  الـماثل  النزاع  على  لتطبيقه 

احلكم اجلزائي بالـمطالبات الـمدنية �سد الـمتهم بخالف اأّن النزاع احلايل مل تقدم 

املطعون �سدها الدليل على اإثبات تعذر التنفيذ �سد الـمتهم اأو اأّن هناك ا�ستحالة 

يف تنفيذ احلكم , هذا ف�سالاً عن اأّن الـمتهم ُعماين له حمل اإقامة معلوم وهو ممثل 

الـمطعون  حق  ال�ستيفاء  �سدها  التنفيذ  ي�سهل  وموجودة  قائمة  ل�سركة  قانوين 

ا يف اجلنحة وارت�ست  اأبرمت �سلحاً اأّن هذه االأخرية وباإرادتها الكاملة  �سدها , كما 

االتفاق مع الـمتهم على اأن يقوم بال�سداد لها عن كامل مطالبتها وكان من اأثر ذلك 

وقف العقوبة احلب�سية , وتنازلها عن حقها يف الرجوع على �سركة التاأمني ور�ساها 

مبا مت االتفاق عليه مع الـمتهم , وقد مت�سكت الطاعنة بهذه الدفوع اأمام حمكمة 

احلكم الـمطعون فيه اإال اأنها مل ترد عليها وهي دفوع جوهرية يتغرّي بها وجه الراأي 

اأي  من  خلت  االأوراق  اأّن  عن  ف�سالاً   , للبطالن  عر�سة  احلكم  يجعل  مما  الدعوى  يف 

الـمطعون  احلكم  خال  كما  الدعوى  هذه  اإقامة  �سدها  للمطعون  يبيح  قانوين  �سند 

العليا من  الـمحكمة  القانوين الذي اعتمده يف ق�سائه لتمكني  ال�سند  فيه من بيان 

اأداء دورها يف الرقابة عليه وبناء على ما تقّدم فهي تطلب النق�س مع االإحالة اأو 

الت�سدي للف�سل يف مو�سوع النزاع.

وحيث رّدت الـمطعون �سدها مبذكرة دفاع اأودعها وكيلها القانوين جاء فيها بخ�سو�س 

ال�سبب االأول باأن حكم حمكمة اأول درجة ا�ستند يف ق�سائه على خلو اأوراق الدعوى 

ا , وقد تناولت حمكمة  مما يفيد تعذر التنفيذ �سد الـمتهم الـمحكوم عليه جزائياً

ثاين درجة هذا الدفع ب�سم ملف التنفيذ رقم )2014/33م( وا�ستخل�ست منه عدم 

ثبوت تنفيذ احلكم اجلزائي يف �سقه الـمدين مع التاأكيد على وجود عقد تاأمني �سامل 

يربط بني الطرفني فجاء ق�ساوؤها وفق �سحيح القانون ومل ياأت الـمطعن مبا يوهنه.

اأما عن ال�سبب الثاين فال وجود لـما يخالف االأوراق بعد اأن حتققت م�سدرة احلكم 

الـمطعون فيه من جميع االأوراق فاأ�سدرت حكمها بناء على �سهادة من ق�سم التنفيذ 

ملطالبته  الـموؤمن  على  جديد  من  القيام  معه  يحق  مبا  التنفيذ  عدم  تثبت  التي 
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بالتعوي�س عن تلف ال�سيارة ما دام مل يثبت اأنه تقا�ساه من الـمت�سبب )الـمتهم( وهو 

ا. الـمنهج الذي انتهجته حمكمة احلكم الـمطعون فيه فجاء ق�ساوؤها �سحيحاً

وبناء على كل ما تقّدم فهي تطلب رف�س الطعن وتاأييد احلكم الـمطعون فيه.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه و�سيغه ال�سكلية فاجته قبوله من هذه الناحية.

من حيث الـمو�سوع :

القول  ووحدة  لتداخلهما  ا  معاً بال�سببني  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأّن  حيث 

ا وق�ساء اأّن القا�سي الـمدين ال يرتبط  فيهما �سديد ذلك اأنه  من الـمتعارف عليه فقهاً

ا  �سرورياً فيها  ف�سله  وكان  احلكم  فيها  ف�سل  التي  الوقائع  يف  اإال  اجلزائي  باحلكم 

وبذلك فاإّن هذا احلكم تكون له حجّية ال�سيء الـمق�سي به اأمام الـمحاكم الـمدنية 

ا يف اأمر يتعلق بوقوع الفعل الـمكّون لالأ�سا�س الـم�سرتك  اإذا كان قد ف�سل ف�سالاً الزماً

بني الدعويني اجلنائية والـمدنية وهذه احلجّية ملزمة للقا�سي وللخ�سوم لتعلقها 

القانوين  والو�سف  الفعل  الـمحكمة اجلزائية يف وقوع  فاإذا ف�سلت   , العام  بالنظام 

بعثها  تعيد  اأن  الـمدنية  الـمحكمة  فاإنه ميتنع على  فاعله  اإىل  ون�سبته  الفعل  لهذا 

الـمدنية  احلقوق  بحث  يف  اجلزائية  الـمحكمة  اإليه  تو�سلت  مبا  تلتزم  اأن  وعليها 

ا للحكم اجلزائي ال�سابق عليه. الـمت�سلة بها لكي ال يكون حكمها خمالفاً

االآن( بعدم  االأ�سل )الطاعنة  الـمدعى عليها يف  واإذ دفعت  ملا كان ذلك  اأّنه  وحيث 

جواز نظر الدعوى ل�سابقّية الف�سل باحلكم اجلزائي ال�سادر يف الدعوى اجلزائية 

الـمتهم  اأدان  قد  اأنه  احلكم  ذلك  من  الثابت  من  فاإنه  )14٥٨/ق/2013م(  رقم 

الـمت�سبب يف فقد الـمركبات التي هي على ملك الـمدعية يف االأ�سل )املطعون �سدها 

االآن( واألزمه باإثبات ال�سلح الـمربم بينهما ومنحه قّوة ال�سند التنفيذي , وبالتايل 

االأمانة  اإ�ساءة  اأركان جرمية  البحث فيها على  الدعوى اجلزائية مل يقت�سر  تكون 

ون�سبة هذا الفعل اإىل الـمتهم بل تعّدته اإىل اإلزامه بالتقّيد بال�سلح الـمدين الـمربم 

اجلزائية  الدعوى  مو�سوع  بها  الـمرتبطة  الفعلة  تلك  من  الـمت�سررة  وبني  بينه 

ا لذلك ال يحق للـمت�سررة يف الدعوى اجلزائية القيام من جديد �سد �سركة  وتبعاً

التاأمني للمطالبة بالتعوي�س عن الـمركبات واالأجرة الـم�ستحقة عن تاأجريها �سد 

�سركة التاأمني على اأ�سا�س عقد التاأمني الـمربم بينهما ما مل تدل مبا يفيد تعذر اأو 
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االأمر(  يهمه  لـمن  واأّن )�سهادة   , الـمدين  �سقه  تنفيذ احلكم اجلزائي يف  ا�ستحالة 

التي اعتمدتها حمكمة احلكم املطعون فيه ق�س ق�سائها لت�ستنتج منها عدم ثبوت 

�سداد الـمتهم للتعوي�س ومل يثبت تنفيذ احلكم عليه ورتبت على ذلك اأثره القانوين 

الـم�ستاأنف �سدها  للتجارة( مطالبة  الـم�ستاأنفة )�سركة االبت�سامة  باأحقية  للقول 

)�سركة التاأمني االأهلية( بالتعوي�س مبوجب وثيقة التاأمني هو ا�ستنتاج غري �سائب 

ذلك اأن هذه ال�سهادة ال تقيم الدليل القاطع على تعذر التنفيذ اأو ا�ستحالته واإمنا 

اأ�سارت فقط اإىل اأّن احلكم اجلزائي قيد اإجراءات التنفيذ ومل جتزم بتعذر تنفيذه 

حتى يحق للم�ستاأنفة القيام على اأ�سا�س وثيقة التاأمني بعد اأن ا�ستحال عليها تنفيذ 

اأو  اال�ستحالة  على  يدل  ال  التنفيذ  عن  الـمتهم  امتناع  جمرد  واأّن  اجلزائي  احلكم 

التعذر اأمام اإجراءات اأخرى تكون اأ�سد كاأمر احلب�س والتي ميكن اأن تذعنه للتنفيذ 

, وبناء عليه فاإّن ما ذهبت اإليه حمكمة احلكم الـمطعون فيه للق�ساء ل�سالح الدعوى 

على جمّرد عدم ثبوت �سداد الـمتهم لهذا التعوي�س دون البحث والتمحي�س والتاأكد 

ب�سورة جازمة من ا�ستحالة التنفيذ )اأي ال�سداد( تكون قد اأقامت ق�ساءها على غري 

اأ�سا�س قانوين �سليم مبا يجعله عر�سة للنق�س.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع   ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرته الإعادة النظر فيها من جديد 

بهيئة مغايرة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/1٥م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨٨(

الطعن رقم 2016/٥30م

موؤمن لديه)التزام – تق�سي ( – عقد تاأمني) بطالن – مت�سك – �سروط(  

املوؤمن لديه ملزم با�ستق�ساء البيانات والتاأكد ما اإذا كانت كاذبة وغري �سحيحة  -

واإن كان كذلك جاز له يف هذه احلالة االمتناع عن التعاقد اأما اإذا مل يقم بذلك 

اال�ستق�ساء قبل التعاقد مع املوؤمن له فال يجوز له اأن يتحلل من م�سوؤوليته اإذا 

حتقق اخلطر جتاه املوؤمن له بحجة اإخفائه معلومات جوهرية موؤثرة واحلال 

اأّنه كان يجب عليه ك�سف �سرتها عند توقيع العقد.

التاأمني  - عقد  ببطالن  يتم�سك  اأن  االأحوال  من  حال  باأي  لديه  للموؤمن  ميكن  ال 

وعليه  لها  قدمها  التي  البيانات  يف  النّية  �سيء  كان  له  املوؤمن  اأّن  بحجة  وذلك 

طالـما حتقق اخلطر والعقد قائم اأ�سبحت ملزمة بتغطية القر�س الذي ح�سل 

عليه الطاعن من البنك وطاملا مل يلتزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فقد جاء 

ا و�سحيح القانون مما ي�ستوجب رف�س هذا الطعن. متفقاً

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق التي بني عليها 

اأّن الطاعن )البنك الوطني الُعماين( اأقام الدعوى التجارية رقم )2001٥/1٥م( 

يف 201٥/12/2٨م اأمام الـمحكمة االبتدائية بنزوى �سد الـمدعى عليهم )ال�سركة 

باإلزامهما  احلكم  طلب  يف   )...... الـمرحوم  )ورثة  و  للتاأمني(  الـمتحدة  الُعمانية 

وثالثمائة  ا  األفاً ع�سر  اأربعة  )14333/004ر.ع(  مبلغ  باأداء  واالنفراد  بالت�سامن 

وثالثة وثالثون رياالاً واأربع بي�سات حتى تاريخ 201٥/3/17م حتى متام ال�سداد.

ا من تاريخ  ا اعتباراً 2- الفائدة االتفاقية عن مديونية القر�س بن�سبة )٨%( �سنوياً

201٥/3/17م حتى متام ال�سداد.
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ر.ع(   ٥00( وقدره  مببلغ  الـمحاماة  واأتعاب  بالـم�ساريف  عليهم  الـمدعى  اإلزام   -3

بواقع  ا  �سخ�سيًّ ا  قر�ساً  ...... الـمتوفى  منح  اأنه  �سمنها  ا  ريال.عار�ساً خم�سمائة 

ا وت�سعمائة ريال ُعماين بفائدة �سنوية )٨%( على  )14.900 ر.ع( اأربعة ع�سر األفاً

 - رقم )1021  الواحد على ح�ساب  للق�سط  ر.ع(  بواقعمبلغ )1٨1  ال�سداد  يتم  اأن 

16٨٨26 - 146( ح�سب اتفاقية القر�س التي اأبرمها.

الـمبالغ  مديونيته  بلغت  وقد  ال�سداد  عن  وتوقف  عليهم  الـمدعى  مورث  تويف 

الـمطالب بها حتى تاريخ 201٥/3/11م بخالف ما ي�ستند من فوائد , االأمر الذي 

دفع البنك اإىل اللجوء اإىل الق�ساء.

وتقّدم  ال�سرعي  االإعالن  مبوجب   ...... ورثة  عليهم  الـمدعى  وكيل  ح�سر  كما 

مع  مرتبط  مورثهم  باأن  ا  مدعياً )البنك(  االأ�سل  يف  الـمدعي  �سد  فرعية  بدعوى 

الـمدعى عليهم الفرعي باتفاقية قر�س واأنه بالتدقيق يف ح�سابه تبنّي اأنه ميتلك 

األفان وخم�سمائة و�سبعة ع�سر ريال ُعماين وثمامنائة  مبلغ )20.٥17/٨74 ر.ع( 

لهم  الـمبالغ  تلك  �سحب  رف�س  الفرعي  عليه  الـمدعى  ولكّن  بي�سة  و�سبعون  واأربعة 

معلالاً باأن الـمبالغ من م�ستحقات البنك.

ا )البنك( بتمكينهم من  ا اإلزام الـمدعى عليه فرعيًّ ولذلك يلتم�س الـمدعون فرعيًّ

�سحب الـمبلغ الـمذكور من ح�ساب مورثهم مع اإلزامهم بالـم�ساريف واأتعاب حماماة 

األف ريال ُعماين.

�سند  على  االأ�سلية  الدعوى  على  رد  مبذكرة  االأوائل  عليهم  الـمدعى  تقّدم  وحيث 

ا يف عقد القر�س الـمربم  من القول اإن الـمدعى عليهم االأوائل )الورثة( لي�سوا طرفاً

ولي�سوا كفالء عنه يف حالة عدم قيامه بال�سداد, كما اأّن عقد القر�س مغطى بغطاء 

, والتم�سوا  الوهلة االأوىل  التاأمني منذ  ا�ستقطاع مبلغ  اإبرامه وقد مت  تاأميني منذ 

رف�س الدعوى لوجود غطاء التاأمني.

حيث تقّدم وكيل الـمدعي االأ�سلي مبذكرة رده على الدعوى الفرعية باأن لـمورث 

الـمدعى عليهم تركة ظاهرة ومن �سمنها الـمبلغ املودع يف ح�سابه البنك , واّن مورثهم 

لديه قر�س م�ستحق للبنك الـمدعي فاإّن هذا االلتزام العقد ينتقل اإليهم يف حدود 

ا لن�س الـمادة )233( من قانون االأحوال ال�سخ�سية وهي  ما اآل اإليهم من الرتكة وفقاً

لق�ساء الديون قبل اإعطاء باقي الرتكة اإىل الورثة.
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كما ح�سر وكيل الـمدعى عليها الثانية )ال�سركة ....... للتاأمني( وتقدم مبذكرة 

ا  الرد على �سحيفة الدعوى االأ�سلية وتقدم بدفع �سكلي بعدم �سفة ال�سركة مبّيناً

اأّن الدعوى مرفوعة من غري ذي �سفة الأن الـمدعي )البنك( ال تربطه اأي عالقة 

تعاقدية باملدعى عليها الثانية مبوجب عقد التاأمني.

وحيث بجل�سة 201٥/2/2٨م حكمت الـمحكمة االبتدائية بنزوى باإلزام الـمدعى 

اآالف  ت�سعة  ر.ع(   96٥1( مبلغ  باأداء  للتاأمني(   .......... )ال�سركة  الثانية  عليها 

واأتعاب  بالـم�ساريف  اإلزامهم  مع  للمدعي  ا  عمانيًّ رياالاً  وخم�سون  وواحد  و�ستمائة 

ا ورف�س ما عدا ذلك. املحاماة )٥0 ر.ع( خم�سون رياالاً عمانيًّ

ا )البنك ..........( بعدم حجز  ويف الدعوى الفرعية باإلزام الـمدعى عليه فرعيًّ

ا )ورثة .......( مع اإلزامه مب�ساريف  االأموال التي يف ح�ساب مورث املدعني فرعيًّ

الدعوى الفرعية واأتعاب )٥0 ر.ع( خم�سون رياالاً ورف�س ما عدا ذلك.

ا فا�ستاأنفاه  وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى الـمدعي االأ�سلي واملدعى عليه فرعيًّ

رقم  الُعماين  الوطني  البنك  ا�ستئناف  قّيد  حيث  بنزوى  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام 

ا برفع قيمة الـمبلغ املق�سي  )2016/12م( مطالبني بتعديل احلكم الـم�ستاأنف جزئياً

ا وثالثمائة وثالثة وثالثون  به لي�سبح مقداره )14.333/004 ر.ع( اأربعة ع�سر األفاً

رياالاً واأربع بي�سات والق�ساء بالفائدة بواقع )٨%( من تاريخ 201٥/3/17م وحتى 

متام ال�سداد مع اإلغاء احلكم ال�سادر يف �سق الدعوى الفرعية ل�سبقها الأوانها واإلزام 

الـم�ستاأنف �سدهم بالت�سامن يف الـم�ساريف واأتعاب الـمحاماة )٥00 ر.ع(.

وقّيد ا�ستئناف ال�سركة .......... للتاأمني حتت رقم )2016/13م( مطالبة باإلغاء 

ا برف�س الدعوى يف مواجهة امل�ستاأنفة. احلكم الـم�ستاأنف والق�ساء جمدداً

وحيث بجل�سة 2016/4/21م حكمت حمكمة اال�ستئناف بنزوى اأوالاً يف اال�ستئناف 

رقم 12/ت/2016م بقبوله �سكالاً ويف الـمو�سوع بتعديل احلكم الـم�ستاأنف والق�ساء 

�سدهم  الـم�ستاأنف  باإلزام  درجة  اأول  حكم  به  ق�سى  ما  على  عالوة  جديد  من 

ومقداره  الدين  مبلغ  فرق   ........... البنك  للم�ستاأنف  يوؤدوا  ......باأن  ورثة 

والفائدة  بي�سات  واأربعة  رياالاً  ع�سر  وثمانية  و�سبعمائة  ر.ع(   4.71٨/004(

االتفاقية بن�سبة )٨%( من تاريخ 201٥/3/17م وحتى متام ال�سداد على اأن حتل 

عدا  فيما  الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  االأداء  يف  حملهم  للتاأمني   ........... ال�سركة 
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ذلك واألزمت الـم�ستاأنف �سدهما بالـم�ساريف.

واألزمت  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  بقبوله  13/ت/2016م  رقم  اال�ستئناف  يف  ا  ثانياً

رافعته بالـم�ساريف.

اأمام  الق�ساء فطعنت فيه بالنق�س  للتاأمني بهذا  الُعمانية  ال�سركة  وحيث مل تر�س 

الـمحكمة العليا بالطعن الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه الـمحكمة بتاريخ 

بو�سفه  املحكمة  هذه  اأمام  الـمقبول   .... املحامي  من  موقعة  2016/٥/29م  يوم 

وكيالاً عن الطاعن وقّدم �سند الوكالة وما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة ومت اإعالن 

كل من املطعون �سده االأول واملطعون �سدها الثانية ب�سحيفة الطعن فرد كل منهما 

عليها مبذكرة طلب فيها رف�س الطعن.

وحيث اأقيم الطعن على �سبب واحد نعى الطاعن به على احلكم املطعون فيه خمالفة 

القانون واخلطاأ يف التطبيق على �سند من القول اإن احلكم املطعون فيه اأ�س�س ق�ساءه 

على اأّن الطاعن قد قام مبلء ا�ستمارة الـمقرتحات اخلا�سة بقر�س التاأمني ال�سادرة 

خالل  اأنه  اال�ستمارة  يف  اأقر  قد  واأنه   )........ )�سركة  الثانية  عليها  املدعى  عن 

ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة مل جتر له اأي عملية وال يعاين من اأي مر�س ع�سوي اأو 

نف�سي جعله يراجع امل�ست�سفى �سوى املراجعات الدورية العادية مع نتائج اعتيادية  

واأنه م�ساب مبر�س ال�سغط من عام 200٥م ومل يتم االإف�ساح عن حالته ومل يف�سح 

عند ملء اال�ستبيان , واأنه قام بطلب القر�س يف 2010م واأنه اأدخل الغ�س والتدلي�س 

يف ذلك , وعلى �سوء ما �سلف بيانه طلب الطاعن نق�س احلكم املطعون فيه.

بتاريخ  )2016/٥44م(  رقم  الطعن  مبوجب  الُعماين  الوطني  البنك  طعن  ا  واأي�ساً

)2016/٥/31م( وطالب باإلغاء �سق احلكم الـمتعلق بعدم حجز االأموال املودعة يف 

ح�ساب مورث الـمطعون �سدهم االأوائل وتاأييده فيما عدا ذلك على اأ�سا�س اأّن جميع 

اأموال الهالك تظل �سامنة للدين التجاري واأنه ال تركة اإال بعد �سداد الدين.

يف  جتادل  مل  بالتاأمني  الطاعنة  باأن  )2016/٥30م(  رقم  الطعن  على  رد  كذلك 

ح�سوله ومبوجب العقد فاإنها ملزمة بدفع الـمبلغ وكان حقها اأن تك�سف عن الهالك 

وقد اأهملت ذلك ال �سيما اأنه م�ساب بالـمر�س ح�سب الثابت من التقارير بعد ح�سول 

القر�س وطالب برف�س الطعن.
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الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

. حيث ا�ستوفى الطعنان كافة اأو�ساعهما القانونية فكانا بذلك مقبولني �سكالاً

من حيث املو�سوع :

حيث اإّن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب الوحيد للطعن رقم )2016/٥30م( 

ال�سالف اإيراده تف�سيالاً ب�سدر هذا احلكم �سديد ذلك اأنه  من املقرر اأّن عقد التاأمني 

من العقود الر�سائية ال تنعقد اإال بتوافق اإرادتي املوؤمن له واملوؤمن لديه ومبقت�سى 

ا باأن يحيط املوؤمن لديه بكل دّقة واأمانة بالبيانات الالزمة  ذلك يكون املوؤمن له ملزماً

املتعلقة بحالته ال�سحّية وبكل الظروف املعلومة له والتي تهم املوؤمن لديه معرفتها 

ليتمكن من تقدير اخلطر الذي ياأخذه على عاتقه ويرى اإن كان يف ا�ستطاعته اأن 

كانت  اإذا  ما  والتاأكد  البيانات  هذه  با�ستق�ساء  ملزم  لديه  املوؤمن  اأّن  كما  منه  يوؤمن 

كاذبة وغري �سحيحة واإن كان كذلك جاز له يف هذه احلالة االمتناع عن التعاقد اأما 

اإذا مل يقم بذلك اال�ستق�ساء قبل التعاقد مع املوؤمن له فال يجوز له اأن يتحلل من 

م�سوؤوليته اإذا حتقق اخلطر جتاه املوؤمن له بحجة اإخفائه معلومات جوهرية موؤثرة 

واحلال اأّنه كان يجب عليه ك�سف �سرتها عند توقيع العقد.

وملا كان ذلك وكان يبني من ا�ستمارة البيانات ال�سحّية اخلا�سة باملوؤمن له التي �سبقت 

املا�سية  ال�سنوات اخلم�س  باأّنه خالل  اإجابته  اأفاد يف  املوؤمن  اأّن  التاأمني  اإبرام عقد 

مر�س  اأي  من  يعاين  وال  عملية  اأي  له  جتر  مل  القر�س(  تاريخ  على  ال�سابقة  )اأي 

ع�سوي اأو نف�سي جعله يراجع امل�ست�سفى �سوى املراجعات الدورية مع نتائج اعتيادية 

ورد بالنفي على االأ�سئلة التي وجهت اإليه كان يف اإمكان ال�سركة ........... للتاأمني 

املطعون �سدها الثانية اأن ت�ستجلي حقيقة تلك البيانات املتعلقة بحالته ال�سحّية 

تقرير  على  واحل�سول  الطبي  الفح�س  على  بعر�سه  وذلك  التاأمني  عقد  اإبرام  قبل 

طبي كا�سف حلالته ال�سحّية خا�سة واأن اال�ستمارة ت�سمنت اأّن الطاعن فّو�س املطعون 

�سدها الثانية )ال�سركة .............( عر�سه على طبيب اأو م�ست�سفى اأو موؤ�س�سة 

الثانية  �سدها  املطعون  تقّدم  مل  طاملا  وعليه  ال�سحّية  بياناته  عن  للك�سف  �سحّية 

اأن  االأحوال  من  حال  باأي  ميكنها  ال  فاإنه  )الطاعن(  له  املوؤمن  مع  وتعاقدت  بذلك 

تتم�سك ببطالن عقد التاأمني وذلك بحجة اأّن املوؤمن له كان �سيء النّية يف البيانات 

بتغطية  ملزمة  اأ�سبحت  قائم  والعقد  اخلطر  حتقق  طالـما  وعليه  لها  قدمها  التي 

القر�س الذي ح�سل عليه الطاعن من البنك وطاملا مل يلتزم احلكم املطعون فيه هذا 



– 974 –

ا و�سحيح القانون مما ي�ستوجب رف�س هذا الطعن. النظر فقد جاء متفقاً

وحيث عن الطعن رقم )2016/٥44م( وطاملا ثبت وجود الـمبلغ يف ح�ساب الهالك 

ا رف�س  وما قررته حمكمة الـمو�سوع فقد اأ�سابت �سحيح القانون مما ي�ستوجب اأي�ساً

هذا الطعن , مع اإلزام كل طاعن بالـم�ساريف القانونية وم�سادرة الكفالة لكل طاعن 

عمالاً باملواد )1٨3 , 247 , 2٥9 , 260( من قانون االإجراءات الـمدنّية والتجارّية.

فلهذه االأ�سباب  

ورف�سهما  �سكالاً  2016/٥44م(   و   ٥30( رقمي  الطعنني  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

ا واألزمت كل طاعن بالـم�ساريف القانونية وم�سادرة الكفالة لكل طاعن. مو�سوعاً
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/22م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1٨9(

الطعن رقم 201٥/604م

طلب )وقائع- و�سف- تقييد(  

واإمنا  - لها  بو�سفهم  اخل�سوم  من  الـمقدمة  الطلبات  بتكييف  املحكمة  تتقيد  ال 

تلتزم بالو�سف الذي تتبّينه من وقائع الدعوى واإنزال حكم القانون عليها.

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الـمطعون 

باإلزام  لها  للق�ساء  بركاء  ابتدائي  )2014/1٥6م(  الدعوى  ابتداءاً  اأقامت  �سدها 

اآالف  �ستة  ر.ع(   6.٨٥٨/716( وقدره  مبلغ  باأداء  واالنفراد  بالت�سامن  الطاعنني 

وثمامنائة وثمانية وخم�سون رياالاً و�سبعمائة و�ستة ع�سر بي�سة وفائدة تعوي�سية 

قدرها )1.٥%( من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد مع الت�سريح لها ببيع الـمركبة 

الـمرهونة رقم )929٥( اأجرة هونداي يف حالة عدم ال�سداد والـم�سروفات ومبلغ 

)٥00 ر.ع( اأتعاب حماماة.

ا على اأنها اأقر�ست مورث الـمطعون �سدهم االأوائل مبلغ )4.14٥ر.ع( ل�سراء  تاأ�سي�ساً

ا( وفائدة قدرها )%17(  �سيارة على اأن ي�سدده على اأق�ساط �سهرية قدرها )60 �سهراً

ال�سيارة  برهن  قام  لل�سداد  و�سماناًا   )%1.٥( التاأخري  عن  تعوي�سية  وفائدة  ا  �سنوياً

ل�سالح الـمطعون �سدها وبكفالة الطاعن الثاين.

ا  الـم�سقط طبقاً اأول درجة دفع الطاعنون بالتقادم  اأمام حمكمة  وبتداول الدعوى 

ا  واحتياطيًّ االتفاقية  عقد  من   )٥( رقم  والبند  التجارة  قانون  من   )92( للمادة 

عليه  الطعن  اإجراءات  التخاذ  القر�س  عقد  اأ�سل  بتقدمي  �سدها  الـمطعون  اإلزام 

االأ�سلي  بالعقد  الـمذيل  التوقيع  اأنكروا  وقد   , بالـم�ساريف  اإلزامهم  مع  بالتزوير 

وعقد الكفالة.
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على  ح�سابي  خبري  بندب  مغايرة  بهيئة  املحكمة  ق�ست  201٥/٥/21م  وبجل�سة 

اأّن مورث الطاعنني مدين  اإىل  الـمبني بالـمنطوق تو�سل يف حم�سلة تقريره  النحو 

واأربعمائة  اآالف  �ستة  ر.ع(   6.46٨/71٨( مببلغ  الدعوى  رفع  بتاريخ  للطاعنة 

ا لالتفاقية فاإّنه مت احت�ساب  وثمانية و�ستني و�سبعمائة وثمانية ع�سر بي�سة واأّنه وفقاً

ا على االأق�ساط الـم�ستحقة وغري الـم�سددة من  فائدة �سهرية مبعّدل )1.٥%( �سهريًّ

تاريخ  واأّن  هـ(   4 )بند  الـمتاأخرة  االأق�ساط  �سداد  تاريخ  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ 

2003/1/22م وهو تاريخ بيع ال�سيارة بو�ساطة الـمطعون  التوقف عن ال�سداد هو 

الالحقة  االأق�ساط  وبع�س  الـمتاأخرة  االأق�ساط  ل�سداد  الـمتح�سل  واإيداع  �سدها 

واأّنه منذ عام 2003م وحتى تاريخ اإقامة الدعوى يف عام 2014م مت احت�ساب فائدة 

على االأق�ساط غري الـم�سددة.

الطاعنني  باإلزام  درجة  اأول  حمكمة  ق�ست  2009/2/24م  وبجل�سة  اأّنه  وحيث 

االأوائل يف حدود ما اآلت اإليهم تركة مورثهم والطاعن الثاين بالت�سامن واالنفراد 

باأن يوؤدوا لل�سركة الـمطعون �سدها مبلغ )6.46٨/71٨ر.ع( �ستة اآالف واأربعمائة 

وثمانية و�ستني و�سبعمائة وثمانية ع�سر بي�سة وبالفائدة االتفاقية بواقع )٥.%1( 

طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  ا  �سهريًّ

ا على ما جاء  ودفوع واألزمتهم بالـم�سروفات ومبلغ )100 ر.ع( اأتعاب حماماة . تاأ�سي�ساً

باأوراق الدعوى وم�ستنداتها واتفاقية ال�سراء بالتق�سيط وك�سف احل�ساب الـمقدم 

من الـمطعون �سدها وتقرير اخلبري ورف�س الدفوع التي تقّدم بها الطاعنون.

الر�ستاق  ا�ستئناف  الطاعنني ق�ست حمكمة  با�ستئناف ذلك احلكم بو�ساطة  وحيث 

بتاريخ 2016/٥/16م بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف الـمو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم 

الـم�ستاأنف وحّملت الطاعنني بالـم�سروفات.

الـماثل  بالطعن  بالنق�س  عليه  فطعنوا  احلكم  بذلك  الطاعنون  ير�س  مل  وحيث 

يف  طلب  مبذكرة  القانوين  وكيلها  وتقّدم  ب�سحيفته  �سدها  الـمطعون  اأعلنت  الذي 

ا على اأّن احلكم  ختامها الق�ساء برف�س الطعن واإلزام الطاعنني بالـم�سروفات تاأ�سي�ساً

بها  نعى  ما  واأّن  قانوناًا  يع�سدها  ما  لها  �سحيحة  اأ�سباب  على  اأقيم  قد  الـم�ستاأنف 

الـم�ستاأنفون غري �سديد وال يغرّي من وجه الراأي فيه.

للقانون وذلك من  ويقوم الطعن على �سبب وحيد وهو خمالفة احلكم املطعون فيه 

خم�سة اأوجه :
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وتاأويالاً  ا  تطبيقاً للقانون  فيه  املطعون  احلكم  خمالفة   : االأول  الوجه  حا�سل 

لالأ�سباب االآتية :

حق  ب�سقوط  ق�سى  حينما  القانون  تطبيق  يف  فيه  الـمطعون  احلكم  اأخطاأ   : اأوالاً 

االإثبات  قانون  من   )1٥( الـمادة  اإىل  ا  ا�ستناداً بالتزوير  الطعن  يف  الثاين  الطاعن 

بالرغم من مت�ّسك الطاعن الثاين بالطعن على عقد الكفالة بالتزوير ولي�س االإنكار 

واإثبات ذلك مبح�سر جل�سة 201٥/3/19م واتخاذ كافة اإجراءات الطعن بالتزوير 

ا للمادة )30( من ذات القانون وذلك عندما مت�سك باإلزام  ا ملا هو مقرر قانوناًا طبقاً وفقاً

التخاذ  ا  متهيداً املحكمة  اأمام  �سابقة  وبهيئة  القر�س  عقد  اأ�سل  بتقدمي  اخل�سم 

ب�سبب  االأ�سل  بفقدها  �سدها  الـمطعون  اأجابت  وقد  بالتزوير  الطعن  اإجراءات 

االأنواء الـمناخية )اإع�سار جونو( ومل يقم مبناق�سة ذلك حتى جتاوزت الـمحكمة 

ذلك الدفع واأحالت الدعوى اإىل خبري , وال ينال من �سّحة ذلك الدفع ما قرره حكمي 

اأول وثاين درجة باأن الطاعن ناق�س مو�سوع ال�سند فالطاعن مل يناق�س مو�سوع ال�سند 

اإال بعد اأن مت�سك بتقدمي ال�سند مبح�سر اجلل�سة وقرر الطعن عليه بالتزوير.

وحا�سل الوجه الثاين : اأخطاأ احلكم الـمطعون فيه عندما ق�سى باأحقية الـمطعون 

�سدها يف الدين مو�سوع الـمطالبة بالرغم من مت�ّسك الطاعنني بالدفع ب�سقوط حق 

ا لن�س الـمادة )92( من قانون  الـمطعون �سدها يف الـمطالبة بالدين والكفالة وفقاً

ا لن�س الـمادة )9( من ذات القانون اأّنه )تعد بوجه خا�س  التجارة اإذ اأّن الـمقرر وفقاً

االأعمال االآتية اأعماالاً جتارية : )7( معامالت الـم�سارف العامة واخلا�سة واأعمال 

ا على ذلك فاإّن اتفاقية ال�سراء بالتق�سيط  ال�سرافة والـمبادلة الـمالية : وتاأ�سي�ساً

ال�سركة  قبل  ا  بحثاً جتاريان  عمالن  هما  الدعوى  هذه  ا  مو�سوعاً الكفالة  وعقد 

الـمطعون �سدها وبالتايل تطبق عليه ن�سو�س ومواد قانون التجارة مبا فيها الـمادة 

)92( الـمتم�سك بها.

لـمنح  الثاين( وذلك  الكفيل )الطاعن  ذّمة  باإبراء  التم�سك  الثالث  الوجه  وحا�سل 

الـمطعون �سدها مورثهم مهلة لل�سداد دون ر�ساء الكفيل عمالاً بالـمادة )246( من 

قانون التجارة اإذ اأّن البنّي من اتفاقية القر�س اأنها موؤرخة 2001/6/1٨م وباأق�ساط 

ا القت�ساء حقها  اأّن الـمطعون �سدها مل حتّرك �ساكناً اإال  ا(  �سهرية لـمدة )60 �سهراً

 6.٨٥٨/716( مبلغ  اإىل  الدعوى  رفع  بتاريخ  الـمديونية  بلوغ  عليه  ترتب  مما 

اأّن  يعني  مما  ال�سداد  تاريخ  حتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   )%1.٥( والفائدة  ر.ع( 
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ا لل�سداد بخالف الـمدة  الطاعنة اأعطت الـمدين )مورث الطاعنني االأول( اأجالاً كافياً

الـمن�سو�س عليها يف العقد , االأمر الذي يتحقق معه للطاعن الثاين الطلب باإبراء 

ذّمته من الدين وذلك لـمنح الدائن فر�سة دون ر�ساء الكفيل.

وحا�سل الوجه الرابع : التم�سك بعدم م�سوؤولية الطاعن الثاين عن كفالة القر�س 

مطالبة  يف  �سدها  الـمطعون  لرتاخي  الكفالة  اتفاقية  من   )٥( للبند  ا  وفقاً وذلك 

مورث الطاعنني الثواين بالـمديونية.

وحيث ت�سمن الرد على الطعن باأن الـمادة )1٥( من قانون االإثبات تفيد باأّنه لي�س 

لـمن ناق�س مو�سوع الـمحرر اأن ينكر ما ن�سب اإليه من خط اأو اإم�ساء اأو خامت اأو ب�سمة 

ا من ذلك �سدر ممن تلقى عن احلق( واأّن الثابت من  اأن يتم�سك بعدم علمه باأن �سيئاً

مو�سوع  ناق�سوا  اأنهم  201٥/4/23م  بجل�سة  الـمقّدمة  الطاعنني  دفاع  مذكرة 

ب�سقوط  دفعهم  من  ثابت  وهذا  2001/6/1٨م  الـموؤرخ  القر�س  وعقد  االتفاقية 

الدعوى بالتقادم الـم�سقط مما يعني اإقرارهم باالتفاقية باأن احلق �سقط بالتقادم.

الـمحكمة 

احلكم  اأّن  اإذ  والقانون  الواقع  من  �سنده  يجد  ال  اأ�سبابه  مبجمل  النعي  اأّن  حيث 

اأول درجة حكمها  الـمطعون فيه والذي قام على االأ�سباب التي بنت عليه حمكمة 

قد انبنى على متحي�س وتدقيق للوقائع على نحو �سليم ويقود ب�سكل قوي اإىل �سّحة 

ا يكفي حلمله اإذ هي ال تتقيد  ا ووا�سحاً ا �سليماً ا ت�سبيباً ما تو�سل اإليه , فقد جاء م�سبباً

الذي  بالو�سف  تلتزم  واإمنا  لها  بو�سفهم  اخل�سوم  من  الـمقدمة  الطلبات  بتكييف 

تتبّينه من وقائع الدعوى واإنزال حكم القانون عليها.

واإلزام الطاعنني بالـم�سروفات وم�سادرة  الق�ساء برف�س الطعن  فاإنه يتعنّي  وعليه 

الكفالة عمالاً بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

الطاعنني  واألزمت  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بالـم�سروفات وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/29م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  وعبد االإله 

الربجاين, ونور الدين بن املكي خليفي . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)190(

الطعن رقم 2016/6٥٨م

خبري )اخت�سا�س – عيب( 

بينما  - احل�سابات  ومراجعة  تدقيق  يف  خمت�س  الـمحكمة  عّينته  الذي  اخلبري 

م�ساألة خارجة عن  التغذية واحلمية وهي  بها تتعلق بربامج  الـمكّلف  الـمهمة 

اخت�سا�سه وال عالقة له بها, ومن الـمعلوم اأّن الو�سول حلقيقة معّينة ال بد من 

اللجوء الأهل الذكر فيها واخلبري الـمعني من الـمحكمة لي�س كذلك.

الــوقـائــع 

ُبني  التي  االأوراق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يتبنّي  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

ا يف االأ�سل لدى حمكمة الدرجة االأوىل  عليها يف قيام الطاعن االآن ب�سفته مدعياً

ا احلكم باإلزامه بتنفيذ  �سد الـمدعى عليه يف االأ�سل )الـمطعون �سده االآن( طالباً

واإلزامه  بالعقد  الواردين  والـمكاين  الزماين  للقيدين  ا  وفقاً الـمناف�سة  عدم  �سرط 

عن  ر.ع(   1000( ُعماين  ريال  واألف  الـم�ساريف  مع  ر.ع(   ٥000( مببلغ  بتعوي�سه 

اأتعاب الـمحاماة.

معه  ليعمل  عليه  الـمدعى  انتدب  2011/٨/2٨م  بتاريخ  اأّنه  لدعواه  ا  �سرحاً وقال 

العامل  مغادرة  �سورة  يف  اأّنه   )1٥( بالبند  العقد  ت�سّمن  وقد  تغذية  كاأخ�سائي 

مركزه والتخلي عن العمل قبل انتهاء مّدة العقد فاإّن الـمطلوب يلتزم بعدم العمل 

والتغذية  احلمية  برامج  اإعطاء  يف  يعمل  واأال  مناف�س  مركز  اأي  يف  �سنتني  لـمّدة 

وزيادة الوزن �سمن اأي م�سمى جتاري لدى كل مناف�س للمدعي اأو اإن�ساء حمل مناف�س 

ا  يف اأي من واليات ال�سلطنة اأو �سركة مناف�سة يوجد للمدعي فرع بها وذلك اعتباراً

من تاريخ التوقيع يف 2012/2/20م ولـمّدة �سنتني قادمتني اإال اأّنه قبل انتهاء مّدة 

العقد قّدم الـمطلوب ا�ستقالته متعلالاً بظروف عائلية خا�سة واأّنه يرغب يف العودة 

لبلده فوافقت على ذلك اإال اأّنه وبعد مّدة اكت�سف رجوعه اإىل ال�سلطنة والتحاقه 
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بالعمل لدى �سركة ......... وهي �سركة مناف�سة تعمل يف ذات الـمجال مما يكون 

معه الـمدعي قد اأخّل بال�سرط الذي األزم به نف�سه مما اأدى به اإىل القيام بدعوى 

ا احلكم له طبق الطلبات ال�سالف ت�سمينها. احلال طالباً

واألزمت  الدعوى  برف�س  االأوىل  الدرجة  حمكمة  حكمت  2014/1/2٨م  وبتاريخ 

الـمدعي بالـم�ساريف.

ا على اأّن اتفاق الطرفني يتناق�س مع اعتبارات النظام العام بال�سلطنة  وذلك تاأ�سي�ساً

الذي يعلو على اأّية اتفاقات , كما اأّن الـمدعي مل يقّدم دليالاً على حدوث الـمناف�سة 

اأو حدوث �سرر االأمر الذي يكون معه الـمدعي قد اأقام دعواه على غري �سند �سحيح 

من الواقع والقانون.

فا�ستاأنفه الـمحكوم �سّده وبتاريخ 201٥/7/٥م حكمت حمكمة اال�ستئناف مب�سقط 

ا وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف. برف�س اال�ستئناف مو�سوعاً

واأّن  الُعماين  القانون  اأقّره  �سرط  هو  الـمناف�سة  عدم  �سرط  اأّن  على  بناء  وذلك 

اتفاق الطرفني يف البند )1٥( من عقد العمل ال ينطوي عليه تناق�س مع اعتبارات 

ما يثبت حتقق موجبات دعوى  باالأوراق  يقّدم  الـم�ستاأنف مل  اأّن  بيد  العام  ال�سالح 

عدم الـمناف�سة الـمقررة بالـمادتني )261 , 262( من قانون الـمعامالت الـمدنية من 

كونه مل يثبت اأّن له برنامج بعينه اخرتقه الـم�ستاأنف �سده وقام بت�سديره ل�سركة 

.......... كما مل يقّدم الدليل على حدوث اف�ساء الأية اأ�سرار وما هي تلك االأ�سرار 

اإ�سافة لبطالن اإقرار الـم�ستاأنف �سده اإلزام نف�سه مببلغ )٥000ر.ع( وذلك لوقوعه 

بعد تقدمي ا�ستقالته يف 2012/2/20م ولكون اأّن الـمقرر قانوناًا اأّن اال�ستقالة ينتهي بها 

عقد العمل مبجرد تقدميها وال جمال الإلزام مقّدمها باأية التزامات جتاه �ساحب العمل.

فطعن فيه الطاعن االآن بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر الـمحكمة 

يفيد  الوكالة وم�سحوبة مبا  �سند  بها  ا  اأمامها مرفقاً مقبول  العليا موقعة من حمام 

�سداد الر�سوم الـمقررة والكفالة.

واأعلن الـمطعون �سده ب�سحيفة الطعن فا�ستعمل حّقه يف الرد.

فيه  الـمطعون  احلكم  على  الطاعن  به  ينعى  وحيد  �سبب  على  الطعن  اأقيم  وحيث 

الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب.
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هو  للطاعنة  مملوك  برنامج  وجود  بعدم  الـمحكمة  بت�سبيب  جاء  ما  اأّن  مبقولة 

ا�ستنتاج غري �سحيح فالطاعنة ذكرت باأن لديها ملكية فكرية يف الربنامج الذي تقوم 

بالتوقيع  الـمفّو�س  ال�سريك  با�سم  م�سجلة  الفكرية  والـملكية  لعمالئها  بتقدميه 

الدكتور ..... حيث اأّن الطاعنة تعترب فرع لل�سركة االأم يف دولة االإمارات.

 ....... �سركة  اإىل  الربنامج  بت�سدير  �سده  الـمطعون  قيام  اإثبات  بعدم  القول  اأما 

فاإّن احلكم قد �سابه الف�ساد يف اال�ستدالل واأخّل بحق الدفاع عندما مل يقم باإعادة 

الـماأمورية للخبري فيما يتعّلق بهذه اجلزئية التي مل يبحثها ومل ي�سر اإليها يف تقريره 

البتة االأمر الذي ي�سيب التقرير بالعوار لعدم التزام اخلبري بالـماأمورية الـموكولة 

مل  الـمحكمة  اأّن  اإال  اجلزئية  هذه  بخ�سو�س  التقرير  على  االعرتا�س  ورغم  اإليه 

تقم باإعادة الـماأمورية للخبري وهي م�ساألة جوهرية لو بحثها اخلبري لتغرّي بها وجه 

الراأي يف الدعوى.

اأما فيما يتعّلق باإف�ساء االأ�سرار فاإّن الـمطعون �سده قام با�ستخدام برنامج الطاعنة 

 ....... �سركة  وهي  مناف�سة  �سركة  بفتح  وذلك  ا�ستقالته  تقدمي  بعد  مبا�سرة 

يف  العمل  ترك  �سده  الـمطعون  اأّن  حني  يف  2012/3/10م  بتاريخ  تاأ�س�ست  والتي 

2012/2/20م اأي بعد اأقل من �سهر من تركه للعمل كل ذلك يدل على اأّن الـمطعون 

التي  واالأ�سرار  برناجمه  وا�ستخدام  الطاعن  مناف�سة  على  النّية  مبّيت  كان  �سده 

يحتويها واالإ�سرار بها.

ومن جهة اأخرى فاإّن اخلبري الـمنتدب اأكد بتقريره يف ال�سفحة )٥( منه اأّن من �سمن 

بعمل  يقوم  �سده  الـمطعون  اأ�سبح  وبالتايل  الـمنتجات  بيع  �سده  الـمطعون  اأعمال 

حمظور عليه العمل فيه مبقت�سى االتفاقية الـموقعة من جانبه وخمالفته ل�سروط 

الـمناف�سة اأما فيما يتعّلق باالإقرار الذي وّقعه الـمطعون �سده بعد انتهاء عقد العمل 

ا  �سابقاً موجود  ل�سرط  ا  كا�سفاً جاء  واإمنا  ا  جديداً ا  �سرطاً ين�سئ  مل  االإقرار  ذلك  فاإّن 

اأثناء عالقة العمل , كما اأّن هذا االإقرار جاء للحديث عن التعوي�س الذي ي�ستلزم 

به الـمطعون �سده حال اإخالله ب�سرط عدم الـمناف�سة.

واإحالة  فيه  الـمطعون  احلكم  نق�س  تطلب  الطاعنة  فاإّن  تقّدم  ما  كل  على  وبناء 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

وحيث رد الـمطعون �سده على �سحيفة الطعن مبذكرة حررها موكله القانوين جاء 
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فيها اأّن احلكم الطعني مل يعرتيه اأي ف�ساد يف اال�ستدالل اأو اإخالل بحق الدفاع بل 

الدليل  تقدمي  يف  ف�سل  الطاعن  اأن  ذلك  ا  وروحاً ا  ن�ساً للقانون  ا  مطابقاً ا  �سحيحاً جاء 

تقت�سيه  ما  وفق  القانون  عن  اخلارجية  للمناف�سة  �سده  الـمطعون  اخرتاق  على 

الـم�ستندات  ذات  على  الطعن  �سحيفة  بّينت  وقد   , االإثبات  قانون  من   )1( الـمادة 

والوقائع التي حّم�ستها حمكمة الـمو�سوع بدرجتيها االأوىل والثانية وتو�سلتا اإىل 

عدم ح�سول الـمناف�سة غري الـم�سروعة كما اأحاط اخلبري الـمنتدب يف الدعوى بكل 

اأّن الطاعن مل يثبت  ا وانتهى اإىل  ا ومتحي�ساً اإليه بحثاً الـماأمورية الـموكولة  جوانب 

اأورد يف ال�سفحة )6( من التقرير باأن  ما يّدعيه يف مواجهة الـمطعون �سده حيث 

ا كمروج جتاري تختلف عن وظيفته ال�سابقة يف  طبيعة عمل الـمطعون �سده حالياً

ا كما ورد يف �سحيفة الطعن باأن الـمطعون  الـمركز كاخت�سا�سي تغذية ولي�س �سحيحاً

ا اأّن  ا كما لي�س �سحيحاً �سده يعمل اخت�سا�سي تغذية بال�سركة التي يعمل بها حالياً

الـمطعون �سده فتح �سركة مناف�سة للطاعن بعد تركه العمل لديه فالـمطعون �سده 

جمّرد موظف يعمل بوظيفة مرّوج جتاري وطبيعة عمله لي�س لها اأي تاأثري على اأي 

منتج قد ي�سكل تعّدي على براءة االخرتاع اخلا�سة بالطاعن اإن وجدت فالـمطعون 

�سده لي�س له �سلة بت�سنيع الـمواد التي ترّوج لها الطاعنة فهذه الـمواد تكون معّلبة 

اأي دليل على  اأ�سرار ومل تقّدم الطاعنة  ومف�سوح عن مكّوناتها بالعلبة ولي�ست بها 

اإف�ساء الـمطعون �سده الأ�سرارها وماهية تلك االأ�سرار.

ومن جهة اأخرى فاإّن مقر عمل الـمطعون �سده مع الطاعن هو يف �سحار فقط يف حني 

اأّن عمله احلايل مقّره يف م�سقط و�ساللة وبالتايل لي�س له اأي ات�سال بزبائن الطاعن 

اخلبري  اأثبت  وقد   , بزبائنه  �سده  الـمطعون  ات�سال  على  دليالاً  الطاعن  يقّدم  ومل 

الـمنتدب اختالف موقع كل ن�ساط عن االآخر واأّن لكل ن�ساط عمالوؤه الذين يختلفون 

اأ�سرار قد  اأي  لي�س هناك  واأّنه  الن�ساط االآخر ح�سب موقعه اجلغرايف  عن عمالء 

بينه  ال�سببية  والعالقة  اإثباته  عليه  ال�سرر  يدعي  من  واأّن   , الطاعن  على  ترتبت 

وبني اخلطاأ الذي ترتبت عليه تلك االأ�سرار والطاعن مل يثبت ا�ستخدام الـمطعون 

ا مر�سالاً  �سده لربنامج التغذية اخلا�س به وما ذكره يف هذا ال�ساأن ال يعدو كونه كالماً

يفتقر اإىل الدليل وال�سند القانوين.

ا وتاأييد احلكم الـمطعون فيه  وبناء على كل ما تقّدم فهو يطلب رف�س الطعن مو�سوعاً

حمموالاً على اأ�سبابه كونه جاء وفق �سحيح القانون.
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اأّن  فيها  جاء  مبذكرة  الطعن  �سحيفة  على  الرد  مذكرة  على  الطاعن  عّقب  وحيث 

حمكمة اال�ستئناف قد اأخّلت بحق الدفاع عندما مل تقم باإعادة الـماأمورية للخبري 

ذات  تقّدم  �سده  الـمطعون  بها  يعمل  التي  ال�سركة  كانت  اإذا  ما  جزئية  يف  للبحث 

اخلبري  بحثها  فلو  الدعوى  يف  وحمورية  جوهرية  م�ساألة  وهي  عدمه  من  الربنامج 

الـمناف�سة  عدم  ل�سرط  �سده  الـمطعون  اخرتاق  على  القاطع  الدليل  هي  لكانت 

ولتغرّيت النتيجة التي تو�سلت اإليها الـمحكمة ف�سالاً عن اأّن اخلبري هو خبري حما�سبي 

اإذا كان الـمطعون �سده قد  ا يف جمال التغذية ليتمكن من معرفة ما  ولي�س خمت�ساً

قام بنقل برامج التغذية الـمملوكة للطاعنة اإىل ال�سركة التي يعمل فيها الـمطعون 

الذي  العقد  يف  وا�سح  اخلبري  اأغفله  الذي  الـمناف�سة  عدم  �سرط  واأّن  ا  حالياً �سده 

حدد نوع االأعمال التي يلتزم فيها الـمطعون �سده بعدم مناف�سة الطاعن ومن بينها 

ا الـمطعون �سده وهذا العمل يعترب �سمن اأعمال  بيع الـمنتوجات التي يقوم بها حالياً

ا  الـمطعون �سده وفقاً الـمحظورة على  اأخ�سائي التغذية والذي يعترب من االأعمال 

ل�سروط عدم الـمناف�سة والذي ورد يف البند )1٥( من العقد.

وبناء على ما تقّدم فهو يتم�سك بطلباته ال�سابقة.

تعقيب  باأن  قوالاً  الرد  مذكرة  على  الطاعن  تعقيب  على  �سده  الـمطعون  رّد  وحيث 

الطاعن مل ياأت بجديد ينال من احلكم الطعني وال يوجد ما يربر اإعادة الـماأمورية 

اإىل  واطماأنت  اخلبري  بتقرير  يتعلق  فيما  الـمحكمة  عقيدة  تكّونت  اأن  بعد  للخبري 

كل  اإن  بل  الدفاع  بحق  اإخالل  اأي  ذلك  يف  ولي�س  ذلك  يف  عليها  رقابة  وال  نتيجته 

احلقيقة اأّن الطاعن ف�سل يف اإثبات دعواه.

بن�ساط  تتعلق  الـم�سروعة  غري  الـمناف�سة  باأن  وق�ساءاً  ا  فقهاً الثابت  من  اأّنه  كما 

ال�سركات وال ت�سمل ن�ساط االأفراد ذلك اأن الـمهارات واخلربات التي ميتلكها الفرد هي 

حق خال�س له وال يجوز حرمانه منها بادعاء الـمناف�سة غري الـم�سروعة ومل يقّدم 

الـمطعون  نقل تقنياتها بو�ساطة  التي يدعي  الـمنتجات  ا من  ا واحداً الطاعن منتجاً

�سده اإىل ال�سركة اجلديدة التي يعمل بها حتى تقف الـمحكمة على �سّحة االدعاء.

اأما ما ذكره الطاعن ب�ساأن ال�سرط الـمذكور يف الـمادة )1٥( من العقد فقد ثبت باأن 

الـمطعون �سده بل هو من اختالق الطاعن  هذا العقد غري �سحيح ومل يوقع عليه 

دليالاً لنف�سه فال يعتد به قانوناًا.

وبناء على ذلك فهو يتم�سك بطلباته ال�سابقة.
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الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

الناحية  من  قبوله  فاجته  القانونية  و�سيغه  اأو�ساعه  كافة  الطعن  ا�ستوفى  حيث 

ال�سكلية.

من حيث الـمو�سوع :

حيث اأّن النعي على احلكم الـمطعون فيه بال�سبب الوحيد من النعي �سديد ذلك اأن 

اأعمال اخلربة وهي  نتيجة  الـمطعون فيه اعتمدت يف ق�سائها على  حمكمة احلكم 

وال  التقديرية  ل�سلطتها  بالنظر  الراجعة  الـمو�سوعية  الـم�سائل  من  كانت  ولئن 

ا مما  ا م�ستمداً ا �سائغاً رقابة عليها يف ذلك من هذه الـمحكمة متى �سببت راأيها ت�سبيباً

له اأ�سل ثابت باالأوراق وموؤديا اإىل النتيجة التي انتهت اإليها اإال اأّنه ال بد اأن يكون 

الوجه  على  مهمته  الأداء  الـمهنية  الـموا�سفات  كل  فيه  تتوفر  منها  الـمعنّي  اخلبري 

الـمطلوب والإنارة العدالة يف الـم�سائل الفنية التي حتتاج فيها على اأهل الذكر.

وحيث اأّنه بالرجوع اإىل الدعوى الـماثلة فاإّن اخلبري الذي عّينته الـمحكمة خمت�س 

التغذية  بربامج  تتعلق  بها  الـمكّلف  الـمهمة  بينما  احل�سابات  ومراجعة  تدقيق  يف 

اأّن  الـمعلوم  ومن   , بها  له  م�ساألة خارجة عن اخت�سا�سه وال عالقة  واحلمية وهي 

من  الـمعني  واخلبري  فيها  الذكر  الأهل  اللجوء  من  بد  ال  معّينة  حلقيقة  الو�سول 

الـمحكمة لي�س كذلك وبالتايل ال ميكن االهتداء مبا يتو�سل اإليه من نتائج خا�سة 

الدعوى  يف  منتجة  جوهرية  مب�ساألة  مت�سكت  قد  االآن  الطاعنة  الـم�ستاأنفة  واأّن 

بنقل  قام  قد  االآن(  �سده  )الـمطعون  �سده  الـم�ستاأنف  كان  اإذا  فيما  والـمتمثلة 

ا من عدم ذلك  برنامج التغذية الـمملوك للم�ستاأنفة اإىل ال�سركة التي يعمل بها حالياً

, والـمحكمة راأت عدم تو�سل الـم�ستاأنفة اإىل اإثبات هذه الـم�ساألة واحلال اأّن هذه 

الـمهمة موكولة للخبري لبحثها يف نطاق الـماأمورية الـم�سندة اإليه يف خمابر ودفاتر 

ي�ستحيل عليه ذلك  الـم�ستاأنف �سده ولكن  بها  اأ�سبح يعمل  التي  ال�سركة اجلديدة 

لـمد الـمحكمة باحلقيقة التي تن�سدها طالـما اأّنه لي�س من اأهل االخت�سا�س يف هذا 

الـميدان هذا ف�سالاً عن اأّن الـم�ستاأنفة قد مت�سكت بهذا الدفع )اأي عدم اخت�سا�س 

اخلبري( لدى حمكمة الـمو�سوع اإال اأنها جتاهلته ومل تلتفت له.

وحيث طالـما اأّن العقد �سريعة الـمتعاقدين فبالرجوع اإليه قد تبنّي اأّنه يحجر على 

الـمطعون �سده العمل لدى اأي �سركة مناف�سة ب�سفة مطلقة.
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 , الـمطلوب  الوجه  على  الإجنازها  خمت�س  خلبري  الـماأمورية  اإعادة  ي�ستوجب  مما 

لل�سواب  ا  الـمطعون فيه فجاء ق�ساوؤها جمانباً اإليه حمكمة احلكم  وهو ما مل تهتد 

العتماده على �سند غري �سحيح من الواقع والقانون مما يتعنّي نق�سه.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

واإحالة الدعوى لـمحكمة اال�ستئناف مب�سقط الإعادة النظر فيها من جديد بهيئة 

مغايرة , واألزمت الـمطعون �سده بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/29م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)191(

الطعن رقم 2016/212م

وكالة )جتارية- عقد - اإنهاء- تعوي�س( 

عن  - ميتنع  اأو  الوكالة,  ينهي  اأن  التجارية  الوكالة  عقد  طريف  من  الأي  يحق 

جتديدها باإرادته الـمنفردة على اأن يكون لكل منهما احلق يف التعوي�س اإن كان 

له مقت�سى.

اأن يتم باتفاق الطرفني؛  - عقد الوكالة التجارية ك�سائر عقود الوكالة يقت�سي 

وعليه فاإنه ال ي�ستقيم اأن يفر�س على اأي منهما اال�ستمرار فيه دون ر�ساه.

الــوقـائــع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعنة 

الـمطعون  اآالت ومعدات  اأقامت الدعوى ابتداءاً بطلب و�سع احلجز التحفظي على 

الف�سل  قبل  وذلك  بال�سلطنة  العاملة  البنوك  يف  ح�ساباتها  على  واحلجز  �سدها 

خم�سة  مبلغ  التجارية  الوكالة  �سطب  عن  بتعوي�سها  اإلزامها  ثّم  ومن  الـمو�سوع  يف 

ا على اأنها اأبرمت  ماليني ريال ُعماين ومبلغ )٥0.000 ر.ع( اأتعاب حماماة , تاأ�سي�ساً

ا لها وحدها بتاريخ 2004/3/24م بحيث تكون  معها اتفاقية وكالة جتارية ح�سرياً

من  اأقل  الـم�سروع  كان  اإذا   )%3( قدرها  عمولة  مقابل  وذلك  ا  وحيداً ا  جتارياً وكيالاً 

وقد  ماليني  ع�سرة  من  اأكرث  الـم�سروع  كان  اإذا   )%2( و  ُعماين  ريال  ماليني  ع�سرة 

قامت الطاعنة بتنفيذ االلتزامات من خالل تخ�سي�س مكتب يف مقرها ال�ستخدام 

موظفي وعمال ومديري الـمطعون �سدها يف اأعمال الرتويج حتى اأ�سبحت الـمطعون 

الكبرية  اجلهود  هذه  وبعد  ُعمان   ...... �سركة  لدى  معتمد  خدمات  وكيل  �سدها 

قامت الـمطعون �سدها ب�سطب الوكالة التجارية من وزارة التجارة وال�سناعة وذلك 

ا يف ا�ستعمال احلق مما حدا بها الإقامة هذه الدعوى. يعّد تع�ّسفاً

على  بالرد  �سدها  الـمطعون  تقّدمت  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الدعوى  وبتداول 
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م�ستقلة  �سركة  �سدها  الـمطعون  اأّن  فيه  جاء  والذي  حماميها  طريق  عن  الدعوى 

تقوم باأعمالها بنف�سها من خالل معداتها ومكتبها الـموجود بال�سلطنة واأّن االتفاقية 

التي بينها وبني الطاعنة نوع من االإنابة ولي�ست وكالة جتارية وقد �سبق اأن اأقامت 

بطالن  بطلب   .......... ومدير   ...... �سركة  �سد  )200٨/٥9٥م(  رقم  الدعوى 

الـمدعى  تقّدمت  ثّم  ومن  تعلم  مل  اأنها  اإال  2004/3/24م  الـموؤرخ  الوكالة  عقد 

القانونية  االإجراءات  اإتباع  بعد  وال�سناعة  التجارة  وزارة  اإىل  �سطب  بطلب  عليها 

من اإخطار وغريه حيث اأخطرت الطاعنة قبل اأكرث من ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء 

الوكالة وقد مت �سطب الوكالة بتاريخ 2009/12/30م كما واأّنه ال يوجد يف العقد 

اأي من الطرفني يف �سطب الوكالة وبذلك تكون الـمطعون �سدها  �سرط ي�سلب حق 

قد ا�ستعملت حقها الـم�سروع يف �سطب الوكالة مما ينتفي معه اخلطاأ الذي ي�ستوجب 

التعوي�س ف�سالاً عن اأّن الطاعنة مل تقّدم ما يثبت وقوع ال�سرر عليها من جراء �سطب 

ا ندب خبري ح�سابي. هذه الوكالة , والتم�ست الـمطعون �سدها �سطب الدعوى واحتياطيًّ

وحيث اأنه بجل�سة 2010/6/27م ق�ست حمكمة اأول درجة باإلزام الـمطعون �سدها 

ُعماين  ريال  األف  ع�سر  خم�سة  ر.ع(   1٥.000( قدره  ا  تعوي�ساً للطاعنة  توؤدي  باأن 

ا على اأّن العالقة  والـمنا�سب من الـم�ساريف ومائة ريال ُعماين اأتعاب حماماة تاأ�سي�ساً

بني الطرفني عالقة وكالة جتارية واّن هذه الـم�ساألة مت ح�سمها يف احلكم ال�سادر يف 

الدعوى التجارية رقم )200٥/14٥9م( جتاري م�سقط بني ذات االأطراف الـموؤيد 

يف اال�ستئناف رقم )2006/٥77م( جتاري م�سقط بجل�سة 2006/11/26م واأّن ما 

قامت به الـمطعون �سدها من اإنهاء الوكالة التجارية غري حمدودة الـمدة قد �سابه 

التع�ّسف لعدم �سدور خطاأ من جانب الطاعنة يربر االإنهاء وهو ما اأوجب التعوي�س 

اإعماالاً للمادة )10( من قانون الوكاالت التجارية رقم 1977/26م.

 ٨4٨ رقمي  باال�ستئنافني  عليه  فطعنا  احلكم  بذلك  الطرفان  ير�س  مل  وحيث 

بتاريخ  التجارية  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  فيهما  ق�ست  والذي  2010/٨٥٥م  و 

رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف   : ا  ثانياً  , �سكالاً  بقبولهما   : اأوالاً  2016/1/2٨م 

اإىل  به  الـمحكوم  الـمبلغ  برفع  وذلك  الـم�ستاأنف  احلكم  بتعديل  2010/٨4٨م 

ا وثمامنائة وخم�سة و�سبعون رياالاً  )724.٨7٥ ر.ع( �سبعمائة واأربعة وع�سرون األفاً

ر.ع(   ٥00( و  بالـم�ساريف  �سدها(  )الـمطعون  �سدها  الـم�ستاأنف  واألزمت  ا  عمانيًّ

من  الـمرفوع  )2010/٨٥٥م(  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  يف   : ا  ثالثاً  , حماماة  اأتعاب 

الـمطعون �سدها برف�سه واإلزامها مببلغ )٥00 ر.ع( اأتعاب حماماة.
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وغري  الـمدة  حمددة  غري  جتارية  وكالة  هي  الـمذكورة  الوكالة  اأّن  على  ا  تاأ�سي�ساً

مرتبطة مبناق�سة بعينها فهي ال تنتهي اإال مبربر قانوين وقد �سبق اأن �سدر احلكم 

اال�ستئنايف  واحلكم  م�سقط  جتاري  ابتدائي  )200٥/14٥9م(  رقم  االبتدائي 

)2009/1621م(  رقم  االبتدائي  احلكم  وكذلك  رقم)2006/٥77م(  له  الـموؤيد 

اأّن  على  تو�سلت  وقد  االأطراف  ذات  بني  هي  االأحكام  هذه  وكل  م�سقط  ابتدائي 

قانون  مواد  حتكمها  جتارية  وكالة  هي  قانونية  عالقة  من  الطرفني  بني  يربط  ما 

االأمر  حجّية  االأحكام  هذه  اكت�سبت  وقد  )1977/26م(  رقم  التجارية  الوكاالت 

ال  والتي  التجارية  الوكالة  بثبوت  يتعلق  فيما  الـماثلة  للدعوى  بالن�سبة  املق�سي 

العامة  الـمديرية  مبخاطبة  �سدها  الـمطعون  قيام  واأّن  بعينه  بـم�سروع  تنتهي 

الطاعنة  الـمربمة بني  رقم )11972(  التجارية  الوكالة  اإلغاء  للتجارة بخ�سو�س 

والـمطعون �سدها دون �سدور خطاأ من الطاعنة وبالتايل فاإّن الـم�ستاأنفة )الطاعنة( 

يف اال�ستئناف رقم )2010/٨٥٥م( يكون على غري اأ�سا�س.

اأما اال�ستئناف رقم )2010/٨4٨م( فاإّن الـمقرر قانوناًا اأّن �سبب دعوى التعوي�س عن 

اإنهاء عقد الوكالة اأو عدم جتديده يندرج حتت نظرّية اإ�ساءة ا�ستعمال احلق.

وحيث مل تر�س الطاعنة بذلك احلكم فطعنت عليه بالنق�س بالطعن الـماثل الذي 

اأعلنت الـمطعون �سدها ب�سحيفته وتقّدم وكيلها القانوين مبذكرة طلب يف حم�سلتها 

رف�س الطعن واإلزام الطاعنة بالر�سوم والـم�ساريف.

وحيث يقوم الطعن على ثالثة اأ�سباب :

اأّن االأ�سل يف  حا�سل ال�سبب االأول : اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وتف�سريه اإذ 

م�سروعية اأو عدم م�سروعية اإنهاء عقد الوكالة التجارية باعتبار اأّنه عقد غري الزم 

ويجوز اإنهاوؤه باالإرادة الـمنفردة الأحد طرفيه وال يكون للطرف االآخر الـمطالبة 

ثبوت  حالة  يف  العقد  اإنهاء  يرف�س  الذي  للطرف  ويكون  للعقد  العيني  بالتنفيذ 

اأن يطالب  العقد يف  باإنهاء  الذي قام  الطرف  ا�ستعمال احلق من جانب  التع�سف يف 

الوكاالت  قانون  من   )10( الـمادة  يف  الـم�سرع  قرره  ما  وهذا  الـمنا�سب  بالتعوي�س 

لـمّدة  الوكالة  بتجديد  قامت  الطاعنة  اأّن  والثابت  )1977/26م(  رقم  التجارية 

ثالث �سنوات بتاريخ 2010/4/23م واأّن ما قامت به لي�س خطاأ لـمجرد اأّن الـمطعون 

بر�سالة  الطاعنة  باإخطار  2006/12/21م  بتاريخ  قامت   )...... )�سركة  �سدها 

حتقق  اإثبات  من  بد  ال  وكان  التجارية  الوكالة  جتديد  يف  رغبتها  بعدم  مكتوبة 
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ال�سبب الذي يربر اإنهاء الوكالة التجارية وكان ال بد من اإثبات حتقق ال�سبب الذي 

يربر اإنهاء الوكالة من قبل الطرف الذي يزعم االإنهاء وبالتايل فاإّن قيام الطاعنة 

ال  2010/4/23م  ولغاية  2007/4/23م  من  �سنوات  ثالث  لـمدة  العقد  بتجديد 

التجديد  يف  الرغبة  بعدم  باإخطارها  �سدها  الـمطعون  قيام  لـمجرد  باطالاً  يكون 

وذلك الأن عقد الوكالة انعقد لـمّدة غري حمدودة ورغم اأّنه غري الزم ويجوز اإنهاوؤه 

اأّن الـم�سّرع الُعماين ا�سرتط يف الـمادة )10(  باالإرادة الـمنفردة الأحد طرفيه اإال 

عقد  اإنهاء  عند  احلق  ا�ستعمال  اإ�ساءة  عدم  1977م  التجارية  الوكاالت  قانون  من 

يف  البع�س  بع�سهم  تع�ّسف  �سد  العقد  الأطراف  حماية  وذلك  التجارية  الوكالة 

ممار�ستهم حلقوقهم التعاقدية.

وحا�سل ال�سبب الثاين : الق�سور يف الت�سبيب : والف�ساد يف اال�ستدالل : وذلك لعدم 

تفهم الـمحكمة لدفاع الطاعنة وتفهم مرماه وعدم اإيراد احلكم هذا الدفاع وكان 

اأّن عقد الوكالة  ا كون الثابت من جميع االأوراق  احلكم قد ا�ستدل ا�ستدالالاً فا�سداً

غري حمددة الـمدة.

اأّن احلكم  اإذ  الدفاع  الت�سبيب واالإخالل بحق  الق�سور يف   : الثالث  ال�سبب  وحا�سل 

ا يف ا�ستدالله لعدم رده على دفاع الطاعن االأمر الذي ي�سم  الـمطعون فيه جاء فا�سداً

احلكم بالق�سور يف الت�سبيب.

وحيث اأّنه ت�سمن رد الـمطعون �سدها ما يفيد باأن جتديد عقد الوكالة مت بو�ساطة 

الطاعنة لـمّدة ثالث �سنوات دون اإخطار الـمطعون �سدها وبالتايل فاإّن اإنهاء العقد 

ا اإعماالاً لن�س الـمادة )1٥( من قانون الوكاالت  من قبل الـمطعون �سدها كان �سحيحاً

التجارية.

الــمــحــكــمــة

اأطراف  تقّيد  يعني  مما  بقانون  ال�سارع  ه  خ�سّ قد  التجارية  الوكالة  عقد  اأّن  حيث 

عقد الوكالة التجارية به بحيث ميثل اخلروج عنه دون �سند من ن�سو�سه خمالفة له 

ولذلك جنده قد األزم اأطرافه بالتقيد بال�سروط الواردة يف الـمادة )6( منه و�سمح 

لالأطراف االإ�سافة اإليها دون اخلروج عليها ومن بينها حتديد مّدة الوكالة , على اأنه 

ي�ستفاد من ن�س الـمادة )10( من ذات القانون باأن عقد الوكالة التجارية قد يكون 

غري حمدد الـمدة , وقد ت�سمنت اتفاقية الوكالة التجارية يف البند )2/ب( منها 
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اأّنه )يتم اإنهاء هذه االتفاقية دون الـم�سا�س باأي حقوق اأو التزامات على اأي طرف 

من اأطراف هذه االتفاقية وحتى تاريخ هذا االإنهاء(.

اأو  التجارية  الوكالة  ينهي  اأن  التجارية  الوكالة  عقد  طريف  من  الأي  يحق  ثّم  ومن 

ميتنع عن جتديدها باإرادته الـمنفردة على اأن يكون لكل منهما احلق يف التعوي�س اإن 

كان له مقت�سى , وقد مت اإنهاء الوكالة باإرادة الـمطعون �سدها الـمنفردة , ولـما كان 

عقد الوكالة التجارية ك�سائر عقود الوكالة يقت�سي اأن يتم باتفاق الطرفني فاإنه ال 

ي�ستقيم اأن يفر�س على اأي منهما اال�ستمرار فيه دون ر�سائهما.

واإذ مل يخالف احلكم الـمطعون فيه هذا النظر فاإنه يتعنّي الق�ساء برف�س الطعن 

واإلزام الطاعنة بالـم�ساريف عن درجتي التقا�سي وم�ساريف هذا الطعن وم�سادرة 

الكفالة عمالاً بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

الطاعنة  واإلزام  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بالـم�ساريف عن درجتي التقا�سي وم�ساريف هذا الطعن وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/29م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)192(

الطعن رقم 2016/٥46م

دعوى) حكم – �سالحية( – �سطب) �سروط( – غياب)اآثار(  

تكون الدعوى �ساحلة للحكم فيها اإذا كان كل من اخل�سمني قد اأبدى دفاعه فيها  -

ا  مبذكرات اأودعت قبل اجلل�سة اأو اأبديت يف جل�سة �سابقة ويعترب الـمدعي مبدياً

لدفاعه دائما حتى ولو مل يقّدم مذكرة بدفاعه الأّنه هو الذي بداأ اخل�سومة 

فرفع الدعوى وجدد طلباته يف �سحيفة دعواه.

ميكن  - ال  مبعنى  اخل�سوم  غياب  من  الـمحكمة  تتحقق  اأن  بعد  ي�سدر  ال�سطب 

ت�سل�سل  انقطاع  بعد  للجل�سة  اإعالنه  عدم  حالة  يف  الغياب  للمدعي  ين�سب  اأن 

اجلل�سات.

الذي يكون بعد حتقق االإعالن حل�سور  - القانوين هو  اأثره  الذي يرتب  التغيب 

اجلل�سة وهذا ما مل يتحقق.

الــوقـائــع 

اأّن  االأوراق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يبني  ما  وبح�سب  الوقائع  تتح�سل 

رقم  الدعوى  اأقامت  الـمحدودة   ........... �سركة  االأوىل  �سدها  الـمطعون 

)162/ت/2012م( الـمحكمة االبتدائية ال�سيب - بطلب احلكم باإلزام الـمطعون 

�سدها الثانية - دانة م�سقط الدولية و..... والطاعن - با�سم .............. باأن 

يوؤدوا اإليها بالت�سامن واالنفراد مبلغ )1160٨/٨30 ر.ع( والفوائد بواقع )٥.%1( 

الدعوى  ب�سحيفة  الـمو�سوفتني  الـمرهونتني  ال�سيارتني  ببيع  لها  والت�سريح  ا  �سهريًّ

, وبجل�سة 2012/٨/2٥م اأ�سدرت الـمحكمة االبتدائية ال�سيب احلكم يف الدعوى 

والذي ق�سى للمدعية بطلباتها اآنفة البيان , وقد مت الطعن على احلكم الـمذكور 

باال�ستئناف رقم )2014/1٥3م( من قبل الـم�ستاأنف با�سم .............. - الطاعن 
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نا�سر  را�سد  يون�س  الـم�ستاأنف  قبل  من  )2014/٨1م(  رقم  وباال�ستئناف   - االآن 

اال�ستئناف  مبحكمة  التجارية  الدائرة  اأ�سدرت  2014/6/24م  وبجل�سة  الرحبي 

احلق  ب�سقوط  احلكم  وق�سى   - �سمهما  قرار  بعد   - اال�ستئنافني  يف  احلكم  ال�سيب 

احلكم  اأّن  اإال  ا�ستئنافه  مب�ساريف  م�ستاأنف  كل  واألزمت  باال�ستئنافني  الطعن  يف 

اال�ستئنايف �سالف الذكر مت الطعن عليه من قبل با�سم ............ مبوجب الطعن 

)2014/٥1٨م(  رقم  الطعن  مبوجب   ............ قبل  ومن  )2014/٥06م(  رقم 

بجل�سة  التجارية  الدائرة  العليا  الـمحكمة  حكم  فيهما  �سدر  �سمهما  قرار  وبعد 

رقم  الطعن  مو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعنني  بقبول  احلكم  وق�سى  201٥/4/30م 

)2014/٥06م( بنق�س احلكم الـمطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف 

االأوىل  �سدها  الـمطعون  اإلزام  مع  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  ال�سيب 

بالـم�سروفات ورد الكفالة اإىل الطاعن.

ويف الطعن رقم )2014/٥1٨م( برف�سه واألزمت الطاعن الـم�سروفات وم�سادرة الكفالة.

باجلل�سات  )2014/1٥3م(  رقم  اال�ستئناف  نظرت  الـمغايرة  الهيئة  اإّن  وحيث 

اال�ستئناف  �سطب  الهيئة  قررت  201٥/12/29م  وبجل�سة  مبحا�سرها  الـمبّينة 

وبناءاً على الطلب الـمقّدم من الـمحامي / ..... وكيل الـم�ستاأنف يف اال�ستئناف رقم 

)2014/1٥3م( الـموؤرخ 2016/2/7م لتجديد اال�ستئناف من ال�سطب تواىل نظر 

الطاعن   - الـم�ستاأنف  ح�سرها  التي  2016/2/23م  جل�سة  وانعقدت  اال�ستئناف 

الـمذكرة  الـم�ستاأنف  وكيل  وقّدم  للتمويل   ........ �سركة  ووكيل  - وحماميه  االآن 

الـمحكوم  الـمدخلني  2016/2/23م وتوالت اجلل�سات الإعالن االأطراف  الـموؤرخة 

مبحكمة  الـمغايرة  الهيئة  اأ�سدرت  2016/٥/10م  وبجل�سة   , بالت�سامن  عليهم 

يكن  مل  كاأن  )2014/1٥3م(  رقم  اال�ستئناف  باعتبار  احلكم  ال�سيب  اال�ستئناف 

واألزمت الـم�ستاأنف - الطاعن االآن - الـم�ساريف.

العليا  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعن  اأعاله  باحلكم  الطاعن  ير�س  مل  وحيث 

بالطعن الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر الـمحكمة العليا بتاريخ 2016/٥/31م 

عن  وكيالاً  ب�سفته  الـمحكمة  هذه  لدى  الـمقبول   .......... الـمحامي  من  موقعة 

الطاعن وقّدم �سند الوكالة الذي يجيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة 

الثالث مبذكرة  الـمطعون �سده  ورد  الطعن  ب�سحيفة  الـمطعون �سدهم  اإعالن  ومت 

طلب يف ختامها نق�س احلكم واإعادة اال�ستئناف اإىل حمكمة اال�ستئناف ال�سيب لتحكم 

فيه بهيئة مغايرة وقد اأقيم الطعن على �سبب ينعى به الطاعن على احلكم الـمطعون 
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فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله وجممل ما جاء ب�سحيفة الطعن بياناًا لذلك اأّن 

قرار �سطب اال�ستئناف الذي اأ�سدرته الهيئة الـمغايرة بجل�سة 201٥/12/29م مل 

ا لكون اأّن اجلل�سة الـمذكورة كانت االأوىل التي عقدتها الهيئة الـمغايرة  يكن �سائباً

بعد اأن اأحيل اإليها اال�ستئناف رقم )2014/1٥3م( من لدن الـمحكمة العليا مبوجب 

ا للجل�سة  احلكم الـم�سار اإليه ب�سدر هذا احلكم واأّن الـم�ستاأنف مل يتم اإعالنه مطلقاً

الـمذكورة رغم اأّن القانون يلزم الهيئة الـمغايرة باإعالن الـم�ستاأنف - الطاعن االآن 

- جلل�سة 201٥/12/29م.

الــمــحــكــمــة

. وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه الـمقررة له قانوناًا ومن ثّمّ فهو مقبول �سكالاً

وحيث اإّنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبجمل ما جاء 

ن�ّس  اإىل  ا�ستند  فيه  الـمطعون  احلكم  فاإّن   - القانون  خمالفة   - الوحيد  بال�سبب 

الـمادة )٨4( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية يقراأ :-

اإذا كانت  اإذا مل يح�سر الـمدعي وال الـمدعى عليه حكمت الـمحكمة يف الدعوى   «

�ساحلة للحكم فيها , واإال قررت �سطبها ... الخ »

وي�ستفاد من هذا الن�س اأّنه ينبغي ل�سطب الدعوى - عمالاً بالـمادة �سالفة الذكر - اأن 

يتخلف اخل�سوم عن احل�سور يف اجلل�سة االأوىل اأو يف اأية جل�سة اأخرى اأي اأّن يتغّيب 

الـمدعي والـمدعى عليه كليهما , واأما اإذا تغّيب الـمدعي وح�سر الـمدعى عليه فال 

ا حكما  ت�سطب الدعوى بل يكون للمحكمة اأن تف�سل فيها الأن املدعي يعترب حا�سراً

�ساحلة  تكون  الدعوى  اأّن  الـمقرر  ومن  فيها  للحكم  �ساحلة  الدعوى  تكون  اأال   )2(

اأودعت قبل  فيها مبذكرات  اأبدى دفاعه  كان كل من اخل�سمني قد  اإذا  فيها  للحكم 

ا لدفاعه دائما حتى ولو  اجلل�سة اأو اأبديت يف جل�سة �سابقة ويعترب الـمدعي مبدياً

مل يقّدم مذكرة بدفاعه الأّنه هو الذي بداأ اخل�سومة فرفع الدعوى وجدد طلباته 

ا لدفاعه اإذا كان قد اأودع مذكرة  يف �سحيفة دعواه , وكما يعترب الـمدعى عليه مبدياً

ا فاإّن ال�سطب ي�سدر  بدفاعه قبل اجلل�سة اأو كان قد تقّدم بها يف جل�سة �سابقة واأخرياً

بعد اأن تتحقق الـمحكمة من غياب اخل�سوم مبعنى ال ميكن اأن ين�سب للمدعي الغياب 

يف حالة عدم اإعالنه للجل�سة بعد انقطاع ت�سل�سل اجلل�سات.

وحيث اإّنه وباإنزال ما �سبق على الق�سّية الـماثلة فاإّن وكيل الطاعن ينعى على احلكم 

جل�سة  اأّن  لكون  للقانون  خمالفته  يكن  مل  كاأن  اال�ستئناف  باعتبار  فيه  الـمطعون 

201٥/12/29م التي �سدر فيها االأمر ب�سطب اال�ستئناف كانت هي اجلل�سة االأوىل 

بعد نق�س احلكم من الـمحكمة العليا مبوجب حكمها يف الطعنني رقمي )٥1٨/٥06( 
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ل�سنة بجل�سة 201٥/4/30م ومل تقم الهيئة الـمغايرة باإعالن الـم�ستاأنف )الطاعن 

االآن( للح�سور بجل�سة 201٥/12/29م وهو ما يعني اأّن قرار ال�سطب �سالف الذكر جاء 

ا للقانون ويعترب كاأن مل يكن وال يحمل احلكم باعتبار اال�ستئناف كاأن مل يكن. خمالفاً

201٥/12/29م  ولـما كان هذا الذي اأثاره وكيل الطاعن يف حمله لكون اأّن جل�سة 

بعد  الـمغايرة  الهيئة  اأمام  االأوىل  اجلل�سة  هي  كانت  ال�سطب  قرار  يف  �سدر  التي 

اإحالة اال�ستئناف اإليها من الـمحكمة العليا مبوجب احلكم يف الطعنني الـمذكورين 

�سدها  الـمطعون  باإعالن  اكتفت  بل  الطاعن  باإعالن  الـمغايرة  الهيئة  تقم  ومل 

عن  تغّيب  الطاعن  اإن  القول  ي�ستقيم  ال  وبالتايل  للتمويل   ........ �سركة  االأوىل 

جل�سة 201٥/12/29م لكون اأّن التغيب الذي يرتب اأثره القانوين هو الذي يكون 

وكيل  اأّن  عن  ف�سالاً  هذا   , يتحقق  مل  ما  وهذا  اجلل�سة  حل�سور  االإعالن  حتقق  بعد 

الـمحكمة  للتمويل كان قد دخل قاعة   ......... �سركة  االأوىل  الـم�ستاأنف �سدها 

بجل�سة 201٥/12/29م وخرج قائالاً اأّنه يرتك اال�ستئناف لل�سطب , ومن ثّم فاإنه ال 

ي�سح القول اإن طريف اخل�سومة تغّيبوا عن اجلل�سة الـمذكورة , ثم اإّن الثابت باالأوراق 

النق�س  اإليها بحكم  اأحيل  اأّن  بعد  مغايرة  بو�ساطة هيئة  ينظر  كان  اال�ستئناف  اأّن 

اخل�سمني  اأّن  لكون  فيه  للف�سل  ا  �ساحلاً كان  اال�ستئناف  اأّن  يعني  مما  الذكر  �سالف 

اأبديا مذكراتهما يف مراحل �سابقة اأي اأثناء تداول اال�ستئناف اأمام الهيئة ال�سابقة 

, والتي اأبدى اأطراف اخل�سومة طلباتهم ودفوعهم خاللها ومتى كان كل ذلك وكانت 

حمكمة اال�ستئناف ال�سيب - الهيئة الـمغايرة.

قررت �سطب اال�ستئناف وذلك يف اأول جل�سة انعقدت لنظر اال�ستئناف بعد اأن اأحيل 

اإليها بحكم النق�س ودون اأن تعلن الطاعن باجلل�سة الـمحددة يف 201٥/٥/29م مبا 

2016/٥/10م  اإنها ق�ست بجل�سة  اأّن قرار ال�سطب هذا خمالف للقانون , ثم  يعني 

باعتبار اال�ستئناف كاأن مل يكن لـما تخّلف االأطراف لتلك اجلل�سة , واّن اال�ستئناف 

باعتبار  احلكم  اإ�سدار  �سروط  حتقق  عدم  يعني  ما  وهو  فيه  للف�سل  ا  �ساحلاً كان 

اإىل  الـمطعون فيه مع االإحالة  كاأن مل يكن ومقت�سى ذلك نق�س احلكم  اال�ستئناف 

حمكمة اال�ستئناف ال�سيب لتحكم يف اال�ستئناف من جديد مع اإلزام الـمطعون �سدها 

االأوىل بالـم�ساريف ورد الكفالة اإىل الطاعن.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف ال�سيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة 

واألزمت الـمطعون �سدها االأوىل بالـم�ساريف ورد الكفالة اإىل الطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/11/29م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)193(

الطعن رقم 2016/320م

�سركة )ت�سفية- اآثار- متثيل( 

 ت�ستهدف الت�سفية اإنهاء ن�ساط ال�سركة وذلك عن طريق ح�سر اأموالها وا�ستيفاء  -

ال�سركاء  بني  ال�سافية  موجوداتها  تق�سيم  ثم  بالتزاماتها  والوفاء  حقوقها 

ا وعلى ذلك تنتهي بانق�ساء ال�سركة �سلطة مديرها, اأما �سخ�سّيتها  ا اأو عيناً نقداً

الـمعنوية فتق�سي بالقدر الالزم للت�سفية واإىل اأن تنتهي, وميثل ال�سركة خالل 

مرحلة الت�سفية م�سف قد يتفق عليه ال�سركاء يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو يف 

نظامها واإذا مل يتفق ال�سركاء على تعيني الـم�سفي تتوىل الـمحكمة تعيينه بناء 

على طلب اأحد ال�سركاء.

الــوقـائــع 

يتلخ�س الطعن يف اأن الطاعنة اأقيمت عليها دعوى ابتداءاً اأمام حمكمة اأول درجة 

و�سبعمائة  ا  األفاً ع�سر  اثني  ر.ع(   12.793/917( مببلغ  بالـمطالبة  قانوناًا  ومعلنة 

وثالثة وت�سعون رياالاً وت�سعمائة و�سبعة ع�سر بي�سة , واإلزامها بالـم�ساريف ومبلغ 

األف ريال اأتعاب الـمحاماة.

ا�ستئجار  والطاعنة على  الـمطعون �سدها  اأّنه مت االتفاق بني  القول  �سند من  على 

عدد من ال�سيارات ح�سب عقود االإيجار واالتفاقيات الـموقعة بينهم وترتبت يف ذّمة 

الـمدعى عليها - الطاعنة - الـمبلغ الـمطالب به وذلك عن االإيجارات والـمخالفات 

الـمرورية وقد اخت�سم الـم�سفي بناء على طلب الـمطعون �سدها واإلزامه مبا �سوف 

 , الدعوى  قبول  عدم  فيه  طالب  ا  رداً الـم�سفي  وقّدم  الـمدعية  ل�سالح  له  يحكم 

فقررت الـمحكمة انتداب خبري وبا�سر اخلبري ماأموريته وجاء بنتيجة اأّن الر�سيد 

للـمديونية الـم�ستحقة للمطعون �سدها )12.793/917 ر.ع( بناء على االتفاقية 

الـمربمة للفرتة من 2013/11/30م واإىل 2014/12/2٨م.
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بقبول   : اأوالاً  احلكم  درجة  اأول  حمكمة  اأ�سدرت  201٥/11/22م  وبجل�سة 

. االإدخال �سكالاً

ا باإلزام ال�سركة الـمدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )12.793/917 ر.ع(  ثانياً

قيمة الـمبلغ الـمطالب به الـمبنّي بتقرير اخلبري الـمودع ملف الدعوى يف مواجهة 

ريال  بالـم�ساريف ومائة  واإلزامها  - ب�سفته  القانوين  الـم�سفي   - الـمدخل  اخل�سم 

اأتعاب الـمحاماة يف مواجهة اخل�سم الـمدخل ب�سفته.

وبجل�سة   ,  ......... ل�سركة  الـم�سفي  ب�سفته  ال�ساحب  حمد  الـم�سفي  فا�ستاأنف 

برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  الـمحكمة  حكمت  2016/2/29م 

وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف واإلزام الـم�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه.

فطعنت �سركة اأر�س الطيبات بو�ساطة الـمحامي ......... للمحاماة واال�ست�سارات 

مبلغ  و�سداد  وكالته  يفيد  ما  وقّدم  للطاعنة  القانوين  الـم�سفي  ب�سفته  القانونية 

ا  دفعاً وقّدم  الطاعنة  قدمها  التي  الدفوع  على  ا  رداً �سده  الـمطعون  وقّدم  الكفالة 

بعدم قبول الطعن �سكالاً لتقدميه من غري �سفة اإذ الطاعنة �سركة ....... �س.م.م 

اأّن  وحيث   ........... ل�سركة  القانوين  الـم�سفي  ب�سفته   .......... بو�ساطة 

ال�سركة الطاعنة يف دور الت�سفية وفقدت �سخ�سّيتها االعتبارية والـمعنوية واأ�سبح 

مكتب ....... هو الـممثل القانوين لها اأمام الـمحكمة والغري فيكون الطعن واحلال 

كذلك قّدم من غري ذي �سفة ال �سيما اأّن احلكم اال�ستئنايف �سدر �سد حمد ال�ساحب 

ب�سفته الـم�سفي القانوين ولي�س �سد �سركة ........ واأما ما اأبداه الطاعن بعد ذلك 

من ت�سحيح فاإنه قّدم خارج الـمّدة الـمقررة للطعن , وطالب برف�س الطعن وتاأييد 

احلكم الـمطعون فيه.

وحيث اإّن مبنى الطعن يدور حول الـمخالفة للقانون واخلطاأ يف تطبيقه اإذ الطاعنة 

قد مت ت�سفيتها واأّن الـمطعون �سدها قد تقاع�ست عن الـمطالبة بالـمديونية على 

ال�سركة الـم�سفاة خالل الـمدة الـمن�سو�س عليها يف قانون ال�سركات ومل تقّدم طلبها 

للم�سفي واإّن حمكمة الـمو�سوع مل تلتفت لهذا الدفع وللمخالفة للمادة )111( من 

خمالفة  ب�سائبة  ا  م�سوباً احلكم  يكون  مبا  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون 

القانون واخلطاأ يف التطبيق مما يرتتب عليه النق�س.
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الـمحكمة 

. وحيث اإّن الطعن قّدم يف وقته الـمحدد تعنّي قبوله �سكالاً

وعن الـمو�سوع وقبل التحدث عما اأثاره الطاعن فاإنه ومن حيث ال�سكل الذي اأثارته 

من  يرفع  مل  باعتباره  �سفة  ذي  غري  من  الـمرفوع  الطعن  اأّن  من  �سدها  الـمطعون 

الـم�سفي بل رفع من ال�سركة فقد جاء يف غري حمله وذلك بالتاأمل من طالع �سحيفة 

ا عن ال�سركة مما يكون  الطعن اأّن الطعن مرفوع من اال�ستاذ ......... باعتباره م�سفياً

االأجل  الطعن كان يف  اأّن هذا  ال�سفة كما  له  الطعن مرفوع ممن  معه واحلالة هذه 

. القانوين مما يتعنّي معه قبوله �سكالاً

وبالن�سبة للدفع الذي تقّدم به الطاعن فهو يف غري حمّله , فاإنه ال مانع يحول دون 

جلوء الـمطعون �سده للق�ساء اقت�ساء حلق طالـما اأّن ال�سركة التي ميثلها الـم�سفي ال 

زالت حتت الت�سفية ومل تكتمل والـمادة )2٥( الواردة يف قانون ال�سركات هو ميقات 

متى  الت�سفية  دام يف طور  ما  مانع  واأّنه ال  الطلبات  لتقدمي  القانون  وموعد حدده 

ح�سل العلم بالت�سفية.

وحيث اإّنه لـما كان الـمقرر اأّن الت�سفية ت�ستهدف اإنهاء ن�ساط ال�سركة وذلك عن طريق 

ح�سر اأموالها وا�ستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها ثم تق�سيم موجوداتها ال�سافية 

اأما  مديرها  �سلطة  ال�سركة  بانق�ساء  تنتهي  ذلك  وعلى  ا  عيناً اأو  ا  نقداً ال�سركاء  بني 

�سخ�سّيتها الـمعنوية فتق�سي بالقدر الالزم للت�سفية واإىل اأن تنتهي , وميثل ال�سركة 

خالل مرحلة الت�سفية م�سف قد يتفق عليه ال�سركاء يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو 

يف نظامها واإذا مل يتفق ال�سركاء على تعيني الـم�سفي تتوىل الـمحكمة تعيينه بناء 

على طلب اأحد ال�سركاء وحتى يتم تعيني الـم�سفي يعترب الـمدير اأو الـمديرون يف 

اأمام  وميثلها  القانونية  الت�سرفات  يف  ال�سركة  عن  الـم�سفي  وينوب  الـم�سفني  حكم 

الق�ساء �سواء كانت مدعية اأم مدعى عليها ويتقا�سى ما لل�سركة من الديون يف ذّمة 

يويف  كما  ح�سته  من  بجزء  لها  ا  مديناً اأحدهم  كان  لو  كما  ال�سركاء  ذّمة  ويف  الغري 

الـم�سفي ما على ال�سركة من الديون ويقوم بجميع االأعمال التي تقت�سيه الت�سفية 

واأّن للم�سفي اأن يويف ما على ال�سركة من ديون حل اأجلها.

مع  الطعن  يرف�س  فاإنه  النهج  فيه هذا  الـمطعون  نهج احلكم  وحيث وقد ثبت وقد 

اإلزام الـمطعون �سده بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب 

ا واألزمت الطاعنة بالـم�ساريف  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

وم�سادرة الكفالة.



– 99٨ –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/12/6م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  د. عبد 

االإله الربجاين,  ونور الدين بن املكي خليفي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)194(

الطعن رقم 2016/294م

اخت�سا�س-   – مناق�سة-  – ميزانية  )حمدودة  – �سركة  �سمول(  )م�سمون-  حكم 

عقد - نظام - اإعفاء – خ�سائر- �سرط – باطل(  

يجب اأن يكون يف احلكم بذاته ما يطمئن الـمطلع عليه اأّن الـمحكمة قد حم�ست  -

االأدلة الـمقدمة اإليها وح�سلت منه ما توؤدي اإليه وذلك با�ستعرا�س هذه االأدلة 

وب�سرية  ب�سر  عن  الدعوى  اأوراق  ودرا�سة  بحث  عن  ينبئ  مبا  عليها  والتعليق 

لها  يكون  واأن  وفحواها  عقيدتها  منها  كّونت  التي  االأدلة  م�سادر  عن  واالإف�ساح 

ا اإىل النتيجة  ا وموؤدياً ماأخذها ال�سحيح من االأوراق واأّن ما ا�ستخل�سته كان �سائغاً

التي انتهت اإليها حتى يتاأتى للمحكمة العليا اأن تعمل على رقابتها على �سداد احلكم.

واخل�سائر  - االأرباح  وح�ساب  الـم�سوؤولية  ـمحدودة  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة 

الـمفّو�سني  ال�سركاء ال  اإىل جمعية  البت فيه  اأمر  والـم�سادقة عليها مما يعود 

بالتوقيع واالإدارة.

اأي ن�س يرد يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها اأو اأي اتفاق اآخر يق�سي بحرمان  -

اأحد ال�سركاء من الـم�ساركة بالربح اأو باإعفائه من حتمل خ�سائر ال�سركة يكون 

باطالاً وكاأنه مل يكن مبعنى اأّن جميع ال�سركاء ي�ساركون يف اأرباحها وخ�سائرها.

الــوقـائــع  

رقم  حتمل  جتارية  دعوى  عليهم  اأقيمت  الطاعنني  اأن  يف  الطعن  يتلخ�س 

)201٥/464م( اأمام الدائرة الثالثية مبحكمة م�سقط بالـمطالبة بندب خبري يف 

 - عليهم  الـمدعى  يحتجزها  التي  الـم�ستحقة  واالأرباح  اخل�سائر  لتحديد  الدعوى 

الطاعنون - يف �سركة قائمة فيما بينهم.

على �سند من القول اأّنهم والـمدعى عليهما �سركاء يف �سركة يديرها الـمدعى عليهما 
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ورغبة منهم يف بيان الـمخالفات واالأ�سرار التي ت�سبب فيها ا�ستئثار الـمدعى عليهم 

لهم  الق�ساء  طالبوا  اأرباح  من  الـمدعون  ي�ستحقه  ما  ولتقدير  الـمدعني  باأرباح 

ا يف الدعوى فعدل الـمدعون طلباتهم واحلكم  بالطلبات فانتدبت اأول درجة خبرياً

لهم مبا تو�سل اإليه اخلبري باالأرباح الـمالية من 2009م اإىل 2013م وباإجمايل مبلغ 

وفائدة   , رياالاً  و�سبعون  و�سبعمائة  ا  األفاً وخم�سون  و�ستة  مائتان  ر.ع(   2٥6.770(

مقدارها )6%( من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.

�سقوط   -2  ........... ال�سركة  اإدخال  طلب  برف�س  اأوالاً  عليهم  الـمدعى  وطالب 

الدعوى  رف�س   -3  , ال�سركات  قانون  من   )10( الـمادة  بن�س  بالتقادم  الدعوى 

لـمخالفة الـمدعني لن�س الـمادة )1٥7( من قانون ال�سركات وكذلك ا�ستالم الـمدعني 

الأرباحهم ال�سنوية عن مقدار ن�سيبهم من احل�س�س يف ال�سركة دون اعرتا�س.

اأوالاً : بقبول اإدخال  اأول درجة احلكم  اأ�سدرت حمكمة  201٥/11/26م  وبجل�سة 

ا مدخالاً يف الدعوى. ال�سركة .......... خ�سماً

ا : باإلزام ال�سركة الـمدخلة باأن توؤدي للـمدعني مبلغ )2٥6.770ر.ع( مائتان  ثانياً

ا و�سبعمائة و�سبعون رياال. و�ستة وخم�سون األفاً

ا  ا : اإلزام الـمدعى عليهما االأول والثاين بالت�سامن باأن يوؤديا للـمدعني تعوي�ساً ثالثاً

�سنوات  من  مالية  �سنة  لكل  الدين  مقدار  على  ا  �سنوياً  )%1.٥( ن�سبة  قدره  �سامالاً 

الـمطالبة من تاريخ ا�ستحقاق الـمدعني الأرباحهم وحتى متام ال�سداد.

اإلزام الـمدعى عليهما واخل�سم الـمدخل مب�سروفات الدعوى ومبلغ مائتي  ا :  رابعاً

ريال مقابل اأتعاب الـمحاماة , ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.

وبجل�سة  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفاه  باحلكم  الطاعنون  ير�س  فلم 

2016/2/21م اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف احلكم التايل »حكمت الـمحكمة بقبول 

يف  به  ق�سى  فيما  ا  جزئياً الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

والق�ساء  بالتعوي�س  والثاين  االأول  الـم�ستاأنفني  وباإلزام  الـمنطوق  من  ا  ثالثاً البند 

من جديد - يف هذا ال�سق - برف�س الدعوى وبتاأييد احلكم فيما عدا ذلك واألزمت 

الـم�ستاأنفة الثالثة بالـم�ساريف.

فلم ير�س الـم�ستاأنفون باحلكم فطعنوا عليه اأمام الـمحكمة العليا بالطعن الـماثل 
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واأعلنت  طعنه  لقبول  والكفالة  الر�سم  �سدد  وقد  لديها  مقبول  حمام  بو�ساطة 

للمطعون �سدهم وردوا عليهما بالـمطالبة برف�س طعنهم على اأ�سا�س اأّن الطاعنني ال 

يناه�سون اأحقية الـمطعون �سدهم يف احل�سول على االأرباح الـمحتجزة التي ك�سف 

عنها تقرير اخلربة واإمنا يزعمون باأن الـمطعون �سدهم وافقوا على ترحيل االأرباح 

وعدم توزيعها بالـمخالفة للـمادة )13( من قانون ال�سركات والـمادة )16( منه.

وحيث اإّن مبنى الطعن يدور حول :

مراحل  كل  يف  اأثاروا  الطاعنني  اأّن  اأ�سا�س  على  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ   : اأوالاً 

من   )143( والـمادة  هـ  الفقرة   )142( الـمادة  اأ�سا�س  على  احلكم  بطالن  التقا�سي 

يف  ا  راأياً اأبدى  الق�ساة  اأحد  اأ�سا�س  على  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون 

ا يف الدائرة الثالثية التي حكمت يف الدعوى اإذ اأّنه نظر الدعوى  الدعوى وكان ع�سواً

ا وتوىل مع بقّية االأع�ساء نظر الدعوى برقمها اجلديد  رقم )2014/2٥7م( منفرداً

201٥/464م والدعوى رقم )2014/2٥6م( اإذ اأّن هذه الـملفات الثالثة كلها �ساهم 

ا يف الهيئة الفردية اأو  و�سارك فيها قا�سي واحد يف كل اجلل�سات �سواء اأكان منفرداً

باال�سرتاك يف الهيئة الثالثية.

ال�سركات  قانون  من  العا�سرة  بالـمادة  يتم�سكون  للقانون  للـمخالفة  الثاين  الوجه 

اإذ اأنها مل حت�سر اإقامة الدعوى يف اأي اأمر خا�س باأعمال ال�سركة بل �سملت جميع 

اأعمالها واأّن الـمطالبة باالأرباح واالدعاء بحجزها من اأحد ال�سركاء على ال�سركة 

وال�سركاء االآخرين كـمديرين اإمنا ت�سمل هذه االأعمال.

ال�سبب الثاين للطعن اأخطاأ احلكم يف تطبيق القانون وتاأويله للمواد )13 , 160 , 161( 

من قانون ال�سركات وكذلك الف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة الثابت بالـم�ستندات يف 

ال�سركات  قانون  من   161  ,  160  ,  13 للـمواد  بالـمخالفة  اأ�سدر  احلكم  اإذ  الدعوى 

2009م  من  لالأرباح  �سدهم  الـمطعون  ا�ستحقاق  عدم  ب�ساأن  وتعديالته  التجارية 

ال�سركاء  قرار  واإجازة  اأرباحهم  من  جلزء  �سدهم  الـمطعون  ال�ستالم  2014م  واإىل 

يف كل جمعية عمومية برتحيل اجلزء االآخر لالأرباح الـمحققة من واقع ميزانية 

الـمطعون  ممثل  وح�سور  منها  للتوزيع  الـمخ�س�س  والـمقدار  �سنة  كل  يف  ال�سركة 

�سدهم لالجتماعات العمومية وتوقيعه بالـموافقة على مقررات اجلمعية ب�ساأن االأرباح 

الـمحققة وتلك الـمخ�س�سة للتوزيع اإمنا يهدم �سبب الدعوى مو�سوع هذا الطعن.
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الـمحكمة 

. وحيث اإّن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

وعن الـمو�سوع باخلطاأ يف تطبيق القانون فمن جميع وجوهه ففي غري حمله اإذ الـمقرر 

يف ق�ساء هذه الـمحكمة اإّن �سائبة خمالفة احلكم للقانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو يف 

تاأويله عندما تقوم الـمحكمة بتطبيق قانون غري واجب التطبيق اأو قامت بتطبيق 

اأّن  ا  اأي�ساً الـمقرر  ومن   , خاطئ  نحو  على  الدعوى  واقعة  اأو  وقائع  من  قانوين  ن�س 

احلكم يجب اأن يكون فيه بذاته ما يطمئن الـمطلع عليه اأّن الـمحكمة قد حم�ست 

االأدلة  هذه  با�ستعرا�س  وذلك  اإليه  توؤدي  ما  منه  وح�سلت  اإليها  الـمقدمة  االأدلة 

والتعليق عليها مبا ينبئ عن بحث ودرا�سة اأوراق الدعوى عن ب�سر وب�سرية واالإف�ساح 

عن م�سادر االأدلة التي كّونت منها عقيدتها وفحواها واأن يكون لها ماأخذها ال�سحيح 

ا اإىل النتيجة التي انتهت اإليها حتى  ا وموؤدياً من االأوراق واأّن ما ا�ستخل�سته كان �سائغاً

يتاأتى للمحكمة العليا اأن تعمل على رقابتها على �سداد احلكم.

بها  التي تقّدم  الدفوع  رد على  الـمطعون فيه قد  اأن احلكم  اأّن جماع كل ذلك  ومبا 

الطاعن وخا�سة اأّن الـمادة العا�سرة من قانون ال�سركات ال ت�ساند الطاعن فيما ذكر 

مناق�سة  اأّن  الذكر  �سالف  ال�سركات  قانون  من   )161( الـمادة  على  االطالع  وبعد 

والـم�سادقة  واخل�سائر  االأرباح  وح�ساب  الـم�سوؤولية  الـمحددة  ال�سركة  ميزانية 

عليها مما يعود اأمر البت فيه اإىل جمعية ال�سركاء ال الـمفّو�سني بالتوقيع واالإدارة 

ال  جمتمعون  ال�سركاء  باأمر  يكون  اأن  بد  ال  ربح  اأي  حجز  قرار  على  يدل  مما  وهو 

�سيما اأّن البند رقم )7( الذي مت�ّسك به الطاعنون كان جمّرد اقرتاح فقط , ومل يتم 

ا مما يتنافى مع  اعتماده من جميع ال�سركاء وبالتايل ال يناه�س القانون , وهو اأي�ساً

اأّن اأي ن�س يرد  اأحكام الـمادة )13( من قانون ال�سركات التجارية التي تن�س على 

يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها اأو اأي اتفاق اآخر يق�سي بحرمان اأحد ال�سركاء 

اأو باإعفائه من حتمل خ�سائر ال�سركة يكون باطالاً وكاأنه مل  من الـم�ساركة بالربح 

مطالبة  يجعل  مبا  وخ�سائرها  اأرباحها  يف  ي�ساركون  ال�سركاء  جميع  اأّن  مبعنى  يكن 

الـمطعون �سدها بن�سيبها من االأرباح يكر�سه القانون وال يتوقف على قرار جمعية 

ال�سركاء اإذا ا�ستبدت براأيها.

حمكمة  اأجابت  فقد  فيه  الـمطعون  احلكم  من  االأول  بال�سبب  النعي  عن  وحيث 

الـمو�سوع وتناولته مبا فيه الكفاية.
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ومن ثّم يكون احلكم الـمطعون فيه يف حمّله ويكون النعي عليه بالـمخالفة للقانون 

والثابت باالأوراق على غري اأ�سا�س وال جمال للمجادلة فيما تو�سلت اإليه الـمحكمة 

التي كّونت راأيها من معنى �سليم له اأ�سله يف االأوراق ويتعنّي من ثّم رف�س هذا الطعن 

ا. مو�سوعاً

اإعماالاً  الكفالة  وم�سادرة  بالـم�ساريف  الطاعنون  ُيلزم  �سبق  لـما  ا  تبعاً اأّنه  وحيث 

للمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

الطاعنني  واإلزام  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/12/6م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)19٥(

الطعن رقم 2016/٥14م

تنفيذ عيني )ا�ستحالة- اإرهاق- تعوي�س- بطالن – اآثار( 

كان  - اأو  جمد  غري  اأو  م�ستحيالاً  التنفيذ  هذا  اأ�سبح  اإذا  العيني  للتنفيذ  حمل  ال 

اإرهاق  فيه  كان  اأو  ذلك  عن  الـمدين  وامتنع  ا  �سخ�سيًّ الـمدين  تدخل  يتطلب 

العيني  التنفيذ  عن  اال�ستعا�سة  من  بد  فال  احلالة  هذه  ويف  ولذلك  للـمدين 

بالتعوي�س اأو التنفيذ مبقابل.

جرى ق�ساء هذه الـمحكمة على ق�سر البطالن على الـم�ستقبل دون اأن ين�سحب  -

على الـما�سي وهذا االجتاه نابع من االعرتاف بوجود ال�سخ�س الـمعنوي النا�سئ 

اأّن  يعني  مبا  ا  قانونياً ا  �سرعياً ا  وجوداً ال  ا  واقعياً ا  فعلياً ا  وجوداً الباطل  العقد  عن 

ا اإال من تاريخ �سدور  البطالن يكون مبثابة انحالل م�سبق لل�سركة وال ينتج اآثاراً

احلكم وبالن�سبة للم�ستقبل فقط .

الــوقـائــع 

الدائرة  اأمام  )201٥/2٥٥م(  رقم  الدعوى  اأقام  الطاعن  اأن  يف  الوقائع  تتح�سل 

الـمدنية بالـمحكمة االبتدائية بركاء والتي اأحالتها اإىل الدائرة التجارية بذات 

الـمحكمة والتي قّيدتها بالرقم )201٥/14م( وكان الطاعن قد اأقام دعواه ابتداء 

2014/٥/21م  بتاريخ  بركاء  االبتدائية  الـمحكمة  �سر  اأمانة  �سحيفتها  باإيداع 

وطلب احلكم اأوالاً :- ف�سخ االتفاقية الـمربمة بينه وبني الـمدعى عليهما )الـمطعون 

�سدهما االآن( بتاريخ 2014/2/3م ومو�سوعها ت�سغيل الـمدعى عليهما مقهى بيتزا 

ا :-  ثانياً  , الواقع مبدخل....... بربكاء  الطاعن  الكائن مبحل  وع�سائر وحلويات 

ا :- اإلزامهما بقيمة  ا :- التعوي�س �ستة اآالف ريال ُعماين , رابعاً اإخالء الـمحل , ثالثاً

ا�ستهالك الكهرباء واملاء خم�سمائة ريال ُعماين , واإلزامهما بالـم�ساريف.

ا لدعواه اأّن الـمدعى عليهما اأدخال الغ�س عليه لكون اأّن االأول  واأورد الطاعن اأ�سباباً
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يعمل بالتجارة من خالل معلومات بطاقته واأّن الثاين ال عالقة له بالن�ساط الـمتفق 

الطاعن  �ساق  كما  معهما  تعاقد  عندما  الغلط  يف  الطاعن  اأدخل  مما  ت�سغيله  على 

اأ�سباب دعواه اأّن الـمدعى عليهما ي�ستغالن الـمحل منذ فرباير 2014م دون اأن يوؤديا 

الـمحل  البلدية فيما يتعلق بنظافة  واأنهما خالفا تعليمات  االأرباح  ن�سيبه يف  اإليه 

اأمام الزبائن واأّن البند احلادي ع�سر من االتفاقية يكفل  اإ�ساءته  واأنهما يتعمدان 

على  عليهما  الـمدعى  رد  االآخر  اجلانب  ويف   , اأوانه  قبل  االتفاق  ف�سخ  يف  احلق  له 

اأنهما التزما بكافة التزاماتهما  الدعوى االأ�سلية وطلبا رف�سها واأوردت مذكراتهما 

العقدية وقّدم الـمدعى عليهما دعوى فرعية طلبا احلكم لهما :- ب�سحة ونفاذ عقد 

ت�سغيل  من  بتمكينهما  ا  فرعيًّ عليه  الـمدعى  واإلزام  2014/2/3م  الـموؤرخ  االتفاق 

ا الأ�سرارهما الناجمة عن  الـمحل مع اإلزامه بالتعوي�س ع�سرة اآالف ريال ُعماين جرباً

توقف العمل منذ 2014/٥/2٨م تاريخ طردهما من الـمحل.

يف  احلكم  اأ�سدرت  بركاء  االبتدائية  بالـمحكمة  التجارية  الدائرة  اإّن  وحيث 

الدعويني االأ�سلية والفرعية وجاء الـمنطوق كاالآتي :-

يوؤديا  باأن  عليهما  الـمدعى  باإلزام  االأ�سلية  الدعوى  يف  اأوالاً   : الـمحكمة  حكمت 

بي�سة  وت�سعون  واأربعمائة  ُعماين  ريال  وثالثون  واأربعة  مائة  مبلغ  الـمدعي  اإىل 

)134/490 ر.ع( ورف�ست ما زاد على ذلك من طلبات واألزمتهما الـم�سروفات ومائة 

ريال ُعماين مقابل اأتعاب الـمحاماة.

ا : يف الدعوى الفرعية ب�سحة ونفاذ عقد ال�سراكة الـموؤرخ 2014/2/3م ومتكني  ثانياً

بالعقد  ا  ومعالـماً ا  و�سفاً الـمبنّي  ال�سراكة  عقد  مو�سوع  الـمحل  من  ا  فرعيًّ الـمدعيني 

الـمدعى عليه  اإلزام  مع  لهما يف ذلك  ا  الـمدعى عليه فرعيًّ وتقريري اخلبري ومنع 

ا عـما حلق بهما من اأ�سرار مقداره األفا ريال ُعماين  ا باأن يوؤدي اإليهما تعوي�ساً فرعيًّ

)2000 ر.ع( واألزمته الـم�سروفات ومائة ريال ُعماين مقابل اأتعاب الـمحاماة.

ا )الطاعن االآن( فاأقام  وحيث مل يلق هذا احلكم القبول لدى الـمدعى عليه فرعيًّ

اال�ستئناف  مبحكمة  التجارية  الدائرة  اأمام  )2016/27م(  رقم  اال�ستئناف  عنه 

2016/4/1٨م ق�ست الـمحكمة بقبول اال�ستئناف �سكالاً ورف�سه  الر�ستاق وبجل�سة 

ا وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف واألزمت رافعه الـم�ساريف. مو�سوعاً

ومل يجد حكم حمكمة اال�ستئناف القبول لدى الطاعن فطعن فيه بطريق النق�س 
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بالطعن الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر الـمحكمة بتاريخ 2016/٥/24م موقعة 

الذي  العليا  الـمحكمة  الـمقبول لدى  الـمحامي  االأ�ستاذ .......... ...........  من 

�سداد  ما يفيد  الـمرفق وقّدم  الوكالة  �سند  ................ مبوجب  يعمل مبكتب 

الطعن  ب�سحيفة  �سدهما  الـمطعون  اإعالن  ومت  قانوناًا  الـمقررين  والكفالة  الر�سم 

وقدما ردهما عليها بالـمذكرة الواردة بتاريخ 2016/٨/2٨م طلبا يف ختامها رف�س 

الطعن وتاأييد احلكم الـمطعون فيه واإلزام الطاعن بالـم�سروفات واألف ريال ُعماين 

مقابل اأتعاب الـمحاماة.

الـمحكمة 

وحيث اإّن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية.

وحيث اإّن الطعن اأقيم على �سببني ينعى الطاعن باالأول منهما على احلكم الـمطعون 

الـمربم  العقد  اأّن  ال�سبب  لهذا  بياناًا  وجاء  وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه 

باأن توقف  اأحد طرفيه  اأخل  التزامات متبادلة واإذا  بني الطرفني هو عقد ت�سمن 

عن تنفيذ التزاماته فاإنه يق�سي اإما بتنفيذ االلتزام اأو الف�سخ مع التعوي�س اإال اأّن 

الـموؤرخة  االتفاقية  نفاذ  اإىل  انتهى  اإذ  لذلك  ا  خالفاً ق�سى  فيه  الـمطعون  احلكم 

2014/2/3م مع التعوي�س وهذا خمالف للقانون.

وحيث اإّن النعي على احلكم بهذا ال�سبب غري �سديد اإذ اأّن الـمقرر قانوناًا اأنه ال حمل 

للتنفيذ العيني اإذا اأ�سبح هذا التنفيذ م�ستحيالاً اأو غري جمد اأو كان يتطلب تدخل 

ا وامتنع الـمدين عن ذلك اأو كان فيه اإرهاق للـمدين ولذلك ويف هذه  الـمدين �سخ�سيًّ

احلالة فال بد من اال�ستعا�سة عن التنفيذ العيني بالتعوي�س اأو التنفيذ مبقابل.

االبتدائي  احلكم  اأّيد  فيه  الـمطعون  احلكم  فاإّن  الق�سية  على  �سبق  ما  وباإنزال 

ونفاذ  ب�سحة  �سدهما  الـمطعون  ل�سالح  الفرعية  الدعوى  يف  ق�سى  قد  كان  الذي 

االأ�سرار  عن  �سدهما  الـمطعون  بتعوي�س  ق�سى  كما  2014/2/3م  الـموؤرخ  االتفاق 

الـمرتتبة على قيام الطاعن مبنع الـمطعون �سدهما عن ممار�سة العمل بالـمحل منذ 

الـمطعون �سدهما هو  الـمق�سى به ل�سالح  التعوي�س  اأّن  2014/٥/2٨م ويعني هذا 

تعوي�س مرتتب على االأ�سرار التي حاقت بالـمطعون �سدهما الناجم عن حرمانهما 

ال  فاإنه  ثّم  ومن  2014/٥/2٨م  يف  الطاعن  ب�سبب  توقفه  منذ  الـمحل  ت�سغيل  من 

ترثيب على احلكم الـمطعون فيه اإن راأى تاأييد احلكم االبتدائي الذي ق�سى ب�سحة 
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االأول  ال�سبب  عن  االلتفات  ثم  من  ويتعنّي  بينهما  واجلمع  والتعوي�س  العقد  ونفاذ 

للطعن لعدم وجاهته.

الق�سور يف  الثاين  بال�سبب  الـمطعون فيه  كما ينعى الطاعن - كذلك - على احلكم 

الت�سبيب وف�ساد اال�ستدالل وذلك من ثالثة وجوه :

الـموؤرخة  االتفاقية  ونفاذ  ب�سحة  االبتدائي  احلكم  ق�سى   -: االأول  الوجه 

2014/2/3م دون اأن تكون قد اأفرغت يف �سكل �سركة من ال�سركات التي ن�س عليها 

, واأّن الـمطعون �سدهما قاما  قانون ال�سركات وما نظمته وزارة التجارة وال�سناعة 

بجلب الـمعدات والبدء يف العمل دون اإمتام ال�سكل القانوين.

الوجه الثاين : �ساب العالقة بني الطرفني الغ�س وذلك الأن قيام الـمطعون �سدهما 

خالل  من  الت�سغيل  هذا  يكون  اأن  وهو  عليه  للـمتفق  ا  خالفاً جاء  الـمحل  بت�سغيل 

ا لالتفاقية االإطارية ولهذا كان ينبغي احلكم  تكوين �سركة معلومة احل�س�س وفقاً

بف�سخ العقد للغ�س.

االأول  التقريرين  اعتنق  ا  ا�ستئنافياً الـموؤيد  االبتدائي  احلكم  اإّن   -: الثالث  الوجه 

وبدل  العاملني  رواتب  بح�ساب  يتعلق  فيما  عوار  من  �سابهما  ما  رغم  والتكميلي 

الـموا�سالت وتقدمي فواتري باللغة االإجنليزية اإىل اخلبري الذي اأخذ بها دون وجود 

ترجمة لها باللغة العربية.

االأوراق  من  الثابت  فاإّن  للطعن  الثاين  لل�سبب  االأول  للوجه  بالن�سبة  اإّنه  وحيث 

اأبرم بني الطاعن والـمطعون �سدهما بتاريخ  اأّن عقد �سراكة  الـمقدمة يف الدعوى 

2014/2/3م اأورد البند الثاين منه اأّن ال�سركاء اتفقوا على تكوين �سركة لت�سغيل 

حمل بيتزا وحلويات بالـمحل الـمملوك للطاعن بربكاء والذي له ترخي�س مطعم 

ا  اأن تكون ح�سة الطاعن عينية تتمثل يف الـمحل جمهزاً ومقهى رقم )2796( على 

بديكوراته واأن تكون ح�سة الـمطعون �سدهما معدات ت�سغيل الن�ساط واأّن الـمطعون 

الن�ساط  واأّن  الالزمة  الـمعدات  بتوفري  اأن قاما  بعد  باملحل  الن�ساط  مار�سا  �سدهما 

ن�سوب  بعد  الـمحل  بقفل  الطاعن  قيام  تاريخ  2014/٥/2٨م  تاريخ  حتى  ا�ستمر 

اأّن اأوراق الدعوى مل تثبت قيام اأطراف العقد بتوثيق االتفاق لدى  اخلالف , غري 

ال�سلطات الـمخت�سة وال ح�سول الـمطعون �سدهما - االأول تون�سي والثاين اأمريكي - 

على الرتخي�س الالزم من وزارة التجارة وال�سناعة وذلك بالـمخالفة لقانون ا�ستثمار 
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راأ�س الـمال االأجنبي ال�سادر بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )1994/102م( والذي حظر 

على غري العمانيني ممار�سة العمل التجاري بال�سلطنة اأو الـم�ساركة يف �سركة ُعمانية 

داخل ال�سلطنة اإال برتخي�س من وزارة التجارة وال�سناعة , ومتى كان كل ذلك فاإّن 

عقد ال�سراكة يكون باطالاً , ولـما كان هذا العقد قد حلقه التنفيذ ومتت مبا�سرة 

ا واقعية بني الطاعن والـمطعون �سدهما بدليل مطالبة  الن�ساط ونتج عن ذلك اآثاراً

الطاعن بح�سته يف اأرباح الن�ساط عن مّدة الت�سغيل قبل اإغالقه للمحل ومتى كان 

ق�ساء هذه الـمحكمة قد جرى على ق�سر البطالن على الـم�ستقبل دون اأن ين�سحب 

النا�سئ  الـمعنوي  ال�سخ�س  بوجود  االعرتاف  من  نابع  االجتاه  وهذا  الـما�سي  على 

ا مبا يعني اأّن البطالن  ا قانونياً ا �سرعياً ا ال وجوداً ا واقعياً ا فعلياً عن العقد الباطل وجوداً

احلكم  �سدور  تاريخ  من  اإال  ا  اآثاراً ينتج  وال  لل�سركة  م�سبق  انحالل  مبثابة  يكون 

وبالن�سبة للم�ستقبل فقط , ولـما كان ذلك وكان احلكم الـمطعون فيه قد اأّيد حكم 

اأول درجة ال�سادر يف الدعوى الفرعية ب�سحة ونفاذ عقد ال�سراكة فاإّن ذلك ينطوي 

على خمالفة للقانون �سالف الذكر رغم اأّن بطالن عقد ال�سراكة غري الـموثق لدى 

, وهو  اأّن الـمطعون �سدهما غري عمانيني  اجلهات الـمخت�سة من النظام العام لكون 

ا لـما مت �سرده اأعاله - نق�س احلكم الـمطعون فيه يف هذا ال�ساأن  ما يتعني معه - تبعاً

فيما  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  وذلك  )27/ت/2016م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

نق�س والق�ساء من جديد ببطالن عقد ال�سراكة وبالتاأييد فيما عدا ذلك بالن�سبة 

اإىل  يوؤديا  باأن  �سدهما  الـمطعون  باإلزام  االأ�سلية  الدعوى  يف  احلكم  به  ق�سى  لـما 

ا لـما انتهى اإليه اخلبري )مركز  الطاعن �سايف اأرباحه )٥0%( من ال�سايف الـمحقق وفقاً

واأربعون  وثالثة  مائة  ر.ع(   134/490( البالغة  احل�سابات(  لتدقيق  الـمحا�سبة 

رياالاً واأربعمائة وت�سعون بي�سة وكذلك فيما ق�سى به احلكم يف الدعوى الفرعية 

الطاعن  غلق  جراء  �سدهما  الـمطعون  الأ�سرار  ا  جرباً ُعماين  ريال  األفي  بالتعوي�س 

عقد  تنفيذ  اآثار  من  كانت  بها  الـمحكوم  الـمبالغ   هذه  اأّن  باعتبار   , ا  ق�سرياً للمحل 

اأبداها الطاعن لف�سخ ال�سراكة غري ذات  اأ�سباب الطعن التي  ال�سراكة , وبذا تكون 

معنى وال داعي لـمناق�ستها لـما مت من ق�ساء بطالن العقد باعتبار اأّن ذلك من النظام 

العام , واأما اأ�سباب الطعن الـمتعلقة بتجريح اخلربة فهي مردود عليها باأن الـمحاكم 

ت�ستقل بتقدير عمل اخلبري واالأخذ به متى ما اطماأنت اإليه وراأت وجاهة اأ�سباب ما 

انتهى اإليه ومتى كان التقرير الـمذكور كذلك فاإنه يتعنّي االلتفات عن اأ�سباب الطعن 

ا لـما �سوف يرد يف الـمنطوق مع  يف �ساأنه ومن ثم اإىل احلكم يف الطعن مبا �سبق ووفقاً

اإلزام الـمطعون �سدهما بالـم�ساريف ورد الكفالة اإىل الطاعن.
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فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

ا فيما ق�سى به من �سحة ونفاذ عقد ال�سراكة املق�سي به يف الدعوى الفرعية  جزئياً

فيما  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  وذلك  )27/ت/2016م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

واألزمت  ذلك  عدا  فيما  وتاأييده  ال�سراكة  عقد  ببطالن  جديد  من  والق�ساء  نق�س 

الـمطعون �سدهما بالـم�ساريف ورد الكفالة اإىل الطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/12/13م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبدال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)196(

الطعن رقم 201٥/٨20م

ميني حا�سمة )منازعة – حتليف- بطالن( 

املنازعة يف عدم جواز حتليف اليمني احلا�سمة قانوناًا واعتباره ناكالاً قبل الف�سل  -

ا  معيباً فيه  الـمطعون  احلكم  ذلك  على  ا  ترتيباً معه  يكون  مبا  الـمنازعة  تلك  يف 

احلكم  اأورده  ما  واأّن  خا�سة  القانون  تطبيق  يف  واخلطاأ  الت�سبيب  يف  بالق�سور 

الـمطعون فيه ال يواجه تلك الـمنازعة.

اعتباري  - ك�سخ�س  الطاعنة  ميثل  باعتباره  احلا�سمة  اليمني  يوؤدي  اأن  يجب 

معه  يتعنّي  مما  تطبيقه  يف  واأخطاأت  القانون  خالفت  قد  تكون  فاإنها  وبالتايل 

هذه  فاإّن  الثانية  للمرة  كان  الطعن  اأّن  وباعتبار  فيه  الـمطعون  احلكم  نق�س 

الـمحكمة تف�سل يف مو�سوع الدعوى عمالاً بالـمادة )260( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية.

الـوقــائع 

بني  التي  الوثائق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

الـمحكمة  اأمام  )2011/433م(  رقم  التجارية  الدعوى  اأقامت  الطاعنة  اأّن  عليها 

ا احلكم باإلزام هذا االأخري باأن يوؤدي  االبتدائية بال�سيب �سد الـمطعون �سده طالباً

وفائدة  ر.ع(   6.٨96( رياالاً  وت�سعني  و�ستة  وثمامنائة  اآالف  �ستة  قدره  ا  مبلغاً لها 

وحتى  2009/٨/11م  يوم  من  ا  اعتباراً  )%9( قدرها  �سهرية  تعوي�سية  تاأخريية 

متام ال�سداد على �سند من القول اإن الطاعنة تعمل يف جمال بيع اخل�سروات وبتاريخ 

2009/٨/11م باعت للمدعى عليه )الـمطعون �سده( كمّية من البطاطا باإجمايل 

هذا  لها  ي�سدد  اأن  على  �سده  الـمطعون  حث  الطاعنة  حاولت  وقد  )6.٨96ر.ع( 

الـمبلغ اإال اأّنه مل يتمثل االأمر الذي ا�سطرت معه اإىل اإقامة الدعوى الـماثلة طالبة 

احلكم طبق طلباتها ال�سالفة البيان.
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وحيث اأّنه بتاريخ يوم 2012/4/24م حكمت الـمحكمة االبتدائية بال�سيب باإلزام 

الـمدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ �سبعة اآالف وثمامنائة و�ستة وت�سعني رياالاً 

)7.٨96 ر.ع( واألزمته الـم�سروفات ومبلغ مائة ريال مقابل اأتعاب الـمحاماة.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً من الـمطعون �سده فطعن فيه باال�ستئناف حتت رقم 

ا نق�س هذا احلكم والق�ساء من  )2012/٨٨( اأمام حمكمة اال�ستئناف بال�سيب طالباً

جديد برف�س الدعوى وبتاريخ 2013/2/27م حكمت حمكمة اال�ستئناف بال�سيب 

الدعوى  ورف�س  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول 

واإلزام الـم�ستاأنف �سدها بالـم�ساريف عن درجتي التقا�سي.

العليا  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنت  احلكم  بهذا  الطاعنة  تر�س  مل  وحيث 

�سكالاً  الطعن  بقبول  حكمت  2014/7/3م  يوم  وبتاريخ   )2013/1٨3( رقم  حتت 

بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة 

مغايرة واألزمت الـمطعون �سده بالـم�سروفات ورد الكفالة للطاعنة.

اال�ستئناف  حمكمة  توّلت  العليا  الـمحكمة  من  ال�سادر  احلكم  لذلك  ا  تبعاً وحيث 

بال�سيب اإعادة النظر يف الدعوى بهيئة مغايرة وبتاريخ يوم 201٥/11/10م حكمت 

ا  جمدداً والق�ساء  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول 

برف�س الدعوى واإلزام الـم�ستاأنف �سدها بالـم�ساريف عن درجتي التقا�سي.

اأمام الـمحكمة  وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً من الطاعنة فطعنت فيه بالنق�س 

يوم  بتاريخ  الـمحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة  الـماثل  بالطعن  العليا 

الـمحكمة  هذه  اأمام  الـمقبول   ........... الـمحامي  من  موقعة  201٥/12/20م 

ب�سفته وكيالاً عن الطاعنة وقّدم �سند الوكالة التي جتيز له ذلك مع ما يفيد �سداد 

مبذكرة  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة  �سده  الـمطعون  اإعالن  ومت  والكفالة  الر�سوم 

ا. طلب فيها رف�س الطعن مو�سوعاً

وحيث اأقيم الطعن على �سبب واحد نعت الطاعنة به على احلكم املطعن فيه اخلطاأ 

يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل من وجهني وحا�سل الوجه االأول اإّن حمكمة 

والقا�سي   )2013/1٨3( رقم  حكمها  العليا  الـمحكمة  اأ�سدرت  اأن  بعد  االإحالة 

بالنق�س واالإحالة لتحليف ال�سخ�س الـمراد حتليفه اليمني احلا�سمة وهو الذي ورد 

حمكمة  توّلت  ولقد   )................( الـمدعو  وهو  ال�سراء  فاتورة  يف  ا�سمه 
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االإحالة �سماعه ف�سهد باأن الـمطعون �سده قام ب�سراء كمّية البطاطا من حمّله وقد 

وّقع الـمطعون �سده على الفاتورة وبعد توقيعه �سّلم ال�ساهد للمطعون �سده الورقة 

بن�سختني كربونّيتني من  ال�ساهد  االأ�سل واحتفظ  والتي هي  الفاتورة  من  البي�ساء 

الفاتورة لتبقى بدفرت الـم�سرتيات وكما �سهد الـمدعو : ....- باك�ستاين اجلن�سية 

- والذي يعمل مبحل الطاعنة اأّن الـمطعون �سده وّقع الفاتورة بنف�سه وا�ستلم كمّية 

ال  اأّنها  بعّلة  ب�سهادتهما  تاأخذ  مل  اال�ستئناف  حمكمة  اأّن  اإال  الـمحل  من  البطاطا 

تطمئن لها باعتبارهما عاملني لدى الطاعنة باالإ�سافة اإىل ذلك اأن ال�ساهد الـمدعو 

: )......( هو من اأقام بالدعوى رقم )2010/1٥74( با�سمه بذات الـمو�سوع وحكم 

ل�سالح الدعوى اإال اأّن الـمطعون �سده ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف تلك الدعوى بعّلة اأّن 

فحكم  االآن  الطاعنة  با�سم  ال�سراء  فاتورة  اإذ  �سده  لرفعها  ال�سفة  له  لي�س  القائم 

الدعوى لرفعها من غري ذي �سفة  ا حتت رقم )2011/163( بعدم قبول  ا�ستئنافياً

فاآلت  الـمطعون �سده  الدعوى رقم )2011/433( �سد  الطاعنة  رفعت  واإزاء ذلك 

رياالاً  وت�سعني  و�ستة  اآالف وثمامنائة  �ستة  للطاعنة  باأن يدفع  باإلزامه  اإىل احلكم 

مائة  مع  ر.ع(   1.000( ريال  األف  قدره  تعوي�س  مع  الفاتورة  قيمة  ر.ع(   6.٨96(

�سده  الـمطعون  اأّن  اإال  ال�سراء  فاتورة  اأ�سا�س  على  وذلك   , الـمحاماة  اأتعاب  ريال 

ا�ستاأنف هذا احلكم حتت رقم )2012/٨٨( وطعن يف الفاتورة بالتزوير وطالب اأن 

تقّدم له الطاعنة اأ�سل الفاتورة الذي يوجد لديها واحلال اأّنه مت تقدمي ن�سخة من 

الفاتورة يف الدعوى رقم )2010/1٥74( باعتبار اأّنه توجد ن�سخة ثانية وثالثة 

ا�سرتى  عندما  �سده  الـمطعون  عليها  حاز  التي  االأ�سلية  للن�سخة  مماثلة  كربونية 

الفاتورة  اأ�سل  اأنكر ح�سوله على  اأّنه  اإال  ال�سراء  فاتورة  البطاطا ووقع على  كمّية 

الفاتورة  اأ�سل  تقّدم  باأن  الطاعنة  وطالب  البطاطا  كمّية  ا�سرتى  يكون  اأن  واأنكر 

ليطعن عليها بالتزوير واحلال اأّن هناك خطاأ ورد يف حيثيات احلكم االبتدائي رقم 

وكيل  )ح�سر  اأّنه  بها  جاء  التي  احلكم  من  االأوىل  ال�سفحة  يف   )2010/1٥74(

الـمدعي وقّدم �سورة من فاتورة ال�سراء مذيلة بتوقيع الـمدعى عليه وقد اطلعت 

الـمحكمة على اأ�سل الفاتورة وردت ملقدمها( وهنا وقع خطاأ الـمحكمة عندما قالت 

ا من اأن تقول على �سورة الفاتورة  حيث اطلعت الـمحكمة على اأ�سل الفاتورة عو�ساً

كما جاء يف مقّدمة حيثيات احلكم فما كان من الـمطعون �سده اإال اأن مت�ّسك بذلك 

ا  اخلطاأ واأ�سبح يطالب الطاعنة باأن تقّدم اأ�سل الفاتورة ليطعن فيها بالتزوير علماً

واأّن اأ�سل الفاتورة معه والطاعنة قّدمت ن�سخة من الفاتورة ولي�س االأ�سل واخلطاأ 

الـمطعون  ل�سالح  �سريه   )2010/1٥74( رقم  االبتدائي  احلكم  حيثيات  يف  الوارد 
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�سده هذا واأّن الطاعنة تقّدمت اإىل الـمحكمة بن�سختني اأحدهما �سفراء واالأخرى 

التي ح�سل  البي�ساء  الن�سخة  االأ�سل من  ن�سخة طبق  اللتني هما  وردّية كربونّيتني 

الـمذكورتني وهاتان  الن�سختني  ووا�سح على  الـمطعون �سده وتوقيعه ظاهر  عليها 

الن�سختان ال تختلفان عن الن�سخة البي�ساء �سوى اأن توقيع الـمطعون �سده ظهر من 

خالل ورقة احلرب ذات اللون االأزرق على الن�سختني ال�سفراء والوردية ب�سكل مطابق 

ومماثل للحرب الذي حررت به الورقة البي�ساء وعليه فاإّن تلكم الن�سختني تعتربان 

بال�سورة يتم ت�سوير كامل  ن�سخة طبق االأ�سل عن االأوىل ولي�ست �سورة عنها الأن 

تكون  الكربوين  بالن�سخ  اأّنه  حني  يف  ا  فوتوغرافياً الفاتورة  على  الواردة  البيانات 

الفاتورة االأوىل والثانية والثالثة حمررتني مثل بع�سهما البع�س بحرب واحد وعند 

تعبئة الفاتورة يتم ن�سخ كامل البيانات الظاهرة على الن�سخة االأوىل وتظهر على 

باقي الن�سختني الأن الكربون يكون من مكّونات الفاتورة ويعمل على الورق الكربوين 

االأزرق وين�سخ كل ما يتم كتابته على الورقتني الوردية وال�سفراء اأي الن�سختني هما 

على  كتبت  التي  واملعلومات  البيانات  بنف�س  االأوىل  على  حرر  ما  تطبع  كربونيتني 

وكيل  ذكر  ولذلك  االأ�سل  طبق  ن�سخة  اأنها  بل  �سورة  لي�ست  فهي  االأوىل  الن�سخة 

االأوىل  الن�سخة  عن  االأ�سل  طبق  الن�سختان  هما  للمحكمة  قدمه  ما  اأّن  الطاعنة 

البي�ساء ولي�س الن�سخة االأ�سلية االأوىل البي�ساء التي ح�سل عليها الـمطعون �سده 

قد  الـمغايرة  الهيئة  واأّن  هذا  الطاعنة  ال�سركة  من  البطاطا  كمّية  ا�سرتى  عندما 

ارتكبت نف�س اخلطاأ الذي ارتكبته الهيئة التي قبلها عندما ذكرت باأ�سباب ق�سائها 

عدم قيام الطاعنة )الـم�ستاأنف �سدها( بتقدمي اأ�سل الفاتورة �سند الدعوى وبذلك 

ت�سمن  الذي   )2010/1٥74( رقم  االبتدائي  احلكم  حيثيات  على  تطلع  مل  تكون 

ا وخطاأ يف عر�س الوقائع عندما قالت اأّن الـمحكمة اطلعت على اأ�سل الفاتورة  تعار�ساً

ورّدت ملقّدمها يف حني ذكر قبل ذلك بذات احليثية اأّن الـمدعي ح�سر بوكيله وقّدم 

تلك  يف  الـمدعي  اأّن  واحلال  عليه  الـمدعى  بتوقيع  مذيلة  �سراء  فاتورة  من  �سورة 

الدعوى قّدم �سورة عن الفاتورة اإال اأّن الهيئة الـمغايرة مل تنتبه اإىل ذلك اخلطاأ 

الوارد يف حيثيات احلكم رقم )2010/1٥74( واأخذت تطالب الطاعنة الـم�ستاأنف 

�سدها باأ�سل الفاتورة يف حني اأ�سل الفاتورة لدى الـمطعون �سده الذي ح�سل عليه 

منذ �سرائه لكمّية البطاطا وتوقيعه على الفاتورة االأمر الذي يقطع ال�سك باليقني 

اأّن توقيع الـمطعون �سده مل ياأتي من فراغ على ن�سختني الكربونيتني الـموجودتني 

لدى الطاعنة ولو مل يكن الـمطعون �سده قد ا�سرتى كمّية البطاطا ملا ظهر توقيعه 

على الن�سختني الكربونيتني اللتني حتتفظ بهما الطاعنة وال�سوؤال الذي كان يجب 
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على اأن تطرحه الـمحكمة على الـمطعون �سده وهو » كيف ياأتي توقيعك الـمن�سوب 

اإليك على الن�سختني الكربونيتني مع اأّن الطاعنة ال تعرف توقيعك على االأ�سل وكان 

باإمكان الـمحكمة اأن حتيل الن�سخ الكربونية التي عليها توقيع الـمطعون �سده اإىل 

الـمخترب اجلنائي للتاأكد من حقيقة ذلك التوقيع الذي اأنكره الـمطعون �سده وطعن 

لدى  ال�سراء  فاتورة  على  ظهر  توقيعه  واأّن  توقيعه  ي�سبه  اأّنه  اأي  بالتزوير  عليه 

ا اأّنه غري توقيعه احلقيقي يف حني اأّنه لو  الطاعنة واأّنه يطعن عليه بالتزوير مدعياً

ال خطت الـمحكمة دفوع الـمطعون �سده على الطعن بتزوير توقيعه مل يثريه اأمام 

الـمحكمة االبتدائية �سواء يف اأول مرة عندما رف�ست الدعوى رقم )2010/1٥74( 

واأعيد  ال�سفة  الطاعنة  لتقدميها من غري ذي �سفة ويف ثاين مرة عندما �سححت 

حمكمة  اأمام  احلكم  ا�ستاأنف  عندما  مرة  الأول  بها  مت�ّسك  �سده  الـمطعون  احلكم 

اال�ستئناف م�ستغالاً اخلطاأ الذي ارتكبته الـمحكمة يف احلكم رقم )2010/1٥74( 

اأّن  اأّن حمكمة اال�ستئناف اأخذت مبا تقدم به الـمطعون �سده من دفع معتربة  غري 

الن�سخة  على  حت�سل  اأن  الـمحكمة  على  تعذر  وعندما  الطاعنة  مع  الفاتورة  اأ�سل 

الـمماثلتني لالأوىل  الن�سختني  اأّن الطاعنة قّدمت للمحكمة  االأوىل على الرغم من 

اأن حتولهما  الـمحكمة  باإمكان  االأوىل وكان  الن�سخة  ا مثل  ن�سخهما كربونياً التي مت 

اإىل املخترب اجلنائي كما �سلفت االإ�سارة اإىل ذلك للبحث يف �سّحة توقيع الـمطعون 

ا مثل الن�سخة االأوىل التي اأنكر  �سده من عدمه الأن الن�سختني كانتا وا�سحتني متاماً

اأّن  ا  مدعياً �سحيح  والغري  الباطل  بادعائه  ا  متم�سكاً لها  ا�ستالمه  �سده  الـمطعون 

مع  البي�ساء  الن�سخة  هذه  كانت  لو  حني  يف  الطاعنة  مع  البي�ساء  االأوىل  الن�سخة 

الطاعنة لتقدمت بها كما تقّدمت بالن�سختني االأخريتني الـمماثلتني للن�سخة االأوىل 

تلك  وتخباأ  تخفي  اأن  الطاعنة  م�سلحة  من  لي�س  الأّنه  بها  الواردة  التفا�سيل  بكل 

الن�سخة لو كانت بحوزتها بل العك�س هو ال�سحيح اأي اأّن الـمطعون �سده والذي اأنكر 

ا اأّن الطاعنة اعرتفت باإحدى مذكراتها  وجود تلك الن�سخة معه وا�ستالمه لها مدعياً

احلكم  حليثيات  كتابتها  عند  فيه  ووقعت  الـمحكمة  ارتكبته  الذي  اخلطاأ  م�ستغالاً 

االبتدائي رقم )2010/1٥74( لكانت الطاعنة قّدمت االأ�سل اإىل الـمحكمة ليطلع 

عليها وكيل الـمطعون �سده يف حني اأّن وكيل الطاعنة مل يقّدم الن�سخة االأوىل بل 

هاتني  ا  معترباً والوردية(  )ال�سفراء  االأوىل  الن�سخة  تلي  التي  الن�سخة  قّدم  اأّنه 

الن�سختني هما طبق االأ�سل للن�سخة االأوىل وعندما رف�س الـمطعون �سده اأن يقّدم 

حول  ب�سكوكها  الـمحكمة  اجتهت  وعندما  بحوزته  الـموجودة  البي�ساء  الن�سخة 

الطرف الذي توجد بحوزته الن�سخة البي�ساء دون اأن تنتبه للخطاأ الذي وقعت فيه 
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الـمحكمة االبتدائية يف حيثيات حكمها وا�ستبعدت الـمحكمة باقي الن�سختني من 

النزاع ومل تقرر الـمحكمة عر�سها على الـمخترب اجلنائي للتاأكد من حقيقة توقيع 

الـمطعون �سده على تلك الن�سخ وكان من االأجدى واالأ�سح اأن حتّول الـمحكمة تلك 

الـمطعون �سده  اإىل  الـمن�سوب  التوقيع  ليقوم مب�ساهاة  اإىل اخلبري اجلنائي  الن�سخ 

الـموجود عليها وم�ساهاة توقيعه االأ�سلي الذي �سي�ستكتب عليه اأمام اخلبري اجلنائي 

ليتم التاأكيد من حقيقة توقيع الـمطعون �سده من عدمه غري اأّن الـمحكمة بهيئتها 

الـمغايرة اعتربت عدم قيام الطاعنة بتقدمي اأ�سل الفاتورة �سند الدعوى وخا�سة 

واأّن الـمدعي هو الـمكلف اأ�سالاً باإثبات ما يدعيه معتربة الهيئة الـمغايرة ال�سور عن 

االأوراق العرفية خطّية كانت اأو فوتوغرافية لي�ست حجّية وال قيمة لها يف االإثبات 

اإال مبقدار ما تهدي اإىل االأ�سل الـموقع عليه موؤكدة الـمحكمة اأّنها كذلك مل تتيقن 

من اخلطاأ الذي وقعت فيه الـمحكمة االبتدائية يف حكمها رقم )2010/1٥74( من 

اخلطاأ بني تقدمي ال�سورة وبني االأ�سل حمملة الطاعنة وزر تقدمي اأ�سل الفاتورة 

الكربونية  الن�سخ  وتبقى  الزبون  اإىل  يذهب  الفواتري  من  االأ�سل  حكما  تعلم  وهي 

بدفرت الـمبيع الـموجود مع البائع وهي لي�ست �سورا فوتوغرافية بل ن�سخ كربونية 

الـمحكمة  واأخطاأت  عليها  وجلي  وا�سح  �سده  الـمطعون  وتوقيع  االأ�سل  مثل  مثلها 

خطاأ  يوؤكد  والذي  عنه  �سدرت  من  توقيع  حتمل  ال  الكربونية  الن�سخ  اأّن  معتربة 

 ...(  : ذكر  عندما  حكمها  حيثيات  يف  ذكرت  عندما  القانون  تطبيق  يف  الـمحكمة 

ال�سور الفوتوغرافية لي�ست حجّية وال قيمة لها يف االإثبات اإال مبقدار ما تهدي اإىل 

واإذا كان غري موجود فال �سبيل  اإثبات  اإليه كدليل  ا يرجع  فاإذا كان موجوداً االأ�سل 

لالحتجاج بال�سورة اإذ اأنكرها اخل�سم اإذ هي ال حتمل توقيع من �سدرت عنه(( يف 

ا فوتوغرافية كما راأتها الـمحكمة بل اإنها ن�سخ  حني اأّن الن�سخ الكربونية لي�ست �سوراً

كربونية متعددة الأ�سل الفاتورة والتوقيع ثابت عليها باحلرب االأزرق كما هو ثابت 

على االأ�سل وميكن اأن تخ�سع للـم�ساهاة مثلها مثل االأ�سل وممكن للمحكمة االطالع 

عليها الأّنها مرفقة مبلف الدعوى ويوجد عليها توقيع من�سوب للمطعون �سده ظاهر 

ووا�سح بظهوره لي�ست كما ذكرت الـمحكمة اأّن الن�سخة ال حتمل توقيع.

حول  حكمها  يف  العليا  الـمحكمة  ذكرته  ما  على  بناء  اأّنه  الثاين  الوجه  وحا�سل 

�سّحة من يجب اأن توجه اإليه اليمني احلا�سمة ولي�ست اإىل مدير ال�سركة الطاعنة 

واتفق معه على  اإياها  و�سّلمه  البطاطا  للمطعون �سده كمية  باع  اإىل من  بل توجه 

ال�سعر وحرر له فاتورة بذلك والذي قام بهذا االأمر هو مدير فرع بيع اخل�سروات 
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ب�سوق الـموالح الـمركزي لبيع اخل�سروات الـمدعو : )..............( والذي كتب 

اإذ ذكر على تلك  الـمطعون �سده  اإىل  منها  ن�سخة  الـم�سّلم  البيع  فاتورة  ا�سمه على 

 ............ هاتف  الفاتورة  على  وموجود   )............ )باإدارة   ... الفاتورة 

ويوجد على الفاتورة هاتف الـمحل الـموجود يف �سوق الـموالح الذي هو حتت اإدارة 

).................( وعندما عادت الدعوى من الـمحكمة العليا طلبت الطاعنة من 

ا  حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة اأن توجه اليمني احلا�سمة للمدعو : ).....( وفقاً

لـما �سبق وذكرته الـمحكمة العليا بحكمها من اأن توجه اليمني احلا�سمة اإىل الـمدعو 

ا يف ذلك الـمحل  )......( مدير ال�سركة ومالكها غري �سحيح الأّنه ال يتواجد مطلقاً

واأّنه مدير موظف يعمل يف اإحدى الدوائر احلكومية واأّن الـمحل الـمذكور باإدارة 

الفاتورة  له  حرر  من  وهو  �سده  الـمطعون  اإىل  البطاطا  ببيع  قام  من  وهو   ).....(

اأّن حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة وعلى الرغم  ووقع عليها الـمطعون �سده غري 

به من  اأدىل  ما  القانونية على  اليمني  الـمدعو )....( وحلفته  ل�سهادة  �سماعها  من 

�سهادة غري اأّنها ا�ستبعدت �سهادته وا�ستبعدت حلفان ميينه على تلك ال�سهادة بحجة 

وحمكمة  معه  كان  الذي   )....( الثاين  ال�ساهد  وهو  الـمدعية  لل�سركة  يتبع  اأّنه 

اأن تقّدم  اال�ستئناف بهيئة مغايرة طلبت يف بداية التحقيق من ال�سركة الطاعنة 

ال�سركة  فقّدمت  �سده  الـمطعون  توقيع  هو  الفاتورة  على  التوقيع  اأّن  على  �سهود 

�ساهدين اثنني يعمالن يف الـمحل الذي ا�سرتى منه الـمطعون �سده كمّية البطاطا 

وهما مدير الـمحل وحما�سب الـمحل غري اأّن الـمحكمة اعتربت �سهادتهما ال تطمئن 

اإليهما لوجود عالقة فيما بينهما وبني ال�سركة لكونهما عاملني لديها ورف�ست االأخذ 

اأّن الـمدير الفرعي والـمحا�سب هما من تعامال مع الـمطعون �سده  ا  ب�سهادتهما علماً

من بداية حترير الفاتورة والتوقيع عليها من قبل الـمطعون �سده اإىل غاية ت�سليم 

كمية البطاطا اإىل الـمطعون �سده ومل يكن موجودا غريهما يف الـمحل اأثناء �سراء 

الـمطعون �سده كمّية البطاطا وعلى �سوء ما �سلف بيانه طلبت الطاعنة نق�س احلكم 

الـمطعون فيه.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه ال�سكلية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

من حيث الـمو�سوع :

تف�سيالاً  اإيرادهما  ال�سالف  وجهيه  بجملة  للطعن  الوحيد  بال�سبب  النعي  اإّن  حيث 
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ب�سدر هذا احلكم �سديد.

ذلك اّن الـمادة )260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية تن�س على اأّنه )... 

فاإذا كان احلكم قد نق�س لغري ذلك من االأ�سباب حتيل الدعوى اإىل الـمحكمة التي 

اأ�سدرت احلكم الـمطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب اخل�سوم بدون 

ر�سوم جديدة ويف هذه احلالة يتحتم على الـمحكمة التي اأحيلت اإليها الدعوى اأن 

تتبع حكم الـمحكمة العليا يف الـم�ساألة القانونية التي ف�سلت فيها الـمحكمة .....(.

ومفاد ذلك اأنه  يجب على حمكمة االإحالة اأن تتبع حكم الـمحكمة العليا يف الـم�ساألة 

القانونية التي ف�سلت فيها هذه الـمحكمة وما يحرمه القانون مبوجب هذه الـمادة 

التي  الـم�ساألة  يف  العليا  الـمحكمة  راأي  خمالفة  هو  االإحالة  حمكمة  على   )260(

تكون قد ف�سلت فيها واأّن حكم الـمحكمة العليا يحوز حجّية ال�سيء الـمحكوم فيه يف 

حدود الـم�ساألة التي بتت فيها وميتنع على حمكمة االإحالة عند اإعادة نظر الدعوى 

الـم�سا�س بهذه احلجّية ويتعنّي عليها اأن تق�سر نظرها على مو�سوع الدعوى يف نطاق 

ا مبخالفة القانون  ما اأ�سار اإليه احلكم الناق�س واإن مل تلتزم بذلك كان حكمها م�سوباً

ا كان وجه الراأي  فاإن طعن فيه بالنق�س التزمت الـمحكمة العليا ق�ساءها ال�سابق اأياً

ا بحجّيـه وما اكت�سبه من قّوة االأمر الـمق�سي. التزاماً

وتن�س الـمادة )71( من قانون االإثبات يف الـمعامالت الـمدنية والتجارية على اأّنه 

)اإذا مل ينازع من وجهت اإليه اليمني ال يف جوازها وال يف تعلقها بالدعوى وجب عليه 

ا اأو يردها على خ�سمه واإال اعترب ناكال ...(  ا بنف�سه اأن يحلفها فوراً اإن كان حا�سراً

اإليه اليمني يف  اإذا نازع من وجهت  اأّنه )  وتن�س الـمادة )72( من ذات القانون على 

جوازها اأو يف تعلقها يف الدعوى ورف�ست الـمحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بّينت 

ا  حا�سراً يكن  مل  اإن  للخ�سم  الـمنطوق  هذا  ويعلن  اليمني  �سيغة  حكمها  منطوق  يف 

بنف�سه ويتبع ما ن�س عليه يف الـمادة ال�سابقة(.

اإليه بعدم جوازها  الـموجهة  اإذا نازع اخل�سم يف اليمني احلا�سمة  اأنه   وموؤدى ذلك 

يف  كان  اأو  للنزاع  حا�سمة  غري  اأنها  اأو  القانونية  االأ�سباب  من  ل�سبب  للقانون  ا  طبقاً

ا من اخل�سم فاإنه يتعنّي على الـمحكمة اأن تف�سل يف هذه الـمنازعة اأو  توجيهها تع�سفاً

ال قبل اأن تعتربه ناكالاً اأما اإذا اعتربته ناكالاً مبجرد اإبداء الـمنازعة دون اأن تقول 

كلمتها فيها فاإّن ذلك يعّد منها خطاأ يف تطبيق القانون.
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اليمني  وّجه  كان  �سده  الـمطعون  اأّن  الدعوى  اأوراق  من  البنّي  وكان  ذلك  كان  ولـما 

بال�سيغة  ليحلفها   )......(  : الـمدعو  للطاعنة  الـمفّو�س  الـمدير  اإىل  احلا�سمة 

على  القادر  االأمور  ببواطن  العامل  اجلبار  القوي  العظيم  باهلل  ))اأحلف   : التالية 

�ستة  بقيمة  ا�سرتى بطاطا  باأن ).............( قد  ا  كاذباً اإذا حلفت  ي�سخطني  اأن 

الطاعنة  ال�سركة  من  ر.ع(   6٨96( ا  عمانيًّ رياالاً  وت�سعني  و�ستة  وثمامنائة  اآالف 

ا يف مييني فلينتقم اهلل مني  بهذا الـمبلغ وحتى اليوم ل�سالح ال�سركة واإن كنت كاذباً

الـمذكور رف�س حلف  اأّن  اإال   , اأقول �سهيد((  يف نكال الدنيا واالآخرة واهلل على ما 

اليمني احلا�سمة لعدم ح�سوره اأو م�ساهدته الواقعة الواردة بال�سيغة ولعدم العلم 

لديه بها وكما رف�س ردها اإىل الـمطعون �سده , وحيث اإّن رف�س الـمدعو : ....... 

اأداء اليمني احلا�سمة وكما رف�س ردها اإىل الـمطعون �سده مبقولة اأّن ما ورد ب�سيغة 

بالـمبيع  علم  لديه  ولي�س  ي�ساهدها  ومل  يح�سرها  مل  وقائع  من  احلا�سمة  اليمني 

الـمبنّي ب�سيغة اليمني( وهو ما ينطوي على منازعة يف عدم جواز حتليفها له قانوناًا 

ا  ا �سائغاً اإال اأّن حمكمة الـمو�سوع اإزاء ذلك اعتربته ناكالاً دون الرد على منازعته رداً

ا يف الدعوى بتاريخ 2013/2/27م باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف  قانوناًا وحكمت ا�ستئنافياً

ورف�س الدعوى واإلزام الـم�ستاأنف �سدها بالـم�ساريف عن درجتي التقا�سي وقد مت 

رقم  حتت  العليا  الـمحكمة  اأمام  الطاعنة  قبل  من  احلكم  هذا  يف  بالنق�س  الطعن 

)2013/1٨3( وبتاريخ 2014/7/3م ق�ست الـمحكمة بنق�س احلكم الـمطعون فيه 

واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة 

ا على اأّن ما دافع به الـمدعو : ).......( يف خ�سو�س توجيه اليمني  مغايرة تاأ�سي�ساً

له قانوناًا  الت�سمني ينطوي على منازعة يف عدم جواز حتليفها  وال�سالف  احلا�سمة 

ا على ذلك احلكم  واعتباره ناكالاً قبل الف�سل يف تلك الـمنازعة مبا يكون معه ترتيباً

ا بالق�سور يف الت�سبيب واخلطاأ يف تطبيق القانون خا�سة واأّن ما  الـمطعون فيه معيباً

اأورده احلكم الـمطعون فيه ال يواجه تلك الـمنازعة.

ال�سالف  االإثبات  قانون  من   )72 و   71( الـمادتني  مدلول  اإىل  ا  ا�ستناداً اأّنه  وحيث 

الت�سمني اأّنه اإذا نازع اخل�سم يف اليمني احلا�سمة الـموجهة اإليه من اخل�سم االآخر 

بعدم جوازها ل�سبب من االأ�سباب القانونية اأو اأنها غري حا�سمة للنزاع اأو اأّن الواقعة 

الواردة ب�سيغة اليمني احلا�سمة ال تتعلق ب�سخ�سه يعّد ذلك منازعة قانونية ال بد 

من الف�سل فيها ب�سكل �سائغ ووا�سح وذلك قبل حتليف اخل�سم الـمراد حتليفه واإذا 

كان االأمر كذلك فاإّن الـمحكمة العليا قد نق�ست احلكم الـمطعون واأعادت الدعوى 
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ا ومبقت�سى  اإىل حمكمة اال�ستئناف لتف�سل يف الـمنازعة القانونية الـم�سار اإليها  �سلفاً

باتباع  ملزمة  فهي  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( الـمادة 

الـمحكمة العليا يف تلك الـم�ساألة اإال اأّنه باالطالع على اأوراق الدعوى فقد ات�سح اأّن 

الهيئة الـمغايرة مل تلتزم بتلك الـم�سالة ومل تف�سل فيها واحلال كان عليها االلتزام 

باعتباره  احلا�سمة  اليمني  يوؤدي  اأن  يجب  من  حتليف  ذلك  وبعد  فيها  والف�سل  بها 

ميثل الطاعنة ك�سخ�س اعتباري وبالتايل فاإنها تكون قد خالفت القانون واأخطاأت 

يف تطبيقه مما يتعنّي معه نق�س احلكم الـمطعون فيه وباعتبار اأّن الطعن كان للمرة 

من   )260( بالـمادة  عمالاً  الدعوى  مو�سوع  يف  تف�سل  الـمحكمة  هذه  فاإّن  الثانية 

قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

وحيث اإّن البنّي من اأوراق الدعوى اأّن ممثل الطاعنة ك�سخ�س اعتباري وهو الـمدعو 

الـمطعون �سده يف بيع  الذي تعامل مع  للطاعنة وهو  التابع  الفرع  )......( مدير 

كمية البطاطا طبق الثابت ب�سورة فاتورة البطاطا ومن ثّم راأت الـمحكمة بالنظر 

احتكم  وقد  باالأوراق  والثابت  �سده  والـمطعون  الفرع  مدير  بني  احلا�سل  للتعامل 

احلا�سمة  اليمني  توجيه  تقبل  فاإنها  الطاعنة  ممثل  �سمري  اإىل  �سده  الـمطعون 

جل�سة  وعّينت   ......  : الـمدعو  وهو  لها  التابع  الفرع  مدير  �سخ�س  يف  للطاعنة 

اليمني  الـمحكمة  ووجهت  الطرفان  ح�سر  وبها  اليمني  الأداء  2016/11/22م  يوم 

ا على ذلك تعنّي  ا فاأداها طبق ال�سيغة الـمحددة لها وترتيباً احلا�سمة لـمن ذكر �سلفاً

ا  الف�سل يف الدعوى وذلك بالت�سدي لال�ستئناف رقم )2012/٨٨( برف�سه مو�سوعاً

اجلابر  التعوي�س  ومبلغ  الـمطلوب  الـمبلغ  خ�سو�س  يف  الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد 

لل�سرر الذي حلق الطاعنة من جراء تراخي الـمطعون �سده يف ال�سداد والـمتمثل 

يف حرمانها من االنتفاع بالـمبلغ الـمطلوب طيلة فرتة الرتاخي مما ت�سبب يف فوات 

ورد  الطعن  وهذا  اال�ستئناف  مب�ساريف  �سده  الـمطعون  واإلزام  لها  بالن�سبة  ك�سب 

260( من قانون االإجراءات   ,  2٥9  ,  247  , الكفالة للطاعنة عمالاً بالـمواد )1٨3 

الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

ا وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف  والت�سدي لال�ستئناف رقم )2012/٨٨( برف�سه مو�سوعاً

واألزمت الـمطعون �سده مب�ساريف اال�ستئناف وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/12/13م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)197(

الطعن رقم 201٥/٥1٨م

خربة) حجية – حمكمة مو�سوع( – �سمانات) تفريط- اإثبات- اآثار( 

اإن حمكمة الـمو�سوع غري مقّيدة يف حكمها براأي اخلبري فهي غري ملزمة باالأخذ  -

به اإال اأّنه يجب عليها يف هذه احلالة اأن تبنّي اأ�سباب ذلك يف حكمها اإذ لي�س لها 

ا راأي اخلبري اأو اخلرباء يف الدعوى دون اأن تفّنده خا�سة كما هو  اأن تطرح جانباً

ال�ساأن يف دعوى احلال قد ح�سل اإجماع بني اخلرباء الـمنتدبني باإحجام البنك 

الـموكولة  الـماأمورية  تنفيذ  عليها  يتوقف  التي  الـم�ستندات  من  متكينهم  عن 

اإليهم وقد ا�ستنتجوا من االأوراق الـمعرو�سة عليهم تفريط البنك يف ال�سمانات ومنها 

الـمذكرة الداخلية التي تنازل مبقت�ساها البنك عن �سمانات دون حتديد مقدارها 

ا , خا�سة اأّن ما  - ا اأو اإيجاباً التفات املحكمة عن نتيجة االختبار ومل تناق�سها �سلباً

ا  ا نهائيًّ اأ�س�ست عليه ق�ساءها ا�ستعا�سة عن تقرير االختبار وما اعتربته تقريراً

الثابت  يخالف  احلقيقة  يف  فهو  ال�سالب  بالرهن  يتعلق  فيما  الت�سفية  الأعمال 

ا لنتائج الت�سفية واإمنا هو جمّرد ر�سالة يقول  ا نهائيًّ باالأوراق اإذ هو لي�س تقريراً

البنك اأّنه تلقاها من الـم�سفي وهو بالتايل ال ينه�س حّجة على انتفاء اأموال اأو 

موجودات ال�سركة الـمنحلة , اإذ اأّن هذه الـموجودات ال ميكن الوقوف على حقيقتها 

اإال من خالل التقرير النهائي لنتائج اأعمال الت�سفية االأمر الذي مل يح�سل.

وهو  - بذلك  دفع  من  على  حممول  ال�سمانات  يف  التفريط  اإثبات  عبء  كان  لئن 

كو�سيلة  االختبار  اإىل  ارتكن  قد  االأخري  هذا  اأّن  اإال  االأ�سل  يف  عليه  الـمدعى 

فنّية ال ميكن بدونها التو�سل اإىل هذه احلقيقة باعتبار اأّن ال�سمانات اإن وجدت 

ا عليها اأو فّرط فيها اأو غري موجودة من اأ�سلها تكون مقّيدة  وبقي البنك حمافظاً

ا  ب�سجالت البنك وهو الوحيد الذي مي�سك هذه ال�سجالت وبذلك ي�سبح مطالباً

بتنفيذ احلكم التمهيدي وذلك بتمكني اخلرباء الـمكّلفني من الـمحكمة من هذه 

الـم�ستندات الـمطلوبة منه للم�ساعدة على اإمتام الـماأمورية الـمنوطة بعهدتهم 



– 1020 –

للو�سول اإىل وجه احلق يف الدعوى خا�سة واأّنه هو القائم بها وطالـما مل يفعل 

باإ�سراره على االمتناع من ت�سليم هذه الـم�ستندات والتي يتوقف عليها الف�سل 

يف الدعوى وبدونها ال ميكن البت فيها مبا يجعلها على احلالة التي هي عليها غري 

مهياأة للف�سل فيها مما يتعنّي رف�سها بحالتها.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يتبنّي من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق التي بني عليها 

يف قيام الـمدعي يف االأ�سل بنك .......... التجاري بالدعوى رقم )2007/323م( 

ا احلكم باإلزامه باأن يوؤدي له مبلغ ع�سرة ماليني  �سد الـمدعى عليه .......... طالباً

ا  ا وت�سعة وت�سعني �سنتاً ا اأمريكياً ومائتني و�سبعني األف و�ستمائة وت�سعة و�ستني دوالراً

)10.2٨0.669/99 دوالر( مبا يعادل ثالثة ماليني وثمامنائة األف ومائة وت�سعة 

يف   )%9( بواقع  االإ�سافية  الفائدة  مع  ر.ع(   3.٨00.1٥9( ا  عمانيًّ رياالاً  وخم�سني 

الر�سوم  مع  الكامل  والوفاء  ال�سداد  حتى  2007/3/22م  يوم  من  ا  اعتباراً ال�سنة 

والـم�ساريف واأتعاب الـمحاماة.

الطبيعية  للموارد   ..........« �سركة  طلب  على  بناء  اأّنه  لدعواه  ا  �سرحاً وقال 

)الـمدين االأ�سلي(« الـمقدم يف �سهر مايو 2003م للح�سول على قر�س ق�سري االأجل 

مببلغ ع�سرة ماليني دوالر اأمريكي وافق على منحها هذا القر�س ومت حترير اتفاقية 

التاأخري  حالة  ويف  اأ�سهر  ثالثة  كل   )%2( ن�سبتها  بفائدة  وذلك  الغر�س  يف  بينهما 

 , اأوالاً  الـمذكورة  الفائدة  اإىل  باالإ�سافة   )%2( بواقع  تاأخريية  فائدة  دفع  يتم 

الـمدعى عليه  قّدم  لل�سركة  البنك  التي منحها  الـمالية  الت�سهيالت  �سداد  ول�سمان 

يف االأ�سل .......... كفالة �سخ�سّية ي�سمن فيها �سداد كامل مبلغ القر�س والفائدة 

وا�ستمرت ال�سركة يف �سداد الفائدة الـم�ستحقة عن القر�س حتى �سهر يناير 200٥م 

ا من �سهر فرباير 200٥م وف�سلت يف �سداد القر�س عند  ثم توقفت عن دفعها اعتباراً

حلول اأجل �سداده بتاريخ 2006/6/30م , ومبوجب ر�سالة موؤرخة يف 2006/٨/7م 

 .......... والكفيل   »........ »�سركة  االأ�سلية  الـمدينة  الـمدعي  البنك  طالب 

فاأقام الدعوى  ال�سداد  اأّنهما ف�سال يف  اإال  الـمرتتبة عليه  القر�س والفوائد  ب�سداد 

للمدينة  ا  �سخ�سيًّ وكفيالاً  ا  �سامناً ب�سفته  )الكفيل(  االآن  الطاعن  على  الـماثلة 

االأ�سلية بطلب احلكم له بالطلبات ال�سالف ت�سمينها وبتاريخ 2009/6/21م حكمت 

حمكمة الدرجة االأوىل باإلزام الـمدعى عليه باأن يوؤدي للبنك الـمدعي مبلغ ع�سرة 
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لرفعه  200٨/1/1م  من  ا  اعتباراً الفائدة  طلب  قبول  وعدم  اأمريكي  دوالر  ماليني 

بغري الطريق الذي ر�سمه القانون واألزمت الـمدعى عليه بالـمنا�سب من الـم�ساريف 

و )100 ر.ع( مقابل اأتعاب الـمحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.

وذلك بناء على تقرير االختبار الذي حقق واأثبت قيمة الـمديونية وعدم �سدادها 

بالكفالة  الـمتعلقة  التجارة  قانون  من  بعدها  وما   )232( الـمادة  اأحكام  وعلى   ,

الت�سامنية مبا يجعل الدائن خمرّي بني القيام على الـمدين االأ�سلي اأو على الكفيل 

, فاختار الكفيل وهو حمق يف ذلك اأما بخ�سو�س طلب الفائدة فاإن الـمدعي تنازل 

جاء  ثم  200٨/12/2٨م  يوم  بجل�سة  وذلك  االأمر  بادئ  يف  �سريحة  ب�سفة  عنها 

ا الأحكام  طلبه بعد ذلك دون اأن يقّدمه باالإجراءات الـمعتادة لرفع الدعوى تطبيقاً

الـمادة )123( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

2010/3/22م  وبتاريخ  باال�ستئناف  فيه  فطعنا  الطرفني  ر�سا  ينل  مل  احلكم  هذا 

حكمت حمكمة اال�ستئناف بقبولهما �سكالاً ويف الـمو�سوع :

 , بالـم�ساريف  رافعه  واإلزام  برف�سه   )677( رقم  الكفيل  ال�ستئناف  بالن�سبة 

ا فيما ق�سى  وبالن�سبة ال�ستئناف البنك رقم )6٨9( باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف جزئياً

ا باإلزام الـم�ستاأنف �سده باأداء الفائدة  به من عدم قبول الفائدة والق�ساء جمدداً

احلكم  وتاأييد  التام  ال�سداد  وحتى  200٨/1/1م  تاريخ  من  ا  �سنوياً  )%٥.9( بواقع 

االبتدائي فيما عدا ذلك.

الكفالة  ن�سو�س  وعلى  �سدادها  عدم  وثبوت  الـمديونية  ثبوت  على  ا  تاأ�سي�ساً وذلك 

مل  البنك  واأّن  الكفيل  اأو  الـمدين  مطالبة  يف  اخليار  الدائن  متنح  التي  الت�سامنية 

يت�سّرف اأي ت�سّرف الإ�سعاف �سمانات القر�س بل حافظ على هذه ال�سمانات.

بالنق�س لدى  ........... فطعن فيه  الـمحكوم �سده  يلق قبوالاً من  هذا احلكم مل 

الـمحكمة العليا بالطعن رقم )2010/179م(.

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  العليا  الـمحكمة  حكمت  2010/12/22م  وبتاريخ 

واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة 

الـمادة  اأحكام  طبق  ال�سمانات  يف  بالتفريط  الـمتعلق  الدفع  اإىل  ا  ا�ستناداً وذلك   ,

)241( من قانون التجارة.
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وبتاريخ 201٥/٥/2٨م حكمت حمكمة االإحالة بقبول اال�ستئنافني �سكالاً ورف�سهما 

ا وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف واألزمت كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه. مو�سوعاً

فطعن فيه الطرفان بطريق النق�س مبوجب �سحيفتني اأودعتا اأمانة �سر الـمحكمة 

ا بها �سند الوكالة وم�سحوبة مبا  العليا كل منهما موقعة من حمام مقبول اأمامها مرفقاً

يفيد �سداد الر�سوم الـمقررة والكفالة.

واأعلن الـمطعون �سده يف كل طعن وا�ستعمل حقه يف الرد.

فبالن�سبة للطعن رقم )٥1٨( الـمقدم من طرف الكفيل ثامر ال�سنفري :

فقد اأقيم الطعن على �سببني رئي�سيني ومن عّدة وجوه :

خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله وتف�سريه.. 1

اخلطاأ يف حت�سيل الوقائع.. 2

فبالن�سبة لل�سبب االأول : فاإّن الطاعن قد دفع ب�سقوط حق البنك يف الرجوع على 

الكفيل بالدين مو�سوع التداعي بالتطبيق لن�س الـمادة )242( من قانون التجارة 

بالدين  الـمطالبة  عدم  يف  اجل�سيم  وخطئه  البنك  اإهمال  على  هذا  دفعه  ا  موؤ�س�ساً

قام  الذي  القانوين  الـم�سفي  من  االأ�سلي  الـمدين  ال�سركة  ذّمة  يف  له  الـم�ستحق 

ا للحكم )2007/61م( ال�سادر من حمكمة جزر الكامين العليا  بت�سفية ال�سركة نفاذاً

الـم�ستاأنف على �سّحة  , وقد دلل  على الرغم من كون البنك على علم بهذا احلكم 

اأمام حمكمة اال�ستئناف  الـمودع  دفعه هذا مبا هو ثابت من تقرير اخلبري االأخري 

بتاريخ 201٥/4/22م وكان رد الـمحكمة اال�ستئنافية على هذا الدفع اجلوهري مبا 

يخالف الثابت باالأوراق موؤ�س�سة رف�سها على واقعة مل حتدث وغري ثابتة » مبقولة اأّن 

طلب ت�سفية ال�سركة قد وقع تقدميه بتاريخ 2007/2/٨م وات�سح من ر�سالة البنك 

الـموؤرخة يف 2007/3/29م اأّنه تقّدم يف االآجال القانونية ال�ستخال�س الدين من 

اأموال ال�سركة الـمدين االأ�سلي وتعنّي لذلك جتاوز هذا الدفع » ومن ثّم انتهت اإىل 

اأّنه ال ميكن االحتجاج على البنك بن�س الـمادة )246( الـمذكورة وطالـما ثبت بناء 

ا يف ا�ستخال�س دينه  على ما �سبق اأّن البنك الدائن تقّدم بر�سالة اإىل الـم�سفي �سعياً

من ممتلكات ال�سركة الـمدينة االأ�سلية , واأّن هذا التم�سي خمالف لـما هو ثابت من 

االأوراق ذلك اأنه  بالرجوع اإىل الر�سالة الـموؤرخة يف 2007/3/29م والتي اعتربتها 

بت�سفية  يقوم  كان  الذي  الق�سائي  الـم�سفي  اإىل  البنك  من  مر�سلة  اأنها  الـمحكمة 

هي  اإمنا  بيانه  ال�سالف  )2007/61م(  رقم  للحكم  ا  نفاذاً االأ�سلي  الـمدين  ال�سركة 
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لي�ست كذلك اإذ اأّن الثابت من هذه الر�سالة اأنها مر�سلة من الوكيل القانوين للبنك 

الـم�سفي  اإىل  موجهة  ولي�ست   ».........« يدعى  من  اإىل  2007/3/29م  بتاريخ 

 ).................( وهما  حكمها  يف  الكامين  جزر  حمكمة  عّينته  الذي  الق�سائي 

بتاريخ  وال�سادر  الـم�سفي  بتعيني  احلكم  �سدور  قبل  كان  الر�سالة  تاريخ  واأّن  كما 

2007/4/2م ومن ثّم ي�ستحيل اأن تكون هذه الر�سالة موجهة اإىل الـم�سفي وهذا 

, وبذلك تكون  201٥/4/22م  الـموؤرخ يف  اإليه اخلبري االأخري يف تقريره  انتهى  ما 

الـمحكمة قد اأقامت حكمها على واقعة ال �سند لها يف االأوراق , وبالتايل ال يوجد دليل 

واحد يف االأوراق يثبت اأّن البنك قد اتخذ اأي اإجراء للح�سول على الدين الـم�ستحق 

له يف ذّمة ال�سركة عند �سدور احلكم بت�سفيتها يف الدعوى رقم )2007/61م( من 

ا للقانون  الـمحكمة العليا بجزر الكامين , ومن ثّم يكون حكمها قد جاء باطالاً وخمالفاً

مما يجعله واجب االإلغاء.

ا مبا ورد بحكم الـمحكمة العليا  ومن جهة اأخرى فاإّن حمكمة االإحالة مل تنظر مطلقاً

ال�سابق بخ�سو�س ال�سيخ خليفة بن حمد اآل ثاين ال�سامن ال�سخ�سي للقر�س فهي مل 

حتقق هذه الـم�ساألة التي عاينتها الـمحكمة العليا يف حكمها ومن ثّم يكون قد �سمله 

الق�سور الـمبطل.

هذا عالوة على اأّن الـمحكمة مل تلتفت لدفاع الطاعن الذي اأ�سّر عليه يف كامل اأطوار 

ت عليه الـمادة )241( من قانون التجارة  اخل�سومة وهو مت�سكه برباءة ذمته مبا ن�سّ

ا بتفريط البنك يف كافة ال�سمانات التي قّدمت للقر�س �سواء كانت �سمانات  متم�سكاً

االآخرين  الكفالء  الـمقّدمة من  ال�سخ�سية  ال�سمانات  ة  اأو عينية, وخا�سّ �سخ�سية 

ا. والتي مل يتعّر�س لها مطلقاً

اتفاقية  وتف�سري  تاأويلها  يف  اأخطاأت  الـمحكمة   : االأول  ال�سبب  من  الثاين  الوجه 

ا يف خال�سه واإمنا يحل اأجله  القر�س وذلك لـما اعتربت اأّن القر�س ال يت�سمن اأق�ساطاً

كله بعد ثالث �سنوات ورتبت على ذلك عدم موؤاخذة البنك يف عدم �سحبه للر�سيد 

بثالث  الـمحدد  اخلال�س  اأجل  حلول  قبل  االأ�سلية  الـمدينة  ح�ساب  يف  الـموجود 

الت�سهيالت  التفاقية  ا  طبقاً اأ�سهر  ثالثة  كل  الفائدة  �سحب  اإال  ي�سعه  وال  �سنوات 

اإهمال للبنك بعدم  الـمربمة بينهما وانتهت اإىل رف�س دفاع الطاعن فيما ن�سبه من 

 , يده  حتت  كانت  والتي  ا  اأ�سليًّ الـمدينة  ال�سركة  اأر�سدة  من  م�ستحقاته  ا�ستقطاع 

واحلال اأّن البند )11( من االتفاقية عدد حاالت اإذا حتققت اإحداها ت�سري الـمبالغ 
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ل�سالح  لديه  مودعة  دائنة  مبالغ  اأي  مقا�سة  للبنك  ويحق  ا  فوراً ال�سداد  م�ستحقة 

الـمقرت�سة دون الرجوع اإليها , ومن هذه احلاالت احلالة »ب« التي تن�س على اأّنه اإذا 

ف�سل الـمقرت�س يف �سداد اأي قر�س اأو فوائده مبعنى اأّن ف�سل ال�سركة الـمقرت�سة يف 

ا منها عن ال�سداد وهو ما  �سداد القر�س اأو فوائده يف تاريخ ا�ستحقاقه يعترب تخّلفاً

ح�سل عندما مل ت�سدد ق�سط الفوائد الـم�ستحقة عليها يف 2004/7/1م ثم �سددت 

الق�سط الـم�ستحق عليها يف تاريخ 2004/10/21م دون اأن ت�سدد ق�سط �سهر يوليو 

ماليني  اخلم�س  من  كاملة  م�ستحقاته  بتح�سيل  يبادر  اأن  البنك  على  وكان  2004م 

دوالر التي اأودعت بح�ساب ال�سركة لدى البنك اإال اأّنه مل يفعل وهو ما يوؤكد �سراحة 

مدى تق�سري البنك واإهماله يف الـمحافظة على حقوقه ويف �سحب الـمبلغ من ح�ساب 

الـمدين االأ�سلي يف الوقت الذي كانت فيه هذه االأخرية متوقفة عن ال�سداد وكانت 

الـمبالغ موجودة يف ح�ساب الـمدين االأ�سلي وحتت يد البنك وكان باإمكانه اأن ي�سحب 

هذا الـمبلغ من احل�ساب ويغطي الـمديونية )وهذا ما اأكده جميع اخلرباء الـمنتدبني 

ا يف الوقت الذي قام فيه ب�سحب الفوائد التاأخريية من احل�ساب  يف الدعوى( اأي�ساً

مبلغ  كامل  ي�سحب  اأن  ا  اأي�ساً باإمكانه  وكان   ...........  / ال�سيخ  لل�سامن  ال�سخ�سي 

مما  الـمديونية  اأ�سل  وترك  التاأخريية  الفوائد  ب�سحب  اكتفى  اأّنه  اإال  الـمديونية 

يجعل هذا ال�سبب من الطعن الـمطروح قد بني على �سند �سحيح من القانون وجدير 

ا لذلك واجب االإلغاء. بالقبول ويكون معه احلكم الـمطعون فيه ولد باطالاً وهو تبعاً

الوجه الثالث من ال�سبب االأول : مبقولة اأّن البنك اأجاب على طلب ال�سركة الـمدينة 

ا لكن ب�سروط حمددة منها الكفاالت ال�سخ�سية لبع�س  االأ�سلية مبنحها القر�س اإيجاباً

2003/٥/2٥م مت التوقيع  االأ�سخا�س من �سمنهم الطاعن ثامر ال�سنفري وبتاريخ 

على اتفاقية القر�س لكن البنك مل يقم باإيداع الـمبلغ يف ح�ساب ال�سركة الـمقرت�سة 

مرة  القر�س  لـمنحها  للبنك  جديد  بطلب  ال�سركة  تقّدمت  2003/7/1م  وبتاريخ 

ا اإىل االتفاقية االأوىل التي مت توقيعها بتاريخ 2003/٥/2٥م والتي  اأخرى ا�ستناداً

2003/7/1م جنده قد ت�سّمن  الـموؤرخ يف  اإىل الطلب اجلديد  , وبالرجوع  �سقطت 

تعديالاً يف البند اخلا�س مبّدة القر�س حيث مت تعديل مّدة ال�سداد من �سنة واحدة 

اإىل ثالث �سنوات وبالتايل يكون قد �سقط العر�س االأول الـمقدم من البنك بتاريخ 

الكفالة  تكون  وبالتايل  نف�سه  تلقاء  من  القر�س  على  بالـموافقة  2003/٥/1٥م 

ا , وذلك لتعديل مّدة  ال�سخ�سية ال�سادرة من الطاعن وباقي الكفالء قد �سقطت اأي�ساً

القر�س حيث كانت الـمدة يف العقد االأول �سنة واحدة ويف العقد الثاين ثالث �سنوات 
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وهذا القر�س مل ي�سمنه الطاعن واإمنا �سمنه فقط ال�سيخ ........ وكان على البنك 

بالتبعية  �سقطت  قد  القدمية  الكفالة  الأن  الكفالء  من  جديدة  كفاالت  يطلب  اأن 

ا ومل ينفذ , اإال اأّن البنك  ل�سقوط عر�س البنك الذي م�سى عليه اأكرث من ثالثني يوماً

مل يفعل مع كل الكفالء واكتفى باحل�سول على كفالة جديدة من ال�سيخ / .... فقط 

بتاريخ 2003/7/6م قبل اأن يقوم بتنفيذ القر�س واإيداع الـمبلغ يف ح�ساب ال�سركة 

جتددت  قد  القر�س  اتفاقية  تكون  وبذلك  2003/7/1٥م  بتاريخ  الـمقرت�سة 

ب�سامنني جدد والطاعن ......... مل يكن من بينهم ومل يكن على علم بالتعديالت 

التي متت على مّدة �سداد القر�س لت�سبح ثالث �سنوات بعد اأن كانت عام واحد مما 

تكون معه �سمانته ال�سابقة الـمتعلقة باالتفاقية الـموؤرخة يف 2003/٥/2٥م قد 

ا لذلك مل يكن كفيالاً يف عقد القر�س الـموؤرخ يف 2003/7/1م الأنه مل  انتهت وهو تبعاً

يوقع عليه ومل يعلم بالتعديالت احلا�سلة والتي ال يجوز القيام بها اإال باتفاق جميع 

اإال  اأو تعديله  اإعماالاً للقاعدة »العقد �سريعة الطرفني« وال يجوز نق�سه  االأطراف 

باتفاق جميع اأطرافه وهو ما مل يح�سل مع الطاعن .......... ورغم التم�سك بهذا 

ا ومل  الدفع اجلوهري اأمام حمكمة اال�ستئناف اإال اأّنها مل تتناوله وقد اأغفلته متاماً

تورده �سمن وقائع الدعوى خمالفة بذلك ن�س الـمادة )172( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية , مما يو�سم حكمها بالق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع 

ا لذلك موجب للنق�س. وهو تبعاً

الوجه الرابع من ال�سبب االأول : مبقولة اأّن الـمحكمة اال�ستئنافية خالفت اأحكام 

الـمادة )241( من قانون التجارة وذلك لـّما اأ�س�س الطاعن دفعه على اإهمال البنك 

ذّمة  يف  له  الـم�ستحق  بالدين  مطالبته  بعدم  يده  حتت  الـمو�سوعة  لل�سمانات 

�سهر  يف  الدين  اأجل  حلول  رغم  القانوين  الـم�سفي  من  االأ�سلية  الـمدينة  ال�سركة 

حتت  كانت  التي  وال�سمانات  واال�ستثمارات  الودائع  يف  وبتفريطه  200٥م  فرباير 

الـمنتدبني  اخلرباء  كل  ......وتاأكيد  ال�سيخ  من  القر�س  ل�سالح  والـمرهونة  يده 

على وجود هذا اخلطاأ اجل�سيم واالإهمال وثبوته يف حق البنك ولكن الـمحكمة قد 

الـمادة )241( من قانون التجارة ولو طبقتها الأبراأت ذّمة الطاعن  اأغفلت تطبيق 

ا وبالتايل موجب للنق�س من هذه  ا ومعيباً بقدر ما مت التفريط فيه فبات احلكم قا�سراً

الناحية.

ال�سبب الثاين : خطاأ احلكم يف حت�سيل الوقائع :
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مبقولة اأّن ما تو�سلت اإليه الـمحكمة قوالاً » باأّنه ات�سح اأّن طلب ت�سفية ال�سركة وقع 

تقدميه بتاريخ 2007/2/٨م وات�سح من ر�سالة البنك الـموؤرخة يف 2007/3/29م 

اأّنه تقّدم يف االأجل القانوين ال�ستخال�س الدين من ال�سركة الـمدينة االأ�سلية وتعنّي 

لذلك جتاوز هذا الدفع خا�سة وقد تبنّي من التقرير النهائي للت�سفية اأّن الـم�سفي 

طلب حل ال�سركة واإعالن انتهاء اأعمال الت�سفية بعدم وجود اأموال اأو ممتلكات وهو 

االأمر الذي ا�سمحلت به قيمة االأ�سهم الـمقدمة ك�سمان ».

من  �سدر  قد  الـم�سفي  قرار  اأن  ذلك  باالأوراق  للثابت  خمالف  الت�سبيب  هذا  واأّن 

2007/4/2م  بتاريخ   »........ »�سركة  بت�سفية  الكامين  بجزر  العليا  الـمحكمة 

2007/3/29م اأي  2007/2/٨م و  بينما الر�سائل التي ذكرها احلكم كانت بتاريخ 

الـم�سفي وبذلك فهي ال تخرج عن كونها تدعم  الت�سفية وتعيني  قبل تاريخ قرار 

ا مبديونية ال�سركة للبنك كما اأّنها مل  لت�سفية ال�سركة اأو طلب ت�سفيتها ولي�ست طلباً

تقّدم للم�سفي الذي عّينته الـمحكمة , اإذ الـمنطق يقت�سي اأن يكون طلب الـمديونية 

تعيني  بعد  تكون  الراهن  للبنك  تكون  واالأ�سبقية  بل  الدائنني  اإىل  واالن�سمام 

الـم�سفي اأي بعد تاريخ 2007/4/2م , وهذا القول هو ما انتهى اإليه جميع اخلرباء 

ة التقرير الذي عّولت عليه الـمحكمة. يف تقاريرهم وخا�سّ

ثم اإّن قول الـمحكمة » قد ات�سح من التقرير النهائي للت�سفية بعدم وجود اأموال » 

هو قول يفتقد لل�سند الـمادي بعد اأن اأّكد اخلبري يف تقريره اأّنه حتى من االنتهاء 

هذا  من  الدعوى  اأوراق  خلت  وقد  للت�سفية  النهائي  التقرير  يرفق  مل  الـمهمة  من 

التقرير مبا يجعل احلكم م�سموالاً بالف�ساد يف اال�ستدالل.

اأما القول باأن البنك تقّدم يف االآجال القانونية ال�ستخال�س اأموال ال�سركة الـمدينة 

كذلك  قول  هو  2007/3/29م  يف  الـموؤرخة  البنك  ر�سالة  اإىل  ا�ستناداً  االأ�سلية 

اإذ كيف يكون الطلب يف االأجل القانوين ومل يكن بعد قد  خمالف للثابت باالأوراق 

مت تعيني الـم�سفي والذي ُعنّي مبوجب حكم الـمحكمة العليا بتاريخ 2007/4/2م , 

هذا عالوة على اأّن الطلب الذي قّدم مل يقّدم للم�سفي الذي عّينته الـمحكمة.

والت�سدي  واإلغاوؤه  فيه  الـمطعون  احلكم  نق�س  يطلب  فهو  تقّدم  ما  كل  على  وبناء 

ا ل�سالح الطاعن  ا لكون الطعن للمرة الثانية والق�ساء جمدداً لـمو�سوع الدعوى نظراً

باإلغاء حكم اأول درجة والق�ساء برف�س الدعوى.
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مبذكرة  الطعن  �سحيفة  على  التجاري   .......... بنك  �سده  الـمطعون  رّد  وحيث 

ا الأ�سباب  قّدمها وكيله جاء فيها اأّن �سحيفة الطعن التي قّدمها الطاعن جاءت تكراراً

تلك  يف  العليا  الـمحكمة  ف�سلت  وقد  الدعوى  ذات  يف  )2010/179م(  رقم  الطعن 

جزئية  يف  لتف�سل  مغايرة  بهيئة  اال�ستئناف  لـمحكمة  الدعوى  واأعادت  االأ�سباب 

حمددة وهي ال�سمانات اإن وجدت وما اأ�ساعه البنك منها.

وخال�سة ما ينعاه الطاعن على البنك اإهماله يف عدم الـمطالبة بالدين الـم�ستحق له 

يف ذّمة الـمدين االأ�سلي من الـم�سفي القانوين الذي قام بت�سفية ال�سركة وا�ست�سهد 

الطاعن يف نعيه على احلكم بتقرير اخلبري / ......

وهذا النعي مردود الأّنه مل يفح�س الـم�ستندات الـمقّدمة للخبري اإذ اّن هذا االأخري 

قبل  �سدرت  قد  2007/3/29م  بتاريخ  البنك  وكيل  من  ال�سادرة  الر�سالة  اأّن  يرى 

اأّنه باالطالع  تعيني الـم�سفي وح�سب راأيه ال تعترب كطلب مقّدم للت�سفية واحلالة 

على قرار الـمحكمة العليا بجزر كامين ال�سادر بتاريخ 2007/4/2م يف الدعوى رقم 

)2007/61( يت�سح من خالله اأّنه اأ�سار اإىل اأّن الطلب يرجع اإىل يوم 2007/2/٨م 

وهذا ما اأكده احلكم الـمطعون فيه ومن الوا�سح من القرار الـم�سار اإليه اأّن الدائنني 

البنك  بينهم  ومن   ).......... )حمكمة  الـمحكمة  تلك  اأمام  مبديونياتهم  تقدموا 

الـمطعون �سده وقد اأ�سار اإليهم حكم هذه الـمحكمة بوكالء الدائنني الذي ميثلونهم 

ا  , واّن البنك قّدم مطالبته الـمالية كدائن من جمموع الدائنني واأ�سبح فيما بعد ع�سواً

يف جلنة الدائنني الـمكّونة من عدد )6( اأع�ساء مبوجب اأمر حمكمة جزر الكامين يف 

الدعوى رقم )2007/61( والـمكونني للجنة الت�سفية وعلى راأ�سها الـمطعون �سده , 

وهو ما اأكده اخلبري مكتب ......... الذي يعتمد عليه الطاعن والذي جاء بتقريره 

اأّن البنك اأحد الدائنني الـمعتمدين لدى الـمحكمة وممثل يف جلنة الت�سفية التي 

جاءت باحلكم » . اأي اأّن اخلبري يوؤكد على قيام البنك بالـمطالبة بالـمديونية واإال 

ا يف جلنة الدائنني. فاإّنه ما كان باالإمكان اأن يكون ع�سواً

2012/٨/13م تو�سح عدم وجود متويل  واّن ر�سالة الـم�سفي / .......... بتاريخ 

لتغطية مطالبات الدائنني وكنتيجة لذلك طلب الـم�سفي حل ال�سركة واإعالن انتهاء 

اأعمال الت�سفية ب�سبب عدم وجود اأموال اأو ممتلكات وكان ذلك عقب اجتماع جلنة 

الـم�سفني والتي طالبت باإنهاء اأعمال الت�سفية , واأّن الطاعن ب�سفته من الـم�ساهمني 

الت�سفية  بهذه  يعلم  االإدارة  جمل�س  رئي�س  من�سب  يحتل  وكان  االأ�سلي  الـمدين  يف 
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وعلى علم تام بكافة اإجراءاتها.

اأما عن الوجه الثاين من ال�سبب االأول : فهو مردود كذلك اإذ اّن القر�س حمدد الـمدة 

بثالث �سنوات وال توجد اأق�ساط يف هذا القر�س واإمنا يحل اأجله كامالاً بعد انتهاء 

ا لذلك فاإّن وجود اأية  مدته الـمحددة كما �سبقت االإ�سارة اإليه بثالث �سنوات , وتبعاً

اأثناء فرتة الثالث �سنوات ال يعطي البنك احلق يف  الـمدين االأ�سلي  مبالغ بح�ساب 

ال�سحب من تلك االأموال قبل حلول اأجل ال�سداد اأو حلول الفائدة كل ثالثة اأ�سهر 

ولهذا   , والبنك  االأ�سلي  الـمدين  بني  الـمربمة  الت�سهيالت  اتفاقية  مبوجب  وذلك 

ي�سبح توفر االأر�سدة يف ح�ساب الـمدين االأ�سلي قبل حلول موعد ا�ستقطاع الفائدة 

اأو حلول اأجل �سداد القر�س يغل يد البنك يف ال�سحب مبوجب االتفاقية الـم�سار اإليها.

واأّن القول بتجديد االتفاقية بتاريخ 2007/7/1م دون علم الطاعن وبذلك تكون 

رقم  الطعن  يف  العليا  الـمحكمة  بجواب  عليه  مردود  قول  فهو  �سقطت  قد  كفالته 

)2010/179م( وهو يتبنى ما جاء برد الـمحكمة العليا ومل يعد باالإمكان اإثارته 

من جديد , �ساأنه يف ذلك ك�ساأن الوجه االآخر من النعي مبخالفة الـمادة )172( من 

قانون االإجراءات  والذي اأجابت عليه كذلك الـمحكمة العليا ومل تقبله.

اأما الرد عن النعي بال�سبب الثاين فقد �سبق اأن تناوله يف الرد عن ال�سبب االأول.

وبناء على كل ما تقّدم فهو يطلب رف�س الطعن.

وحيث عّقب نائب الطاعن على مذكرة الـرد على �سحيفة الطعن ومل ياأت بجديد 

عما مت عر�سه يف �سحيفة طعنه ومت�سك بنف�س الـمطاعن والدفوعات.

كما عّقب الـمطعون �سده على تعقيب الطاعن ومت�سك بنف�س الدفوعات.

بالن�سبة للطعن رقم 201٥/٥64م الـمقدم من طرف البنك : فقد اأقيم الطعن على 

�سببني اثنني ينعى بهما الطاعن على احلكم الـمطعون فيه :

اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله , 2- وخمالفة حكم الـمحكمة العليا.. 1

اخلطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله من وجهني :

الوجه االأول : مبقولة اأّن احلكم الـمطعون فيه قد اأخطاأ حني ق�سى برف�س الفائدة 

على الرغم من الن�سو�س الوا�سحة يف عقد الت�سهيالت بتاريخ 2003/٥/1٥م الذي 
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ن�س عليها ب�سفة �سريحة وهي )3%( كل ثالثة اأ�سهر ويف حال التخلف عن �سداد 

اأ�سل القر�س اأو الفوائد يف تاريخ اال�ستحقاق فاإّن البنك خمّول باحت�ساب الفائدة 

ا حتى  ا فائدة اإ�سافية بواقع )2%( �سنوياً عن التاأخري بال�سعر الـمذكور اأعاله زائداً

ا من  ال�سداد التام ويتم قيدها يف ح�ساب القر�س كل ثالثة �سهور بحيث ت�سبح جزءاً

ا من 1 يناير 200٨م. اأ�سل القر�س , وهي م�ستحقة ال�سداد اعتباراً

وتطبيق  تاأويل  يف  اأخطاأ  قد  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  مبقولة   : الثاين  الوجه 

الـمادتني )123 , 124( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية اإذ تقّدم الطاعن 

يف  اخلتامية  بطلباته  الـمرافعة  باب  قفل  وقبل  الدعوى  نظر  اإجراءات  اأثناء 

الـمديونية  مبلغ  على  بالفائدة  له  الق�ساء  ا  طالباً 2009/٥/23م  بتاريخ  مذكرة 

بالطلبات  والعربة  التام  ال�سداد  وحتى  200٨/1/1م  من  ا  اعتباراً  )%٥.9( بواقع 

اخلتامية , وبذلك يكون الـم�ستاأنف قد اتبع االإجراءات ال�سحيحة لتعديل طلباته 

مبوجب  متنازالاً  الطاعن  اعترب  قد  فيه  الـمطعون  واحلكم   , بالفائدة  والـمطالبة 

ر�سالته الـموؤرخة يف 200٨/12/11م دون النظر يف الطلبات اخلتامية التي قّدمها 

القانون  تاأويل  يف  اأخطاأ  قد  يكون  وبذلك  2009/٥/23م  يف  الـموؤرخة  مبذكرته 

وتطبيقه.

ال�سبب الثاين : 2- خمالفة حكم الـمحكمة العليا :

مبقولة اّن احلكم الـمطعون فيه قد خالف حكم الـمحكمة العليا ال�سادر يف الطعن 

رقم )179( بتاريخ 2010/12/22م والذي ح�سم االأمر يف ال�سق الـمتعّلق بالفائدة 

الـمحكمة االأدنى اتباعه  ا للقانون ويجب على  وال جتوز خمالفته الأّنه كان تطبيقاً

الذي  العليا  الـمحكمة  ق�ساء  فيه  الـمطعون  احلكم  خالف  واإذ   , خمالفته  وعدم 

ا للقانون ويكون بذلك قد خالف الـمادة )260( من قانون االإجراءات  جاء تطبيقاً

الـمدنية والتجارية التي اأوجبت على الـمحكمة التي اأحيلت اإليها الدعوى اأن تتبع 

حكمها  يجعل  مما  فيها  ف�سلت  التي  القانونية  الـم�ساألة  يف  العليا  الـمحكمة  حكم 

ا للنق�س. م�ستهدفاً

ا فيما ق�سى  وبناء على كل ما تقّدم فهو يطلب الق�ساء بتعديل احلكم الـمطعون جزئياً

ا باإلزام الـمطعون �سده باأداء فائدة قدرها  به ب�ساأن رف�س الفائدة واحلكم جمدداً

ا من يوم 200٨/1/1م وحتى ال�سداد التام. ا وذلك اعتباراً )٥.9%( �سنوياً
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وحيث رد الـمطعون �سده على �سحيفة الطعن مبذكرة قدمها وكيله الـمقبول اأمام 

الـموؤيد  االبتدائي  احلكم  منطوق  من  الثابت  من  باأنه  فيها  جاء  العليا  الـمحكمة 

ا من 200٨/1/1م لرفعه بغري  ا اأّنه ق�سى بعدم قبول طلب الفائدة اعتباراً ا�ستئنافياً

الطريق الذي ر�سمه القانون , والفرق وا�سح بني عدم قبول الدعوى ورف�س الدعوى 

ومن ثّم يكون ما ينعاه البنك الطاعن على احلكم اال�ستئنايف يف هذا ال�ساأن هو نعي 

ا لـمو�سوع  خمالف لـما هو ثابت من احلكم الـمطعون فيه والذي مل يتعر�س اإطالقاً

الفائدة ومل يتناولها بالبحث.

اأما عن الوجه الثاين من ال�سبب االأول : فاإّن الـم�سرع اأجاز للمدعي اأن يبدي اأثناء 

نظر اخل�سومة طلبات عار�سة تتناول بالتغيري اأو بالزيادة اأو بالنق�س اأو باالإ�سافة 

ور�سم  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )123( الـمادة  يف  ذلك  فاأجاز 

 )123( الـمادة  قاعدة  يتبع  مل  والطاعن  �سواهما  دون  اتباعهما  يجب  طريقتني 

الـمذكورة يف طلب الفائدة بعد اأن كان قد تنازل عنها وبذلك يكون الق�ساء بعدم 

قبول الطلب يف حمّله وال خد�س فيه.

اأما عن ال�سبب الثاين من النعي فاإّن حكم الـمحكمة العليا الذي ا�ستند اإليه البنك 

اإمنا هو ين�سب على اأمر اجتهادي ولي�س على ن�س قانوين , وعلى ذلك فاإّن ما ق�ست 

ا ومن ثّم فاإّنه يكون غري ملزم  ا ق�سائياً به الـمحكمة العليا يف هذا ال�ساأن كان اجتهاداً

حمكمة  تكون  وبذلك  به  االعتداد  عدم  حقها  من  ويكون  اال�ستئنافية  للمحكمة 

حكم  اأّيدت  لـما  القانون  �سحيح  اأ�سابت  قد  الـمغايرة  بهيئة  فيه  الـمطعون  احلكم 

حمكمة البداية يف ق�سائه بعدم قبول طلب الفائدة لرفعه بغري الطريق القانوين.

وبناء على ما تقّدم فهو يطلب رف�س الطعن.

وحيث عّقب الطاعن على مذكرة الرد على �سحيفة الطعن دون اأن ياأتي بجديد وقد 

مت�ّسك بنف�س مطاعنه ودفوعاته.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

اأو�ساعهما  كافة  )201٥/٥64م(  و  )201٥/٥1٨م(  رقم  الطعنان  ا�ستوفى  حيث 

و�سيغهما القانونية فاجته قبولهما من الناحية ال�سكلية.

من حيث الـمو�سوع :
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بالن�سبة للطعن رقم )201٥/٥1٨م( الـمقام من الطاعن ........... :

والـمتعلق  فيه  الـمطعون  النعي على احلكم  من  االأول  ال�سبب  من  الثالث  الوجه  عن 

بالدفع بتجديد اتفاقية القر�س ب�سمانني جدد مل يكن الطاعن من بينهم مبا تكون 

معه �سمانته ال�سابقة قد �سقطت والـمحكمة مل تلتفت اإليه ومل ترد عليه هو نعٌي 

غري �سديد ذلك اأن الـمادة )260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية تن�س 

على » اأّنه يتحتم على الـمحكمة التي اأحيلت اإليها الدعوى اأن تتبع حكم الـمحكمة 

العليا يف الـم�ساألة القانونية التي ف�سلت فيها الـمحكمة » . وهذه الـم�ساألة قد �سبق 

ا لذلك فال ترثيب  اأن ف�سلت فيها الـمحكمة العليا بالطعن رقم )2010/179م( وتبعاً

على حمكمة االإحالة اإن هي جتاوزت هذا الدفع ومل تتطرق له يف حكمها.

ا ببقية اأوجههما لتداخلهما والحتاد القول فيهما والـماأخوذين من  عن ال�سببني معاً

خمالفة اأحكام الـمادة )241( من قانون التجارة وخمالفة الثابت باالأوراق : حيث 

اأّن هذا النعي �سديد ذلك اأن الـمادة )241( الـمذكورة تن�س على » اأّنه على الدائن 

, وترباأ ذّمة  ا يف ذلك م�سلحة الكفيل  اأن يحافظ على ما للدين من �سمانات مراعياً

الكفيل بقدر ما اأ�ساعه الدائن بخطئه من هذه ال�سمانات , ويق�سد بال�سمانات كل 

تاأمني خ�س�س ل�سمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تاأمني مقرر بحكم القانون«.

اأي  ال�سمانات  جميع  على  الـمحافظة  الدائن  على  اأوجب  الـم�سرع  اأّن  على  يدل 

ا وقت  التاأمينات اخلا�سة الـمقررة للدين الـم�سمون وي�ستوي اأن يكون ال�سمان قائماً

ا براءة  ا اأو �سلباً الكفالة اأو ن�ساأ بعد ذلك ورّتب على �سياعها بفعل الدائن اخلطاأ اإيجاباً

ذّمة الكفيل بقدر ما اأ�ساع منها اإال اأّنه ي�سرتط لرباءة ذّمة الكفيل يف هذه احلالة اأن 

يرتتب على �سياع التاأمينات اإحلاق �سرر به.

يف  الـموؤرخة  االئتمانية  الت�سهيالت  اتفاقية  على  باالطالع  تبنّي  وحيث 

مقابل  والتعهدات  ال�سمانات  اأّن  على  ين�س  منها  ال�ساد�س  البند  اأّن  2003/٥/1٥م 

�سداد القر�س وفوائده تتمثل يف :

حجز �سالب على موجودات ال�سركة.. 1

االأ�سهم . 2 حاملي  قبل  من  الـمكفولة  الـمرهونة  الـمالية  االأوراق  على  الرهن 

الـم�ستفيدين )ر�سائل موافقة من قبل حملة االأ�سهم لتغطية القر�س من االأوراق 

الـمالية الـمرهونة(.
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الكفاالت ال�سخ�سية من )حاملي االأ�سهم( الـم�ستفيدين.. 3

ا  ا اآخر غري اخلرباء الـمنتدبني يف الدعوى �سابقاً وحيث ندبت حمكمة االإحالة خبرياً

ب�سداد  الـم�ستاأنف  التزام  مدى  حول  للبحث  النق�س  حكم  اإليه  انتهى  لـما  ا  تنفيذاً

التي  ال�سمانات  على  بالـمحافظة  الدائن  البنك  التزام  مدى  وبيان  القر�س  قيمة 

كانت حتت يده.

القر�س  اأّن  201٥/4/22م  يف  الـموؤرخ  تقريره  �سمن  اأعماله  نتيجة  جاءت  وحيث 

الـمتفق  االأجل  انتهاء  عند  واحدة  �سربة  ي�سدد  واإمنا  بالتق�سيط  ت�سديده  يقع  ال 

عليه يوم 2006/6/30م ويف تاريخ ا�ستحقاق اأ�سل القر�س ومتبقي الفوائد وغرامة 

تاأخريها مل يقم البنك با�ستخدام اأي من تلك ال�سمانات ال�سالف ذكرها والـمن�سو�س 

الـمرهونة  الـمالية  االأوراق  وبخ�سو�س   , االئتمانية  الت�سهيالت  باتفاقية  عليها 

الـمكفولة من قبل حاملي االأ�سهم الـم�ستفيدين فاإّن البنك مل يبنّي للخبري الت�سّرف 

يف اأي منها.

البنك مل  فاإّن  االأ�سلية  الـمدينة   .......... �سركة  ال�سالب الأ�سول  اأما عن احلجز 

الر�سالة  واأّن  الت�سفية  بقرار  علمه  رغم  ال�سالب  احلجز  ب�ساأن  اإجراء  اأي  يتخذ 

الـموجهة من طرفه كما يدعي اإىل الـم�سفني الر�سميني والـموؤرخة يف 2007/3/29م 

ال�ستخال�س الدين فهي يف احلقيقة لي�ست كذلك الأن تاريخ الر�سالة كان قبل تاريخ 

تعيني الـم�سفي , هذا ف�سالاً عن اأّن البنك مل يدل للخبري باأي م�ستند يخ�س التقرير 

اإليه الـم�سفون يف خطابهم ووعدوا بت�سليم  اأ�سار  النهائي الأعمال الت�سفية والذي 

ن�سخ منه للدائنني والبنك اأحد اأع�ساء جلنة الت�سفية ومل يدل بهذا التقرير للتعّرف 

على ناجت بيع موجودات ال�سركة من خالل الـم�سفي واأّن البنك لديه تعهد بالرهن 

ال�سالب االأمر الذي ينتفي معه وجود اأي رهونات اأخرى على تلك الـموجودات.

اإليها اخلرباء ال�سابقني من  اأّن هذه النتيجة هي نف�س النتيجة التي تو�سل  وحيث 

واالأ�سهم  الثابتة  بالودائع  اخلا�سة  الـم�ستندات  تقدمي  عن  البنك  اإحجام  حيث 

واال�ستثمارات واالأوراق الـمالية واالأر�سدة الـمتاحة لكل من ال�سيخ خليفة وعي�سى 

الكواري وال�سامنة للقر�س يف تاريخ ا�ستحقاقه , وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل 

على تعّمد البنك اإخفاء الـموجودات ال�سامنة يف القر�س والتي حتت يده , وحيث 

�سدادها  فاإّن تعرث  اأ�سهر  الـمقرر دفعها كل ثالثة  الفوائد  اأّن  حقق اخلرباء كذلك 

اإال  ت�سدد  الربع مل  بهذا  الـمتعلقة  الفائدة  اأّن  2004/7/1م حيث  من  كان بداية 
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يوم 2004/10/21م اأي بعد اأكرث من �ستة اأ�سهر من تاريخ ا�ستحقاقها وقد تكررت 

عملية ال�سداد الـمتاأخرة لـمّدة 6 مرات وا�ستقطع البنك هذه الفوائد الـمتاأخرة من 

ح�ساب ال�سيخ خليفة دون اأ�سل القر�س.

اأ�س�س ق�ساءه بخ�سو�س الرهن  اأّنه  وحيث تبنّي بالرجوع اإىل احلكم الـمطعون فيه 

الأعمال  النهائي  التقرير  اعتربه  ما  على  ال�سركة  وموجودات  اأموال  على  ال�سالب 

ا اإىل عدم  الت�سفية وعلى �سعي البنك ال�ستخال�س دينه يف االآجال القانونية منتهياً

االإهمال والتق�سري من البنك يف هذه الناحية. كما اأ�س�س ق�ساءه بخ�سو�س التفريط 

ا اإىل اأّن القر�س ينتهي اأجله بعد ثالث �سنوات من تاريخ  يف ال�سمانات االأخرى ا�ستناداً

فاإّن البنك ال  اأمواالاً دخلت بح�ساب ال�سركة  واأّن ما يعتربه الطاعن  احل�سول عليه 

يحق له �سحبها قبل حلول اأجل اخلال�س ورّتب على ذلك اأثره القانوين با�ستنتاجه 

عدم التفريط يف ال�سمانات , دون اأن تلتفت الـمحكمة لنتيجة االختبار الذي ندبته 

والتي تتوافق مع نتائج االختبارات ال�سابقة والتي اأجمعت كّلها على اأّن البنك فّرط 

يف ال�سمانات الـموجودة حتت يده ال�ستخال�س اأ�سل القر�س خا�سة واّن حلوله كان 

يف  االأ�سلية  الـمدينة  ف�سلت  عندما  2006/6/30م  يوم  عليه  الـمتفق  االأجل  قبل 

ا الأحكام الـمادة )10 , 11( من اتفاقية القر�س والتي دفع بها  �سداد الفوائد تطبيقاً

الـم�ستاأنف يف �سائر اأطوار التقا�سي اإال اأّن الـمحكمة جتاهلت هذا الدفع واعتربت اأّن 

اأجل ال�سداد يحل بعد ثالث �سنوات من تاريخ احل�سول على القر�س , بينما الـمادة 

)10( جتيز حلوله مبجرد الف�سل يف �سداد الفوائد.

وحيث ولئن كان من الـمقرر يف ق�ساء هذه الـمحكمة اأّن حمكمة الـمو�سوع غري مقّيدة 

يف حكمها براأي اخلبري فهي غري ملزمة باالأخذ به اإال اأّنه يجب عليها يف هذه احلالة 

اأو اخلرباء  راأي اخلبري  ا  اأن تطرح جانباً لها  اإذ لي�س  اأ�سباب ذلك يف حكمها  اأن تبنّي 

اإجماع  ال�ساأن يف دعوى احلال قد ح�سل  اأن تفّنده خا�سة كما هو  يف الدعوى دون 

يتوقف  التي  الـم�ستندات  من  البنك عن متكينهم  باإحجام  الـمنتدبني  بني اخلرباء 

الـمعرو�سة  االأوراق  من  ا�ستنتجوا  وقد  اإليهم  الـموكولة  الـماأمورية  تنفيذ  عليها 

عليهم تفريط البنك يف ال�سمانات ومنها الـمذكرة الداخلية التي تنازل مبقت�ساها 

البنك عن �سمانات ال�سيخ خليفة وعي�سى الكواري لكنهم مل يحددوا قدر ال�سمانات 

ا  ا اأو اإيجاباً الـمفّرط فيها , والـمحكمة التفتت عن نتيجة االختبار ومل تناق�سها �سلباً

اعتربته  وما  االختبار  تقرير  عن  ا�ستعا�سة  ق�ساءها  عليه  اأ�س�ست  ما  اأّن  خا�سة   ,

ا الأعمال الت�سفية فيما يتعلق بالرهن ال�سالب فهو يف احلقيقة يخالف  ا نهائيًّ تقريراً
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الت�سفية واإمنا هو جمّرد ر�سالة  لنتائج  ا  نهائيًّ ا  اإذ هو لي�س تقريراً الثابت باالأوراق 

يقول البنك اأّنه تلقاها من الـم�سفي وهو بالتايل ال ينه�س حّجة على انتفاء اأموال اأو 

موجودات ال�سركة الـمنحلة , اإذ اأّن هذه الـموجودات ال ميكن الوقوف على حقيقتها 

اإال من خالل التقرير النهائي لنتائج اأعمال الت�سفية االأمر الذي مل يح�سل؛ وحيث 

ا للثابت باالأوراق فجاء  اأّن ما تو�سلت اإليه الـمحكمة كان خمالفاً ي�ستنتج مما تقّدم 

ا يف الت�سبيب. ق�ساوؤها قا�سراً

وحيث اقت�ست الـمادة )260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية اأّنه اإذا كان 

ا للف�سل فيه اأو كان الطعن للمرة الثانية وجب على الـمحكمة  مو�سوع الدعوى �ساحلاً

العليا اأن حتكم يف الـمو�سوع.

وحيث اأّنه باالإ�سافة اإىل كل ما تقّدم ولزيادة التمحي�س والبحث والتدقيق للو�سول 

بتاريخ  متهيدي  حكم  الـمحكمة  هذه  عن  �سدر  فقد  الدعوى  يف  احلق  وجه  اإىل 

2016/٥/1٨م ق�سى باإرجاع الـماأمورية اإىل اخلرباء ال�سابقني لتحديد ال�سمانات 

الـمقّدمة للبنك �سواء كانت �سخ�سية اأم عينّية اأو كانت ثابتة اأو جارية وبيان ما اإذا 

كان البنك قد حافظ عليها يف تاريخ ا�ستحقاقها اأم اأّنه اأ�ساعها كلها اأو البع�س منها 

فقط وبيان قيمة ما اأ�ساعه منها وما اإذا كانت قيمة ال�سمانات الـمفّرط فيها تغطي 

ا منها فقط وحتديد قيمة اجلزء الذي اأ�ساعه. كامل الـمديونية اأو جزءاً

ا اأّن اتفاقية القر�س  وحيث جاء تقرير االختبار الـموؤرخ يف 2016/9/21م مو�سحاً

ت على عدد )3( اأنواع من ال�سمانات : الكفاالت ال�سخ�سية الـمقّدمة من الكفالء  ن�سّ

 -3  , االأ�سهم  حملة  ا�ستثمارات  على  احلجز  و�سمانة   -2  , ذكرهم  ال�سالف  االأربعة 

, وقد ثبت احلجز على  الـمدينة االأ�سلية  ال�سركة  ال�سالب على موجودات  احلجز 

مبوجب  عنها  التنازل  وقع  ثم  الكواري  وعي�سى  خليفة  ال�سيخ  من  كل  ا�ستثمارات 

يو  بي  بي  رقم  الـمذكرة  وهي  2004/4/7م  يف  الـموؤرخة  الداخلية  الـمذكرة 

/66٥/04 الـموؤرخة يف 2004/3/29م , والـم�ستندات الـمقّدمة ال تت�سمن ك�سوفات 

تفا�سيل  لبيان  ...........ومعامالتها  ال�سيخ  وودائع  ا�ستثمار  بح�سابات  ح�سابية 

وقيمة عنا�سر الودائع واال�ستثمارات التي ثبت ح�سول البنك عليها �سماناًا للقر�س 

والتي تثبت تنازله عنها.

متابعة  خطاب  اأ�سار  وقد   ...... الكفيل  ا�ستثمارات  على  احلجز  يثبت  مل  كما 

فيها  فرط  اأّنه  اأي  ا�ستالمها  عدم  اإىل  2003/6/17م  بتاريخ  االتفاقية  م�ستندات 
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وتبلغ قيمة اأ�سهمه يف الـمدين االأ�سلي )1٨.100.000 دوالر اأمريكي(.

نوع  عن  تف�سيلي  ك�سف  من  متكينهم  البنك  من  الـمنتدبون  اخلرباء  طالب  وحيث 

وقيمة كل وديعة ثابتة وا�ستثمار خا�س بالكفيلني ال�سيخ ............ التي ح�سل 

وجدت  اإن  الودائع  هذه  وقيمة  بنوع  تف�سيلي  ك�سف  من  كتمكينهم  البنك  عليها 

فيها  يفّرط  ومل  للقر�س  الـمفعول  �سارية  ك�سمانة  لديه  البنك  بها  يحتفظ  والتي 

بتاريخ اخلطاب , وهي وثائق �سرورية الإجناز الـماأمورية املوكلة اإليهم من الـمحكمة 

مّد اخلرباء  من  االمتناع  اأ�سّر على  البنك  اّن  اإال   , اإمتامها  ي�ستحيل عليهم  وبدونها 

بهذه الـم�ستندات بعد اأن وعد بت�سليمها ووقع تاأجيله على ذلك لعّدة مّرات فتعذر 

عليهم اإجناز الـماأمورية.

ال�سمانات  هذه  يف  التفريط  اإثبات  عبء  كان  ولئن  تقّدم  كما  كان  لـما  اأّنه  وحيث 

قد  االأخري  هذا  اأّن  اإال  االأ�سل  يف  عليه  الـمدعى  وهو  بذلك  دفع  من  على  حممول 

ارتكن اإىل االختبار كو�سيلة فنّية ال ميكن بدونها التو�سل اإىل هذه احلقيقة باعتبار 

موجودة  غري  اأو  فيها  فّرط  اأو  عليها  ا  حمافظاً البنك  وبقي  وجدت  اإن  ال�سمانات  اأّن 

ال�سجالت  هذه  مي�سك  الذي  الوحيد  وهو  البنك  ب�سجالت  مقّيدة  تكون  اأ�سلها  من 

الـمكّلفني  اخلرباء  بتمكني  وذلك  التمهيدي  احلكم  بتنفيذ  ا  مطالباً ي�سبح  وبذلك 

من الـمحكمة من هذه الـم�ستندات الـمطلوبة منه للم�ساعدة على اإمتام الـماأمورية 

الـمنوطة بعهدتهم للو�سول اإىل وجه احلق يف الدعوى خا�سة واأّنه هو القائم بها 

وطالـما مل يفعل باإ�سراره على االمتناع من ت�سليم هذه الـم�ستندات والتي يتوقف 

عليها الف�سل يف الدعوى وبدونها ال ميكن البت فيها مبا يجعلها على احلالة التي هي 

عليها غري مهياأة للف�سل فيها مما يتعنّي رف�سها بحالتها.

بالن�سبة للطعن رقم )201٥/٥64م( الـمقّدم من بنك اأبوظبي : حيث اأّنه لـما كان 

ا بطلب ا�ستحقاق الدين واأّن هذا االأخري ق�سي يف �ساأنه  ا اأ�سا�ساً طلب الفائدة مرتبطاً

بالرف�س على حالته لعدم تهيئة الدعوى للف�سل فيها على حالتها فاإّن طلب الفائدة 

ي�سبح قيامه على غري حمل.

فلهذه االأ�سباب 

ويف  �سكالاً  201٥/٥64م(  و  )201٥/٥1٨م  الطعنني  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

الـمو�سوع بنق�س احلكم الـمطعون فيه والت�سدي ملو�سوع اال�ستئنافني رقمي )677 
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الدعوى  برف�س  جديد  من  والق�ساء  الـم�ستاأنف  احلكم  واإلغاء  و2009/6٨9م( 

بحالتها واألزمت بنك اأبوظبي التجاري مب�ساريف درجتي التقا�سي والطعن وم�سادرة 

الكفالة منه ورد الكفالة للطاعن يف الطعن رقم )201٥/٥1٨م(.

مالحظة 

الهيئة الـمبّينة اأعاله هي التي ح�سرت جل�سة الـمداولة ووقعت على م�سّودة احلكم 

, اأما الهيئة التي نطقت باحلكم فهي الـم�سكلة: برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن 

علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد 

اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,   وعبد االإله الربجاين , و اأ�سرف اأحمد كمال 

الك�سكي.  
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2016/12/27م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

,واأ�سرف  , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي  اأحمد  الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد 

اأحمـد كمال الك�سكي , ومـحـمـود بـن خـلـيـفـه طـاهـر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)19٨(

الطعن رقم 2016/410م

حكم) طعن – �سوط( 

اال�ستئناف  - حماكم  من  ال�سادرة  االأحكام  يف  الطعن  للخ�سوم  القانون  خّول  لئن 

الإجراءات  ا  وفقاً يكون  الذي  العليا  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  انتهائية  ب�سورة 

اأن تتوفر فيه  اأّن احلكم الـمطعون فيه بالنق�س يجب  اإال  معّينة وميعاد حمدد 

عّدة �سروط جلواز الطعن فيه بالنق�س الأن جواز الطعن يف االأحكام بالنق�س من 

عدمه هو مما يتعّلق بالنظام العام.

ا لقّوة االأمر الـمق�سي  - يجب للطعن يف احلكم اأمام املحكمة العليا اأن ال يكون حائزاً

فيه النق�ساء ميعاد الطعن دون رفع الطعن فيه بالنق�س اأو لعدم جواز النظر فيه 

ل�سابقّية الف�سل فيه بحكم �سابق وعليه فاإن �سار احلكم الـمطعون فيه مبوجب 

ا قّوة االأمر املق�سي فيه اأ�سبح عنواناًا للحقيقة  ا حائزاً اأحد هذين ال�سرطني نهائيًّ

ا للنظام العام باعتبار  وقامت قرينة قانونية قاطعة على �سحته ولو كان خمالفاً

العام مما يحول دون اخل�سوم  اأّن حجّية االأحكام ت�سمو على اعتبارات النظام 

والعودة اإىل مناق�سة ما ت�سمنه ولو كان ق�ساوؤه ظاهر البطالن.

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر الوثائق التي بني عليها 

اأّن بنك ظفار اأقام الدعوى التجارية رقم )2013/4م( اأمام الـمحكمة االبتدائية 

ا احلكم باإلزامهما بالت�سامن  مب�سقط �سد 1- ........... )�س.م.م( , 2- ...... طالباً

واالنفراد باأن يدفعا له مبلغ قدره مائة وخم�سة و�سبعون األف ومائتان ريال ُعماين 

)17٥.200 ر.ع( والفوائد بواقع )9%( من تاريخ ا�ستحقاقه الدفع من تاريخ الت�سوية 

الواقعة يف يوم 2011/7/1٥م وحتى ال�سداد الكامل واإلزامهما بالـم�ساريف ومبلغ 

اإن االأوىل  اأتعاب الـمحاماة على �سند من القول  األف ريال ُعماين  خم�سة وع�سرون 
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�سركة جتارية متار�س االأعمال الـمتعلقة بالوكاالت التجارية و�سراء وبيع االأرا�سي 

باالإدارة  له  الـمخّول  هو  الثاين  عليه  الـمدعى  واأّن  التجاري  والتمثيل  والعقارات 

عليها  الـمدعى  ال�سركة  ح�س�س  من   )%90( ن�سبة  متتلك  الـمدعية  واأّن  والتوقيع 

االأوىل واأّنه بتاريخ 2009/7/9م مت فتح ح�ساب للمدعى عليها االأوىل لدى البنك 

على  بالتوقيع  ال�سركاء  باقي  عن  ا  منفرداً الثاين  عليه  الـمدعى  وفّو�ست  الـمدعي 

الـمدعى  اأودع  2011/3/31م  ا�ستثناء وبتاريخ  البنك وبدون  التعامالت مع  جميع 

ليقوم  الـمدعي  البنك  لدى  درهم  األف  وثمامنائة  مليون  قيمته  ا  �سيكاً الثاين  عليه 

البنك الـمدعي بتح�سيله من البنك الـم�سحوب عليه وهو البنك العربي باإمارة دبي 

وبالفعل قام  االأوىل رقم )010401726٨00(  الـمدعى عليها  واإيداعه يف ح�ساب 

2011/4/6م واإيداعه يف ح�ساب  البنك الـمدعي باإر�سال ال�سيك لتح�سيله بتاريخ 

الـمدعي  البنك  اأحد موظفي  ال�سيك قام  اأّنه قبل �سحب  اإال  الـمدعى عليه االأوىل 

األف  وثمانني  و�سبعة  مائة  مبلغ  باإيداع  اخلطاأ  وبطريق  2011/4/10م  بتاريخ 

ومائتي ريال ُعماين )1٨7.200ر.ع( بح�ساب الـمدعى عليها االأوىل على اأ�سا�س اأّنه 

مت حت�سيل قيمة ال�سيك الـمودع بالعملة االإماراتية ويف اليوم التايل الإدراج ال�سيك 

و�سل  حتى  الـمودع  الـمبلغ  من  �سحب  عمليات  بعّدة  االأوىل  عليها  الـمدعى  قامت 

الـمبلغ الذي مت �سحبه من ح�ساب الـمدعى عليها االأوىل مقداره مائة و�ستة و�ستون 

األف و�ستمائة ريال ُعماين )166.600 ر.ع( وكما مت �سحب مبلغ ثمانية ع�سر األف 

وخم�سمائة ريال ُعماين )1٨.٥00 ر.ع( بتاريخ 2011/4/12م لي�سبح ما مت �سرفه 

مبعرفة الـمدعى عليها االأوىل من الـمبلغ حوايل مائة وخم�سة وثمانون األف ومائة 

ا من بنك الـم�سرق يف اإمارة  ريال وبتاريخ 2011/4/17م ا�ستلم البنك الـمدعي اإ�سعاراً

وبالفور مت  ال�سيك  واأعيد  ر�سيد  به  اأّنه ال يوجد  اأي  مغلق  اأّن احل�ساب  مفاده  دبي 

اإ�سعار الـمدعى عليها االأوىل باخلطاأ الذي ح�سل يف اإيداع قيمة ال�سيك واأّنها قامت 

ب�سحب مبالغ من التي مت اإيداعها يف ح�سابها وقامت الـمدعى عليها االأوىل باإيداع 

واإعادة مبلغ يقدر من ع�سرين األف اإىل ثالثني األف ريال ُعماين واأّن الـمبلغ الباقي 

�سيتم ت�سويته اإال اأّنها تقاع�ست مما اأدى اإىل قيام البنك باإخطارها بر�سالة ب�سرورة 

اأّنها مل تلتزم ورغبة من الـمدعي يف التو�سل اإىل  اإال  االلتزام ب�سداد باقي الـمبلغ 

حل ودي ال�سرتجاع الـمبلغ مت حترير اتفاقية ت�سوية بني البنك الـمدعي كطرف 

اأول والـمدعى عليها االأوىل كطرف ثاين والتزمت فيها الـمدعى عليها االأوىل ب�سداد 

الـمبلغ الذي قام ب�سحبه على دفعات وتعهد الـمدعى عليه الثاين ب�سمان هذا ال�سداد 

واأّنه يرهن ل�سالح البنك كطرف اأول كمال عقاره ك�سمان لل�سداد ال تقل قيمته عن 
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مائتي األف ريال )200.000 ر.ع( وتعهد الطرف الثاين )الـمدعى عليها االأوىل( اأّنه 

يف حالة الف�سل يف ال�سداد يحق للبنك الرجوع عليهما بالت�سامن واالنفراد ب�سداد 

الـمرا�سالت  ورغم  الـمبلغ  ل�سداد  عليها  الـمتفق  االآجال  مرور  وبعد  اأّنه  اإال  الـمبلغ 

حدا  الذي  االأمر  بال�سداد  يقوما  مل  عليهما  الـمدعى  اأّن  اإال  ال�سداد  على  حلثهما 

بالبنك الإقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته.

باإلزام  الـمحكمة االبتدائية مب�سقط  2012/4/7م حكمت  يوم  بتاريخ  اأّنه  وحيث 

مائة  قدره  ا  مبلغاً الـمدعي  للبنك  يوؤديا  باأن  واالنفراد  بالت�سامن  عليهما  الـمدعى 

وخم�سة و�سبعون األف ومائتا ريال ُعماين )17٥.200 ر.ع( ومبلغ مائة ريال اأتعاب 

الـمحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى البنك الـمدعي فطعن فيه باال�ستئناف حتت 

بجل�ستها  فيه  حكمت  التي  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  )2012/3٨2م(  رقم 

مو�سوع  ويف  ا  ثانياً  , �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  اأوالاً  2012/12/23م  يوم  الـمنعقدة 

اال�ستئناف بتعديل احلكم الـم�ستاأنف باإ�سافة فائدة قانونية بواقع )9%( للم�ستاأنف 

ال�سداد  متام  حتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  له  باأدائها  �سدهما  الـم�ستاأنف  واألزمت 

وبتاأييده فيما عدا ذلك واألزمت الـم�ستاأنف �سدهما بالـم�ساريف ومبلغ مائتي ريال 

مقابل اأتعاب الـمحاماة.

وحيث مل تر�س الطاعنة )..................( بهذا احلكم فطعنت فيه بالنق�س 

الـمحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة  الـماثل  بالطعن  العليا  الـمحكمة  اأمام 

بتاريخ 27 اأبريل 2016م موقعة من قبل الـمحامي ..... الـمقبول اأمام هذه الـمحكمة 

ب�سفته وكيالاً عن الطاعنة وقّدم �سند الوكالة التي جتيز له ذلك مع ما يفيد �سداد 

الر�سوم والكفالة , ومت اإعالن البنك ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة طلب فيها 

الطعن  جواز  عدم  ا  واحتياطيًّ الـميعاد  خارج  لتقدميه  الطعن  قبول  بعدم  احلكم 

مبذكرة  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة  �سده  الـمطعون  واأعلن  فيه  الف�سل  ل�سابقّية 

ا اأمام حمكمة اال�ستئناف. الحظ فيها باأنه يوافق الطاعنة على اأّنها توكل حمامياً

وحيث اأقيم الطعن على احلكم الـمطعون فيه على �سبب واحد نعت الطاعنة به على 

احلكم الـمطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه من ثالث اأوجه - وحا�سل 

ا يف  الوجه االأول اأّن الطاعنة مل متثل اأمام الـمحكمة ومن اخلطاأ احلكم عليها غيابياً

اأية وكالة �سادرة عنها وخمالفة ذلك هي خمالفة قانونية متثلت  ظل عدم وجود 
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يف الـمادة )7٥( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية والـمادة )4( من قانون 

الـمحاماة التي توجب تقدمي الوكالة هذا واأّن الـمادة )7٥( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية حددت كيفية احل�سور والتوكيل باخل�سومة اأمام الـمحاكم اإذ 

اأوجبت اأن يقدم الوكيل ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة وهذا الن�س 

ن�س وجوبي يف اإبراز الوكالة وبعد االطالع على ملف الدعوى ال توجد اأية وكالة 

من الطاعنة حتى متّثل يف احلكم الـمطعون فيه واأ�سبحت خمالفة القانون خمالفة 

الـمحاماة  قانون  من   )4( الن�س  اأّن  وكما  فيه  الـمطعون  احلكم  فيها  وقع  وا�سحة 

ا اإىل الـمحكمة جمادل  الفقرة الثانية منه تن�س على اأن يقّدم �سند الوكالة وجوباً

لن�س  فيه  الـمطعون  احلكم  خمالفة  وبالتايل  بوكالة  اإال  حمام  يقبل  وال  جل�سة 

اأي وكالة �سادرة من  اأ�سحت وا�سحة حيث ال يوجد  اأعاله  الـمذكورة  الـمادة )4( 

ا االأمر  ا غيابياً الطاعنة الأي حمام لذا فاإّن احلكم يف غياب وكالة يكون باطالاً حكماً

الذي يوجب تدخل الـمحكمة العليا فاإنها لن جتد وكالة �سادرة من الطاعنة اإىل 

ا بنظره والق�ساء بنق�س احلكم الـمطعون فيه  اأي حمام وبالتايل يكون الطعن جديراً

وهذا عيب جوهري ومت فيه احلكم الـمطعون فيه هذا واأّن مرور الزمن على احلكم 

ال يعتد يف ظل عدم وجود وكالة من املتقا�سي الأي �سخ�س ميثله الأن العربة بوجود 

وال  االأمر  من  يغرّي  فال  الزمن  طال  واإن  الغري  عن  الوكالء  يقبل  حتى  الوكالة  �سند 

ي�سححه لذا فالطعن جدير بنظره كما �سلفت االإ�سارة اإىل ذلك.

وحا�سل الوجه الثاين اإّن العائد الـم�سار اإليه يف الـمادة )٨0( من قانون التجارة هو 

ا  تلقائياً ولي�س عائدا قانونيا يطبق  ا  �سلفاً الـمتفق عليه  الطرفني  اتفاقي بني  عائد 

الـمادة )٨0( من  اإليه يف  الـم�سار  العائد  واأّن   , للقانون  وخمالفة ذلك هي خمالفة 

ت  ا بني طرفني اأي اأّنه عائد اتفاقي اإذ ن�سّ قانون التجارة هو عائد متفق عليه �سلفاً

الـمادة )٨0( على اأّن ))للدائن احلق يف اقت�ساء عائد مقابل ح�سول الـمدين على 

قر�س اأو دين جتاري ويتم حتديد العائد باتفاق الطرفني يف احلدود التي حتددها 

اأجل  مراعاة  مع  عام  كل  ُعمان  و�سناعة  جتارة  غرفة  مع  باالتفاق  التجارة  وزارة 

القر�س واأغرا�سه وخماطرة واإذا تاأخر الـمدين عن الوفاء يف ميعاد اال�ستحقاق كان 

للدائن احلق يف اقت�ساء العائد الـمتفق عليه عن مدة التاأخري( لذا فاإّن هذا العائد 

هو عائد اتفاقي بني طرفني فالقا�سي عندما يطبق الـمادة )٨0( فاإنه يطبق عائده 

ا اأي اأّنه يطبق العقد بني الطرفني حول العائد ويرتكن لهذا االتفاق  ا عليه �سلفاً متفقاً

الـمادة )٨0(  اإىل تطبيق  الـمطعون فيه  اإليه احلكم  واأّن ما ذهب  ولي�س غريه هذا 
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القانون  عليه  ن�س  قانوين  عائد  عن  تتحدث  ال  الـمادة  الأن  وا�سحة  خمالفة  هي 

حتى يطبقه القا�سي بل هو عائد اتفاقي اإن وجد الأن القا�سي يف تطبيقه الـمادة 

الطرفني  بني  للعقد  للعائد  حكمه  يف  يرتكن  اأي  الطرفني  بني  عقدا  يطبق   )٨0(

لذا واإّن الـمحكمة مل تفطن اأّن الـمادة )٨0( كي تطبق يجب اأن يكون هناك اتفاق 

ا بني طرفني وحيث ال يوجد عاد متفق عليه بني  على العائد ابتداءاً ويكون حمدداً

الطرفني وبالتايل فيختل �سرط تطبيق الـمادة )٨0(.

وحا�سل الوجه الثالث اأّنه مل يتم اتفاق على الفائدة يف االتفاقية وال يف مقدارها 

الـمتفق  الفائدة  عن  حتدث  الطرفني  بني  الـمربمة  االتفاقية  من   )٥( البند  واأّن 

وخمالفة  اخلام�سة  الفقرة  ذيل  يف  ل�سقوطها  عليها  يتفق  مل  وحيث   , ا  الحقاً عليها 

يتم  مل  الفائدة  واأّن  هذا   , طرفيه  قانون  هو  العقد  الأن  للقانون  خمالفة  هي  ذلك 

االتفاق عليها بل �سقطت مبوجب ذيل الفقرة )٥( من االتفاقية اإذ قررت االتفاقية 

التي  الـمبالغ  �سداد  2011/٨/31م بعد  الفائدة �سوف تناق�س م�ستقبالاً يف يوم  اأّن 

اأ�سري اإليها يف الفقرة )3( من االتفاقية اأي اأّنها اأمر م�ستقبلي ثم جاءت االتفاقية 

التي  اخلام�سة  الفقرة  بن�س  جاء  ما  طبق  الفائدة  باإ�سقاط  الفقرة  هذه  ختام  يف 

على  االتفاقية  هذه  اأطراف  بني  2011/٨/31م  يف  االتفاق  )يتم  اأّن  على  تن�س 

�سيغة اأخرى ل�سداد ما يكون قد تبقى من مبلغ الدين والفوائد الـم�ستحقة بعد متام 

ال�سداد  �سيغة  على  االتفاق  عدم  حالة  ويف  اأعاله   )3( البند  يف  الـمو�سح  ال�سداد 

يكون الطرف االأول الراأي الراجح يف حتديد قيمة الق�سط ومّدة ال�سداد(( لذا كان 

البنك هو �ساحب اخليار يف حتديد ال�سداد وحتديد مّدة ال�سداد وبالتايل مل ي�سر 

يف ذيل الفقرة الـمذكورة اأعاله اإىل الفائدة وبالتايل قد �سقطت وقام البنك بتوقيع 

على  احلر�س  البنك  اأراد  لو  لذا  فائدة  اأّية  على  االتفاقية  تن�س  ومل  االتفاقية 

الفائدة تن�س عليها باالتفاقية وبالتايل تكون الفائدة قد �سقطت حيث مل يتفق 

عليها يوم 2011/٨/31م لذا يكون االإجراء الـمتفق عليه اأن يتوىل البنك حتديد 

قيمة االأق�ساط ومدتها لذا فاإنه من اخلطاأ الق�ساء بالفائدة خا�سة واأّن االتفاقية 

مل جتزها ومل تفعل فيها بل هو اأمر م�ستقبل وم�ستغل ربطت بتاريخ وب�سروط لذا 

عندما عدم االتفاق يكون للبنك اخليار الراجح يف حتديد مّدة االأق�ساط وقيمتها 

وعدل عن االتفاقية وبالتايل كان على احلكم الـمطعون فيه اأن يطبق االتفاقية اإال 

اأّنه ق�سى مبا هو خارج عن االأوراق وعلى �سوء ما �سلف بيانه طلبت الطاعنة نق�س 

احلكم الـمطعون فيه مع االإحالة واحتياطا احلكم باإلغاء الفائدة.
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وحيث رّد الـمطعون �سده االأول )بنك ........( على �سحيفة الطعن مبذكرة الحظ 

اأّن النعي على احلكم الـمطعون فيه ب�سبب الطعن جاء يف غري حمله وخمالف  فيها 

))بجل�سة  ه  ن�سّ ما  باحليثيات  فيه  الـمطعون  احلكم  من  فالثابت  والواقع  للحقيقة 

يوم 2012/11/1٨م ح�سر طرفا التداعي كل بوكيل عنه وقررت الـمحكمة حجز 

ا  اال�ستئناف للحكم جلل�سة اليوم(( وكما جاء يف حيثيات احلكم الـمطعون فيه اأي�ساً

))وحيث اأّنه عن اال�ستئناف الفرعي الـمقدم من الـم�ستاأنف �سد البنك الـم�ستاأنف 

ا �سداد الر�سوم قانوناًا بالرغم من منحه اأجالاً لذلك ومن  واإذا مل يقّدم الـم�ستاأنف فرعيًّ

ثّم تلتفت عنه الـمحكمة وت�سري الـمحكمة اإىل اأّن حمكمة اأول درجة قد التفتت عن 

الدعوى الفرعية اأمامها لذات ال�سبب(( ولـما كانت الطاعنة ).................( 

اأمام حمكمة اال�ستئناف  اأن طعنت يف احلكم االبتدائي رقم )2012/4م(  �سبق لها 

حتت رقم )2013/1٨4م( بعد الـمواعيد وكذلك بعد اأن �سدر احلكم الـمطعون فيه 

رقم )2012/3٨2م( يوم 2012/12/23م عن ذات احلكم االبتدائي.

هذا وقد �سدر احلكم يف اال�ستئناف الـمرفوع من الطاعنة حتت رقم )2013/1٨4م 

يوم 2014/3/23م وذلك ب�سقوط الطعن يف اال�ستئناف لرفعه بعد الـميعاد القانوين 

اإال اأّن الطاعنة مل تر�س بهذا احلكم فطعنت فيه بالنق�س حتت رقم )2014/260م( 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  وذلك  201٥/1/٨م  يوم  بالنق�س  احلكم  فيه  و�سدر 

واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف لتحكم فيها من جديد لهيئة مغايرة , ولـما 

الطاعنة كانت على علم باحلكم  اأّن  العليا  الـمحكمة  الثابت من حيثيات حكم  كان 

اال�ستئنايف رقم )2012/3٨2م( وما انتهى اإليه هذا وقد �سدر احلكم يف اال�ستئناف 

الـمرفوع من الطاعنة حتت رقم )2013/1٨4م يوم 2014/3/23م وذلك ب�سقوط 

بهذا  الطاعنة مل تر�س  اأّن  اإال  القانوين  الـميعاد  لرفعه بعد  الطعن يف اال�ستئناف 

احلكم فطعنت فيه بالنق�س حتت رقم )2014/260م( و�سدر فيه احلكم بالنق�س 

يوم 201٥/1/٨م وذلك بنق�س احلكم الـمطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة 

اال�ستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة , ولـما كان الثابت من حيثيات حكم 

الـمحكمة العليا اأّن الطاعنة كانت على علم باحلكم اال�ستئنايف رقم )2012/3٨2م( 

وما انتهى اإليه هذا احلكم من الق�ساء بتعديل الفائدة اإىل )9%( وبناء على حكم 

الـمحكمة العليا نظرت حمكمة اال�ستئناف مب�سقط بهيئة مغايرة يف اال�ستئناف رقم 

)2013/1٨4م( وبجل�سة يوم 201٥/٥/7م ق�ست حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة 

ا بانعدام  )بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف الـمو�سوع باإلغاء الـم�ستاأنف والق�ساء جمدداً
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اخل�سومه واإلزام الـم�ستاأنف �سد بنك ظفار الـم�ساريف عن درجتي التقا�سي(( اإال 

اأّن بنك .. مل ير�س بهذا احلكم فطعن فيه بالنق�س اأمام الـمحكمة العليا حتت رقم 

يف  للف�سل  العليا  الـمحكمة  ت�سدت  2016/3/22م  يوم  وبجل�سة  )201٥/494م( 

مو�سوع ............ وانتهت اإىل الق�ساء ))بقبول الطعن �سكالاً ويف الـمو�سوع بنق�س 

احلكم الـمطعون فيه والت�سدي لال�ستئناف رقم )2013/1٨4م( وذلك بقبوله �سكالاً 

ويف الـمو�سوع باإلغائه لعدم جواز النظر فيه ل�سابقة الف�سل فيه مبقت�سى اال�ستئناف 

رقم )2012/3٨2م( واإلزام الـمطعون �سدهم بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعن(( 

بحيثياته  جاء  ما  وفق  )201٥/494م(  رقم  النق�س  حكم  من  الثابت  كان  ولـما 

))وكان البنّي من احلكم اال�ستئنايف رقم )2013/3٨2م( اأّنه قد ف�سل يف الدعوى 

بني  )2013/1٨4م(  رقم  اال�ستئناف  مبقت�سى  ا  جلياً الـمنظورة  )2012/4م(  رقم 

باال�ستئناف  الدعوى  تداول  واأثناء  وال�سبب  الـمو�سوع  نف�س  ويف  اخل�سوم  نف�س 

ا ورف�ست  ح�سر كل اأطراف النزاع وبتت الـمحكمة يف مو�سوعه االأ�سلي واأ�سبح باتاً

اال�ستئناف الفرعي الـمقام من الـم�ستاأنف �سدها �سركة .............. لعدم �سداد 

ا ومل يعد قابالاً للبت  الر�سم وبالتايل فاإّن مو�سوع اال�ستئناف االأ�سلي قد اأ�سبح باتاً

حجية  الكت�سابه  )2013/1٨4م(  رقم  احلايل  اال�ستئناف  مبوجب  جديد  من  فيه 

االأمر املق�سي الـملزمة لالأطراف وللمحكمة على حد �سواء ولـما كان احلكم ال�سادر 

يف الطعن )201٥/494م( قد حاز قّوة االأمر املق�سي به فيما ق�سى به من اأّن مو�سوع 

 ).........( الطاعنة  حق  يف  ا  باتاً اأ�سبح  قد  )2013/3٨2م(  رقم  اال�ستئناف 

الكت�سابه حجية االأمر املق�سي به الـملزمة لالأطراف وللمحكمة كما اأّن احلكم �سالف 

اأمام حمكمة  النزاع قد ح�سروا  اأطراف  اأّن  اإىل  اأ�سار يف حيثياته  الذي قد  الذكر 

ا كما تدعيه الطاعنة  اال�ستئناف مبا يعني اأّن احلكم ح�سوري يف الطعن ولي�س غيابياً

رقم  العليا  الـمحكمة  بحكم  جاء  لـما  ا  وفقاً املق�سي  االأمر  حجّية  فاإّن  ذلك  وعلى 

)201٥/494م( وفق ما اأثبته باأن احلكم اال�ستئنايف رقم )2013/3٨2م( ح�سوري 

احلجّية  هذه  احرتام  االإثبات  قانون  من   )٥٥( الـمادة  لن�س  ا  وفقاً طرفيه  حق  يف 

التي اأ�سبحت حائزة لالأمر املق�سي فيه فيما ف�سل فيه احلكم من حقوق وما هو ثابت 

به من اإجراءات حماكمة وال يجوز قبول دليل ينق�س هذه احلجّية على اعتبار اأّن 

حجّية االأمر املق�سي وفق ن�س الـمادة �سالفة الذكر هي من النظام العام هذا وقد 

ا�ستقر الفقه والق�ساء على اأّن من اأثار حجّية االأمر املق�سي به احرتام القا�سي لـما 

ويرتب  ل�ساحله  االأثر  بهذا  يتم�سك  اأن  له  الـمق�سي  وللخ�سم  بل  احلكم  به  ق�سى 

على احلكم نتائجه الـمرجوة منه فال يجوز للقا�سي اأن يهدر ما ورد باحلكم اأو يعود 
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ليناق�س ما ق�سى به ومبا اأّن حجّية ال�سيء الـمحكوم فيه كما ترد على منطوق احلكم 

ا بهذا الـمنطوق بحيث ال  ا وثيقاً ا ارتباطاً ا على ما يكون من االأ�سباب مرتبطاً ترد اأي�ساً

تقوم له قائمة بدونه وعلى ذلك يكون الطعن الـمقدم من الطاعنة قد جاء خارج 

الـميعاد القانوين مبا يجعله غري مقبول �سكالاً لـمخالفته الـمادة )242( من قانون 

يف  اأوردتها  التي  الطعن  باأ�سباب  يتعلق  وفيما  هذا  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات 

ا ال يجوز  �سحيفة طعنها من خمالفة القانون فهي ال تعدو اأن يكون جدالاً مو�سوعياً

خمالفة  عليه  يرتتب  الطعن  هذا  نظر  اأّن  لكون  وذلك  الـمحكمة  هذه  اأمام  اإثارته 

رقم  العليا  الـمحكمة  حكم  مبوجب  النزاع  يف  ف�سل  الذي  الق�سائي  احلكم  حجّية 

اأن  الذي يوجب  العام  بالنظام  لتعّلق ذلك  قانوناًا  ما ال يجوز  )201٥/494م( وهو 

تت�سدى له الـمحكمة من تلقاء نف�سها ف�سالاً عن اأّن طرح الطعن من االأ�سل غري مقبول 

الـمتعلقة بالطعن طالـما  االأ�سباب  الرد على  �سكالاً وبالتايل فال حجّية للخو�س يف 

واأّنه غري مقبول من حيث ال�سكل وعلى �سوء ما �سلف بيانه طلب البنك اأوالاً : عدم 

ا : من باب االحتياط عدم جواز  قبول الطعن لتقدميه خارج الـميعاد القانوين , ثانياً

الطعن ل�سابقية الف�سل فيه بالطعن رقم )201٥/494م(.

�سركة  باأن  فيها  الحظ  مبذكرة  �سحيفة  على  الثاين  �سده  الـمطعون  رد  وحيث 

).................( مل تكن ممثلة يف اال�ستئناف الـمطعون فيه واأّنه مل تعلن باحلكم 

الـمطعون فيه واأّن اخل�سومة منعدمة يف حقها واأّن احلكم الـمطعون فيه قد خالف 

ا الـمادة )4(  الـمادة )7٥( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية وخالف اأي�ساً

من قانون الـمحاماة اللتان توجبان تقدمي �سند الوكالة وهو اأمر مل يحدث باعتبار 

الـمطعون فيه قد ق�سى  واأّن احلكم  اأي حمام هذا  الـمذكورة مل توكل  ال�سركة  اأّن 

قانون  من   )٨0( والـمادة  الت�سوية  اتفاقية  بذلك  ا  خمالفاً  )%9( بواقع  بالفائدة 

التجارة واأّن الـمطعون �سده الثاين يوافق الطاعنة �سركة .................. على 

طلباتها.

وحيث عقبت الطاعنة على رد الـمطعون �سده االأول على �سحيفة الطعن مبذكرة 

الحظت فيها اأّن ق�ساء الـمحكمة العليا يف الطعن رقم )2014/260م( حاز احلجّية 

يف اعتبار الطاعنة مل توكل اأي حمام اأمام حمكمتي الـمو�سوع ومل ت�سدر وكالة وهو 

ق�ساء وا�سح و�سريح وهذا الق�ساء يف الطعن رقم )2014/260م( له حجّية الق�ساء 

�سممت  ثم  ا  �سلفاً والـمذكور  فيه  ف�سل  فيما  )201٥/494م(  رقم  الطعن  يف  الثاين 

الطاعنة على ما جاء باأ�سباب طعنها.
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الطعن  �سحيفة  على  رد  على  الطاعنة  تعقيب  على  �سده  الـمطعون  عقب  وحيث 

مبذكرة �سمم فيها على ما جاء باأ�سباب رده.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

ال�سادر  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )239( الـمادة  تن�س  حيث 

بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29م( وتعديالته اأّن ))للخ�سوم اأن يطعنوا اأمام 

الـمحكمة العليا يف االأحكام ال�سادرة من حماكم اال�ستئناف يف االأحوال االآتية :

ا على خمالفة القانون اأو خطاأ يف تطبيقه اأو . 1 اإذا كان احلكم الـمطعون فيه مبنياً

يف تاأويله.

اإذا وقع بطالن يف احلكم اأو بطالن يف االإجراءات اأثر يف احلكم.. 2

الـمحكمة  اأمام  يطعنوا  اأن  ))للخ�سوم  اأّن  القانون  ذات  من   )240( الـمادة  وتن�س 

ا كانت الـمحكمة التي اأ�سدرته ف�سل يف نزاع على خالف  العليا يف اأي حكم انتهائي اأياً

حكم اآخر �سبق اأن �سدر بني اخل�سوم اأنف�سهم وحاز قّوة االأمر الـمق�سي(( . وتن�س 

اأربعون  العليا  الـمحكمة  اأمام  الطعن  ))ميعاد  اأّن  القانون  ذات  من   )242( الـمادة 

ا حلكم الـمادة )204( من هذا القانون وال ي�سري هذا الـميعاد الذي  ا تبداأ وفقاً يوماً

ا حلكم الـمادة ال�سابقة(( وتن�س الـمادة  يرفعه الـمدعي العام لـم�سلحة القانون وفقاً

)243( من ذات القانون اأّنه ))مع عدم االإخالل بحكم الـمادة )241( يرفع الطعن 

اأن  ويجب  اأمامها  مقبول  حمام  ويوقعها  العليا  الـمحكمة  �سر  اأمانة  تودع  ب�سحيفة 

ت�ستمل ال�سحيفة عالوة على البيانات الـمتعلقة باأ�سماء اخل�سوم وقبائلهم واألقابهم 

و�سفاتهم وموطن كل منهم على بيان احلكم الـمطعون فيه وتاريخه وبيان االأ�سباب 

التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فاإذا مل يح�سل الطعن على هذا الوجه كان 

باطالاً وحتكم الـمحكمة من تلقاء نف�سها ببطالنه وال يجوز التم�سك ب�سبب من اأ�سباب 

الطعن غري التي ذكرت يف ال�سحيفة ومع ذلك فاالأ�سباب الـمبنية على النظام العام 

ميكن التم�سك بها يف اأي وقت وتاأخذ بها الـمحكمة من تلقاء ذاتها واإذا اأبدى الطاعن 

الدعوى  ذات  يف  فيه  الـمطعون  احلكم  �سدور  على  �سابق  بحكم  يتعلق  للطعن  ا  �سبباً

اعترب الطعن �سامالاً للحكم ال�سابق ما مل يكن قد قبل �سراحة((.

وحيث اأّن الوا�سح من هذه الـمواد القانونية اأّنه ولئن خّول القانون للخ�سوم الطعن 
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عن االأحكام ال�سادرة من حماكم اال�ستئناف ب�سورة انتهائية بالنق�س اأمام الـمحكمة 

ا الإجراءات معّينة وميعاد حمدد اإال اأّن احلكم الـمطعون فيه  العليا الذي يكون وفقاً

بالنق�س يجب اأن تتوفر فيه عّدة �سروط جلواز الطعن فيه بالنق�س الأن جواز الطعن 

الـمحكمة  على  يتعنّي  العام  بالنظام  يتعّلق  مما  هو  عدمه  من  بالنق�س  االأحكام  يف 

اأّن  باعتبار  الطعن  نظر  البدء يف  نف�سها وذلك عند  تلقاء  من  له  تتعر�س  اأن  العليا 

ا ومن بني ال�سروط الواجب توفرها يف  جواز الطعن �سابق على قبوله �سكالاً ومو�سوعاً

احلكم الـمطعون فيه لكي يجوز الطعن فيه بالنق�س اأمام الـمحكمة العليا اأن ال يكون 

ا لقّوة االأمر الـمق�سي فيه النق�ساء ميعاد الطعن دون رفع الطعن فيه بالنق�س  حائزاً

اأو لعدم جواز النظر فيه ل�سابقّية الف�سل فيه بحكم �سابق وعليه فاإن �سار احلكم 

فيه  املق�سي  االأمر  قّوة  ا  حائزاً ا  نهائيًّ ال�سرطني  هذين  اأحد  مبوجب  فيه  الـمطعون 

ا  اأ�سبح عنواناًا للحقيقة وقامت قرينة قانونية قاطعة على �سحته ولو كان خمالفاً

للنظام العام باعتبار اأّن حجّية االأحكام ت�سمو على اعتبارات النظام العام مما يحول 

دون اخل�سومة والعودة اإىل مناق�سة ما ت�سمنه ولو كان ق�ساوؤه ظاهر البطالن.

وحيث لـما كان ذلك وكان البنّي من اأوراق الدعوى اأّنه بعد اأن �سدر احلكم الـمطعون فيه 

ا حتت رقم )2012/3٨2م( وبتاريخ 2012/12/23م  يف الدعوى الـماثلة ا�ستئنافياً

عمدت الطاعنة اإىل ا�ستئناف ذات احلكم االبتدائي الذي كان حمل نظر اال�ستئناف 

رقم )2012/3٨2م( وذلك اإىل ا�ستئنافه اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط حتت رقم 

ب�سقوط  اال�ستئناف  حمكمة  فيه  حكمت  2014/3/23م  وبتاريخ  )2013/1٨4م( 

احلق يف الطعن باال�ستئناف لرفعه بعد الـميعاد القانوين اإال اأّن الطاعنة مل تر�س 

اأمام الـمحكمة العليا حتت رقم )2014/260م(  بهذا احلكم فطعنت فيه بالنق�س 

ق�ست  لذلك  ا  وتبعاً واالإحالة  بالنق�س  201٥/1/٨م  بتاريخ  فيه  حكمت  والتي 

حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة يف اال�ستئناف رقم )2013/1٨4م( وذلك بتاريخ 

ا بانعدام اخل�سومة واإلزام  201٥/٥/7م باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف والق�ساء جمدداً

الـم�ستاأنف �سده بالـم�ساريف عن درجتي التقا�سي اإال اأّن بنك ظفار مل ير�س بهذا 

والتي  العليا حتت رقم )201٥/494م(  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  احلكم فطعن 

حكمت فيه بتاريخ 2016/3/22م بقبول الطعن �سكالاً ويف الـمو�سوع بنق�س احلكم 

�سكالاً ويف  بقبوله  رقم )2013/1٨4م( وذلك  لال�ستئناف  والت�سدي  فيه  الـمطعون 

الـمو�سوع باإلغائه لعدم جواز النظر فيه ل�سابقية الف�سل فيه مبقت�سى اال�ستئناف 

رقم )2012/3٨2م( واإلزام الـمطعون �سدهما بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعن((.
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فيه  الـمطعون  احلكم  حمكمة  اأمام  دفع  قد  االآن  ))الطاعن  اأّن  على  ا  تاأ�سي�ساً وذلك 

بهيئة مغايرة بعدم جواز اال�ستئناف ل�سابقّية الف�سل فيه مبقت�سى اال�ستئناف رقم 

)2012/3٨2م( اإال اأّنها مل تلتفت لهذا الدفع اجلوهري الذي يتغرّي به وجه الراأي يف 

ا مع اأّنها م�ساألة تهم النظام  ا اأو اإيجاباً الدعوى ومل تتعر�س له يف حيثيات حكمها �سلباً

والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )111( الـمادة  تقت�سيه  ما  طبق  العام 

تق�سي  فيها  الف�سل  ل�سبق  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  ))الدفع  اأّن  على  تن�س  والتي 

به الـمحكمة من تلقاء نف�سها ويجوز اإبداوؤه يف اأية حالة كانت عليها الدعوى وهو 

ما اأقرته كذلك الـمادة )٥٥( من قانون االإثبات التي و�سعت قرينة حجّية االأمر 

الـمق�سي الـملزمة للكافة , وحيث اأّنه لـّما كان ذلك وكان البنّي من احلكم اال�ستئنايف 

ا  اأّنه قد ف�سل يف الدعوى رقم )2012/4م( الـمنظورة حالياً رقم )2012/3٨2م( 

الـمو�سوع  نف�س  ويف  االأطراف  نف�س  بني  )2013/1٨4م(  رقم  اال�ستئناف  مبقت�سى 

وال�سبب واأثناء تداول الدعوى ح�سر كل اأطراف النزاع وبتت الـمحكمة يف مو�سوعه 

�سدها  الـم�ستاأنف  من  الـمقام  الفرعي  اال�ستئناف  ورف�ست  ا  باتاً واأ�سبح  االأ�سلي 

االأ�سلي  اال�ستئناف  مو�سوع  فاإّن  وبالتايل  الر�سم  �سداد  لعدم   )...............(

ا ومل يعد قابالاً للبت فيه من جديد مبوجب اال�ستئناف احلايل رقم  اأ�سبح باتاً قد 

)2013/1٨4م( الكت�سابه حجّية االأمر الـمق�سي الـملزمة لالأطراف وللمحكمة على 

خالفت  قد  تكون  لذلك  مراعاتها  بعدم  فيه  الـمطعون  احلكم  وحمكمة  �سواء  حد 

اأحكام القانون وخا�سة الـمادة )٥٥( ال�سالف ذكرها مما يتعنّي معه نق�س حكمها.

الـمادة )260( من قانون االإجراءات  للف�سل فيه ح�سب  الـمو�سوع قابل  اأّن  وحيث 

رقم  اال�ستئناف  جواز  بعدم  واحلكم  الت�سدي  ويتجه  والتجارية  الـمدنية 

)2013/1٨4م( ل�سبق الف�سل فيه مبقت�سى اال�ستئناف رقم )2012/3٨2م( واإلزام 

الـمطعون �سدهما بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعن((.

رقم  حتت  العليا  الـمحكمة  من  ال�سادر  احلكم  من  البنّي  اأّن  طاملا  اأّنه  وحيث 

بعدم  النزاع  مو�سوع  يف  بالف�سل  ق�سى  اأّنه  الت�سمني  ال�سالف  )201٥/494م( 

الف�سل فيه مبقت�سى اال�ستئناف رقم  ل�سبق  جواز اال�ستئناف رقم )2013/1٨4م( 

)2012/3٨2م( الـمطعون فيه االآن الحتاد اال�ستئنافني رقم )2013/1٨4م( ورقم 

اأ�سبح  النزاع  اأّن مو�سوع  )2012/3٨2م( يف االأطراف والـمو�سوع وال�سبب واعتبار 

)2013/1٨4م(  رقم  اال�ستئناف  مبوجب  جديد  من  فيه  للبت  قابالاً  يعد  ومل  ا  باتاً

مبا يكون معه احلكم الـمطعون فيه رقم )2012/3٨2م( قد حاز قّوة االأمر املق�سي 
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فيه طبق ما انتهى اإليه حكم الـمحكمة العليا رقم )201٥/494م( ومن ثّم ال ميكن 

معاودة النظر يف اال�ستئناف رقم )2012/3٨2م( ال�سادر فيه احلكم الـمطعون فيه 

ال�سادر من  املق�سي فيه مبقت�سى احلكم رقم )201٥/494م(  االأمر  قّوة  الكت�سابه 

الـمحكمة العليا بتاريخ 2016/3/23م.

وحيث اأّنه طالـما حاز احلكم الـمطعون فيه رقم )2012/3٨2م( قّوة االأمر املق�سي 

فيه مبوجب احلكم ال�سادر من الـمحكمة العليا رقم )201٥/494م( ال�سالف البيان 

ا وعنواناًا للحقيقة امتنع على طريف الطعن العودة اإىل بحث الـمو�سوع  فاإنه �سار نهائيًّ

احلجّية  كانت  ولـما  قبل  من  طرحها  ي�سبق  مل  جديدة  باأدلة  ولو  فيه  ف�سل  الذي 

ا ومن ثّم يكون  تتعلق بالنظام العام امتنع على الـمحكمة الت�سدي حلكم اأ�سبح نهائيًّ

احلكم الـمطعون فيه رقم )2012/3٨2م( لالأ�سباب ال�سالفة البيان واإلزام الطاعنة 

بالـم�سروفات وم�سادرة الكفالة عمالاً بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية 

والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

وم�سادرة  بالـم�سروفات  الطاعنة  واألزمت  الطعن  جواز  بعدم  الـمحكمة  حكمت 

الكفالة.



– 1049 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/1/3م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  وحممود 

بن خليفة طاهر, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)199(

الطعن رقم 2016/4٥2م

حكم )غ�س- التما�س اإعادة النظر- �سروط( 

الغ�س الذي يجيز الطعن يف احلكم بالتما�س اإعادة النظر يجب اأن يكون قد اأثر  -

فيها  �سدر  التي  اخل�سومة  اأثناء  به  ا  عالـماً عليه  املحكوم  يكون  واأال  احلكم,  يف 

احلكم والثابت اأّن الـملتم�سة قبلت و�سدر احلكم �سدها بعد ح�سورها وتقدمي 

دفوعها ودفاعها.

التما�س اإعادة النظر طريق غري عادي للطعن يف احلكم يرفع اإىل ذات الـمحكمة  -

على  ال�سارع  حددها  التي  االأ�سباب  من  �سبب  توافرت  اإذا  احلكم  اأ�سدرت  التي 

�سبيل احل�سر والـمق�سود من االلتما�س تنبيه الـمحكمة لت�سحيح احلكم الذي 

اأ�سدرته عن �سهو غري متعمد منها اأو ب�سبب فعل الـمحكوم له.

الــوقـائــع 

يف  عليها  بني  التي  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يتبنّي  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

قيام وزارة البلديات االإقليمية وموارد الـمياه بتقدمي عري�سة لدى حمكمة م�سقط 

االبتدائية ن�سدت من خاللها الق�ساء باإلغاء احلكم بكافة ما يرتتب عليه من اآثار 

بالدقم  االقت�سادية  الـمنطقة  هيئة  اخت�سام  بعد  ا  جمدداً الدعوى  نظر  واإعادة   ,

الـملكية واإلزام الـمدعية بالر�سوم والـم�ساريف ثم  الـم�سلحة - يف نزع  - �ساحبة 

عّدت الـمدعية طلباتها وبنت دعواها على التما�س اإعادة النظر للمادة )232( من 

قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية على اأ�سا�س اأّن هيئة الـمنطقة االقت�سادية 

 , الـم�سوؤولة عن دفع التعوي�س بح�سابها هيئة م�ستقلة  اخلا�سة بالدقم هي اجلهة 

وقد �سدر مر�سوم بنزع الـملكية ل�ساحلها , واأّن عدم متثيلها يف الدعوى وهي اجلهة 

بعيب  ا  م�سوباً �سفة  ذي  غري  على  �سادر  احلكم  يجعل  التعوي�س  دفع  عن  الـم�سوؤولة 

من عيوب التما�س اإعادة النظر فردت الـمدعى عليها الـملتم�س �سدها طالبت رف�س 
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االلتما�س الأن احلكم مل ي�سدر ب�سفة انتهائية واإمنا فوتت الـملتم�سة فيها اال�ستئناف 

ا لرف�س االلتما�س  وي�سرتط يف االلتما�س اأن يكون احلكم انتهائي وهذا وحده كافياً

ا بالـمادة )232( من ذات القانون. ولعدم وجود �سبب من االأ�سباب التي جاءت ح�سراً

ا وهي تدافع عن جهة  ا : تدعي الـملتم�سة اأّن جهة اأخرى مل متثل متثيالاً حقيقياً ثالثاً

اأخرى ف�سالاً اأّنه مل ي�سدر �سد تلك اجلهة اأي حكم واأّن الـمدعى عليها قبلت متثيالاً 

ا وح�سرت جميع اجلل�سات والتقت باخلبري وطالب رف�س االلتما�س وحتميلها  حقيقياً

الر�سوم والـم�ساريف.

االلتما�س  اأول درجة احلكم بعدم قبول  اأ�سدرت حمكمة  2016/1/14م  وبجل�سة 

واألزمت الـملتم�سة بالـم�ساريف وقد بنت حكمها اأّن الـمادة )232( جاءت وا�سحة 

اأي اأّن االأحكام اجلائز الطعن عليها بااللتما�س هي االأحكام ال�سادرة ب�سفة انتهائية 

اأي االأحكام ال�سادرة من حماكم الدرجة الثانية اأو يف حدود الن�ساب االنتهائي من 

حماكم الدرجة االأوىل اأما االأحكام االبتدائية فال يجوز الطعن عليها بااللتما�س 

ولو �ساب احلكم �سبب من اأ�سباب االلتما�س فكان االأوىل من الـمدعية اأن تطعن على 

احلكم بالطرق العادية وهو اال�ستئناف ولي�س عن طريق الطعن بالطرق غري العادية 

ومنها االلتما�س اإعادة النظر.

اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  2016/3/2٨م  وبجل�سة  احلكم  الـملتم�سة  فا�ستاأنفت 

واألزمت  الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول 

الـم�ستاأنفة بالـم�ساريف.

فلم تر�س الـمدعية فطعنت عليه بالطعن الـماثل بتاريخ 2016/٥/٨م وردت عليها 

الـمطعون �سدها طالبت رف�س الطعن اإذ االلتما�س غري جائز قانوناًا ولعدم توقيعه 

من حمام مقبول لدى الـمحكمة العليا واأّن ما اأثري حول قانون نزع الـملكية ال يقبل 

يف هذه الـمرحلة ومل تدفع به الطاعنة اأمام حمكمة اأول درجة ومل ت�ستاأنف احلكم 

واأّن هذا الطعن هو لـمد اإجراءات وتاأخري التنفيذ وطالبت رف�س الطعن.

اإذ  القانون  �سبب وحيد على اخلطاأ يف تطبيق  الطاعنة بنت طعنها على  اأّن  وحيث 

اأّن الـمادة )233( من قانون االإجراءات بّينت بعد اأن حددت فيها االلتما�س لـمدة 

ا فقد ا�ستثنت بع�س احلاالت يف فقراتها ) اأ , ب , ج( من يوم الذي ظهر  ثالثني يوماً

فيه الغ�س وقد بنت االإدارة طلبها لاللتما�س وهو وقوع حالة غ�س من اخل�سم اأثرت 

ا بعدم قبول الدعوى لعدم انتقال  يف احلكم وطالبت بنق�س احلكم والق�ساء جمدداً

الـملكية ب�سبب �سقوط الـمر�سوم.
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الــمــحــكــــمـــة 

. وحيث اأّن الطعن قّدم يف موعده الـمقرر تعنّي قبوله �سكالاً

اأّن الـمادة )232( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية  ويف الـمو�سوع وحيث 

تن�س على اأّن للخ�سوم اأن يلتم�سوا اإعادة النظر يف االأحكام ال�سادرة ب�سفة انتهائية 

اأو حال دون تقدمي اأوراق  اإذا وقع من اخل�سم غ�س كان من �ساأنه التاأثري يف احلكم 

قاطعة يف الدعوى وح�سل الـملتم�س عليها بعد �سدور احلكم , اأو ق�سي بعد احلكم 

بتزوير اأوراق بني عليها اأو �سدر قرار بتزويرها اأو كان احلكم قد بني على �سهادة 

ق�سي بعد �سدوره باأنها مزورة اأو ق�سي ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم اأو باأكرث مما طلبوه 

طبيعي  �سخ�س  على  احلكم  �سدر  اأو  لبع�س  بع�سه  ا  مناق�ساً احلكم  منطوق  كان  اأو 

اأقامت  الـملتم�سة  اأّن  االأوراق  من  والبنّي  ا  �سحيحاً متثيالاً  ممثالاً  يكن  مل  اعتباري  اأو 

هيئة  يخت�سم  اأن  االأوىل  من  كان  �سده  الـملتم�س  اأّن  مبقولة  الغ�س  على  التما�سها 

منطقة الدقم االقت�سادية ولكنه اأدخل الغ�س للمحكمة وقام دعواه �سد الـملتم�سة 

, والـمقرر اأّن الغ�س الذي يجيز الطعن يف احلكم بالتما�س اإعادة النظر يجب اأن يكون 

اأثناء اخل�سومة التي �سدر  ا به  , واأال يكون للمحكوم عليه عالـماً اأثر يف احلكم  قد 

فيها احلكم والثابت اأّن الـملتم�سة قبلت و�سدر احلكم �سدها بعد ح�سورها وتقدمي 

يف  �سداه  له  االلتما�س  اأ�سباب  من  االأول  ال�سبب  يكون  ال  ثّم  ومن  ودفاعها  دفوعها 

االأوراق ويتعنّي االلتفات عنه اأما تبقى من اأ�سباب الطعن فاإنها تنطوي على جتريح 

, ذلك  الـمطعون فيه وهو ما يتنافى مع طبيعة االلتما�س وب�سرعة تقريره  للحكم 

اأن التما�س اإعادة النظر طريق غري عادي للطعن يف احلكم يرفع اإىل ذات الـمحكمة 

اإذا توافرت �سبب من االأ�سباب التي حددها ال�سارع على �سبيل  اأ�سدرت احلكم  التي 

اأ�سدرته  الذي  احلكم  لت�سحيح  الـمحكمة  تنبيه  االلتما�س  من  والـمق�سود  احل�سر 

عن �سهو غري متعمد منها اأو ب�سبب فعل الـمحكوم له دون اأن ي�سف الطعن عن جتريح 

بالـمبلغ  الطاعنة  األزمت  الذي  اأّن احلكم االبتدائي  �سيما  الـمطعون فيه ال  للحكم 

ا - غري انتهائي - وقابالاً للطعن عليه باال�ستئناف  ا ابتدائياً رقم )201٥/10م( حكماً

فال يجوز الطعن عليه بالتما�س اإعادة النظر حتى ولو كان الـملتم�س قد فّوت ميعاد 

ا , لـما كان ما تقّدم وكان الـملتم�س - فوق ذلك - مل  اال�ستئناف واأ�سبح احلكم نهائيًّ

�سبيل احل�سر  القانون على  التي حددها  االأ�سباب  �سبب من  اإىل  التما�سه  ي�ستند يف 

فتق�سي الـمحكمة برف�س االلتما�س مع م�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب 

ا واألزمت الطاعنة بالـم�ساريف  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/1/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, و عاطف املاأمون عبد ال�سالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)200(

الطعن رقم 2016/٥٨6م

حمكمة عليا )جمادلة – اأدلة – كفاية( 

لي�س للخ�سوم اأن يجادلوا اأمام الـمحكمة العليا اأو يناق�سوا كفاية االأبحاث التي  -

قام بها اخلبري متى كانت الـمحكمة قد اقتنعت بهذا التقرير وا�ستقر وجدانها 

على �سحته واأوردت دليلها على ذلك؛ االأمر الذي يتعنّي معه الق�ساء برف�س الطعن.

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الـمطعون 

ا  �سدها اأقامت الدعوى ابتداءاً للحكم لها : 1- باإلزام الطاعنة باأن توؤدي اإليها مبلغاً

رياالاً  وثالثون  و�سبعة  وت�سعمائة  ا  األفاً و�ستون  مائة  ر.ع(   160.937/٨00( قدره 

ُعمانية وثمامنائة بي�سة والفوائد بواقع )٨%( من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

ال�سداد.

اإلزام الطاعنة باأن توؤدي لها مبلغُا قدره )32.٥3٥/30٨ ر.ع( اثنان وثالثون   -2

ا وثالثمائة وثمانية بي�سة. ا وخم�سمائة وخم�سة وثالثون رياالاً عمانيًّ األفاً

ا  3- اإلزام الطاعنة بالر�سوم والـم�ساريف واأتعاب الـمحاماة )10.000 ر.ع( تاأ�سي�ساً

على اأّن الطاعنة كمقاول رئي�سي تعاقدت مع اللجنة العليا لتخطيط الـمدن لت�سميم 

واإن�ساء الطرقات الداخلية يف مدن طاقة و�ساللة و�سحلنوت.

الكهرباء  اأعمال  �سدها  للمطعون  الطاعنة  عهدت  200٨/4/19م  بتاريخ  واأنه 

اخلا�سة باإنارة الطرقات بقيمة اإجمالية قدرها )60٥.000 ر.ع( �ستمائة وخم�سة 

اآالف ريال.

وقد �سرعت الـمدعية يف تنفيذ االأعمال الـموكلة اإليها وتفاجاأت بقيام الـمدعى عليها 

باإ�سناد اأعمال اإىل �سركات اأخرى و�سحب بع�س ما مت اإ�سناده اإليها يف عقد الـمقاولة 
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من  الـمقاولة  عقد  قيمة  انخف�ست  حتى  مربر  دون  اأخرى  �سركات  اإىل  الباطن  من 

الباطن اإىل مبلغ قدره )279.647/920 ر.ع( مائتني وت�سعة و�سبعون األف و�ستمائة 

االأعمال  كافة  بتنفيذ  الـمدعية  قامت  وقد   , بي�سة   920 و  رياالاً  واأربعون  و�سبعة 

الـموكلة اإليها من توريد ومد الكابالت الإنارة ال�سوارع وتوريد واإن�ساء اأ�سا�سات �سابقة 

كلوريد  اأنبوب  وتركيب  وتوريد  االإنارة  واأعمدة  و�ساريات  االإنارة  واأدوات  التجهيز 

التغذية  ومفاتيح  كيلوفولت(   100( بقدرة  حمول  وتركيب  توريد  وكذلك  متعدد 

الإنارة ال�سوارع وتوريد وتركيب حمول غرفة الكابالت , وذلك باالإ�سافة اإىل اأعمال 

ا وقدره )279.647/920 ر.ع(  اأخرى , اإذ بلغت قيمة ما مت اإجنازه من اأعمال مبلغاً

وذلك   , بي�سة   920 و  رياالاً  واأربعون  و�سبعة  و�ستمائة  األف  و�سبعون  وت�سعة  مائتني 

للمدعى  وت�سليمها  بتنفيذها  الـمدعية  قامت  التي  االأعمال  كميات  جدول  ح�سب 

عليها التي قامت ب�سداد مبلغ اإجمايل وقدره )11٨.737/120 ر.ع( مائة وثمانية 

ا و�سبعمائة و�سبعة وثالثون رياالاً و 120 بي�سة على دفعات وتر�سد يف ذمتها  ع�سر األفاً

و�ستون  مائة  ر.ع(  ا وقدره )٨00/160.937  مبلغاً للمدعية  الـم�ستحق  اإجمايل  من 

ا  مراراً الـمدعية  قامت  وقد   , بي�سة   ٨00 و  رياالاً  وثالثون  و�سبعة  وت�سعمائة  ا  األفاً

ا مبخاطبة الـمدعى عليها ب�سرعة �سداد الـمبالغ الـم�ستحقة لها وفق الثابت  وتكراراً

ا وامتنعت عن ال�سداد دون وجه حق وهو ما اأحلق  باالأوراق اإال اأّنها مل حتّرك �ساكناً

ا االأمر الذي حدى بها اإىل اإقامة دعواها بقية الق�ساء لها بطلباتها. بها �سرراً

اأّن هناك  اأول درجة تقّدمت الطاعنة بدفع موؤداه  اأمام حمكمة  وبتداول الدعوى 

, ثم  الـمحكمة برف�س الطلب  الـمطعون �سدها بالنفي وق�ست  �سرط حتكيم ورّدت 

قامت الطاعنة برفع دعوى فرعية للحكم لها مببلغ )20.000 ر.ع( كتعوي�س عما 

باإيداع تقريره ومت  اأ�سرار وحيث مت ندب خبري هند�سي متخ�س�س قام  حلقها من 

التعقيب عليه بو�ساطة طريف الدعوى كما مت ندب خبري ح�سابي وقام باإيداع تقريره 

ومت التعقيب عليه بو�ساطة طريف الدعوى ومن ثّم ق�ست حمكمة اأول درجة بتاريخ 

ا  ا )الـمطعون �سدها( مبلغاً 2016/1/2٥م باإلزام الطاعنة باأن توؤدي للمدعية اأ�سليًّ

ريال  و�ستة  وخم�سمائة  األف  وخم�سون  واأربعة  مائة  ر.ع(   1٥4.٥06/0٨٥( قدره 

ُعماين وخم�سة وثمانون بي�سة ومبلغ )٥00 ريال( اأتعاب حماماة.

ا على اأّن الـمطعون �سدها كانت قد عدلت دعواها برفع الـمبلغ الـمطالب به  تاأ�سي�ساً

ا على ما ذهب اإليه اخلبري من احت�ساب فائدة ح�سب العرف اجلاري يف عقود  اعتماداً

الطرفني  بني  الباطن  من  الـمقاولة  عقد  اتفاقية  اأّن  حني  يف  الهند�سية  الـمقاولة 
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ا  مل تن�س على اأي ن�سبة للتاأخري وبالتايل فاإّن تقرير اخلبري الـمحا�سبي جاء معيباً

ا من  نهائيًّ الـمحكمة ال�ستبعاده  اأي بند من بنود االتفاقية مما دعا  اإىل  ال ي�ستند 

م�ستندات الدعوى وااللتفات عنه واالأخذ بتقرير اخلبري الهند�سي.

رقمي  باال�ستئنافني  عليه  فطعنا  احلكم  بذلك  الطرفان  ير�س  مل  وحيث 

60/ت/2016م الـمقام من الطاعنة و 6٨/ت/2016م الـمقام من الـمطعون �سدها 

2016/٥/9م بقبولهما �سكالاً  ا�ستئناف �ساللة بتاريخ  والذين ق�ست فيهما حمكمة 

ا على ما بنت عليه حمكمة  ويف الـمو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف تاأ�سي�ساً

االأعمال  بنّي  الذي  الهند�سي  اخلبري  اإليه  ذهب  مبا  واأخذها  حكمها  درجة  اأول 

الـمنجزة وحدد قيمتها والـمت�سبب يف التاأخري باالإ�سافة اإىل فح�سه للم�ستندات.

وحيث مل تر�س الطاعنة بذلك احلكم فطعنت عليه بالنق�س بالطعن الـماثل الذي 

اأعلنت الـمطعون �سدها ب�سحيفته وتقّدم وكيلها القانوين مبذكرة طلب يف حم�سلتها 

احلكم برف�س الطعن واإلزام الطاعنة بالـم�ساريف.

وحيث يقوم الطعن على �سبب وحيد حا�سله خمالفة احلكم الـمطعون فيه ل�سحيح 

القانون والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل وذلك من ثمانية اأوجه تتمثل :-

ا . 1 اأ�سا�ساً الهند�سي على عالته وجعله  التقرير  الـمطعون فيه على  اعتماد احلكم 

حلكمها والذي ذهب اإىل اأّن ذّمة الطاعنة م�سغولة مببلغ )1٥4.٥06/0٨٥ ر.ع( 

مما  الفنية  الناحية  من  الق�سور  تقريره  �ساب  والذي  قبوله  اأ�سباب  بيان  دون 

حدا باملحكمة اإىل ندب خبري هند�سي الذي قّدم تقريره واأخفق هو االآخر يف 

الـماأمورية الـم�سندة اإليه وكان يتعنّي ندب خبري اآخر ليقوم بالـماأمورية.

قامت . 2 الذي  العمل  مقدار  يف  الـمتمثل  النزاع  جوهر  يف  البحث  احلكم  اأغفل 

بو�ساطة  وتنفيذه  �سحبه  مت  والذي  منه  والـمتبقي  بتنفيذه  �سدها  الـمطعون 

مقاولني اآخرين ومل يبت التقرير يف بيان االأعمال التي قامت الـمطعون �سدها 

مت  والذي  تبقى  ما  ن�سبة  وح�ساب  به  كّلفت  الذي  العمل  جملة  من  بتنفيذها 

تكليف مقاولني اآخرين به من الباطن.

ا واخت�سر طلبات . 3 ا عندما مل يعر الدعوى الفرعية وجهاً لقد جاء احلكم قا�سراً

قّدمت  الطاعنة  اأّن  رغم  ال�سرر  عن  التعوي�س  وهو  وحيد  طلب  يف  الطاعنة 

الـم�ستندات الكافية الدالة على حقوقها النا�سئة وفق موافقة الـمطعون �سدها 



– 10٥٥ –

الكتابية بخ�سم مبالغ معلومة تر�سدت نتيجة تاأخري الـمطعون �سدها يف تنفيذ 

العمل.

لقد تاأخرت الـمطعون �سدها يف اإجناز العمل وذلك باإقرارها يف االجتماع الذي . 4

عقد معها بتاريخ 2009/2/2م الذي اأقّرت فيه بالتاأخري مبقت�سى الـم�ستند رقم 

)6( الـمرفق مع �سحيفة الطعن والذي تعهدت فيه بتاليف التاأخري وذلك بزيادة 

عدد االأيدي العاملة لتنفيذ العمل يف التواريخ الـمحددة يف ذلك االجتماع.

لقد اأخذت الـمحكمة بقول مر�سل من اخلبري باأن هناك تاأخريا من قبل الطاعنة . ٥

يف �سداد الـمتاأخرات وهذا القول يناه�سه الواقع الأن �سداد الـم�ستحقات عن كل 

مرحلة يحكمه جدول دفعيات ويبني اال�ست�ساري ذلك بتقرير يثبت فيه انتهاء 

العمل  وتباطيء  ال�سداد  يف  الطاعنة  تاأخري  عدم  ذلك  من  ويبني  مرحلة  كل 

وامتداده الأكرث من �سنة وع�سرة اأ�سهر.

لقد اأغفلت الـمحكمة طلب الطاعنة ندب خبري هند�سي اآخر.. 6

الـمحكمة 

حيث اإّن الطعن مبجمل اأ�سبابه ال يغرّي من وجه احلكم الـمطعون فيه يف �سيء ذلك اأن 

البنّي على وجه جلي اأّن اخلبري الهند�سي قد تناول يف تقريره كل اجلوانب اخلا�سة 

مبا مت االتفاق عليه بني الطاعنة والـمطعون �سدها , وكما هو معلوم فاإن ندب اخلبري 

الهند�سي يف النزاع الذي يدور حول ما اأجنزه الـمقاول وما مل ينجزه وقيمة ما مت 

مراقبة  اأّن  اإذ  الـمحا�سبي  للخبري  تركه  ي�ستقيم  ال  فني  اأمر  منه  تبقى  وما  اإجنازه 

اخلبري  دعى  ما  وهذا  تكلفته  تقدير  اإىل  باالإ�سافة  الفنية  بالنظرة  تت�سم  البناء 

االأعمال  و�سف  عندما  وذلك  ا  اأي�ساً الفنية  الناحية  من  للبناء  ينظر  اأن  الهند�سي 

الـمنجزة بو�ساطة الـطعون �سدها باأنها متت ح�سب الـموا�سفات الفنية حيث كانت 

جميع االأعمال الكهربائية تعمل بكفاءة اإذ مر على اأعمال التنفيذ والت�سغيل اأكرث 

اخلبري  تقرير  اإّن  وحيث   , وعليه  وال�سمان  للم�سروع  ال�سيانة  فرتة  وهي  �سنة  من 

الهند�سي �سامالاً لالأعمال التي مت اإجنازها والتي مل يتم اإجنازها واأ�سباب التاأخري يف 

االإجناز والتي ح�سرها يف ثالثة اأ�سباب لي�س من بينها ما يعود اإىل الـمطعون �سدها.

وحيث اأّن ما بحثه اخلبري الـمحا�سبي كان لبيان ذات ما بحثه اخلبري الهند�سي ب�ساأن 

الـمبالغ التي ت�سلمتها الـمطعون �سدها والفوائد وقد جاء تقرير اخلبري الهند�سي 
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ا من التقرير الـمحا�سبي وبالتايل فال ترثيب على الـمحكمة اإن اأخذت  اأكرث تدقيقاً

بتقرير خبري دون اآخر طالـما اقتنعت ب�سالمة وكفاية اأبحاثه التي اأجراها و�سالمة 

اأّنه وجه احلق يف  ارتاأت  ما  مع  ويتفق  يقنعها  ما  فيه  وراأت  بني عليها  التي  االأ�س�س 

الدعوى , وللمحكمة يف حالة ندب اأكرث من خبري اأن تاأخذ براأي اأي منهم وتطرح 

ما عداه.

اأمام  يجادلوا  اأن  للخ�سوم  لي�س  اّنه  على  الـمحكمة  هذه  اأحكام  ا�ستقرت  وقد  هذا 

الـمحكمة العليا اأو يناق�سوا كفاية االأبحاث التي قام بها اخلبري متى كانت الـمحكمة 

 , ذلك  دليلها على  واأوردت  وا�ستقر وجدانها على �سحته  التقرير  بهذا  اقتنعت  قد 

االأمر الذي يتعنّي معه الق�ساء برف�س الطعن واإلزام الطاعن بالـم�ساريف وم�سادرة 

الكفالة عمالاً بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

الطاعنة  واإلزام  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/1/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)201(

الطعن رقم 2016/364م

اإعالن) علم- اآثار- ن�سر- �سروط (

ال يقوم العلم باحلكم مقام االإعالن به اإذ االإعالن باحلكم وجوبي والعلم به ال  -

يكفي لـممار�سة الطعن عليه يف االآجال القانونية الـمحددة لذلك.

مقر  - عن  الكامل  التحري  دون  بالن�سر  مت  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  االإعالن 

القانون  من   )13( الـمادة  تقت�سيها  التي  االإجراءات  باتباع  وذلك  الطاعنة 

التحري  يتم  مل  ذلك  جانب  واإىل  فردية  موؤ�س�سة  الطاعنة  باعتبار  الـمذكور 

نتيجة  بالن�سر باطالاً ويكون  باالإر�ساد عن موطنها ومن ثم يكون ذلك االإعالن 

ا. لـما �سلف بيانه اأّن اأجل الطعن باال�ستئناف مفتوحاً

الــوقـائــع  

بني  التي  الوثائق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

عليها اأّن الـمطعون �سدها اأقامت الدعوى اأمام الـمحكمة االبتدائية مب�سقط حتت 

توؤدي  باأن  االأخرية  هذه  باإلزام  احلكم  طالبة  الطاعنة  �سد  )2013/466م(  رقم 

لها مبلغ ثالثة اآالف )3.000 ر.ع( قيمة ال�سيك الـمتبقي من قيمة العقد الـمربم 

بينهما مع اإلزامها مببلغ خم�سمائة ريال )٥00 ر.ع( كتعوي�س مادي ومعنوي من اأجل 

حب�س الـمبلغ مع اإلزامها مببلغ خم�سمائة ريال اأتعاب الـمحاماة على �سند من القول 

اإن الـمطعون �سدها تداين الطاعنة مببلغ قدره ثالثة اآالف ريال ُعماين وهو مبلغ 

ل�سالح  الطرفني  بني  عليها  التعاقد  مت  التي  االأعمال  قيمة  من  متبقى  لها  م�ستحق 

لها  ت�سدد  مل  الطاعنة  اأّن  اإال  االأعمال  اأكملت  قد  �سدها  الـمطعون  واأّن  الطاعنة 

الـمبلغ الـمطلوب مما حدا بالـمطعون �سدها اإىل اإقامة هذه الدعوى طالبة احلكم 

طبق طلباتها ال�سالفة البيان.

باإلزام  مب�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  حكمت  2013/6/3م  بتاريخ  اأّنه  وحيث 
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الـمدعى عليها باأن توؤدي للـمدعية مبلغ ثالثة اآالف ريال ُعماين ومبلغ خم�سمائة 

ريال ُعماين كتعوي�س عّما حلقها من اأ�سرار واألزمتها بالـم�ساريف ومبلغ مائة ريال 

اأتعاب الـمحاماة.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى الطاعنة فطعنت فيه باال�ستئناف حتت رقم 

)2016/7م( اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط التي حكمت فيه بجل�ستها الـمنعقدة 

بالر�سوم  واإلزامها  اال�ستئناف  يف  الـم�ستاأنفة  حق  ب�سقوط  2016/3/6م  يوم 

والـم�ساريف عن درجتي التقا�سي.

العليا  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنت  احلكم  بهذا  الطاعنة  تر�س  مل  وحيث 

بالطعن الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه الـمحكمة بتاريخ يوم 2016/4/17م 

موقعة من الـمحامي ............... الـمقبول اأمام هذه الـمحكمة ب�سفته وكيالاً عن 

الطاعنة وقّدم �سند الوكالة التي جتيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة 

ومت اإعالن الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها مبذكرة تعنّي ا�ستبعادها 

لتقدميها من حمام غري وارد ا�سمه بالوكالة الـمرفقة.

وحيث اأقيم الطعن على ثالثة اأ�سباب يتم ردها اإىل �سبب واحد نعت الطاعنة به على 

احلكم الـمطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق 

الدفاع على �سند من القول اإن احلكم الـمطعون فيه قد �سابه خطاأ يف تطبيق القانون 

والذي يتمثل يف اأن حمكمة اال�ستئناف م�سدرته قد ق�ست ب�سقوط حق الـم�ستاأنفة 

باحلكم  العلم  لديها  توافر  الطاعنة  اأّن  على  ا  تاأ�سي�ساً اال�ستئناف  يف  )الطاعنة( 

االبتدائي بو�ساطة ملف التنفيذ واأّن حمكمة اال�ستئناف خلطت بني حكمني �سادرين 

�سد الطاعنة ول�سالح الـمطعون �سدها وهما 1- احلكم رقم )2011/109٨م( وهذا 

احلكم قد مت فيه بالفعل قيد اال�ست�سكال حتت رقم )201٥/697م( وال ميكن باي 

اال�ستئناف  مو�سوع  باحلكم  الطاعنة  بعلم  والدفع  به  االعتداد  االأحوال  من  حال 

االبتدائي  واحلكم  )2011/109٨م(  رقم  احلكم  هذا  يف  االأطراف  احتاد  رغم 

رقم  االبتدائي  باحلكم  علمها  يت�سل  مل  الطاعنة  واأّن  )2013/466م(  رقم 

)2013/466م( ال�سادر يف الدعوى الـماثلة الأن الطاعنة قامت باإعالنها عن طريق 

اال�ستئناف  بقبول  تق�سي  اأن  اال�ستئناف  حمكمة  على  ي�ستوجب  كان  وعليه  الن�سر 

�سكالاً لعدم اإعالن الطاعنة باحلكم مو�سوع اال�ستئناف خمالفة بذلك الـمادة )13( 

الفقرة )د( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية هذا واأّن الـمادة )20( من ذات 
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ت على اأّنه ))يرتتب البطالن على عدم مراعاة الـمواعيد واالإجراءات  القانون ن�سّ

الـمن�سو�س عليها يف الـمواد )٥ و 7 و ٨ و 9 و 10 و 13( من هذا القانون(( اإذ االإعالن 

فاإنه   )20( بالـمادة  الواردة  الـمواد  لن�سو�س  بالـمخالفة  مت  الـماثلة  الدعوى  يف 

لعدم  القانون  ذات  من   )21( الـمادة  لـمخالفته  كذلك  باطالاً  ويكون  باطالاً  يكون 

حتقيق الغاية من االإعالن ب�سبب الغياب الذي �سابه هذا واأّن اخل�سومة مل تنعقد 

وحلق الطاعنة �سرر بالغ ل�سدور هذا احلكم دون اأن تقّدم الطاعنة اأي دفاع , هذا 

واأّن حمكمة اال�ستئناف قد �سببت حكمها على حكم بعيد عن احلكم الـم�ستاأنف وقد 

الطاعنة باحلكم مو�سوع  اختلط عليها االأمر يف تكوين عقيدتها يف خ�سو�س علم 

اال�ستئناف الذي يختلف عن احلكم الذي ارتكنت اإليه حمكمة اال�ستئناف وبالتايل 

القانون مما يرتتب على ذلك نق�س  اأخطاأت يف تطبيق  فاإّن حمكمة اال�ستئناف قد 

احلكم الـمطعون فيه وال�سادر عنها مع االإحالة.

وحيث اإّن الثابت من االطالع على الوكالة الـمرفقة مبذكرة الرد والـموثقة بكاتب 

اأنها ال ت�سمل   )٥1100  -  4  -  2٨٨  - 2013/2/٥م وحتت رقم )13  العدل بتاريخ 

ا�سم الـمحامي الذي قّدم مذكرة الرد على اأ�سباب الطعن وهو الـمحامي : ر�سا اأبو 

م�سلم كما ال توجد اأي وكالة �سادرة عن الـمحامني الواردة اأ�سماوؤهم بتلك الوكالة 

والـمخّول لهم باإنابة الغري االأمر الذي يتعنّي معه اإعماالاً للمادة )2٥0( من قانون 

االإجراءات الـمدنية والتجارية ا�ستبعاد مذكرة الرد لتقدميها من حمام غري موكل 

بالرد على اأ�سباب الطعن.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فهو بذلك مقبوالاً �سكالاً .

من حيث الـمو�سوع :

اإيراده  الـمطعون فيه بال�سبب الوحيد للطعن وال�سالف  اأّن النعي على احلكم  حيث 

االإجراءات  قانون  من   )204( الـمادة  اأن  ذلك  �سديد  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيالاً 

اأّن ))يبداأ ميعاد الطعن يف احلكم من اليوم التايل  الـمدنية والتجارية تن�س على 

اليوم  من  الـميعاد  هذا  ويبداأ  ذلك  خالف  على  القانون  ين�س  مل  ما  �سدوره  لتاريخ 

يف  احل�سور  عن  تخّلف  قد  يكون  الذي  عليه  للمحكوم  احلكم  اإعالن  لتاريخ  التايل 

جميع اجلل�سات الـمحددة لنظر الدعوى ومل يقّدم مذكرة بدفاعه ... ويكون اإعالن 

احلكم ل�سخ�س الـمحكوم عليه اأو يف موطنه االأ�سلي ويجري الـميعاد يف حق من اأعلن 

احلكم((

وموؤدى ذلك اأن اخل�سم الذي مل يح�سر جميع جل�سات الـمرافعة ومل يقّدم مذكرة 
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ا لالإجراءات التي يقت�سيها  ا طبقاً بدفاعه ال بد من اإعالنه باحلكم ال�سادر �سده غيابياً

القانون وال يقوم العلم باحلكم مقام االإعالن به اإذ االإعالن باحلكم وجوبي والعلم 

به ال يكفي لـممار�سة الطعن عليه يف االآجال القانونية الـمحددة لذلك.

احل�سور  عن  تخّلفت  قد  الطاعنة  اأّن  الدعوى  اأوراق  من  البنّي  وكان  ذلك  كان  لـما 

تقّدم مذكرة بدفاعها وقد �سدر  الدعوى ومل  لنظر  الـمحددة  يف جميع اجلل�سات 

ا اإذ كان على الـمطعون �سدها مبقت�سى الـمادة  احلكم االبتدائي يف مواجهتها غيابياً

)204( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية ال�سالفة الت�سمني اإعالنها باحلكم 

اأجل  فاإّن  ثّم  ومن  به  تقم  مل  ما  وهو  القانون  يقت�سيها  التي  بالطرق  االبتدائي 

ا خا�سة واأّن ا�ستناد احلكم الـمطعون فيه اإىل علم  الطعن باال�ستئناف يبقى مفتوحاً

ا اإىل اإعالن �سادر للمطعون �سدها )مل يذكر به  الطاعنة باحلكم االبتدائي ا�ستناداً

201٥/9/1م للنظر يف  رقم احلكم( من قا�سي التنفيذ للح�سور لديه بجل�سة يوم 

العلم باحلكم ال يقوم مقام  الطاعنة يكون يف غري حمّله الأن  ا�ست�سكال مو�سوع من 

االإعالن به لتحديد اأجل الطعن باال�ستئناف هذا من جهة ومن اأخرى فاإّن الثابت من 

اأوراق الدعوى اأّن اإعالن الطاعنة اأمام الـمحكمة االبتدائية مت بالن�سر دون التحري 

الكامل عن مقر الطاعنة وذلك باتباع االإجراءات التي تقت�سيها الـمادة )13( من 

القانون الـمذكور باعتبار الطاعنة موؤ�س�سة فردية واإىل جانب ذلك مل يتم التحري 

لـما  باالإر�ساد عن موطنها ومن ثم يكون ذلك االإعالن بالن�سر باطالاً ويكون نتيجة 

ا ويقبل �سكالاً وطالـما مل يلتزم احلكم  �سلف بيانه اأّن اأجل الطعن باال�ستئناف مفتوحاً

الـمطعون فيه هذا النظر وق�سى ب�سقوط احلق يف اال�ستئناف لوقوعه خارج الـميعاد 

201٥/9/1م  يوم  قبل  االبتدائي  باحلكم  علمها  ات�سل  الطاعنة  اأّن  اأ�سا�س  على 

ا  يوماً الثالثني  يتجاوز  اأجل  وهو  2016/1/6م  يوم  االبتدائي  احلكم  وا�ستاأنفت 

اأخطاأ  ا فاإنه يكون قد  �سلفاً الـمذكور  القانون  الـمن�سو�س عليها بالـمادة )214( من 

اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  نق�سه  معه  يتعنّي  مما  القانون  تطبيق  يف 

مب�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام الـمطعون �سدها بالـم�ساريف 

ورد الكفالة للطاعنة عمالاً بالـمواد )1٨3 , 247 , 2٥9 , 260( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب  

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة 

مغايرة واألزمت الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/1/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, و عاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)202(

الطعن رقم 2016/204م

تنفيذ )اإجراءات- �سروط- خبري- ندب( 

اإن وجدت ثم  - اأموال الـمدين النقدية  اأوالاً على  يبداأ قا�سي التنفيذ بالتنفيذ 

التنفيذ على الـمنقوالت ويف حالة عدم وجود منقوالت لدى الـمدين ينفذ على 

عقارات الـمدين .

-  /76( رقم  العقار  ببيع  بالت�سريح  البنك  ل�سالح  ق�سى  تنفيذه  الـمراد  احلكم   

العقار  بيع  اإىل  اللجوء  واإن  اجلديدة  ال�سناعية  ب�ساللة  الكائن  ب  الـمربع  اأ( 

الـمرهون ال يكون اإال يف حالة عدم ال�سداد ولي�س لدى الـمطعون �سدها اإمكانية 

بيع  قبل  االإمكانية  هذه  ت�ستخدم  اإمكانية  لها  كانت  فاإن  الدين  ل�سداد  اأخرى 

العقار الـمرهون وعليه طالـما واأّن الـمطعون �سدها عر�ست منقوالتها الـمالية 

ل�سداد الدين قبل اللجوء اإىل بيع العقار الـمرهون.

ووقف  - وتثمينها  الـمنقوالت  حل�سر  خبري  بندب  فيه  الـمطعون  احلكم  ق�ساء   

ا وقانوناًا مما ي�سحى معه  ا واقعاً ا كان �سائغاً اإجراءات بيع العقار الـمرهون موؤقتاً

النعي عليه باأ�سباب الطعن على غري اأ�سا�س تعنّي رف�سه.

الــوقـائــع 

بني   التي  الوثائق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

عليها اأّن الـمطعون �سدها اأقامت ا�ست�سكاالاً اأمام الـمحكمة االبتدائية ب�ساللة حتت 

رقم )201٥/62م( �سد الطاعن طالبة قبول اال�ست�سكال �سكالاً ويف الـمو�سوع بوقف 

م�ساحته  والبالغ  ال�سناعية  عوقد  )ب(  مربع  )../اأ(  رقم  العقار  بيع  اإجراءات 

ب�سداد  الـم�ست�سكلة  عر�س  قبول  �سده  الـم�ست�سكل  واإلزام  ا(  مربعاً ا  مرتاً  ٨12٥(

�سده  الـم�ست�سكل  باأن  القول  من  �سند  على  وذلك  الـمنقولة  اأموالها  من  الـمديونية 

باأن  الـم�ست�سكلني  باإلزام  ق�سى  )2004/94م(  رقم  الدعوى  يف  حكم  على  ل  حت�سّ
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الفائدة  مع  ر.ع(   42٨.٥24/9٨9( قدره  ا  مبلغاً �سده  للـم�ست�سكل  بالت�سامن  يوؤدوا 

بواقع )10%( من تاريخ 2004/4/26م وحتى متام ال�سداد ومبا اأّن احلكم الـمذكور 

احلكم  بتعديل  اال�ستئناف  حمكمة  ق�ست  ثّم  ومن  باال�ستئناف  فيه  الطعن  مت  قد 

نزوالاً بالـمبلغ املق�سي به اإىل ثالثمائة وواحد وثمانني األف ومائتني واثنني رياالاً 

وت�سعمائة واثنني واأربعني بي�سة )3٨1.202/942 ر.ع( وبعد �سدور احلكم النهائي 

ا بالت�سريح ببيع العقار  تقّدم الـم�ست�سكل �سده بطلب تنفيذ احلكم والـمت�سمن اأمراً

حمل الرهن لدى البنك الـم�ست�سكل �سده ولقد تقّدم وكيل الـم�ست�سكلة بطلب يلتم�س 

الـمديونية  ل�سداد  كافية  الـم�ست�سكلة  منقوالت  اأّن  على  بناء  العقار  بيع  وقف  فيه 

لتقدمي  بالـم�ست�سكلة  حدا  ما  وذلك  الـمذكور  العقار  بيع  عن  ومغنية  عليها  التي 

ا�ست�سكالها بغية الق�ساء لها بطلباتها ال�سالفة البيان.

وحيث اّنه بتاريخ يوم 200٥/9/16م حكمت الـمحكمة االبتدائية ب�ساللة بقبول 

اأ مربع  اإجراءات بيع العقار رقم )..... /  اال�ست�سكال �سكالاً ويف الـمو�سوع باإيقاف 

ال�سركة  منقوالت  حل�سر  الدور  �ساحب  ح�سابي  خبري  وندب  ال�سناعية  عوقد  ب( 

الـم�ست�سكلة واأبقت الف�سل يف الـم�ساريف.

رقم  حتت  باال�ستئناف  فيه  فطعن  البنك  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يجد  مل  وحيث 

)201٥/102م( اأمام حمكمة اال�ستئناف ب�ساللة التي حكمت فيه بجل�ستها العلنية 

الـمنعقدة يوم 2016/1/2٥م بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف الـمو�سوع برف�سه وتاأييد 

احلكم الـم�ستاأنف واإلزام الـم�ستاأنف بالـم�ساريف.

وحيث مل ير�س الطاعن بهذا احلكم فطعن فيه بالنق�س اأمام الـمحكمة العليا بالطعن 

الـماثل حتت رقم )2016/204م( ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه الـمحكمة بتاريخ 

2016/3/1م موقعة من الـمحامي ................. الـمقبول اأمام الـمحكمة العليا 

ب�سفته وكيالاً عن الطاعن وقّدم �سند الوكالة التي جتيز له ذلك مع ما يفيد �سداد 

الر�سوم والكفالة ومت اإعالن الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها مبذكرة 

ا. طلبت فيها رف�س الطعن مو�سوعاً

وحيث اأقيم الطعن على ثالثة اأ�سباب نعى الطاعن باأولها على احلكم الـمطعون فيه 

اأيد  عندما  القانون  خالف  قد  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  مبقولة  القانون  خمالفة 

احلكم االبتدائي الذي ق�سى بالتنفيذ على االأموال الـمنقولة والـمملوكة للمطعون 

�سدها دون متابعة اإجراءات التنفيذ على العقار الـمرهون ل�سالح الطاعن واحلال 



– 1063 –

اأّنه باالطالع على احلكم االبتدائي رقم )2004/94م( والـموؤيد باحلكم اال�ستئنايف 

اأ(  رقم )200٨/11م( مع التعديل ق�سى بالت�سريح ببيع العقار رقم )......... / 

الكائن ب�ساللة ال�سناعية اجلديدة والبالغ م�ساحته )٨12٥ م م( والعائد بالـملك 

للمدعى عليهم الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن يف حال 

عدم ال�سداد اإذ احلكم اال�ستئنايف رقم )200٨/11م( ق�سى تعديالاً باإلزام الـمطعون 

�سدها باأداء مبلغ )3٨1.202/944ر.ع( واأيد احلكم االبتدائي فيما عدا ذلك اأي 

اأّن قا�سي التنفيذ  اأيده يف خ�سو�س بيع العقار الـمذكور يف حالة عدم ال�سداد اإال 

اأوقف اإجراءات بيع العقار الـمرهون ل�سالح البنك بالـمزاد العلني وبدالاً عن ذلك 

لبيعها  ا  متهيداً الـمنقولة  �سدها  الـمطعون  اأموال  حل�سر  خبري  بتعيني  ا  اأمراً اأ�سدر 

ا بذلك القانون الأنه ال ميكن للمطعون �سدها اإعادة طرح م�ساألة بيع العقار  خمالفاً

اأمام قا�سي التنفيذ التي ح�سمت من ق�ساء الـمو�سوع يف احلكم رقم )2004/94م( 

ا حتت رقم )200٨/11م( يف م�ساألة بيع العقار وذلك كون قا�سي  الـموؤيد ا�ستئنافياً

قام  ما  فاإّن  وبالتايل  مو�سوع  قا�سي  ولي�س  التنفيذ  اإجراءات  على  ي�سرف  التنفيذ 

والـمتمثل  الـمو�سوع  حمكمة  قبل  من  به  الـمحكوم  احلق  م�س  التنفيذ  قا�سي  به 

�سداد  الـمطعون �سدها قد ف�سلت يف  واأّن  ال�سداد هذا  العقار يف حالة عدم  بيع  يف 

مبلغ الدين ثم اإنها مل تقّدم اأي عر�س ت�سوية جدي للبنك وزيادة عن ذلك حتاول 

التام  التاأكيد  مع  الـم�ستطاع  قدر  التنفيذ  اإجراءات  وعرقلة  والـمماطلة  الهروب 

اأّن موجودات الـمطعون �سدها ال تكفي ل�سداد ربع الـمبالغ الـمحكوم بها الأّنه  على 

الـمطعون �سدها بنف�سها  لقامت  الـمديونية  ل�سداد  الـمنقوالت تكفي  لو كانت هذه 

ببيع الـموجودات وبدون اللجوء اإىل الـمحكمة والوفاء بالـمديونية اأو على االأقل 

ت�سعى  �سدها  الـمطعون  الأن  يح�سل  مل  ذلك  اأّن  اإال  الـمديونية  من  بجزء  الوفاء 

الـمطعون  دفع  فاإّن  وبالتايل  حقوقه  من  البنك  حلرمان  التنفيذ  اإجراءات  لعرقلة 

�سدها بعدم جواز التنفيذ على العقار الـمرهون قبل التنفيذ على اأموال الـمطعون 

ال�سحة  من  وعار  له  اأ�سا�س  ال  مر�سل  قول  احلال  واقع  يف  لهو  الـمنقولة  �سدها 

ومناق�س للقانون كما اأّنه من الـمعلوم اأّن البنك له احلق كامالاً يف التنفيذ على العقار 

يتبع  الرهن  واأّن  خا�سة  بال�سداد  تلتزم  مل  �سدها  الـمطعون  واأّن  طالـما  الـمرهون 

العقار  بيع  من  دينه  ا�ستيفاء  فللدائن احلق يف  ا  ا وعدماً ي�سمنه وجوداً الذي  الدين 

الـمرهون ل�ساحله �سماناًا لدينه على اعتبار اأّن البنك يف احلالة الـماثلة ميلك حق 

رهن االمتياز وهو حق مقّدم على جميع الديون والدائنني االآخرين هذا واأّن قا�سي 

التنفيذ قد خالف وناق�س اأمره ال�سابق عندما اأمر ببيع العقار بالـمزاد العلني ومت 
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ا للمزاد العلني لبيع العقار الـمرهون ثم عدل عن  حتديد تاريخ 201٥/9/9م موعداً

ذلك بال اأي اأ�سا�س اأو �سند قانوين عندما اأوقف بيع العقار الـمرهون وقرر ال�سري يف 

اإجراءات بيع الـمنقوالت بدالاً عن العقار الـمرهون مبا يكون معه احلكم الـمطعون 

هذا  الـمرهون  العقار  على  التنفيذ  يف  البنك  حلق  ا  تاماً ا  اإهداراً لذلك  الـموؤيد  فيه 

واأّن احلكم الـمطعون فيه قد خالف الـمادة )111( من قانون االإجراءات الـمدنية 

�سدها  الـمطعون  قدمتها  ا�ست�سكاالت  يف  نظرت  اأن  للمحكمة  �سبق  الأّنه  والتجارية 

موؤ�س�سة على ذات االأ�سباب التي اأ�س�س عليها اال�ست�سكال رقم )201٥/62م( وق�ست 

فيها بالرف�س اإال اأّنها يف اال�ست�سكال الـماثل رقم )201٥/62م( والـمرفوع من قبلها 

البنك  ل�سالح  الـمرهون  العقار  بيع  تنفيذ  اإجراءات  بوقف  الـمرة  هذه  يف  ق�ست 

اأن تق�سي بعدم  ا لبيعها واحلال كان عليها  وح�سر منقوالت الـمطعون �سدها متهيداً

خا�سة  الـمذكورة   )111( للمادة  اإعماالاً  فيه  الف�سل  ل�سبق  اال�ست�سكال  نظر  جواز 

التنفيذ رقم  الـمطعون �سدها موجودة مبلف  الـمرفوعة من  واأّن كل اال�ست�سكاالت 

فيها  الف�سل  ل�سابقة  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  الدفع  واأّن  خا�سة  )2010/72م( 

يتعلق بالنظام العام وتق�سي به الـمحكمة من تلقاء نف�سها ويجب اإبداوؤه يف اأي حالة 

تكون عليها الدعوى اإال اأّن الـمحكمة جتاهلت تلك اال�ست�سكاالت ال�سابقة والـمحكوم 

فيها بالرف�س وبالتايل تكون قد خالفت الـمادة )111( الـمذكورة.

ونعى الطاعن بال�سبب الثاين على احلكم الـمطعون فيه خمالفة القانون مبقولة اأنه 

اأّن ما اأثارته الـمطعون �سدها  باالطالع على �سحيفة اال�ست�سكال فاإّن الوا�سح منها 

ا الغاية منه عرقلة اإجراءات التنفيذ والـمماطلة  ال يعدو اأن يكون جدالاً مو�سوعياً

ا�ستجاب  الذي  االبتدائي  احلكم  اأّيد  قد  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  اإال  ال�سداد  يف 

ا حل�سر منقوالت  لطلب الـمطعون �سدها واأوقف بيع العقار الـمرهون وانتدبت خبرياً

اإىل  ا  ا�ستناداً القانون  تطبيق  يف  خطاأ  يعدُّ  وهذا  لبيعها  ا  متهيداً �سدها  الـمطعون 

الـمادة )3٨( من قانون ال�سجل العقاري واإىل الـمواد )1010( و )102٨( و )1039( 

من قانون الـمعامالت الـمدنية التي يدل مدلولها على اأّن حق الرهن مينح �ساحبه 

الدائن الـمرتهن ميزتي التقّدم والتتبع والـميزة االأوىل هي ميزة التقّدم اأي االأولوية 

اأّنه  باعتبار  الدائنني  بقّية  قبل  اأوالاً  دينه  با�ستيفاء  ل�ساحبه  الرهن  مينحها  التي 

دائن مرتهن وهذه الـميزة هي التي متّيزه عن الدائن العادي والـميزة الثانية هي 

اأّنه دائن  اإليه باعتبار  اأي يد تنتقل  اأي حق الدائن الـمرتهن يف تتبع  ميزة التتبع 

مرتهن يقوم باحلجز على العقار الـمرهون وبيعه بالـمزاد العلني لي�ستويف حقه من 
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ثمن البيع هذا واأّن الفقه القانوين والق�سائي قد اأكد على اأّن كل دائن له احلق باأن 

ينفذ على العقار الـمرهون والـمملوك للمدين اقت�ساء حلقه يف حال مت الت�سريح له 

ببيع وا�ستيفاء مديونيته من ثمن العقار الـمرهون كونه ميلك االأولوية يف ا�ستيفاء 

حقه من نتائج بيع العقار الـمرهون بالـمزاد العلني اإال اّن احلكم الـمطعون فيه قد 

اإجراءات  وباإيقافه  الت�سمني  ال�سالف  والفقه  القانونية  الـمواد  اأكدته  ما  خالف 

ندب  عرب  �سدها  الـمطعون  منقوالت  وبيع  ح�سر  نحو  وتوجه  الـموؤهون  العقار  بيع 

لي�ست  الـمنقوالت  هذه  اأّن  واحلال  العلني  بالـمزاد  بيعها  ثم  ومن  حما�سبي  خبري 

مرهونة ل�سالح البنك وغري معلومة وغري مو�سوفة فكيف يقوم البنك ببيعها بدالاً 

من العقار الـمرهون ل�ساحله يف حني اأّن للبنك مبقت�سى احلكم اجلاري تنفيذه مبلف 

االإجراءات  قانون  من   )397( الـمادة  ن�س  ومبوجب  )2010/72م(  رقم  التنفيذ 

الـمدنية والتجارية له حق التنفيذ على العقارات الـمملوكة للمحكوم عليه خا�سة 

واأّن الـمطعون �سدها قدمت كامل العقار رقم )........ / اأ بالـمربع ب( الكائن يف 

الـمنطقة ال�سناعية اجلديدة والذي مي�سح )٨12٥ م م( ك�سمان يتم بيعه يف حال 

ف�سلها ب�سداد الت�سهيالت التي ح�سلت عليها من البنك.

اال�ستدالل  يف  الف�ساد  فيه  الـمطعون  احلكم  على  الثالث  بال�سبب  الطاعن  ونعى 

والق�سور يف الت�سبيب مبقولة اأّن احلكم الـمطعون فيه مل يوؤ�س�س ق�ساءه على اأ�سباب 

ا بل اعترب اأّن البنك الطاعن قد قفز باإجراءات التنفيذ مبا�سرة اإىل  قانونية نهائيًّ

الـمطعون  ديون  ثم  الـمنقوالت  بيع  باإجراءات  يبداأ  اأن  دون  الـمرهون  العقار  بيع 

�سدها لدى االآخرين اإن وجدت واإّن هذه الـمتاحات ت�سمن له �سدادا ما هو م�ستحق 

له بدون اأن يلجاأ اإىل بيع العقار الـمرهون اإذ ال�سوؤال الهام لـماذا يجب على البنك 

لبيع  ذلك  عن  بدالاً  ويذهب  ل�ساحله  الـمرهون  العقار  ببيع  حقه  عن  يتخلى  اأن 

منقوالت الـمطعون �سدها غري الـمرهونة له والتي ال ت�ساوي يف اأف�سل احلاالت ربع 

الـمديونية الـمحكوم بها وعليه لـماذا ال تقوم الـمطعون �سدها بالتفاو�س مع البنك 

بهدف ت�سوية و�سداد الـمديونية.

هذا واأّن احلكم الـمطعون فيه قد اأخطاأ يف تطبيق القانون فيما انتهى اإليه من ق�ساء 

وال�سالف  لالقتناع  �ساحلة  غري  اأدلة  على  اعتماده  يف  اال�ستدالل  فا�سد  جاء  وكما 

البيان اأ�سباب ق�سائه وعلى �سوء ما �سلف بيانه طلب الطاعن نق�س احلكم الـمطعون 

فيه والق�ساء با�ستمرار التنفيذ.
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الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً .

من حيث الـمو�سوع :

اإيرادها تف�سيالاً  ال�سالف  اأ�سبابه  الـمطعون فيه بجملة  النعي على احلكم  اإّن  حيث 

ب�سدر هذا احلكم غري �سديد.

ذلك اأّن البنّي من اأوراق الدعوى اأّن الطاعن �سدر ل�ساحله احلكم رقم )200٨/11م( 

�سد الـمطعون �سدها بتاريخ 2009/10/2٨م والقا�سي : ))حكمت الـمحكمة بقبول 

ال�سركة  باإلزام  وذلك  الـم�ستاأنف  احلكم  بتعديل  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

ا ومقداره ثالثمائة وواحد وثمانون  الـم�ستاأنفة باأن تدفع للبنك الـم�ستاأنف �سده مبلغاً

ا ومائتني واثنني ريال وت�سعمائة واأربعة واأربعني بي�سة )3٨1.202/944 ر.ع(  األفاً

رقم  حتت  مب�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  لدى  التنفيذ  ملف  بفتح  البنك  قام  وقد 

االأحكام  تنفيذ  يقت�سيه  ما  على  ا  واعتماداً التنفيذ  يف  ال�سري  وبداأ  )2010/72م( 

واإي�سال الدائن بدينه من اأموال الـمدين اأن يبداأ قا�سي التنفيذ اأوالاً بالتنفيذ على 

اأموال الـمدين النقدية اإن وجدت ثم التنفيذ على الـمنقوالت ويف حالة عدم وجود 

الـمراد  احلكم  واأّن  ا  واعتباراً  , الـمدين  عقارات  على  ينفذ  الـمدين  لدى  منقوالت 

تنفيذه ق�سى ل�سالح البنك بالت�سريح ببيع العقار رقم )76/ اأ( الـمربع ب الكائن 

ا( والعائد بالـملك  ا مربعاً ب�ساللة ال�سناعية اجلديدة البالغ م�ساحته )٨.12٥ مرتاً

للمدعى عليهم الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن يف حال 

عدم ال�سداد , فاإنه مبقت�سى هذا احلكم فاإّن اللجوء اإىل بيع العقار الـمرهون ال يكون 

اإال يف حالة عدم ال�سداد ولي�س لدى الـمطعون �سدها اإمكانية اأخرى ل�سداد الدين 

فاإن كانت لها اإمكانية ت�ستخدم هذه االإمكانية قبل بيع العقار الـمرهون وعليه طالـما 

واأّن الـمطعون �سدها عر�ست منقوالتها الـمالية ل�سداد الدين قبل اللجوء اإىل بيع 

العقار الـمرهون فاإّن قيام حمكمة الـمو�سوع الـمتعهدة بالتنفيذ بندب خبري حل�سر 

منقوالت الـمطعون �سدها وتثمينها واأوقف اإجراءات بيع العقار رقم )76/اأ( مربع 

ب عوقد ال�سناعية حلني ورود تقرير اخلبري قبل اللجوء اإىل بيع العقار فاإّن ذلك 

ال مي�س من حق البنك يف بيع العقار الـمرهون واإمنا يدخل ذلك يف اإطار التنفيذ ويف 

�سالحية قا�سي التنفيذ يف اإجراء التنفيذ على الـمنقوالت الـمالية للمطعون �سدها 

حتى ميّكن البنك من دينه واإن مل تف تلك االإمكانية بال�سداد وجب اللجوء اإىل بيع 
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العقار الـمرهون وال �سرر للبنك من ذلك اإذ قا�سي التنفيذ مل يخرج مما هو متاح له 

قانوناًا الإجراء التنفيذ على منقوالت الـمطعون �سدها كاإمكانية ل�سداد الدين قبل 

اللجوء اإىل بيع العقار الـمرهون وبالتايل فاإّن ما انتهى اإليه احلكم الـمطعون فيه من 

ا  ندب خبري حل�سر الـمنقوالت وتثمينها ووفق اإجراءات بيع العقار الـمرهون موؤقتاً

ا و�سحيح القانون. كان متفقاً

ثم اإّن اال�ست�سكاالت الوقتية التي ترفع اأمام قا�سي التنفيذ لغاية وقف اإجراءات 

اأ�سل  ا عن  بعيداً التنفيذ  اإجراءات  ا يف  اإجراءاً عار�ساً اإال  اأن تكون  التنفيذ ال تعدو 

احلق الـمحكوم به وذات طبيعة ا�ستعجالية ال ميكن الدفع يف �ساأنها بعدم جواز النظر 

فيها باال�ستناد اإىل الـمادة )111( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية الأّنه 

الق�ساء وعلى ذلك االأ�سا�س  بالنظر لطبيعتها اال�ستعجالية والوقتية ال يت�سل بها 

اأّن احلكم الـمطعون فيه مل يق�س بعدم جواز اال�ست�سكال  اأثاره الطاعن من  فاإّن ما 

الـماثل ل�سابقة الف�سل فيه على اأ�سا�س اأّنه �سبق للمطعون �سدها اأن رفعت ا�ست�سكاالت 

يف ذات الـمو�سوع اآلت اإىل الرف�س جاء يف غري حمله.

وحيث اأّنه بالنظر لـما �سلف بيانه فاإّن ق�ساء احلكم الـمطعون فيه بندب خبري حل�سر 

ا  ا واقعاً ا كان �سائغاً اإجراءات بيع العقار الـمرهون موؤقتاً الـمنقوالت وتثمينها ووقف 

وقانوناًا مما ي�سحى معه النعي عليه باأ�سباب الطعن على غري اأ�سا�س تعنّي رف�سه.

بالـم�ساريف  الطاعن  واإلزام  ا  مو�سوعاً الطعن  رف�س  يتعنّي  تقّدم  لـما  اأّنه  وحيث 

وم�سادرة الكفالة عمالاً بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

ا واألزمت الطاعن بالـم�سروفات  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

وم�سادرة الكفالة.



– 106٨ –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/1/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)203(

الطعن رقم 2016/31٨م

�سركات )�سريبة – تكاليف- تخفي�س( 

من  - التعاقد مع  اأن�سطتها مبا يف ذلك  اإدارة  لل�سركات باحلق يف  القانون   يعرتف 

اإال  ذلك  على  قيد  وال  اأرباح  من  عليها  يدره  اأن  ميكن  وما  كفاءته  ح�سب  ت�ساء 

اإذا كانت هناك مقا�سد من جانب ال�سركات يف تخفي�س التزامها ال�سريبي االأمر 

�سمحت  اأنها  تقر  �سدها  الـمطعون  واأّن  �سيما  الـمحكمة  لهذه  يثبت  مل  الذي 

الإحدى ال�سركات بخ�سم ما يجاوز الن�سبة التي تطالب بها الطاعنة.

الــوقـائــع 

الوثائق  االأوراق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

الدعوى  اأقامت   - �س.م.م   ................ �سركة   - الطاعنة  اأّن  عليها  بني  التي 

ال�سريبية رقم )2013/٨م( اأمام الدائرة الثالثية بالـمحكمة االبتدائية م�سقط 

�سد ................ )الـمطعون �سدها( طالبة قبول الدعوى �سكالاً ويف الـمو�سوع 

بخ�سم كامل مكافاآت الـمدير العام لديها البالغة )39.031 ر.ع( و )10٨.793 ر.ع( 

و )133.٥90 ر.ع( من الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن �سنوات النزاع )200٥ - 2006 

دفة  الإدارة  العام  مديرها  مع  تعاقدت  اإنها  القول  من  �سند  على  وذلك  2007م(  و 

قيادتها مقابل ن�سبة )10%( من �سايف االأرباح وعلى هذا االأ�سا�س قّدمت ح�ساباتها 

العام  للمدير  �سددتها  التي  الذكر  �سالفة  الـمكافاآت  مت�سمنة   ............. اإىل 

ا لعقد العمل الـمربم  خالل �سنوات النزاع وهي متثل )10%( من �سايف ربحها وطبقاً

بني الطاعنة والـمدير العام واأّن ............. اأجرت الربط ال�سريبي عن �سنوات 

البالغة )27.031  العام  الـمدير  مكافاأة  اعتماد  رف�س  الربط  النزاع وت�سمن قرار 

عن  اخل�سم  الواجبة  التكاليف  �سمن  ر.ع(   121.٥90( و  ر.ع(   96.793( و  ر.ع( 

الدخل اخلا�سع لل�سريبة و�سمحت ................ بقبول خ�سم )12.000 ر.ع( 

عن كل عام من �سنة من �سنوات النزاع اأي اأنها قبلت خ�سم مبلغ �ستة وثالثون األف 
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ريال ُعماين من جملة الـمكافاآت البالغة )2٨1.414 ر.ع( معتربة اأّن مبلغ )414.24٥ 

ا لل�سريبة واأّن الطاعنة اعرت�ست على القرارات �سالفة الذكر مبوجب  ر.ع( خا�سعاً

اإلغاءها  طالبة   ............ اإىل  الـمقدمة  2011/4/20م  الـموؤرخة  ال�سحيفة 

النزاع )200٥م  �سنوات  العام كاملة خالل  الـمدير  واإقرار حقها يف خ�سم مكافاآت 

- 2006م - 2007م( البالغة )39.031 ر.ع( , )10٨.793 ر.ع( و )133.٥90 ر.ع( 

وجمموعها )2٨1.414 ر.ع( واعتبار اأّن هذا الـمبلغ من التكاليف الواجبة اخل�سم 

�سكالاً  2011/٥/14م بقبول االعرتا�س  بتاريخ  لل�سرائب  العام  االأمني  ف�سدر قرار 

ا , وبالطعن على القرار االأخري بو�ساطة الطاعنة اأمام جلنة �سريبة  ورف�سه مو�سوعاً

يف  2013/4/22م  الـموؤرخ  قرارها  اللجنة  اأ�سدرت  2011/6/26م  بتاريخ  الدخل 

الطعن 2011/24م �سالف الذكر وجاء قرارها كاالآتي :-

» قررت اللجنة قبول الطعن �سكالاً ويف الـمو�سوع اأحقية ال�سركة الطاعنة يف اعتبار 

من  ر.ع(   ٥4.79٥( و  ر.ع(   42.397(  , ر.ع(   7.٥16( مبلغ  العام  الـمدير  مكافاآت 

حمل  ال�سريبية  ال�سنوات  خالل  االإجمايل  دخلها  من  اخل�سم  الواجبة  التكاليف 

الطعن على التوايل ورف�س ما عدا ذلك ».

ارتاأتها  التي  اأّن ن�سبة )10%( من �سايف الربح  اأ�سباب قرار جلنة الدخل  وت�سمنت 

الطاعنة مبالغ فيها واّن ن�سبة الـمكافاأة الـمعقولة للمدير العام هي )٥%( من �سايف 

الربح واأّن مكافاآت الـمدير العام على اأ�سا�س )٥%( من �سايف الربح ت�ساوي )160.19٥ 

ر.ع( , )٥4.397 ر.ع( و )66.79٥ر.ع( هي من التكاليف الواجبة اخل�سم من الدخل 

التوايل على  2007م على  و  2006م   - 200٥م  ال�سنوات  للطاعنة خالل  االإجمايل 

العامة  االأمانة  بو�ساطة  ا  �سنوياً ر.ع(   12.000( خ�سمه  مت  ما  منها  ي�ستبعد  اأن 

واأمام  لل�سرائب  العام  االأمني  اأمام  طلبت  الطاعنة  اأن  ذلك  كل  وخال�سة  لل�سرائب 

جلنة ال�سريبة تنحية مبلغ )2٨1.414 ر.ع( مكافاآت الـمدير العام خالل ال�سنوات 

)200٥م - 2006م - 2007( وميثل هذا الـمبلغ )10%( من �سايف الربح بينما �سمح 

قرار اللجنة باعتماد خ�سم ن�سبة )٥%( من �سايف مكافاآت الـمدير العام )140.707 

ا يف  اأن انتدبت الدائرة الثالثية بالـمحكمة االبتدائية م�سقط خبرياً , وبعد  ر.ع( 

الدعوى اأ�سدرت حكمها بجل�سة 201٥/1/26م وجاء منطوقه كاالآتي :-

الـمطعون  القرار  بتعديل  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت   «

وقدره  مبلغ   )2007 و  2006م  و  )200٥م  لل�سنوات  الربط  قيمة  بجعل  فيه 
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عليها  الـمدعى  واألزمت  اخلبري  بتقرير  الوارد  النحو  على  ر.ع(   292.106/040(

بالـم�ساريف ومائتي ريال ُعماين ».

ا ............ لتدقيق احل�سابات قد انتهى يف تقريره  وكان اخلبري الـمنتدب ابتدائياً

2007م(  و  2006م   , )200٥م  لل�سنوات  الربط  اأّن  2014/12/2٨م  بتاريخ  الوارد 

مبلغ )292.106/040 ر.ع( بدالاً عن مبلغ )321.٥٥٥/720 ر.ع( واأّن اأ�سا�س الفرق 

بني الـمبلغني هو مبلغ )29.449/6٨0 ر.ع( مكافاآت الـمدير العام والذي اأ�سيف اإىل 

الـمبلغ االأ�سغر وهو )292.106/040 ر.ع(.

فطعنت   .............. لدى  القبول  االبتدائية  الـمحكمة  حكم  يلق  مل  وحيث 

اأمانة �سر حمكمة  اأودعتها  فيه باال�ستئناف رقم )201٥/17٥م( مبوجب �سحيفة 

اال�ستئناف م�سقط بتاريخ 201٥/2/2٥م طلبت يف ختامها قبول اال�ستئناف �سكالاً , 

ا وب�سفة اأولية باإعادة الـماأمورية خلبري اآخر بذات االأمانة وال�سالحيات لبحث  ثانياً

الـمو�سوع  ويف   -: ا  وثالثاً  , اخلبري  تقرير  على  لل�سرائب  العامة  االأمانة  اعرتا�سات 

ال�سادر  فيه  الـمطعون  القرار  بتاأييد  والق�ساء من جديد  الـم�ستاأنف  باإلغاء احلكم 

اال�ستئناف  نظر  وتداول  )2011/24م(  رقم  الطعن  يف  الدخل  �سريبة  جلنة  من 

ا اآخر يف الدعوى - دار اخلربة لتدقيق احل�سابات  وانتدبت حمكمة اال�ستئناف خبرياً

- والذي اأودع تقريريه االأول والثاين الـموؤرخني 201٥/11/1٥م و 2016/2/14م 

ت�سجيعية  لـمكافاآت   )%10( ن�سبة  ومعقولية  منا�سبة  اإىل  فيهما  اخلبري  وانتهى 

للمدير العام ومن ثّم اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف احلكم بجل�سة 2016/3/6م وجاء 

منطوقه كاالآتي :-

» حكمت الـمحكمة بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف الـمو�سوع باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف 

�سدها  الـم�ستاأنف  ال�سركة  على  ال�سريبي  الربط  قيمة  بجعل  ا  جمدداً والق�ساء 

2007م( مبلغ وقدره )321.٥٥٥/720 ر.ع( واإلزام  2006م و  لل�سنوات )200٥م , 

الـم�ستاأنف �سدها بالـم�ساريف عن الدرجتني ».

وتاأ�س�س احلكم االأخري على اعتبار مكافاأة الـمدير العام للـم�ستاأنف �سدها )�سركة 

...........( القابل للخ�سم يكون مبعدل )٥%( ولي�س )10%( ومن ثّم يكون الربط 

واأّن  ر.ع(   292.106/040( عن  بدالاً  ر.ع(   321.٥٥٥/720( مبلغ  على  ال�سريبي 

اأو عدم خ�سم  االأ�سل هو �سالمة تقديرات االأمني العام لل�سرائب يف م�ساألة خ�سم 

اأية نفقات يراها �سرورية اأو غري �سرورية وعلى من ينازع يف عدم �سّحة تقديرات 



– 1071 –

الـم�ستاأنف  تطالب  التي   )%10( ن�سبة  واأّن   , الدليل  تقدمي  لل�سرائب  العام  االأمني 

�سدها خ�سمها قبل حتديد الربط هي ن�سبة غري منا�سبة ومعقولة ...

 - للتجارة  الـمطوع  �سركة   - الطاعنة  لدى  قبوالاً  يلق  مل  االأخري  احلكم  اإّن  وحيث 

�سر  اأمانة  �سحيفته  اأودعت  الذي  الـماثل  بالطعن  النق�س  بطريق  فيه  فطعنت 

الـمحكمة العليا بتاريخ 2016/4/6م موقعة من اال�ستاذ الـمحامي ....... ال�سريك 

بالعدل  الكاتب  دائرة  من  موثق  وكالة  �سند  مبوجب  الطاعنة  مبكتب.....وكيل 

قانوناًا  الـمقررين  والكفالة  الـم�ساريف  �سداد  يفيد  ما  واأبرز  ذلك  له  يجيز  م�سقط 

وقد بني الطعن على �سبب وحيد نعت به الطاعنة على احلكم الـمطعون فيه اخلطاأ 

يف تطبيق وتف�سري القانون والتفات احلكم عن دفوع منتجة يف الدعوى وجاء بياناًا 

لذلك اّن احلكم الـمطعون فيه اأخطاأ فهم وتف�سري الـمادة )3/1٥( من قانون �سريبة 

الدخل على ال�سركات ال�سادر بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )19٨1/47م( وتعديالته 

الـمادة  لن�س  ا  لل�سرائب وفقاً العامة  االأمانة  �سلطة  اّن  بياناًا لذلك  الطاعنة  وقالت 

)3/1٥( �سالفة الذكر لي�ست مطلقة تعتمد ما ت�ساء وترف�س ما ت�ساء بل اإّن ال�سلطة 

التقديرية لالأمانة العامة لل�سرائب فيما يخ�س معقولية اأو عدم معقولية وخ�سمها 

اأو عدم خ�سمها عند احت�ساب الدخل اخلا�سع لل�سريبة الأية �سركة عن اأية �سنة 

�سريبية - فهي تخ�سع للقانون ورقابة الـمحاكم بدرجاتها الـمختلفة اأي اأّن ما تراه 

االأمانة العامة لل�سرائب بهذا ال�ساأن يخ�سع للتعديل بدليل اأّن قرار جلنة �سريبة 

على  تعديالاً  اأجرى  فيه(  الـمطعون  )القرار  )2011/24م(  رقم  الطعن  يف  الدخل 

ما ارتاآه االأمني العام لل�سرائب حني اأخذ بن�سبة )٥%( مكافاأة للمدير العام واجبة 

اخل�سم عند احت�ساب الدخل اخلا�سع لل�سريبة واّن هذا التجاوز يدل - بحد ذاته 

- على اأّن يد االأمني العام لل�سرائب لي�ست مطلقة ,, ثم اإّن الـمحكمة م�سدرة احلكم 

ا اأودع تقريره وانتهى اإىل معقولية ن�سبة )10%( بعد  الـمطعون فيه انتدبت خبرياً

اأن ثبت اأمامه حتقيق الطاعنة اأرباح م�سطردة خالل ال�سنوات ال�سريبية )200٥م 

الـمحكمة  اّن  اإال  خ�سمها  تطلب  التي  الـمبالغ  تكبدت  الطاعنة  واأّن  2007م(  اإىل 

ا واأخذت بالفهم  الـمطعون يف حكمها طرحت تقرير اخلبري الـمنتدب بوا�سطتها جانباً

الذي ارتاأته للمادة )3/1٥( من القانون والتي كانت حتت ب�سرها منذ البداية ومل 

ت�سبب الـمحكمة الـمطعون يف حكمها قرارها بطرح التقرير ولـماذا انتدبت اخلبري 

من اأ�سله ؟ واّن هذا كله يعّر�س احلكم الـمطعون فيه للنق�س اأ�سوة باحلكم ال�سادر 

�سالف  بالطعن  فيه  الـمطعون  احلكم  كان  حيث  )200٨/149م(  رقم  الطعن  يف 
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الـمادة )3/1٥( بقرينة قانونية موؤداها �سالمة تقدير  اأخذ يف مفهوم  الذكر قد 

اإليه , وت�ستطرد  االأمني العام لل�سرائب دون منح اخلربة الـم�ساحة لبيان ما انتهت 

اأّن جلنة ال�سريبة �سبق لها يف دعوى مماثلة خ�سم )2٥%( مكافاأة ملدير  الطاعنة 

اأ�سل  من   )%٥( خ�سم  معقولية  اللجنة  تقرر  الطاعنة  حالة  ويف  ال�سركات  اإحدى 

فاإّن  ا  واأخرياً  , الـمعايري  يف  ازدواجية  يعد  وهذا  بخ�سمها  الطاعنة  طالبت   )%10(

الطاعنة توؤكد اأّن مديرها العام ومنذ التحاقه بالعمل لديها ووقعت معه عقد العمل 

الـمت�سمن لن�سبة )10%( من �سايف االأرباح ظل يقّدم خدماته للطاعنة مما اأف�سى 

اإىل حتقيق ربحية م�سطردة.

وحيث اأعلنت الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن وردت عليها بالـمذكرة الواردة بتاريخ 

2016/10/27م طلبت يف ختامها رف�س الطعن واأوردت االأمانة العامة لل�سرائب يف 

اأنها تتم�سك ب�سحة قرار اللجنة الـمطعون عليه يف �ساأن ال�سماح بخ�سم  مذكراتها 

من   )%10( عن  بدالاً   )%٥( يعادل  مبا  الطاعنة  عام  لـمدير  الـممنوحة  الـمكافاآت 

ال�سريبية  الدعوى  يف  الطرفني  بني  �سابق  نزاع  مع  يتما�سى  والذي  اأرباحها  �سايف 

2009/11/21م بتاأييد قرار جلنة  )2009/6م( م�سقط والتي ق�سى فيها بجل�سة 

�سريبة الدخل )٥%( والذي تاأيد بحكم اال�ستئناف رقم )2009/1010م( والذي 

للقول  �سدها  الـمطعون  وا�ستطردت  النق�س  بطريق  عليه  الطعن  لعدم  ا  باتاً �سار 

اأن �سلطة االأمانة العامة لل�سرائب لي�ست مطلقة واأّن  اأكد  اأّن احلكم الـمطعون فيه 

احلكم الـمطعون فيه يتفق والفهم ال�سحيح حلكم الـمادة )3/1٥( من قانون �سريبة 

النفقات  منا�سبة  اعتبار  موؤداها  والتي  )19٨1/47م(  رقم  ال�سركات  على  الدخل 

ومعقوليتها بالـمقارنة مع قيمة اخلدمات الـمقّدمة واّن قرار جلنة �سريبة الدخل 

بتقدير قيمة الـمكافاأة الـممنوحة للمدير العام لل�سركة الطاعنة مبا يعادل )٥%( 

ا مع الق�ساء يف الدعوى ال�سريبية )2009/6م(  ا ومت�سقاً من �سايف االأرباح جاء منا�سباً

التي  اخلدمات  مع  كذلك  ا  ومنا�سباً )2009/1010م(  اال�ستئنايف  باحلكم  الـموؤيدة 

�سركة  يف  و�سراكته  اإدارية  بحكم  عنها  الـمن�سغل  للطاعنة  العام  الـمدير  قدمها 

التي  الـمبالغ  ومعقولية  منا�سبة  مدى  على  بال�سرورة  يوؤثر  هذا  واّن   )..........(

التي يقدمها وهو ما يحق  بالـمقارنة مع اخلدمات  الطاعنة كمكافاأة  يتقا�ساها من 

بالقدر  لل�سريبة  اخل�سع  الدخل  من  الـمكافاأة  خ�سم  لل�سرائب  العام  لالأمني  معه 

�سوء  على  للطاعنة  العام  الـمدير  من  الـمقدمة  اخلدمات  قيمة  مع  يتنا�سب  الذي 

ان�سغاله باإدارة �سركة ............
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اأجري  هو  لديها  العام  الـمدير  اأّن  ت�سمنت  تعقيب  مذكرة  الطاعنة  قّدمت  وحيث 

ا�ستخدمته الطاعنة الإدارتها منذ العام 19٨2م واأّن مناط ا�ستحقاقه للمكافاأة هو 

حتقيق الربح وياأخذ ن�سبته الـمتفق عليها )10%( من �سايف الربح , واأّن الـمطعون 

واال�ستئنايف  )2009/6م(  االبتدائي  باحلكمني  التـم�سك  لها  يجوز  ال  �سدها 

ال�سنوات  ا�ستقاللية  مبداأ  عن  الناجت  الـمو�سوع  احتاد  لعدم  )2009/1010م( 

ال�سريبية ومت�سكت الطاعنة يف ختام مذكرتها بطلباتها الواردة ب�سحيفة الطعن.

وقّدمت الـمطعون �سدها الـمذكرة الواردة بتاريخ 2017/1/3م ت�سمنت اأّن ن�ساط 

الطاعنة الرئي�سي هو ا�سترياد وبيع مواد البناء واالأدوات ال�سحية عالية اجلودة 

التي  التجارية  ال�سركات  �سنف  من  فهي  وبالتايل  اأجنبية  �سركات  من  الـم�ستوردة 

اأّن  اإىل  اإ�سافة  العام وحده  الـمدير  الدخل على جمهودات  ال يتوقف فيها حتقيق 

و�سممت  للمبيعات  ومدير  للت�سويق  مدير  هنالك  بل  وحده  يعمل  ال  العام  الـمدير 

الـمطعون �سدها على طلب رف�س الطعن.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

حيث ا�ستوفى الطعن كافة االأو�ساع القانونية الـمقررة له فاإنه يتعنّي قبوله �سكالاً .

من حيث الـمو�سوع :

الـمطعون فيه مبجمل ما جاء ب�سبب الطعن فهو �سديد  النعي على احلكم  اأّن  حيث 

ال�سادر  ال�سركات  على  الدخل  �سريبة  قانون  من   )13( الـمادة  نعي  الأن  وذلك 

اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند  اأّنه  اأورد  )19٨1/47م(  رقم  ال�سلطاين  بالـمر�سوم 

لل�سريبة الأية �سركة عن اأية �سنة �سريبية فاإنه تخ�سم كافة الـم�ساريف الفعلية 

تكبدها  مت  الـم�ساريف  تلك  فيه  تكون  الذي  بالقدر  ال�سريبية  ال�سنة  تلك  خالل 

بالكامل وعلى اأن تفتقر على ما يلزم النتاج اإجمايل ال�سركة عن تلك ال�سنة ... الخ .

هذا وقد اأورد ن�س الـمادة )1٥( الفقرة )3( من ذات القانون ا�ستثناء لعمومية ما 

اأورده ن�س الـمادة )13( �سالف الذكر وذلك عندما جاءت الـمادة )1٥( البند )3( 

كما يلي :-

لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  احت�ساب  عند  فاإنه  ال�سابق  الف�سل  اأحكام  من  )بالرغم 

باأية م�سروفات  اأية �سنة �سريبية ال يجوز خ�سم مبلغ مما يتعلق  الأية �سركة عن 

يعتربها االأمني العام غري منا�سبة ومعقولة بالـمقارنة مع اخلدمات الـمقدمة اأو الأي 
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اعتبارات اأخرى متعلقة بها.

مدى  تقدير  �سلطة  لل�سرائب  العام  لالأمني  اأّن   )3/1٥( الـمادة  ن�س  مفاد  والأّن 

منا�سبة ومعقولية الـم�سروفات بالـمقارنة للخدمات الـمقّدمة ف�سالاً عن �سلطته يف 

 , ال�سريبي  االلتزام  تخفي�س  اأو  تفادي  به  ق�سد  قد  ما  رف  ت�سّ كان  اإذا  ما  تقدير 

وهو - اأي االأمني العام لل�سرائب - يف مبا�سرته لهذه ال�سلطة التقديرية اإمنا يخ�سع 

لرقابة اجلهة التي اأنيط بها نظر الدعوى ال�سريبية والف�سل فيها وهي الـمحكمة 

الـمواد  وكذلك  )19٨1/47م(  رقم  القانون  من   )47( بالـمادة  عمالاً  االبتدائية 

الـمتعلقة باالخت�سا�س الواردة يف الف�سل الثاين للباب االأول من الـمر�سوم ال�سلطاين 

رقم )2002/29م(.

وحيث اإّن الثابت باالأوراق اأّن االأمني العام لل�سرائب مل ياأخذ بطلب الطاعنة خ�سم 

الـمدير  مكافاآت  ر.ع(   133.٥90( و  ر.ع(   10٨.793(  , ر.ع(   39.031( الـمبالغ 

2007م على التوايل واإمنا �سمح  و  2006م   - 200٥م  ال�سنوات ال�سريبية  العام عن 

بخ�سم مبلغ )12.000 ر.ع( عن كل �سنة �سريبية واأدخل بقّية الـمكافاآت يف الوعاء 

ال�سريبي وذلك على اأ�سا�س �سلطاته التقديرية يف القانون من بني تلك ال�سلطات ما 

الـمبالغ  الطاعنة غالت يف تقدير  اأّن  واأ�س�س ذلك على  الـمادة )3/1٥(  ن�س  كفله 

الـمدفوعة للمدير العام بق�سد تخفي�س االلتزام ال�سريبي عن ال�سنوات ال�سريبية 

)200٥م - 2006م و 2007م( والأّن ما طالبت الطاعنة بخ�سمه من مبالغ ال تتنا�سب 

ذلك  تعّدل  وقد  متفرغ  غري  اأّنه  بح�سبان  العام  الـمدير  من  الـمقّدمة  االأعمال  مع 

التي   )%10( الـ  عن  بدالاً   )%٥( بخ�سم  ال�سماح  اإىل  ال�سريبة  جلنة  قرار  مبوجب 

طالبت الطاعنة بخ�سمها.

يف  يعمل  الطاعنة  لل�سركة  العام  الـمدير  اأّن   - ا  اأي�ساً  - باالأوراق  الثابت  اإّن  وحيث 

هذه الوظيفة لدى الطاعنة مبوجب عقد عمل منذ العام )19٨2م( وقد حتققت 

 , الدعوى  يف  الـمنتدبني  اخلبريين  اإليه  انتهى  لـما  ا  وفقاً م�سطردة  اأرباح  عهده  يف 

ا اأّن الطاعنة تكبدت الـمبالغ التي طالبت بخ�سمها من اإيراداتها قبل  وقد ثبت اأي�ساً

حتديد الربط.

فعلية  وم�ساريف  تكاليف  هي  بخ�سمها  الطاعنة  تطالب  التي  الـمبالغ  كانت  ولـما 

وهي الزمة الإنتاج اإجمايل دخل ال�سركة الطاعنة عن ال�سنوات ال�سريبية 200٥م 

- 2006م و 2007م ومن ثّم فهي تعد من تكاليف احل�سول على الدخل وهي واجبة 
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قانون  من   )13( بالـمادة  عمالاً  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند  اخل�سم 

الـمراد  الـمبالغ  اأي   - وهي  )19٨1/47م(  رقم  ال�سركات  على  الدخل  �سريبة 

ا وثمرة لـما اتفق عليه الـمدير العام للطاعنة معها مبوجب عقد  خ�سمها - تعد نتاجاً

من   )%10( مكافاأة  )19٨2م(  العام  ومنذ  تقرر  والذي  �سورة  منه  الـمرفقة  العمل 

�سايف الربح مما ي�ستبعد معه ان�سراف نّية الطاعنة عن اأية �سبهة تتعلق بتخفي�س 

االلتزام ال�سريبي عن �سنوات الربط , واأما بالن�سبة لـما اأثارته الـمطعون �سدها اأنها 

ا�ستخدمت �سلطتها التقديرية الـممنوحة لها قانوناًا لكون اأّن الـمدير العام غري متفرغ 

للعمل لدى الطاعنة بل هو �سريك يف �سركة التجار العرب , فاإّن الثابت باالأوراق اأّن 

االأمانة العامة لل�سرائب مل توفق يف ا�ستغالل �سلطتها التقديرية ويبني ذلك من اأّنها 

ا وهو )12.000 ر.ع( دون بيان االأ�س�س العلمية  ا ي�ستقطع �سنوياً ا حمدداً حددت مبلغاً

ا  تبعاً وخ�سو�سيتها  ا�ستقاللّيتها  �سريبية  �سنة  لكل  اأّن  ورغم  لذلك  والـمحا�سبية 

الإيراداتها وما حت�سل عليه من اأرباح والدليل على ما �سلف اأّن قرار جلنة ال�سريبة 

الـمكافاآت  عّدل ما ارتاأته االأمانة العامة لل�سرائب وقرر ال�سماح بخ�سم )٥%( من 

اأّن الن�سبة التي تطالب الطاعنة بخ�سمها واردة يف عقد العمل  وذلك دون مراعاة 

اأّن  من  ال�سريبة  جلنة  بقرار  ورد  لـما  بالن�سبة  واأما  العام  والـمدير  بينها  الـمربم 

بخ�سمها  الطاعنة  طالبت  التي  الـمبالغ  واأّن  للطاعنة  ا  متفرغاً لي�س  العام  الـمدير 

غري منا�سبة ومعقولة مقارنة مع قيمة اخلدمات الـمقّدمة من الـمدير العام فاإّن كل 

ذلك مردود عليه باأن القانون يعرتف لل�سركات باحلق يف اإدارة اأن�سطتها مبا يف ذلك 

التعاقد مع من ت�ساء ح�سب كفاءته وما ميكن اأن يدره عليها من اأرباح وال قيد على 

ذلك اإال اإذا كانت هناك مقا�سد من جانب ال�سركات يف تخفي�س التزامها ال�سريبي 

�سمحت  اأنها  تقر  �سدها  الـمطعون  واأّن  �سيما  الـمحكمة  لهذه  يثبت  مل  الذي  االأمر 

الإحدى ال�سركات بخ�سم ما يجاوز الن�سبة التي تطالب بها الطاعنة.

يف  بال�سرورة  لي�ست  ال�سركات  عموم  مدراء  من  اخلدمات  تقدمي  يف  العربة  اإّن  ثم 

تفرغهم بل مبا يقدمونه فعالاً لل�سركات من اإدارة واعية مفيدة جتلب الربح وال�سمعة 

احل�سنة وقد اأثبت اخلرباء ا�سطراب االأرباح يف عهد الـمدير العام للطاعنة من �سنة 

اإىل �سنة ومن ثّم فاإنه يحق للطاعنة خ�سم الـمبالغ مو�سوع الدعوى الناجتة عن 

ا�ستحقاق الـمدير العام للن�سبة الـمتفق عليها بينه والطاعنة وقدرها )10%( ولـما 

كان القرار الـمطعون فيه رقم )2011/24م( قد حاد عما �سبق فهو جدير باالإلغاء 

ا للف�سل فيه اإعماالاً للمادة )260( من قانون  ولـما كان ذلك وكان مو�سوع الطعن �ساحلاً
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االإجراءات الـمدنية والتجارية ومن ثّم يتعنّي نق�س احلكم الـمطعون فيه والت�سدي 

يف  ال�سادر  الدخل  �سريبة  جلنة  قرار  باإلغاء  )201٥/17٥م(  رقم  لال�ستئناف 

الطعن رقم )2011/24م( والق�ساء من جديد بحق الطاعنة يف خ�سم كامل مكافاآت 

الـمدير العام عن ال�سنوات ال�سريبية 200٥م - 2006م و 2007م البالغة )39.031 

ر.ع( , )10٨.793 ر.ع( و )133.٥90 ر.ع( واإلزام الـمطعون �سدها باإعادة الربط 

ا لـما �سبق واألزمت الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة  ال�سريبي للطاعنة تبعاً

للطاعنة عمالاً بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

والت�سدي لال�ستئناف رقم )201٥/17٥م( باإلغاء قرار جلنة �سريبة الدخل ال�سادر 

كامل  خ�سم  يف  الطاعنة  بحق  جديد  من  والق�ساء  )2011/24م(  رقم  الطعن  يف 

2007م البالغة  2006م و  200٥م -  مكافاآت الـمدير العام عن ال�سنوات ال�سريبية 

�سدها  الـمطعون  واإلزام  ر.ع(   133.٥90( و  ر.ع(   10٨.793(  , ر.ع(   39.031(

ا لذلك واألزمت الـمطعون �سدها بالـم�ساريف  باإعادة الربط ال�سريبي للطاعنة تبعاً

ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/1/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)204(

الطعن رقم 2016/662م

فعل �سار )حجز – �سفينة - اخت�سا�س( 

الـمقابل  - بالطرف  االإ�سرار  اإىل  اأدى  العقد  تنفيذ  مبنا�سبة  الـمرتكب  الفعل 

معّينة  لـمّدة  ال�سفينة  وحجز  والعقاب  باالإدانة  جزائي  حكم  �ساأنه  يف  و�سدر 

ا , مما تتحقق معه  قبل االإفراج عنها واإرجاعها لـمالكها واأ�سبح هذا احلكم باتاً

فاإّن   , قانوين  بالتزام  اإخالل  اأّنه  على  ا  تاأ�سي�ساً ال�سار  الفعل  عن  الـم�سوؤولية 

الـمحاكم الُعمانية ت�سبح خمت�سة بالنظر يف الدعوى.

الــوقـائــع 

بني  التي  االأوراق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يتبني  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

عليها يف اأن الطاعنة االآن �سركة ............. اأقامت الدعوى ابتداءاً �سد الـمدعى 

عليها يف االأ�سل )الـمطعون �سدها االآن( �سركة ......... طالبة احلكم باإلزامها باأن 

ا قدره )3٨.622/3٨٨ ر.ع( قيمة االأجرة غري الـم�سددة. توؤدي لها مبلغاً

ال�سركة  اإىل   )......( الناقلة  اإعادة  وعدم  ال�سحن  يف  التاأخري  بر�سوم  كاإلزامها 

الـمدعية ب�سبب احلجز الواقع عليها بواقع )٥٥0 دوالر اأمريكي( عن كل يوم وفق 

مببلغ  وذلك  201٥/7/24م  تاريخ  حتى  النقل  م�سارطة  يف  الثابت  الطرفني  اتفاق 

اإجمايل قدره )1.1٥٥.000 دوالر( اأو ما يعادله بالريال الُعماين )44٥/٨30 ر.ع( 

وما ي�ستجد من غرامات تاأخري بعد 201٥/7/24م.

كاإلزامها بر�سوم الوكيل يف ال�سلطنة مببلغ قدره )1٥9.412/17 ر.ع(.

الناقلة طوال فرتة حجزها يف  لت�سغيل  الـم�ستخدم  الوقود  ب�سداد قيمة  كاإلزامها 

عر�س البحر.

�سركة  لفائدة  الـمدعية  ال�سركة  تكبدته  ما  قيمة  القانونية  بالنفقات  كاإلزامها 

الناقلة ).......(  للدفاع عن قرار حجز  و�سركائهم   ......... )........( ومكتب 
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من  ي�ستجد  وما  ر.ع(   ٥0.261/٥27( قدره  ا  مبلغاً االأخرى  اجلنائية  واالإجراءات 

نفقات واإلزامها بالـم�ساريف والر�سوم واأتعاب الـمحاماة.

�سدها  )الـمطعون  عليها  الـمدعى  مع  اتفاقية  وّقعت  اأّنها  لدعواها  ا  �سرحاً وقالت 

وهي  االأخرية  هذه  مع  متعاقدة  جهات  اإىل  �سحار  ميناء  من  الديزل  لنقل  االآن( 

بع�س القواعد الع�سكرية التابعة لوزارة الدفاع و�سركة اإماراتية تدعى .......... 

ال�سركة  بتعوي�س  وتعّهد  �سمان  على  �سدها  الـمطعون  وّقعت  كما   , العامة  للتجارة 

اأو نفقات قد تنتج عن عمليات النقل  اأ�سرار وخ�سائر  اأي  الناقلة )الـمدعية( عن 

الـمتفق عليها.

ا بحجز ال�سفينة  وبتاريخ 2014/12/24م اأ�سدرت جهات التحقيق يف ال�سلطنة قراراً

)الناقلة( ومنعها من ال�سفر ب�سبب توجيهها اتهام لبع�س م�سوؤويل ال�سركة الـمدعى 

االأمر  والغاز  النفط  قانون  الديزل مبخالفة  وبيع وقود  اأجل االختال�س  من  عليها 

اإقامة  اإىل  بالـمدعية  اأّدى  بال�سفينة مما  واأ�سرار  لل�سركة  الذي ت�سبب يف خ�سائر 

هذه الدعوى طالبة احلكم لها بالطلبات ال�سالف ت�سمينها.

اأول درجة بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى  2016/3/2م حكمت حمكمة  وبتاريخ 

عليها  الـمدعى  من  ال�سادرة  بالتعوي�س  التعهد  خطابات  على  حكمها  اأ�س�ست  وقد 

)البند 7( باأن القانون االإجنليزي هو القانون الـمف�سر للعقد وهو الـمخت�س بنظر 

مل  الـمدعية  كانت  ولـما  الطرفني  بني  التعاقدية  بالعالقة  الـمتعلقة  الدعاوى 

جتادل يف �سّحة هذا االتفاق باالرتكان اإىل الق�ساء االإجنليزي االأمر الذي يكون 

معه الق�ساء الُعماين غري خمت�س بنظر الدعوى.

وبتاريخ  فا�ستاأنفته  �سدها  الـمحكوم  الـمدعية  من  قبوالاً  يلق  مل  الق�ساء  هذا 

وتاأييد  ا  مو�سوعاً اال�ستئناف  برف�س  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/٥/23م 

احلكم الـم�ستاأنف.

موؤ�س�سة ق�ساءها على اأّن ما تدعيه الـم�ستاأنفة )الطاعنة االآن( من اأّن الدعوى هي 

اأنظار حماكم  دعوى مدنية قائمة على الـم�سوؤولية التق�سريية تكون بطبيعتها من 

�سلطنة ُعمان هو دفع غري �سديد ذلك اأن القيام قد تاأ�س�س على االتفاق الرابط بني 

الطرفني وعلى ادعاء اإخالل الـم�ستاأنف �سدها بالتزاماتها التعاقدية يف نقل وقود 

على  ت�ستند  كلها  الطلبات  وكانت  الـمتعاقدة  اجلهات  اإىل  �سحار  ميناء  من  الديزل 
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ا لذلك يكون القيام قد تاأ�س�س على الـم�سوؤولية  االتفاق الـمربم بني الطرفني وتبعاً

التعاقدية وبالتايل فاإّن الـمادة )٥7( من قانون االإجراءات الـمدنية تقت�سي باأنه 

اإذا اتفق على اخت�سا�س حمكمة معّينة يكون االخت�سا�س لهذه الـمحكمة وبذلك 

العقد  لبنود  ا  نفاذاً لـما ق�سى بعدم االخت�سا�س  يكون احلكم االبتدائي يف طريقه 

فتعنّي تاأييده.

فطعنت فيه الطاعنة بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر الـمحكمة 

يفيد  الوكالة وم�سحوبة مبا  �سند  بها  ا  اأمامها مرفقاً مقبول  العليا موقعة من حمام 

الطعن  ب�سحيفة  �سدها  الـمطعون  واأعلنت   , والكفالة  الـمقررة  الر�سوم  �سداد 

فا�ستعملت حقها يف الرد.

وحيث اأقيم الطعن على �سببني اثنني تنعى بهما الطاعنة على احلكم الـمطعون فيه 

اخلطاأ يف تطبيق القانون والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل.

اخلطاأ يف تطبيق القانون :

خمالفة الـمادة )٨( من قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر بالـمر�سوم رقم )99/9٥( 

منه   )1( الـمادة  يف  ذكرها  الوارد  الُعمانية  الـمحاكم  اخت�سا�س  على  تن�س  والتي 

باحلكم يف الدعاوى الـمدنية والتجارية الخ ...

واأّن دعوى الطاعنة ت�سمنت طلبات من�سوؤها الـم�سوؤولية التق�سريية وبالتايل ينعقد 

ا للمادة )٨( ال�سالف ذكرها. لواء االخت�سا�س بنظرها لـمحاكم الق�ساء الُعماين وفقاً

على  تن�س  التي  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )29( الـمادة  خمالفة 

كان  �سواء  الُعماين  على  ترفع  التي  الدعاوى  بنظر  الُعمانية  الـمحاكم  اخت�سا�س 

ا ولو مل يكن له موطن اأو حمل اإقامة معروف يف ال�سلطنة ,  ا اأو اعتبارياً ا طبيعياً �سخ�ساً

وبالن�سبة للمطعون �سدها فهي �سركة ُعمانية م�سجلة لدى وزارة التجارة وال�سناعة 

التي تقام  الدعاوى  ال�سلطنة ولذلك ينعقد االخت�سا�س نظر  ولها مقر معروف يف 

�سدها ومن بينها الدعوى الـماثلة للمحاكم الُعمانية فقط , واحلكم الـمطعون فيه 

الذي ق�سى بخالف ذلك فهو موجب لالإلغاء والف�سل يف الدعوى.

ومن جهة اأخرى فاإّن معظم طلبات الطاعنة من�سوؤها الـم�سوؤولية التق�سريية واأ�سا�سها 

الفعل ال�سار الـمتمثل يف تعّر�س ال�سفينة للحجز والـمنع من مغادرة ال�سلطنة.
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الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل :

ا يف اال�ستدالل ووقع  ا يف الت�سبيب وفا�سداً مبقولة اأّن احلكم الـمطعون فيه جاء قا�سراً

يف خطاأ فادح حينما اعترب اأّن جميع الطلبات الـمقّدمة يف الدعوى قائمة على اأ�سا�س 

العقد يف الوقت الذي مل تكن فيه كل طلبات الطاعنة نا�سئة عن العقد وبناء عليه 

ا بالق�سور. ي�سبح احلكم الـمطعون فيه م�سوباً

يقّدمها  التي  الطلبات  تكييف  الـمحكمة  واجبات  اأهم  من  فاإّن  اأخرى  ناحية  ومن 

التكييف  اإ�سباغ  ثّم  ومن  القانوين  واأ�سا�سها  من�ساأها  ببيان  وذلك  التداعي  اأطراف 

ال�سحيح وال�سند القانوين عليها حيث ال تقف الـمحكمة على ظاهر االأوراق الـمقّدمة 

من االأطراف اأو على اأ�سا�س تكييفهم الأ�سا�س التداعي بل من واجبها متحي�س كل طلب 

من الطلبات الـمقّدمة ومن ثّم اإ�سدال التطبيق القانوين ال�سحيح عليه وبذلك جاء 

الـمحكمة  اخت�سا�س  بعدم  ق�سى  عندما  الت�سبيب  يف  ا  قا�سراً فيه  الـمطعون  احلكم 

بنظر جميع الطلبات الـمقّدمة يف الدعوى ثم اأّن الطاعنة ت�سّرفت يف نقلها للوقود 

طبق توجيهات وتعليمات الـمطعون �سدها الـمالكة لوقود الديزل الـمنقول ولذلك 

الـمبا�سرة والغري مبا�سرة  الـمطعون �سدها بقيمة االأ�سرار  باإلزام  الق�ساء  يتوجب 

الـم�سموح  غري  الوقود  لنقل  الطاعنة  ل�سفينة  وا�ستخدامها  بالطاعنة  حلقت  التي 

بنقله وبيعه خارج ال�سلطنة.

ل�سالح  جديد  من  والق�ساء  والت�سدي  النق�س  تطلب  فهي  تقّدم  ما  كل  على  وبناء 

الدعوى.

ا النق�س مع االإحالة الإعادة النظر يف الدعوى بهيئة مغايرة. واحتياطيًّ

وحيث جاء مبذكرة الرد على �سحيفة الطعن الـمحررة من طرف حمامي الـمطعون 

ا لن�س  �سدها اأّن احلكم الـمطعون فيه طّبق القواعد القانونية ال�سحيحة وذلك وفقاً

الـم�ستندات  كانت  ولـما   , والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من  الـمادة )٥7( 

التي قّدمتها الطاعنة للمحكمة قد ا�ستملت على خطاب ال�سمان الـموحد للتعوي�س 

والذي ين�س يف البند )7( على اأّن التعهد يخ�سع للقانون االإجنليزي ويتم تف�سريه 

لهذا  ا  ا�ستناداً حكمها  بدرجتيها  الـمو�سوع  حمكمة  عليه  اأ�س�ست  ما  وهذا   , له  ا  طبقاً

هو  االإجنليزي  الق�ساء  واّن  للعقد  الـمف�سر  هو  االإجنليزي  القانون  باأن   )7( البند 

الـمخت�س بنظر الدعوى الـمتعلقة بالعالقة التعاقدّية بني الطرفني.

ولـما كانت الـمدعية )الطاعنة االآن( مل جتادل يف �سّحة هذا االتفاق باالرتكان 
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الُعماين غري خمت�س بنظر  الق�ساء  الذي يكون معه  االأمر  الق�ساء االإجنليزي  اإىل 

ا ولي�س فيه اأي خمالفة  الدعوى , وهو ما ذهبت اإليه الـمحكمة فجاء ق�ساوؤها �سليماً

للقانون مما يتعنّي معه رف�س الطعن.

طلبات  اأّن  ا  �سحيحاً لي�س  باأّنه  ترّد  �سدها  الـمطعون  فاإّن  الثاين  الـمطعن  عن  اأما 

كان  الطرفني  بني  العالقة  واإمنا  التق�سريية  الـم�سوؤولية  من�سوؤها  كان  الطاعنة 

اأحد  اأ�ساب  فاإذا  ونطاقها  باأطرافها  حمددة  وهي  التعاقدية  الـم�سوؤولية  من�سوؤها 

الـمتعاقدين �سرر ب�سبب اإخالل اأحدهما بالعقد فاإنه يتعنّي االأخذ باأحكام العقد 

ومبا هو مقرر يف القانون ب�ساأنه باعتبار اأّن هذه االأحكام وحدها هي التي ت�سبط كل 

عالقة بني الطرفني ب�سبب العقد �سواء عند تنفيذه اأو عند االخالل بتنفيذه ولـما 

كان ذلك وكان من �سروط العقد هو ما ورد يف البند )7( باأن القانون االإجنليزي هو 

القانون الـمف�سر للعقد واأّن الق�ساء االإجنليزي هو الـمخت�س بنظر الدعوى الـمتعلقة 

بالعالقة بني الطرفني االأمر الذي ال يجوز معه االأخذ بالـم�سوؤولية التق�سريية التي 

ال يرتبط الـم�سرور فيها بعالقة عقدية �سابقة لـما فيها من اإهدار لن�سو�س العقد.

كما اأّن الطاعنة قد ثبت بحكم ق�سائي حائزا حلجّية االأمر الـمق�سي فيه اأّن قبطان 

ال�سفينة ومدير العمليات فيها قد ارتكبا جرمية اأّدت اإىل �سبط ال�سفينة والق�ساء 

القانون  نطاق  خارج  الواقعة  بارتكاب  قاموا  الطاعنة  موظفي  اأّن  كما  مب�سادرتها 

ا وكان ذلك ب�سبب من الطاعنة  وبناءاً عليه مت احتجاز ال�سفينة مما اأحلق بها �سرراً

نف�سها ممثلة يف قبطان ال�سفينة الـمدعو .... ومدير العمليات بال�سركة الطاعنة 

اثنني  ُعمان وبني  نفط  اأحد موظفي م�سفاة  مع  باالتفاق  , ومت ذلك   .... الـمدعو 

بال�سركة  عالقة  وال  ال�سخ�سية  ب�سفتهما  ذلك  وكان  �سدها  الـمطعون  موظفي  من 

ا حلجّية  الـمطعون �سدها بالفعل الغري م�سروع وكان هذا مبوجب حكم ق�سائي حائزاً

االأمر الـمق�سي فيه والذي انتهى اإىل اأّن الـمتهمني يف اجلرمية جميعهم �سركاء فيها 

ب�سفتهم ال�سخ�سية وال عالقة للمطعون �سدها بهذا الفعل الغري م�سروع والتي مل 

للم�سوؤولية  ا  ا�ستناداً بالتعوي�س  الـمطالبة  للطاعنة  يحق  ال  وبالتايل  منه  ت�ستفد 

ا بالطاعنة الأن  التق�سريية النتفاء �سلة الـمطعون �سدها بالفعل الذي اأحلق �سرراً

االأمر   , فيها  العمليات  ومدير  مالكها  ارتكبه  الذي  ال�سار  للفعل  نتيجة  كان  ال�سرر 

الذي يجعل مت�ّسك الطاعنة باأن اأ�سا�س دعواها هو الـم�سوؤولية التق�سريية ال اأ�سا�س 

له من الواقع والقانون مما ي�ستوجب رف�سه.
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وفق  كان  الديزل  وقود  نقل  اأّن  من  الطاعنة  اأوردته  لـما  ا  وخالفاً اأخرى  جهة  ومن 

توجيهات وتعليمات الـمطعون �سدها واإمنا كان ذلك بقيام الطاعنة ممثلة يف موظفيها 

ب�سراء الكميات وقيامهم بتهريبها حل�سابهم اخلا�س اإىل خارج البالد , والدليل على 

اأن االدعاء العام قام بتوجيه االتهام اإىل موظفي الـمطعون �سدها ب�سفتهما  ذلك 

ال�سخ�سية الأن ت�سّرفهما كان ال �سلة له ب�سركة الـمها ومل يثبت ح�سولها على اأي نفع 

ومل يثبت وجود ثّمة عالقة بني ال�سركة الـمطعون �سدها وبني الت�سّرف الذي قام 

به موظفوها , كما اأّن الـمت�سبب يف احتجاز ال�سفينة والق�ساء مب�سادرتها هما قبطان 

ال�سفينة ومدير العمليات فيها االأمر الذي يقطع بعدم �سّحة ما اأوردته الطاعنة يف 

طعنها كما اأّنه ال وجود لعالقة تربط بني الـمطعون �سدها و�سركة هايرب ماك�س للتجارة.

وبناء على كل ما تقّدم فهي تطلب رف�س الطعن.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

حيث اأّن الطعن ا�ستوفى جميع اأو�ساعه و�سيغه القانونية فهو بذلك حري بالقبول 

من الناحية ال�سكلية.

من حيث الـمو�سوع :

حيث اأّن النعي على احلكم الـمطعون فيه ب�سببي النعي جمتمعني لتداخلهما �سديد 

واعتربته  العقد  على  ق�ساءها  اأ�س�ست  قد  حكمها  يف  الـمطعون  الـمحكمة  اأن  ذلك 

ا للقيام وخا�سة البند )7( منه الذي مينح االخت�سا�س بالنظر يف النزاع الذي  اأ�سا�ساً

ين�ساأ بني طريف العقد للق�ساء االإجنليزي لتعلن عدم اخت�سا�سها بالنظر.

ا لو اأّن العقد الـمربم بني الطرفني مل يتوّلد عنه  وحيث اأّن هذا الق�ساء يكون �سحيحاً

فعل غري م�سروع قانوناًا ينطوي حتت طائلة القانون اجلزائي.

اأما واأّن الفعل الـمرتكب مبنا�سبة تنفيذ العقد اأدى اإىل االإ�سرار بالطرف الـمقابل 

قبل  معّينة  لـمّدة  ال�سفينة  وحجز  والعقاب  باالإدانة  جزائي  حكم  �ساأنه  يف  و�سدر 

ا , مما تتحقق معه الـم�سوؤولية  االإفراج عنها واإرجاعها لـمالكها واأ�سبح هذا احلكم باتاً

الُعمانية  الـمحاكم  فاإّن   , بالتزام قانوين  اإخالل  اأّنه  ا على  تاأ�سي�ساً ال�سار  الفعل  عن 

ت�سبح خمت�سة بالنظر يف الدعوى على ا�سا�س الـم�سوؤولية التق�سريية وبذلك فاإّن 

ا  حمكمة احلكم الـمطعون فيه بق�سائها ال�سالف ذكره تكون قد كّيفت الدعوى تكييفاً

ا لذلك متعنّي النق�س , والت�سدي  ا لل�سواب وهو تبعاً غري �سحيح فجاء حكمها جمانباً
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لال�ستئناف رقم )2016/320م(.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

من  والق�ساء  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )2016/320م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

االبتدائية  الـمحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  الُعماين  الق�ساء  باخت�سا�س  جديد 

مب�سقط لتحكم فيها , واألزمت الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/1/31م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)20٥(

الطعن رقم ٥1٨/2016/

طلبات)  جديدة – دفاع-  و�سيلة- و�سف- حمكمة _ التزام(  

هناك متييز بني الطلب اجلديد وو�سيلة الدفاع اإذ اأّن الطلب اجلديد هو الطلب  -

الذي يختلف عن الطلب االأ�سلي يف مو�سوعه اأو اأطرافه اأو �سببه , واأما و�سيلة 

الدفاع فهي احلجة التي ي�ستند اإليها اخل�سم يف تاأييد ما يدعيه دون اأن يحدث 

ا يف مطلبه واأجمعوا كذلك اأّن تغيري �سبب الطلب يف اال�ستئناف اأو االإ�سافة  تغيرياً

, وباإنزال كل ذلك على واقع  اإليه ال يخول دون قبوله ما دام مو�سوعه واحد 

احلال فاإّن الـمطعون �سدها متم�سكة بطلبها االأ�سلي وهو االإخالء والت�سليم.

بحكم  - تلتزم  بل  النزاع  وقائع  على  اخل�سوم  ي�سفيه  الذي  بالو�سف  تلتزم  ال   

حكم  وباإنزال  الوقائع  تلك  على  ال�سليم  القانوين  التكييف  باإ�سباغ  وظيفتها 

ا ملعطيات ووقائع ما يطرح عليها . القانون الذي ي�ستجيب مو�سوعياً

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع يف اأن الطاعنة - وزارة ....... - كانت قد اأقامت الدعوى االأ�سلية 

رقم )201٥/٥٨1م( ب�سحيفة مودعة لدى اأمانة �سر الـمحكمة االبتدائية م�سقط 

بتاريخ 201٥/٨/24م بطلب احلكم باإلزام الـمطعون �سدها - �سركة ............. 

1193( والية العامرات باحلالة التي  1192 و  - بت�سليمها قطعتي االأر�س رقمي ) 

�سنوات  ثالث  لـمدة  الطرفني  بو�ساطة  الـمربمني  االإيجار  عقدي  قبل  عليها  كانت 

القطعة  م�ساحة  2011/12/6م  وحتى  200٨/12/7م  من  ا  اعتباراً قطعة  لكل 

ا و�ستمائة واأربعة  االأوىل ثالثون األف مرت مربع وم�ساحة الثانية اثنان وثالثون األفاً

ا كما طالبت الطاعنة يف دعواها االأ�سلية باإلزام الـمطعون �سدها  ا مربعاً واأربعون مرتاً

بتعوي�س مليون ريال ُعماين ال�ستغاللها القطعتني منذ انتهاء العقدين وحتى تاريخ 

احلكم وقد تاأ�س�ست الدعوى االأ�سلية على اأّن الوزارة اأعلنت الـمطعون �سدها بعدم 
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ا عمالاً بالبند )4( لعقدي االإيجار واّن بقاء  ا وتكراراً رغبتها يف جتديد العقدين مراراً

بغري  يكون  الدعوى  اإقامة  تاريخ  وحتى  2014م  العام  منذ  القطعتني  يف  الـمطعون 

�سند من القانون.

وا�سرت�سلت الطاعنة اأنها ب�سدد اإعادة تخطيط قطعتي االأر�س.

درجة  اأول  اأمام  الـمقدمة  بالـمذكرة  الدعوى  �سحيفة  على  �سدها  الـمطعون  ردت 

بجل�سة 201٥/11/11م وطلبت رف�س الدعوى على اأ�سا�س اأّن حق امتداد االإيجار 

مت�سكت  قد  واأنها  �سدها  للمطعون  مكفول  عقد  كل  من   )2( البند  للعقدين  ا  وفقاً

يف  �سدها  الـمطعون  حق  فاإّن  االأخرى  الناحية  ومن  ناحية  من  هذا   , بالتجديد 

االنتفاع باالأر�سني مكفول لها مبوجب الـمر�سوم ال�سلطاين رقم )19٨1/٥م( لـمدة 

ا ما دامت الـمطعون �سدها تقيم على االأر�سني م�ساريع ت�ساهم  اأق�ساها ثالثون عاماً

يف حتقيق التنمية االقت�سادية , ثم اإّن الـمطعون �سدها - �سركة ................. 

�سحيفتها  ا�ستلمت  201٥/12/7م  بتاريخ  واردة  ب�سحيفة  فرعية  دعوى  اأقامت   -

201٥/12/9م طلبت يف ختامها ندب  - بجل�سة  ا  الـمدعى عليها فرعيًّ  - الطاعنة 

خربة لبيان م�سروعاتها القائمة على القطعتني وما اإذا كانت قد طلبت من الـمدعى 

الفرعية  الدعوى  �سحيفة  ختام  يف  وطلبت   , ال  اأم  العقدين  جتديد  ا  فرعيًّ عليها 

عقدي  بتجديد  ا  فرعيًّ عليها  الـمدعى  باإلزام  الفرعية  الدعوى  مو�سوع  يف  احلكم 

االنتفاع باالأر�سني )1192 و 1193( حتى نهاية الـمدة الثانية للتجديد التي تنتهي 

يف 2017/12/6م.

وحيث اأ�سدرت الـمحكمة االبتدائية م�سقط احلكم يف الدعويني االأ�سلية والفرعية 

بجل�سة 201٥/12/23م وجاء منطوقه كاالآتي :-

» حكمت الـمحكمة اأوالاً :- يف الدعوى االأ�سلية برف�سها واإلزام رافعتها الـم�ساريف 

العقدين  بتجديد  ا  فرعيًّ عليها  الـمدعى  باإلزام  الفرعية  الدعوى  يف   -: ا  ثانياً  ,

2014/12/7م وتنتهي يف  )حمل الدعوى( الـمربمني بني الطرفني لـمدة تبداأ من 

2017/12/6م واألزمتها بالـم�ساريف«.

ويبني من اأ�سباب احلكم اأعاله اأّنه اأ�س�س ق�ساءه على ثبوت قيام الـمطعون �سدهما - 

ا - باإخطار وزارة االإ�سكان برغبتها يف جتديد العقدين عمالاً بالبند  الـمدعية فرعيًّ

طلبها  يف  ا  اأ�سليًّ الـمدعية  اأحقّية  عدم  يعني  مبا  الدعوى  �سند  العقدين  من   )2(

ت�سليمها قطعتي االأر�س.
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فيه  فطعنت  االإ�سكان  وزارة  لدى  القبول  الذكر  �سالف  الق�ساء  يلق  مل  وحيث 

اال�ستئناف  حمكمة  �سر  اأمانة  مودعة  ب�سحيفة  )2016/30م(  رقم  باال�ستئناف 

م�سقط بتاريخ 2016/1/21م ق�ست فيه الـمحكمة االأخرية بجل�سة 2016/4/17م 

وجاء منطوق حكمها كاالآتي :-

» حكمت الـمحكمة بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف الـمو�سوع باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف 

ا :- اأوالاً :- يف الدعوى االأ�سلية باإثبات اإنهاء الـم�ستاأنفة لعقد حق  والق�ساء جمدداً

االنتفاع الـمربم مع الـم�ستاأنف �سدها على االأر�سني رقمي )........( و )........( 

مب�ساحة )30.000 م.م( و )32.644 م.م( على التوايل بالـمربع ).......( بوالية 

واإلزام  برف�سها  الفرعية  الدعوى  يف   -: ا  ثانياً  , عمال  خميم  الإقامة  العامرات 

الـم�ستاأنف �سدها بالـم�ساريف عن الدرجتني.

اإمكانية  يبقي  العقدين  من   )2( البند  �سريح  اأّن  على  اأعاله  احلكم  تاأ�س�س  وقد 

جتديدهما لـمالك العقار بناءاً على طلب يتقدم به قبل ثالثة اأ�سهر من انتهاء مّدة 

العقد مبا يعني عدم �سّحة ما اأورده ق�ساء اأول درجة من اأّن جتديد عقد االنتفاع 

مرهون باإرادة الـم�ستاأنف �سدها جلفار للهند�سة والـمقاوالت.

ولـما مل يحز حكم حمكمة اال�ستئناف قبوالاً لدى الطاعنة �سركة جلفار للهند�سة 

العليا  الـمحكمة  لدى  الـماثل  بالطعن  النق�س  بطريق  فيه  فطعنت  والـمقاوالت 

من  موقعة  2016/٥/2٥م  بتاريخ  العليا  الـمحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة 

للمحاماة   .... مبكتب  يعمل  والذي  العليا  الـمحكمة  لدى  الـمقبول   .... اال�ستاذ 

واال�ست�سارات القانوين وكيل الطاعنة مبوجب �سند وكالة موثق من دائرة الكاتب 

بالعدل م�سقط يجيز �سند وكالة موثق من دائرة الكاتب بالعدل م�سقط يجيز له 

الـمطعون �سدها  اإعالن  الـمقررين ومت  الر�سم والكفالة  واأرفق ما يفيد �سداد  ذلك 

ب�سحيفة الطعن رّدت عليها يف الـميعاد الـمقرر طلبت رف�س الطعن ومت�سكت الـمطعون 

اإجراء  �ساأن  يف  )199٥/24م(  رقم  ال�سلطاين  الـمر�سوم  يف  الواردة  بالبنود  �سدها 

تعديالت يف بع�س اأحكام القوانني اخلا�سة باالأرا�سي وعلى الـمر�سوم )19٨1/٥م( 

ب�ساأن تنظيم االنتفاع باأرا�سي ال�سلطنة وعلى الـمر�سوم ال�سلطاين رقم )19٨0/٥م( 

)2007/32م(  رقم  ال�سلطاين  للمر�سوم  االأوىل  بالـمادة  الـمعدل  االأرا�سي  قانون 

حمكومة  الطرفني  بني  العالقة  اأّن  فيها  اأوردت  تعقيب  مذكرة  الطاعنة  وقّدمت   ,

الـمرا�سيم  الإقحام  اأ�سا�س  وال  والفرعية  االأ�سلية  الدعويني  �سندي  بالعقدين 
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اأّن الطاعنة لها حق  ال�سلطانية يف الـمو�سوع الـمحكوم بعقدي االإيجار الوارد بهما 

ا  االنتفاع باالأر�سني وفق العقدين وما ورد بهما من �سروط للتجديد الذي يتم بناءاً

على طلب جتديد العقدين يقّدم من الطاعنة.

الـمحكمة 

وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية.

وحيث اأقيم الطعن على اأ�سباب تنعى بها الطاعنة على احلكم الـمطعون فيه الف�ساد 

�سحيح  يخالف  مبا  الدفاع  بحق  واالإخالل  الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف 

اأمام  �سدها  الـمطعون  اأبدته  الذي  الطلب  اّن  لذلك  بياناًا  وجاء   , والقانون  الواقع 

حمكمة اال�ستئناف يف �سحيفة ا�ستئنافها - وهو طلب اإثبات اإنهاء الـمطعون �سدها 

لعقدي االنتفاع والذي ق�سى احلكم الـمطعون فيه باإثباته ل�سالح الـمطعون �سدها 

هو طلب جديد غري مقبول مبوجب الـمادة )22٥( من قانون االإجراءات الـمدنية 

والتجارية لكون اأّن طلب الـمطعون �سدها اأمام حمكمة اأول درجة والذي ق�ست فيه 

ا )الـمطعون �سدها االآن( واأّن  برف�سه هو طلب احلكم باإخالء الـمدعى عليها اأ�سليًّ

�سالف  �سدها  الـمطعون  طلب  قبول  بعدم  تق�سي  اأن  عليها  كان  اال�ستئناف  حمكمة 

ا : اإّن  الذكر الأّنه طلب جديد غري مقبول عمالاً بالـمادة )22٥( �سالفة الذكر , وثانياً

احلكم الـمطعون فيه خالف البند )2( من عقدي االنتفاع بقطعتي االأر�س )1192 و 

1193( والذي ميثل القانون الذي يحكم عالقة الطرفني والذي موؤداه اأّنه كفل حق 

جتديد العقدين لـمدة ثالث �سنوات اأخرى للطاعنة والتي اأثبت طلبها متديدهما 

قد  االأوراق  واأّن  2017/12/6م  يف  وتنتهي  2014/12/7م  من  تبداأ  ثالثة  لفرتة 

ا  خلت مما يثبت قيام الـمطعون �سدها بنزع ملكية اأر�س التداعي لل�سالح العام وثالثاً

اإنهائها حلق االنتفاع باالأر�سني )1192 و 1193( واأّن الـمطعون �سدها اأ�سالاً مل تلجاأ 

الإعمال البند )20( من ن�سو�س العقدين الذي يخول لها احلق يف اإنهاء حق االنتفاع 

ا  باالأر�سني وا�سرتجاع االأر�سني لها لغر�س الـمنفعة العامة لقاء تعوي�س عادل طبقاً

الأحكام قانون نزع الـملكية للمنفعة العامة.

وحيث اإّن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبخالفته لن�س الـمادة )22٥( من قانون 

االإجراءات الـمدنية والتجارية لكون اأّن احلكم الـمطعون فيه ق�سى ل�سالح الـمطعون 

عندما  وذلك  االأوىل  الدرجة  حمكمة  اأمام  ا  مطروحاً يكن  مل  جديد  بطلب  �سدها 

الدرجة  حمكمة  اأمام  طلبها  اأّن  بينما  للعقد  �سدها  الـمطعون  اإنهاء  باإثبات  ق�ست 
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االأوىل هو االإخالء وت�سليمها قطعتي االأر�س رقمي )......( و ).......( مربع )٨( 

بالعامرات .... الخ.

الـمقرر  واإن كان  فاإّنه  ال�سبب  الـمطعون فيه بهذا  النعي على احلكم  اإّنه عن  وحيث 

يف  اجلديدة  الطلبات  تقبل  ال  اأّنه  الذكر  �سالف  القانون  من   )22٥( بالـمادة 

اال�ستئناف وتق�سي الـمحكمة من تلقاء نف�سها بعدم قبولها اإال اأّن الـمحظور ب�سدر 

الـمادة )22٥( اأعاله اأجازه ال�سطر االأخري للـمادة الـمذكورة :-

)وكذلك يجوز مع بقاء مو�سوع الطلب االأ�سلي على حاله تغيري �سببه واالإ�سافة اإليه(

وي�ستفاد من ال�سطر االأخري للمادة )22٥( الـم�سار اإليها اأّن الطلب اجلديد الذي ال 

الدفاع  و�سيلة  واأما  الدعوى  الذي يتغري به مو�سوع  الطلب  يقبل يف اال�ستئناف هو 

اجلديدة التي ي�ستند اإليها الـم�ستاأنف لتاأكيد طلبه الذي حكم له به فهو جائز الأول 

مرة يف اال�ستئناف.

ا بني الطلب اجلديد  هذا وقد اأجمع �سراح قوانني الـمرافعات على اأّن هنالك متييزاً

االأ�سلي  الطلب  عن  يختلف  الذي  الطلب  هو  اجلديد  الطلب  اأّن  اإذ  الدفاع  وو�سيلة 

ي�ستند  التي  احلجة  فهي  الدفاع  و�سيلة  واأما   , �سببه  اأو  اأطرافه  اأو  مو�سوعه  يف 

ا يف مطلوبه واأجمعوا كذلك  اإليها اخل�سم يف تاأييد ما يدعيه دون اأن يحدث تغيرياً

دام  ما  قبوله  دون  يحول  ال  اإليه  االإ�سافة  اأو  اال�ستئناف  يف  الطلب  �سبب  تغيري  اأّن 

مو�سوعه واحد , وباإنزال كل ذلك على واقع احلال فاإّن الـمطعون �سدها متم�سكة 

بطلبها االأ�سلي وهو االإخالء والت�سليم ,, واأما طلب اإثبات االإنهاء فهو ال يعدو اإ�سافة 

الأ�سباب الطلب االأ�سلي - االإخالء والت�سليم - وهو يف حقيقته دفع جديد اأ�سافته 

الـمطعون �سدها وهو مقبول يف مرحلة اال�ستئناف ذلك الأن الثابت اأّن مو�سوع الطلب 

االأ�سلي باٍق على حاله واإن كان االأمر غري ذلك فكيف يكون االإخالء وت�سليم االأر�س 

ا ما مل يثبت انتهاء عقد االنتفاع , ومن كل ذلك تخل�س هذه الـمحكمة اأّن النعي  ممكناً

ا رف�سه لكون اأّن ما �سدر عن  على احلكم الـمطعون فيه مبا �سبق يف غري حمله متعّيناً

قانون  من   )22٥( للمادة  خمالفة  على  ينطوي  ال  حكمها  يف  الـمطعون  الـمحكمة 

ا يتغري به مو�سوع الدعوى. ا جديداً االإجراءات الـمدنية والتجارية , اإذ ال يعد طلباً

وحيث اإّن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبجمل اأ�سباب النعي االأخرى فاإّن الـمقرر 

النزاع بل  الو�سف الذي ي�سفيه اخل�سوم على وقائع  الـمحاكم ال يلزمها  اأّن  قانوناًا 

تلتزم الـمحاكم بحكم وظيفتها باإ�سباغ التكييف القانوين ال�سليم على تلك الوقائع 
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ا ملعطيات ووقائع ما يطرح عليها من  وباإنزال حكم القانون الذي ي�ستجيب مو�سوعياً

طعنها  �سحيفة  خالل  من  تقر  الطاعنة  فاإّن  احلال  واقع  على  ذلك  وباإنزال  وقائع 

اأّن القانون الذي يحتكم اإليه طرفا اخل�سومة هما عقدي االنتفاع بقطعتي االأر�س 

).......( و ).......( مربع )٨( العامرات وتعيب الطاعنة على احلكم الـمطعون 

فيه خمالفته للبند الثاين من عقدي االنتفاع ويرى اأّن حق جتديد عقدي االنتفاع 

لـمدة ثالث �سنوات اأخرى يتم مبجرد طلبها ذلك لدى الـمطعون �سدها قبل ثالثة 

اأ�سهر من انتهاء مدة العقد.

وحيث اإّن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبا �سبق مردود عليه باأن عقدي االنتفاع 

قانوناًا  الـمقرر  ومن  اإيجار  عقدي  حقيقتهما  يف  هما   ).....( و   )......( باالأر�سني 

اأّن االإيجار عقد يلتزم الـموؤجر مبقت�ساه متكني الـم�ستاأجر من االنتفاع ب�سيء معنّي 

لـمدة معّينة لقاء مقابل اأو عو�س معلوم كما اأّن الـمقرر قانوناًا اأّن عقد االإيجار ينتهي 

ا , وبالرجوع للبند )2(  بانق�ساء الـمدة الـمحددة فيه ما مل ي�سرتط جتديده تلقائياً

من اتفاقيتي االنتفاع باالأر�سني ).......( و ).........( فهو يقراأ :

))يكون للطرف الثاين حق االنتفاع بقطعة االأر�س الـمملوكة للطرف االأول الـم�سار 

اإقامة  الأغرا�س  الراهنة  بحالتها  بقبولها  الثاين  الطرف  اأقر  والتي  اأعاله  اإليها 

الـم�سروع الـمذكور , وي�سري حق االنتفاع لـمدة ثالث �سنوات تبداأ من 200٨/12/7م 

الـمنتفع  طلب  على  بناء  اأخرى  لفرتة  جتديده  ويجوز  2011/12/6م  يف  وتنتهي 

)الطرف الثاين( قبل نهايته بفرتة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر((.

جدير بالذكر اأّن الطرف الثاين يف عقدي االنتفاع هي الطاعنة )�سركة ....(.

وحيث اإّن الت�ساوؤل الذي يثور االآن هو هل اجتهت اإرادة طريف العقدين الـمذكورين 

ذلك  واّن  للطاعنة  منهما   )2( بالبند  مكفول  جتديدهما  يف  احلق  يكون  اأن  اإىل 

التجديد يتم مبجرد تقدمي الطلب ؟؟

اإّن اإرادة الطرفني مل تتجه اإىل اأن يكون  االإجابة على هذا ال�سوؤال بالنفي ... اأي 

مالكة  �سدها  الـمطعون  الإرادة  مراعاة  دون  الطاعنة  بيد  العقدين  جتديد  م�سري 

االأر�سني , وذلك لكون اأّن الطرفني لو اجتهت اإرادتيهما اإىل ذلك فاإّن التعبري عن ذلك 

ا ال بطلب الطاعنة , هذا من جانب  يكون باال�سرتاط على جتديد العقدين تلقائياً

الـمطعون  العقدين من قبل  الطاعنة جتديد  اإجابة طلب  فاإّن  االآخر  ومن اجلانب 
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�سدها جوازية حيث متلك قبول طلب التجديد اأو رف�سه ولو �سلمنا بتف�سري ومفهوم 

الطاعنة للبند الثاين من العقدين - والذي موؤداه اأّن حق جتديدهما بيدها ويتم 

الـمذكور  للبند  التف�سري  هذا  فاإّن   - �سدها  الـمطعون  اإىل  الطلب  تقدمي  مبجرد 

اإرادتي  اإليه  ما مل تتجه  ا وهو  تلقائياً ا تتجدد  �سرمداً العقدين  مّدة  �ساأنه جعل  من 

الطرفني من خالل البند الثاين للعقدين , ومتى كان ذلك وكان الثابت باالأوراق اأّن 

عربت  وقد  ذلك  الطاعنة  طلبت  عندما  العقدين  جتديد  رف�ست  �سدها  الـمطعون 

رف�س  الـمقدمة  الـم�ستندات  بح�سب  العقدين  جتديد  رف�سها  عن  �سدها  الـمطعون 

�سحيفة الدعوى االبتدائية الثابت منها اإنذار الـمطعون �سدها للطاعنة باالإنذار 

الـموؤرخ 2012/11/20م الثابت من اأ�سفله ا�ستالم الطاعنة له ثم باالإنذار الـموؤرخ 

2013/3/1٨م والذي طلبت الـمطعون �سدها اأن تقوم الطاعنة بت�سليمها الـموقع 

قبل تاريخ 2013/٥/30م ثم تاأ�سرية معايل وزير االإ�سكان برف�س التجديد اأ�سفل 

2013/11/21م , ومتى  اإليه من مدير عام االأرا�سي الـموؤرخة  الر�سالة الـموجهة 

كان ذلك فاإّن طلب الـمطعون �سدها االإخالء والت�سليم من خالل دعواها االأ�سلية يف 

حمله ولـما كان احلكم الـمطعون فيه قد ق�سى بذلك يف الدعوى االأ�سلية وبرف�س 

 , ا  مو�سوعاً الطعن  رف�س  يتعنّي  ثّم  ومن  الطاعنة  من  الـمقامة  الفرعية  الدعوى 

وحتميل الطاعنة بالـم�سروفات ف�سالاً عن م�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب 

الطاعنة  واإلزام  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بالـم�سروفات وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/7م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, و عاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)206(

الطعن رقم 2016/3٨0م

عالمة جتارية )تعريف- حماية – �سروط(  

ال�سلع  - اأو  الـمنتجات  لتمييز  و�سيلة  تكون  اأن  هو  التجارية  العالمة  من  الغر�س 

التي خ�س�ست لها عن غريها, ولذلك فاإّن تقليد العالمة من �ساأنه اأن ي�سلل جمهور 

الـم�ستهلكني الـمخاطبني بهذه العالمة, مما يكون معه عند التقليد النظر اإىل 

اإحدى  ت�سرتك  اأن  يكفي  وال  جمموعها  يف  العالمة  منها  تتكون  التي  العنا�سر 

عنا�سرها يف جزء اأو اأكرث مما حتتويه العالمة االأخرى.

 اأوجب الـم�سرع مبقت�سى الـمادة )36( من الـمر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/67م(  -

ا الأحكام  على من يريد اكت�ساب احلق احل�سري للعالمة اأن يقوم بت�سجيلها وفقاً

هذا القانون, ويوؤخذ يف تقدير الت�سابه الـم�سلل بني العالمتني التجاريتني وعي 

الـتمييز,  على  وقدرتها  بهما  الـمخاطبني  العاديني  الـم�ستهلكني  جمهور  واإدراك 

وكل هذه تعد من م�سائل الواقع التي ي�ستقل بها قا�سي الـمو�سوع.

الــوقـائــع  

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعنة 

اأقامت الدعوى ابتداءاً بطلب احلكم باإلغاء قرار م�سجل العالمة التجارية برف�س 

بالـم�ساريف  �سدها  الـمطعون  اإلزام  مع   )476٥٥( رقم  التجارية  العالمة  ت�سجيل 

بوزارة  التجارية  العالمة  لـم�سجل  تقدمت  الطاعنة  اإن  القول  من  �سند  على  وذلك 

التجارية  العالمة  ت�سجيل  بطلب  االأوىل(  عليها  )الـمدعى  وال�سناعة  التجارة 

بتاريخ   )......( بالعدد  الر�سمية  اجلريدة  يف  عنها  الن�سر  ومت   )........( رقم 

200٨/11/1م ثم تقّدمت ال�سركة الـمطعون �سدها للملكية الفكرية بالـمعار�سة 

رقم )362( العرتا�سها على ت�سجيل العالمة لل�سركة الطاعنة بدعوى ت�سابه تلك 

العالمة  م�سجل  قرار  �سدر  ثم  للطاعنة  الـمملوكة  العالمة  مع  الـمن�سورة  العالمة 



– 1092 –

 )Q( حرف  تعديل  ب�سرط  الطاعنة  ال�سركة  عالمة  ت�سجيل  بقبول  التجارية 

اإعالن  مت  واأّنه  العادي  بالو�سع  كتابته  اإىل  العالمة  يف  مبتكرة  بطريقة  الـمكتوب 

ذلك القرار لل�سركة الطاعنة بتاريخ 2013/1/14م مما حدا بها اإىل اإقامة دعواها 

من  �سورة  عن  عبارة  الـم�ستندات  من  جمموعة  وقدمت  البيان  �سالفة  بطلباتها 

العالمة الـمراد ت�سجيلها و�سور من عالمة ال�سركة الـمطعون �سدها.

فيها  ا خل�س  تقريراً قّدم  ندب خبري  اأول درجة مت  اأمام حمكمة  الدعوى  وبتداول 

اأّن الر�سم الـم�ستخدم لتمثيل احلرف )Q( يف العالمة التجارية اخلا�سة بالطاعنة 

ا الر�سم الـم�ستخدم لتمثيل احلرف )O( يف العالمة التجارية اخلا�سة  ي�سابه ب�سرياً

بال�سركة الـمطعون �سدها بالتمثيل الب�سري واأّن ال�سركة الطاعنة هي االأ�سبق يف 

ا�ستخدام وت�سجيل عالماتها التجارية وقد اعرت�ست الطاعنة على تقرير اخلبري 

وطلبت اإعادة الـماأمورية للخبري لبحث االعرتا�سات , ومت اإعادة الـماأمورية للخبري 

ال�سابق وخل�س يف تقريره التكميلي اإىل اأّن ال�سكل الدائري الـمفّرغ يف عالمة ال�سركة 

الطاعنة م�سابه لل�سكل الدائري الـم�ستخدم بعالمة ال�سركة الـمطعون �سدها واأّن 

هذا ال�سكل هو الـممّيز يف عالمة كل من الطرفني.

ويف  �سكالاً  التظّلم  بقبول  درجة  اأول  حمكمة  ق�ست  2014/6/30م  بجل�سة  وحيث 

ا  الـمو�سوع برف�سه وتاأييد القرار الـمتظلم منه واألزمت الـمتظلم بالـم�ساريف تاأ�سي�ساً

على ما انتهى اإليه اخلبري الـمنتدب يف الدعوى.

م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  ق�ست  الطاعنة  بو�ساطة  احلكم  ذلك  با�ستئناف  وحيث 

الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  اال�ستئناف  مو�سوع  يف  2014/11/24م  بتاريخ 

واإلزام رافعه بالـم�ساريف.

وحيث مل تر�س الطاعنة بذلك احلكم فطعنت عليه بالنق�س رقم )201٥/11م( 

والذي ق�ست فيه الـمحكمة العليا بتاريخ 201٥/12/30م بقبول الطعن �سكالاً ويف 

مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  على  واالإحالة  فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع 

لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة واإلزام الـمطعون �سدهما بالـم�ساريف.

ومن ثّم ق�ست حمكمة ا�ستئناف م�سقط بتاريخ 2016/3/10م يف مو�سوع اال�ستئناف 

اأّن  على  ا  تاأ�سي�ساً بالـم�ساريف  الطاعنة  واإلزام  الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه 

الفقرة )و/2( من الـمادة )36( من قانون الـملكية ال�سناعية رقم )200٨/67م( 
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تن�س على اأّنه )ال تعترب عالمة جتارية وال ت�سجل بهذا الو�سف ما ياأتي » اإذا كانت 

العالمة مطابقة لعالمة اأخرى �سبق ت�سجيلها يف ال�سجل اأو كان هناك طلب يتقّدم 

على طلب ت�سجيل العالمة الـمعنية من حيث تاريخ االإيداع اأو تاريخ االأولوية , فيما 

يتعلق بالب�سائع اأو اخلدمات ذاتها اأو ب�سائع اأو خدمات وثيقة ال�سلة بها اأو اإذا كانت 

م�سابهة اإىل حد من �ساأنه اأن يف�سي اإىل التظليل اأو اللب�س« , وعلى هذا فاإّن الـم�ستفاد 

من الن�سني الـمذكورين باأن الغر�س من العالمة التجارية هو اأن تكون و�سيلة لتمييز 

ي�ستعمل يف  التي  العالمات  بالـمغايرة بني  الغر�س  وال�سلع ويتحقق هذا  الـمنتجات 

غري �سلعة معّينة اأو خدمة وبحيث يرتفع اللب�س بينهما وال يقع جمهور الـم�ستهلكني 

يف اخللط والت�سليل.

هذا ويذهب احلكم الـمطعون فيه يف نهاية االأمر اإىل اأّنه يجب النظر اإىل العالمة 

ككل ولي�س اإىل مفرداتها والعربة باأوجه ال�سبه ولي�س بوجه االختالف وبالتايل فاإّن 

اأّن عالمتها عبارة عن هاللني  الثابت من الـم�ستند الـمقّدم من الـمطعون �سدها هو 

اأحدهما اأكرب واالآخر اأ�سغر واالأخري يدخل يف جتويف ويك�سبها اللون االأحمر بينما 

االأحمر  باللون  ويكت�سي  دائري  ب�سكل  العا�سفة  �سكل  عن  عبارة  الطاعنة  عالمة 

ا  وبالتايل فاإّن البنّي من العالمة الـمراد ت�سجيلها من الـمطعون �سدها مت�سابه ب�سرياً

مع عالمة الطاعنة من حيث ال�سكل العام باالإ�سافة اإىل اللون الـم�ستخدم ف�سالاً عن 

اللب�س  اأن يزيل  ذلك فاإّن الطاعنة مل تقرن ا�سمها مع عالمة الت�سجيل حتى ميكن 

والغمو�س من ذهن الـم�ستهلك.

وحيث مل تر�س الطاعنة بذلك احلكم فطعنت عليه بالنق�س بالطعن الـماثل الذي 

اأعلنت الـمطعون �سدها ب�سحيفته ومل ترد.

وتاأويالاً  ا  تطبيقاً القانون  خمالفة  حا�سله  وحيد  �سبب  على  الطعن  يقوم  وحيث 

ا , وكذا الف�ساد يف اال�ستدالل وذلك من عّدة اأوجه حا�سل االأول منها خمالفة  وتف�سرياً

احلكم الـمطعون فيه للمادة )260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية لعدم 

اتباعه حكم الـمحكمة العليا يف الـم�ساألة القانونية اإذ اأّن حكم الـمحكمة العليا اأكد 

وجود اختالف �سافر بني العالمتني وعدم الت�سابه بينهما وخمالفة ذلك احلكم يوقع 

احلكم الـمطعون فيه حتت طائلة البطالن.

عندما  وذلك  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  بالق�سور  ا  م�سوباً احلكم  جاء  كما 

واأّن  كما  عيوب  من  اعتوره  ما  رغم  اخلبري  تقرير  على  ق�سائه  يف  احلكم  ا�ستدل 
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احلكم مل يعتمد على اأ�سباب م�ستقلة خا�سة واأّنه مل يفح�س دفوع الـمطعون �سدها 

الـمتعلقة بعدم وجود ت�سابه بني العالمتني ومل يتطرق للدفوع الـمتعلقة بالتعقيب 

على تقرير اخلبري واالختالف بني العالمتني اإذ اأّن عالمة الطاعنة تتكون من خطني 

متوازيني مكتوب بينهما باللغة االإجنليزية ا�سم ال�سركة واأّن حرف )Q( كتب على 

�سكل هالل كبري واأخر �سغري معكو�س من الو�سط باللون االأحمر واأ�سفل منها مكتوب 

ا�سم ال�سركة مكتوب باللغة العربية.

الـمحكمة 

اأن الغر�س  اإّن ما تنعى به الطاعنة ال يجد �سنده من القانون والوقائع ذلك  حيث 

من العالمة التجارية هو اأن تكون و�سيلة لتمييز الـمنتجات اأو ال�سلع التي خ�س�ست 

الـم�ستهلكني  جمهور  ي�سلل  اأن  �ساأنه  من  العالمة  تقليد  فاإّن  ولذلك   , غريها  عن  لها 

التي  العنا�سر  اإىل  النظر  التقليد  عند  معه  يكون  مما   , العالمة  بهذه  الـمخاطبني 

تتكون منها العالمة يف جمموعها وال يكفي اأن ت�سرتك اإحدى عنا�سرها يف جزء اأو 

 )36( الـمادة  مبقت�سى  الـم�سرع  اأوجب  لذلك   , االأخرى  العالمة  حتتويه  مما  اأكرث 

ال�سلطاين رقم )200٨/67م( على من يريد اكت�ساب احلق احل�سري  الـمر�سوم  من 

الت�سابه  , ويوؤخذ يف تقدير  القانون  ا الأحكام هذا  اأن يقوم بت�سجيلها وفقاً للعالمة 

العاديني  الـم�ستهلكني  جمهور  واإدراك  وعي  التجاريتني  العالمتني  بني  الـم�سلل 

التي  الواقع  م�سائل  من  تعد  هذه  وكل   , الـتمييز  على  وقدرتهم  بهما  الـمخاطبني 

ي�ستقل بها قا�سي الـمو�سوع.

واإذ يبني على وجه جلي اأّن احلكم الـمطعون فيه قد وجد يف العالمتني الـمذكورتني 

ا مع عالمة الـم�ستاأنف �سدهما الثانية من حيث ال�سكل العام باالإ�سافة  الت�سابه ب�سرياً

ا�سمها مع العالمة  الـم�ستاأنفة مل يقرتن  باأن  الـم�ستخدم ف�سالاً على ذلك  اللون  اإىل 

حتى ميكن اأن يزيل اللب�س والغمو�س من ذهن الـم�ستهلك , كما ذهب اخلبري اإىل اأّن 

ال�سكل الدائري الـمفّرغ الـم�ستخدم من قبل الـمطعون �سدها يف عالمتها التجارية 

م�سابه لل�سكل الدائري الـم�ستخدم يف عالمة كل من الطرفني.

االأمر الذي يكون معه رف�س الطعن واإلزام الطاعنة بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة 

عمالاً بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

الطاعنة  واإلزام  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/11م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)207(

الطعن رقم 2016/6٨6م

اأجل )تقادم- �سقوط( 

االأجل الوارد يف املادة )262( بحري هو اأجل تقادم ولي�س اأجل �سقوط ولئن مل  -

تن�س هذه الـمادة على القواطع التي تطراأ على ذلك االأجل فاإّن قواعد االنقطاع 

الواردة بقانون الـمعامالت الـمدنية ت�سري عليه.

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر الوثائق التي بني عليها 

يف اأن الطاعنة اأقامت الدعوى رقم )2016/9م( اأمام الـمحكمة االبتدائية مب�سقط 

�سد الـمطعون �سدها طالبة احلكم باإلزام باأن توؤدي لها ما قدره )٥٥0/20.414 

ا وخم�سمائة وخم�سني بي�سة  ا واأربعمائة واأربعة ع�سر رياالاً عمانيًّ ر.ع( ع�سرون األفاً

ب�سحيفة  الـمبّينة  الب�سائع  بجلب  قامت  �سدها  الـمطعون  اإن  القول  من  �سند  على 

الدعوى لها واأّنه اأثناء تنزيل الب�سائع تبنّي اأّن بها عفنا ظاهريا ومتت معاينتها من 

قبل الـمخت�سني واأثبتوا التلف احلا�سل بالب�سائع واأّن الـمطعون �سدها رف�ست �سداد 

اإىل  بالطاعنة  حدا  الذي  االأمر  خ�سائر  من  حلقها  عما  وتعوي�سها  الب�سائع  قيمة 

اإقامة هذه الدعوى.

وحيث اّنه بتاريخ 2016/3/24م حكمت الـمحكمة االبتدائية مب�سقط بعدم �سماع 

الدعوى واألزمت الـمدعية بالـم�ساريف.

حتت  باال�ستئناف  فيه  فطعنت  الطاعنة  من  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

بتاريخ  فيه  حكمت  التي  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  )2016/3٥4م(  رقم 

الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  بقبوله  2016/٥/30م 

واألزمت الـم�ستاأنفة بالـم�ساريف.
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العليا  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنت  احلكم  بهذا  الطاعنة  تر�س  مل  وحيث 

بالطعن الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه الـمحكمة يوم 2016/7/10م موقعة 

من الـمحامي : ....  الـمقبول اأمام هذه الـمحكمة ب�سفته وكيالاً عن الطاعنة وقّدم 

�سند الوكالة التي جتيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة ومت اإعالن الـمطعون 

ا. �سدها ب�سحيفة الدعوى فردت عليها مبذكرة طلبت فيها رف�س الطعن مو�سوعاً

احلكم  على  منهما  االأول  بال�سبب  الطاعنة  ونعت  �سببني  على  الطعن  اأقيم  وحيث 

ال  الزمن  مرور  اأّن  مبقولة  الدفاع  بحق  واالإخالل  القانون  خمالفة  فيه  الـمطعون 

يكفي بذاته لعدم �سماع الدعوى باحلق بل يجب فوق ذلك اأن يكون مقروناًا بانعدام 

العذر يف ترك هذا الزمن مير دون رفع الدعوى باحلق فوجود العذر ال مينع �سماع 

الدعوى مهما كانت مّدة الرتك والعذر الذي ت�ستند عليه الطاعنة ب�ساأن التاأخري 

يف رفع الدعوى هو وجود مفاو�سات جدّية كانت جتري بينها وبني الـمطعون �سدها 

قد  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  اإال  الطرفني  بني  الـمتبادلة  الر�سائل  من  البنّي  ح�سب 

بالـمادة  الوارد  االأجل  مدلول  خ�سو�س  يف  والتخمني  الظن  على  اأ�سبابه  اأ�س�س 

)262( من قانون البحري الُعماين اإذ اعترب اأّن ذلك االأجل هو اأجل �سقوط ولي�س 

اأجل تقادم طبق ما تدل عليه �سياغة ن�س تلك الـمادة واحلال اأّن ن�س تلك الـمادة 

ا والعام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخ�س�سه واإذا مل يتعر�س القانون  جاء عاماً

البحري يف تلك الـمادة اإىل انقطاع االأجل الوارد بها فاإنه يرجع يف هذه احلالة اإىل 

قانون الـمعامالت الـمدنية وخا�سة الـمواد )346( و )349( و )3٥0( الواردة به 

والـمتعلقة باأ�سباب انقطاع اأجل التقادم خا�سة واأّن االأجل الوارد يف الـمادة )262( 

ال�سالفة البيان اأجل تقادم ولي�س اأجل �سقوط طبق ما ذهب اإليه احلكم الطعني هذا 

الـمطعون  اإقرار  منها  فالثابت  الطرفني  بني  والـمتبادلة  بها  املتحجج  الر�سائل  واأّن 

الـمر�سلة  بالب�سائع  حدثت  التي  التلفيات  ب�ساأن  الطاعنة  مع  وتفاو�سها  �سدها 

وتفاو�سها مع الطاعنة ب�ساأن اإيجاد توافق بينهما ب�ساأن هذا االأمر وعليه فما دامت 

ا من الـمطعون �سدها  تلك الر�سائل الـمتداولة بني الطرفني حتمل يف م�سمونها اإقراراً

ا  بـم�سوؤوليتها عن اخل�سارة التي وقعت على الطاعنة وحتمل يف ذات الوقت تفاو�ساً

اإىل اإيجاد �سيغة التفاق م�سرتك ينهي هذا االأمر وهذه مل يتخللها اكتمال عامني 

كاملني بني اإحداها واأخرى بل ظّلت متوا�سلة حتى بعد رفع هذه الدعوى.

هذا واأّن الر�سائل االلكرتونية لها حجّيتها يف االإثبات من ذلك اأن الـمادة )11( من 

قانون الـمعامالت االلكرتونية تن�س على اأّنه ))عند تطبيق قواعد االإثبات يف اأي 
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اإجراءات قانونية ال يحول دون قبول الر�سالة االإلكرتونية اأن تكون قد جاءت يف 

غري �سكلها االأ�سلي اإذا كانت الر�سالة اأف�سل دليل يتوقع بدرجة مقبولة اأن يح�سل 

عليها ال�سخ�س الذي يقّدمه وتكون لهذه الر�سالة حجّية يف االإثبات(( هذا وتن�س 

قيمة  عليها  الـموقع  للر�سائل  )تكون   : الُعماين  االإثبات  قانون  من   )17( الـمادة 

ا اإذا كان اأ�سلها الـمودع  الـمحرر العريف يف االإثبات وتكون للربقيات هذه القيمة اأي�ساً

يقوم  حتى  الأ�سلها  مطابقة  الربقية  وتعترب  مر�سلها  من  ا  موقعاً الت�سدير  مكتب  يف 

�سبيل  على  اإال  بها  يعتد  فال  الربقية  اأ�سل  يوجد  مل  فاإذا  ذلك  عك�س  على  الدليل 

اال�ستئنا�س( وعليه فعلى �سوء الـمواد )346( و )349( و )3٥0( من القانون الـمدين 

ال  باأنها  اال�ستئناف  حمكمة  عنه  قالت  كما  لي�س  الدعوى  �سماع  لعدم  الـمدة  فاإّن 

تخ�سع للوقف واالنقطاع اإذا اأثبت الطاعنة وبالقانون باأن تلك الـمدة تخ�سع للوقت 

الـمدة  تلك  فاإّن  الطرفني  بني  الـمتبادلة  الر�سائل  تلك  اإىل  فباال�ستناد  واالنقطاع 

التي  التلفيات  ب�ساأن  الطاعنة  مع  وتفاو�سها  �سدها  الـمطعون  باإقرار  انقطعت  قد 

حدثت بالب�سائع وتفاو�سها مع الطاعنة ب�ساأن اإيجاد توافق فيما بينهما ب�ساأن هذا 

االأمر اإذ كان اآخر الـمرا�سالت بني الطرفني كان بتاريخ 2016/1/21م وذلك عندما 

قامت الطاعنة با�ستالم ر�سالة اإلكرتونية من الـمطعون �سدها تطلب مبقت�ساها من 

الطاعنة اإعادة اإر�سال وثائق الـمطالبات الإعادة مراجعتها وبذات التاريخ مت الرد 

عليها من الطاعنة باأّنه مت اللجوء اإىل حمكمة اال�ستئناف اإال اأّن حمكمة اال�ستئناف 

التفتت عن ذلك , هذا واأّن عقد النقل البحري يعّد من االأعمال التجارية فبالتايل 

ا لن�س الفقرة رقم )16( من الـمادة  فهو يخ�سع لقانون التجارة الُعماين وذلك طبقاً

ا النقل  )9( من هذا القانون والتي تن�س على اأّنه ))يعّد بوجه خا�س عمالاً جتارياً

فاإّن العقد البحري يخ�سع لقانون التجارة  ا لذلك  ا( مبا يكون تبعاً ا وجواً ا وبحراً براً

الُعماين ومبا اأّن الـمدة الـمقررة لعدم �سماع الدعوى تنقطع طبق الـمواد القانونية 

الُعماين  التجارة  قانون  من   )1٥7( الـمادة  ن�س  اإىل  وبالرجوع  ا  �سلفاً اإليها  الـم�سار 

يت�سح باأّنها وبعد اأن تكّلمت عن م�سوؤولية الناقل عن التلف الكلي اأو اجلزئي يف عقد 

نقل االأ�سياء ذكرت يف نهايتها باأّنه ))ال يجوز اأن يتم�سك بالتقادم من �سدر منه خطاأ 

اإذ  ال�سابقة((  اتفاق على خمالفة االأحكام  اأو خطاأ ج�سيم ويقع باطالاً كل  عمدي 

البنّي من خالل ن�س هذه الـمادة اأّنه طالـما قد ثبت خطاأ ج�سيم من الناقل للب�سائع 

هذه  يف  بالتقادم  التم�سك  يجوز  ال  بالتايل  فاإّنه  للب�سائع  الكلي  التلف  عليه  ترتب 

االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  ذكرت  الطاعنة  وكانت  كذلك  االأمر  كان  ولـما  الدعوى 

واال�ستئنافية وجود خطاأ ج�سيم وموؤكد من جانب الـمطعون �سدها وقد تاأكد هذا 
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من خالل االأفا�سل الـمنوط بهم معاينة الب�سائع ووقع التقرير ومبوجب تقريرهم 

هذا فقد اأقروا بتلف الب�سائع وعدم �سالحيتها لال�ستهالك االآدمي واأّن �سبب العطب 

اأو العفن احلادث فيها كان نتيجة لتذبذب درجة حرارة احلاوية التابعة للمطعون 

داخل  اإىل  ت�سّربت  احلاوية  داخل  بكترييا  وجود  مع  الرحلة  اأيام  طيلة  �سدها 

فلما كان هذا اخلطاأ من  الب�ساعة  ونتج عن ذلك تعفن  الب�ساعة  واأتلفت  الكراتني 

اإال باخلطاأ اجل�سيم فبالتايل ما كان ينبغي  الـمطعون �سدها ال ميكن و�سفه  جانب 

واحلال هكذا اأن حتكم حمكمة اال�ستئناف مبا حكمت به ب�ساأن عدم اإعمال قاعدة 

التقادم ب�ساأن هذه الدعوى خا�سة يف ظل وجود الـمادة )1٥7( ال�سالفة الذكر وما 

كان لها اأن توؤيد ما ذهبت اإليه حمكمة اأول درجة ب�ساأن عدم ثبوت اخلطاأ اجل�سيم يف 

جانب الـمطعون �سدها خا�سة واأّن هذا التقرير الـم�سار اإليه بعاليه قد مت تاأييده 

من قبل مفت�سي البلدية باالإ�سافة اإىل وجود بع�س الدالئل االأخرى على هذا اخلطاأ 

من قبلهم مثل تقرير الـمعاينة و�سورة درجة احلرارة الـمقروءة من عداد احلرارة 

ال  والتي  اجل�سيمة  االأخطاء  تلك  كل  وكانت  كذلك  االأمر  كان  فلّما  الرحلة  اأثناء 

ميكن و�سفها اإال كذلك قد ت�سببت يف التلف الكلي للب�سائع وبناء عليه وباإنزال ن�س 

الـمادة )1٥7( من قانون التجارة على هذه الواقعة فاإّنه يتبنّي عدم جواز التم�سك 

الـمطعون �سدها هو  واأّن اخلطاأ اجل�سيم من جانب  الدعوى هذا  �سماع  بالتقادم يف 

الذي ت�سبب يف تلف الب�سائع وبالتايل عدم جواز التم�سك يف تلف الب�سائع وبالتايل 

عدم جواز التم�سك بالتقادم هو اأّنه قد ثبت من خالل تقارير الـمعاينة عدم و�سع 

ا عن مكامن اخلطورة الـمتمثلة يف اأماكن تواجد البكترييا فلو  الب�سائع ور�سها بعيداً

ا يف اأماكن ذات تهوية وبعيدة عن  اأّن الـمطعون �سدها قد قامت بر�س الب�سائع جّيداً

م�سادر البكترييا ما ت�سّرب اإليها العفن اأو اأ�سابها التلف ولـما كان االأمر كذلك ولـما 

ه  ال�سيء ور�سّ الناقل ب�سحن  الُعماين تلزم  الـمادة )166( من قانون التجارة  كانت 

ه يف و�سيلة النقل(( فلما  ت على اأّنه ))يلتزم الناقل ب�سحن ال�سيء ور�سّ ا اإذ ن�سّ جّيداً

ا  كان االأمر كذلك وكانت الـمطعون �سدها مل تلتزم ال�سواب وارتكبت خطاأ ج�سيماً

معه  ترى  الذي  االأمر  بالب�سائع  التلف  هذا  حدوث  عنه  نتج  مما  بذلك  قيامها  يف 

الطاعنة خطاأ حمكمة اال�ستئناف ب�ساأن مت�سكها مبّدة التقادم الواردة بن�س الـمادة 

)262( من القانون البحري دون مراعاة لـما تقّدم من اأخطاء ج�سيمة قد اقرتفتها 

الـمطعون �سدها وت�سببت يف �سرر بليغ للطاعنة , هذا واأّن الـمادة )17٥( من قانون 

ال�سيء  م�سوؤوليته عن هالك  ينفي  اأن  للناقل  باأّنه ))ال يجوز  حت  و�سّ التجارة قد 

اأو تلفه اأو التاأخري يف ت�سليمه اإال باإثبات القّوة القاهرة اأو العيب الذاتي يف ال�سيء 
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الـمطعون  وكانت  كذلك  االأمر  اأّن  ومبا  اإليه((  الـمر�سل  خطاأ  اأو  الـمر�سل  خطاأ  اأو 

�سدها مل ت�ستطع اأن تنكر بل واأقّرت مبوجب تفاو�سها مع الطاعنة باأن حدوث هذا 

الثابت  من  وكان  كذلك  االأمر  كان  فلما  منها  خطاأ  نتيجة  كان  قد  بالب�سائع  التلف 

بـ  الـمقدرة  الب�ساعة  قيمة  من  حرمانه  يف  متثل  للطاعنة  ج�سيم  �سرر  حدوث  هو 

لـمحكمة  يحق  كان  ما  اأّنه  الطاعنة  معه  ترى  الذي  االأمر  ر.ع(   20.412/٥٥0(

ب�ساأن  البحري  القانون  يف  عليه  والـمن�سو�س  الـمقرر  بالتقادم  التم�سك  اال�ستئناف 

ا بنق�سه. عدم �سماع الدعوى ويكون حكمها بالتايل قد �سابه البطالن حرياً

ونعت الطاعنة بال�سبب الثاين على احلكم الـمطعون فيه الق�سور يف الت�سبيب مبقولة 

الدعوى  �سماع  بعدم  احلكم  اإىل  اال�ستئناف  حمكمة  ذهبت  عندما  واأّنه  وحتى  اأّنه 

ا اإىل الـمادة )262( من القانون البحري فاإّن ذلك كان يحتم عليها التعّر�س  ا�ستناداً

الـمادة  اإىل  ا  ال�سار وا�ستناداً الفعل  الـمدنية عن  الـم�سوؤولية  لـم�ساألة طلب تعوي�س 

اأتلف  ))من  اأّنه  على  تن�س  والتي  الُعماين  الـمدنية  الـمعامالت  قانون  من   )1٨7(

ا وذلك مع مراعاة  ا وقيمته اإن كان قيمياً مال غريه اأو اأف�سده عّو�س مثله اإن كان مثلياً

الـمحكمة  الواجب على  ما تقّدم كان من  للم�سوؤولية(( وبناء على  العامة  االأحكام 

ا لهذا الن�س القانوين ولكنها  اأن تتعر�س لطلب التعوي�س من قبل الطاعنة ا�ستناداً

خا�سة  االإغفال  لذلك  ا  �سبباً تعلم  ال  والطاعنة  وتف�سيالاً  جملة  ذلك  عن  تغافلت 

ن�س  وبا�ستقراء  ال�سار  الفعل  عن  للم�سوؤولية  العامة  االأحكام  اإىل  بالرجوع  واأّنه 

اأّنه  فاإنها تن�س على  ا  �سلفاً اإليه  الـم�سار  القانون  الـمادة )1٨٥( من  الفقرة )1( من 

�سنوات  خم�س  انق�ساء  بعد  ال�سار  الفعل  عن  النا�سئة  التعوي�س  دعوى  ت�سمع  ))ال 

, اإذ من الثابت  من اليوم الذي علم فيه الـم�سرور بحدوث ال�سرر وبالـم�سوؤول عنه 

هو اأّنه مل متر خم�س �سنوات على واقعة اإتالف الب�ساعة وبالتايل من الواجب على 

الـمحكمة اأن تتعر�س لذلك االأمر وحتكم للطاعنة بالتعوي�س الـمطلوب ب�سحيفة 

دعواها الـمعّدلة والـمقّدرة بع�سرين األف ريال )20.000 ر.ع( اإال اأّنها اأعر�ست عن 

حت الطاعنة اإىل حمكمة اال�ستئناف باأّنها عّدلت دعواها يف خ�سو�س  ذلك ولقد و�سّ

ت النظر عن ذلك  الطلبات اأمام الـمحكمة االبتدائية اإال اأّن حمكمة اال�ستئناف غ�سّ

واأّيدت احلكم الـم�ستاأنف فاإّنه بذلك يكون حكمها قا�سر الت�سبيب ي�ستوجب نق�سه.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل :

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه ال�سكلية فيكون بذلك مقبوالاً �سكالاً

من حيث الـمو�سوع :
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باأجل  يتعلق  فيما  للطعن  االأول  بال�سبب  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اإّن  حيث 

رفع الدعوى اأمام الق�ساء وال�سالف اإيراده تف�سيالاً ب�سدر هذا احلكم �سديد ذلك اأن 

الـمادة )262( من القانون البحري ال�سادر بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )19٨1/3٥م( 

تن�س على اأّنه )) 1- ال ت�سمع الدعاوى النا�سئة عن عقد النقل البحري مب�سي �سنتني 

وبالن�سبة   -2  , لت�سليمها  ا  حمدداً كان  الذي  التاريخ  اأو  الب�ساعة  ت�سليم  تاريخ  من 

لطلب ا�سرتداد ما دفع بغري وجه حق تبداأ الـمدة من يوم ن�سوء احلق يف اال�سرتداد(( 

وموؤدى هذه الـمادة اأّن االأجل الوارد بها هو اأجل تقادم ولي�س اأجل �سقوط ولئن مل 

الـمادة على القواطع التي تطراأ على ذلك االأجل فاإّن قواعد االنقطاع  تن�س هذه 

من  البنّي  وكان  ذلك  كان  ولـما   , عليه  ت�سري  الـمدنية  الـمعامالت  بقانون  الواردة 

احلكم الـمطعون فيه اأّنه قد اعترب اأّن االأجل الواردة بالـمادة )262( الـمذكورة هو 

اأجل �سقوط واحلال اأّن ذلك االأجل هو اأجل تقادم فاإّنه بذلك قد اأخطاأ يف تاأويل 

وتطبيق تلك الـمادة يتوجب نق�سه.

وحيث اإّن البنّي من مطالعة الر�سائل الـمتبادلة بني الطرفني اأّن الطاعنة تهدف من 

احلا�سل  التلف  جراء  من  لها  احلا�سلة  االأ�سرار  بتعوي�س  للمطالبة  ر�سائلها  خالل 

اأّن هذه  الـمطعون �سدها  ال�سادرة عن  الر�سائل  الوا�سح من  اأّن  الب�ساعة بدليل  يف 

االأخرية طلبت من الطاعنة باأن توجه لها الوثائق اخلا�سة بالـمطالبة طبق البنّي 

من الر�سالة ال�سادرة عنها بتاريخ 2013/10/31م واأكدت ذلك بالر�سالة ال�سادرة 

اإن�ساء  يف  الطرفني  رغبة  على  دليالاً  ينه�س  ما  وهذا  2016/1/21م  بتاريخ  عنها 

ا يف �ساأن تلف الب�ساعة واإال لـما تبادل الطرفان الر�سائل يف �ساأن ذلك وهو ما  توافقاً

الـمو�سوع من الق�ساء  اإليه حمكمة  ا للتقادم ومن ثّم فاإّن ما انتهت  ا قاطعاً يعدُّ عذراً

 )262( بالـمادة  لها  الـمحدد  الزمني  النطاق  خارج  لرفعها  الدعوى  �سماع  بعدم 

ال�سالفة الت�سمني والعتبار اأّن تلك الر�سائل ال تقطع التقادم جاء فا�سد اال�ستدالل 

وحيث اأّنه لـما تقّدم يتعنّي نق�س احلكم الـمطعون فيه دون حاجة للرد على ال�سبب 

الثاين للطعن واإحالة الدعوى اإىل حمكمة االبتدائية م�سقط لتحكم فيها من جديد 

واألزمت الـمطعون �سدها بالـم�سروفات ورد الكفالة للطاعنة عمالاً بالـمواد )1٨3 , 

247 , 2٥9 , 260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

واإحالة الدعوى اإىل الـمحكمة االبتدائية مب�سقط لتحكم فيها من جديد واألزمت 

الـمطعون �سدها بالـم�سروفات ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/1٨م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)20٨(

الطعن رقم 2016/696م

عقد )ف�سخ- �سروط( 

ا  - ا اأم اتفاقياً ي�سرتط لقيام احلق يف ف�سخ العقد بوجه عام اأي �سواء كان ق�سائياً

توافر ثالثة �سروط اأولها اأن يكون العقد من العقود الـملزمة للجانبني وثانيهما 

اأن يتخلف اأحد الطرفني عن تنفيذ التزامه, وثالثهما عدم تق�سري طالب الف�سخ 

يف تنفيذ التزامه.

الــوقـائــع  

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعنة 

مبلغ  لها  توؤدي  باأن  �سدها  الـمطعون  باإلزام  احلكم  بطلب  ابتداء  الدعوى  اأقامت 

ا عن االأ�سرار الناجمة عن ف�سخ عقد  )٥.000ر.ع( خم�سة اآالف ريال ُعماين تعوي�ساً

االإيجار اخلا�س بق�سم الـماأكوالت , وذلك على �سند من القول باأن الـمطعون �سدها 

الطاعنة بتجهيز  باأن تقوم  ا  اأبرمت معها عقداً , وقد  الــمميز  اللمي�س  متتلك مقهى 

الـمقهى على جزء ف�ساء منها وجتهيزها بكافة االأجهزة  الـماأكوالت بجانب  غرفة 

واالأثاث وذلك على نفقة الطاعنة والتي تقوم بت�سغيل ومزاولة ن�ساط الـماأكوالت 

ا للمطعون �سدها  ا بواقع )200ر.ع( �سهريًّ حل�سابها ودفع مبلغ )2.400 ر.ع( �سنوياً

ورواتب  ومياه  كهرباء  من  االأخرى  االلتزامات  ودفع   , الت�سغيل  تاريخ  من  ا  اعتباراً

عمال , وقد قامت الطاعنة بذلك , ويف 2011/11/11م بداأ ت�سغيل الن�ساط ودفع 

الـمكان  تخّرب  �سدها  بالـمطعون  فوجئ  2012/٥/27م  يف  اأّنه  اإال  االإيجار  قيمة 

بالواقعة  جزائية  �سكوى  فقّدم  واالأدوات  االأجهزة  على  وت�ستويل  الغرفة  وتزيل 

وح�سر الـمفّو�سون بالتوقيع اأمام االدعاء العام واأقروا بالواقعة ومت ت�سليم بع�س 

الـمنقوالت ورف�سوا ت�سليم الباقي مما حدا به لرفع هذه الدعوى.

مذكرة  �سده  الـمطعون  وكيل  قّدم  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الدعوى  وبتداول 
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بدفاعه ودفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها بالدعوى )2014/1٥0م( 

وطلب  م�سقط  ا�ستئناف  )2014/497م(  برقم  الطاعنة  ا�ستاأنفتها  والتي  مدين 

�سدها  الـمطعون  وقّدمت  للتحقيق  الدعوى  اإحالة  ا  واحتياطيًّ الدعوى  رف�س 

الـمحكمة االبتدائية �سم الدعوى  مذكرة بدفاعها وطلبت رف�س الدعوى وقررت 

)2014/1٥0م( فردي م�سقط املتحجج بها للدعوى الـماثلة.

وبجل�سة 2016/4/10م ق�ست بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها يف الدعوى 

)2014/497م(  رقم  باحلكم  ا  ا�ستئنافياً والـموؤيد  م�سقط  فردي  )2014/1٥0م( 

ا�ستئناف م�سقط واألزمت الـمدعي بالـم�ساريف , ومل تر�س الطاعنة بذلك احلكم 

فطعنت فيه باال�ستئناف الـماثل الذي طلبت فيه اإعادة الدعوى لـمحكمة اأول درجة 

للف�سل يف مو�سوعها.

ويف  �سكالاً  بقبوله  2016/6/6م  بتاريخ  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  ق�ست  وحيث 

ا  الـمو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف واألزمت الـم�ستاأنفة بالـم�ساريف تاأ�سي�ساً

اأ�سا�س  نف�سها  هي  االآن  التعوي�س  عليها  الـموؤ�س�س  الواقعة  كانت  طالـما  اأّنه  على 

الدعويني وطالـما �سدر احلكم بالرف�س على اأ�سا�س عدم ثبوت ن�سبة تلك االأفعال 

للمطعون �سدها وهو نفي ح�سم باليمني احلا�سمة التي اأداها ممثل الـمطعون �سدها 

�سمن احلكم اال�ستئنايف رقم )2014/497م( فاإّن هذه الـمحكمة تكون معزولة عن 

اإعادة البحث فيما اأثبته التقا�سي ال�سابق باليمني احلا�سمة يف حكم نهائي وهو حكم 

يرجح على قرار احلفظ ال�سادر من االدعاء العام لـما اأناطه القانون من حجّية االأمر 

املق�سي فيه للحكم ال�سابق والـمثبت على افتقار الدعوى الـماثلة لعن�سرها الواقعي 

والـمتمثل يف انتفاء ثبوت اخلطاأ االأمر الذي يتعنّي معه تاأييد حكم الرف�س.

وحيث مل تر�س الطاعنة بذلك احلكم فطعنت عليه بالنق�س بالطعن الـماثل الذي 

اأعلنت الـمطعون �سدها ب�سحيفته وتقّدم حماميها مبذكرة طلب يف حم�سلتها رف�س 

الطعن واإلزام الطاعنة بالـم�ساريف.

الــمــحــكــمــة

الدعوى  اأ�سباب ت�سب يف معني واحد وهو اختالف  الطعن على ثالثة  وحيث يقوم 

ال�سرتداد  تهدف  كانت  ال�سابقة  الدعوى  اأّن  اإذ  احلالية  الدعوى  عن  ال�سابقة 

عقد  بف�سخ  تتعلق  فهي  احلالية  الدعوى  اأما   , بها  اليمني  تعّلقت  وقد  الـمنقوالت 
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االإيجار والتعوي�س عنه.

وحيث اأّنه باالطالع على الدعوى رقم )2014/1٥0م( الـمقامة من مالك الـموؤ�س�سة 

الطرفني  ميثالن  وهما  و.......   ..... من  كل  �سد   ........... الـمدعو  الطاعنة 

مبا  والـمطالبة  العقد  ف�سخ  على  تقوم  احلالية  الدعوى  اأّن  تبنّي  الدعوى  هذه  يف 

منفردة  العقد  بف�سخ  �سدها  الـمطعون  لقيام  ذلك  نتيجة  خ�سائر  من  الطاعن  حلق 

اإذ ال يجوز الأحد  الـمدنية  الـمعامالت  الـمادة )167( من قانون  لن�س  بالـمخالفة 

الـمتعاقدين ف�سخ العقد اأو تعديله اإال بالرتا�سي وقد قامت الـمطعون �سدها بف�سخ 

العقد منفردة اأي اأنها قامت بحل الرابطة العقدية النا�سئة عن العقد ويتمثل ذلك 

يف اإزالة حمل العقد دون موافقة الطاعن اأو �سدور حكم باالإزالة.

هذا وقد ا�ستقرت اأحكام هذه الـمحكمة وكذا ما ذهب اإليه الفقه اإىل اأّنه ي�سرتط 

ا توافر ثالثة �سروط  ا اأم اتفاقياً لقيام احلق يف الف�سخ بوجه عام اأي �سواء كان ق�سائياً

اأولها اأن يكون العقد من العقود الـملزمة للجانبني وثانيهما اأن يتخلف اأحد الطرفني 

عن تنفيذ التزامه , وثالثهما عدم تق�سري طالب الف�سخ يف تنفيذ التزامه.

ال�سروط  هذه  من  اأي  توفر  دون  �سدها  الـمطعون  من  ا  منفرداً العقد  ف�سخ  جاء  واإذ 

الـمطعون فيه  الق�ساء بنق�س احلكم  الف�سخ يقع باطالاً االأمر الذي يتعنّي معه  فاإّن 

اأول درجة للف�سل يف مو�سوعها واإلزام الـمطعون �سدها  واإحالة الدعوى لـمحكمة 

االإجراءات  قانون  من   )261( بالـمادة  عمالاً  للطاعن  الكفالة  ورد  بالـم�ساريف 

الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اأول درجة لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/1٨م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)209(

الطعن رقم 2016/7٥٨م

قا�سي تنفيذ) اخت�سا�س- قرار – طعن – �سروط( 

ا وهو اخت�سا�س متعلق بالنظام  - ا نوعياً يخت�س قا�سي التنفيذ دون غريه اخت�سا�ساً

العام مبا يعني اأّنه اإذا رفعت منازعة متعلقة بالتنفيذ مما يدخل يف اخت�سا�س 

اأن  قا�سي التنفيذ اإىل حمكمة اأخرى فاإنه يجب على هذه الـمحكمة االأخرية 

ا لـما جاء يف الـمادة )339( من  تق�سي بعدم اخت�سا�سها من تلقاء نف�سها , ووفقاً

يف  ا  اأحكاماً ي�سدر  التنفيذ  قا�سي  فاإّن  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون 

اأن  ذلك  وموؤدى  وقتية  اأو  مو�سوعية  الـمنازعات  كانت  �سواء  التنفيذ  منازعات 

قرارات قا�سي التنفيذ مما يدخل يف اخت�سا�سه ال يجوز الطعن فيها باال�ستئناف 

ا للتف�سيل  ا يف الـمنازعة التنفيذية ووفقاً اإال بعد اأن ي�سدر قا�سي التنفيذ حكماً

الوارد بالـمادة )339( اأي بح�سب نوعية الـمنازعة التنفيذية وقيمتها.

التنفيذية  - الـمنازعة  بنظر  اال�ستئناف  لـمحكمة  النوعي  االخت�سا�س  عدم 

باإجراءات  وذلك  بنظره  االبتدائية  بالـمحكمة  التنفيذ  دائرة  وباخت�سا�س 

جديدة عمالاً بالـمادة )260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

الوقائع 

)2014/121م(  بالرقم  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتلخ�س 

الدائرة التجارية مبحكمة ا�ستئناف نزوى ومن �سائر االأوراق الـمتعلقة به ويف حدود 

ما يتطلب الف�سل يف الطعن الـماثل اأّن قا�سي التنفيذ بالـمحكمة االبتدائية نزوى 

ا يف التنفيذ رقم )2011/1٨٨م( - الـمقّيد بني ذات االأطراف  كان قد اأ�سدر قراراً

الـمنفذ   - �سدها  الـمطعون  ال�سركة  بذمة  الـمتبقية  الـمديونية  مبوجبه  حدد   -

�سدها يف التنفيذ الـمذكور - وبلغت الـمديونية على االأخرية مبلغ )13.669 ر.ع( 

ا لـما مت ال�سلح عليه بني الطرفني و�سدر احلكم  ناجتة عن الغرامات التاأخريية وفقاً
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كاإثباته باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم )2010/10٥م( الدائرة التجارية نزوى 

�سالف  التنفيذ  به  قّيد  الذي  التنفيذي  ال�سند  هو  والذي  2011/2/9م  بجل�سة 

الذكر.

واألزمت  2014/11/20م  بجل�سة  الذكر  �سالف  قراره  التنفيذ  قا�سي  اأ�سدر  وقد 

مبوجبه الـمطعون �سدها باأن توؤدي الـمبلغ الذي مت حتديده باجلل�سة الـمذكورة 

للطاعنة خالل ع�سرة اأيام من تاريخه.

بقرار  )2011/1٨٨م(  التنفيذ  يف   - �سدها  الـمنفذ   - �سدها  الـمطعون  تقبل  مل 

نزوى  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  اأودعتها  ا�ستئناف  �سحيفة  فقّدمت  التنفيذ  قا�سي 

. بتاريخ 2014/11/30م وطلبت يف ختام ال�سحيفة اأوالاً : قبول اال�ستئناف �سكالاً

ا : يف الـمو�سوع باإلغاء القرار ال�سادر من قا�سي التنفيذ بجل�سة 2014/11/20م  وثانياً

والق�ساء برف�س طلب الطاعنة وبعدم �سالحية ال�سند التنفيذي.

قامت الدائرة التجارية مبحكمة اال�ستئناف نزوى بتكييف طلبات الـمطعون �سدها 

يف ال�سحيفة الـمقّدمة اإليها بتاريخ 2014/11/30م على اأ�سا�س اأنها تظّلم من قرار 

التظّلم  يف  احلكم  2016/6/16م  بجل�سة  واأ�سدرت  الذكر  �سالف  التنفيذ  قا�سي 

وجاء منطوقه كاالآتي:

))حكمت الـمحكمة بقبول التظّلم �سكالاً , ويف الـمو�سوع باإلغاء قرار قا�سي التنفيذ 

األف  وقدره  به  الـمحكوم  من  الباقي  الـمبلغ  بتنفيذ  الـمتظّلمة  باإلزام  والق�ساء 

ر.ع(   1.421/603( بي�سات  وثالثة  و�ستمائة  رياالاً  وع�سرون  وواحد  واأربعمائة 

وباإلزام الـمتظلمة مب�ساريف التظلم.

فيه  فطعنت  للتمويل  ا.......  ال�سركة  الطاعنة  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يجد  ومل 

بطريق النق�س بالطعن الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر الـمحكمة العليا بتاريخ 

الـمحكمة  لدى  الـمقبول  الـمحامي   ........... اال�ستاذ  من  2016/4/26م موقعة 

له ذلك وكذلك  �سند وكالة يجيز  العامري وقّدم  مهند  والذي يعمل مبكتب  العليا 

ال�سحيفة  ختام  يف  وطلب   , قانوناًا  الـمقررين  والكفالة  الر�سم  �سداد  يفيد  ما  قّدم 

م�سدرة  الـمحكمة  اإىل  وباالإحالة  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  قبول 

ا اإلغاء احلكم الـمطعون فيه  احلكم الـمطعون فيه لتف�سل فيه من جديد , واحتياطيًّ

والق�ساء من جديد بتاأييد قرار قا�سي التنفيذ الـموؤرخ 2016/4/20م.
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ومت اإعالن الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن وردت عليها يف الـميعاد مبذكرة طلبت 

يف ختامها رف�س الطعن.

الـمــحــكــمــة  

وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية.

اأو  واليتها  النتفاء  الـمحكمة  اخت�سا�س  بعدم  الدفع  اأّن  قانوناًا  الـمقرر  اإّن  وحيث 

ل�سبب نوع الدعوى تق�سي به الـمحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز اإبداوؤه يف اأية حالة 

تكون عليها الدعوى.

ومتى كان ذلك وكان التظّلم الـمرفوع من الـمطعون �سدها �سركة النهو�س للتجارة 

بتاريخ  نزوى  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  الـمودعة  ل�سحيفتها  ا  وفقاً والـمقاوالت 

)2011/1٨٨م(  رقم  التنفيذ  يف  منازعة  كونه  عن  يخرج  ال  2014/11/30م 

ويخت�س بنظرها - عمالاً بالـمادة )33٥( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية 

العام  بالنظام  متعلق  اخت�سا�س  وهو  ا  نوعياً ا  اخت�سا�ساً غريه  دون  التنفيذ  قا�سي   -

قا�سي  اخت�سا�س  يف  يدخل  مما  بالتنفيذ  متعلقة  منازعة  رفعت  اإذا  اأّنه  يعني  مبا 

التنفيذ اإىل حمكمة اأخرى فاإنه يجب على هذه الـمحكمة االأخرية اأن تق�سي بعدم 

ا لـما جاء يف الـمادة )339( من قانون االإجراءات  اخت�سا�سها من تلقاء نف�سها , ووفقاً

ا  ا يف منازعات التنفيذ �سواءاً الـمدنية والتجارية فاإّن قا�سي التنفيذ ي�سدر اأحكاماً

مما  التنفيذ  قا�سي  قرارات  اأن  ذلك  وموؤدى  وقتية  اأو  مو�سوعية  الـمنازعات  كانت 

قا�سي  ي�سدر  اأن  بعد  اإال  باال�ستئناف  فيها  الطعن  يجوز  ال  اخت�سا�سه  يف  يدخل 

اأي  الوارد بالـمادة )339(  للتف�سيل  ا  التنفيذية ووفقاً الـمنازعة  ا يف  التنفيذ حكماً

بح�سب نوعية الـمنازعة التنفيذية وقيمتها.

ا يف التنفيذ رقم )2011/1٨٨م( وهو  ومن هذا كل فاإّن قا�سي التنفيذ اأ�سدر قراراً

مو�سوع  التنفيذية  الـمنازعة  بنظر  الـمخت�س  هو  واّنه  اخت�سا�سه  يف  يدخل  مما 

ال�سحيفة الـمقّدمة لـمحكمة اال�ستئناف نزوى بتاريخ 2014/11/30م ومن ثم تكون 

حمكمة اال�ستئناف نزوى - الـمرفوع اأمامها التظّلم والذي هو يف حقيقته منازعة يف 

ا بنظره �سرورة اأّن االخت�سا�س  التنفيذ رقم )2011/1٨٨م( - غري خمت�سة نوعياً

النوعي بنظر الـمنازعات التنفيذية �سواء كانت مو�سوعية اأو وقتية تنعقد لدائرة 

التنفيذ بالـمحكمة االبتدائية نزوى وذلك اإعماالاً لن�س الـمادة )33٥( من قانون 

قد  فيه  الـمطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ومتى   , والتجارية  الـمدنية  االإجراءات 
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خالف هذا الراأي عندما قبل االخت�سا�س بنظر الـمنازعة الـمو�سوعية واأ�سدر فيها 

احلكم الـمطعون فيه مما يتعنّي معه نق�سه والت�سدي للمنازعة رقم )2014/121م( 

الـمنازعة  بنظر  نزوى  اال�ستئناف  لـمحكمة  النوعي  االخت�سا�س  بعدم  والق�ساء 

التنفيذية وباخت�سا�س دائرة التنفيذ بالـمحكمة االبتدائية نزوى بنظره وذلك 

باإجراءات جديدة عمالاً بالـمادة )260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب  

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

لـمحكمة  النوعي  االخت�سا�س  بعدم  والق�ساء  )2014/121م(  للتظلم  والت�سدي 

التنفيذ بالـمحكمة االبتدائية نزوى  اال�ستئناف نزوى بنظره وباخت�سا�س دائرة 

واألزمت الـمطعون �سدها بالـم�ساريف وبرد الكفالة اإىل الطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/26م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)210(

الطعن رقم 2016/796م

تاأمني )خطر- �سروط - م�ستقبلي( 

ا وموؤدى ذلك اأن اخلطر اإذا كان  ا م�ستقبلياً اخلطر الـموؤمن منه يجب اأن يكون حادثاً

قد حتقق قبل اإبرام عقد التاأمني فاإّن عقد التاأمني يكون باطالاً وال يدخل اخلطر 

- الذي حتقق قبل اإبرام عقد التاأمني - يف ال�سمان الذي مينحه التاأمني للموؤمن له.

الــوقـائــع 

اأن  يف  االأوراق  �سائر  ومن  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

الـمطعون �سده - بنك م�سقط - كان قد اأقام الدعوى رقم )2014/1م( اأمام الـمحكمة 

اإىل  2014/4/22م  بجل�سة  منها  ال�سادر  باحلكم  اأحيلت  والتي  اإبراء  االبتدائية 

وذلك  النوعي  االخت�سا�س  ب�سبب  اإبراء  االبتدائية  بالـمحكمة  الثالثية  الدائرة 

لديها  الـموؤمن  ال�سركة  اأنها  باعتبار  ............ على احلياة  ال�سركة  اإدخال  بعد 

القر�س.

 - الطاعن  باإلزام  ل�ساحله  الق�ساء  ا  ابتدائياً طلب  قد  �سده  الـمطعون  البنك  وكان 

اإليه مبلغ )30.433 ر.ع( وذلك على �سند من  ا - باأن يوؤدي  الـمدعى عليه ابتدائياً

القول اإن الـمدعى عليه - الطاعن االآن - قد اقرت�س منه مبلغ )19.971 ر.ع( على 

ا كما اأّنه قد اأقر�سه  اأن ي�سدده باالأق�ساط ال�سهرية بواقع )23٨/٨73 ر.ع( �سهريًّ

مرة اأخرى بتاريخ 200٨/9/4م مبلغ )9٥2 ر.ع(.

وحيث رد الطاعن - الـمدعى عليه - على �سحيفة الدعوى قائالاً اأّنه م�ساب بعجز 

هي   - الـمدخل  الطرف   - القر�س  على  الـموؤمنة  ال�سركة  واأّن   )%100( دائم  كلي 

الـملزمة باأداء القر�س اإىل البنك الـمطعون �سده.

رف�س  وطلبت   - احلياة  على   .......... ال�سركة   - الـمدخل  الطرف  ردت  وحيث 
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بتاريخ  مت  الـمدعي  والبنك  بينها  التاأمني  عقد  اأّن  بحجة  مواجهتها  يف  الدعوى 

2012/10/1٥م اأي بعد اأن ح�سل الـمدعى عليه على القر�س وبعد اأن قام بالتوقيع 

على ا�ستبيان احلالة ال�سحية بتاريخ 200٨/3/1٨م.

الدعوى  يف  احلكم  اإبراء  االبتدائية  بالـمحكمة  الثالثية  الدائرة  اأ�سدرت  وحيث 

بجل�سة 2014/12/9م وق�سى برف�س الدعوى وباإلزام البنك م�ساريفها.

الـمدعى عليه -  اأّنه رف�س الدعوى يف مواجهة  اأ�سباب احلكم االبتدائي  ويبني من 

لدى  القر�س  بتاأمني  قام  ا  ابتدائياً الـمدعي  البنك  اأّن  على  ا  تاأ�سي�ساً  - االآن  الطاعن 

انعدام  يعني  هذا  واأن  احلياة  على  للتاأمني  الوطنية  ال�سركة  الـمدخل  اخل�سم 

م�سئولية الـمدعى عليه - الطاعن االآن - عن القر�س جتاه البنك الـمدعي كما يبني 

تاريخ  اأّن  لكون  الـمدخل  الطرف  مواجهة  يف  الدعوى  رف�س  االبتدائي  احلكم  اأّن 

ا لتاريخ توقيع الـمدعى عليه على  تاأمني القر�س يف 2012/10/1٥م قد جاء الحقاً

ا�ستبيان احلالة ال�سحية يف 200٨/3/1٨م وح�سول الـمدعى عليه على القر�س.

وحيث مل يلق احلكم االبتدائي �سالف الذكر القبول لدى بنك م�سقط فطعن عليه 

اأمام الدائرة التجارية مبحكمة اال�ستئناف باإبراء  باال�ستئناف رقم )201٥/2م( 

والتي اأ�سدرت احلكم فيه بجل�سة 201٥/4/27م والذي جاء منطوقه كاالآتي :-

ا  جزئياً احلكم  بتعديل  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  الـمحكمة  »حكمت 

والق�ساء باإلزام الـم�ستاأنف �سده االأول - ..... - باأن يوؤدي للم�ستاأنف مبلغ ثالثون 

األف واأربعمائة وثالثة وثالثون رياالاً والفائدة بواقع )6%( من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى متام ال�سداد واإلزامه الـم�ساريف وتاأييده فيما عدا ذلك«.

وقد اأقام احلكم اال�ستئنايف �سالف الذكر اأ�سبابه على اأّن تاريخ القر�سني يف فرباير 

 ........ ال�سركة  قبل  من  القر�سني  تاأمني  تاريخ  واأن  200٨م  و�سبتمرب  200٨م 

اأول  2012/10/1٥م واأّن ق�ساء حكم حمكمة  للتاأمني على احلياة قد جاء بتاريخ 

قد  القر�سني  عن  احلياة  على  للتاأمني   ......... ال�سركة  م�سوؤولية  بعدم  درجة 

جاء يف حمّله لكون اأّن ما حلق الـمدعى عليه - الطاعن - من عجز قد حدث خارج 

فرتة التغطية التاأمينية اإال اأّن ما يرتتب على ذلك هو بقاء االأ�سل على حاله وهو 

م�سئولية الـمدعى عليه - الطاعن االآن - عن القر�سني واأّن حمكمة الدرجة االأوىل 

قد خالفت القانون عندما رف�ست الدعوى يف مواجهته.
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وحيث اإّن ...... قد طعن على احلكم اال�ستئنايف �سالف الذكر بطريق الطعن بالنق�س 

�سر  اأمانة  لدى  2016/9/19م  بتاريخ  �سحيفته  اأودع  الذي  الـماثل  بالطعن  وذلك 

الـمحكمة  لدى  الـمقبول   ............... الـمحامي  من  الـموقعة  العليا  الـمحكمة 

العليا وكيالاً ع الطاعن وقّدم �سند الوكالة وما يفيد �سداد الر�سم والكفالة الـمقررين 

قانوناًا.

على  للتاأمني   ........ ال�سركة   -2  ,  ....... بنك   -1  : �سدهما  الـمطعون  واأعلن 

بتاريخ  الواردة  بالـمذكرة  الطعن  �سحيفة  على  بالرد   ...... بنك  فقام  احلياة 

ويف  الـمقرر  االأجل  خارج  لتقدميه  الطعن  قبول  بعدم  اأوالاً  ودفع  2016/11/22م 

الـمو�سوع طلب رف�س الطعن.

بالـمذكرة  الطعن  �سحيفة  على  احلياة  على  للتاأمني   ......... ال�سركة  ردت  كما 

2016/11/14م طلبت يف ختامها رف�س الطعن وت�سمنت الـمذكرة  الواردة بتاريخ 

عجز  عنه  متخ�س  2007/10/6م  بتاريخ  �سري  حلادث  تعّر�س  قد  كان  الطاعن  اأّن 

على  للتاأمني   ......... ال�سركة  بني  الـمحررة  التاأمني  وثيقة  واأّن   )%100( كلي 

تغطي  ال  الوثيقة  فاإّن  ولذا  2012/12/1٥م  بتاريخ  كانت   ........ وبنك  احلياة 

تاريخ  واأّن  2013/9/30م  وحتى  2012/10/1م  من  �سريانها  اأن  لكون  القر�س 

اال�ستبيان يف  ا�ستمارة  200٨/3/20م ووقع على  القر�س هو  الطاعن على  ح�سول 

200٨/3/1٨م ثم وردت مذكرتا تعقيب عن الطاعن بتاريخ 2017/1/3م طلب يف 

�سدها  والـمطعون   ......... بنك  االأول  �سدهما  الـمطعون  مذكرتي  رف�س  ختامها 

الثانية ال�سركة .......... للتاأمني على احلياة الواردتني بتاريخ 2016/11/22م و 

2016/11/14م على التوايل.

اأّن  ت�سمنت  2017/1/12م  الواردة  بالـمذكرة  الثانية  �سدها  الـمطعون  عقبت  ثم 

ا عن  الطاعن اأدخل الغ�س على البنك الـمقر�س الأن تاريخ عجزه )100%( كان ناجتاً

حادث ال�سري بتاريخ 2007/10/6م واأّن التاأمني يف 2012/10/1٥م واأّن القر�س منح 

للطاعن يف 200٨/3/20م مبا يعني اأّن ن�سبة العجز )100%( �سابقة لتاريخ التوقيع 

على القر�س بدليل اأّن خدمات الطاعن اأنهيت بتاريخ 200٨/10/7م.

وحيث اإّن الطعن اأقيم على �سببني ينعى الطاعن باالأول منهما على احلكم الـمطعون 

الثاين على  بال�سبب  ينعى  , كما  القانون واخلطاأ يف تطبيقه  ل�سحيح  فيه خمالفته 

احلكم الـمطعون فيه الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل وجاء بياناًا لل�سبب 
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اأّن هنالك تاأمينا على القر�س وتعر�س الطاعن لعجز )100%( ومع ذلك مل  االأول 

يقم احلكم الـمطعون فيه باإلزام �سركة التاأمني بالقر�س كما جاء بياناًا لل�سبب الثاين 

اأّن احلكم الـمطعون فيه جاء حمموالاً على حكم حمكمة الدرجة االأوىل الذي جاء 

ن�سبة  اأّن  حكمها  اأورد  عندما  الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  بالف�ساد  ا  م�سوباً

العجز التي تعّر�س لها الطاعن )10%( بينما اأّن ال�سحيح اأنها )100%( وهو ما يعني 

اأّن احلكم الـمطعون فيه قد �سابه الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل , وبناء 

يف  ا  وثانياً �سكالاً  الطعن  قبول  ال�سحيفة  ختام  يف  يطلب  الطاعن  فاإّن  ذلك  كل  على 

الـمو�سوع نق�س احلكم الـمطعون فيه والق�ساء باإلغاء احلكم الـمطعون فيه والق�ساء 

اإلزام اخل�سم الـمدخل ال�سركة الوطنية  من جديد برف�س الدعوى االبتدائي مع 

م�سقط  بنك  االأول  �سده  للمطعون  وفوائده  القر�س  بقيمة  احلياة  على  للتاأمني 

وب�سفة م�ستعجلة وقف تنفيذ احلكم الـمطعون فيه.

الـمــحــكــمــة  

من حيث ال�سكل :

. وحيث ا�ستوفى الطعن كافة االأو�ساع القانونية الـمقررة له ومن ثم فهو مقبول �سكالاً

من حيث الـمو�سوع :

فاإّن  الـمطعون فيه مبجمل ما جاء ب�سببي الطعن  النعي على احلكم  اإّنه عن  وحيث 

الـموؤمن  على  يوجب  وهذا  النّية  ح�سن  عقود  من  التاأمني  عقد  اأّن  قانوناًا  الـمقرر 

الـمفاو�سات  ابتداءاً من بداية  االأمانة واالإخال�س  اأن يتعامال مبنتهى  له  والـموؤمن 

الرامية اإىل اإبرام العقد بينهما وانتهاء باإبرام عقد التاأمني ب�سفة نهائية اأو عدم 

الـمراد  اأو غري �سحيحة عن اخلطر  له ببيانات كاذبة  الـموؤمن  اأدىل  واإذا   , اإبرامه 

التاأمني �سده واأدى ذلك اإىل قبول الـموؤمن التاأمني بحيث ميكن القول اإن الـموؤمن ما 

فاإّن  الـموؤمن منه  ال�سحيحة عن اخلطر  بالـمعلومات  لو كان على علم  ليتعاقد  كان 

ا اأّن اخلطر  هذا يجيز للموؤمن طلب بطالن عقد التاأمني هذا ف�سالاً عن اأّن الـمقرر اأي�ساً

ا وموؤدى ذلك اأن اخلطر اإذا كان قد حتقق  ا م�ستقبلياً الـموؤمن منه يجب اأن يكون حادثاً

الذي   - اخلطر  يدخل  وال  باطالاً  يكون  التاأمني  عقد  فاإّن  التاأمني  عقد  اإبرام  قبل 

حتقق قبل اإبرام عقد التاأمني - يف ال�سمان الذي مينحه التاأمني للموؤمن له.

وباإنزال ما �سبق على دعوى احلال فاإّن الثابت باالأوراق اأّن اخلطر الـموؤمن منه كان 

ا عندما قام الطاعن بتعبئة ا�ستمارة اال�ستبيان بتاريخ 200٨/3/1٨م  ا وكائناً متحققاً
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وعندما ح�سل على القر�س االأول والثاين يف فرباير و�سبتمرب 200٨م واآية ذلك اأن 

حادث ال�سري وقع للطاعن يف 2007/10/6م ومتخ�س عنه عجز كلي دائم )%100( 

ا عندما عباأ اال�ستبيان يف 200٨/3/1٨م  ومع ذلك فاإّن الطاعن مل يحدث لذلك ذكراً

كان   )%100( العجز  وهو   - منه  الـموؤمن  اخلطر  اأّن  اأوالاً  القول  ذلك  على  ويرتتب 

ا  وثانياً القر�سني  على  الطاعن  وح�سول  اال�ستبيان  تاريخ  قبل  من  ا  وكائناً ا  متحققاً

االأمانة  مببداأ  احلياة  على  للتاأمني   ....... ال�سركة  مع  يتعامل  مل  الطاعن  فاإّن 

وح�سن النية عندما وقع على االأوراق يف ا�ستمارة اال�ستبيان ويكون الطاعن - وقد 

الكائن منذ تعّر�سه للحادث يف  التاأمني حقيقة عجزه )%100(  اأخفى على �سركة 

2007/10/6م - يكون قد اأدخل الغ�س ويكون التاأمني باطالاً ويرتتب على ذلك اأن 

اإبرام عقد التاأمني ال يدخل يف ال�سمان الذي مينحه  العجز )100%( الكائن قبل 

التاأمني للموؤمن له وموؤدى كل ذلك اأن ال�سركة ............. للتاأمني على احلياة غري 

م�سوؤولة عن �سداد القر�س ويكون احلكم الـمطعون فيه الذي وافق هذا الراأي عندما 

اأيد هذه اجلزئية من حكم حمكمة الدرجة االأوىل يف حمله وال تناله اأ�سباب النعي 

العجز  ن�سبة  كانت  اإذا  ما  لـمناق�سة  اأهمية  وال  اال�ستئناف  ب�سحيفة  الواردة  عليه 

اأّن  اأّن هذه اجلزئية غري منتجة يف الدعوى وذلك لكون  اأو )10%( لكون   )%100(

اإبرام عقد التاأمني وال يدخل يف  ا عند  ا كانت ن�سبته فهو قد كان متحققاً اأياً العجز 

ال�سمان الذي مينحه التاأمني للموؤمن له.

وحيث اإّن احلكم الـمطعون فيه قد التزم هذا النظر وق�سى بتاأييد حكم اأول درجة 

ا  للتاأمني على احلياة وق�سى تبعاً ال�سركة ........  فيما يتعلق برف�س الدعوى �سد 

الـمطعون �سده ومن ثم  للبنك  الـم�ستحقة  الـمديونية  باإلزام الطاعن مببلغ  لذلك 

مو�سوع  يف  الق�ساء  لذلك  ا  تبعاً ويتعنّي  �سديد  غري  الطعن  باأ�سباب  عليه  النعي  فاإّن 

الطعن برف�سه وباإلزام الطاعن بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة عمالاً بالـمادة )261( 

من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

ا واألزمت الطاعن الـم�ساريف  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/4/26م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)211(

الطعن رقم 2016/٥04م

عقد اإداري )�سروط- اخت�سا�س( – اأ�سواق عامة )اخت�سا�س – ق�ساء اإداري( 

ا  - ا اأن تكون الدولة اأو اأحد اجلهات الـمن�سوبة لها طرفاً يلزم العتبار العقد اإدارياً

فيه واأن يحتوي العقد على �سروط ا�ستثنائية غري ماألوفة يف العقود الـمدنية 

اأن يكون العقد مت�سالاً مبرفق  التي تنظمها قواعد القانون اخلا�س عالوة على 

عام ات�ساالاً يتحقق به معنى الـم�ساركة يف ت�سيريه.

التابعة  - االأخرى  العامة  االأ�سخا�س  اأو  الدولة  تقيمها  التي  العامة  االأ�سواق 

مبنح  العقد  اإبرام  فاإّن  وبالتايل  العامة  والـمرافق  االأموال  من  تعترب  للدولة 

منفعة غرفة التربيد للطاعنة وبال�سروط الواردة فيه غري الـماألوفة يف العقود 

الـمدنية فهو ينطوي على عقد اإداري وبالتايل فال يكون للق�ساء العادي تاأويل 

اإرادة اجلهة االإدارية الـم�سرفة على ت�سيري ال�سوق الراف�سة لتجديد العقد على 

الق�ساء  العامة يف جتديده ويخرج عن والية  الـم�سلحة  انتفاء حتقيق  اأ�سا�س 

العادي التدخل يف اخت�سا�س الق�ساء االإداري.

الــوقـائــع 

تتلخ�س الوقائع ح�سبما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر الوثائق واالأوراق التي 

االإيجارات  دائرة  )201٥/403م(  رقم  الدعوى  اأقامت  الطاعنة  اأن  يف  عليها  بني 

بتاريخ  الـمحكمة  تلك  �سر  اأمانة  مودعة  ب�سحيفة  بال�سيب  االبتدائية  بالـمحكمة 

ابتدائية  عليها  – الـمدعى  �سدها  الـمطعون  باإلزام  احلكم  بطلب  201٥/10/7م 

الـموالح  ب�سوق   )4D  B( رقم  التربيد  غرفة  عقد  بتجديد   – م�سقط  بلدية 

اأّن مدته تبداأ  الـمركزي للخ�سروات والفواكه الـمربم بني الطرفني والذي ت�سمن 

اإذا  الطاعنة  واأّن  201٥/3/31م  يف  اأ�سهر  ثالثة  بعد  وتنتهي  201٥/1/1م  من 

رغبت يف جتديده عليها تقدمي خطاب ر�سمي للمطعون �سدها ويحرر عقد جديد يف 
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حالة موافقة الـمطعون �سدها وذلك ح�سبما جاء بالبند رقم )1( من العقد , تداول 

الـمطعون  عليها  الـمدعى  واأعلنت  ال�سيب  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  الدعوى  نظر 

201٥/11/1٥م  بجل�سة  قدمت  مبذكرة  ردها  وقّدمت  الدعوى  ب�سحيفة  �سدها 

دفعت بعدم االخت�سا�س الوالئي للمحكمة االبتدائية م�سقط وباخت�سا�س حمكمة 

ا على اأّن �سوق الـموالح الـمركزي مرفق عام تتم اإدارته من  الق�ساء االإداري تاأ�سي�ساً

بني  الـمربم  العقد  واأّن  الـمركزي  الـموالح  �سوق  اإدارة  بو�ساطة  م�سقط  بلدية  قبل 

ا  الطرفني وكما جاء فيه فهو عقد اإداري واأّن مو�سوع الدعوى الـماثلة منظور حالياً

الدعوى  رف�س  �سدها  الـمطعون  طلبت  ا  واحتياطيًّ  , االإداري  الق�ساء  حمكمة  اأمام 

واأّن ذلك قد   , العمل  لي�ست جادة يف  الطاعنة  واأّن  موؤقت  العقد  اأّن  لكون  ا  مو�سوعاً

يتبعون  ال  التربيد  بغرفة  وافدة  عمالة  تواجد  خالل  من  �سدها  للمطعون  ات�سح 

الر�سالة  توجيه  اإىل  ال�سوق  باإدارة  حدا  مما  العقد  لبنود  بالـمخالفة  للطاعنة 

الـموؤرخة 201٥/3/9م لالإخالء واأعقبتها بالر�سالة الـموؤرخة 201٥/4/٨م على 

اأن يتم االإخالء بنهاية الـمدة الـموؤقتة 201٥/3/31م ولـما مل ت�ستجب الطاعنة 

بال�سمع  وبت�سميعها  التربيد  غرفة  باإغالق  201٥/6/3م  بتاريخ  الطاعنة  قامت 

اأ�سدر بناء  الـم�ستعجلة بالـمحكمة االبتدائية بال�سيب  واأّن قا�سي االأمور  االأحمر 

على طلب الطاعنة قراره باإلغاء قرار االإغالق والت�سميع بتاريخ 201٥/6/7م.

بجل�سة  الدعوى  يف  حكمها  اأ�سدرت  بال�سيب  االبتدائية  الـمحكمة  اإّن  وحيث 

201٥/12/27م 201٥/12/27م والذي ق�سى بعد االخت�سا�س الوالئي للمحكمة 

االبتدائية بال�سيب بنظر الدعوى وباإلزام الطاعنة بالـم�ساريف.

فيه  فطعنت  الذكر  �سالف  باحلكم   -  ............. �سركة   - الطاعنة  تر�س  ومل 

باال�ستئناف رقم )2016/14م( لدى الدائرة التجارية حمكمة اال�ستئناف بال�سيب 

والتي اأ�سدرت حكمها يف اال�ستئناف بجل�سة 2016/4/12م بقبول اال�ستئناف �سكالاً 

ا وبتاأييد احلكم االبتدائي اآخذة باأ�سبابه. ورف�سه مو�سوعاً

اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنت  ال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  بحكم  الطاعنة  تر�س  ومل 

الـمحكمة العليا بالطعن الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه الـمحكمة بتاريخ 

العليا  الـمحكمة  لدى  الـمقبول   ............ الـمحامي  من  موقعة  2016/٥/22م 

والذي يعمل مبكتب الدكتور .......... للمحاماة وكيل الطاعنة وقّدم �سند الوكالة 

الذي يجيز له ذلك وما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة الـمقررين ومت اإعالن الـمطعون 



– 111٥ –

�سدها ب�سحيفة الطعن وردت عليها مبذكرة طلبت يف ختامها رف�س الطعن وتاأييد 

ونظره  ح�سمه  مت  قد  الدعوى  مو�سوع  واأّن  اإداري  العقد  الأن  فيه  الـمطعون  احلكم 

مذكرة  الطاعنة  وقّدمت  االإداري  الق�ساء  حمكمة  بو�ساطة  ا  وا�ستئنافياً ا  ابتدائياً

تعقيب �سممت على ما جاء ب�سحيفة الطعن.

فيه  الـمطعون  احلكم  على  الطاعنة  به  نعت  وحيد  �سبب  على  الطعن  اأقيم  وحيث 

خمالفته للقانون وذلك على �سند من القول اإن مو�سوع الدعوى واإن تعّلق بجهة اإدارية 

ا واإمنا هو عقد مدين  ا اإدارياً هي بلدية م�سقط اإال اأّن العقد �سند الدعوى لي�س عقداً

حتكمه القوانني الـمدنية وهو ما يخرج عن اخت�سا�س حمكمة الق�ساء االإداري ومن 

ثّم يكون الق�ساء الـمدين )العادي( هو �ساحب الوالية بالف�سل يف النزاع مو�سوع 

الدعوى الـماثلة واأّن حمكمة الـمو�سوع اختلط عليها االأمر فقامت بتكييف العقد 

مو�سوع الدعوى وهو عقد اإذعان وي�سنف على اأّنه عقد مدين وقامت حمكمة ثاين 

درجة الـمطعون يف حكمها بتكييف عقد اإيجار غرفة التربيد على اأّنه عقد اإداري 

وخل�ست  الـمدين  العقد  يف  الـماألوفة  غري  اال�ستثنائية  ال�سروط  من  خلّوه  رغم 

ت  ا وقد ن�سّ ا اإدارياً الطاعنة اإىل اأّن العقد مو�سوع الدعوى هو عقد اإذعان ولي�س عقداً

رقم  ال�سلطاين  بالـمر�سوم  ال�سادر  الـمدنية  الـمعامالت  قانون  من   )1٥٨( الـمادة 

)2013/29م( على حق الـمحاكم يف تعديل ال�سروط التع�سفية يف عقود االإذعان.

وحيث ردت الـمطعون �سدها على �سحيفة الطعن مبذكرة ت�سمنت اأّن العقد مو�سوع 

اأقامت الدعوى االبتدائية  اإداري واأّن الـمطعون �سدها كانت قد  الدعوى هو عقد 

رقم )201٥/1٨7٨م( �سد الطاعنة اأمام حمكمة الق�ساء االإداري يف نف�س مو�سوع 

والذي  201٥/12/31م  بجل�سة  فيها  احلكم  اأ�سدرت  والتي  الـماثلة  الدعوى 

الـماثلة  الدعوى  4D( مو�سوع   B( التربيد باإخالء غرفة  الطاعنة  باإلزام  ق�ست 

ومبتاأخرات االأجرة وتاأيد هذا احلكم بحكم الدائرة اال�ستئنافية مبحكمة الق�ساء 

االإداري بجل�سة 2016/3/29م وبالتايل فال يجوز اإثارة مو�سوع الدعوى مرة اأخرى 

ل�سابقة الف�سل فيها باالأحكام �سالفة الذكر.

الـمــحــكــمــة  

وحيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثّم تعنّي قبوله.

من حيث الـمو�سوع : وحيث اإّنه عن النعي على احلكم الـمطعون فيه ب�سبب الطعن 

الوحيد فاإّن الـمقرر قانوناًا اأّن حمكمة الق�ساء االإداري هي الـمخت�سة وحدها بالف�سل 
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يف الـمنازعات الـمتعلقة بالعقود االإدارية اإذ يخرج عن والية الق�ساء العادي - كما 

يف  ا  قدماً الـم�سي  بعدم  الـموؤجرة  االإدارية  ال�سلطة  قرار  تاأويل   - احلال  دعوى  يف 

ا اأن  ا اأّنه يلزم العتبار العقد اإدارياً جتديد العقد من عدمه,, كما اأّنه من الـمقرر اأي�ساً

ا فيه واأن يحتوي العقد على �سروط  تكون الدولة اأو اأحد اجلهات الـمن�سوبة لها طرفاً

ا�ستثنائية غري ماألوفة يف العقود الـمدنية التي تنظمها قواعد القانون اخلا�س عالوة 

على اأن يكون العقد مت�سالاً مبرفق عام ات�ساالاً يتحقق به معنى الـم�ساركة يف ت�سيريه 

ا من  , ومتى كان ذلك وكانت الوحدة الـموؤجرة للطاعنة هي غرفة تربيد ومتثل جزءاً

�سوق اخل�سر والفواكه الذي تديره الدولة ممثلة يف الـمطعون �سدها بلدية م�سقط 

فيه  الـم�سي  عدم  اآثرت  والتي  العقد  مبوجب  االنتفاع  حلق  الـمانحة  اجلهة  وهي 

وعدم جتديده ومتى كانت االأ�سواق العامة التي تقيمها الدولة اأو االأ�سخا�س العامة 

اإبرام  فاإّن  وبالتايل  العامة  والـمرافق  االأموال  من  تعترب  للدولة  التابعة  االأخرى 

العقد مبنح منفعة غرفة التربيد للطاعنة وبال�سروط الواردة فيه غري الـماألوفة 

يف العقود الـمدنية فهو ينطوي على عقد اإداري وبالتايل فال يكون للق�ساء العادي 

تاأويل اإرادة اجلهة االإدارية الـم�سرفة على ت�سيري ال�سوق الراف�سة لتجديد العقد 

على اأ�سا�س انتفاء حتقيق الـم�سلحة العامة يف جتديده ويخرج عن والية الق�ساء 

العادي التدخل يف اخت�سا�س الق�ساء االإداري وبالتايل فاإّن احلكم الـمطعون فيه اإذ 

انتهى اإىل تكييف العقد الـمربم بني الطاعنة والـمطعون �سدها باأنه عقد اإداري وال 

ا بنظر النزاع القائم ب�سبب هذا العقد ومن ثم فهو يف  يخت�س الق�ساء العادي والئياً

حمله ويكون النعي على احلكم ال�سادر بعدم االخت�سا�س الوالئي لالأ�سباب الواردة 

فيه غري �سديد ويتعنّي رف�س الطعن واإلزام الطاعنة بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب 

ا واألزمت الطاعنة بالـم�ساريف  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 6 /2017/6م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)212(

الطعن رقم 2016/٥٥2م

تف�سري )حكم - طلب- �سروط - اخت�سا�س( 

يقّدم طلب التف�سري باالأو�ساع الـمعتادة لرفع الدعوى اإىل الـمحكمة التي اأ�سدرت  -

احلكم �سواء كانت حمكمة اأول درجة اأو حمكمة ثاين درجة وهي قاعدة تت�سل 

بالنظام العام.

االبتدائية  - الـمحكمة  دون  احلكم  بتف�سري  خمت�سة  تكون  اال�ستئناف  حمكمة 

طالـما اأنها اأّيدت احلكم االبتدائي.

الــوقـائــع 

يتلخ�س الطعن يف اأن الطاعن اأقام دعوى تف�سري اأمام حمكمة اأول درجة لتف�سري احلكم 

ال�سادر يف الدعوى التجارية رقم )2009/319م( ال�سادر بجل�سة 2014/11/24م 

لبيان عما اإذا كان التاريخ الوارد يف الفقرتني الثانية والثالثة منه ل�سريان البدل 

اأم �سريان الفائدة مع حتديد تاريخ بدء �سريان الفائدة الواردة يف الفقرة الرابعة 

من الـمنطوق الـم�سار اإليه اإذ �سابه الـمنطوق جتهيل حول تاريخ بدء �سريان الفائدة 

وبه غمو�س مما يفهم اأّن الـمحكمة حكمت بفائدة باأثر رجعي لع�سر �سنوات �سابقة 

لتاريخ احلكم وذلك من غري طلب من الـمدعي يف الدعوى اإذ اأّن الـمدعي كان يطالب 

بفائدة من 2009/1/10م ولي�س من تاريخ 1999م ولـما كانت الـمحكمة قد ق�ست 

باأن ينتفع بال�سرداب جمال الدعوى من 1999/1/7م وبالتايل فاإّن هنالك غمو�س 

الـمدعى عليه  الثانية والثالثة وقدم موؤيداته لذلك وفد دفع وكيل  الفقرتني  يف 

بعدم جواز نظر طلب التف�سري للمخالفة لن�س الـمادة )1٨1( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية اإذ الـمحكمة التي اأ�سدرت احلكم هي حمكمة اال�ستئناف مبوجب 

حكمها يف اال�ستئنافني رقمي )7٨7 و2014/776م( ومن ثم يغدو باأن حمكمة اأول 

درجة غري خمت�سة بالتف�سري ال �سيما اأّن احلكم وا�سح ال لب�س فيه وال غمو�س اأو اإبهام.
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وبجل�سة 2016/2/10م اأ�سدرت حمكمة اأول درجة بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى 

واألزمت رافعها الـم�ساريف.

التي  هي  بح�سبانها  اال�ستئناف  حمكمة  هي  بالتف�سري  الـمخت�س  باأن  حكمها  م�سببة 

ا ولـمناق�ستها لـما اأثاره الـم�ستاأنف اإذ الـمادة )223( من  اأ�سدرته بتاأييده له مو�سوعاً

قانون االإجراءات بّينت على اأّن اال�ستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها 

قبل �سدور احلكم الـم�ستاأنف بالن�سبة اإىل ما رفع عنه اال�ستئناف فقط.

بعدم  ق�ست  حني  اأخطاأت  درجة  اأول  حمكمة  اأّن  اأ�سا�س  على  الطاعن  فا�ستاأنف 

غمو�س  من  به  ما  وباإزالة  املو�سوع  بنظر  الـمخت�سة  الـمحكمة  هي  اإذ  االخت�سا�س 

وبجل�سة  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )1٨1( للمادة  اإبهام  اأو 

ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  احلكم  اال�ستئناف  حمكمة  اأ�سدرت  2016/4/2٥م 

الـمو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف واألزمت الـم�ستاأنف بالـم�ساريف.

م�سببة حكمها على اأّن احلكم حمل طلب التف�سري طعن فيه باال�ستئنافني رقمي )7٨7 

و 2014/776م( والذين �سدر فيهما حكم بتاأييد احلكم حمل التف�سري وعليه فاإّنه 

والية طلب التف�سري للمادة )1٨1 و 223( تنتقل ملحكمة اال�ستئناف وبالتايل فاإنها 

هي الـمخت�سة بذلك.

فلم ير�س الـمدعي باحلكم فطعن عليه بالنق�س اأمام هذه الـمحكمة بو�ساطة حمام 

مقبول لديها وقد �سدد الر�سم والكفالة لقبول طعنه وقد رد الـمطعون �سده وطالب 

ا ينتقل  برف�س الطعن اإذ الـمادة )223( وا�سحة وبّينت االأمر واأّن ما طرح ابتدائياً

لال�ستئناف الدعوى بكامل رمتها واأدلتها وهو ما قررته الـمادة )34٥( من ذات القانون 

واأّن على القول كان يجب على حمكمة اأول درجة االإحالة فهو ال ي�ستقيم قانوناًا اإذ 

ا  اأّنه ال يجوز للدرجة االأوىل االإحالة للدرجة الثانية ال �سيما اأّن احلكم لي�س قطعياً

اإذ اأّنه منظور اأمام الـمحكمة العليا برقم )201٥/662م( وطالب برف�س الطعن.

وحيث اأّن الطاعن بنى طعنه على الـمخالفة للقانون من ثالثة اأوجه :

اأوالاً : اأّن التف�سري خمت�س به حمكمة اأول درجة للمادة )1٨1( من قانون االإجراءات 

الأن احلكم بالتف�سري هو حكم مكمل للمحكمة التي اأ�سدرته ويجري عليه بالتف�سري 

ا للمادة )1٨1( ال�سالفة الذكر. قواعد الطعن وفقاً

الوجه الثاين : للمخالفة �سدر احلكم للمخالفة للمادة )112( التي اأوجبت اإن مل 
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تكن خمت�سة اأن تق�سي بعدم االخت�سا�س مع ما يرتب على االإحالة وحتديد جل�سة 

وهو ما مل تفعله الـمحكمة.

تقدموا  اأنهم  لو  فهو  درجة  اأول  هي  الـمخت�س  باأن  يتم�سك   : الثالثة  الـمخالفة 

بالتف�سري اأمام حمكمة اال�ستئناف وحكمت بعدم االخت�سا�س فما هو م�سري دعواهم 

التف�سري  طلب  دعوى  واإحالة  احلكم  بنق�س  وطالب  الـمحاكم  بني  ما  الرتدد  اإال 

لـمحكمة اأول درجة للمادة )1٨1( و )22٨( ومن باب االحتياط اإحالته لـمحكمة 

اال�ستئناف لنظره اأمام هيئة مغايرة.

الـمحكمة 

وحيث اإّن النعي على احلكم الـمطعون فيه باأ�سباب الطعن ال�سالفة البيان ب�سدر هذا 

احلكم غري �سديد ذلك اأن الـمادة )1٨1( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية 

تن�س على اأّنه ))يجوز للخ�سوم اأن يطلبوا اإىل الـمحكمة التي اأ�سدرت احلكم تف�سري 

لرفع  الـمعتادة  باالأو�ساع  الطلب  ويقّدم  اإبهام  اأو  غمو�س  من  منطوقه  يف  وقع  ما 

ا للحكم الذي يف�سره وي�سري عليه  الدعوى ويعترب احلكم ال�سادر يف التف�سري متمماً

ما ي�سري على احلكم االأ�سلي من قواعد خا�سة بالطعن((.

اإىل  الرجوع  يجوز  فاإنه  غمو�س  اأو  اإبهام  احلكم  مبنطوق  كان  اإذا  اأنه   ذلك  موؤدى 

ا  الـمحكمة التي اأ�سدرته لتف�سري ذلك االإبهام اأو الغمو�س اأما اإذا كان احلكم وا�سحاً

فال يجوز الرجوع اإىل الـمحكمة لتف�سريه.

ويقّدم طلب التف�سري باالأو�ساع الـمعتادة لرفع الدعوى اإىل الـمحكمة التي اأ�سدرت 

تت�سل  قاعدة  وهي  درجة  ثاين  حمكمة  اأو  درجة  اأول  حمكمة  كانت  �سواء  احلكم 

بالنظام العام فيتعنّي اأن ترعاها الـمحكمة من تلقاء نف�سها مع اأّنه متى مت الطعن يف 

احلكم االبتدائي باال�ستئناف اأمام الدرجة الثانية هي التي تتوىل تف�سريه اإذ هي 

التي تكون خمت�سة بتف�سريه ال الـمحكمة االبتدائية اإذ والية التف�سري انتقلت اإليها 

احلكم  اأّن  الدعوى  اأوراق  من  البنّي  وكان  ذلك  كان  ولـما  اإليها  التف�سري  طلب  ويقّدم 

الـمحكمة  من  وال�سادر  )2009/319م(  رقم  االبتدائي  احلكم  هو  تف�سريه  الـمراد 

قبل  من  باال�ستئناف  فيه  الطعن  فتم  2014/11/24م  بتاريخ  مب�سقط  االبتدائية 

حمكمة  فاإّن  2014/7٨7م(  و   776( رقمي  حتت  ا  ا�ستئنافياً د  تاأيَّ ولقد  الطرفني 

اأّيدت  واأنها  طالـما  االبتدائية  الـمحكمة  دون  بتف�سريه  خمت�سة  تكون  اال�ستئناف 
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احلكم االبتدائي وطالـما التزم احلكم الـمطعون فيه هذا النظر وق�سى باخت�سا�س 

مبا  القانون  �سحيح  اأ�ساب  قد  تف�سريه  الـمراد  احلكم  بتف�سري  اال�ستئناف  حمكمة 

الطاعن  واإلزام  رف�سه  تعنّي  اأ�سا�س  غري  على  الطعن  باأ�سباب  عليه  النعي  معه  يكون 

بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة عمالاً بالـمادة )260( من قانون االإجراءات الـمدنية 

والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

ا واألزمت الطاعن بالـم�سروفات  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

وم�سادرة الكفالة.



– 1121 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي , وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة : د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)213(

الطعن رقم 2016/٨94م

�سفة) دفع- مت�سك( – عالمة جتارية) ت�سجيل -  حماية – �سروط( 

لذلك  - ا  وتبعاً العام  بالنظام  له  عالقة  وال  اخل�سوم  م�سلحة  يهم  ال�سفة  �سرط 

ال تثريه الـمحكمة من تلقاء نف�سها وال يحق للمتم�سك به اإثارته اأول مرة لدى 

الـمحكمة العليا.

اأي كان وال ينال من ذلك  - بال�سلطنة من  العالمة  �سابق لهذه  لت�سجيل  ال وجود 

حق  يك�سبها  ال  ذلك  الأن  اأجنبية  دول  بعّدة  العالمة  بت�سجيل  الـمدعية  دفع 

حماية عالمتها بال�سلطنة ما مل تكن الدولتان )دولة الـمن�ساأ الكويت و�سلطنة 

ُعمان الـمقام فيها الدعوى( منظّمتني اإىل دول االحتاد وهي الدول الـم�سادقة 

لها وهو  التي تلتها والـمعدلة  1٨91م واالتفاقيات  ل�سنة  على اتفاقية مدريد 

ما ي�سّمى بحق االأولوية والذي مل تدعيه الـمدعية اأ�سالاً ومن اأ�سا�سه وبالتايل 

اأثر له وال  ُعمان ال  �سلطنة  اأخرى غري  العالمة بدول  ي�سبح تذرعها بت�سجيل 

يلزم �سلطنة ُعمان بحماية العالمة التي مل ت�ستخدم وت�سجل لديها.

تنا�ست املحكمة م�سدرة احلكم املطعون فيه اأ�سبقّية الطاعنة يف الت�سجيل وهي  -

اأجدر باحلماية الأن الـمتعارف عليه اأّن ال�سابق يف الت�سجيل يكون �سابق يف احلق 

خا�سة بعد اأن ثبت عدم توفر �سرطي الـمادة )42( من قانون حماية الـملكية 

الفكرية وال�سناعية .

الــوقـائــع 

بني  التي  االأوراق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يتبنّي  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

عليها - يف اأن الـمطعون �سدها االأوىل �سركة ......... اأقامت الدعوى التجارية رقم 

)201٥/٥03م( �سد الطاعنة االآن �سركة ......... للت�سوق ال�سريع ووزارة التجارة 

يف  الـم�سجل  القرار  نق�س  ختامها  يف  طلبت  الفكرية  الـملكية  دائرة   / وال�سناعة 
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وال�سناعة  التجارة  وزارة  عليها  الـمدعى  باإلزام  والق�ساء   )669( رقم  الـمعار�سة 

باإلغاء ت�سجيل العالمة التجارية )٨3002( واعتباره كاأن مل يكن ومنع اأي ا�ستخدام 

من قبل الـمدعى عليها الثانية الأية من العالمات الـم�سابهة اأو الـمطابقة لعالماتها 

الرتاخي�س  كافة  باإلغاء  الـمعنية  الر�سمية  اجلهات  جلميع  االإيعاز   , التجارية 

ال�سادرة للمدعى عليها الثانية �سركة .......... للت�سوق ال�سريع.

للت�سوق  م�سقط  لولو  �سركة  الثانية  عليها  الـمدعى  اأّن  لدعواها  ا  �سرحاً وقالت 

اإيداع  برقم  2013/9/22م  يف  التجارية  عالمتها  ت�سجيل  بطلب  تقّدمت  ال�سريع 

 )1041( عدد  الر�سمية  اجلريدة  يف  عنه  واالإ�سهار  الطلب  قبول  ومت   )٨3002(

وكيلها  بو�ساطة   ......... �سركة  الـمدعية  تقّدمت  2014/1/٥م  بتاريخ 

2014/4/4م وبتاريخ  اإليها يف  الـم�سار  العالمة  القانوين باالعرتا�س على ت�سجيل 

ا  201٥/٥/٥م اأ�سدرت دائرة الـملكية الفكرية قراراها برف�س االعرتا�س مو�سوعاً

للقانون  ا  خمالفاً الـم�سجل  قرار  وكان   )٨3002( رقم  العالمة  بت�سجيل  وال�سماح 

والواقع الأّنه ا�ستند على قيام ال�سركة بتعديل �سكل العالمة بعد اأن مت االعرتا�س 

والأّن   »........« عبارة  ت�ستخدم  اأخرى  بلدان  يف  جتارية  مراكز  ووجود  عليها 

ال�سركة الـمدعية هي مالكة العالمة التجارية »THE AVENUES« وهو ا�سم 

الـمركز التجاري الـمعروف » .......... » والذي مت افتتاحه يف عام 2007م والأّن 

العالمة الـمراد ت�سجيلها ل�سدورها وقت االإيداع »AVENUES MALL« وبعد 

التعديل اأ�سبحت »...........« وما هي اإال تقليد وا�سح لعالمة الـمدعية وا�ستغاللها 

والب�سائع  الـمنتجات  اأّن  كما  الـمدعية  �سهرة  من  واال�ستفادة  الـم�ستهلكني  جللب 

مطابقة للمنتجات اخلا�سة بالـمدعية االأمر الذي دعاها للقيام بدعواها للق�ساء 

لها بطلباتها ال�سالفة.

وبتاريخ 2016/3/2م حكمت حمكمة الدرجة االأوىل ل�سالح الدعوى وذلك باإلغاء 

الـمعار�سة  يف  وال�سناعة  التجارة  بوزارة  الفكرية  الـملكية  بدائرة  الـم�سجل  قرار 

رقم )669( والق�ساء باإلزام الـمدعى عليها االأوىل باإلغاء ت�سجيل العالمة التجارية 

رقم )٨3002( واعتباره كاأن مل يكن ومنع الـمدعى عليها الثانية من ا�ستعمال تلك 

العالمة واألزمت الـمدعى عليها الثانية بالـم�ساريف ومبلغ مائة ريال ُعماين اأتعاب 

الـمحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.

الثانية  عليها  الـمدعى  عالمة  اأّن  اأفرزت  التي  االختبار  نتيجة  على  بناء  وذلك 
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تت�سابه مع عالمة الـمدعية يف ال�سكل العام والـمظهر اخلارجي االأمر الذي يحدث 

للعالمة  اجلوهرية  العنا�سر  يف  للت�سابه  الـم�ستهلكني  جمهور  لدى  واخللط  اللب�س 

ومن ثّم فاإّن لل�سركة الـمدعية احلق يف طلب اإلغاء ت�سجيل العالمة )٨3002( ومنع 

الـمدعى عليها الثانية من ا�ستعمال العالمة حمل التداعي.

اأما عن طلب االإيعاز للجهات الر�سمية الـمخت�سة باإلغاء الرتاخي�س ال�سادرة للمدعى 

عليها الثانية فهو على غري �سند �سحيح من الواقع والقانون وبالتايل جدير بالرف�س.

اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/10/30م  وبتاريخ  �سدها  الـمحكوم  فا�ستاأنفته 

الـم�ستاأنفة  واألزمت  الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  ا  مو�سوعاً اال�ستئناف  برف�س 

بالـم�ساريف وثالثمائة ريال مقابل اأتعاب الـمحاماة.

ا على اأّن عالمة ال�سركة الـم�ستاأنف �سدها االأوىل �سركة عقارات الري  وذلك تاأ�سي�ساً

وال  القانونية  باحلماية  تتمتع  بذلك  وهي  وال�سناعة  التجارة  وزارة  لدى  م�سجلة 

والتي  بالدعوى  الـمنتدب  الفني  اخلبري  تقرير  اعتماده  الـم�ستاأنف  احلكم  يعيب 

اطماأنت لنتيجته.

�سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  النق�س  بطريق  االآن  الطاعنة  فيه  فطعنت 

ا بها �سند الوكالة وم�سحوبة مبا  الـمحكمة العليا موقعة من حمام مقبول اأمامها مرفقاً

يفيد �سداد الر�سوم الـمقررة والكفالة واأعلنت الـمطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن.

وحيث اأقيم الطعن على �سببني اثنني ومن عّدة وجوه : 

اخلطاأ يف تطبيق القانون , - الق�سور يف الت�سبيب وخمالفة الثابت باالأوراق واالإخالل 

بحق الدفاع.

اخلطاأ يف تطبيق القانون :. 1

 -  77  -  7٥  -  3( الـمواد  تطبيق  يف  اأخطاأ  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  مبقولة  اأ( 

13( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية بداللة الـمادة )20( من نف�س 

الدعوى هو  ال�سفة يف  اّن �سرط  الـمذكورة  الـمادة )3(  ي�ستفاد من  اإذ  القانون 

�سرط الزم و�سروري لقبول الدعوى بكافة درجات ومراحل التقا�سي كما دّلت 

الن�سو�س القانونية ال�سالف ذكرها على اأّنه ال بد لـمن يقوم مببا�سرة اأي عمل 

اإجرائي يف اخل�سومة الق�سائية اأن يكون بيده �سند وكالة يبيح له اتخاذ هذا 
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االإجراء نيابة عن الـموكل وعلى الوكيل اإثبات هذه الوكالة بتقدميها للمحكمة 

واإيداعها رفقة م�ستندات الدعوى حتى تقف الـمحكمة على وجود هذه الوكالة 

وحدودها اأي معرفة ال�سلطات الـممنوحة للوكيل والتاأكد من مدى اأحقّيته يف 

مع  الـمرفقني  الوكالة  �سندي  ومبطالعة   , الـموكل  عن  نيابة  االإجراء  مبا�سرة 

�سحيفة الدعوى الـمطعون يف حكمها تبنّي اأنها اأقيمت اأمام حمكمة اأول درجة 

االأوىل  �سدها  الـمطعون  بني  الوكالة  عالقة  النتفاء  وذلك  �سفة  ذي  غري  من 

�سركة ............. والـمحامي / د. ...... الـموقع على �سحيفة الدعوى وذلك 

الأن �سند الوكالة للمحامي الذي وّقع �سحيفة الدعوى مثبت بها اأّنها حررت من 

٥100( عن .......   - 3  - 1٨٨7 الـمدعو ......... مبوجب الوكالة رقم )9 - 

و�سركاهم للملكية الفكرية ولكن دون اإرفاق هذه الوكالة للتاأكد عّما اإذا كانت 

اأو ب�سفته وكيالاً عن الطاعنة �سركة  اأ�سلية  حمررة من �سركة ....... ب�سفتها 

�سحيفة  وّقع  الذي  الـمحامي  بني  منتفية  العالقة  تكون  وعليه   .........

اإرفاق �سورة وكالة  الدعوى وال�سركة الطاعنة وال ينال من �سّحة هذا الدفاع 

عن ال�سركة الطاعنة �سركة ........ ل�سركة �سابا و�سركاه للملكية الفكرية اإذ 

اأّن عدم اإرفاق الـمحامي الذي وّقع �سحيفة الدعوى للوكالة رقم )9 - 1٨٨7 - 

٥100( والتي مبوجبها مت حترير �سند الوكالة للمحامي يقطع ال�سلة بني   - 3

ال�سركة الطاعنة والـمحامي الـموقع على ال�سحيفة.

بتاريخ  والـمحررة  اأعاله  الـمرقم  الوكالة  �سند  مبطالعة  فاإّنه  اأخرى  ناحية  ومن 

االأوىل  �سدها  الـمطعون  بني  الوكالة  عالقة  انتفاء  يتاأكد  فاإّنه  2009/12/22م 

�سركة ......... والـمحامي الـموقع على �سحيفة الدعوى اإذ اأّن هذه الوكالة �سادرة 

ب�سفتها   ........... الـمدعو  اإىل  الفكرية  للملكية  و�سركاهم   ....... �سركة  عن 

اأ�سلية ولي�ست ب�سفتها وكيلة عن الطاعنة �سركة ........... وبالتايل ال ميكن لهذا 

له  يجوز  ال  اأّنه  مبعنى  ال�سفة  بهذه  اإال   ......... للمحامي  وكالة  مينح  اأن  الوكيل 

اأن مينح الوكالة لـمكتب الـمحاماة عن �سركة ......... و�سركاهم للملكية الفكرية 

الوكالة  ب�سند  م�سمن  غري  ذلك  اأّن  اإذ  االأوىل  �سدها  الـمطعون  عن  وكيلة  ب�سفتها 

, واأّن انتفاء هذه  ال�سادر .......... عن �سركة ...... و�سركاهم للملكية الفكرية 

العالقة يرتتب عنه عدم قبول الدعوى الـمطعون يف حكمها لرفعها من غري ذي �سفة 

وقد مت�ّسكت الطاعنة بهذا الدفع اأمام حمكمة اأول درجة اإال اأّنها رف�سته.

واأيدتها يف ذلك حمكمة اال�ستئناف بدون م�سّوغ قانوين ومبا يخالف الثابت باالأوراق 
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, ولذلك فاإّن الطاعنة تتم�سك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي �سفة 

ونق�س احلكم الـمطعون فيه لهذا ال�سبب.

ب ( خمالفة الـمادة )٨( من قانون االإثبات :   

ا  مبقولة اأّن حمكمة احلكم الـمطعون فيه اأ�سدرت بجل�سة يوم 2016/٥/29م حكماً

ا بندب خبري اآخر خالف اخلبري ال�سابق ندبه اأمام حمكمة الدرجة االأوىل  متهيدياً

وتكليفه بتنفيذ مهمة اخلربة الواردة مبنطوق حكم حمكمة اأول درجة وهذا اإقرار 

التمهيدي  بتنفيذ منطوق احلكم  يلتزم  ندبه مل  ال�سابق  باأن اخلبري  الـمحكمة  من 

ا  اأمراً اأ�ساف  اال�ستئناف  حمكمة  عن  ال�سادر  التمهيدي  احلكم  اإّن  ثم  اإليه  الـموكل 

اإمكانية  يف  يتمثل  هام  �سوؤال  على  باالإجابة  الـمنتدب  اخلبري  تكليف  وهو  ا  جديداً

اإدخال تغيريات على عالمة الطاعنة الإزالة اللب�س بني العالمتني وهو الطلب الذي 

تقّدمت به الطاعنة لـمحكمة اال�ستئناف باأّنه ال مانع لديها يف تعديل �سكل عالمتها 

ا حل�سن نّية الطاعنة باأنها مل تكن لديها نّية تقليد عالمتها التجارية  التجارية اإظهاراً

وذلك باإزالة وتعديل العنا�سر التي اعرت�ست عليها اخلبرية االأوىل وقّدمت الطاعنة 

ال�سكل الـمقرتح لتعديل عالمتها وهل هو كاف الإزالة الت�سابه بني العالمتني الذي 

اأّن  اإال  التمهيدي  احلكم  هذا  اأهمية  ورغم  الدعوى  يف  ندبها  ال�سابق  اخلبرية  راأته 

عن  العدول  2016/10/9م  يوم  بجل�سة  قررت  جديدة  بهيئة  اال�ستئناف  حمكمة 

ا غري  احلكم التمهيدي وحكمت يف مو�سوع اال�ستئناف بالرف�س و�ساقت حلكمها اأ�سباباً

�سائغة معللة ذلك بعدم وجود خرباء باجلدول واحلال اأّن الواقع يوؤكد خالف ذلك 

اإذ يوجد العديد من اخلرباء يف جمال الـملكية الفكرية , وهي تقّدم قائمة اإ�سمية 

يف ذلك , فاأ�سحى بذلك عدول الـمحكمة عن حكمها التمهيدي بدون �سبب يخالف 

ن�س الـمادة )٨( من قانون االإثبات الذي يقت�سي من الـمحكمة عدم جواز العدول 

اإجراءات االإثبات اتخذته بناء على طلب من اخل�سوم يف الدعوى  اإجراء من  عن 

اإال اإذا كان لهذا العدول اأ�سباب تربره , وعدول الـمحكمة االآن عن موا�سلة تنفيذ 

ا يف الت�سبيب وخمالاً بحق  احلكم التمهيدي لي�س له ما يربره مبا يجعل حكمها قا�سراً

الدفاع ف�سالاً عن خمالفته للمادة )٨( ال�سالف ذكرها.

بالـمر�سوم  ال�سادر  ال�سناعية  الـملكية  حقوق  قانون  من   )42( الـمادة  خمالفة  ج( 

ال�سلطاين رقم )200٨/67م( :

العالمة  اإلغاء ت�سجيل  اأّنه ال يجوز  الـمذكورة تن�س على  الـمادة )42(  اأّن  مبقولة 
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العالمة قد مت احل�سول عليه  ت�سجيل  يكون  اأن   )1  : �سرطني  بتوفر  اإال  التجارية 

�سطبها  الـمطلوب  العالمة  ت�سجيل  من  الق�سد  اأو  الغر�س  يكون  اأن   )2  , نّية  ب�سوء 

االإ�سرار بعالمة اأخرى م�سجلة.

فاإذا انتفى اأي من هذين ال�سرطني فال يجوز اإلغاء اأو �سطب ت�سجيل العالمة التجارية 

القانون  من   )42( للمادة  خمالفة  ي�سكل  ذلك  كان  واإال  بالفعل  ت�سجيلها  مت  التي 

ا, وبالرجوع اإىل الدعوى الـماثلة فاإّن الـمدعية يف االأ�سل )الـمطعون  الـمذكور اآنفاً

ا  �سدها االأوىل( قد اأقامت دعواها بعد ت�سجيل عالمة الطاعنة بالفعل , واأّنه نظراً

الـمطعون �سدها لدعواها فاإنه يف هذه  اإقامة  لتمام ت�سجيل عالمة الطاعنة قبل 

احلالة ال يجوز لـمحكمة الـمو�سوع اإلغاء هذا الت�سجيل اإال اإذا ثبت توفر ال�سرطني 

الـملكية  قانون  من  )1/42/اأ(  بالـمادة  عليهما  والـمن�سو�س  ذكرهما  ال�سالف 

ا وبعد اأن تثبت الـمدعية طالبة اإلغاء الت�سجيل ذلك  ال�سناعية الـم�سار اإليه �سابقاً

م�سجلة  غري  االأوىل  �سدها  الـمطعون  ال�سركة  الأن  اإثباته  اإىل  تتو�سل  مل  ما  وهو 

احلا�سل  الطاعنة  عالمة  ت�سجيل  على  �سابق  توقيت  يف  ُعمان  ب�سلطنة  لعالمتها 

2014/3/24م  بتاريخ  ت�سجيل  لطلب  فقط  مقّدمة  اأنها  بل  201٥/٥/7م  بتاريخ 

ومت ت�سجيل عالمتها يف 201٥/10/11م اأي يف تاريخ الحق لتاريخ ت�سجيل عالمة 

الطاعنة بحوايل خم�سة اأ�سهر وفق الثابت بتقرير اخلربة.

ثم اأّنه بالرجوع اإىل حيثيات احلكم الـمطعون فيه فقد جاء بال�سفحة االأخرية منه 

»اأّن عالمة الـمطعون �سدها االأوىل �سركة عقارات الري م�سجلة لدى وزارة التجارة 

اأ�سباب  يف  جانبها  من  خطاأ  ي�سكل  وهذا  القانونية«  باحلماية  تتمتع  بذلك  فهي 

حكمها الواقعية وذلك الأن عالمة الـمطعون �سدها االأوىل مل تكن م�سجلة وقت رفع 

مت  عالمتها  ت�سجيل  اأّن  اإذ  201٥/7/1م  يف  احلا�سل  حكمها  يف  الـمطعون  الدعوى 

ا يف 201٥/10/11م وعليه فعندما �سدر قرار الـمطعون  بعد ذلك التاريخ وحتديداً

�سدها الثانية بقبول ت�سجيل عالمة الطاعنة بتاريخ 201٥/٥/7م مل تكن عالمة 

غري  كونها  ُعمان  ب�سلطنة  حماية  باأية  تتمتع  االأوىل  �سدها  الـمطعون  ال�سركة 

م�سجلة بال�سلطنة اإذ اأّن ذلك مل يتم اإال بعد تاريخ ت�سجيل عالمة الطاعنة بحوايل 

لعالمة  ا�ستخدام  اأي  وجود  عدم  يثبت  مل  اأّنه  اإىل  باالإ�سافة  هذا   , اأ�سهر  خم�سة 

الـمطعون �سدها االأوىل ب�سلطنة ُعمان وبالتايل فاإّن عالمتها ال تتمتع باأية حماية 

ا  قانونية بال�سلطنة كونها غري م�ستخدمة بها مما يجعل احلكم الـمطعون فيه قا�سراً

يف الت�سبيب ف�سالاً عن خمالفته للمادة )42( من قانون حقوق الـملكية ال�سناعية.
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د( اخلطاأ يف تطبيق الـمادة )36 فقرة 2 - هـ( من قانون حقوق الـملكية ال�سناعية

الن�سو�س  باقي  مع  مقروءة  الـمذكورة   )36( الـمادة  ن�س  من  يوؤخذ  اأّنه  مبقولة 

االأخرى اأّن العالمة التجارية ال تفقد ال�سروط القانونية ل�سّحة ت�سجيلها كعالمة 

جتارية بداعي الت�سابه بني العالمتني يرتتب عليه اللب�س بني جمهور الـم�ستهلكني 

اللب�س هو �سرط الزم  اأّن حدوث  اإذ   , التي متّيز كل منهما  اأو اخلدمات  ال�سلع  ب�ساأن 

لرف�س ت�سجيل العالمة اأو اإلغاء الت�سجيل اإن مت وموؤدى ذلك اأن الـمق�سود بحماية 

ي�ستخدمون  الذي  الـم�ستهلكني  جمهور  حماية  باالأ�سا�س  هو  التجارية  العالمة 

الـمنتجات اأو اخلدمات التي متّيزها العالمة , وهو االأمر الذي ا�سرتط معه الـم�سرع 

ا للب�س جمهور الـم�ستهلكني. اأن يكون الت�سابه بني العالمتني مف�سياً

ت�ستخدم  االأوىل  �سدها  الـمطعون  عالمة  فاإّن  الـماثلة  الدعوى  اإىل  وبالرجوع 

متّيز  الطاعنة  عالمة  بينما  الكويت(  بدولة  جتاري  )مركز  جتاري  مول  متييز  يف 

بني  لب�س  اأو  خلط  حدوث  ا�ستحالة  وهذا  ُعمان(  ب�سلطنة  جتاري  )مركز  مول 

بني  اجلغرايف  للتباعد  ا  نظراً التجاريني  الـمركزين  مرتادي  من  الـم�ستهلكني  جمهور 

الـمركزين من جهة ومن ناحية اأخرى الأن العالمتني التجاريتني حمل التداعي متّيز 

كل منهما اأن�سطة مراكز جتارية ولي�س �سلع اأو ب�سائع ميكن تداولها يف الدولتني مما 

ا اإمكانية حدوث لب�س بني جمهور الـم�ستهلكني ب�ساأن العالمتني اأو ن�ساط  ينفي متاماً

اأية  متلك  ال  االأوىل  �سدها  الـمطعون  ال�سركة  اأّن  �سيما  وال  التجاريني  الـمركزين 

مراكز جتارية ب�سلطنة ُعمان وال ت�ستخدم عالمتها التجارية بال�سلطنة , وهو االأمر 

الذي يدل بو�سوح على خطاأ احلكم الـم�ستاأنف يف تطبيق القانون الذي اعتمد على 

تقرير اختبار مل يبنّي على اأي اأ�سا�س علمي اأو منطقي ا�ستخال�سه باأن الت�سابه بني 

العالمتني يف�سي اإىل حدوث اللب�س اأو اخللط بينهما لدى جمهور الـم�ستهلكني خا�سة 

واأّن عالمة الطاعنة لها خ�سائ�س متّيزها عن عالمة الـمطعون �سدها االأوىل حيث 

يختلف اال�سم الـم�ستخدم يف العالمتني اإذ اأّن اال�سم الـم�ستخدم يف عالمة الطاعنة 

الـمكتوب باللغة العربية واالجنليزية ).........( ».........«

يختلف عن اال�سم الـم�ستخدم بعالمة الـمطعون �سدها االأوىل والذي يقراأ باللغة 

عالمة  يف  مول  و  ُعمان  كلمتي  وجود  اأّن  حيث   ).........  ( واالجنليزية  العربية 

منهما  لكل  الـم�سكل  اال�سم  حيث  من  العالمتني  بني  الت�سابه  لنفي  كاف  الطاعنة 

تقطع  العالمتني  بني  جوهرية  اختالفات  وهي  العالمتني  يف  كتابتهما  وطريقة   ,

التداعي  حمل  العالمتني  ب�سكل  مبنّي  هو  كما  وذلك  بينهما  الت�سابه  اأوجه  بانتفاء 
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الـمبنّي بالر�سم.

هـ ( خمالفة ن�س الـمادة )4/36( من قانون حقوق الـملكية ال�سناعية :

اال�ستخدام  اأو  اخلا�سة  الظروف  اأّن   )4/36( الـمادة  ن�س  من  يوؤخذ  اأّنه  مبقولة 

الـمتزامن لعالمة جتارية متطابقة اأو مت�سابهة مع عالمات اأخرى تتمتع باحلماية 

ا لت�سجيل العالمة التجارية التي قد يكون بينها وبني عالمة  القانونية ال يعّد مانعاً

يفقدها  وال  للت�سابه  وجه  ثّمة  القانونية  باحلماية  الـمتمتعة  اأو  م�سجلة  اأخرى 

اإلغاء  يجوز  ال  اأّنه  كما  جتارية  كعالمة  ا�ستمراره  اأو  القانونية  الت�سجيل  ل�سروط 

ت�سجيل العالمة اإن �سّجلت يف حالة اال�ستخدام الـمتزامن اأو لظروف خا�سة ويحق 

للمطعون �سدها الثانية باعتبارها اجلهة القائمة على ت�سجيل العالمات التجارية اأن 

تقوم بت�سجيل العالمة الـمت�سابهة ب�سروط و�سوابط معّينة اأو ت�سمح بهذا الت�سجيل 

ا مبحكمة الـمو�سوع التي تنظر النزاع  لظروف خا�سة كما اأّن ذلك احلق منوط اأي�ساً

ب�ساأن ت�سجيل العالمة التجارية اأو طلب اإلغاء ت�سجيلها , ومن ثّم فاإّن تطبيق قانون 

)الـمطعون  الـم�سجل  من  يقت�سي  ال�سحيح  وجهه  على  ال�سناعية  الـملكية  حماية 

�سدها الثانية( ومن بعدها حمكمة الـمو�سوع التي تنظر النزاع واإعماالاً لن�س الـمادة 

)4/36( عدم رف�س ت�سجيل العالمة التجارية الـمطلوب ت�سجيلها بداعي الت�سابه 

مع عالمة اأخرى م�سجلة اأو تتمتع باحلماية خا�سة اإذا كانت العالمة الـم�ستخدمة 

من  ي�سّوغ حرمانها  ال  وبالتايل  ُعمان  ب�سلطنة  بال�سهرة  تتمتع  ت�سجيلها  والـمطلوب 

الت�سجيل بداعي هذا الت�سابه , كما اأّن هذه الـمادة )4/36( تلزم حمكمة الـمو�سوع 

ا  متزامناً ا  ا�ستخداماً ت�ستخدم  كانت  اإذا  الـم�سجلة  العالمة  ت�سجيل  اإلغاء  بعدم 

ب�سلطنة ُعمان مع العالمة االأخرى الـم�سجلة اأو التي تتمتع باحلماية القانونية الأي 

ا للقانون , وكذلك عدم اإلغاء ت�سجيل العالمة ب�سبب ظروف خا�سة  �سبب اآخر طبقاً

ويجوز يف هذه احلالة اأن تاأمر حمكمة الـمو�سوع طالب الت�سجيل اأو مالك العالمة 

التجارية الـم�سجلة تنفيذ ا�سرتاطات معّينة تفر�سها لرفع هذا الت�سابه اإن وجد وال 

يجوز يف حالة اال�ستخدام الـمتزامن للم�سجل رف�س الت�سجيل كما ال يجوز لـمحكمة 

تنفيذ  الـم�سجلة  التجارية  العالمة  مالك  رف�س  اإذا  اإال  الت�سجيل  اإلغاء  الـمو�سوع 

ا�سرتاطات الـمحكمة لرفع الت�سابه اإن وجد واإال كان رف�س الت�سجيل من الـم�سجل اأو 

ا ل�سحيح القانون. اإلغاء الت�سجيل للعالمة الـم�سجلة من قبل الـمحكمة خمالفاً

والطاعنة  الثانية(  �سدها  )الـمطعون  الـم�سجل  فاإّن  الـماثلة  للدعوى  وبالرجوع 



– 1129 –

لال�ستخدام  القانون  طبق  ا  �سحيحاً مت  قد  الطاعنة  عالمة  ت�سجيل  باأن  مت�سكتا 

تتمتع  التجارية  الطاعنة  عالمة  الأن  وذلك  التداعي  حمل  للعالمتني  الـمتزامن 

ت�سجيلها  �سابقة على  مّدة طويلة  منذ  ُعمان  �سلطنة  ا�ستخدامها يف  ويتم  بال�سهرة 

يعرفون  الـم�ستهلكني  جمهور  وجميع  ُعمان  ب�سلطنة  العالمة  ا�ستخدام  بداية  ومن 

ا اأنها عالمة مملوكة للطاعنة , وال متت ب�سلة للمركز التجاري )..........(  جّيداً

االأوىل  �سدها  الـمطعون  ال�سركة  عالمة  يحمل  والذي  الكويت  دولة  يف  الـموجود 

ب�سلطنة  الوحيد  هو  الطاعنة  عالمة  ا�ستخدام  واأّن  الظروف  لهذه  ا  ونظراً وعليه 

ُعمان حيث اأّن عالمة الـمطعون �سدها االأوىل ت�ستخدم يف متييز مركزها التجارية 

بالكويت وال يوجد ا�ستخدام لها ب�سلطنة ُعمان ومن ثّم فاإّن ت�سجيل عالمة الطاعنة 

ا للقانون ويكون بذلك احلكم الـمطعون  ا وطبقاً التجارية ب�سلطنة ُعمان قد مت �سحيحاً

قانون  من   )4/36( الـمادة  لن�س  ا  خمالفاً العالمة  ت�سجيل  باإلغاء  ق�سى  الذي  فيه 

بال�سلطنة  الطاعنة  عالمة  ا�ستخدام  مراعاته  لعدم   , ال�سناعية  الـملكية  حقوق 

لـمّدة طويلة وكذلك عدم مراعاته ل�سهرتها بال�سلطنة لـمّدة طويلة وكذلك عدم 

ال  االأوىل  �سدها  الـمطعون  عالمة  اأّن  يراع  مل  كما  بال�سلطنة  ل�سهرتها  مراعاته 

ت�ستخدم من االأ�سا�س بال�سلطنة.

ولرفع اأي وجه من اأوجه الت�سابه اأو اخللط الذي راآه اخلبري الـمنتدب يف الدعوى بني 

العالمتني حمل التداعي فاإنه ال يوجد لدى الطاعنة اأي مانع من تعديل �سكل عالمتها 

التجارية وذلك باإزالة وتعديل العنا�سر التي اعرت�س عليها اخلبري , وتتمثل هذه 

التعديالت يف ا�ستبعاد عبارة » a place for all »  وا�ستبعاد كلمة ُعمان من العالمة 

التجارية والتي راأى اخلبري اأنها ال متّيز العالمة وو�سع بدل منها كلمة ...... لتمييز 

العالمة وت�سبح العالمة مكّونة من عبارة تقراأ بالعربية )..........( وباالجنليزية 

».............« باالإ�سافة اإىل الر�سم الـم�ساحب للعالمة , وبهذا التعديل ال ميكن 

للمطعون �سدها االأوىل التذرع بوجود ت�سابه بني العالمتني , وقد طلبت الطاعنة 

اآخر  خبري  انتداب  اأو  ال�سابق  للخبري  الـماأمورية  اإعادة  اال�ستئناف  حمكمة  من 

لفح�س العالمة ب�سكلها الـمعدل ومقارنتها بعالمة الـمطعون �سدها االأوىل والق�ساء 

باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف مع �سماح الـمحكمة بت�سجيل العالمة بال�سكل اجلديد عمالاً 

بن�س الـمادة )4/36( الـمذكور اإال اأّن الـمحكمة جتاهلت هذه الـمادة رغم مت�ّسك 

الدعوى مبا يجعل  الف�سل يف  الطاعنة بتطبيقها وهو دفع جوهري يتغري به وجه 

ا للنق�س. ا للقانون وخمالاً بحق الدفاع وبالتايل موجباً حكمها خمالفاً
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الق�سور يف الت�سبيب :

ا  مبقولة اأّن حمكمتي الـمو�سوع قد تبنت كلتاهما تقرير اخلربة القا�سر وجعلته عماداً

لق�سائها يف الدعوى رغم ما �سابه من عيوب واأوجه ق�سور وتناق�س ومل تقم كل من 

حمكمتي الـمو�سوع بالرد على االعرتا�سات الـموجهة للتقرير يف اأ�سباب حكمها مما 

ا بالق�سور يف الت�سبيب  يكون معه احلكم الـمطعون فيه واحلالة تلك قد جاء مو�سوماً

وخمالفة الثابت باالأوراق وتبني حمكمة اال�ستئناف تعليل حمكمة البداية حمموالاً 

ا  على اأ�سبابه والذي اعتمد يف ق�سائه على تقرير اختبار كله عوار اإمنا ي�سكل قعوداً

ا  ا من حمكمة اال�ستئناف عن القيام بواجبها نحو الت�سبيب ال�سليم للحكم طبقاً �سارخاً

ا وق�ساءاً والذي يوجب على حمكمة اال�ستئناف الرد على طلبات  للم�ستقر عليه فقهاً

لها  والتي  ب�ساأن تقرير اخلربة  اأثارتها  التي  واأوجه دفوعاتها اجلوهرية  الطاعنة 

ا يف الت�سبيب وخمالاً بحق  تاأثري على وجه الف�سل يف الدعوى مما يجعل حكمها قا�سراً

الدفاع وهو بالتايل موجب للنق�س.

وبناء على كل ما تقّدم فهي تطلب نق�س احلكم الـمطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل 

حمكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرته لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة.

الـمطعون  نائب  الـمحررة من طرف  الطعن  الرد على �سحيفة  وحيث جاء مبذكرة 

�سدها االأوىل )�سركة ...........( الـمقبول لدى الـمحكمة العليا باأّنه بخ�سو�س 

الـمطعون  من  ال�سادر  الوكالة  �سند  اأّن  اإذ  مردودة  فهي  القيام  �سفة  يف  الـمنازعة 

�سدها ين�سحب اأثره على الوكالة ال�سادرة من �سركة ....... اإىل اأحد العاملني لديها 

والذي قام ب�سفته ممثالاً عن �سركة .......... بتوكيل مكتب .......... للمحاماة 

واال�ست�سارات القانونية ومن ثّم فاإّن قيام هذا الـمكتب مببا�سرة اإجراءات الدعوى 

يف  متثيله  جاء  وبالتايل  �سدها  الـمطعون  عن  ا  قانونياً ممثالاً  بو�سفه  كان  الـماثلة 

انتهى  ما  ومع  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  ن�سو�س  مع  ا  متوافقاً الدعوى 

اإليه حكم حمكمة اأول درجة حينما اأكد على قبول الدعوى لتوافر �سرط ال�سفة 

�سملت  و�سركاهم   ....... ل�سركة  االأوىل  �سدها  الـمطعون  ال�سركة  وكالة  اأّن  واأكد 

كافة االأمور الـمتعلقة بالعالمات التجارية واأعطت ل�سركة ........ احلق يف اإقامة 

وتعيني وكيل قانوين لـمبا�سرة الدعوى ومن ثّم توافر ال�سفة.

ومل  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  الدفع  بهذا  تتم�سك  مل  الطاعنة  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف 

تثريه مبا يوؤكد تنازلها عن التم�سك به لعدم �سحته قانوناًا وبالتايل ال يجوز لها اإثارة 
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هذا الدفع اأمام الـمحكمة العليا.

اأما القول باأن احلكم الـمطعون فيه خالف ن�س الـمادة )٨( من قانون االإثبات لعدول 

الـمحكمة عن قرار ندب خبري من �سمن خرباء اجلدول والق�سور يف الت�سبيب لتربير 

العدول باأ�سباب غري �سائغة فاإّن احلكم الـمطعون فيه قد قام بالرد على هذا النعي 

اأول درجة  ال�سابق ندبه من حمكمة  للخبري  ا  اآخر خالفاً بعدم وجود خبري جدول 

ا مع ن�س الـمادة )٨( ال�سالف ذكرها , كما اأّن  وبذلك فاإّن قرار الـمحكمة جاء متفقاً

ا اأمام حمكمة  الطاعنة مل تقرتح اأية اأ�سماء الأي خرباء عندما كان االأمر مطروحاً

اال�ستئناف بل على العك�س قد اأقّرت عدم احلاجة خلبري جديد من خالل حماميها 

التي مت اقرتاحها من قبل الطاعنة  اأّن االأ�سماء  , كما  2016/10/9م  بجل�سة يوم 

ولي�س  الـمحا�سبية  جمال  يف  خلرباء  هي  العليا  الـمحكمة  اأمام  الطعن  الئحة  يف 

لديهم اأية دراية مبوا�سيع الـملكية الفكرية وبذلك وجب التقّيد بالئحة اخلرباء 

الـمدرجني باجلدول من وزارة العدل.

اأما ب�ساأن اخلطاأ يف تطبيق الـمادة )2/36/هـ( من قانون حقوق الـملكية ال�سناعية 

والتي تق�سي بجواز ت�سجيل العالمات الـمت�سابهة والـمتطابقة الأطراف خمتلفة فاإّن 

الطاعنة مل تقّدم ما يثبت اأحقيتها اأو م�سلحتها يف ت�سجيل العالمة التجارية وبذلك 

واأحكام  العدالة  قواعد  مع  ا  متوافقاً جاء  بدرجتيها  الـمو�سوع  حمكمة  حكم  فاإّن 

العالمة هو  لهذه  الـم�ستاأنفة )الطاعنة(  ا�ستخدام  واأّن  ال�سناعية  الـملكية  قانون 

ا�ستخدام غري م�سروع وال ي�ستند اإىل اأي حق اأو قانون , واأّن القول با�ستخدام كلمات 

واأ�سكال اإ�سافية مع كلمة »اأفنيوز« فما هي اإال جمادلة لاللتفاف على اأحكام القانون 

خا�سة واأّن هذه الكلمات واالأ�سكال ال ت�سكل اأي متييز ا�ستثنائي من �ساأنه ترتيب اأي 

( ال يجوز احتكارها �سمن عالمة جتارية. حق ح�سري واأ�سماء البلدان )عمان مثالاً

اأما كلمة »مول« ال ت�سكل كذلك اأي متييز يك�سب عالمة الطاعنة خ�سو�سية يف اأذهان 

اجلمهور.

وحيث اأّن ما اأوردته الطاعنة من�سب على الطعن يف تقرير اخلربة وتلك االعرتا�سات 

تقّدم اأمام حمكمة الـمو�سوع ولي�س اأمام الـمحكمة العليا اإال اأّن ما اأورد اخلبري جاء 

ال�سناعية  الـملكية  قانون  واأحكام  الدولية  واالتفاقات  العدالة  قواعد  مع  ا  متفقاً

قرار  وجاء  ترده  اأن  اأو  اخلبري  بتقرير  تاأخذ  اأن  لها  الـمو�سوع  حمكمة  اأّن  كما   ,

ا مع ما تو�سل اإليه اخلبري , مما يوؤكد اأحقية الـمطعون �سدها يف  الـمحكمة متوافقاً
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ال�سناعية  الـملكية  قانون  من   )2/36( للمادة  ا  وتطبيقاً القول  وخال�سة  دعواها 

للم�ستخدم االأول لعالمة غري م�سجلة احلق يف االعرتا�س على  اأعطت احلق  والتي 

االإيداع  طلبات  اأّن  اإىل  تخل�س  �سدها  الـمطعون  فاإّن  جتارية  عالمة  ت�سجيل  طلب 

االأجدر  يبقى  ولكن  احلق  على  قرينة  هي  التجارية  العالمة  ت�سجيل  و�سهادات 

الت�سجيالت  من  العديد  �سدها  الـمطعون  ومتلك  اال�ستخدام  يف  االأول  احلماية  يف 

باإيداع  البلدان وقد قامت  العديد من  التجارية يف  الت�سجيل عن عالمتها  وطلبات 

ا مع متطلبات قانون الـملكية  طلب ت�سجيل عالمتها التجارية يف �سلطنة ُعمان متا�سياً

ال�سناعية مما يوؤكد على حّقها وم�سلحتها حلماية مكت�سباتها على عالمتها التجارية 

التجارية  لعالمتها  الت�سجيل  �ساحبة  �سدها  للمطعون  الـم�ستمر  اال�ستخدام  واأّن 

لـمدة زمنية تزيد عن ال�سبعة اأعوام وانت�سار �سهرتها هو دليل قاطع على اأحقّيتها 

على عالمتها التجارية وم�سلحتها يف االعرتا�س على طلب ت�سجيل العالمة اخلا�سة 

والتعديل يف  ا�سرتاطات  الطاعنة بجواز و�سع  اأما عن دفع  للت�سوق  ....... م�سقط 

للقانون  خمالف  دفع  هو  االعرتا�س  فرتة  يف  الـم�سجل  قبل  من  التجارية  العالمة 

ا الـمادة )2/3٨/د( من قانون الـملكية ال�سناعية. وحتديداً

وبناء على كل ما تقّدم فهي تطلب رف�س الطعن وتاأييد احلكم الـمطعون فيه.

وحيث عّقب نائب الطاعنة على مذكرة الرد على �سحيفة الطعن بخ�سو�س �سفة 

 -  9( برقم  2009/12/22م  يف  الـموؤرخة  الوكالة  من  البنّي  باأن  ا  مالحظاً القيام 

1٨٨7 - 3 - ٥100( اأنها وكالة �سخ�سية حمررة من �سركة ..... و�سركاهم ب�سفتها 

اأ�سلية يف ق�ساياها هي ولي�ست ب�سفتها وكيلة عن ال�سركة الـمطعون �سدها االأوىل اأو 

الغري وعندما وّكل الـمدعو ).......( مكتب الـمحامي .... للمحاماة فاإنه يكون قد 

وّكله نيابة عن �سركة ....... و�سركاهم للملكية الفكرية ب�سفتها ال�سخ�سية ولي�س 

النعي هو  والدليل على �سّحة  االأوىل  الـمطعون �سدها  ال�سركة  ب�سفتها وكيلة عن 

ما ت�سمنه �سند هذه الوكالة من الن�س على اأّن �سركة ......... و�سركاهم للملكية 

الفكرية قد وّكلت الوكيل الـمذكور بالوكالة من اأجل متابعة االإجراءات ويف احل�سور 

لدى الـمحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها من اأجل الـمحاكمة والـمرافعة فيما 

لل�سركة وعليها من الدعاوى واحلقوق ... وبالتايل فاإّن هذه الوكالة ُمنحت كوكالة 

موكل  باعتبارها  الفكرية  للملكية  و�سركاهم   ....... �سركة  من  �سادرة  �سخ�سية 

اأ�سيل يف  اأو �سد هذه ال�سركة ك�سخ�س  اأ�سيل يف الق�سايا والدعاوى التي ترفع من 

هذه  حترر  ومل  ا  �سخ�سيًّ عليها  الـمدعى  اأو  الـمدعية  باعتبارها  اأي  الدعاوى  هذه 
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الوكالة من �سركة �سابا و�سركاهم للوكيل الـمذكور فيها باعتبارها وكيلة عن ال�سركة 

الـمطعون �سدها االأوىل اأو غريها وعليه تكون عالقة الوكالة منتفية بني الـمطعون 

وبالتايل  الدعوى االبتدائية  وّقع �سحيفة  الذي   ...... والـمحامي  االأوىل  �سدها 

تكون الدعوى مقامة من غري ذي �سفة.

اأما عن القول باأن الطاعنة مل تتم�سك بالدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء ال�سفة 

اأمام حمكمة اال�ستئناف وافرتا�سها بذلك اأّن الطاعنة تنازلت عنه فهو قول مردود 

كما  عنه  تتنازل  ومل  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  الدفع  بهذا  الطاعنة  بتم�سك  عليها 

مت�ّسكت ب�سحيفة ا�ستئنافها بكافة الدفوع واأوجه الدفاع التي اأبدتها اأمام حمكمة 

�سفة  ذي  غري  من  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  بينها  من  والتي  درجة  اأول 

, ثم  الـمطعون فيه  الـموؤيد باحلكم  اأول درجة  وهذا ثابت بحيثيات حكم حمكمة 

الناقل  اإعماالاً لقاعدة االأثر  ا على حمكمة اال�ستئناف  اأّن هذا الدفع يعدُّ مطروحاً

لال�ستئناف الوارد بالـمادة )224( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية , ومن 

جهة ثالثة فاإّن الدفع بانتفاء ال�سفة يهم النظام العام ويجوز اإبداوؤه باأي مرحلة 

ولـمزيد  نف�سها  تلقاء  من  به  الق�ساء  العليا  للمحكمة  ويجوز  التقا�سي  مراحل  من 

ل�سركة  اأو تفوي�سها  االأوىل  الـمطعون �سدها  اأّن وكالة  البنّي  فاإّنه من  التو�سيح  من 

.......... و�سركاهم والـمرفوع به الدعوى االبتدائية حررت بتاريخ 2014/3/3م 

 .......... الـمحامي  لـمكتب  و�سركاهم   ........... �سركة  ...... عن  وكالة  بينما 

حررت بتاريخ 2013/1/2م , و�سند وكالة �سركة ......... و�سركاهم ل�س.....رقم 

)09 - 1٨٨7 - 03 - ٥1000( كان بتاريخ 2009/12/22م.

االأوىل  �سدها  الـمطعون  ال�سركة  حررته  الذي  الوكالة  �سند  اأّن  تقّدم  ما  ومفاد 

�سركة  حررته  الذي  الوكالة  �سند  حترير  تاريخ  على  الحق  و�سركاهم   .. ل�سركة 

..... و�سركاهم لـمكتب الـمحامي ..... مبّدة تزيد عن العام كما اأّنه الحق على �سند 

الوكالة الذي حررته �سركة ..... و�سركاهم لوكيلها .... مبّدة )٥ �سنوات( وعليه 

فاإّن ذلك يعني اأّن ........ عندما وّكل مكتب الـمحامي ...... عن �سركة .. و�سركاهم 

�سدها  الـمطعون  عن  وكيلة  ولي�ست  اأ�سيلة  ب�سفتها  ال�سركة  عن  نيابة  وّكلها  فاإّنه 

ا اأن يكون الوكيل الـمذكور قد وّكل مكتب الـمحامي عن  االأوىل اإذ اأّنه ال ي�سح منطقاً

�سركة ....... و�سركاهم بتاريخ 2013/1/2م ب�سفتها وكيلة عن ال�سركة الـمطعون 

�سدها االأوىل الأن هذه االأخرية مل تكن قد وّكلت بعد �سركة .... و�سركاهم واإمنا 

ا يف 2014/3/3م. وكلتها بعد ذلك التاريخ بعام وحتديداً
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اإىل  وكالتها  �سند  بت�سحيح  ا  موؤخراً و�سركاهم   ..... �سركة  قيام  هو  الثاين  واالأمر 

-04-741-16( رقم  الوكالة  وهي  له  جديدة  وكالة  وحترير   ...... الـمحامي 

٥1000( والـمحررة بتاريخ 2016/3/16م اأما بخ�سو�س ما جاء يف مذكرة الرد عن 

خمالفة الـمادة )٨( من قانون االإثبات يفنده حم�سر جل�سة 2016/10/9م الذي 

ارتكنت اإليه الـمطعون �سدها الثانية مبخالفته للثابت بهذا الـمح�سر , كما مل يرد 

�سمم  ممثلها  اأّن  بل  االختبار  تقرير  على  وافقت  قد  الطاعنة  اأّن  احلكم  بحيثيات 

ال�سادر عن حمكمة  التمهيدي  ومت�سك ب�سرورة ندب خبري يف الدعوى وفق احلكم 

اال�ستئناف ومت�سك بكافة االعرتا�سات على تقرير اخلبري الـمنتدب يف الدعوى اأمام 

حمكمة اأول درجة وفق الثابت ب�سحيفة اال�ستئناف , واأّن العدول عن احلكم بندب 

خبري يف اال�ستئناف يهدر حقوق الطاعنة يف الدفاع خا�سة واأّن ال�سبب الذي ا�ستندت 

وغري  �سديد  غري  التمهيدي  احلكم  عن  عدولها  تربير  يف  اال�ستئناف  حمكمة  اإليه 

اإحالة اال�ستئناف  اأّن  �سائغ الأن حمكمة اال�ستئناف مل تبنّي يف حكمها وتدلل على 

للخربة بات غري منتج اأو غري جمدي يف الدعوى مما ي�سري احلكم الـمطعون فيه خمالاً 

بحقوق الدفاع ف�سالاً عن ق�سوره يف الت�سبيب وخمالفة القانون.

اأما عن بقّية الردود فهي تتم�سك بدفوعاتها وطلباتها.

الـم�سمنة ب�سحيفة الطعن.

على  ردها  مذكرة  على  الطاعنة  تعقيب  على  االأوىل  �سده  الـمطعون  رّدت  وحيث 

وطلباته  بدفوعاته  مبقت�ساها  ومت�سك  حماميها  حررها  مبذكرة  الطعن  �سحيفة 

ال�سابقة.

الـمحكمة

من حيث ال�سكل :

من  قبوله  فاجته  القانونية  و�سيغه  اأو�ساعه  جميع  ا�ستوفى  قد  الطعن  اأّن  حيث 

الناحية ال�سكلية.

من حيث الـمو�سوع :

عن الوجه االأول من الـمطعن االأول الـماأخوذ من عدم قبول الدعوى النتفاء ال�سفة 

هو نعي غري �سديد :

اأّن  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )116( الـمادة  من  يوؤخذ  اأنه   ذلك 

ا  وتبعاً العام  بالنظام  له  عالقة  وال  اخل�سوم  م�سلحة  يهم  القيام  يف  ال�سفة  �سرط 

لذلك ال تثريه الـمحكمة من تلقاء نف�سها وال يحق للمتم�سك به اإثارته اأول مرة لدى 
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الـمحكمة العليا.

وحيث اأّنه ف�سالاً عن ما تقّدم فاإّن الدفع بانتفاء ال�سفة لدى حمكمة اأول درجة كان 

ل�سبب خمالفة الـمادة )1/93( من الـمر�سوم ال�سلطاين )200٨/67م( التي تن�س 

على اأّنه اإذا كان مقّدم طلب االإيداع اأو مقر عمله الر�سمي خارج ال�سلطنة يتعنّي اأن 

مبزاولة  له  ومرخ�س  بال�سلطنة  عمله  وميار�س  يقيم  قانوين  وكيل  بتمثيله  يقوم 

ا الأحكام هذا  ن�ساط الـملكية الفكرية وتكون له ال�سالحية يف اتخاذ اأي اإجراء وفقاً

القانون الخ ...

اأدى  القانون مما  الدفع مبا يتفق مع �سحيح  البداية عن هذا  اأجابت حمكمة  وقد 

بالـم�ستاأنفة )الطاعنة االآن( اإىل عدم اإثارته مرة اأخرى اأمام حمكمة اال�ستئناف 

�سواء ب�سحيفة ا�ستئنافها اأو بتقاريرها الالحقة.

وحيث اأّن اإثارة هذا الدفع اأمام الـمحكمة العليا مل يكن لل�سبب االأول ال�سالف بيانه 

واإمنا ل�سبب مغاير وهو انتفاء عالقة الوكالة بني الـمحامي / ....... الـموقع على 

جديد  �سبب  وهو  الري  عقارات  �سركة  االأوىل  �سدها  والـمطعون  الدعوى  �سحيفة 

مب�سلحة  يتعلق  ال�سفة  �سرط  اأّن  وباعتبار   , العليا  الـمحكمة  اأمام  مرة  الأول  اأثري 

قانون  من   )116( الـمادة  تقت�سيه  ما  طبق  العام  بالنظام  له  عالقة  وال  اخل�سوم 

االإجراءات الـمدنية والتجارية كما �سبقت االإ�سارة اإليه فال يجوز اإثارته اأول مرة 

اأمام الـمحكمة العليا.

مبا يجعل هذا الوجه من الـمطعن مردود وال يعتد به.

عن الوجهني الثالث واخلام�س الـماأخوذ من خمالفة الـمادتني )1/42/اأ( والـمادة 

)4/36( من قانون الـملكية ال�سناعية :

حيث اأّن النعي على احلكم الـمطعون فيه بالوجهني الـمذكورين لتداخلهما ووحدة 

الأي  يجوز   « اأّنه  على  تن�س  الـمذكورة   )42( الـمادة  اأن  ذلك  �سديد  فيهما  القول 

اإلغاء ت�سجيل العالمة التجارية خالل  �سخ�س ذي م�سلحة اأن يطلب من الـمحكمة 

خم�س �سنوات من تاريخ اإ�سدار �سهادة الت�سجيل , اأو يف اأي وقت اإذا كان الت�سجيل قد 

مت احل�سول عليه ب�سوء نّية اأو بق�سد االإ�سرار بعالمة م�سجلة ».

وحيث يتبنّي من االطالع على اأوراق الدعوى اأّن القيام الذي تهدف من ورائه الـمدعية 
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هذه  ت�سجيل  واأّن  201٥/7/1م  بتاريخ  كان  عليها  الـمدعى  ت�سجيل  اإلغاء  اإىل 

االأخرية )الطاعنة االآن( للعالمة التجارية حمل النزاع كان بتاريخ 201٥/٥/7م 

بتاريخ  كان  االآن(  �سدها  )الـمطعون  الـمدعية  لفائدة  العالمة  نف�س  ت�سجيل  واأّن 

االآن  الطاعنة  لفائدة  العالمة  ت�سجيل  تاريخ  يف  اأّنه  موؤداه  مبا  201٥/10/11م 

)الـمدعى عليها( مل تكن الـمدعية )الـمطعون �سدها( قد �سجلت بعد تلك العالمة 

ا لت�سجيل الطاعنة مبّدة خم�سة اأ�سهر وبذلك ينتفي �سرط  والتي كان ت�سجيلها الحقاً

ق�سد االإ�سرار بعالمة م�سجلة الأّنه ال وجود لت�سجيل �سابق لهذه العالمة بال�سلطنة 

من اأي كان وال ينال من ذلك دفع الـمدعية بت�سجيل العالمة بعّدة دول اأجنبية الأن 

الـمن�ساأ  ذلك ال يك�سبها حق حماية عالمتها بال�سلطنة ما مل تكن الدولتان )دولة 

الكويت و�سلطنة ُعمان الـمقام فيها الدعوى( منظّمتني اإىل دول االحتاد وهي الدول 

الـم�سادقة على اتفاقية مدريد ل�سنة 1٨91م واالتفاقيات التي تلتها والـمعدلة لها 

وهو ما ي�سّمى بحق االأولوية والذي مل تدعيه الـمدعية اأ�سالاً ومن اأ�سا�سه وبالتايل 

ي�سبح تذرعها بت�سجيل العالمة بدول اأخرى غري �سلطنة ُعمان ال اأثر له وال يلزم 

�سلطنة ُعمان بحماية العالمة التي مل ت�ستخدم وت�سجل لديها.

كما اأّن اإيداع الـمدعية لـمطلب ت�سجيل العالمة بال�سلطنة كان يف تاريخ الحق لتاريخ 

اإيداع الـمدعى عليها لـمطلبها وهو ما يتبنّي من �سهادتي الت�سجيل.

وحيث دفعت الطاعنة بعدم ا�ستخدام العالمة من قبل الـمدعية يف ال�سلطنة والتي ال 

ا لـما ذهبت  تقيم بها وهي بالتايل غري حمقة يف طلب احلماية وهو دفع �سديد وخالفاً

اإليه حمكمة احلكم الـمطعون فيه لـما اعتربت اأّن عالمة الـمدعية جديرة باحلماية 

يف  الطاعنة  اأ�سبقّية  تنا�ست  ولكنها  وال�سناعة  التجارة  وزارة  لدى  م�سجلة  لكونها 

يكون  الت�سجيل  يف  ال�سابق  اأّن  عليه  الـمتعارف  الأن  باحلماية  اأجدر  وهي  الت�سجيل 

�سابق يف احلق خا�سة بعد اأن ثبت عدم توفر �سرطي الـمادة )42( من قانون حماية 

االأخذ  تتوجب  التي  )3/3٨/هـ(  الـمادة  وكذلك   , وال�سناعية  الفكرية  الـملكية 

يف االعتبار طول مّدة ا�ستخدام العالمة يف ال�سلطنة حتى تكون جديرة اأو موؤهلة 

للحماية االأمر الذي مل تثبته الـمدعية وعّولت على ت�سجيل عالمتها ببلدان اأخرى 

ا وهو بالتايل موجب  غري �سلطنة ُعمان وهو ما ال ي�ستقيم قانوناًا فجاء ق�ساوؤها قا�سراً

للنق�س من هذه االأوجه ودون حاجة لتناول بقّية االأوجه من الـمطعن اأو ال�سبب 

االأخري.
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وحيث اأّن الدعوى جاهزة للف�سل يف مو�سوعها طبق ما تقت�سيه الـمادة )260( من 

قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية مما يتعنّي معه الت�سدي لال�ستئناف واحلكم 

يف مو�سوعها.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

والت�سدي لـمو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/317م( وذلك باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف 

والق�ساء من جديد برف�سه وتاأييد قرار الـم�سجل بدائرة الـملكية الفكرية بوزارة 

واألزمت   , الطاعنة  بت�سجيل عالمة  الـمعار�سة رقم )669(  وال�سناعة يف  التجارة 

الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/13م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)214(

الطعن رقم 2016/٨96م

دين) تاأخر- �سرر مفرت�س- فوائد( 

ا للدائن  - اإن جمرد تاأخر الـمدين يف الوفاء بالـمبلغ الذي يف ذمته يحدث �سرراً

وال حاجة للدائن الإثبات هذا ال�سرر.

الــوقـائــع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم الـمطعون فيه ال�سادر من الدائرة التجارية 

مبحكمة اال�ستئناف م�سقط يف اال�ستئنافني )421 و 2016/٥23م( ومن �سائر االأوراق 

التي بني عليها يف اأن الطاعنة - �سركة ....... للتاأمني - اأقامت ابتداءاً الدعوى رقم 

)2016/1٥7م( اأمام الدائرة الثالثية بالـمحكمة االبتدائية م�سقط بطلب احلكم 

 .......... �سركة  والثانية  االأهلية  التاأمني  �سركة  االأوىل  عليهما  الـمدعى  باإلزام 

ا( باأن يوؤديا اإليه بالت�سامن واالنفراد مبلغ )9.494 ر.ع(  )الـمطعون �سدهما حالياً

على  دعواها  واأ�س�ست  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   )%6( وفوائده 

ا ل�سركة ....... مبوجب وثيقة التاأمني رقم  اأ�سا�س اأنها �سددت هذا الـمبلغ تعوي�ساً

)............( الـمربمة بني مالكة الـمعّدة ...... والطاعنة واأّن الـمعدة الـموؤمنة 

لدى الطاعنة ت�سررت اأثناء ت�سغيلها بو�ساطة اأحد من�سوبي الـمطعون �سدها الثانية 

ميناء  يف  نحا�س  حملة  واإنزال  تفريغ  عملية  يف  2013/10/17م  بتاريخ   ........

�سحار عند الر�سيد رقم )٥( واأّن ال�سركة الـمالكة للمعدة - �سركة ..... مبطالبة 

�سركة  من  ال�سادر  التقرير  على  وبناء   - الطاعنة  وقامت  ال�سرر  بقيمة  الطاعنة 

)الـموؤمنة   ......... �سركة  اإىل  االأ�سرار  قيمة  بدفع   - اخل�سائر  لتقدير  احلاذق 

وقّدمت   ......... �سركة  من  اإحالل  �سهادة  على  الطاعنة  وح�سلت   )insured(

الطاعنة م�ستند االدعاء رقم )7( �سمن الـم�ستندات الـمرفقة مع �سحيفة دعواها 

الـمطعون �سدها  اأنها طالبت  201٥/4/7م وا�ستطردت الطاعنة  االبتدائية موؤرخ 

الثانية - �سركة ........ - الـمت�سببة يف �سرر الـمعدة مبوجب خطاأ من�سوبها اأثناء 
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ت�سغيله للمعدة مبيناء �سحار اأثناء عملية تفريغ حمولة نحا�س من على منت �سفينة 

الطاعنة  فاأقامت  رف�ست  اأنها  اإال  2013/10/17م  بتاريخ   )12( العبقري  النجم 

ا  ا يف دعواها تاأ�سي�ساً دعواها االبتدائية اأدخلت فيها �سركة .......... االأهلية خ�سماً

بفعل  الـمطالبة  مبلغ  ا�ستثمار  من  الطاعنة حرمت  واأّن  للطاعنة  الـموؤمن  اأنها  على 

بالفوائد  باإلزامهما  مقرتناًا  بالـمبلغ  احلكم  يكون  اأن  طالبت  ولذا  �سدها  الـمطعون 

)6%( من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد.

الدعوى  يف  احلكم  م�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  اأ�سدرت  2016/4/2٥م  وبجل�سة 

الثانية  �سدها  الـمطعون   ......... �سركة   - الثانية  عليها  الـمدعى  باإلزام  وق�سى 

ُعماين  ريال  ومائتي  والـم�ساريف  ر.ع(   40.49٥( الطاعنة  اإىل  توؤدي  باأن  ا  حالياً

مقابل اأتعاب الـمحاماة وبرف�س الدعوى بالن�سبة للمدعى عليها االأوىل �سركة ...... 

االأهلية وبالن�سبة لطلب الفائدة )6%( واأ�س�ست الـمحكمة االبتدائية ق�ساءها على 

الـمطعون �سدها الثانية مببلغ الـمطالبة لكون اأّن تابعها هو الـم�سوؤول عن احلادث 

اأ�س�ست  كما  الطاعنة  لدى  عليها  الـموؤمن   ....... �سركة  مبعدة  حاق  الذي  وال�سرر 

الـمحكمة االبتدائية ق�ساءها برف�س الدعوى يف مواجهة �سركة ..... االأهلية على 

مبوجب   ....... �سركة  من  الـمت�سررة  للمعدة  الـم�ستاأجرة  هي   ........ �سركة  اأّن 

اأثناء  الـم�ستاأجرة  للمعدة  حدث  ال�سرر  واأّن  200٨/6/9م  الـموؤرخ  االإيجار  عقد 

التاأمينية  التغطية  الثانية وتخرج عن  الـمطعون �سدها  ت�سغيلها بو�ساطة من�سوب 

و�سركة   ......  ..... �سركة  من  كل  بني  الـمربمة  التاأمني  وثيقة  ل�سروط  ا  ووفقاً

ب�سروطها  ورد  والتي  ا(  حالياً والثانية  االأوىل  �سدهما  )الـمطعون  االأهلية   ......

اأو  التي متلكها  بالـممتلكات  يتعلق  االأهلية فيما   ...... �سركة  م�سوؤولية على  اأّنه ال 

ت�ستخدمها اأو ت�ستاأجرها �سركة ).........( , وورد باحلكم االبتدائي ب�ساأن رف�س 

التاأمني الـمربم بني )........( والطاعنة مل يت�سمن  اأّن عقد  طلب الفوائد )%6( 

اأية فائدة واأّن الطلب خليق بالرف�س لهذا ال�سبب.

وحيث اإّن احلكم االبتدائي �سالف الذكر مل يلق القبول لدى كل من �سركة )........( 

)2016/4٥1م(  رقم  باال�ستئناف  االأوىل  فيه  فطعنت  للتاأمني   ......... �سركة  و 

من  والق�ساء  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  اإلغاء  ا�ستئنافها  �سحيفة  ختام  يف  طلبت 

جديد برف�س الدعوى يف مواجهتها وباإلزام �سركة ...... االأهلية بالـمبلغ الـمطالب 

به على اأ�سا�س وثيقة التاأمني الـمربمة بينها و�سركة ...... االأهلية كما طعنت �سركة 

ا مع  ابتدائياً الـمحكوم به  بالـمبلغ  بالت�سامن واالنفراد  . االأهلية و�سركة ........ 
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اإلزامهما  مع  ال�سداد  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  التعوي�سية )6%( من  الفوائد 

بالـم�ساريف واأتعاب الـمحاماة األف وخم�سمائة ريال ُعماين.

وبعد اأن قررت حمكمة اال�ستئناف م�سقط �سم اال�ستئنافني الـم�سار اإليهما للرتابط 

ولي�سدر فيهما حكم واحد �سدر احلكم فيهما بجل�سة 2016/11/13م وق�سى احلكم 

بقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف الـمو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف واألزمت 

 - للتاأمني   ........ �سركة   - الطاعنة  تر�س  ومل   , ا�ستئنافه  مب�ساريف  طرف  كل 

اأمانة �سر  اأودعت لدى  بهذا احلكم فطعنت فيه بالنق�س بالطعن الـماثل ب�سحيفة 

الـمحكمة العليا بتاريخ 2016/12/7م موقعة من اال�ستاذ ........... حمام مقبول 

لدى الـمحكمة العليا - �سركة .......... و�سركاوؤهم - وكيل الطاعنة مبوجب �سند 

وكالة موثق لدى دائرة الكاتب بالعدل م�سقط يجيز له ذلك واأبرز ما يفيد �سداد 

ب�سحيفة  االأوىل  �سدها  الـمطعون  واأعلنت  قانوناًا  الـمقررين  والكفالة  الـم�ساريف 

مكتب  وكيلها  من  2017/3/14م  بتاريخ  الواردة  الـمذكرة  مبوجب  وردت  الطعن 

.......... و�سركاوؤهم طلبت يف ختامها رف�س الطعن وتاأييد احلكم الـمطعون فيه 

الطاعنة  تنعى  �سببني  على  الطعن  واأقيم   , واالأتعاب  الـم�ساريف  الطاعنة  واإلزام 

باالأول منهما خمالفة احلكم للقانون واخلطاأ يف تاأويله عندما رف�س طلب الطاعنة 

اإلزام الـمطعون �سدهما - ب�سفتهما موؤمن وموؤمن لديه - بالت�سامن واالنفراد بالـمبلغ 

الـمحكوم به وعندما رف�س احلكم بالفائدة )6%( رغم اأّن الطلب اأ�س�س على حرمان 

الطاعنة من ا�ستثمار الـمبلغ الـمحكوم به على االأقل من تاريخ �سدور احلكم وحتى 

تاريخ ال�سداد.

كما نعت على احلكم بال�سبب الثاين التناق�س يف اأ�سبابه �سفحة )7( واأّن التناق�س 

الوارد يف االأ�سباب على �سفحة )7( من احلكم الـمطعون فيه ال ميكن اأن يفهم معه 

االأ�سا�س كما ق�سى به يف منطوقه.

الـمـحـكـمـة  

وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول من حيث ال�سكل.

وحيث اإّنه عن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبخالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه 

وتاأويله وذلك عندما رف�س دعوى الطاعنة �سد �سركة ........ االأهلية )الـمطعون 

بالتعوي�س على �سركة .......... )الـمطعون �سدها  �سدها االأوىل( وق�سر احلكم 

الثانية( ... الخ فاإّن النعي على احلكم مبا �سبق غري �سديد , فالطاعنة لـما اأقامت 
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ا على �سهادة االإحالل م�ستند االدعاء  دعواها على الـمطعون �سدها الثانية تاأ�سي�ساً

)7( مرفق مع �سحيفة الدعوى , وهو ما يعرف بدعوى احللول والـمق�سود بدعوى 

بالتعوي�س  الـمطالبة  الـمت�سرر يف  له  الـموؤمن  التاأمني حمل  اأن حتل �سركة  احللول 

الذي �سددته له من اجلهة التي ت�سببت بال�سرر وموؤدى ذلك اأن تطبيق مبداأ احللول 

يتطلب وجود طرف ثالث يرجع اإليه واإقامة الدعوى �سده على اأ�سا�س اأّنه الـمت�سبب 

الـم�ستاأمن  نف�س نطاق حق  الـموؤمن يف  , ويكون حلول  الـموؤمن منه  يف وقوع اخلطر 

�سواء بني هذا احلق على اأ�سا�س الـم�سوؤولية التق�سريية اأو الـم�سوؤولية العقدية.

الـمت�سررة  الـمعدة  اأّن  باالأوراق  الثابت  فاإّن  احلال  دعوى  على  �سبق  ما  وباإنزال 

الـمعدة  بتاأجري  االأخرية  وقامت   ......... ل�سركة  مملوكة   )Reach Ataker(

200٨/6/9م وذلك ال�ستخدامها يف  الـموؤرخ  ل�سركة ....... مبوجب عقد االإيجار 

عمليات اإنزال وتفريغ احلموالت من على منت ال�سفينة مبيناء �سحار , وقد تعّر�ست 

تاأديته  اأثناء  �سوء تقدير من�سوب �سركة ..........  للتلف اجلزئي جراء  الـمعدة 

تقرير  ومنها  بالـم�ستندات  للثابت  ا  وفقاً وذلك   .......... ل�سالح  بالـمعدة  لعمله 

 90.49٥( مبلغ  ال�سرر  قيمة  اأّن  اإىل  انتهى  الذي  اخل�سائر  لتقدير   ....... �سركة 

بتاأمني  ا  �سلفاً قامت  قد   - الـموؤجرة   - للمعدة  الـمالكة  ال�سركة  كانت  ولـما   , ر.ع( 

الـمعدة الـمت�سررة لدى �سركة ........ للتاأمني مبوجب وثيقة التاأمني �سالفة ال�سكر 

وذلك بقيمة )210.000 ر.ع( فقد قامت ...... مبطالبة ........ للتاأمني الطاعنة 

االإحالل  �سهادة  للطاعنة  ر.ع( وحررت  ال�سرر )90.49٥  منها على قيمة  وح�سلت 

م�ستند االدعاء رقم )LETTER OF SUBROGATION( )7( اأقرت فيها 

�سركة ....... با�ستالم قيمة التعوي�س الـمذكور من الطاعنة كما اأقرت اأّن حقوقها 

ال�سركة  فاإّن  ثّم  ومن  الطاعنة  اإىل  ب�ساأنها  االإحالل  مت  قد   .......... �سركة  قبل 

اأي  االإحالل  �سهادة  ....... على  �سركة  الدعوى �سد  اأ�س�ست مطالبتها يف  الطاعنة 

يف   ........ �سركة  حمل  حتل  اأن  احللول  �سهادة  مبوجب  وللطاعنة  الرجوع  بحق 

ا  وفقاً الـمعدة  تلف  يف  الـمت�سببة   ...... �سركة  الثانية  �سدها  الـمطعون  مالحقة 

الـمدنية  الـمعامالت  قانون  من   )196( بالـمادة  الـمقررة  والـمتبوع  التابع  لقاعدة 

ال�سادر بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )2013/29م( ومبوجب قاعدة التابع والـمتبوع 

فاإّن الـمطعون �سدها الثانية - �سركة ........ - م�سوؤولة عن االأعمال غري الـم�سروعة 

لتابعها الذي قام بت�سغيل الـمعدة ل�ساحلها والذي اأ�ساء تقدير ت�سغيل الـمعدة مما 

الـم�سروعة  غري  من�سوبها  اأعمال  عن  الثانية  �سدها  الـمطعون  وم�سوؤولية  بها  اأ�سر 
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ال  القانون  م�سدرها  كفالة  الـمت�سامن  الكفيل  حكم  يف  يكون  الـمتبوع  اأّن  اأ�سا�سها 

العقد وبالتايل فيكون للم�سرور اأن يرجع على كليهما اأو اأي منهما بالتعوي�س اإال اأّن 

ا وهو مطالبة �سركة الروؤية بالتعوي�س  ا ثالثاً الـم�سرور �سركة ...... اختارت طريقاً

ل�سركة  التعوي�س  قيمة  الروؤية  �سركة  �سددت  حيث  كان  ما  وهو  الـمعدة  تلف  عن 

......... وح�سلت منها على �سهادة االحالل م�ستند االدعاء )7( واأقامت دعواها 

�سهادة  على  الثانية  �سد  دعواها  واأ�س�ست  والثانية  االأوىل  �سدهما  الـمطعون  �سد 

هي  االأوىل  �سدها  الـمطعون  اأّن  اأ�سا�س  على  االأوىل  �سد  دعواها  واأ�س�ست  االإحالل 

الـموؤمن على �سركة ..........ولـما كان ذلك وكان احلكم الـمطعون فيه قد اأورد يف 

اأ�سبابه �سفحة )7( اأّن حق ال�سركة الـمالكة للمعدة يف الرجوع على الـم�سوؤول عن 

ال�سرر قد انتقل اإىل �سركة الروؤية للتاأمني مبقت�سى �سهادة االإحالل والتي لها حق 

الرجوع على الـمطعون �سدها الثانية بقيمة ما �سددته من تعوي�س واأّن ذلك يتوافق 

الـمدنية  الـمعامالت  قانون  من  ب(   -1  /196( بالـمادة  عمالاً  القانون  �سحيح  مع 

ال  التعوي�س  عن  الـم�سوؤولية  اأّن   )7( �سفحة  ذات  على  احلكم  اأورد  كما  والتجارية 

التغطية  اأّن  اأ�سا�س  على  االأهلية   ........ �سركة  االأوىل  �سدها  الـمطعون  تتحملها 

 ........ و�سركة   .......... �سركة  بني  الـمربمة  التاأمني  لوثيقة  ا  وفقاً التاأمينية 

االأهلية ال ت�سمل الـمعدة الـمت�سررة الثابت بعقد االإيجار �سالف الذكر اأّن الـمطعون 

�سدها الثانية ا�ستاأجرت الـمعدة من ....... وا�ستخدمتها وتلفت على يدها وذلك 

االأهلية   ....... �سركة  بني  الـمربمة  التاأمني  وثيقة  يف  عليه  متفق  هو  ما  ح�سب 

فيما  االأهلية   ....... �سركة  على  التزامات  ال  اأّنه  موؤداه  والذي   ......... و�سركة 

 , له  الـموؤمن  الـم�ستاأجرة من قبل  اأّو  الـم�ستخدمة  اأو  الـمملوكة  بالـممتلكات  يتعلق 

ا اأّن �سركة التاأمني االأهلية تقوم  كما اأورد احلكم الـمطعون فيه على �سفحة )7( اأي�ساً

بتغطية ال�سرر احلا�سل للغري عن ا�ستخدام الـمعدات الـم�ستاأجرة وال تقوم بتغطية 

ال�سرر احلا�سل للمعدة الـم�ستاأجرة اأثناء ا�ستخدامها.

من كل ذلك فاإّن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبخالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه 

االأهلية  التاأمني  �سركة  ......... دون  �سركة  بالتعوي�س على  الق�ساء  عندما ق�سر 

اأ�سباب احلكم الـمطعون فيه على �سفحة  اإّن  فهو نعي غري �سديد ويف غري حمله ثم 

و�سارت يف اجتاه  مت�ساندة  االأ�سباب  اأو غمو�س بل جاءت  اإبهام  اأي  ي�سوبها  )7( مل 

ا ل�سهادة االإحالل هي الـمطعون �سدها الثانية  واحد وهو اأّن الـملزم بالتعوي�س وفقاً

و�سركة  االأهلية   ........ �سركة  بني  التاأمني  لوثيقة  ا  وفقاً التاأمينية  التغطية  واأّن 
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.......... ال ت�سمل الـمعدة الـمت�سررة لكون اأن ......... ا�ستاأجرتها وا�ستخدمتها 

التابع  الـمعدة  م�سغل  تقدير  �سوء  جراء  من  ال�سرر  لها  حدث  اال�ستخدام  واأثناء 

اأّيد احلكم  الـمطعون فيه قد  الثانية ومتى كان ذلك وكان احلكم  للمطعون �سدها 

الثانية بتعوي�س الطاعنة بالـمبلغ الذي  الـمطعون �سدها  األزمت  االبتدائي الذي 

ا على �سهادة االإحالل م�ستند االدعاء  اأدته الطاعنة اإىل الـم�سرور �سركة ...... بناءاً

)7( واأّن احلكم الـمطعون فيه اأيد رف�س الدعوى يف مواجهة الـمطعون �سدها االأوىل 

الـموؤ�س�سة على وثيقة التاأمني الـمربمة بينها و�سركة ........ على قول اأّن الوثيقة 

الـمذكورة ال تغطي تلف الـمعدة باعتبار اأنها م�ستاأجرة من الـمطعون �سدها الثانية 

ا على �سد الـم�سغل الـمن�سوب للمطعون �سدها الثانية ومن ثّم فاإّن  واأنها تلفت جزئياً

النعي  القانون وتف�سريه ومبناأى عن  الـمطعون فيه يكون مبناأى عن خمالفة  احلكم 

عليه بالتناق�س يف اأ�سبابه فيما �سبق.

وحيث اإّنه عن النعي على احلكم الـمطعون فيه باخلطاأ يف تطبيق القانون عندما مل 

يق�س بالفائدة )6%( فهو نعي �سديد ويف حمله ذلك الأن الطاعنة واإن طلبت احلكم 

لها بفائدة )6%( اإال اأّن هذا الطلب ال يعدو اأن يكون طلب تعوي�س موؤ�س�س على امتناع 

الـمطعون �سدها الثانية عن اأداء و�سداد التعوي�س اإىل الطاعنة ترتب عليه حرمان 

االأخرية من ا�ستثمار هذا الـمبلغ وهو )90.49٥ ر.ع( وتبلغ ن�سبة الـ )6%( من هذا 

الـمبلغ )٥.429/7 ر.ع( وهو تعوي�س عادل بالنظر اإىل حجم الـمبلغ الـمطالب به 

ومّدة حرمان الطاعنة من ا�ستغالله وا�ستثماره وقد جرى ق�ساء الـمحكمة العليا يف 

العديد من االأحكام يف الطعون على اأّن جمرد تاأخر الـمدين يف الوفاء بالـمبلغ الذي 

ا للدائن ولذلك فال حاجة للدائن الإثبات هذا ال�سرر ومن ثّم  يف ذمته يحدث �سرراً

- فهو ال  والتي ال تخرج عن كونها تعوي�س   - الفائدة  فاإّن عدم االتفاق على هذه 

اأيد احلكم  الـمطعون فيه قد  , ومتى كان احلكم  بها  الـمطالبة  يحرم الطاعنة من 

االتفاق على  لعدم  للفائدة )%6(  الطاعنة  ا�ستحقاق  بعدم  يتعلق  فيما  االبتدائي 

ذلك ومن ثّم فاإّن النعي عليه مبا جاء من اأ�سباب يف حمله ويتعنّي من ثّم نق�س احلكم 

ا يف هذا ال�سق. الـمطعون فيه جزئياً

ا للف�سل فيه دون حاجة اإىل حتقيق مو�سوعي اأو اإجراءات  ولـما كان الـمو�سوع �ساحلاً

اإثبات فاإنه يتعنّي الت�سدي لـمو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/٥23م( الـمرفوع من 

�سركة .......... للتاأمني والق�ساء باإلغاء احلكم االبتدائي يف ال�سق اخلا�س برف�س 

باأن توؤدي  الثانية ..........  الـمطعون �سدها  باإلزام  الفائدة والق�ساء من جديد 
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احلكم  وتاأييد  ال�سداد  متام  وحتى  احلكم  تاريخ  من   )%6( الفائدة  الطاعنة  اإىل 

الـم�ستاأنف فيما عدا ذلك واألزمت الـمطعون �سدها الثانية بالـم�ساريف الـمنا�سبة 

ورد الكفالة اإىل الطاعنة.

ا فاإنه يتعنّي اإلزام الـمطعون �سدها الثانية  وحيث اإّن الطاعنة ك�سبت الطعن جزئياً

........... بالـم�ساريف الـمنا�سبة.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

ا فيما ق�سى به من رف�س الفائدة والت�سدي لال�ستئناف رقم )2016/٥23م(  جزئياً

الـمطعون   ........... �سركة  باإلزام  جديد  من  والق�ساء  حكم  من  نق�س  ما  باإلغاء 

�سدها الثانية باأن توؤدي اإىل الطاعنة الفائدة بواقع )6%( من تاريخ احلكم وحتى 

متام ال�سداد وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف فيما عدا ذلك واألزمت الـمطعون �سده الثانية 

بالـم�ساريف الـمنا�سبة ورد الكفالة اإىل الطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/20م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممود بن خليفة الرا�سدي, ود. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد 

بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين بن املكي خليفي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)21٥(

الطعن رقم 2017/٥4م

تقادم )جتاري- �سروط( – حكم )تقادم – نق�س – والية – ا�ستنفاد- طعن(

الطويل  - للتقادم  تخ�سع  الدعوى  اأن  ذلك  على  ويرتتب  ا  تاجراً الطاعن  لي�س 

خم�سة ع�سر �سنة.

للدفع  - بقبولها  الدعوى  مو�سوع  يف  واليتها  ا�ستنفذت  قد  املحكمة  تكون  ال 

بالتقادم وق�ساءها بعدم �سماع الدعوى للتقادم , وقيام الـمحكمة الـمطعون يف 

حكمها بالت�سدي بعد اإلغاء احلكم االبتدائي وهذا ي�سكل خمالفة لن�س الـمادة 

)22٨( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

الـمحكمة  - واإن   , الدعوى  مو�سوع  يف  كلمتها  االأوىل  الدرجة  حمكمة  تقل  مل   

ذلك  على  يرتتب  لـما  الدعوى  مو�سوع  يف  الف�سل  متلك  ال  حكمها  يف  الـمطعون 

من تفويت اإحدى درجات التقا�سي على اخل�سوم وهذا الـمبداأ من النظام العام 

تثريه الـمحكمة العليا من تلقاء نف�سها ومن ثم فاإنه يتعني الق�ساء بنق�س احلكم 

الـمطعون.

الــوقـائــع 

الدعوى  اأقامت   -  ............. �سركة   - �سدها  الـمطعون  اأن  يف  الوقائع  تتح�سل 

االبتدائية  الـمحكمة  �سر  اأمانة  اأودعتها  ب�سحيفة  2016/32م   رقم  االبتدائية 

األف  قدره  مببلغ  الطاعن  باإلزام  احلكم  بطلب  م  2016/4/19م  بتاريخ  باخلابورة 

ومب�ساريف  بي�سات  وخم�س  و�سبعمائة  ا  عمانيًّ رياالاً  و�سبعون  وواحد  و�سبعمائة 

الدعوى وخم�سمائة ريال عماين اأتعاب الـمحاماة.

ائتمانية  ذهبية  بطاقة  على  ح�سل  عليه  الـمدعي  اإن  القول  من  �سند  على  وذلك 

البطاقة  ا�ستخدم  واأنه  �سدها  الـمطعون  من  الع�سوية  طلبه  بعد   ............ من 
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الـمتنوعة  واحتياجاته  م�سرتياته  فواتري  �سداد  ............يف  رقم  الـمذكورة 

وقدره  بذمته  تراكم  ما  �سداد  عن  وعجز  الطاعنة  لدى  الـمعتمدة  اجلهات  لدى 

1771.70٥ ر.ع رغم تكرار مطالبة الطاعنة له وقدمت الطاعنة حافظة م�ستندات 

ال�سجل التجاري اخلا�سة به  اأوراق  الوكالة للمكتب ومن  طويت على �سور من �سند 

الطاعن  من  الـموقع  الع�سوية  طلب  ومن  الطاعن  عمل  وبطاقة  �سفر  جواز  ومن 

بتاريخ 2006/11/٨م ومن ك�سف بالـمديونية )1771.70٥(ر.ع يبني منه اأن تاريخ 

اال�ستحقاق 2013/12/7م م�ستخرج يف 2013/11/11م , وبجل�سة 2016/٥/10م 

الـمبلغ  �سدد  اأنه  �سفويا  واأفاد  باخلابورة  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  الطاعن  مثل 

الذي عليه اإال اأنه اأ�ساع االإي�سال واأن لديه �ساهد على ذلك.

وجاء  الدعوى  يف  احلكم  االبتدائية  الـمحكمة  اأ�سدرت  2016/٥/17م  وبجل�سة 

واألزمت  النق�سائها  الدعوى  �سماع  بعدم  الـمحكمة  )حكمت  كاالآتي  احلكم  منطوق 

رافعها الـم�ساريف(.

فا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم   ........... ومل يلق احلكم االأخري قبوالاً لدى �سركة 

بجل�سة  فيه  حكمها  اأ�سدرت  والتي  �سحار  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  2016/294م 

اال�ستئناف  بقبول  الـمحكمة  »حكمت  كاالآتي:-  الـمنطوق  وجاء  2016/12/٨م 

الـم�ستاأنف  باإلزام  جمددا  والق�ساء  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  الـمو�سوع  ويف  �سكال 

ع�سر  واثنا  و�سبعمائة  األف  ر.ع   )1.712/437( مبلغ  للم�ستاأنفة  يوؤدي  باأن  �سده 

ا واأربعمائة �سبعة وثالثون بي�سة والـم�ساريف عن درجة التقا�سي ويبني  رياالاً عمانيًّ

اأن مدة التقادم مبوجب الـمادة )92(  اأنه تو�سل اإىل  اأ�سباب احلكم اال�ستئناف  من 

من قانون التجارة )تقادم ع�سري( مل تنق�سي واحت�سب احلكم اال�ستئنايف الـمدة من 

تاريخ تقدم الطاعن لطلب االنت�ساب للمطعون �سدها يف 2006/11/٨م كما يبني اأن 

حمكمة اال�ستئناف - وبعدما ارتاأت عدم حتقق الدفع بالتقادم -  ت�سدت لـمو�سوع 

ا - مببلغ الـمطالبة على �سند اأنه مل يثبت التخال�س  الدعوى واألزمت الطاعن - حالياً

من التزامه قبل الـمطعون �سدها.

عليه  الـمحكوم  لدى  قبوالاً  يلق  مل  �سحار  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  اأن  وحيث 

بالطعن  العليا  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  عليه  فطعن  ا(  ابتدائياً عليه  )الـمدعي 

2017/1/10م  بتاريخ  العليا  الـمحكمة  �سر  اأمانة  لدى  مودعة  ب�سحيفة  الـماثل 

موقعة من الـمحامي /.......... الـمقبول لدى الـمحكمة العليا والذي يعمل مبكتب 
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............. للمحاماة واال�ست�سارات القانونية وكيل الطاعن وقدم ما يثبت �سداد 

الر�سم والكفالة ومت اإعالن الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن ومل ترد عليها اإىل اأن 

انق�سى االأجل الـمقرر لذلك.

الـمـحـكـمـة  

. وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية فهو مقبول �سكالاً

الـمطعون  منهما على احلكم  باالأول   الطاعن  ينعى  �سببني   الطعن على  بني  وحيث 

فيه خمالفته للقانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله كما ينعى بال�سبب الثاين - على 

احلكم الـمطعون فيه - الق�سور يف الت�سبب والف�ساد يف اال�ستدالل وجاء بيانا لل�سبب 

االأول والثاين اأن احلكم الـمطعون فيه اأخطاأ عندما احت�سب مدة التقادم من تاريخ 

ا�ستحقاق الدين الذي ن�ساأ من تاريخ �سدور البطاقة يف 2006/4/19م بينما تاريخ 

القر�س كان يف 199٥م واأنه باحت�ساب الـمدة من عام 199٥م وحتى اإقامة الدعوى 

يكون  التجارة  قانون  من   )92( بالـمادة  مقرر  هو  لـما  واإعماال  2016/4/19م  يف 

احلكم يف الدعوى قد �سقط بالتقادم.

وحيث اأن النعي على احلكم الـمطعون فيه بكال ال�سببني غري �سديد الأن الطاعن لي�س 

بتاجر ومل يدعى هو هذه ال�سفة ويرتتب على  ذلك عدم انطباق التقادم الع�سري 

التزامات  على  انطباقها  يقت�سر  والتي  التجارة  قانون  من   )92( بالـمادة  الـمقرر 

»قبل  عبارة  من  وي�ستفاد  البع�س,  بع�سهم  قبل  التجارية  باإعمالهم  املتعلقة  التجار 

بع�سهم البع�س« اأن يكون الطرفان تاجرين ويف �سورة احلال فاإن الطاعن لي�س بتاجر 

اأن الدعوى الـماثلة تخ�سع للتقادم الطويل خم�سة ع�سر �سنة ,  ويرتتب على ذلك 

ولـما كان م�سدر التزام الطاعن قبل الـمطعون �سدها قد ن�ساأ ب�سبب البطاقة الذكية 

رقم )٨600٨-3791( والتي ا�ستخرجت - بطبيعة احلال - بعد تاريخ طلب التقدم 

للبطاقة يف  الطاعن  ا�ستخدام  تاريخ  اأن  2006/11/٨م �سرورة  للح�سول عليها يف 

�سداد فواتري �سراء م�سرتياته الحق لتاريخ طلب احل�سول على البطاقة ومن ثم فال 

2006/11/٨م  تاريخ  قبل   - الـمدة  هذه  كانت  اأيا   - التقادم  مدة  باحت�ساب  قائل 

اأمانة  لدى  �سحيفتها  باإيداع  الـماثلة   - الدعوى  اإقامة  اأن  بال�سرورة  يعني  ما  وهو 

الطويل خم�سة  التقادم  انق�ساء مدة  2016/4/19م قد مت قبل  الـمحكمة يف  �سر 

ع�سر �سنه ومن ثم يكون عدم اأخذ الـمحكمة الـمطعون يف حكمها بالدفع بالتقادم 

يف حمله مع اختالف االأ�سباب والتي موؤداها انطباق التقادم الطويل ولي�س التقادم 
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الع�سري الـمقرر بالتجارة )92( من قانون التجارة رقم )٥٥( ل�سنه 1990.

واألغت احلكم  بالتقادم  الدفع  اإىل رف�س  انتهت  الـمحكمة يف حكمها قد  ولـما كانت 

االبتدائي فهي واإىل هذا احلد قد طبقت �سحيح القانون , بيد اأنها وبدالاً عن تطبيق 

ن�س الـمادة )22٨( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية والذي يلزمها باإعادة 

حمكمة  اأّن  على  ا  تاأ�سي�ساً مو�سوعها  يف  لتق�سي  االأوىل  الدرجة  لـمحكمة  الدعوى 

للدفع  بقبولها  الدعوى  مو�سوع  يف  واليتها  ا�ستنفذت  قد  تكون  ال  االأوىل  الدرجة 

بالتقادم وق�ساءها بعدم �سماع الدعوى للتقادم , قامت الـمحكمة الـمطعون يف حكمها 

بالت�سدي بعد اإلغاء احلكم االبتدائي وهذا ي�سكل خمالفة لن�س الـمادة )22٨( من 

قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية والذي يلزمها باإحالة الدعوى اإىل حمكمة 

ا ومراعاة لـمبداأ التقا�سي على درجتني , وال يعدو اأن يكون الدفع  اأول درجة حفاظاً

بالتقادم هو دفع مينع حمكمة اأول درجة من ال�سري يف مو�سوع الدعوى بالـمعنى الوارد 

, ومتى كانت حمكمة  يف الـمادة )22٨( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية 

الدرجة االأوىل مل تقل كلمتها يف مو�سوع الدعوى فاإن الـمحكمة الـمطعون يف حكمها 

ال متلك الف�سل يف مو�سوع الدعوى لـما يرتتب على ذلك من تفويت اإحدى درجات 

التقا�سي على اخل�سوم وهذا الـمبداأ من النظام العام تثريه الـمحكمة العليا من تلقاء 

اإحالة الدعوى  الـمطعون فيه مع  الق�ساء بنق�س احلكم  فاإنه يتعني  نف�سها ومن ثم 

لـمحكمة الدرجة االأوىل للف�سل يف مو�سوعها واإلزام الـمطعون �سدها بالـم�ساريف 

ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكال  الطعن  بقبول  الـمحكمة  »حكمت 

واإحالة الدعوى اإىل حمكمة الدرجة االوىل لتحكم يف مو�سوعها واإلزام الـمطعون 

�سدها بالـم�سايف ورد الكفالة للطاعن ».

الهيئة الـمبّينة اأعاله 

هي التي ح�سرت جل�سة الـمداولة ووقعت على م�سّودة احلكم اأما الهيئة التي نطقت 

, وع�سوية كل من  الفار�سي  بن علي  من�سور  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  فهي  باحلكم 

عيا�س  بن  واأحمد   , اأحمد  �سيد  علي  �سالح  حممد  د.   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب 

اجلندوبي,  ونور الدين بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم .

 t
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق2017/10/٥م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)216(

الطعن رقم 2017/269م

�سركة حمدودة امل�سوؤولية ) حل- ت�سفية (  - �سركة) رخ�سة – جتديد( – �سركة 

) دعوى – حل – ت�سفية – تدخل(  

االأحكام  - فاإن  امل�سوؤولية  حمدودة  �سركة  هي  وت�سفيتها  حلها  املراد  ال�سركة 

16٨ و169( من الف�سل الثالث املتعلق بحل  اخلا�سة بذلك ت�سمنتها املادتان ) 

وت�سفية ال�سركة املحدودة امل�سوؤولية فاالأوىل جتيز جلمعية ال�سركاء اأن تقرر 

حل ال�سركة بقرار ت�سدره اأكرثية منهم متثل ثالثة اأرباع راأ�سمالها على االأقل.

ال�سركة  - تلك  ت�سفية  على  فقط  انح�سر  اأنه  يت�سح  القرار  ذلك  اإىل  فبالرجوع 

الأحكام  ا  وفقاً اإال  املدة  هذه  انتهاء  بعد  الرتاخي�س  هذه  جتديد  tيجوز  دون 

قرار  اأن  يعني  مبا  اإليه.«,  امل�سار  واملراجعة  املحا�سبة  مهنة  تنظيم  قانون 

ا انتهت �سالحية الرتخي�س املمنوح اإليه يف  الت�سفية عني مكتب حما�سبة اأجنبياً

امكانية جتديد  يقت�سي عدم  الذي  القانون  لذلك  باملخالفة  2011/12/31م 

ا الأحكام قانون تنظيم مهنة املحا�سبة  الرتخي�س بعد انتهاء هذه املدة اإال وفقاً

٨6/77( وهو مامل يثبت املطعون  واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) 

�سدهم توفره ليكون هذا التعيني للم�سفي باطالاً وغري منتج الثاره.

وال يقبل التدخل بعد اقفال باب املرافعة«. ويف �سورة احلال يتبني اأن امل�سفي  -

ا مبوجب �سحيفة دعوى فرعية بتاريخ  ا فرعيًّ تدخل يف الدعوى ب�سفته مدعياً

والك�سف  النهائي  التقرير  على  باملوافقة  لنف�سه  احلكم  ا  مطالباً 2016/2/1م 

احل�سابي الأعمال الت�سفية غري اأنه مل يقع اتباع اإجراءات رفع الدعوى من حيث 

�سداد الر�سم املقرر واإعالنها جلميع اأطراف الدعوى ح�سبما تقت�سيه املادتان  ) 
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6٥ و6٨( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية, ورغم ذلك فقد �سدر احلكم 

ا للقانون. االبتدائي بقبول التدخل �سكالاً مما يجعله خمالفاً

الوقائع 

املدعيتني  ال�سركتني  اأن  فيه  املطعون  احلكم  ا  وخ�سو�ساً الدعوى  اأوراق  من  ي�ستفاد 

واخل�سم  عليهم  املدعى  �سد  الدعوى  اأقامتا   )  ..............  ( و   )............(

عليها  املدعى  مواجهة  يف  احلكم  بطلب  201٥/766م(   ( رقم  الدعوى  يف  املدخل 

الثانية ) �سركة ............. �س.م.م( باإلزام املدعى عليها االأوىل ).............( 

باأن توؤدي للمدعية االأوىل اأعاله مبلغ ) 3,599,064 ر.ع( ثالث ماليني وخم�سمائة 

بدبد  طريق  ازدواجية  م�سروع  يف  ح�ستها  رياالاً  و�ستني  واأربع  ا  األفاً وت�سعني  وت�سع 

ا عن �سياعها الفر�س . �سور؛ ومبلغ خم�سة ماليني ريال عماين تعوي�ساً

وواحد  وثالثمائة  مليونا  ر.ع(   1,331,154  ( مبلغ  الثانية  للمدعية  توؤدي  واأن 

ا ومائة واأربع وخم�سني رياال؛ ح�ستها يف م�سروع ازدواجية طريق بدبد  وثالثني األفاً

املدعى  واإلزام  الفر�س  �سياع  عن  ا  تعوي�ساً عماين  ريال  ماليني  خم�سة  ومبلغ  �سور 

عليها االأوىل امل�سروفات واالأتعاب.

الثانية  ال�سركة املدعى عليها  تاأ�سي�س  اأنه مبوجب عقد  القول  �سند من  وذلك على 

اتفقت املدعيتان مع املدعى عليها االأوىل على تاأ�سي�س املدعى عليها الثانية بن�سبة 

) 22 %( من راأ�سمالها يعود للمدعية االأوىل ون�سبة ) ٨ %( يعود للمدعية الثانية 

ومتتلك املدعى عليها االأوىل ن�سبة )70 %( الباقية.

اإال اأن املدعى عليها االأوىل زاولت نف�س ن�ساط املدعى عليها الثانية بو�ساطة �سركة 

مملوكة لها وهي )�سركة .......... ( وقد ر�سا عليها م�سروع ازدواجية طريق بدبد 

�سور وحت�سلت من املدعى عليها االأوىل على قرار حل وت�سفية ال�سركة دون موافقة 

املدعى  من  نية  ب�سوء  وذلك  ال�سركاء  اجتماع  ودون  االأوىل؛  املدعية  من  �سريحة 

عليها االأوىل .

من  الربح  فر�سة  املدعية  على  فوت  قد  كان  االأوىل  عليها  املدعى  ت�سرف  كان  وملا 

رفعت  فقد  اأخرى  م�سروعات  على  واحل�سول  �سور  بدبد  طريق  ازدواجية  م�سروع 

دعواها احلالية.
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وحيث ردت املدعى عليها االأوىل مبذكرة اأو�سحت من خاللها اأن املدعى عليها االأوىل 

متت ت�سفيتها بقرار من ثالثة اأرباع ال�سركاء منذ اأواخر 2012م وال وجود ملناف�سة 

الأن م�سروع الطريق املزدوج مت بتاريخ 2014/7/17م .

وحيث ح�سر وكيل اخل�سم املدخل مكتب .......... وقدم �سحيفة دعوى فرعية 

الأعمال  احل�ساب  وك�سف  النهائي  التقرير  على  باملوافقة  احلكم  خاللها  من  التم�س 

ا  وفقاً الر�سمية  باجلريدة  بذلك  واالعالن  الثانية  عليها  املدعى  لل�سركة  الت�سفية 

ا  للقانون والت�سريح ب�سطب ال�سركة من ال�سجل التجاري مع اإلزام املدعى عليها فرعيًّ

بامل�ساريف واألف ريال اأتعاب حماماة .

اأعمال  ا لل�سركة املدعى عليها واأنه با�سر  اإنه عني م�سفياً وذلك على �سند من القول 

ا رف�ستا اعتماد اأعمال الت�سفية . ا للقانون؛ اإال اأن املدعى عليهما فرعيًّ الت�سفية وفقاً

ا بانتداب خبري اأجنز  وحيث اأ�سدرت املحكمة بتاريخ 2016/2/1٨م حكما متهيدياً

ا خل�س فيه: تقريراً

تنته  الت�سفية مل  اأعمال  زالت  وما  الثانية  املدعى عليها  ال�سركة  تتم ت�سفية  ـ مل 

ب�سبب اعرتا�س املدعيتني على التوقيع على ا�ستكمال الت�سفية املر�سل لهم بتاريخ 

2013/2/4م.

الر�سمية  االأوراق  غري  على  حتريره  مت  الت�سفية  على  ال�سركاء  موافقة  قرار  اإن  ـ 

لل�سركة املدعى عليها الثانية واأن االأوراق تخ�س �سركة اأخرى.

ـ اإن الف�سل فيما اإذا كان التوقيع على املوافقة على الت�سفية مت بالتحايل من عدمه 

مرتوك للمحكمة ويتوقف على ذلك اأحقية املدعيتني يف طلبهما من عدمه.

ا ق�سى: وحيث اأنه بتاريخ 2016/10/27م اأ�سدرت املحكمة حكماً

التدخل  طلبات  ورف�س  الدعوى  يف  ا  خ�سماً املتدخل  اخل�سم  تدخل  بقبول   : اأوالاً

واإلزامه مب�ساريف تدخله.

ا: يف مو�سوع الدعوى برف�سها واإلزام املدعيتني امل�ساريف وثالثمائة ريال اأتعاب  ثانياً

حماماة.

وحيث مل يجد احلكم اأعاله قبوالاً لدى املدعيتني فقد طعنتا فيه باال�ستئناف رقم 

ا املتدخل مكتب ............... باال�ستئناف رقم )  )2016/٨19م( كما طعن اأي�ساً

2017/1/22م  بتاريخ  املحكمة  اأ�سدرت  اال�ستئنافني  تداول  وبعد  2016/٨30م( 

ا ق�سى: حكماً

. بقبول اال�ستئنافني �سكالاً
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ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم ) 2016/٨19م( برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام 

امل�ستاأنفني امل�ساريف.

ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  2016/٨30م(   ( رقم  اال�ستئناف  ويف 

بت�سجيل موافقة املحكمة على التقرير النهائي والك�سف احل�سابي الأعمال ت�سفية 

�سركة .......... �س.م.م واالعالن عن ذلك باجلريدة الر�سمية والت�سريح ب�سطبها 

واإلزام   )  1103٨20  ( رقم  حتت  وال�سناعة  التجارة  بوزارة  التجاري  ال�سجل  من 

امل�ستاأنف �سدهما امل�ساريف عن درجتي التقا�سي وثالثمائة ريال اأتعاب حماماة.

مبوجب  بالنق�س  طعنتا  فقد  امل�ستاأانفتني  لدى  قبوالاً  اأعاله  احلكم  يجد  مل  وحيث 

بو�ساطة وكيلهما احلامل  2017/3/2م  بتاريخ  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة 

لوكالة م�ستجمعة كافة �سروط قبولها وبعد ايداع مبلغ الكفالة مما ي�ستوجب قبول 

. الطعن �سكالاً

ومن حيث املو�سوع اأ�س�ست الطاعنتان اأ�سباب طعنهما على ما يلي:

: اخلطاأ يف تطبيق القانون من عدة وجوه كالتايل: اأوالاً

ب�سحة  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )  161  ( املادة  ن�س  خمالفة  االأول:  الوجه 

قرار الت�سفية ال�سوري والذي ن�س على اأنه ميكن اأن تتخذ القرارات دون حاجة اإىل 

ا. جمعية وذلك حال موافقة جميع ال�سركاء يف ال�سركة على اأي من هذه القرارات خطياً

واحلقيقة الثابتة التي مل تنكرها املطعون �سدها االأوىل يف جميع مراحل الدعوى؛ 

بال�سركاء  اخلا�سة  اجلمعية  اجتماع  يف  يتخذ  مل  اإليه  امل�سار  الت�سفية  قرار  اأن 

مبوافقة  اإال  ال�سرعية  يكت�سبب  فال  بالتمرير؛  اتخذ  واإمنا  القانون؛  وفق  املنعقد 

جميع ال�سركاء ب�سريح ن�س املادة                ) 161 (املذكور؛ واأن �سركة ........... 

اأو دعوتها الجتماع ب�ساأنه فيعترب باطالاً  اإ�سعارها به  مل توقع على القرار ومل يتم 

ح�سرت  قد  ال�سركات  قانون  من   )  16٨  ( املادة  اأن  كما  (؛   161  ( للمادة  ا  وخمالفاً

القانون  ولي�ست هناك من جمعية ح�سب  ال�سركاء  الت�سفية يف جمعية  حق تقرير 

قررت الت�سفية؛ اإمنا قامت املطعون �سدها االأوىل بو�سع القرار املزور ومررته على 

الطاعنة االأوىل للتوقيع دون الدعوة اإيل اجتماع ب�ساأنه .

ا�ستند احلكم  ملا  1٥ ( من قانون االإثبات   ( املادة  الثاين: اخلطاأ يف تطبيق  الوجه 
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املطعون فيه يف ق�سائه ب�سحة قرار الت�سفية املزعوم على اأحكام املادة ) 1٥ ( للقول 

ب�سحة املحرر الذي ت�سمن القرار املذكور؛ يف حني اأن ما ت�سري اإليه املادة املذكورة 

قرار  على  الطاعنتان  به  تقدمت  التي  بالدفع  له  عالقة  وال  نقا�س  حمل  لي�س 

الت�سفية؛ ف�سواء اأقر االأطراف املوقعون على املحرر العريف املتمثل يف قرار ال�سركاء 

فاإن ذلك لن يغري من حقيقة بطالن  اأنكروه؛  اأو  ال�سركة ب�سحة توقيعهم  بت�سفية 

القرار ذاته ل�سدوره باملخالفة لقانون ال�سركات التجارية .

الوجه الثالث: احلكم مبا لي�س له اأ�سل يف االأوراق فقد طرحت مناق�سة ازدواجية 

القرار  اتخاذ  قبل  اأي  2012/9/3م  بتاريخ  الثانية  املرحلة  �سور  ـ  بدبد  طريق 

�سدها  املطعون  اأن  يعني  الذي  االأمر  2012/10/22م؛  يف  املوؤرخ  ال�سركة  بت�سفية 

املناق�سة  يف  للدخول   .......... �سركة  مع  ال�سراكة  باإجراءات  بداأت  قد  االأوىل 

واحل�سول عليها قبل اإمتام عملية الت�سفية .

ال�سبب الثاين : الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب واإهدار احلق يف الدفاع 

ا: من عدة وجوه اأي�ساً

1 ـ لقد اأهدر احلكم املطعون فيه كافة اأوجه دفاع الطاعنتني وتخلى الرد عليها على 

الرغم من قانونيتها.

2 ـ خمالفة ما هو ثابت من االأوراق بالق�ساء مبخالفة ما انتهى اإليه اخلبري املنتدب 

يف خال�سة تقريره؛ بكون الطاعنتني مل توافقا على قرار الت�سفية .

لها  عالقة  ال  مقت�سيات  على  الطاعنتني  دعوى  برف�س  لق�سائه  احلكم  تاأ�سي�س  ـ   3

مبو�سوع النزاع.

ا النق�س والت�سدي ملو�سوع اال�ستئناف واحلكم للطاعنتني بطلباتهما  اأ�سليًّ طالبتني 

امل�سطرة مبقت�سى �سحيفة دعواهما.

ا النق�س واالإحالة على ذات املحكمة للحكم وفق القانون بهيئة مغايرة. اإحتياطياً

ا مبذكرة او�سحتا من خاللها اأن املحكمة امل�سدرة  وحيث اأعلنت املطعون �سدهما ورداً

للحكم املطعون فيه ا�ستعملت �سلطتها التامة للتعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها 

وامل�ستندات واملحررات  الوقائع  فيها وكذلك فهم وتف�سري تلك  املقدمة  االأدلة  ومن 

على هدي من الوقائع احلقيقية وظروف الدعوى.
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�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

بينهما  فيما  املتداخلني  الطعن  ب�سببي  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  حيث 

العليا  املحكمة  وظيفة  اأن  املقرر  من  اأنه   ذلك  �سديد,  تف�سيالاً  اإيرادهما  وال�سالف 

لذا  تاأويله  وتوحيد  ا  �سحيحاً ا  تطبيقاً القانون  تطبيق  على  الرقابة  هي  الرئي�سية 

فاملق�سود من خمالفة القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو يف تاأويله اأن تكون املحكمة قد 

ا فيه غري واجب التطبيق اأو اأنها طبقت هذا  طبقت قانوناًا غري واجب التطبيق اأو ن�ساً

الن�س عن واقعة الدعوى على نحو خاطئ اأو اأن تكون قد وقعت يف فهم خاطئ اأو 

لب�س عند تف�سري اأو فهم ذلك الن�س.

وحيث وملا كان ذلك فقد تركز اخلالف بني الطرفني حول مدى قانونية قرار الت�سفية 

القرار  اأن هذا  املو�سوع  اعتربت حمكمة  2012/10/22م من عدمه فقد  املوؤرخ يف 

قانوين ومنتج الإثار طاملا اأن ال�سركاء الذين وافقوا عليه ميثلون اأكرث من ثالثة اأرباع 

راأ�سمال ال�سركة املراد ت�سفيتها ) �سركة ............. �س.م.م( واأن الطاعنتني مل 

تعرت�سا عليه اإال مبوجب ر�سالتهما املوؤرخة يف 201٥/6/1٥م مبا ينفي وجود اأية 

مناف�سة غري م�سروعة لتكون تلك الورقة العرفية ) قرار الت�سفية( حجة على من 

ا للمادة ) 1٥( من قانون االإثبات وهو ما يتعار�س  وقعها ما مل ينكرها �سراحة طبقاً

مع الثابت باالأوراق والقانون ذلك اأن الطاعنتني تنازعان يف ذلك القرار ال من حيث 

ثبوته كورقة عرفية القرارهما بوجوده واأمنا تنازعان يف بطالنه لعدم قانونيته 

ا باال�ستناد اإىل اأحكام قانون ال�سركات التجارية وهو ما يعد  �سواء �سكالاً اأو مو�سوعاً

خطاأ يف تطبيق القانون من جانب حمكمة املو�سوع.

قانون  اإطار  يف  ا  ومو�سوعاً �سكالاً  نظره  يتعني  الت�سفية  قرار  فاإن  ذلك  على  وبناء 

ال�سركات التجارية فمن الناحية ال�سكلية فاإن اأجازت املادة ) 14( من هذا القانون 

لل�سركاء حل ال�سركة التجارية وت�سفيتها الأي من االأ�سباب التي ح�سرتها ومن بينها 

اتفاق ال�سركاء بالفقرة ) هـ( اأي اتفاقهم على الت�سفية االختيارية فقد اقت�ست 

مراعاة االأحكام اخلا�سة املتعلقة بحل كل نوع من اأنواع ال�سركات فباعتبار ال�سركة 

بذلك  اخلا�سة  االأحكام  فاإن  امل�سوؤولية  حمدودة  �سركة  هي  وت�سفيتها  حلها  املراد 
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ال�سركة  وت�سفية  بحل  املتعلق  الثالث  الف�سل  من  و169(   16٨  ( املادتان  ت�سمنتها 

بقرار  ال�سركة  حل  تقرر  اأن  ال�سركاء  جلمعية  جتيز  فاالأوىل  امل�سوؤولية  املحدودة 

بقرار  متوفر  وهو  االأقل  على  راأ�سمالها  اأرباع  ثالثة  متثل  منهم  اأكرثية  ت�سدره 

راأ�سمال  92%( من   ( ن�سبة  الت�سفية ميثالن  املوافقني على  ال�سريكني  الت�سفية الأن 

ال�سركة ح�سب ن�سخة �سجلها التجاري وهي ن�سبة تتجاوز الثالثة اأرباع من راأ�سمال 

ال�سركة بغ�س النظر عما تدعيه الطاعنة االأوىل ) �سركة ........... ( من اأنه مل 

يعقد اجتماع جمعية ال�سركاء ومل حت�سره وقد وقعت القرار بفعل الغ�س بتمريره 

اأعمال ال�سركة املزمع حلها وت�سفيتها وهو مامل  اإجراءات ت�سيري  اإليها كاإجراء من 

تثبته وبقيت تلك االأقوال  مر�سلة خا�سة واأنها مل ترفع اأية دعوى يف بطالنه ومل 

مبوجب  اإال  عليها  ال�سركاء  جميع  موافقة  لعدم  الت�سفية  باإلغاء  امل�سفي  تطالب 

ر�سالتها املوؤرخة يف 201٥/6/1٥م اأي بعد اأكرث من عامني ون�سف من تاريخ �سدور 

قرار الت�سفية يف 2012/10/22م.

عدم  ثبت  فقد  �س.م.م(   ............. �سركة   ( الثانية  الطاعنة  خ�سو�س  يف  اأما 

توقيعها قرار الت�سفية غري اأنها ال متثل اإال ن�ســــــبة ) ٨%( من راأ�سمال ال�سركة املراد 

الن�سبة  توفرت  طاملا  ال�ساأن  هذا  يف  جدية  غري  معار�ستها  معه  تكون  مما  ت�سفيتها 

التي تقت�سيها املاد ) 16٨(. اأما فيما يتعلق بالورقة املحرر عليها قرار الت�سفية فهي 

معنونة يف االأعلى با�سم ال�سركة املراد ت�سفيتها وبالتايل ال ماأخذ عليه من هذا اجلانب.

اأنه  اأولهما  اإ�سكالني  يثري  الت�سفية  قرار  فاإن  املو�سوعية:  الناحية  من  اأنه  وحيث 

 ( املادة  ا  خمالفاً �س.م.م(   ........... �سركة   ( ت�سفية  بهدف  ال�سريكني  عن  �سدر 

169( من قانون ال�سركات التجارية التي تقت�سي اأنه :« بعد احلل ت�سفى ال�سركة 

ذلك  اإىل  فبالرجوع  تاأ�سي�سها...«,  عقد  واأحكام  للقانون  ا  وفقاً امل�سوؤولية  املحدودة 

القرار يت�سح اأنه انح�سر فقط على ت�سفية تلك ال�سركة دون اأن ي�سبق ذلك اتفاق 

على حلها وبالتايل فال عربة بالت�سفية دون التقرير باحلل ح�سب مقت�سيات املادة 

ا  املذكورة الأن الت�سفية ال تعني احلل وال تقع اأ�سالاً دون حل اأي اأنها تعد اإجراء تابعاً

ا  للحل خا�سة اأن املادة ) 169( جاءت ب�سيغة اإلزامية اأنه بعد االلتجاء للحل وفقاً

ا للقانون واأحكام عقد تاأ�سي�س ال�سركة ليكون هذا  للمادة)16٨( ( تتم الت�سفية وفقاً

ا للقانون. القرار خمالفاً

املطعون  تعيني  اإىل  ا  اأي�ساً يهدف  الت�سفية  قرار  فاإن  الثاين  املو�سوعي  اال�سكال  اأما 
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�سده الثالث   ) مكتب .............( كم�سفي لل�سركة وهو ما جعله بعد موافقته 

على املهمة يف 2012/11/24م يعلن عن بدء اأعمال ت�سفية ال�سركة ويدعو دائنيها 

2013/1/٥م,  بتاريخ   )997( رقم  الر�سمية  باجلريدة  وذلك  بادعاءاتها  للتقدم 

2012/10/22م حيث وافق  اأنه �سدر بتاريخ  الت�سفية يت�سح  اإىل قرار  فبالرجوع 

ال�سريكان اللذان ميثالن اأكرث من ثالثة اأرباع راأ�سمال ال�سركة املراد ت�سفيتها على 

تعيني ذلك امل�سفي االأجنبي الغري مقيم بال�سلطنة ) وهو اأمر مل يجحده ومل يناق�سه 

بتاريخ  2011/21م(   ( رقم  ال�سلطاين  واملر�سوم  يتعار�س  مبا  �سدهم(  املطعون 

2011/2/27م الذي اقت�ست مادته االأوىل على اأنه » ت�ستمر �سالحية الرتاخي�س 

ال�سركات  اأو  املكاتب  فروع  اأو  االأجنبية  واملراجعة  املحا�سبة  ملكاتب  املمنوحة 

االأجنبية العاملة يف هذا املجال ال�سادرة قبل تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

2011/12/31م وال يجوز جتديد هذه الرتاخي�س بعد  )96/٥3( ملدة تنتهي يف 

امل�سار  واملراجعة  املحا�سبة  مهنة  تنظيم  قانون  الأحكام  ا  وفقاً اإال  املدة  هذه  انتهاء 

�سالحية  انتهت  ا  اأجنبياً حما�سبة  مكتب  عني  الت�سفية  قرار  اأن  يعني  مبا  اإليه.«, 

2011/12/31م باملخالفة لذلك القانون الذي يقت�سي  الرتخي�س املمنوح اإليه يف 

ا الأحكام قانون تنظيم  عدم امكانية جتديد الرتخي�س بعد انتهاء هذه املدة اإال وفقاً

مهنة املحا�سبة واملراجعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) ٨6/77( وهو مامل يثبت 

املطعون �سدهم توفره ليكون هذا التعيني للم�سفي باطالاً وغري منتج الثاره.

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )121( املادة  اقت�ست  فقد  ثالثة  جهة  ومن  وحيث 

ا الأحد اخل�سوم  والتجارية اأنه » يجوز لكل ذي م�سلحة اأن يتدخل يف الدعوى من�سماً

ا احلكم لنف�سه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل باالإجراءات املعتادة  اأو طالباً

لرفع الدعوى قبل يوم اجلل�سة اأو بطلب يقدم �سفاهة يف اجلل�سة يف ح�سور اخل�سوم 

ويثّبت يف حم�سرها. وال يقبل التدخل بعد اقفال باب املرافعة«. ويف �سورة احلال 

دعوى  �سحيفة  مبوجب  ا  فرعيًّ ا  مدعياً ب�سفته  الدعوى  يف  تدخل  امل�سفي  اأن  يتبني 

النهائي  التقرير  ا احلكم لنف�سه باملوافقة على  2016/2/1م مطالباً فرعية بتاريخ 

والك�سف احل�سابي الأعمال الت�سفية غري اأنه مل يقع اتباع اإجراءات رفع الدعوى من 

حيث �سداد الر�سم املقرر واإعالنها جلميع اأطراف الدعوى ح�سبما تقت�سيه املادتان  

) 6٥ و6٨( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية, ورغم ذلك فقد �سدر احلكم 

ا للقانون. االبتدائي بقبول التدخل �سكالاً مما يجعله خمالفاً

ا مبخالفة القانون واخلطاأ  وحيث يوؤخذ مما تقدم اأن احلكم املطعون فيه جاء مت�سماً
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يف تطبيقه وخمالفة الثابت باالأوراق مبا يتعني معه نق�سه واإعادة الدعوى ملحكمة 

�سدهم  املطعون  والزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  م�سقط  ا�ستئناف 

2٥9و260( من قانون   ,247  ,1٨3 بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنتني طبق املواد ) 

االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب  

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة والزام 

املطعون �سدهم بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنتني ».
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جل�سة يوم الثالثاء ال موافق2017/12/12م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)217(

الطعن رقم 2016/937م

�سم�سار ) اجر – ا�ستحقاق( 

اإبرام العقد الذي تو�سط فيه مهما كانت  - اإذا مت  اإال  اأجرة  ال�سم�سار  ال ي�ستحق 

اجلهود التي بذلها يف تلك الو�ساطة واإن املقرر اأن ال�سم�سرة عقد يتعهد مبوجبه 

ال�سم�سار ال�سخ�س بالبحث عن طرف ثاين الإبرام عقد معني يف مقابل اأجر.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ) على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق( يف اأن املطعون 

�سده ).......... ( اأقام الدعوى رقم ) 2013/٥27م( جتاري ال�سيب االبتدائية 

14000 ر.ع( اأربعة  على الطاعن ) .......( بطلب احلكم باإلزامه ب�سداد مبلغ   ) 

األف ريال عماين وم�ساريف الدعوى واالأتعاب, وقال بياناًا لها مبوجب اتفاق  ع�سر 

بينه وبني املطعون �سده على قيامه بالتو�سط يف بيع عدد �ست �سقق الكائنة ببناية 

املطعون �سده مببلغ �سبعة ع�سر األف ريال لل�سقة الواحدة على اأن ي�ستحق هو ما زاد 

البيع ونقل  اإجراءات  اأربعة �سقق ومتام  بيع  اأنه بعد تو�سطه يف  اإال  املبلغ  عن ذلك 

املبالغ  ت�سليمه  رف�س  عليها  املتفق  املبالغ  �سده  املطعون  وا�ستالم  للم�سرتين  امللكية 

الدعوى.  اأقام  فقد  ال�سقق.  تلك  لبيع  املقررة  القيمة  عن  الزائدة  له  امل�ستحقة 

وبتاريخ 2016/4/17م ق�ست املحكمة برف�س الدعوى ا�ستاأنف الطاعن هذا احلكم 

بالتاأييد  2016/11/٨م  ال�سيب والتي حكمت يف  ا�ستئناف  2016/126م(   ( برقم 

اأمانة �سر املحكمة  اأودعت  وطعن على هذا احلكم بطريق النق�س مبوجب �سحيفة 

يفيد  الوكالة وم�سحوبة مبا  �سند  بها  ا  اأمامها مرفقاً مقبول  العليا موقعة من حمام 

�سداد الر�سوم املقررة والكفالة. اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فا�ستعمل حقه 

بالتعقيب  مذكرة  الطاعن  قدم  كما  الطعن,  رف�س  بطلب  اختتمها  مبذكرة  الرد  يف 

على رد املطعون �سده, وقدم الطاعن مذكرة بالتعقيب على تعقيب الطاعن.
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�ملحكمة

ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه باخلطاأ اإذ ق�سى برف�س الدعوى رغم اإثبات 

احلكم بحيثياته من اأقوال ال�سهود اأمام حمكمة اأول درجة اإن الطاعن هو الو�سيط 

العقاري يف �سراءهم لل�سقق من املطعون �سده الذي اأمت اإجراءات ت�سجيلها وا�ستالم 

الثمن ف�سالاً عن عدم اإنكار املطعون �سده و�ساطة الطاعن يف اإيجاد امل�سرتين واإمتام 

البيع واإقراره باأن الطاعن ال ي�ستحق اإال مبلغ �ستمائة ريال عماين ورغم ذلك ق�سى 

برف�س الدعوى وهو ما يعيب احلكم ويوجب نق�سه.

وحيث اإن النعي �سديد, وكان ن�س املادة )٨( من املر�سوم ال�سلطاين رقم ) ٨6/7٨( 

باإ�سدار قانون تنظيم اأعمال ال�سم�سرة يف املجاالت العقارية تن�س على اأنه ال ي�ستحق 

ال�سم�سار اأجرة اإال اإذا مت اإبرام العقد الذي تو�سط فيه مهما كانت اجلهود التي بذلها 

ال�سخ�س  ال�سم�سار  مبوجبه  يتعهد  عقد  ال�سم�سرة  اأن  املقرر  واإن  الو�ساطة  تلك  يف 

بالبحث عن طرف ثاين الإبرام عقد معني يف مقابل اأجر, ومن ثم فاإنه يفرت�س اأن 

التكليف  هذا  ال�سم�سار  يرت�س  واأن  التعاقد  راغبي  اأحد  من  ال�سم�سار  تكليف  يتم 

ا  وذلك حتى ينعقد عقد ال�سم�سرة, وعلى من يدعي قيام هذا العقد اإثبات ذلك طبقاً

للقواعد العامة يف االإثبات. ملا كان ذلك وكان باإخالف عليه ثبوت عالقة الو�ساطة 

الإيجاد  بالتو�سط  للطاعن  االأخري  بتكيلف  �سده  واملطعون  الطاعن  بني  وال�سم�سرة 

م�سرتين لل�سقق اململوكة له لقاء اأجر متفق عليه ف�سالاً عن اإقرار املطعون �سده بتلك 

الو�ساطة وبا�ستحقاق الطاعن ملبلغ �ستمائة ريال عن اأعمال الو�ساطة التي قام بها 

2014/22م( االدعاء   ( اأقامها �سده برقم  التي  بالدعوى اجلزائية  اإقراره  وكذا 

العام  ببو�سر بقيام تلك الو�ساطة وكان الطاعن قد اأمت االأعمال املنوطة اإليه باإمتام 

ال�سقق وت�سجيلها وقب�س مقابل  ببيع تلك  ال�سفقة  واإمتام  العقارية  الو�ساطة  تلك 

عقد  حترير  عدم  ذلك  من  يغري  وال  الو�ساطة  تلك  عن  اأجرة  ي�ستحق  فاإنه  البيع 

باالتفاق على ال�سم�سرة اإذ اأنه اإجراء �سكلي ال ينفي قيام التعاقد. واإذ خالف احلكم 

ا مبا يوجب نق�سه, مع الت�سدي للف�سل يف  املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون معيباً

الدعوى.

ثبوت  االأوراق  من  الثابت  كان  فلما  تقدم  وملا  فيه  للف�سل  �سالح  املو�سوع  اأن  وحيث 

بااللتزام  الطاعن  وقيام  �سده  واملطعون  الطاعن  بني  والو�ساطة  ال�سم�سرة  عالقة 

الواقع عليه مبوجب تلك العالقة من اإيجاد م�سرتين لل�سقق اململوكة للمطعون �سده 
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االأعمال  تلك  عن  اأجرة  ي�ستحق  فاإنه  الثمن  وقب�س  البيع  عميلة  اإمتام  عن  ف�سالاً 

تلزم  ريال  األف  مببلغ  املحكمة  وتقدرها  ال�سفقة  الإمتام  بذلها  التي  وجمهوداته 

املطعون �سده بادائها للطاعن.

وتق�سي املحكمة يف اال�ستئناف رقم ) 2016/126م( باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء 

ا باإلزام املطعون �سده باأن يوؤدي للطاعن مبلغ األف ريال مع اإلزام املطعون �سده  جدداً

مب�سروفات الطعن ودرجتي التقا�سي ورد الكفالة للطاعن عمالاً باملواد ) 1٨3, 247, 

2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً وباملو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

ا  قي اال�ستئناف رقم ) 2016/126م( ال�سيب باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

اإلزامه مب�ساريف  األف ريال عماين مع  اأن يوؤدي للطاعن مبلغ  باإلزام املطعون �سده 

الطعن ودرجتي التقا�سي ورد الكفالة«.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق2017/12/26م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)21٨(

الطعن رقم 2016/713م

قرار )تق�سيط – دين( – تنفيذ )ا�ستئناف – منازعة – مو�سوعية(

قرار تق�سيط املديونية مو�سوع التظلم واال�ستئناف ال�سادر لي�س منازعة تنفيذ  -

من   )٨4( املادة  بخالف  قرار  �سدور  بل  ا  وقتياً التنفيذ  اإيقاف  هدفها  وقتية 

قانون التجارة التي ال جتيز للمحكمة منح املدين بدين جتاري مهلة للوفاء به 

من  ي�سدر  مل  القرار  اأن  على  وف�سالاً  معينة  وحاالت  �سروط  يف  اإال  تق�سيطه  اأو 

املحكمة واإمنا �سدر عن قا�سي التنفيذ دون اال�ستناد اإىل ن�س قانوين.

اإعماالاً  - اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  ي�ستاأنف  احلكم  بتعديل  التنفيذ  قا�سي  قرار 

املنازعة  باعتبار  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )339( للمادة 

مو�سوعية.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون و�سائر االأوراق اأن الطاعن امل�ست�سكل   

اأقام ا�ست�سكال �سد املطعون فيه امل�ست�سكل �سده طلب يف ختامه قبول التظلم �سكالاً 

ويف املو�سوع باإلغاء القرار الق�سائي رقم )2014/300م( واإلزام املتظلم �سده ب�سداد 

�سده  امل�ست�سكل  بحب�س  اأمر  باإ�سدار  املتبعة  القانونية  االإجراءات  وفق  املبلغ  كامل 

ا لل�سداد مع اإلزامه بامل�سروفات و)٥00 ر.ع ( اأتعاب حماماة وذلك على �سند  اإكراهاً

املتظلم رقم )392/ت/2011م  البنك  2016/6/22م قيد  بتاريخ   باأنه  القول  من 

ا قدره )  نهائيًّ اأ�سبح  املق�سي به والذي  املبلغ  امل�ست�سكل �سده ب�سداد  اإلزام  ا  ( طالباً

9047.2٨1 ر.ع ( ت�سعة اآالف و�سبعة واأربعون ريال ومائتان وواحد وثمانني بي�سة 

�سده  امل�ست�سكل  تقدم  2012/9/17م  وبتاريخ  ا  �سنوياً  )  %1٥  ( بن�سبة  الفائدة  مع 

اأ�سدر قا�سي  �سهريا ثم  رياالاً  ر.ع ( خم�سة ع�سر   1٥  ( املبلغ بواقع  بطلب تق�سيط 



– 1162 –

 ) ر.ع   40  ( بواقع  املديونية  بتق�سيط  ق�سي  2014/33م(   ( رقم  ا  قراراً التنفيذ 

ا ابتداء بداية من �سهر اإبريل 2014م اإىل متام ال�سداد مع موالة  اأربعون رياالاً �سهريًّ

البحث عن اأمواله.

و تداول النظر يف التظلم وبتاريخ 2016/4/27م حكمت حمكمة اأول درجة بقبول 

اال�سكال �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واال�ستمرار يف اإجراءات التنفيذ مبوجب القرار 

الق�سائي رقم )2014/33م( وذلك باإلزام امل�ست�سكل �سده ب�سداد املديونية اأق�ساط 

�سهرية بواقع )40 ر.ع ( تدفع كل �سهر اإىل متام ال�سداد مع مواالة البحث عن اأمواله.

حيث مل يرت�س البنك امل�ست�سكل بهذا احلكم  فطعن عليه باال�ستئناف وقيد بتاريخ 

ا قبول اال�ستئناف �سكالاً واإلغاء احلكم امل�ستاأنف  2016/٥/2م حتت رقم ) 212( طالباً

بكل توابعه وبرف�س مقرتح الت�سوية املقدم من املنفذ �سده بتق�سيط املبلغ لقيامه على 

اأ�سا�س وال�سري يف التنفيذ من جديد باإتباع اإجراءات التنفيذ اجلربي بحب�س  غري 

حكمت  2016/6/٨م  وبتاريخ  الدعوى  نظر  اال�ستئناف  حمكمة  وبا�سرت  املدين 

االبتدائية  للمحكمة  واإحالته  اال�ستئناف  بنظر  ا  نوعياً اخت�سا�سها  بعدم  املحكمة 

م�سكلة من ثالث ق�ساة لالخت�سا�س لنظره باإحدى جل�سات �سهر يونيو2016م واأبقت 

الف�سل يف امل�ساريف.

بالنق�س  عليه  فطعنت  امل�ستاأنفة  لدى  قبوالاً  ي�سادف  مل  ال�سابق  الق�ساء  اأن  وحيث 

بالطعن املاثل رقم )2017/713م( ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 

عن  وكيالاً  بو�سفه  املحكمة  هذه  اأمام  مقبول  حمامي  من  موقعة  2017/1/22م 

ومت  والكفالة  الر�سوم  �سداد  يفيد  ما  مع  ذلك  له  يجيز  وكالة  �سند  وقدم  الطاعن 

اإعالن املطعون �سده.

وحيث اأقيم الطعن على �سببني:

حا�سل ال�سبب االأول خمالفة القانون  واخلطاأ يف  تطبيقه وتاأويله  وتف�سريه مبقولة  

احلكم  وجاء  املو�سوعي  احلكم  حجية  مي�س  التنفيذ  قا�سي  من  الّدين  تق�سيط  اإن 

االبتدائية  املحكمة  اإىل  االأوراق  واإحالة  النوعي  االخت�سا�س  بعدم  اال�ستئنايف 

ولي�س  وقتية  منازعة  يعد  بالتق�سيط  التنفيذ  قا�سي  قرار  الأن  الثالثية  بهيئتها 

الطعن يف احلكم  الطاعن من  لديها ويحرم  ا�ستئنافه  منازعة مو�سوعية وال يجوز 

درجة  اآخر  وكونه  الدرجة  نهائي  باعتباره  االبتدائية  املحكمة  من  ي�سدر  الذي 
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اال�ستئناف املنازعة الوقتية وفق املادتني )41و43( من قانون االإجراءات املدنية 

يف  اخلطاأ  باأن  العليا  املحكمة  واأقرت  التقا�سي  درجات  اأهم  من  ويحرم  والتجارية 

التكييف القانوين يخ�سع لرقابتها.

اأو اال�ستمرار  التنفيذ  يتمثل يف وقف  اإجراء وقتي  الوقتية هي  املنازعة  وملا كانت 

ا اإىل حني الف�سل يف املنازعة  املو�سوعية فلي�س الغاية منها احل�سول على  فيه موؤقتاً

ال�سروط  لقبولها  واإمنا حماية  وقتية فقط وي�سرتط  حماية ق�سائية مو�سوعية 

واأن  وجود   ورجحان  وا�ستعجال  م�سلحة  من  امل�ستعجلة  الدعوى  لقبول  العامة 

واأن ترفع ويحكم  ا  وقتياً اإجراءاً  املطلوب  واأن  الوقتية قبل احلق  املنازعة  يحكم يف 

فيها قبل التنفيذ واأن يحكم يف املنازعة الوقتية قبل املنازعة املو�سوعية وبالتايل 

تعديل  االأثر  اأن  ولكن  التنفيذ  بوقف  احلكم  هو  وقتية  املنازعة  لقبول  االأثر  فاإن 

احلق املو�سوعي باإلغاء الفائدة املرتتبة عليه وتق�سيط املبلغ املق�سي به على �سنوات 

طويلة فاإن املنازعة تكون مو�سوعية الأنها متعلقة باملال حمل التنفيذ - اإلغاء فائدة 

وتق�سيط-وحدد احلكم ال�سادر مراكز االأطراف وهو ما فات على احلكم املطعون فيه.

و الأن قرار قا�سي التنفيذ بتق�سيط املديونية خالف ال�سند التنفيذي حيث رف�س 

يجوز  ال  ما  وهو  املو�سوعي  احلكم  بحجية  القرار  وم�س  املديونية  تق�سيط  احلكم 

ا من تاريخ رفع  �سنوياً للفائدة بن�سبة )%1٥(  ا�ستحقاق الطاعن  القرار عن  والتفت 

الدعوى اإىل متام ال�سداد  ومبا اأن الدين متبقي قر�س وعليه فائدة فال يجوز تق�سيطه 

ح�سب املادة ) ٨4 (من قانون التجارة  ومن ناحية اأخرى األزم القرار املطعون �سده 

ا بداية من اإبريل 2014م ويفرت�س اأنه اأودع ) 24( ق�سط  ب�سداد ) 40 ر.ع ( �سهريًّ

اأنه مل يودع هذا الق�سط ومن جهة اأخرى فاإن التق�سيط معناه اأن ي�ستوف  والثابت 

البنك حقوقه مبوجب االأحكام خالل ) 226 ( �سهر اأي نحو )19( �سنة كما �سترتاكم 

الفوائد لت�سبح اأ�سعاف املديونية ويعترب القرار تعديالاً لالأحكام املو�سوعية وم�س 

اأ�سل احلق املق�سي به وال يعد جمرد منازعة وقتية وهو ما ال يجوز قانوناًا وانتهى 

ا  اإىل طلب قبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

بقبول اال�ستئناف بانعقاد االخت�سا�س ملحكمة اال�ستئناف كونه منازعة مو�سوعية 

بهيئة  جديد  من  لنظره  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  االأوراق  باإعادة  واحلكم 

مغايرة وب�سفة احتياطية ول�سالحية الدعوى للحكم فيها والت�سدي لها والق�ساء 

باإلغاء قرار قا�سي التنفيذ بكل توابعه وذلك برف�س تق�سيط مبلغ التنفيذ لقيامه 

على غري اأ�سا�س من الواقع والقانون وال�سري يف اإجراءات التنفيذ من جديد باتخاذ 
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�سده  املطعون  وحتميل  �سده   املطعون  املدين  بحب�س  اجلربي  التنفيذ  اإجراءات 

الر�سوم وامل�ساريف و)1٥00 ر.ع( اأتعاب حماماة.

والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )1/339( املادة  باأن  �سده  املطعون  ورد 

ا يف م�سمونه كما اأنه وا�سح يف حتديد مدة اال�ستئناف خالل �سبعة اأيام اإذا  وا�سحاً

اأو من تاريخ االإعالن وهذا ما مل يحدث يف  ا من تاريخ احلكم احل�سوري  كان غيابياً

الطعن  وقدم ملحكمة غري خمت�سة ومن ناحية اأخرى فقد  تبني اأن املطعون �سده ال 

ا ولي�س له �سوى   ) ٨0 ر.ع( ي�ستلمها من ال�سمان االجتماعي ووافق على  ميتلك �سيئاً

ويتحدث   )%6  ( حددها  املركزي  البنك  فاإن  للفائدة  وبالن�سبة   ) ر.ع   40  ( �سداد 

الطاعن عما يخالف املن�سور وحتدث الطاعن عن منازعة وقتية وهذه لي�ست منازعة 

وقتية ومل تقع اإثارة هذه النقطة اأمام حمكمة اال�ستئناف وقد قام املطعون �سده 

ا الإع�ساره وانتهى اإىل طلب  اأق�ساط  ومتت اال�ستجابة لطلب التق�سيط نظراً ب�سداد 

ال�سطب  لتقدميه خارج القيد الزمني ورف�س الطعن وتاأييد احلكم االبتدائي  رقم 

)2014/300م(  والر�سوم  واأتعاب املحاماة )٥00 ر.ع(.

وعقب الطاعن باأن احلكم الطعني اأخطاأ يف التكييف القانوين ملنازعة الطاعن �سد 

للناحية  وبالن�سبة  املو�سوعي  احلكم  حجية  مت�س  الت�سوية  الأن  التق�سيط  قرار 

املحكمة  اأمام  والطعن  اال�ستئناف  يف  الطعن  بني  يخلط  �سده  املطعون  فاإن  ال�سكلية 

ا وبالن�سبة للمن�سور ال�سادر عن البنك املركزي يوؤكد اأن  العليا وهو اأجل )40( يوماً

قرار قا�سي التنفيذ قد م�س حجية احلكم, وبالن�سبة للو�سوالت وهي )2٨( و�سالاً 

قانون  من  املادة )364(  القرار  و�سالاً وخالف  تكون )36(  اأن  املفرو�س  اأن  يف حني 

االإجراءات املدنية والتجارية.

ورد املطعون �سده باأن الطاعن توجه ملحكمة اال�ستئناف عو�س املحكمة االبتدائية.

وهي  اال�ستئناف  ملحكمة  لتقدميه  يحدث  فلم  اال�ستئناف  لتقدمي  للمدة  وبالن�سبة 

غري خمت�سة  وبخ�سو�س االإع�سار فلقد مت التحري فيه.

�ملحكمة 

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن مقوماته ال�سكلية واجته قبوله �سكالاً

- من حيث املو�سوع:
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اأن  اأنه  تبني  نعي �سديد, ذلك  القانون  النعي على احلكم الطعني خمالفة  اأن  حيث 

ا رقم ) 2014/300م( بتق�سيط مبلغ املطالبة وقدره )  قا�سي التنفيذ اأ�سدر قراراً

٨047.2٨1 ر.ع( ثمانية اآالف و�سبعة واأربعون رياالاً ومائتان وواحد وثمانون بي�سة  

ا من �سهر اإبريل 2014م اإىل متام ال�سداد وقيد  بواقع )40 ر.ع( اأربعون رياالاً اعتباراً

ورف�سه  االإ�سكال  بقبول  املحكمة  حكمت  2016/4/27م  وبتاريخ  القرار  من  تظلم 

اإخت�سا�س  بعدم  الطعني  احلكم  و�سدر  باال�ستئناف  البنك  عليه  فطعن  ا,  مو�سوعاً

ا بنظر االإ�ستئناف واإحالته للمحكمة االبتدائية م�سكلة من ثالث ق�ساة  املحكمة نوعاً

تنفيذ  منازعة  تعد  الوقتية  التنفيذ  قرارات  اأن  اإىل  م�ستند  لنظره  لالخت�سا�س 

وقتية ال مت�س اأ�سل احلق بو�سفها الق�ساء بوقف اإجراء وقتي وهو مناط اإخت�سا�س 

املحكمة االبتدائية بهيئتها الثالثية يف حني تبني اأن قرار تق�سيط املديونية مو�سوع 

ا  التظلم واال�ستئناف ال�سادر لي�س منازعة تنفيذ وقتية هدفها اإيقاف التنفيذ وقتياً

بل �سدور قرار بخالف املادة ) ٨4( من قانون التجارة التي ال جتيز للمحكمة منح 

املدين بدين جتاري مهلة للوفاء به اأو تق�سيطه اإال يف �سروط وحاالت معينة وف�سالاً 

على اأن القرار مل ي�سدر من املحكمة واإمنا �سدر عن قا�سي التنفيذ دون اال�ستناد اإىل 

ن�س قانوين.

ملو�سوع  يتعر�س  ومل  التنفيذ  مو�سوع  احلكم  مبنطوق  م�سا�س  فيه  القرار  اأن  حيث 

الفائدة املحكوم بها بداية من تاريخ القيام اإىل متام ال�سداد وكيفية خال�سها.

وملا كان ذلك وكان القرار ال�سادر عن قا�سي التنفيذ له تعديل للحكم فاإن اإ�ستئناف 

احلكم اأمام حمكمة اال�ستئناف يف طريقه اإعماالاً للمادة )339( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية وكان عليها النظر باعتبار املنازعة مو�سوعية واجته نق�س احلكم 

واإرجاع اأوراق الدعوى ملحكمة اال�ستئناف ب�سحار لنظرها من جديد بهيئة مغايرة.

وحيث يتجه اإلزام املطعون �سده بامل�ساريف واإرجاع الكفالة للطاعن عمالاً باملادة ) 

2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم الطعني واإرجاع اأوراق 

واألزمت  اإىل حمكمة اال�ستئناف ب�سحار لنظرها من جديد بهيئة مغايرة  الدعوى 

املطعون �سده بامل�ساريف واإرجاع الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق2017/12/26م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)219(

الطعن رقم 2017/141م

عقد )جتاري – خمتلط - التزامات( 

اأحكام  - �سرت  االآخر,  دون  املتعاقدين  اأحد  اإىل  بالن�سبة  ا  جتارياً العقد  كان  اإذا 

قانون التجارة على التزامات كل منها النا�سئة عن هذا العقد ما مل يوجد ن�س 

يق�سي بغري ذلك.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع )على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق ( يف اأن الطاعن 

اأقام الدعوى التجارية )2016/42م( اأمام املحكمة االبتدائية بعربي يطلب باإلزام 

تاريخ  من   )%٥  ( الفائدة  مع  رياالاً  وثمانون  ومائتان  األف  مبلغ  اأداء  �سده  املطعون 

ا مل يقم ب�سداده. اأعلن املطعون  2016/1/10م وحتى متام ال�سداد, الأنه �سلمه قر�ساً

�سده بالن�سر فلم يح�سر.

مبلغ  اأداء  �سده  املطعون  باإلزام  2016/6/٨م  بجل�ستها  االبتدائية  املحكمة  ق�ست 

ا. ا ولي�س جتارياً املطالبة دون الفائدة بحجة اأن القر�س �سخ�سيًّ

ا  طالباً 2016/٨٥م(   ( رقم  باال�ستئناف  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  البنك  فا�ستاأنف 

احلكم  اأن  بحجة  اال�ستئناف  برف�س  ق�ست  املحكمة  اأن  اإال  بالفائدة  له  احلكم 

ا مع قانون التجارة. ا بخ�سو�س الفائدة متفقاً االبتدائي �سدر �سحيحاً

اأمام املحكمة العليا ب�سحيفة اأودعها  فطعن البنك على احلكم اال�ستئنايف بالنق�س 

ا على احلكم خطاأه يف خمالفة  2017/1/30م, ناعياً حماميه اأمانة �سر املحكمة يف 

القانون وتطبيقه والق�سور يف الت�سبيب ف�سالاً عن الف�ساد يف اال�ستدالل, عندما رف�س 

ا  اال�ستجابة لطلب البنك الطاعن الق�ساء له بالفائدة اإعماالاً لعقد القر�س وتطبيقاً
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للقانون التجاري يف مادته )٨0(.

للمطعون  الطعن  �سحيفة  فاأعلنت  با�ستكماله  واأمرت  املداولة  بغرفة  الطعن  نظر 

�سده فلم يرد عليها.

�ملحكمة 

اأن الفائدة مقررة قانوناًا  اأن النعي على احلكم املذكور مبا ذكر �سديد, ذلك  وحيث 

باملادة )٨0( من قانون التجارة. وملا كان هذا االأخري ي�سري على التجار وعلى جميع 

االأعمال التجارية التي يقوم بها اأي �سخ�س ولو كان غري تاجر.

وملا كانت اأعمال امل�سارف املادة )7( من قانون التجارة من االأعمال التجارية االأ�سلية 

اأحد  اإىل  بالن�سبة  ا  جتارياً العقد  كان  اإذا  اأنه  كما   , التجارة  قانون  من   )٨( املادة 

املتعاقدين دون االآخر, �سرت اأحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما النا�سئة 

عن هذا العقد ما مل يوجد ن�س يق�سي بغري ذلك.

وملا مل يح�سر املطعون �سده ليدفع مطالبة البنك باأي دفاع مما ال يجوز معه ملحكمة 

املو�سوع اأن جتتهد بخالف الن�س االآمر باملادة )٨0( من قانون التجارة التي اأكدت 

اأو دين  للدائن احلق يف اقت�ساء عائد مقابل ح�سول املدين على قر�س  اأنه:«  على 

جتاري..«.

وحيث اأن املحكمة ملا رف�ست الق�ساء بالفائدة تكون قد خالفت القانون مما عر�س 

حكمها للنق�س, وحيث اأن الدعوى �ساحلة للف�سل فيها حالة اأن عقد القر�س موؤرخ 

يف 1999/4/19م وكان �سقف الفائدة حمدد اآنذاك ب ) 13%( ثالثة ع�سر باملائة 

للقرو�س التي جتاوز مدة �سدادها �سنة ) ح�سب تعميم البنك املركزي رقم ) د ت 

م/ ق ب ت عام3633/2006( االأمر الذي تق�سي معه املحكمة باإلزام املطعون �سده 

تاأييد احلكم  مع  ال�سداد  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  اأعاله من  الفائدة  ب�سداد 

فيما عداه.

وحيث يلزم املطعون �سده امل�ساريف مع رد الكفالة للطاعن عمالاً بن�س املادة ) 260( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

ا  » حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً وباملو�سوع بتعديل احلكم املطعون فيه ت�سدياً

للمو�سوع باإلزام املطعون �سده بالفائدة )13%( منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

الكفالة  ورد  امل�ساريف  �سده  املطعون  اإلزام  مع  عداه  فيما  احلكم  وتاأييد  ال�سداد 

للطاعن«.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق2017/12/26م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)220(

الطعن رقم 2016/٨٥3م

�سريبة )ديون – تكاليف- خ�سم – �سروط( 

يق�سي املبداأ العام يف خ�سم التكاليف من الدخل عند حتديد الدخل اخلا�سع  -

واأن  بالكامل  تكبدها  مت  وقد  فعلية  التكاليف  تلك  تكون  اأن  يتعني  لل�سريبة 

تقت�سر على ما يلزم الإنتاج اإجمايل دخل ال�سركة عن ال�سنة ال�سريبية املعينة 

وبالتايل فال ي�سح خ�سم مبلغ خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها من اإجمايل 

دخلها عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة.

فالديون امل�سكوك يف حت�سيلها تعد مبالغ حتتجز من االأرباح االإجمالية لتقابل  -

اأو ال يتم حت�سليها فال يكفي  الديون  اإذ قد يتم حت�سيل تلك  خ�سارة حمتملة 

ا عليه �سواء من حيث اال�ستحقاق اأو  ا يف حت�سيله متنازعاً اأن يكون الّدين م�سكوكاً

ا يف حت�سيله. املقدار واإمنا يكون قد فقد االأمل نهائيًّ

الوقائع

تتلخ�س الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق التي بني عليها 

رقم  التجارية  الدعوى  اأقامت   ) �س.م.م   ......... �سركة   ( �سدها  املطعون  اأن  يف 

)11/ 2014م ( يف 27/ 4 /2014م اأمام املحكمة االبتدائية مب�سقط �سد الطاعنة 

) ............. ( يف طلب:

مبلغ  اعتبار  برف�س  املتعلق  �سقه  يف  الدخل  �سريبة  جلنة  قرار  اإلغاء   -1

)201001.٨٥3 ر. ع( مائتان وواحد األف وواحد ريال وثمامنائة وثالثة وخم�سني 

التكاليف  ومن  ا  معدوماً  .......... موؤ�س�سة  مع  املنف�سخ  العقد  مبلغ  متبقي  بي�سة 

الواجبة اخل�سم من دخل املدعية االإجمايل خالل ال�سنة ال�سريبية 200٥م.
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ا عار�سة  ا معدوماً 2- تعديل الربط ال�سريبي ل�سنه 200٥م واعتبار املبلغ املذكور ديناً

بقرار  عليها  املدعى  من  ا  اإخطاراً املدعية  تلقت  2012/3/3م  بتاريخ  اأنه  �سمنها 

 ( قيمته  مبا  املعدومة  الديون  معتربة  200٥م  �سنة  عن  الدخل  �سريبة  مراجعة 

ا من التكاليف غري  ا ومائتان واأحد ع�سر رياالاً عمانيًّ 63211 ر.ع( ثالثة و�ستون األفاً

اأ�سدر  اعرتا�سها  على  وبناء  ال�سنة  لتلك  االإجمايل  الداخل  من  اخل�سم  الواجبة 

فطعنت  2012م.   /11  /20 بتاريخ  ا  مو�سوعاً برف�سه  قراره  لل�سرائب  العام  االأمني 

بتاريخ   ) 2013م   /1 رقم)  قرارها  اأ�سدرت  التي  الدخل  �سريبة  جلنة  اأمام  عليه 

 ( مبلغ  حدود  يف  املعدومة  الديون  اعتبار  يف  ال�سركة  باأحقية  2014/3/13م  

10316 ر.ع( ع�سرة اآالف وثالثمائة و�ستة ع�سر ريال من التكاليف الواجبة اخل�سم 

من اأ�سلها االإجمايل خالل ال�سنة ال�سريبية 200٥م ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.

املدعية يف جمال جتارة احلا�سب االآيل فقد  فاإنه بحكم عمل  الوقائع   و من حيث 

تعاقدت مع �سركه ) .........( لتورد لهذه االأخرية وتركب برجميات املديكوم ) 

اإكمال  ........ ( يف دولة قطر على ثالثة مراحل ومت  ( و)   .......... مبوؤ�س�سة 

حل�سول  ا  نظراً و  اأنه  اإال  بها  املتعلقة  املبالغ  كامل  املدعية  وا�ستلمت  بنجاح  االأوىل 

تاأخري كبري يف تنفيذ املرحلتني الثانية و الثالثة من العقد ولوجود م�ساكل تقنية 

�ساحبت عملية التنفيذ ونزاعات حول وحدات خمتلفة ومنها ما مت تركيبه فقد مت 

ف�سخ العقد بني ) ........ ( املتعاقد الرئي�سي وموؤ�س�سة ....... وخالل �سهر دي�سمرب 

200٥م تو�سلت املدعية بخطاب من ) .........(  تعلمها يف اأنها ال ت�ستطيع �سداد 

لها مبلغ ) 201001.٨٥3 ر.ع( مائتني وواحد األف وواحد ريال وثمامنائة وثالثة 

ا اإىل اأن )  وخم�سني بي�سة  املفرت�س ا�ستحقاقه عن املرحلة الثانية من العقد نظراً

موؤ�س�سة ........... ( رف�ست دفع امل�ستحقات ب�سبب التاأخري و امل�ساكل التقنية التي 

االأ�سا�س  وجود  بعدم  املدعية  اقتناع  واأمام  حل  دون  عالقة  بقيت  و  النظام  الزمت 

  ).......  ( �سركة  من  م�ستحقاتها  على  احل�سول  و  ق�سائية  دعوى  لك�سب  القانوين 

اأو )موؤ�س�سة ......... ( فقد ا�سطرت اإىل �سطب كامل امل�ستحقات امل�سار اإليها اأعاله 

اخلا�سع  الدخل  من  للخ�سم  وقابلة  معدومة  ديوناًا  باعتبارها   ......... وطالبت 

بع�س  من  امل�ستحق  ر.ع(   10316( املبلغ  ال�ساأن  وكذلك  200٥م  �سنة  عن  لل�سريبة 

الوزارات بال�سلطنة لكن اللجنة ا�ستجابت للثاين دون م�ستحقات العقد الذي يربطها 

مع ال�سركة ...... واأن ما ذهبت اإليه جلنة �سريبة الدخل من اأن املدعية تقاع�ست 

يف اإمتام املرحلة الثانية من العقد يجايف الواقع الذي ي�سري اإىل عدم ر�سا موؤ�س�سة 
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........ عن تاأخري تركيب املرحلة الثانية من النظام وجود م�ساكل تقنية �ساحبت 

ا يف �ساأنها وفق  االأجزاء التي مت توريدها وتركيبها مما اأدى اإىل اإلغاء العقد جزئياً

ن�سو�س العقد املربم بني �سركة ) .........( و) موؤ�س�سة ......... ( و هو عقد ال 

ا. ا قانونياً متلك فيه املدعية كمتعاقد فرعي و�سعاً

تقدمي  عن  عجزت  املدعية  باأن  عليها  املدعي  الحظت  الدعوى  على  ا  ورداً وحيث 

التكاليف  ومن  معدومة  باعتبارها  املطالب  الديون  اأن  على  الدالة  امل�ستندات 

ا يف حت�سيلها بعد اإتباع االإجراءات القانونية  الواجبة اخل�سم قد فقدت االأمل نهائيًّ

اتخاذها  يفيد  ما  تقدم  مل  اأنها  اإال  حت�سيله  يف  ا  م�سكوكاً الّدين  يكون  اأن  يكفي  فال 

تلك االإجراءات القانونية قبل قرار �سطب الديون من دفاترها وبناء على ذلك فاإن 

اأن يكون امل�سروف  اإذ البد  13 /1( من قانون �سريبة الدخل غري منطبقة  املادة) 

فاإنها  لذا  الدخل  اإجمايل  اإنتاج  �سبيل  يف  ا  ومتكبداً للن�ساط  ا  و�سرورياً ا  والزماً ا  فعلياً

تطالب برف�س الدعوى وتاأييد القرار املطعون فيه واإلزام املدعية بامل�ساريف.

اخلبري  بندب  ا  متهيدياً ا  حكماً املحكمة  اأ�سدرت  2014/6/26م  بجل�سة  و  وحيث 

واملالية(  واالإدارية  االقت�سادية  اال�ست�سارات   ...... مكتب)  من   ....... احل�سابي 

الذي اأنهى تقريره بتاريخ 2014/10/19م جاء فيه اأن قرار جلنة الدخل مل يكن 

ا لعدة اأ�سباب منها ثبوت عالقة املدعية باملتعاقد الرئي�سي ) �سركة ........  �سليماً

( املتعاقد مع موؤ�س�سة ........ وتقدمي املدعية للميزانيات املدققة للفرتة ما بني 

2001م و200٥م واأدرجت مبيزانية �سنة 200٥م مبالغ اعتربتها معدومة وتقدميها 

بامل�ستندات تثبت قيمة امل�سروع وم�سروفاته وخ�سائره وقيمة الت�سويات منتهية اإىل 

األف و�ستة وثالثني رياالاً  107036.362 ر.ع( مائة و�سبعة  خ�سائر فعلية مببلغ ) 

وثالثمائة واثنني و�ستني بي�سة الذي يعد الفارق بني التكلفة الفعلية منقو�س منه 

200٥/12/31م  بتاريخ   )  ........ �سركة   ( وخطاب  للم�سروع  احلقيقي  الدخل 

 ........ موؤ�س�سة  الأن  الثانية  املرحلة  عن  امل�ستحقات  بقية  ت�سدد  لن  اأنها  يفيد 

الزمت  التي  التقنية  وامل�ساكل  التاأخري  ب�سبب  ا  جزئياً العقد  لف�سخ  �سدادها  رف�ست 

النظام وبقيت عالقة اإ�سافة اإىل اأن اللجنة اعتربت الديون امل�ستحقة عن )وزارة 

...... ووزارة ........ ( معدومة لتكون متناق�سة فيما يتعلق بالديون امل�ستحقة عن 

ال�سركة ..........

يف  مورده  مبذكرة  عليها  املدعى  تقدمت  التقرير  هذا  على  ا  وتعليقاً وحيث 
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املاأمورية  اإعادة  �سوئها  على  وطالبت  عليه  اعرتا�ساتها  �سمنتها  2014/10/20م 

للخبري لبحثها ثم رف�س الدعوى وحتميل املدعية امل�ساريف.

برف�س   ..« مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  حكمت  2014/11/20م  وبجل�سة  وحيث 

اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً فيه«,  املطعون  القرار  وتاأييد  بامل�ساريف  املدعية  واإلزام  الدعوى 

اخلبري تطرق اإىل م�ساألة قانونية بالبت يف عدم �سحة قرار جلنة �سريبة الدخل 

قانون  من   )103( للمادة  ا  طبقاً ا�ستبعاده  اإىل  منتهية  الفني  باجلانب  التقيد  دون 

ا  االإثبات ومل تثبت املدعية كدائنة ما يفيد اإبداء ق�سارى جهدها قانوناًا وتفاو�ساً

يف �سبيل اقت�ساء حقها وال يكفي �سطب الديون من الدفرت خا�سة اأنها افرت�ست عدم 

ك�سبها الأية ق�سية �سد ال�سركة .........

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى املدعية ) �سركة .......... ( فا�ستاأنفته اأمام 

اإلغاء  طلب  يف  2014/7٨9م(   ( رقم  حتت  قيد  حيث  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة 

مل   ......... اأن  اإىل  ا  ا�ستناداً الدعوى  طبق  جديد  من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم 

تطبق ذات املعيار املعتمد مع الديون امل�ستحقة على الوزارتني على ديونها يف مواجهة 

ال�سركة ....... رغم اإثبات عدم ر�سا موؤ�س�سة ........ عن املرحلة الثانية واإنهائها 

القانون رقم )  القرار املطعون فيه اعتمد على  اأن  املقاول الرئي�سي واإىل  العقد مع 

2009/2٨م( الذي األغى املادة الرابعة يف حني اأن احلكم امل�ستاأنف ا�ستند اإىل قانون 

) ٨1/47( امللغي مرجعتيه له ويتمثل ذلك يف ا�ستناد كليهما اإىل املادة ) 2/13/ج( 

اأن  كما   , النتائج  �سحت  اإذا  حتى  اال�ستدالل  يف  خطاأ  ذلك  ليعد  امللغى  القانون  من 

موؤ�س�سة  مع  عمل  عقد  وجود  اعتربا  عندما  اأخطاأ  امل�ستاأنف  واحلكم  اللجنة  قرار 

اأن امل�ستاأنفة تقدمت  اأن امل�ستاأنفة مرتبطة باملقاول الرئي�سي كما  ........ واحلال 

حني  يف  الرئي�سي  واملقاول  العمل  �ساحب  بني  للعقد  اجلزئي  الف�سخ  يثبت  مب�ستند 

ا فيه وال حق لها ح�سب املادة ) 64٥( من قانون املعامالت املدنية  اأنها مل تكن طرفاً

مبطالبة �ساحب العمل هذا اإ�سافة اإىل اأن االأمانة العامة اعتربت الديون امل�ستحقة 

على الوزارتني معدومة دون مطالبة امل�ستاأنفة بتقدمي ما يفيد اتخاذها اإجراءات 

قانونية ك�سرط م�سبق لذلك يف حني مل تنفذ هذا املعيار مع الديون االأخرى مما 

يعد اإخالالاً مببداأ امل�ساواة.

موؤرخة  مبذكرة  �سدها  امل�ستاأنف  تقدمت  اال�ستئناف  �سحيفة  على  ا  ورداً وحيث 

واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  اال�ستئناف  رف�س  فيها  طالبت  201٥/2/1٥م  يف 
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امل�ستاأنفة بامل�ساريف.

بقبول   ..« مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  201٥/3/22م  وبجل�سة  وحيث 

امل�ستاأنفة  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

مل  امل�ستاأنفة  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً املحاماة«,  اأتعاب  مقابل  ريال  وخم�سمائة  امل�ساريف 

تثبت قيامها باأية اإجراءات قانونية حيال حت�سيل ديونها قبل �سطبها من دفاترها 

ليكون طلب اعتبارها معدومة يف غري حمله, واأ�ساف اأن عدم اعتماد جلنة �سريبة 

الدخل نفي املعيار الواقع تطبيقه مع الديون على الوزارتني داخل يف اإطار ال�سلطة 

التقديرية لالأمني العام ح�سب املادة )2/13/ج( من قانون �سريبة الدخل.

بالنق�س  فيه  فطعنت  املذكورة  امل�ستاأنفة  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

201٥/367م( فاأ�سدرت حكمها بتاريخ  اأمام املحكمة العليا حيث قيد حتت رقم ) 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول   ...« 2016/4/13م 

واالإحالة اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع 

ا على اأن احلكم بني  اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة«, تاأ�سي�ساً

على افرتا�سني على �سبيل اجلدل واحلال اأن االأحكام تبنى على اجلزم واليقني عالوة 

على اأنه ابتعد يف افرتا�ساته عن �سميم املنازعة املاثلة ليقرر يف امل�سوؤولية عن ف�سخ 

عقد املقاولة االأ�سلي املربم بني املقاول االأ�سلي ورب العمل اأما مناط املنازعة ينح�سر 

يف تطبيق مقت�سيات املادة )2/13( من قانون �سريبة الدخل على دخل ال�سركات 

معدومة  كديون  الديون  لبع�س  قبوله  يف  العام  االأمني  قرار  �سحة  مدى  ومراقبة 

ورف�سه للبع�س االآخر بعلة اأن الطاعنة مل متار�س حقها يف املطالبة الق�سائية بهذه 

الديون املرفو�سة واحلال اأن الطاعنة قد اأدلت مبا يفيد ف�سخ عقد املقاولة االأ�سلي 

مل  املحكمة  اأن  على  عالوة  هذا  الف�سخ.  بهذا  لها  االأ�سلي  املقاول  اإ�سعار  يفيد  وما 

ا مما ي�سوب حكمها  ا وال رداً تتعر�س لتقرير اخلبري وما خل�س اإليه من نتائج ال اإيراداً

الق�سور يف الت�سبيب.

مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  اال�ستئناف  قيد  االإحالة  تلك  ومبوجب  وحيث 

بهيئة مغايرة حتت رقم ) 2014/7٨9م( حيث تبادل الطرفان املذكرات وبجل�سة 

احلكم  باإلغاء  اال�ستئناف  مو�سوع  يف   ...« حكمها  اأ�سدرت  2016/10/27م 

 ( مبلغ  اعتبار  برف�س  املتعلق  �سقه  يف  الدخل  �سريبة  جلنة  لقرار  املوؤيد  امل�ستاأنف 

األف وواحد ريال وثمامنائة وثالثة وخم�سني  201001.٨٥3 ر.ع( مائتني وواحد 
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االإجمايل  امل�ستاأنفة  دخل  من  اخل�سم  الواجبة  التكاليف  ومن  ا  معدوماً ا  ديناً بي�سة 

ا االأمر بتعديل الربط ال�سريبي ل�سنة 200٥م  خالل ال�سنة ال�سريبية 200٥م. ثانياً

ا على اأن العقد االأ�سلي  ا ملا يق�سي به واإلزام امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف«, تاأ�سي�ساً وفقاً

املربم بني موؤ�س�سة ....... و�سركة ........ يت�سمن اأنه يف حالة عدم ر�ساء املوؤ�س�سة 

......... عن اأية مرحلة من مراحل امل�سروع الثالثة فاإن العقد ينف�سخ وهو ما حتقق 

فعالاً باعتبارها مل تقبل ما نفذته امل�ستاأنفة لت�سبح غري ملزمة بدفع �سيء ل�سركة 

......... وين�سحب ذلك الو�سع على امل�ستاأنفة كذلك ليكون املبلغ حمل الدعوى هو 

ا غري حم�سل وال ميكن حت�سيله وهذا  ا فيه واإمنا ديناً ا م�سكوكاً يف حقيقته لي�س ديناً

االأمر يتوافق ما ت�سرتطه املادة)2/13/ج( من قانون �سريبة الدخل.

امل�ستاأنف �سدها ) ...........( فطعنت فيه  وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى 

بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة 

املحكمة  هذه  اأمام  املقبول  ال�سرائب  عام  اأمني  من  موقعة  2016/11/2٨م  بتاريخ 

فردت  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اإعالن  ومت  للطاعنة  ا  قانونياً ممثالاً  بو�سفه 

مبذكرة  الرد  هذا  على  الطاعنة  فعقبت  الطعن  رف�س  فيها  طلبت  مبذكرة  عليها 

التعقيب  املطعون �سدها على هذا  الطعن فردت  ورد ب�سحيفة  ما  فيها على  �سممت 

مبذكرة مت�سكت فيها بطلبها ال�سابق.

وحيث اأقيم الطعن على ال�سببني التاليني:

: الق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع, عندما التفتت املحكمة عن دفاعها  اأوالاً

املقاول  وجه  التعاقد  ف�سخ  رغم  اأنه  يف  واملتمثل  املقدم  امل�ستند  وداللة  اجلوهري 

نف�سه  عن  فيه  ينفي   )  ........... موؤ�س�سة   ( العمل  �ساحب  اإىل  ا  خطاباً االأ�سلي 

م�سوؤولية التاأخري يف تنفيذ االأعمال وهو ما من �ساأنه بالتبعية نفي هذه امل�سوؤولية 

االإجراءات  اتخاذ   )........ )�سركة  اأحقية  ا  اأي�ساً ويرتب  الباطن  من  املقاول  عن 

القانونية �سد �ساحبة العمل ح�سب املادة )64٨( من قانون املعامالت املدنية حلفظ 

ذلك  يف  اأنفقت  وما  اأعمال  من  اأجنز  ما  قيمة  على  للح�سول  اأ�سلي  كمقاول  حقوقها 

بقدر ما عاد على �ساحب العمل من نفع اأو التعوي�س بقدر ما ت�سبب فيه هذا االأخري 

اأو غريه من تاأخري يف التنفيذ فاإذا تقاع�ست �سركة ) .......... ( عن مطالبة �ساحب 

العقد  ف�سخ  جراء  من  مبا�سرة  تت�سرر  ومل  نفقات  تتحمل  مل  لكونها  ا  ق�سائياً العمل 

ا مبا اأنفقته يف  ا على املطعون �سدها اأن تطالب املقاول االأ�سلي ق�سائياً فقد كان لزاماً

ا اإىل خطاب هذا االأخري الذي يربئها من حتمل تلك امل�سوؤولية  �سبيل التنفيذ ا�ستناداً
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عدمه  من  التنفيذ  �سبيل  يف  اأنفقته  ملا  ا�ستحقاقها  مدى  يف  الف�سل  للق�ساء  لترتك 

اإطار العقد من الباطن الذي يربطها ب�سركة ) ......... ( ومتى مت فاإن  وذلك يف 

املطعون �سدها اأخطاأت يف الت�سليم بخطئها يف امل�سروع عندما اعتربت اأن م�ستحقاتها 

ا دون اأن جتابهما باإقرارها الوارد بخطابها املر�سل  ا معدوماً لدى ال�سركة ........ ديناً

اأخطاء يف جانب هذه االأخرية عالوة على املخاطر  )ملوؤ�س�سة ........( باأن هناك 

على  تقع  ال  وبالتايل  ب�سببها  لي�س  التاأخري  واأن  بامل�سروع  اأحاطت  التي  والظروف 

م�سوؤوليتها وكان عليها اتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة �سدها للمطالبة بحقها 

ا وال  اإال اأنها تقاع�ست عن ذلك لتكون مق�سرة مما يرتب عدم اعتبار الّدين معدوماً

يجوز بالتايل اعتباره من التكاليف واجبة اخل�سم.

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه, عندما جتاوزت  ثانياً

ا من عدمه  املحكمة دورها املتمثل يف املعاجلة ال�سريبية للّدين ومدى اعتباره معدوماً

وان�سغال  اإعدامه  املراد  الّدين  يف  ال�سركة  اأحقية  مدى  يف  للبحث  تطرقت  واإمنا 

ذمة املدين به من عدمه دون وجه قانوين خا�سة اأن ال�سبب يختلف بني الدعويني 

الباطن  من  املقاولة  عقد  هو  �سببها  الباطن  من  املقاول  من  اتباعها  امللزم  فالدعوى 

والدعوى املاثلة �سببها الربط ال�سريبي غري اأن املحكمة قفزت على النتائج وف�سلت 

يف اأمر غري معرو�س عليها وغري متهيئة لنظره وهو النزاع حول املقاولة واعتربت اأن 

�ساحب العمل غري ملزم بدفع �سيء ل�سركة ) ......... ( وين�سحب ذلك الدفع على 

امل�ستاأنفة دون االأخذ يف االعتبار باأن الق�ساء مل يقل كلمته يف �ساأن النزاع املتعلق 

للمطعون  �سيء  بدفع  ملزم  غري  اأو  ا  ملزماً العمل  �ساحب  كون  يف  يف�سل  ومل  بالدين 

غري  لنزاع  ومت�سدية  االخت�سا�س  �ساحبة  املحكمة  ق�ساء  بذلك  م�ستبقة  �سدها 

معرو�س عليها.

وعندما خالفت املادة )2/13/ج( من قانون �سريبة الدخل واأحكام املحكمة العليا 

يكون  اأن  بينها  ومن  ا  معدوماً الّدين  واعتبار  التكاليف  خ�سم  حاالت  حددت  التي 

هذا الّدين �سمن اأ�سل امليزانية العمومية لل�سنة ال�سريبية اأي اأنه م�ستحق لل�سركة 

واأن  االإجمايل  الدخل  ال�سركة على  �سبيل ح�سول  ا�ستحق يف  الّدين قد  واأن يكون 

يكون  اأن  يكفي  ا فال  اأ�سبح معدوماً الّدين  اأن  اأرتاأى  لل�سرائب قد  العام  االأمني  يكون 

ا  ا يف حت�سيله الأ�سباب ترجع اإىل مقدرة املدين على ال�سداد ومتنازعاً الّدين م�سكوكاً

عليه �سواء من حيث اال�ستحقاق اأو املقدار واأن يثبت باأدلة مقبولة وقاطعة انعدام 

التي حددها  االإجراءات  اإتباع  بعد  ا يف حت�سيله وذلك  نهائيًّ االأمل  الّدين وفقدان 
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ق�سي  فاإذا  ال�سركة,  عاتق  على  ذلك  اإثبات  عبء  ويقع  بالّدين  للمطالبة  القانون 

بعدم ا�ستحقاق الّدين اأو ب�سقوطه بالتقادم اأو بتعذر تنفيذ احلكم القا�سي بالّدين 

ا,  الإع�سار اأو اإفال�س حلق ب�سخ�س املدين عندها يتم املطالبة باعتبار الّدين معدوماً

للمطالبة  قانونية  اإجراءات  اأية  اتخاذها  على  دليل  اأي  تقدم  مل  ال�سركة  اأن  اإال 

املقاول  �سد  ق�سائية  دعوى  باإقامة  انتهاء  اأو  االأعذار  من  بداية  امل�ستحق  بالّدين 

ا بغ�س النظر عن ف�سخ العقد  االأ�سلي ومن ثم ال يجوز لها املطالبة باعتباره معدوماً

اأنها  االأ�سلي الأن للمقاول الفرعي كامل احلق يف القيام �سد املقاول االأ�سلي خا�سة 

مقرة لدى اال�ستئناف باأنها نفذت اأعمال املرحلة الثانية من العقد بقيمة                 ) 

األف وواحد ريال وثمامنائة وثالثة وخم�سني  201001.٨٥3 ر.ع( مائتني وواحد 

ا يف ذمة املقاول  بي�سة واأ�سدرت عنها فواتري و�سمنتها �سجالتها املحا�سبية ليكون ديناً

اإجراءات ق�سائية  اأية  اأنها مل تتخذ  اإال  الباطن  املقاولة من  اإطار عقد  االأ�سلي يف 

الوزارتني  بذمة  املتخلد  الّدين  بني  مقارنة  الإجراء  وجه  ال  اأنه  كما  به,  للمطالبة 

ا والّدين مو�سوع الدعوى ذلك اأن مراعاة قيمة  ا معدوماً والذي اعتربته اللجنة ديناً

الّدين ومدى تنا�سبه مع االإجراءات الق�سائية واأتعاب املحامني ور�سوم الدعاوي ال 

ا لل�سركة وقد  ا عن مبداأ امل�ساواة يف املعيار اأمام دين زهيد قد ميثل اإرهاقاً يعد خروجاً

جاء قرار اللجنة بهدف احلفاظ على م�سلحة ال�سركة حتى ال تتاأثر عالقتها مع 

الوزارات التي تتعامل معها وما زالت ترتبط بعمل م�ستمر معها.

ا  وعلى �سوء ذلك فاإن الطاعنة تطالب بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع اإلزام املطعون �سدها بامل�سروفات عن 

درجتي التقا�سي وعن الطعن املاثل.

ا على �سحيفة الطعن الحظ وكيل املطعون �سدها مبذكرته باأن ما جاء  وحيث ورداً

ا مل�ساألة قانونية مت الف�سل فيها من قبل املحكمة العليا  يف اأ�سباب الطعن يعد ترديداً

مبوجب حكمها ال�سابق ) من اأن احلكم قد ابتعد يف افرتا�ساته عن �سميم املنازعة 

املاثلة ليقرر يف امل�سوؤولية عن ف�سخ عقد املقاولة االأ�سلي ...( وهو اأمر حاز حجية 

االأمر املق�سي فيه كما اأن ما اأدعته الطاعنة من اأن املوكلة كمقاول من الباطن اأكملت 

ا بقيمة ما مت  اإليها من اأعمال وبالتايل كان يتوجب عليها املطالبة ق�سائياً اأ�سند  ما 

مراحل  ثالثة  على  ينفذ  الباطن  من  العقد  من  الثابت  الأن  الواقع  يجايف  تنفيذه 

اأمتت املرحلة االأوىل وا�ستلمت مقابلها  باأنها  اأفادت املوكلة  ومتعلق بربجميات وقد 

املرحلة  م�ستحقات  فاإن  لذا  االأ�سلي  العقد  ف�سخ  مت  الثانية  املرحلة  اإكمال  وقبل 
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النزاع يف  اأ�سا�س  ويتمثل  املطعون �سدها,  ل�سالح  اأ�سالاً  م�ستحقة  تعترب غري  الثانية 

اأن  اإذ  اآخر  دين  على  ورف�سه  ا  معدوماً الّدين  العتبار  معني  ملعيار  الطاعنة  تطبيق 

جلنة �سريبة الدخل اعتربت الديون امل�ستحقة على الوزارات ديوناًا معدومة دون 

ا�سرتاط اتخاذ االإجراءات القانونية يف مواجهتها القت�ساء الديون ك�سرط م�سبق 

يف  واملتمثلة  ا  ق�سائياً مالحقتها  لعدم  �سدها  املطعون  �ساقتها  التي  املربرات  وقبلت 

وجود عدم ر�سا من الوزارات عن اخلدمات التي قدمتها ووجود عقود قيد التنفيذ 

بني الطرفني مقدرة اأنه ال ي�ستقيم معها قيام خ�سومة معها, اإال اأن اللجنة مل تقبل 

العقد  الثانية من  املعيار على الديون املرتتبة عما نفذته من املرحلة  تطبيق ذات 

املربم بني املقاول االأ�سلي و�ساحبة العمل والبالغة جملتها )2101001.٨٥3 ر.ع( 

اأ�سدرت املطعون �سدها فواتري عنها و�سمنتها �سجالتها املحا�سبية وذلك بالرغم ما 

قدمته هذه االأخرية من مكاتبات بني طريف العقد االأ�سلي الإثبات عدم ر�سا �ساحبة 

مع  ب�ساأنها  العقد  واإنهاء  امل�سروع  من  الثانية  املرحلة  برجميات  تنفيذ  عن  امل�سروع 

الديون  اعتربت  اللجنة عندما  تناق�س قرار  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  االأ�سلي  املقاول 

االإجراءات  اتخاذ  �سرط  دون  معدومة  ديوناًا  احلكومية  الوحدات  على  امل�ستحقة 

التي ال تختلف عنها يف  الثانية  املعيار على احلالة  القانونية وحجب تطبيق نف�س 

ا مببداأ  ا مما يعترب اإخالالاً �سريحاً ا معدوماً �سيء �سوى مقدار املبلغ املطلوب اعتباره ديناً

امل�ساواة.

واأ�ساف وكيل املطعون �سدها اأن �سحيفة الطعن تدور حول عدم قيام هذه االأخرية 

االأ�سلي  العقد  يخالف  ما  وهو  مديونيتها  على  للح�سول   ....... ال�سركة  مبقا�ساة 

ا ب�ساأن اأي مرحلة من مراحل  الذي يبني اأنه يحق ل�ساحب العمل ف�سخ العقد جزئياً

ا فيه وبالتايل لي�س  امل�سروع التي ال تنال ر�ساه يف حني اأن املطعون �سدها لي�ست طرفاً

ا قانوناًا املنازعة فيه رغم تنفيذها الربجميات الواردة يف هذا اجلزء من العقد  متاحاً

لها مقا�ساة  ال�سريبية, وبالتايل ال يحق  بياناتها  بها وت�سمينها يف  واإ�سدار فواتري 

فاإنها  لذا  االأ�سلي,  العقد  لف�سخ  نتيجة  ي�ستلمها  مل  م�ستحقات  عن  االأ�سلي  املقاول 

تطالب برف�س الطعن واإلزام رافعته بامل�ساريف.

ب�سحيفة  ورد  ما  على  فيها  �سممت  مبذكرة  الرد  هذا  على  الطاعنة  عقبت  وحيث 

الطعن فردت املطعون �سدها على هذا التعقيب مبذكرة مت�سكت فيها بطلبها ال�سابق.
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�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

تف�سيالاً  اإيرادهما  ال�سالف  الطعن  ب�سببي  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  حيث 

رقم  الدخل  �سريبة  قانون  من   )1/13( املادة  اقت�سته  وح�سبما  اأنه   ذلك  �سديد, 

)٨1/47( يت�سح اأنه كمبداأ عام يف خ�سم التكاليف من الدخل عند حتديد الدخل 

بالكامل  تكبدها  مت  وقد  فعلية  التكاليف  تلك  تكون  اأن  يتعني  لل�سريبة  اخلا�سع 

واأن تقت�سر على ما يلزم الإنتاج اإجمايل دخل ال�سركة عن ال�سنة ال�سريبية املعينة 

اإجمايل  من  حت�سيلها  يف  امل�سكوك  للديون  خم�س�س  مبلغ  خ�سم  ي�سح  فال  وبالتايل 

دخلها عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة.

وحيث جاءت الفقرة الثانية من املادة ) 13( من ذات القانون كا�ستثناء للفقرة االأوىل 

اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند   )1( الفقرة  بعمومية  امل�سا�س  دون   « اأنه  على  نا�سه 

التالية:...ج:  التكاليف  يتعني خ�سم  �سنة �سريبية  اأية  �سركة عن  لل�سريبة الأي 

قيمة اأي دين ا�ستحق لل�سركة يف �سبيل احل�سول على اإجمايل دخلها اإذا راأى املدير 

ا يف تلك ال�سنة ال�سريبية..« فالديون امل�سكوك يف حت�سيلها  ا معدوماً اأ�سبح ديناً اأنه 

تعد مبالغ حتتجز من االأرباح االإجمالية لتقابل خ�سارة حمتملة اإذ قد يتم حت�سيل 

حت�سيله  يف  ا  م�سكوكاً الّدين  يكون  اأن  يكفي  فال  حت�سليها  يتم  ال  اأو  الديون  تلك 

ا  ا عليه �سواء من حيث اال�ستحقاق اأو املقدار واإمنا يكون قد فقد االأمل نهائيًّ متنازعاً

يف حت�سيله. وح�سب هذه املادة ال بد اأن ت�ساهم الديون املطالب باعتبارها معدومة 

يف حتقيق الدخل االإجمايل وتوفر ال�سرط اخلا�س بتحقيق انعدام الديون وفقد 

ا يف حت�سيلها. االأمل نهائيًّ

حتقيق  يف  معدومة  اعتبارها  املطالب  الديون  م�ساهمة  مبدى  املتعلق  ال�سرط  فعن 

اأن  يف  لل�سك  جمال  فال  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  حتديد  عند  االإجمايل  الدخل 

تلك الديون لو مت احل�سول عليها وامل�ستحقة لفائدة املطعون �سدها يف ذمة ال�سركة 

.......... �ست�ساهم فعالاً يف حتقيق ذلك الدخل االإجمايل بعد خ�سم ما اأنفقته من 

مبالغ لتنفيذ عقد املقاولة من الباطن اإال اأنه البد من توفر �سروط انعدام الديون 

ا  م�ستحقاً الّدين  يكون  اأن  منها  اخل�سم  الواجبة  التكاليف  من  اعتبارها  يقع  حتى 
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ا�ستحق  قد  الّدين  يكون  واأن  العمومية  بامليزانية  االأ�سول  �سمن  ا  ومدرجاً لل�سركة 

لل�سركة يف �سبيل حتقيق الدخل االإجمايل واأن ت�سبح الديون معدومة اأي فقد االأمل 

ا يف حت�سيلها فال ميكن اأن تكون م�سكوكة يف حت�سيلها وباإنزال تلك ال�سروط على  نهائيًّ

الواقعة يتبني اأن ديون املطعون �سدها مل حتققها لعدم اإدالئها مبا يثبت م�ساهمة 

ال�سرط  وال  االإجمايل  الدخل  حتقيق  يف  معدومة  باعتبارها  املطالب  الديون  تلك 

اخلا�س بتحقق انعدام الديون الذي يتقرر يف عدة حاالت منها وفاة املدين من غري 

وانق�ساء  الدائنني  ديون  ل�سداد  تكفي  اأموال  وجود  عدم  مع  املدين  واإفال�س  تركة 

الّدين بالتقادم بحكم نهائي اأو �سدور حكم نهائي وبات بعدم اأحقية ال�سركة فيما 

تدعيه من مديونية يف ذمة املقاول االأ�سلي.

بخطاب  �سدها  املطعون  تو�سل  مبجرد  اأنه  الدعوى  اأوراق  خالل  من  يت�سح  وحيث  

اأن هذه االأخرية مل  200٥/12/31م يفيد  من املقاول االأ�سلي ) ........( بتاريخ 

201001.٥٨3 ر.ع( الأن اخلدمات ال تتفق مع   ( الفواتري وقدرها  لها قيمة  تدفع 

املوا�سفات اأخرى مل تقدم وهي قيمة الديون املطالب باإعتبارها معدومة وبالتايل 

عدم اإخ�ساعها لل�سريبة, هذا اإ�سافة اإىل ت�سلمها لن�سخة من خطاب املقاول االأ�سلي 

املذكور املوؤرخ يف 2004/٨/1٨م واملوجه ملوؤ�س�سة .........  �ساحبة امل�سروع لتعلمها 

باأن اإنهاء هذه االأخرية للعقد غري عادل وغري مقبول بالنظر لكل اجلهود والظروف 

التي كانت تعمل يف ظلها وباأنها ال تقبل ادعاءها اأن املقاول االأ�سلي ف�سل وتاأخر الأن 

اإليها  التي تعر�س  التاأخري واملخاطر  املت�سببة يف  �سركة ......... اال�ست�سارية هي 

ا, فاإن املطعون �سدها اعتربت  امل�سروع وطلبت منها االجتماع ملناق�سة �سبل امل�سي قدماً

نف�سها غري قادرة على مقا�ساة �ساحبة العمل واملقاول االأ�سلي لعدم توفر اأي �سند 

قانوين لها وهو ما يجعلها تطالب باعتبار تلك الديون معدومة, واحلال اأنه بالرجوع 

اإىل عقد املقاولة من الباطن املوؤرخ يف 2001/3/31م وببنده ال�سابع املتعلق بت�سوية 

االتفاقية  طريف  بني  نزاع  اأي  ن�سوء  حالة  يف  اأنه  على  ين�س  اأنه  يت�سح  املنازعات 

ويف حالة الف�سل يف الو�سول اإىل ت�سوية ودية لذلك النزاع يحال االأمر اإىل هيئة 

املطعون �سدها مل تثبت قيامها  اأن  ب�سلطنة عمان غري  التجارية  املنازعات  ت�سوية 

ا اإىل العقد من الباطن للمطالبة  باأية اإجراءات قانونية �سد املقاول االأ�سلي ا�ستناداً

ا مبوجب اخلطاب الذي وجهه اإليها  مب�ستحقاتها رغم رف�س هذا االأخري �سدادها كلياً

ومنازعتها بعدم م�سوؤوليتها يف التاأخري اأو الف�سل يف تنفيذ امل�سروع خا�سة اأن اخلطاب 

الذي وجهه املقاول االأ�سلي ل�ساحبة امل�سروع ال ين�سب اأية م�سوؤولية للمطعون �سدها 
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ل�ساحبة  منازعة  منه  يعد  ما  وهو  للغري  ين�سبها  واإمنا  الباطن  من  مقاوالاً  بو�سفها 

امل�سروع التي اأنهت العقد االأ�سلي.

وحيث وبناء على ما تقدم فاإن الديون ) امل�ستحقات املوثقة بفواتري للفرتة ما بني 

املقدمة  املحا�سبية  بامليزانية  قيمتها  واملدرجة  و2003/11/10م(   2003/2/1

ا يف  للطاعنة واملراد اعتبارها معدومة مل تفقد يف �ساأنها املطعون �سدها االأمل كلياً

دخلها  من  خ�سمها  يجوز  ال  وبالتايل  االنعدام  موؤكدة  غري  لتكون  عليها  احل�سول 

االإجمايل عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة.

يف  القانونية  امل�ساألة  حتديد   ( االأمر  اأن  من  �سدها  املطعون  تدعيه  ما  اأن  وحيث 

اإطار العقد من الباطن( قد مت ح�سمه من قبل املحكمة العليا بحكمها ال�سابق بعدم 

اخلو�س فيها( �سحيح وقد حاز حجية االأمر املق�سي فيه غري اأن احلكم ال�سابق انتهى 

اإىل نق�س احلكم املطعون فيه للق�سور يف الت�سبيب دون الف�سل ب�سفة باتة يف مدى 

اعتبار الديون معدومة من عدمه وهو ما كان حمل نظر اأمام حمكمة االإحالة التي 

اعتربته معدومة منتهية اإىل اإلغاء احلكم امل�ستاأنف املوؤيد لقرار جلنة ال�سريبة يف 

هذا ال�سق لالأ�سباب التي اأوردتها باحلكم املطعون فيه.

تتعر�س  مل  والذي  درجة  اأول  حمكمة  لدى  املجرى  اخلبري  بتقرير  يتعلق  فيما  اأما 

اإليه حمكمتا اال�ستئناف فاإنه مت ا�ستبعاده منهما لتطرقه اإىل م�سائل قانونية تتمثل 

يف مناق�سة املادة ) 13( التي هي من �سالحية املحكمة.

وحيث ومبخالفة احلكم املطعون فيه لذلك النظر فيما يتعلق ب�سببي الطعن يكون 

ا بالق�سور يف الت�سبيب مبا يتعني نق�سه. م�سوباً

وحيث اأن الدعوى �ساحلة للف�سل فيها وال حتتاج اإىل اتخاذ اأي اإجراء جديد لتوافر 

وموؤيداته  الطعن  اأوراق  من  م�ستمدة  واأدلة  واقع  من  فيها  للف�سل  العنا�سر  كافة 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( للمادة  ا  طبقاً للمو�سوع  تت�سدى  املحكمة  فاإن 

 ( رقم  الدخل  �سريبة  جلنة  لقرار  املوؤيد  امل�ستاأنف  احلكم  بتاأييد  والتجارية 

2013/1م( بتاريخ 2014/3/13م يف خ�سو�س ما اآل اإليه من رف�س العتبار مبلغ ) 

األف وواحد ريال وثمامنائة وثالثة وخم�سني  201001.٨٥3 ر.ع( مائتني وواحد 

 ,2٥9  ,1٨3  ( املواد  بامل�ساريف طبق  املطعون �سدها  واإلزام  بي�سة كديون معدومة 

260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.
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فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

والت�سدي لال�ستئناف رقم )2014/7٨9م( م�سقط والق�ساء بتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

املوؤيد لقرار جلنة �سريبة الدخل رقم )2013/1م( بتاريخ 2014/3/13م واإلزام 

املطعون �سدها بامل�ساريف«.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق2017/12/26م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي،  د.عـبـدالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي، ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر ، و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)221(

الطعن رقم 2016/687م

وكالة ) عزل- اآثار – علم - وكيل( 

اإنهائها قبل  اأّن الوكالة �سرعت يف الأ�سل مل�سلحة املوكل الذي له حق   على الرغم 

تنفيذ مو�سوعها بعزل الوكيل مبوجب اإرادة منفردة، اإل اأّن العزل ل ينتج اأثًرا اإل 

اإذا و�سل اإىل علم الوكيل. 

الوقائع

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر الأوراق التي انبى عليها 

يف اأن الطاعنة )�سركــة ......  �س.م.م( اأقامت الدعوى التجارية )2014/497م( 

يف 2014/7/23م اأمام املحكمة البتدائية بال�سيب �سد املطعون �سدهم:

وزارة ................ 1

وزارة................ 2

وزارة ............... 3

4 .....................

بتاريخ  الأوىل  عليها  املدعى  اأمام  املتخذ  الإجراء  ونفاذ  ب�سحة  احلكم  طلب  يف 

2011/5/1م يف مواجهة بقية املدعى عليهم واإلزامهم جميًعا بامل�ساريف. عار�سة 

حمجر  ترخي�س  على  ح�سول  بطلب   ........ تقدم  2007/8/25م  يف  اأنه  �سمنها 

يف   ........... وزارة  اإىل  اأحالته  التي   ........... وزارة  اإىل  اإبراء  بولية  كروم 

ثم  التاريخ  بنف�س  خطابها  مبوجب  املبدئية  موافقتها  فاأ�سدرت  2007/9/12م 

متت املوافقة يف 2008/2/19م. وبتاريخ 2010/4/1م وجه بنك ........  لوزارة 

هذه  اأ�سدرت  �سوئه  وعلى  ريال  اآلف  خم�سة  مببلغ  �سمان  خطاب   ...........

الأخرية املوافقة البيئية بتاريخ 2010/4/19م حتت رقم )13109/�س �س(.
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وبتاريخ 2010/٨/11م اأ�سند ....... وكالة �سرعية ملمثل املدعية ).....( لتمثيله 

ا�ستيفاء  وبعد  للتجارة(   ....... موؤ�س�سة   ( املوؤ�س�سة  وا�ستغالل  وت�سغيل  اإدارة  يف 

كافة االإجراءات تقدم ........ لوزارة ............ بطلب احل�سول على الرتخي�س 

اإىل  به  حدا  مما  مربر  دون  ذلك  عن  امتنعت  لكنها  2010/٥/12م  يف  التعديني 

االلتجاء للق�ساء االإداري حتت رقم ) 2010/٥16م( الذي ق�سى يف 2011/2/12م 

الرتخي�س  ت�سدر  الوزارة  جعل  مما  ا  ا�ستئنافياً وتاأييد  القرار  هذا  �سحة  بعدم 

التعديني لفائدته بتاريخ 2011/4/2٥م.

2011/4/2٥م  ال�سرعية ح�سل اجتماع بني املدعية و ........ يف  ا للوكالة  ونفاذاً

احتفاظها  مع  للمدعية  املوؤ�س�سة  ح�س�س  من   )%99( بيع  االأخري  هذا  قرر  حيث 

اآالف ريال للغري ومت  بن�سبة )1%( مقابل �سداد ديونها املقدرة مببلغ مائة وع�سرة 

توقيع حم�سر االجتماع والعقد املعدل وعقد تاأ�سي�س ال�سركة التي اأ�سبحت �سركة 

ب�سفتها  البيع  بعقد   ..... توقيع  اعتماد  ومت  التاريخ  ذات  يف  امل�سوؤولية  حمدودة 

يف  بالعدل  الكاتب  ووثقه  اعتمدها  التي  ال�سرعية  الوكالة  مبوجب   ...... وكيلة 

ا للنظام  ا ملا هو متبع لديه وطبقاً 2011/٥/1م وحتقق من �سالحيتها و�سريانها طبقاً

االإلكرتوين وخدمة نظام الرد ال�سوتي التفاعلي بالوزارة ) IVR ( وبناء على تلك 

العقود قدمت الوكيلة تلك الوثائق لوزارة .......... التي اأ�سدرت تعديالاً للكيان 

 ......... �سركة   ( امل�سوؤولية  حمدودة  �سركة  اإىل  فردية  موؤ�س�سة  من  القانوين 

و�سركاه للتجارة( يف 2011/٥/1٥م, وبناء على الكيان اجلديد تقدمت ال�سركة لدى 

وزارة .......... يف 2011/٨/7م بطلب تغيري املوافقة البيئية بامل�سمى اجلديد يف 

2013/1/٥م و2013/11/13م كما ح�سلت ال�سركة اجلديدة على �سهادة ت�سدير 

املعادن لكمية األفي طن من خام الكروم يف 2011/11/2م وبتاريخ 2012/4/30م 

ح�سلت ال�سركة من وزارة .......... على الرتخي�س التعديني باال�سم اجلديد مت 

جتديده يف 2014/2/4م, اإال اأنه يف 2014/7/٨م فوجئ ممثلو ال�سركة با�ستدعاء 

للتحقيق لدى االدعاء العام بناء على �سكوى من جهاز .......... بقيامها بت�سرفات 

خمالفة للقانون متثلت يف بيع ح�س�س املوؤ�س�سة مبوجب وكالة ملغاة يف 2011/4/30م 

رغم اأنه ال علم لها بواقعة االإلغاء اإ�سافة اإىل قيام ........  بعدة اإجراءات بعد 

ال�سركاء  اجتماع  حما�سر  على  وتوقيعه  البيئية  املوافقات  طباعة   ( التاريخ  هذا 

2011م اإىل  اأربع �سنوات من  2011/٥/16م وموافقته على اأعمال ال�سركة ملدة  يف 

2014م وا�ستالمه ملبالغ مالية وفق ح�سته بال�سركة( وقد تبني اأنه عزل الوكيلة يف 
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ا اإياها كاأن مل تكن  2011/4/30م واألغى وكالتها املوؤرخة يف 2010/٨/11م معترباً

ورغم ذلك فقد توىل الكاتب بالعدل القيام بعملية االإلغاء دون اإ�ستالم اأ�سل �سند 

الوكالة من الوكيل واخطاره بالعزل.

ا على الدعوى الحظ وكيل املدعى عليه الرابع ) .....( باأن االأخري يوؤكد  وحيث ورداً

على �سحة كافة ما جاء ب�سحيفة الدعوى اإ�سافة اإىل اإقراره املوؤرخ يف 201٥/1/1م 

�سحة  باإثبات  وطالب  ال�سركة  اإطار  يف  بها  قام  التي  االإجراءات  جميع  ب�سحة 

 ......... بالعدل  الكاتب  اأمام  2011/٥/1م  يف   ..... به  قامت  التي  االإجراءات 

�سحة  واأثبت  املدعية  اإىل  للتجارة   ......... موؤ�س�سة  ح�س�س  من   )%99( ببيع 

املراكز القانونية النا�سئة عن حتويل ال�سجل التجاري من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة 

حمدودة امل�سوؤولية واإلزام املدعى عليها االأوىل )وزارة ..........( بتقدمي ما يفيد 

.)IVR( ا من نظام باأن تاريخ 2014/11/4م هو تاريخ اإلغاء التوكيل اإلكرتونياً

يف  املوؤرخة  مبذكرتها   )........... وزارة   ( عليها  املدعى  الحظت  وحيث 

201٥/3/1م اأنه بحكم اأن الرتخي�س التعديني با�سم موؤ�س�سة .......... للتجارة 

فاإن املدعية ال �سفة لها يف الدعوى واأنه بناء على املادة ) 7( من الالئحة التنفيذية 

التعديني  الرتخي�س  عن  التنازل  عملية  فاإن  )2010/77م(  رقم  التعدين  لقانون 

يف  مت  ما  اأما   . ال�سروط  ا�ستيفاء  بعد  الوزير  موافقة  اإىل  ا  ا�ستناداً تتم  اأن  البد 

ال�سجل  بيانات  غريت  للتجارة  و�سركاه   ..... مبوؤ�س�سة  اخلا�س  التعدين  الرتخي�س 

التجاري اخلا�س مبوؤ�س�سة .........  للتجارة فقط دون اتباع االإجراءات القانونية 

املتعلقة بالرتخي�س التعديني وبالتايل فاإن تقدمي اأوراق ال�سركة للمديرية العامة 

حتايالاً  يعد  االأول  التعديني  الرتخي�س  �ساحبة  باأنها  املوظفني  باإيهام  للمعادن 

ا على القانون واإزاء ذلك ال اأثر للتنازل عن احل�س�س الذي قامت به الوكيلة  �سريحاً

يف 2011/٥/1م قانوناًا لعدم اإمتام اإجراءات التنازل عن الرتخي�س التعديني, لذا 

فاإنها تطلب احلكم برف�س الدعوى واإلزام رافعتها بامل�ساريف.

وحيث وبجل�سة 201٥/10/19م ح�سر املفو�س عن وزارة ........ وطالب اإخراجها 

من الدعوى الإقرار املدعى عليه .......... ب�سحة االإجراءات.

وحيث واإثر �سدور حكم بتاريخ 201٥/٨/13م من الدائرة الفردية بعدم اخت�سا�سها 

قيدت  االبتدائية  باملحكمة  الثالثية  الدائرة  اإىل  واإحالتها  الدعوى  بنظر  ا  قيمياً

بتاريخ  حكمها  فاأ�سدرت  )2014/497م(  الرقم  ذات  حتت  االأخرية  هذه  لدى 
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اأن  ا على  تاأ�سي�ساً واإلزام رافعتها بامل�ساريف«,  201٥/11/23م »... برف�س الدعوى 

للم�سماة ) ......( بالتنازل عن )99%( من احل�س�س مبوجب  التي خولت  الوكالة 

2011/٥/1م قد  اإقرار تنازل موثق لدى الكاتب بالعدل بالكامل والوايف موؤرخ يف 

مت اإلغاوؤها يف 2011/4/30م االأمر الذي ال تن�سرف معه اأثار هذا الت�سرف لالأ�سيل 

) ......... ( الرتباطه بتعديل عقد �سركة حمدودة امل�سوؤولية ا�سرتط امل�سرع اأن 

يكون كتابة �ساأنه �ساأن عقود ال�سركات.

اأمام  فا�ستاأنفته   )........ املدعية )�سركة  يلقى هذا احلكم قبوالاً لدى  وحيث مل 

اإىل  ا  ا�ستناداً 201٥/202م(   ( رقم  حتت  قيد  حيث  بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة 

برف�س  املحكمة  ق�ست  عندما  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  اأولهما  �سببني 

الدعوى اإذ اأن الت�سرف الذي قامت به الوكيلة �سحيح طاملا مت لدى الكاتب بالعدل 

ا اإىل وكالة �سحيحة اأكدت وزارة العدل �سحتها وعدم اإلغائها وخلو �سجالتها  ا�ستناداً

مما يفيد االإلغاء وهو ما يتعني معه الق�ساء ب�سحة الت�سرف وتاأكيد املركز القانوين 

علم  النتفاء  امل�سوؤولية  حمدودة  �سركة  اإىل  فردية  موؤ�س�سة  من  املوؤ�س�سة  بتحويل 

الوكيل مبا اأتاه ........  هذا اإ�سافة اإىل اإقرار هذا االأخري باأن ما قام به من اإجراء 

يف 2011/4/30م عدل عنه واأنه مل يخطر به الوكيل ال�سرعي واأن الت�سرفات التي 

�سجلت واملراكز القانونية التي تاأ�س�ست تتوافق واأوراقه واإرادة طريف التداعي عالوة 

بالكيان اجلديد  اأن وزارتي ) .......... ( و) ...........( خاطبتا .......   على 

لتكون  ا  عقوداً وحررتا  �سندات  واأ�سدرتا  ا  حقوقاً ورتبتا  و�سركاه(   .... �سركة  اأي 

ت�سرفات الوكيلة �سليمة ويتمثل ال�سبب الثاين يف الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف 

الت�سبيب عندما ق�ست املحكمة برف�س الدعوى دون الرد على دفوع امل�ستاأنفة , لذا 

االإجراءات  و�سالمة  ب�سحة  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  تطالب  فاإنها 

التي اتخذتها الوكيلة القانونية حيال حتويل ال�سكل القانوين للموؤ�س�سة اإىل �سركة 

حمدودة امل�سوؤولية واإلزام امل�ستاأنف �سدهم ) االأول والثانية والثالثة( بامل�ساريف.

بقبول   ..« بال�سيب  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/٥/31م  وبجل�سة  وحيث 

امل�ستاأنفة  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

يف  التوكيل  باإلغائه   ).....( �سده  امل�ستاأنف  اإقرار  على  ا  تاأ�سي�ساً امل�ساريف«, 

2011/4/30م لدى الكاتب بالعدل الذي مبوجبه تنازلت الوكيلة ...... عن ن�سبة 

)99%( من ح�س�س املوؤ�س�سة الفردية للم�ستاأنفة بتاريخ 2011/٥/1م غري �سليم وهو 

اإلغاء مت باإرادة منفردة للموكل دومنا حاجة حل�سور الوكيل اأو موافقته واأن االإبالغ 
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ا لالإلغاء اإال اإذا مت التن�سي�س عليه بالوكالة وبالتايل ال اأثر لعقد التنازل  لي�س �سرطاً

اإجازة املوكل  اإجازتها وال يغري يف ذلك  اأعقبه من اإجراءات وت�سرفات ال ميكن  وما 

الالحقة للت�سرفات التي اأجراها الوكيل.

فيه  فطعنت   )....... )�سركة  امل�ستاأنفة  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلقى  مل  وحيث 

بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحفية اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة 

بتاريخ 2016/7/10م موقعة من املحامي )......( من مكتب ..... للمحاماة املقبول 

اأمام هذه املحكمة بو�سفه وكيالاً عن الطاعنة وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك مع 

اإعالن �سحيفة الطعن للمطعون �سدهم فردت  ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة ومت 

املطعون �سدها )الوزارات الثالثة( عليها مبذكرات طلب فيها ممثلوها رف�س الطعن 

يف حني مل ي�ستعمل املطعون �سده الرابع )..........( حقه يف الرد.

وحيث اأقيم الطعن على ال�سببني التاليني:

اأيدت املحكمة احلكم امل�ستاأنف  اأوالاً : خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه, عندما 

على �سند غري �سحيح من اأن الوكيلة ...... غريت ال�سكل القانوين ملوؤ�س�سة ........  

من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة حمدودة امل�سوؤولية يف 2011/٥/1م مبقت�سى وكالة 

ا وب�سورة غري �سحيحة للطاعنة والوكيلة علمها باإلغاء الوكالة احلا�سل  ملغاه نا�سباً

يف 2011/4/30م واحلال اأن هذا الت�سرف االأخري ال�سادر عن ....... هو املخالف 

للقانون ليكون باطالاً الأن اإلغاء الوكالة مل تراعي فيه االإجراءات القانونية املقررة 

يف  مبوجبها  اأقيمت  التي  والت�سرفات  ال�سرعية  الوكالة  اأما   ,........ وزارة  لدى 

2011/٥/1م �سحيحة قانوناًا الطالع الكاتب بالعدل عليها وحما�سر االجتماعات 

والتوقيعات وتيقنه من نظام حفظ ال�سجالت لديه من عدم اإلغائها غري اأن املحكمة 

جتاهلت ذلك اإذ اأن اإلغاء الوكالة يف 2011/4/30م هو العمل الغري م�سروع الإمتامه 

باملخالفة لالإجراءات وما كان للكاتب بالعدل اإمتامه يف ظل عدم وجود اأ�سل الوكالة 

IVR ( وباعتبار  عالوة على عدم ت�سجيله لعميلة االإلغاء ب�سجالته وفق نظام ) 

اإىل  ا وهو ما يوؤدي  الوكالة هو املخالف لالإجراءات والنظام يكون معدوماً اإلغاء  اأن 

م�سروعية عقد التنازل املوؤرخ يف 2011/٥/1م ومن خالل ذلك يكون الكاتب بالعدل 

ا للمادة )9( من قانون الكاتب بالعدل رقم ) 2003/40م( عندما قام باإلغاء  خمالفاً

ذات  من   )1٥  ( املادة  خمالفة  اإىل  اإ�سافة  باالأ�سل  حتوزه  دون  ال�سرعية  الوكالة 

القانون فيما يتعلق بحفظ الوثائق االأ�سلية و�سورها ح�سبما يقت�سيه نظام حفظ 

ا للتحقق من �سحة و�سالمة كافة الوكاالت التي ي�سدرها اأو يلغيها  الوثائق اإلكرتونياً
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غري اأن الكاتب بالعدل مل يقم بت�سجيل االإلغاء احلا�سل يف 2011/4/30م ومل يثبت 

قيامه بذلك مما حال دون علم الوكيل ليكون االإجراء الذي قام به باطالاً اأمام اإقرار 

........ ) املوكل( بعدوله عن ذلك االإلغاء واأجازته جلميع الت�سرفات الذي حلقته 

اإ�سافة اإىل تعامل الوزارتني مع ال�سركة حمدودة امل�سوؤولية.

ا: الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب, عندما اأيدت حمكمة اال�ستئناف  ثانياً

احلكم امل�ستاأنف دون الرد على دفاع ودفوع الطاعنة متجاهلة املراكز القانونية التي 

. تكونت اأثر التنازل وح�سن نيتها خا�سة واأنه متت مرا�سالت واأنفقت اأمواالاً

وعلى �سوء ذلك فاإن الطاعنة تطالب بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي والق�ساء 

والثانية  االأول  �سدهم  املطعون  واإلزام  واالإحالة  نق�سه  ا  واحتياطيًّ طلباتها  طبق 

والثالثة بامل�ساريف.

ا على �سحيفة الطعن الحظت املطعون �سدها االأوىل ) وزارة ........(  وحيث ورداً

ا للمادتني )  مبذكرتها باأنها تدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها طبقاً

املدنية والتجارية و)٥٥( من قانون االإثبات مبوجب  111( من قانون االإجراءات 

احلكم االبتدائي رقم ) 2014/497م( بتاريخ 201٥/11/23م املقامة فيه الدعوى 

الطاعنة ممثلة من ..... �سد كل من وزارة ..... و ......  واآخرين للمطالبة ب�سحة 

برف�س  والقا�سي  2011/٥/1م  يف   ....... وزارة  اأمام  املتخذة  االإجراءات  ونفاذ 

ا حتت رقم )201٥/202م( بتاريخ 2016/٥/31م ليكون  الدعوى وتاأييد ا�ستئنافياً

ا على حجية االأمر املق�سي فيما ف�سل فيه من احلقوق وبالتايل ال يقبل دليل  حائزاً

عن  بامل�ساريف  رافعته  واإلزام  الطعن  رف�س  تطلب  فاإنها  لذا  احلجية,  هذه  ينق�س 

درجات التقا�سي.

وحيث ردت املطعون �سدها الثانية ) وزارة .......( على �سحيفة الطعن مبذكرتها 

باأن احلكم املطعون فيه اأجاب على كافة ما اأثارته امل�ستاأنفة من دفوع ومل ي�سمل اأي 

ا يف اال�ستدالل , لذا فاإنها تطلب رف�س الطعن لعدم  خطاأ يف تطبيق القانون اأو ف�ساداً

قيامه على اأ�سا�س قانوين واإخراجها من الدعوى بال م�ساريف.

وحيث ردت املطعون �سدها الثالثة ) وزارة ......... ( على �سحيفة الطعن مبذكرتها 

2011/4/30م  باأن التنازل احلا�سل يف 2011/٥/1م مت بناء على توكيل ملغى يف 

مما يوؤدي اإىل عدم �سحة البيع قانوناًا الأن عزل الوكيل جاء بناء على اإرادة ورغبة 
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املوكل ........ اأما يف خ�سو�س املوافقة البنكية فقد ح�سلت عليها ) موؤ�س�سة ...... 

للتجارة ( وقد مت تغيريها با�سم ) �سركة ........ للتجارة و�سركاه �س.م.م( وانتهت 

دون  التغيري  ذلك  مت  وقد  االآن  حد  اإىل  جتديدها  يقع  اأن  دون  2013/٨/14م  يف 

 ( للمادة  خمالف  اإجراء  وهو  ا(  حالياً  ( ..............و..........  وزارة  خماطبة 

1/71( من الالئحة التنفيذية لقانون التعدين التي تن�س على اأنه« ال يجوز التنازل 

عن ترخي�س التعدين اإال مبوافقة الوزير وبعد ا�ستيفاء ال�سروط التالية:

�سداد الر�سوم املقررة. ب- تنفيذ ماال يقل عن ن�سبة )40%( من الربنامج التعديني 

ما  يوجد  ال  اأنه  غري  امل�سروع«,  وت�سغيل  الإدارة  الالزمتني  والفنية  املالية  بالقدرة 

يفيد توفر تلك ال�سروط, لذا فاإنها تطالب برف�س الطعن.

�ملحكمة 

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

بينهما  فيما  املتداخلني  الطعن  ب�سببي  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  حيث   

وال�سالف اإيرادهما تف�سيالاً �سديد, ذلك اأن » الوكالة على وجه عام هي عقد يقيم به 

ا اآخر مقام نف�سه يف مبا�سرة ت�سرف قانوين معني« ح�سب اأحكام املادتني  املوكل �سخ�ساً

) 276( من قانون التجارة و) 672( من قانون املعامالت املدنية وهي بالتايل عقد 

العمل مو�سوع  اإمتام  اأن تنتهي قبل  املوكل فيجوز  مل�سلحة  االأ�سل  غري الزم الأنها يف 

الوكالة بعزل الوكيل وهذا العزل يكون باإرادة منفردة ت�سدر من املوكل اإىل الوكيل 

ا اإال اأن العزل ال ينتج اأثره اإال اإذا و�سل اإىل علم الوكيل لذا فاإن ما  �سراحة اأو �سمناً

يقوم به الوكيل يف حق موكله مي�سي طاملا مل يعلم بعملية عزله فاملبداأ اأن ا�ستمرار 

عزله  حجة  تاريخ  بعد  اإليه  امل�سندة  الوكالة  مبوجب  الت�سرف  مبا�سرة  يف  الوكيل 

عن الوكالة بر�سا املوكل يقوم منهما تالقي اإرادة الطرفني على اإلغاء مفعول حجة 

العزل واالإبقاء على حجة الوكالة.

الرابع  �سده  املطعون  اأن  يت�سح  الق�سية  ملف  اإىل  فبالرجوع  ذلك  كان  وملا  وحيث 

ترخي�س  على  حت�سلت  التي  للتجارة(   ........ موؤ�س�سة   ( ميتلك  كان   ).........(

حمجر كروم بوالية اإبراء بتاريخ 2010/4/19م ويف 2010/٨/11م اأ�سند وكالة 

 ( املوؤ�س�سة  بتلك  التجارية  االأن�سطة  جميع  اإدارة  يف  املطلق   ...... للم�سماة  عامة 
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�سريك  اأي  مع  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  اإىل  ولتحويلها  ا(  وفنياً ا  ومالياً ا  اإدارياً

ومعنى  ا  لفظاً التوكيل  حوا  مبا  عنه  نيابة  التوقيع  لها  خموالاً  معنوي  اأو  طبيعي 

واتخاذ كافة االإجراءات لذلك. ومتكن من ناحية اأخرى من احل�سول على ترخي�س 

تعديني بتاريخ 2011/4/2٥م بعد �سدور قرار من حمكمة الق�ساء االإداري بتاريخ 

2011/2/12م القا�سي بعدم �سحة قرار وزارة ......... الراف�س لطلبه.

ا للوكالة امل�سندة اإليها وبناء على اتفاقهما اأبرمت الوكيلة عقد تنازل بتاريخ  ونفاذاً

99%( من ح�س�س  ن�سبة )  للموؤ�س�سة  ال�سرعي  الوكيل  2011/٥/1م باعت بو�سفها 

هذه االأخرية للطاعنة ) �سركة ...... ( ليحتفظ ....... بن�سبة )1%( من احل�س�س 

�س.م.م(  للتجارة   ........ )�سركة  اجلديد  للكيان  التجاري  ال�سجل  �سهادة  ح�سب 

الذي ح�سل على موافقة بيئية با�سمه يف 2011/٨/7م مت جتديده يف 2013/1/٥م 

2011/11/27م  يف  املعادن  ت�سدير  �سهادة  على  ا  اأي�ساً وح�سل  و2013/11/13م 

يف  جتديده  الواقع   2012/4/30 يف   ........ وزارة  من  تعديني  وترخي�س 

2014/2/4م وهي بيانات مل يقع اإنكارها وجحدها من اأي طرف من االأطراف اإال اأنه 

وبتاريخ 2014/7/٨م مت ا�ستدعاء وكيلة ال�سركة ) .....( للتحقيق لدى االدعاء 

العام بناء على �سكوى من جهاز الرقابة االإدارية واملالية لقيامها بت�سرفات خمالفة 

للقانون متثلت يف بيع ح�س�س املوؤ�س�سة مبوجب وكالة ملغاة منذ 2011/4/30م من 

قبل املوكل ........  واملوثقة لدى الكاتب بالعدل مب�سقط.

ا متثل يف مدى قانونية التنازل عن ح�س�س  وحيث طرح الطعن ب�سببيه ا�سكاالاً قانونياً

بالعدل  الكاتب  لدى  املوثق  امل�سوؤولية  حمدودة  �سركة  اإىل  وحتويلها  املوؤ�س�سة 

بالكامل والوايف بتاريخ 2011/٥/1م يف ظل قيام املوكل ..... باإلغاء الوكالة العامة 

يف  مب�سقط  بالعدل  الكاتب  لدى  موثق  اإقرار  مبوجب  2010/٨/11م  يف  املوؤرخة 

2011/4/30م.

وحيث ولئن كانت الوكالة �سرعت يف االأ�سل مل�سلحة املوكل الذي له حق انهائها قبل 

ا  اإال اإذا  تنفيذ مو�سوعها بعزل الوكيل مبوجب اإرادة منفردة فاإن العزل ال ينتج اأثراً

و�سل اإىل علم الوكيل , وهو ما اأكده االإقرار باإلغاء التوكيل املوؤرخ يف 2011/4/30م 

حيث ت�سمن يف اآخر �سطر له« ... وتعهد ) املوكل( باإبالغ وكيله بهذا العزل..« اإال اأن 

ا مما يفيد اإعالمه للوكيلة ...... بهذا العزل هذا من ناحية  ملف الق�سية خال متاماً

�سده  املطعون  اأن  الدعوى  وم�ستندات  اإجراءات  من  تبني  فقد  اأخرى  ناحية  ومن 
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الرابع )........( عالوة على م�سادقته على جميع وقائع الدعوى فاإنه اأقر مبوجب 

الكاتب  لدى   ....... للوكيلة  اأ�سندها  التي  العامة  الوكالة  األغى  باأنه  مذكراته 

)2010/٨/11م(  الوكالة  هذه  من  �سوئية  �سورة  اإىل  ا  ا�ستناداً مب�سقط  بالعدل 

االإلغاء  بهذا  يخطرها  اأن  ودون  ووكيلتها  الطاعنة  ال�سركة  لدى  اأ�سلها  كان  التي 

رغم موافقته على بيع ح�س�س املوؤ�س�سة وحتويل هذه االأخرية اإىل �سركة حمدودة 

اأنه يقر مب�ساركته  امل�سوؤولية ليحتفظ لنف�سه بن�سبة )1%( فقط من احل�س�س كما 

ال�سركة  واإدارة  لت�سيري  الالزمة  ال�سريكني واتخاذ االإجراءات  يف االجتماعات بني 

واحل�سول على املوافقات والرتاخي�س وغري ذلك مما ي�ستلزم ن�ساطها خا�سة اأنه ال 

ا  ا بها وذلك على مدى الفرتة ما بني 2011م و2014م وهو ما اأقر به كتابياً زال �سريكاً

ا �سمنه على جميع االأعمال  لدى الكاتب بالعدل مب�سقط بتاريخ 201٥/1/1م موافقاً

والت�سرفات القانونية التي قامت بها الوكيلة ومن بينها عملية بيع ح�س�س موؤ�س�سة 

وحتويلها اإىل �سركة حمدودة امل�سوؤولية بتاريخ 2011/٥/1م.

الوكيل  اإخطار  بعدم  العزل  بحجة  امل�سمن  بتعهده  يف  مل  املوكل  اأن  وطاملا  وحيث 

ت�سرفات  جميع  اإجازته  واأمام  العزل  بذلك  النية(  ح�سن  كانت  التي   ( والطاعنة 

الوكيلة ..... الالحقة لالإلغاء ومن بينها عقد التنازل عن ح�س�س املوؤ�س�سة املوؤرخ 

يف 2011/٥/1م فاإن ذلك يعد تالقي اإرادة الطرفني على اإلغاء مفعول حجة العزل 

واالإبقاء على مفعول الوكالة العامة املوؤرخة يف 2010/٨/11م التي اأبرم مبوجبها 

عقد التنازل عن احل�س�س وحتويل املوؤ�س�سة اإىل �سركة حمدودة امل�سوؤولية.

درجة  اأول  حمكمة  وم�سايرتها  النظر  لهذا  اال�ستئناف  حمكمة  ومبخالفة  وحيث 

ا يف الت�سبيب مبا يتعني معه نق�سه. يكون حكمها فا�سد اال�ستدالل وقا�سراً

عنا�سره  كافة  لتوفر  فيه  للف�سل  �سالح  املو�سوع  فاإن  تقدم  ما  على  وبناء  وحيث 

ا للمادة )260(  املو�سوعية دون حاجة ملزيد من اإجراءات االإثبات فاإنه يتجه طبقاً

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية الت�سدي لال�ستئناف رقم )201٥/202م( 

التنازل  حجة  ب�سحة  جديد  من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  وذلك  ال�سيب 

مراحل  جميع  عن  بامل�ساريف  �سدهم  املطعون  واإلزام  2011/٥/1م  يف  املوؤرخة 

قانون  من   )260  ,2٥9  ,247  ,1٨3  ( للمواد  ا  طبقاً للطاعنة  الكفالة  ورد  التقا�سي 

االإجراءات املدنية والتجارية.
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فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  وذلك  ال�سيب  )201٥/202م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

والق�ساء من جديد ب�سحة حجة التنازل املوؤرخة يف 2011/٥/1م واإلزام املطعون 

�سدهم بامل�ساريف عن جميع مراحل التقا�سي ورد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/2م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)222(

الطعن رقم 2017/73م

�سفة )دفع - اإثارة( – عقد )توقيع- مفو�س- ممثل( 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة ميكن اإعماله يف اأي مرحلة  -

من مراحل �سري الدعوى اإعماالاً لن�س املادة )116( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية.

املن�ساأة لاللتزام هو  - العقود  اأن يكون من يقوم بالتوقيع على  امل�سرع   مل يتطلب 

املفو�س باالإدارة ويكفي التوقيع مبن ميثل ال�سركة يف التعاقد مع الطرف االآخر.

الوقائع

تتح�سل الوقائع )على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق( يف اأن �سركة 

....... للمقاوالت �س.م.م اأقامت الدعوى التجارية )201٥/1٥٥3م( اأمام حمكمة 

م�سقط االبتدائية يف 201٥/11/٥م تطلب اإلزام �سركة ....... للتجارة اأداء مبلغ 

)71٨٨ ر.ع( �سبعة اآالف ومائة وثمانية وثمانون ريال على �سند من القول اإنها اأجرت 

لها معّدة حفار وا�ستحقت عليها مبالغ جراء ذلك ح�سب الك�سف ومل تدفع قيمتها.

مبلغ  اأداء  عليها  املدعى  باإلزام  املحكمة  ق�ست  حت�سر,  ومل  عليها  املدعى  اأعلنت 

االإثبات  اأن  على  ا  اعتماداً ريال  وثمانون  وثمانية  ومائة  اآالف  �سبعة  ر.ع(   71٨٨  (

التجاري يتم مبختلف و�سائل االإثبات لذا تعتمد ك�سف احل�ساب املوؤجرة مبقت�ساه 

املعّدة من نوع حفار بقيمة اإيجاريه        )٨ ر.ع( ثمانية رياالت يف ال�ساعة.

فلم تر�س احلكم ........ للتجارة فا�ستاأنفته بالرقم )2016/733م( اأمام حمكمة 

ا�ستئناف م�سقط تطلب اإلغاءه.

قانون  مواد  تقت�سيه  ح�سبما  اإدارتها  مبركز  يتم  مل  الذي  اإعالنها  ببطالن  وتدفع 
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االإجراءات املدنية والتجارية كما نعت ال�سركة على احلكم املطعون فيه خمالفته 

للقانون واخلطاأ يف تطبيقه. وقالت باأنها مل يربم اية اتفاقية مع امل�ستاأنف �سدها 

ومل توقع عليها بل اأن التوقيع بها من �سخ�س ال �سلة لها به وهي تنكر تلك االتفاقية 

مما يفقدها حجيتها يف االإثبات عمالاً بن�س املادة )1٥( من قانون االإثبات.

حمكمة اال�ستئناف ق�ست يف جل�ستها 2017/1/٨م برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم 

ي�سرتط  ال  باالتفاقية  التوقيع  اأن  م�سيفة   , اأ�سبابه  �سحة  على  تعويالاً  االبتدائي 

التعاقد عن الطرف  لل�سركة يف  املوقع ممثالاً  اأن يكون  التفوي�س باالإدارة بل يكفي 

ا من اإجمايل املطالبة مما يعني اأن طعن امل�ستاأنفة على  االآخر �سيما واأنها �سددت جزءاً

ا. االتفاقية بالتزوير ال اأ�سا�س له بعد اأن اأقرت بها �سمنياً

فطعنت الطاعنة على احلكم اأمام املحكمة العليا ب�سحيفة اأودعها حماميها املقبول 

ا وكالته القانونية عن  لدى هذه االأخرية اأمانة �سر املحكمة يف 2017/1/1٥م مرفقاً

الطاعنة وما يثبت �سداد الر�سم والكفالة املقررة.

نظرت الهيئة الطعن بغرفة املداولة اإعماالاً للمادة ) 2/24٨( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية واأمرت با�ستكماله, فاأحيل للمطعون �سدها التي ردت عن طريق 

حماميها املقبول لدى املحكمة العليا منتهية اإىل رف�س الطعن.

�ملحكمة

وحيث نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه, 

اأنها مل  لرفعها على غري ذي �سفة بحجة  الدعوى  وذلك عندما دفعت بعدم قبول 

توقع على االتفاقية وال تعرتف بها واأن التوقيع بها من�سوب اإىل �سخ�س ال ميت لها 

ا منها. ب�سلة ولي�س مفو�ساً

بالتزوير  االتفاقية  على  طعنت  اإذ  الدفاع  بحق  باالإخالل  احلكم  على  نعت  كما 

واأعلنت �سواهد التزوير مبذكرة ح�سبما يتطلبها القانون اإال اأن املحكمة مل ترد على 

ا بحجة  هذا الدفع الرد الكايف فقول املحكمة اأن الطاعنة تعرتف باالتفاقية �سمنياً

ا منها قول غري �سديد , حالة اأن االأوراق املدلل عليها بخ�سو�س ذلك مل  �سدادها جزءاً

تكن بتوقيع املفو�س بالتوقيع من قبل الطاعنة ومل تكن ممهورة بخامتها.

وحيث اأن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سببي الطعن �سديد.
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اأي  اإعماله يف  لرفعها على غري ذي �سفة ميكن  الدعوى  الدفع بعدم قبول  اأن  ذلك 

االإجراءات  قانون  من   )116( املادة  لن�س  اإعماالاً  الدعوى  �سري  مراحل  من  مرحلة 

املدنية والتجارية.

وحيث اأن ذلك يقت�سي الوقوف على دفع الطاعنة وحتقيقه مبا يكفل الو�سول اإىل 

النتيجة ال�سحيحة : من حيث ا�ستي�ساح دور املهند�س ) املوقع على االتفاقية( يف 

ال�سركة الطاعنة وحدود م�سوؤولياته بها ومدى ا�ستفادة االأخرية من تلك االتفاقية 

اإىل غري ذلك مما يقت�سيه والتحقيق و�سوالاً اإىل �سحة التعاقد بني االأطراف.

وحيث اأن رد احلكم املطعون فيه جمتزاأ »... اأن امل�سرع مل يتطلب اأن يكون من يقوم 

بالتوقيع على العقود املن�ساأة لاللتزام هو املفو�س باالإدارة ويكفي التوقيع مبن ميثل 

ال�سركة يف التعاقد مع الطرف االآخر ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غري �سند 

ا على دفاع الطاعنة على نحو ما ذكر  ا كافياً �سحيح من الواقع والقانون..« ال ي�سكل رداً

ملغايرة ذلك ملا جاء باأوراق ال�سجل التجاري مما عر�س احلكم املطعون فيه للنق�س 

على اأن يكون مع النق�س االإحالة لذات املحكمة لنظره من جديد بهيئة مغايرة.

املادة  بن�س  عمالاً  امل�ساريف  �سدها  املطعون  اإلزام  مع  للطاعنة  الكفالة  ترد  وحيث 

)261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً وباملو�سوع بنق�سه واالإحالة للمحكمة م�سدرته 

لتق�سي فيه من جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف ورد الكفالة 

للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/2م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)223(

الطعن رقم 2016/60٥م

طعن ) ان�سمام - �سروط- ميعاد( 

من  - الطعن  ميعاد  فوت  ملن  جاز  معينني  اأ�سخا�س  اخت�سام  فيها  القانون  يوجب 

املحكوم عليهم اأن يطعن فيه اأثناء نظر الطعن املرفوع يف امليعاد من اأحد زمالئه 

يف  باخت�سامه  الطاعن  املحكمة  اأمرت  يفعل  مل  فاإن   , طلباته  يف  اإليه  ا  من�سماً

ا لتعار�س االأحكام يف اخل�سومة الواحدة للمحكوم عليه. ا اأو منعاً الطعن«, وذلك جتنباً

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ) على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق ( تتح�سل يف 

اأن املطعون �سده ) بنك ....... ( اأقام على:

.......-1

........-2

.........-3

............-4

٥-..........  )الغري ممثلني يف الطعن( والطاعن ) ..... - خ�سم مدخل( الدعوى 

باإلزام املدعى عليهم  رقم )200٥/106م( جتاري �سحار االبتدائية بطلب احلكم 

القر�س  قيمة  ب�سداد  واالنفراد  بالت�سامن  بالطعن(  ممثلني  الغري  )اخل�سوم  فيها 

ا  وقدره )117.٥40 ر. ع( مائة و�سبعة ع�سر األف وخم�سمائة واأربعون رياالاً عمانيًّ

حتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  ا  �سنوياً باملائة  ع�سرة   )%10( بواقع  تاأخرييه  وفوائد 

متام ال�سداد والت�سريح له ببيع ال�سجل التجاري واالأ�سول املرهونة يف حالة عدم 

ال�سداد ف�سالاً عن اإلزامهم امل�ساريف. وقال بياناًا لها اأن املدعى عليه االأول ) امل�سنع 

ا باملبلغ �سالف الذكر بدون  ا �سناعياً ........ – غري ممثل بالطعن( اقرت�س منه قر�ساً

فوائد بناء على قرار وزارة التجارة وال�سناعة رقم ) 1996/233م( ومت مبوجبه 



– 119٥ –

التوقيع بني وزارة املالية املنوط به تدبري مبلغ القر�س واملدعى عليه االأول �سالف 

الذكر حيث متت خماطبة املطعون �سده ) بنك ........ ( مبوجب خطاب �سادر من 

وزارة املالية بتاريخ 1997/3/1م وذلك لتمويل مبلغ القر�س وقام بعملية التمويل 

من  املقدمة  ال�سخ�سية  والكفاالت  الت�سهيالت  عقد  توقيع  اإجراءات  ا�ستيفاء  بعد 

باقي املدعى عليهم يف الدعوى ) والغري ممثلني يف الطعن املطروح ( ل�سداد املديونية 

يف حالة ف�سل املدعى عليه االأول �سالف الذكر.

الثالث  املدعى عليه  قام  الدعوى,  اقام  فقد  ال�سداد  يف  تخلف  االأخري قد  كان  وملا 

اأن  ).....( الغري ممثل يف الطعن- باإدخال الطاعن ).....( للحكم عليه مبا ع�سى 

الثاين  اأقام املدعى عليه  تق�سي به عليه ل�سالح املطعون �سده ) بنك ......( كما 

�سحار  حمكمة  اأمام  200٥/990م(  رقم)  الدعوى  بالطعن(  ممثل  غري   -.......  (

التجارة  ووزارة   ............ والطاعن(   ( عليه  املطعون  البنك  �سد  االبتدائية 

2002/10/13م  املوؤرخ  البيع  عقد  ونفاذ  ب�سحة  احلكم  بطلب  بعمان  وال�سناعة 

واملت�سمن بيعه للم�سنع ) امل�سنع .......... ( لقاء ثمن قدره األفي ريال عماين وما 

يرتتب على ذلك من اآثار.

ا لدعواه اأنه بتاريخ 2003/10/13م باع ب�سفته املمثل القانوين واملناب  وقال �سرحاً

للمدعو  وذلك  امل�سوؤولية  حمدودة   ........ امل�سنع  �سركة  عن  والت�سرف  بالتوقيع 

ت�سليم  مت  حيث  عماين  ريال  األفني  مبلغ  نظري  املذكورة  ال�سركة  )الطاعن(   ......

به  اأدى  مما  2002/10/22م  املوؤرخ  اال�ستالم  حم�سر  مبوجب  اإليه  بالفعل  امل�سنع 

ا  حكماً فيهما  ولي�سدر  لالرتباط  الدعويني  �سم  املحكمة  قررت  الدعوى.  رفع  اإىل 

رقم  الق�سية  مو�سوع  يف   : اأوالاً ق�ست  تقريره  واأودع  ا  خبرياً ندبت  اأن  وبعد  ا,  واحداً

)200٥/990م( م�سقط ب�سحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2002/10/13م واملت�سمن 

بيع امل�سنع ........ للمدعى عليه االأول نظري ثمن قدره األفني ريال عماين واألزمت 

ذلك  عدا  ما  ورف�ست  حماماة  اأتعاب  ر.ع(   100( و  امل�ساريف  االأول  عليه  املدعى 

رقم  الدعوى  مو�سوع  يف  ا:  ثالثاً  . �سكالاً  ...... اإدخال  بقبول  ا:  ثانياً طلبات.  من 

)200٥/106م( �سحار واالإدخال باإلزام اخل�سم املدخل واملدعى عليهم عدا الثاين 

واأربعني  وخم�سمائة  األف  ع�سر  و�سبعة  مائة  مبلغ  للمدعي  يوؤدوا  باأن   ).......(

ا بالت�سامن واالنفراد و�سرحت للمدعي ببيع ال�سجل التجاري واالأ�سول  رياالاً عمانيًّ

احلكم  هذا   )  ........ بنك   ( الطاعن  ا�ستاأنف  ال�سداد.  عدم  حالة  يف  املرهونة 

حكمت  2009/1/31م  وبتاريخ  �سحار  ا�ستئناف  200٨/4٥م(   ( رقم  باال�ستئناف 
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املحكمة بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف. طعن 

الطعن  الدعوى )106( وغري ممثل يف  رابع يف  على هذا احلكم...... مدعى عليه 

املحكمة  فيه  اأمرته  والذي  2009/91م(   ( رقم  الطعن  يف  النق�س  بطريق  املاثل 

ما  نفذ  وقد  بالت�سامن  عليه  واملحكوم  املاثل  بالطعن  الطاعن   )....  ( باخت�سام 

)بنك  املاثل  بالطعن  �سده  املطعون  احلكم  هذا  على  طعن  كما  املحكمة.  به  اأمرت 

.....( بالطعن رقم )200٥/11٨م( عليا واأمرته املحكمة باخت�سام املحكوم عليه 

بالت�سامن ).....( يف الطعن وقد نفذ ما اأمرته به املحكمة. وبعد اأن �سمت الطعنني 

لالرتباط ولي�سدر فيهما حكم واحد. حكمت يف 2010/2/23م:

الطاعن  واألزمت  �سكالاً  الطعن  جواز  بعدم  )2009/91م(  رقم  الطعن  يف   : اأوالاً

امل�ساريف وم�سادرة الكفالة.

ا: يف الطعن رقم ) 2009/11٨م( بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم  ثانياً

ا واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه من  ا جزئياً املطعون فيه نق�ساً

جديد بهيئة مغايرة واألزمت املطعون �سدهم امل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.

وبتاريخ 2011/11/29م حكمت املحكمة بهيئة مغايرة يف مو�سوع اال�ستئناف رقم ) 

200٨/4٥م( �سحار باإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به من رف�س الدعوى بالن�سبة 

ا باإلزامه بالت�سامن واالنفراد باأداء  للم�ستاأنف �سده الثاين ) .....( والق�ساء جمدداً

املبلغ املق�سي به مع تاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما عدا ذلك واإلزام املحكوم عليهم باأداء 

ا من تاريخ هذا احلكم حتى متام ال�سداد  فائدة بواقع )10%( ع�سرة باملائة �سنوياً

واألزمت امل�ستاأنف �سدهم امل�ساريف ا�ستاأنف الطاعن احلكم االبتدائي لدى حمكمة 

2016/٥/11م حكمت بعدم جواز  ا�ستئناف �سحار برقم )201٥/42٥م( وبتاريخ 

الطعن)200٨/4٥م( �سحار واألزمت امل�ستاأنف بامل�سروفات. طعن الطاعن على هذا 

موقعة  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  النق�س  بطريق  احلكم 

ا بها �سند الوكالة وما يفيد �سداد الوكالة والر�سم  اأمامها مرفقاً من حمام مقبول 

املقررين قانوناًا.

اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فا�ستعمل حقه يف الرد مبذكرة طلب يف ختامها رف�س 

الطعن, كما قدم الطاعن مذكرة بالتعقيب طلب يف ختامها نق�س احلكم املطعون فيه.
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�ملحكمة 

اأقيم الطعن على �سببني ينعى بهما الطاعن على احلكم املطعون فيه بال�سبب االأول 

اال�ستئناف  نظر  جواز  بعدم  ق�سى  اإذ  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  منهما 

ل�سابقة الف�سل فيه باال�ستئناف رقم ) 200٨/4٥م( ا�ستئناف �سحار رغم اأن اإدخال 

اأو يقدم مذكرة بدفاعه ومل  الطاعن اأمام حمكمة اأول درجة ومل ميثل باجلل�سات 

التنفيذ  خالل  من  به  علم  واأنه  �سده  ال�سادر  احلكم  اأو  االإدخال  ب�سحيفة  يعلن 

اأنه مل يخت�سم يف  2011/971م( ف�سالاً عن  عليه مبوجب التنفيذ التجاري رقم ) 

اال�ستئناف رقم ) 200٨/4٥م( �سحار فال يكون احلكم حجة عليه واإذ خالف احلكم 

ا مبا ي�ستوجب نق�سه. املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون معيباً

ذلك  بيان  ويف  الدفاع  بحق  واالإخالل  الت�سبيب  يف  الق�سور  الثاين  بال�سبب  وينعى 

و�سدر  اأول درجة  اأمام حمكمة  الن�سر كخ�سم مدخل  اإعالنه بطريق  اأنه مت  يقول 

اأثناء التنفيذ عليه فا�ستاأنفه وطلب من  احلكم يف غيبته مل يعلم به واأنه علم به 

املحكمة املطعون يف حكمها فتح باب املرافعة يف اال�ستئناف لت�سحيح �سكل اال�ستئناف 

الخت�سام باقي املحكوم عليهم و�سم مفردات امللف االبتدائي اإال اأن احلكم املطعون 

يعيبه  ما  وهو  ا�ستئنافه  جواز  بعدم  وق�سى  اجلوهرية  طلباته  عن  التفت  عليه 

ويوجب نق�سه.

ق�ساء  يف  املقرر  من  كان  ملا  اأنه   ذلك   , حمله  غري  يف  الطعن  ب�سببي  النعي  اأن  حيث 

كانوا  الذين  باالأ�سخا�س  حتدد  بالنق�س  الطعن  يف  اخل�سومة  اأن   ( املحكمة  هذه 

اأو  عليهم  م�ستاأنف  اأو  م�ستاأنفني  كانوا  �سواء  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  خمت�سمني 

ا وعمالاً بن�س املادة )209(  مدخلني اأو متدخلني يف اخل�سومة( وكان من املقرر اأي�ساً

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية يف فقرتها االأوىل والثانية على اأنه » فيما 

عدا االأحكام اخلا�سة بالطعون التي ترفع من االدعاء العام ال يفيد من الطعن اإال 

ا يف مو�سوع  من رفعه وال يحتج به اإال على من رفع عليه , على اأنه اإذا كان احلكم �سادراً

غري قابل للتجزئة اأو يف التزام بالت�سامن اأو يف دعوى يوجب القانون فيها اخت�سام 

اأ�سخا�س معينني جاز ملن فوت ميعاد الطعن من املحكوم عليهم اأن يطعن فيه اأثناء نظر 

ا اإليه يف طلباته فاإن مل يفعل اأمرت  الطعن املرفوع يف امليعاد من اأحد زمالئه من�سماً

يف  االأحكام  لتعار�س  ا  منعاً اأو  ا  جتنباً وذلك  الطعن«,  يف  باخت�سامه  الطاعن  املحكمة 

اخل�سومة الواحدة للمحكوم عليه يف تلك احلاالت امل�ستثناة مبا يوؤدي اإىل �سعوبة 
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تنفيذ تلك االأحكام بل وا�ستحالته يف بع�س االأحيان فاإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ 

ما اأمرته به املحكمة فال يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتوجب على املحكمة 

) ولو من تلقاء نف�سها ( اأن تق�سي بعدم قبوله.

يف  باخل�سومة  مقيدة  املاثل  بالنق�س  الطعن  يف  اخل�سومة  وكانت  ذلك,  كان  ملا 

ل�سالح  عليه  حمكوم  الطاعن  وكان  فيه  ال�سادر  احلكم  على  املطعون  اال�ستئناف 

. املطعون عليه )بنك .......( فيكون طعنه مقبول �سكالاً

ا يف اال�ستئناف الذي اأقامه  وملا كان الثابت من االأوراق اأن احلكم املطعون فيه �سادراً

ا على احلكم االبتدائي الذي �سدر عليه باإلزامه بالت�سامن مع حمكوم  الطاعن طعناً

املطعون  للبنك  به  املحكوم  املبلغ  باأداء  بالطعن(  خمت�سمني  غري     ( اآخرين  عليهم 

حكمها  على  املطعون  املحكمة  اأن  رغم  عليهم  املحكوم  لباقي  اخت�سامه  دون  �سده 

كلفته باخت�سامهم اإال اأن قعد عن اخت�سامهم وتنفيذ ما اأمرت به املحكمة فيكون 

ا�ستئنافه باطالاً مبا كان ي�ستوجب عليها اأن تق�سي بعدم قبول اال�ستئناف اأو بطالنه. 

وكان احلكم املطعون فيه قد ق�سى بعدم جواز اال�ستئناف وهو ما ي�ستوي والنتيجة 

مع عدم القبول ويكون ما اأثاره الطاعن ب�سببي الطعن على غري اأ�سا�س مبا يتعني معه 

رف�س الطعن.

وحيث اأنه عن امل�ساريف فاملحكمة تلزم بها الطاعن مع م�سادرة الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واألزمت الطاعن امل�سروفات 

مع م�سادرة الكفالة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/2م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)224(

الطعن رقم 2017/21م

ترخي�س )حمجر- تنازل( عقد )ا�ستثمار- حمجر( 

يحظر التنازل عن الرتخي�س التعديني دون موافقة الوزارة املخت�سة وينح�سر  -

برف�س  درجة  اأول  حكم  اأيد  قد  فيه  املطعون  واحلكم  اال�ستثمار  عن  احلظر 

ا على خمالفة العقد للنظام العام للت�سرف يف ت�سريح التعدين  الدعوى تاأ�سي�ساً

احلكم  من  يكون  فاإنه  االأوراق  منه  خلت  ما  وهو  املخت�سة  اجلهة  موافقة  دون 

ا�ستدالل فا�سد مبا يعيبه وي�ستوجب نق�سه.

العقد املربم هو عقد ا�ستثمار للك�سارة ولي�س بيع اأو تنازل عن الرتخي�س املمنوح  -

التنفيذية  الالئحة  من   )1/71( املادة  فر�سته  الذي  احلظر  عنه  وينح�سر 

له  وجود  ال  م�سدر  اإىل  ق�سائه  يف  ا�ستند  قد  احلكم  فيكون  التعدين  لقانون 

باالأوراق وخل�س يف ق�سائه اإىل ما يخالف الثابت باأوراق الدعوى فيكون احلكم 

الف�ساد يف  �سابه  باالأوراق قد  الثابت  الت�سبيب وخمالفته  ف�سالاً عن ق�سوره يف 

اال�ستدالل مبا يوجب نق�سه لهذا ال�سبب.

الوقائع

تتح�سل الوقائع ) على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق ( يف اأن املطعون 

�سدها ) �سركة ........ للتجارة( اأقامت على الطاعنة )�سركة ........( الدعوى 

املربم  العقد  بف�سخ  احلكم  بطلب  االبتدائية  ال�سيب  جتاري  2013/406م(   ( رقم 

بني الطرفني واإعادة احلال اإىل ما كان عليه , واإلزام املدعى عليها بت�سليم املحجر 

توؤدي  باأن  واإلزامها  التعديني,  بالرتخي�س  الواردة  االإحداثيات  بذات  والك�سارة 

للمدعي مبلغ وقدره ) 10٨٥00 ر.ع( مائة وثمانية اآالف وخم�سمائة ريال عماين 

احلقيقية  االأرباح  قيمة  لبيان  ح�سابي  خبري  وندب  2011/9/13م  تاريخ  حتى 
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املدعى  ن�سيب  وبيان  الدعوى  اإقامة  تاريخ  حتى  2011/9/13م  تاريخ  من  للموقع 

التعديني  الرتخي�س  جتديد  تاأخر  عن  املتولدة  الغرامات  قيمة  وحتديد  فيها 

الطاعنة  مع  اأبرم  2009/10/10م  بتاريخ  لها  بياناًا  وقال  االأخرى.  والرتاخي�س 

حمجر  ك�سارة)  الإقامة  رقم)1000٥19(  التعديني  الرتخي�س  ال�ستثمار  عقد 

تاريخ  من  ا  اعتباراً �سنوات  خم�س  ملدة  وذلك  الداخلية(  مبحافظة  بدبد  بوالية 

 3000  ( مبلغ  ا  �سهريًّ له  توؤدي  اأن  نظري  2014/10/31م,  وحتى  2009/11/1م 

ا من 2010/2/1م,  ر.ع( ثالثة اآالف ريال عماين تزداد لت�سبح ) 7000 ر.ع( اعتباراً

احت�ساب  ليتم  ال�سالف  العقد  تعديل  على  الطرفان  اتفق  2011/9/13م  وبتاريخ 

الك�سارة   ( للمحجر  امل�ستحقة  االأرباح  من  الثلث  يعادل  مبا  وذلك  اال�ستثمار  مقابل 

�سدها  املطعون  قبل  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  عن  الطاعنة  تخلفت  وقد   )

وذلك  اال�ستثمار,  مقابل  به  املطالب  ر.ع(   10٨٥00  ( مبلغ  له  بذمتها  تر�سد  حتى 

قبل تعديل عقد اال�ستثمار, كما قعدت عن الوفاء بن�سيب املطعون �سده من االأرباح 

2011/9/1٥م,  منذ  املتحققة  االأرباح  بيانات  على  تطلعه  ومل  العقد  تعديل  بعد 

ا�ستئجار  الك�سارة( كما مل ت�سدد ر�سوم  املرتبطة باملحجر)  ومل جتدد الرتاخي�س 

املحجر والريع اخلا�س بالدولة . فقد اأقام دعواه بطلباته �سالفة البيان, كما اأقامت 

بطلب  �سدها  املطعون  على  ال�سيب  جتاري  )2013/491م(  رقم  الدعوى  الطاعنة 

جميع  واإنهاء  الكهرباء  ومتديد  الطريق  توفري  من  بالتزاماتها  بالوفاء  اإلزامهما 

�سند  امل�سروع مو�سوع االتفاقية  الالزمة ال�ستمرار  واملوافقات احلكومية  الت�ساريح 

الدعوى. مع اعتبار بدء �سريان االتفاقية من تاريخ تنفيذ املطعون �سده اللتزامه 

االإلتزام  تنفيذ  بداية  من  االإيجار  مقابل  املدعية  من  املدفوعة  املبالغ  واحت�ساب 

 37000 ا ف�سخ العقد واإلزام املدعى عليه برد املبالغ املدفوعة وقدرها)  واحتياطيًّ

ر.ع( �سبعة وثالثون األف ريال عماين وكذا املبالغ التي تكبدتها مع التعوي�س عما 

حلقها من خ�سارة وما فاتها من ك�سب طوال مدة االتفاقية واملقررة مببلغ ) 1101437 

ر.ع(. واملحكمة بعد اأن �سمت الدعويني ندبت فيهما خبري.

الق�ساء  هذا  على  الطاعنة  طعنت  برف�سهما,  201٥/11/2م  يف  ق�ست 

�سدها  املطعون  ا�ستاأنفت  كما  ال�سيب,  ا�ستئناف  حمكمة  لدى  برقم)201٥/1٨4م( 

2016/11/29م  يف  حكمت  والتي  )2016/17م(  برقم  املحكمة  ذات  لدى  احلكم 

برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف. طعنت الطاعنة على هذا احلكم بطريق النق�س 

اأمامها  مقبول  حمام  من  موقعة  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب 
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اأعلنت  قانوناًا.  املقررين  والر�سم  االأمانة  �سداد  يفيد  وما  الوكالة  �سند  بها  ا  مرفقاً

املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فا�ستعملت حقها يف الرد مبذكرة اختتمتها بطلب 

رف�س الطعن, كما قدمت الطاعنة مذكرة بالتعقيب مع رد الطاعنة وطلبت الق�ساء 

بطلباتها ب�سحيفة الطعن.

�ملحكمة 

حيث اأن ما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد 

اأقام ق�ساءه برف�س الدعوى ملخالفة عقد اال�ستثمار للنظام العام وما  اإذ  والق�سور 

اأوجبته ون�ست عليه املادة ) 1/71( من الالئحة التنفيذية لقانون التعدين وخللو 

للمطعون  املمنوح  التعديني  الرتخي�س  يف  بالت�سرف  الوزارة  موافقة  من  االأوراق 

�سدها حني ان �سند الدعوى اتفاقية ملزمة لطرفيها با�ستثمار الطاعنة للمحجر 

الرتخي�س  عن  بالتنازل  هو  احلظر  واأن  عنه  لها  التنازل  ولي�س  �سدها  املطعون  من 

وهو ما خلت منه االأرواق اإذ اأنه ا�ستثمار ولي�س تنازل وهو ما انح�سر عنه احلظر يف 

املادة اآنفة البيان فيكون احلكم املطعون فيه قد اأيد حكم اأول درجة برف�س الدعوى 

ا على خمالفة العقد للنظام العام للت�سرف يف ت�سريح التعدين دون موافقة  تاأ�سي�ساً

اجلهة املخت�سة وهو ما خلت منه االأوراق فاإنه يكون من احلكم ا�ستدالل فا�سد مبا 

يعيبه وي�ستوجب نق�سه.

وحيث اأن النعي يف حمله, ذلك اأنه  من املقرر ) يف ق�ساء هذه املحكمة ( اأن اأ�سباب 

�سالمة  مي�س  عيب  على  انطوت  اإذا  اال�ستدالل  ويف  بالف�ساد  م�سوبة  تعترب  احلكم 

اال�ستنباط ويتحقق ذلك اإذا ا�ستندت املحكمة يف اقتناعها اإىل اأدلة غري �ساحلة من 

الناحية املو�سوعية لالقتناع بها اأو اإىل عدم فهم العنا�سر كما يف حالة عدم اللزوم 

التي  العنا�سر  تلك  على  بناءاً  املحكمة  اإليها  انتهت  التي  للنتيجة  املنطقي  املنطق 

تثبت لديها.

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه املوؤيد للحكم االبتدائي قد اأقام ق�ساءه برف�س 

ا على عدم توافر ال�سروط التي يتطلبها القانون لف�سخ العقد  دعوى الطاعنة تاأ�سي�ساً

واأن كل من طريف النزاع قد اأخل بالتزامه التعاقدي ومن ثم ال يجوز له طلب ف�سخ 

العقد ف�سالاً عن ما انتهى اإليه احلكم امل�ستاأنف من خمالفة حكم املادة ) 1/71( من 

الالئحة التنفيذية لقانون التعدين والتي ال جتيز التنازل عن ترخي�س التنقيب اأو 

التعدين اإال مبوافقة الوزير املخت�س.... وال يجوز الت�سرف يف املوؤ�س�سة اأو ال�سركة 



– 1202 –

احلا�سلة على ترخي�س اأو ح�س�سها.... ويف حالة خمالفة ذلك يجوز للوزير اإلغاء 

ماهية  يبني  مل  باأ�سبابه  فيه  املطعون  احلكم  �ساقه  الذي  هذا  وكان  الرتخي�س. 

اإخالل كل طرف من طريف التعاقد بالتزاماته التي ي�ستوجب تنفيذها حتى يحق 

له املطالبة بف�سخ العقد عند اإخالل الطرف االآخر بالتزامه املقابل, كما اأيد احلكم 

املطعون فيه برف�س طلب الطاعنة بف�سخ العقد املربم بني الطاعنة واملطعون �سدها 

اإذ جاءت  ا على خمالفته للنظام العام وعدم ا�ستناده على �سند من القانون  تاأ�سي�ساً

ا من املوافقة الوزارية بالت�سرف يف الرتخي�س التعديني املمنوح  الدعوى خالية خلواً

للمدعى عليها, رغم اأن العقد املربم بني الطاعنة واملطعون �سدها هو عقد ا�ستثمار 

للك�سارة ولي�س بيع اأو تنازل عن الرتخي�س املمنوح للمطعون �سدها مبا ينح�سر عنه 

احلظر الذي فر�سته املادة ) 1/71( من الالئحة التنفيذية لقانون التعدين فيكون 

ق�سائه  يف  وخل�س  باالأوراق  له  وجود  ال  م�سدر  اإىل  ق�سائه  يف  ا�ستند  قد  احلكم 

اإىل ما يخالف الثابت باأوراق الدعوى فيكون احلكم ف�سالاً عن ق�سوره يف الت�سبيب 

لهذا  نق�سه  اال�ستدالل مبا يوجب  الف�ساد يف  �سابه  باالأوراق قد  الثابت  وخمالفته 

ال�سبب دون حاجة لبحث باقي اأوجه الطعن على اأن يكون مع النق�س االإحالة اإىل 

املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم يف الدعوى من جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون 

�سدها امل�سروفات ورد الكفالة اإىل الطاعنة عمالاً باملواد ) 1٨3, 247, 2٥9, 260( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الق�سية اإىل حمكمة ا�ستئناف ال�سيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واألزمت 

املطعون �سدها امل�سروفات ورد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/9م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر, وتوفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)22٥(

الطعن رقم 201٥/637م

مناف�سة )غري م�سروعة- �سروط( – �سوق )عر�س – طلب - مناف�سة(  

�سورها  - ومن  االآخر,  بالتاجر  االإ�سرار  بق�سد  تكون  امل�سروعة  غري  املناف�سة 

جذب وتعيني موظفيه واال�ستفادة من اأ�سرار التاجر االآخر التجارية ومعرفة 

ا  جهداً تكبد  الذين  موظفيه  خربة  من  اال�ستفادة  مع  عمله,  ا�سرتاتيجية 

وم�سروفات لتدريبهم.

خ�سوع �سوق العمل للعر�س والطلب لدى ال�سركات التجارية ال يعد مناف�سة غري  -

م�سروعة. 

الوقائع

تتح�سل الوقائع ) على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق( يف اأن الطاعنة 

رقم  الدعوى   )  ........ موؤ�س�سة   ( �سدها  املطعون  على  اأقامت   )  ....... �سركة   (

) 2014/76٨م( بطلب احلكم باإلزامها بدفع مبلغ ) 400000 ر.ع( اأربعمائة األف 

ا لل�سرر وفوات الك�سب جراء فعل املدعى عليها وحتميلها  ا جابراً ريال عماين تعوي�ساً

امل�ساريف , و) ٥00 ر.ع( اأتعاب حماماة.

الطاعنة  موظفي  بع�س  على  بالتاأثري  قامت  �سدها  املطعون  اإن  لها  بياناًا  وقالت 

ي�ستغل وظيفة مدير  بينما كان  للعمل لديها   .... املدعو /  نقل كفالة  ومتكنت من 

على  للتاأثري  ا�ستخدمته  واأنها  ا�ستقالته  تاريخ  حتى  لديها  مبيعات  وم�سوؤول  مايل 

بقية موظفي ال�سركة لنقلهم اإىل كفالتها واإف�ساد عمل ال�سركة املدعية بن�سر بيانات 

كاذبة حولها واإغراء عمالئها مما يعد مناف�سة جتارية غري م�سروعة. فقد اأقامت 

الدعوى بطلباتها �سالفة البيان. وبتاريخ 201٥/1/26م ق�ست بالرف�س. ا�ستاأنفت 

201٥/6/29م  وبتاريخ  )201٥/170م(  رقم  باال�ستئناف  احلكم  هذا  الطاعنة 
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حكمت بالتاأييد. طعنت الطاعنة على هذا احلكم بطريق النق�س مبوجب �سحيفة 

�سداد  بها  ا  مرفقاً اأمامها  مقبول  حمام  من  موقعة  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت 

املطعون �سدها ب�سحيفة  اأعلنت  املقررة.  الكفالة  �سداد  الر�سم م�سحوبة مبا يفيد 

الطعن فلم ت�ستعمل حقها يف الرد.

�ملحكمة 

وحيث اإن ما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه الف�ساد يف اال�ستدالل واخلطاأ 

انتفاء ثمة مناف�سة غري  ا على  تاأ�سي�ساً الدعوى  اإذ ق�ست برف�س  القانون  يف تطبيق 

م�سروعة من املطعون �سدها لها واإن انتقال م�سوؤول مبيعات وعدد اآخر من موظفي 

ال�سركات  لدى  والتوظيف  العمل  �سوق  يثبت ذلك خل�سوع  لديها ال  للعمل  الطاعنة 

التجارية للعر�س والطلب مبا ينفي تلك املناف�سة الغري امل�سروعة. حني اأن ما �ساقه 

وعملهم  االأجانب  باإقامة  اخلا�س  العماين  القانون  واأحكام  يتنافى  باأ�سبابه  احلكم 

موافقة  على  العمل  اأ�سحاب  لدى  الكفالء  ح�سول  ي�ستلزم  والذي  ال�سلطنة  داخل 

م�سبقة من �ساحب العمل على نقل كفالتهم لدى �ساحب عمل اآخر داخل ال�سلطنة 

والتي  لديها  العاملني  املوظفني  اأ�سماء  تثبت  م�ستندات  لدعواها  ا  تاأييداً وقدمت 

عينتهم املطعون �سدها لديها دون موافقة الطاعنة وذلك من واقع بطاقة الهوية 

ورخ�س قيادة لهم ثابت بها اأن كفالتهم على الطاعنة وكذا ك�سف �سادر من وزارة 

القوى العاملة خا�س ببطاقات العمل ثابت به تعيني كالاً من ...... ) مدير جتاري( 

و....... ) مروج جتاري ومندوب مبيعات( لدى املطعون �سدها وهم �سمن العاملني 

الغري  املناف�سة  بتلك  �سدها  املطعون  قيام  يثبت  ما  وهو  الطاعنة  لدى  ال�سابقني 

امل�سروعة بق�سد اال�سرار بالطاعنة من اجتذاب وتعيني موظفيها لديها واال�ستفادة 

باأ�سرار الطاعنة التجارية وا�سرتاتيجية عملها وبخربة موظفيها التي تكبدت جهد 

وم�سروفات للتدريب واخلربة التي اكت�سبوها واإذ التفت احلكم املطعون فيه املوؤيد 

للحكم االبتدائي عن هذا الدفاع وتلك امل�ستندات مبا يعيبه وي�ستوجب نق�سه.

وحيث اأن النعي يف حمله؛ ملا مقرر يف ) ق�ساء هذه املحكمة ( اأن اإغفال احلكم بحث 

ا  ا وموؤثراً الدفاع اأبداه اخل�سم ويرتتب عليه بطالن احلكم اإذا كان هذا الدفاع جوهرياً

ا يف اأ�سباب احلكم الواقعية  يف النتيجة التي انتهى اإليها اإذ يعترب ذلك االغفال ق�سوراً

يقت�سي بطالنه. فاإذا طرح على املحكمة دفاع كان يتعني عليها اأن تنظر يف اأثره يف 

ا باجلدية  راأته مت�سماً اإذ  ا فعليها تقدير مدى جديته حتى  فاإن كان منتجاً الدعوى 
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ا. واأنه  م�ست اإىل فح�سه لتق�س على اأثره يف ق�سائها فاإن مل تفعل كان حكمها قا�سراً

احلكم  فالتفت  بداللتها  ومت�سك  م�ستندات  املو�سوع  حمكمة  اإىل  اخل�سم  قدم  متى 

عن التحدث عنها ومناق�ستها كلها اأو بع�سها مع ما قد يكون لها من الداللة املوؤثرة 

ا بالق�سور. ملا كان ذلك, وكان الثابت اأن ال�سركة الطاعنة قد مت�سكت  فاإن يكون معيباً

بدفاعها املوؤيد بامل�ستندات بوجه النعي اأمام حمكمة املو�سوع بدرجتيها وباالأ�سرار 

التي اأ�سابتها من تعيني موظفيها لدى املطعون �سدها ودون موافقتها باملخالفة لقانون 

املطعون �سدها مناف�سة غري  ال�سلطنة مبا يعد من  االقامة والعمل لالأجانب داخل 

م�سروعة اأخرتها اإال اأن احلكم املطعون فيه التفت عن بحث دفاع الطاعنة ومتحي�سه 

للعر�س  العمل  �سوق  خ�سوع  قالة  على  الدعوى  برف�س  وق�سى  وامل�ستندات  واملوؤيد 

والطلب لدى ال�سركات التجارية وهو ما ال يعد مناف�سة غري م�سروعة. ودون اأن يبني 

احلكم ما اإذا كان املدير املايل لدى الطاعنة وباقي املوظفني لديها قد ح�سلوا على 

موافقته منها على عملهم لدى املطعون �سدها اأو ما اإذا كان هوؤالء قد تعهدوا بعدم 

العمل لدى املطعون �سده اأو اأي �سركة اأخرى قبل املدة القانونية التي يحظر عليهم 

العمل لدى اآخرين مناف�سني لذات الطاعنة اأبان كفالتهم عليها فاإنه يكون ف�سالاً عن 

ق�سوره يف الت�سبيب قد �سابه ف�ساد يف اال�ستدالل جره اإىل اخلطاأ يف تطبيق القانون 

مبا يعيبه وي�ستوجب نق�سه لهذا ال�سبب دون حاجة لبحث باقي اأ�سباب الطعن, على 

اأن يكون مع النق�س االإحالة اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه بهيئة مغايرة مع 

اإلزام املطعون �سدها بامل�سروفات ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واألزمت 

املطعون �سدها امل�سروفات مع رد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/16م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)226(

الطعن رقم 2017/199م

حار�س ) تعيني- واجبات( 

يرجع تعيني احلار�س الق�سائي اإىل القا�سي والق�سد القانوين من احلرا�سة هو  -

و�سع املال املتنازع فيه بيد �سخ�س ليقوم بحفظه واإدارته على اأن يرده مع غلته 

ا ملقت�سيات املادة )724( من قانون املعامالت. اإىل من يثبت له احلق فيه وفقاً

الوقائع

اأن  تتلخ�س وقائع الدعوى على ما يبني من احلكم املطعون فيه واأوراق الدعوى يف 

الطاعن املتظلم اأقام تظلمه مبوجب �سحيفة اأودعها اأمانة �سر احلكمة االبتدائية 

وعدم  الطلب  ورف�س  �سكالاً  التظلم  قبول  ختامها  يف  طلب  2012/٥/4م  بتاريخ 

ا  االعتداد به على �سند من القول اأنه اأقام دعوى جتارية رقم ) 2014/٨٨م( طالباً

الق�ساء ب�سحة ونفاذ االتفاق وحكمت املحكمة بوقف الف�سل يف الطلب حلني الف�سل 

الإدارة  ق�سائي  حار�س  وتعيني  )114/ت/ث/2014م(  رقم  التجارية  الدعوى  يف 

املال املتنازع عليه ومت الطعن عليه باال�ستئناف رقم )201٥/170م( اأمام حمكمة 

ا�ستئناف �سحار التي ق�ست بقبول اال�ستئناف �سكالاً واإلغاء احلكم فيما ق�سي به من 

نظر  املحكمة  وبا�سرت  لنظرها  درجة  اأول  ملحكمة  واإعادتها  ا  تعليقاً الدعوى  وقف 

الدعوى وتقدم املدعي بطلب تعيني حار�س ق�سائي مت حتديد ا�سمه يف الطلب فتم  

زال  ثم  ومن  اال�ستئناف  بحكم  األغي  قد  ق�سائي  حار�س  بتعيني  الطلب  واأن  التعيني 

ا واأن املتظلم  املربر له وزالت حجيته واأن الطلب مرتبط بطلب وقف الدعوى تعليقاً

هو القائم باأعمال االإدارة وفق عقد التاأ�سي�س مما حدى به الإقامة هذه الدعوى مبا 

2016/6/21م حكمت املحكمة بهيئتها الثالثية بقبول  �سلف من طلبات.  وبتاريخ 

ا واألزمت املتظلم بامل�ساريف. التظلم �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً
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 ( رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعنا  الطاعنني  لدى  قبوالاً  احلكم  يلق  ومل 

وبجل�سة   . الثانية  الدرجة  حمكمة  اأمام  الدعوى  وتداولت  321/ت/2016م(, 

2017/1/19م حكمت بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم 

امل�ستاأنف واألزمت امل�ستاأنف بامل�ساريف.

وحيث مل يلق الق�ساء املذكور قبوالاً لدى الطاعنني  فطعنا عليه بالنق�س بالطعن 

املاثل حتت رقم )2017/199م( مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة العليا 

الوكالة  �سند  بها  ا  مرفقاً اأمامها  مقبول  حمامي  من  موقعة  2017/2/19م  بتاريخ 

وم�سحوبة مبا يفيد �سداد الر�سوم املقررة والكفالة.

وحيث ا�ستندت الطاعن يف �سحيفة الطعن اإىل االأ�سباب االآتية:

حا�سل االأول: الق�سور والتناق�س يف الت�سبيب مبقولة اإنه عمالاً باملواد )723و724( 

اأ�سباب  بني  من  االبتدائي  احلكم  اأن  يت�سح  والتجارية  املدنية  املعامالت  قانون  من 

الرف�س التظلم اأن احلار�س الق�سائي لن يقوم باالإدارة فهل يعقل تعيني حار�س بدون 

املعامالت  قانون  من   )72٨( املادة  مبوجب  �سلطته  من  هي  بينما  مال  واإدارة  �سلطة 

مال  يهدد  الذي  العاجل  اخلطر  فاأين  باالإدارة  يقوم  لن  اأنه  فر�س  وعلى  املدنية 

ال�سركة حمل النزاع وال �سري بالتايل من بقاء املال يف يد حائزه.

حا�سل الثاين: اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل لعدم حتقق حكم 

ما اإذا كان هناك فعالاً خطر حمدق باملال املتنازع عليه والثابت اأن احلار�س لي�س له 

جتربة الطاعن للت�سيري واأغفل احلكم الرد على ما جاء بدفاع الطاعن.

وانتهى اإىل طلب قبول الطعن �سكالاً ومن حيث املو�سوع الق�ساء بنق�س احلكم املطعون 

�سده  املطعون  واإلزام  مغايرة  بهيئة  لنظره  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  واعادته  فيه 

امل�ساريف و)٥00 ر.ع( اأتعاب حماماة.

�ملحكمة 

من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن جميع �سيغه ال�سكلية املقررة قانوناًا ومن ثم فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع:

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة  الطعني  احلكم  على  الطاعنة  نعي  اأن  حيث 

والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل واالإخالل بحق الدفاع نعي غري �سديد؛ 
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ذلك اأن اأ�سباب الطعن تتمحور حول قانونية قرار تعيني احلار�س الق�سائي على اأموال 

وموجودات �سركة ......... يف حني اأن قرار التعيني م�ساألة يرجع فيها للقا�سي الذي 

ا ملا تخوله املادة  ينظر يف تعيني احلار�س الق�سائي تقدير توفر اخلطر العاجل وفقاً

)72٥( من قانون املعامالت.

اال�ستئناف  حمكمة  اأن  اأولهما  �سببني  على  ق�ساءه  درجة  اأول  حكم  اأ�س�س  وحيث 

ومل  ا  تعليقاً الدعوى  وقف  من  به  ق�سي  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  ق�ست  ب�سحار 

تق�س باإلغاء تعيني احلار�س الق�سائي.

وال�سبب الثاين اأن تعيني احلار�س جاء لتوفر اأ�سباب التعيني من خوف من تبدد املال.

وحيث اأو�سح احلكم الطعني اأن هناك نزاع قائم  اأي كان م�سريه  واأن املق�سود املراقبة 

ومطابق  �سواب  على  الطعني  احلكم  جواب  وكان  الطرفني  حقوق  على  ا  حفاظاً

ل�سحيح القانون.

من  القانوين  والق�سد  القا�سي  لقرار  بالنظر  يرجع  اأمر  احلار�س  تعيني  اأن  وحيث 

احلرا�سة هو و�سع املال املتنازع فيه بيد �سخ�س ليقوم بحفظه واإدارته على اأن يرده 

ا ملقت�سيات املادة ) 724( من قانون املعامالت. مع غلته اإىل من يثبت له احلق فيه وفقاً

يف  املو�سوع  حمكمة  مناق�سة  اإىل  االأمر  واقع  يف  تهدف  الطاعن  منازعة  اأن  وحيث 

اجتهادها.

بالن�سو�س  وردت  التي  ال�سالحيات  من  ي�ستمدها  الق�سائي  احلار�س  مهام  اأن  وحيث 

القانونية.

حيث اأن حمكمة املو�سوع لها ال�سلطة التقديرية علي �سوء اأوراق الدعوى وم�ستنداتها 

فيما قررته.

ا وقانوناًا فاإنه يتجه رف�س الطعن. وملا كان ذلك وكان  احلكم الطعني يف طريقه واقعاً

عمالاً  الكفالة  م�سادرة  يتجه  حيث  الطاعن  على  القانونية  امل�ساريف  حتمل  حيث 

باملادة ) 261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واألزمت الطاعن بامل�سروفات 

وم�سادرة الكفالة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/23م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)227(

الطعن رقم 2016/977م

عمل جتاري )عر�سي – خ�سوع – قانون - جتارة( 

تخ�سع املعاملة التجارية العر�سية الأحكام قانون التجارة« مبعنى اأنه حتى ومل  -

يكن ال�سخ�س ميتهن التجارة فاإن املعاملة العر�سية التي قام بها والتي ق�سد منها 

الربح تعد جتارية وتخ�سع لقانون التجارة .

الوقائع 

انبنى  التي  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

عليها يف اأن الطاعن )....( اأقام ا�ست�سكاالاً لدى قا�سي التنفيذ باملحكمة االبتدائية 

مب�سقط حتت رقم )2016/346م( بتاريخ 2016/4/1٨م يف اإطار امللف التنفيذي 

ا  رقم )201٥/233٨م( �سد املطعون �سده ).....( يف طلب غلق ملف التنفيذ نهائيًّ

ل�سقوط احلق حمل التنفيذ بالتقادم وحتميل امل�ست�سكل �سده بامل�ساريف ومبلغ مائة 

ا �سمنه اأنه �سدر �سد امل�ست�سكل حكم جزائي رقم  ريال عماين اأتعاب حماماة عار�ساً

اأجل  من  باإدانته  مب�سقط  اجلنح  دائرة  عن  1999/9/1م  بتاريخ  )1999/44٥م( 

ر.ع(  للم�ست�سكل �سده مبلغ)32000  يوؤدي  باأن  ا  واإلزامه مدنياً اإليه  املن�سوبة  التهم 

2000/117م(  ا حتت رقم )  ا وقد تاأييد ا�ستئنافياً اثنني وثالثني األف رياالاً عمانيًّ

ا لل�سق املدين فتح املحكوم له بتاريخ 201٥/9/14م  بتاريخ 2000/9/14م وتنفيذاً

اإجراءات تنفيذية �سد  201٥/233٨م( حيث اتخذت   ( ا حتت رقم  ا تنفيذياً ملفاً

امل�ست�سكل ومبا اأن هذا االأخري تاجر فاإن املعاملة التي متت بني الطرفني تعد جتارية 

كان  لو  اأنه  كما  التجارة  قانون  من   )92( للمادة  ا  وفقاً �سنوات  ع�سر  مب�سي  وتتقادم 

من   )340  ( باملادة  عمالاً  �سنة  ع�سر  خم�سة  مبرور  ا  اأي�ساً تتقادم  فاإنها  ا  مدنياً احلق 

قانون املعامالت املدنية.
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ا على الدعوى الحظ وكيل امل�ست�سكل �سده مبذكرته باأن التقادم الطويل  وحيث ورداً

من �سدور حكم  تبداأ  التقادم  الأن مدة  التنفيذي(  ال�سند   ( ينطبق على احلكم  ال 

نهائي يف الدعوى وهو احلكم اال�ستئنايف ال�سادر بتاريخ 2000/10/1٥م ليكون فتح 

ملف التنفيذ قبل انق�ساء مدة خم�سة ع�سر �سنة.

بقبول   ..« مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  حكمت  2016/6/1٥م  وبجل�سة  وحيث 

ا على املادة )92(  اال�ست�سكال ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه بامل�ساريف«, تاأ�سي�ساً

من قانون التجارة التي ا�سرتطت اأن يكون االإلتزام بني التجار قبل بع�سهم البع�س 

ت�سقط  التي  التقادم  مدة  عليه  ت�سري  فال  تاجر  غري  املعاملة  طريف  اأحد  اأن  ومبا 

املدنية فهي تتعلق ب�سقوط  املعامالت  املادة )340( من قانون  اأما عن  بها االأحكام, 

املطالبة قبل �سدور حكم فيها.

حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفه   ...... امل�ست�سكل  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلقى  مل  وحيث 

احلكم  اإلغاء  طلب  يف  2016/٥64م(   ( رقم  حتت  قيد  حيث  مب�سقط  اال�ستئناف 

واأتعاب  بامل�ساريف  �سده  امل�ستاأنف  وحتميل  الدعوى  ل�سالح  والق�ساء  امل�ستاأنف 

يف  يتمثل  وحيد  �سبب  اإىل  ا  ا�ستناداً عماين  ريال  وخم�سمائة  األف  وقدرها  املحاماة 

ومن�ساأ  الأ�سل  وتكييفه  حت�سيله  يف  والق�سور  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة 

الّدين واالإخالل بحق الدفاع لوجهني:

االأحكام  و�سقوط  احلق  ا�سل  تقادم اً بني  املحكمة  خل�ست  عندما  االأول,  الوجه 

االإجراءات  قانون  من  و)2٨٥(  التجارة  قانون  من   )92( باملادتني  عمالاً  التجارية 

اجلزائية الأن ال�سق املدين ال يخ�سع يف تنفيذه لالدعاء العام واإمنا يتم وفق القانون 

املدين اأي قانوين التجارة واالإجراءات املدنية والتجارية خا�سة اأن قانون املعامالت 

املدنية مل ي�سدر بعد اأثناء الواقعة يف 1999م.

بني  الرابطة  العالقة  طبيعة  تكييف  يف  املحكمة  اأخطاأت  عندما  الثاين,  الوجه 

الطرفني حيث كيفتها على اأنها عالقة مدنية واحلال اأنها عالقة جتارية بحته اإذ اأن 

امل�سـتاأنف ميتهن التجارة واأن مو�سوع التعامل جتاري )بيع عقار( ليخ�سع اإليه ذلك 

التعامل الأن �سراء العقارات كان بق�سد الربح لي�سقط احلكم بالتقادم الع�سري �سرورة 

اأن احلكم اجلزائي اال�ستئنايف رقم ) 2000/117م( �سدر يف 2000/10/1٥م يف 

واأحد  �سنة  ع�سر  اأربعة  مرور  بعد  اأي  201٥/9/14م  بتاريخ  التنفيذ  قيد  حني 

ا. ع�سر �سهراً
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باأن  مبذكرته  �سده  امل�ستاأنف  وكيل  الحظ  اال�ستئناف  �سحيفة  على  ا  ورداً وحيث 

امل�ستاأنف  حرره  �سيك  عن  نا�سئة  كونها  جتارية  ولي�ست  �سرفة  مدنية  املطالبة 

املادة )92(  واأن  للمطالبة بقيمته,  ا تقدم موكله بدعوى جزائية  �سلباً والرجتاعه 

الطرفان  يكون  اأن  ت�سرتط  الأنها  املاثلة  الوقائع  على  تنطبق  ال  التجارة  قانون  من 

اأقر  وقد  بع�سهما  قبل  التجارية  باأعمالهما  متعلقة  االلتزامات  تكون  واأن  تاجران 

تاجر  غري  �سده  امل�ستاأنف  وباأن  تاجر  باأنه  ا�ست�سكاله  ب�سحيفة  �سراحة  امل�ستاأنف 

بانق�ساء  اأي  الطويل  املدين  التقادم  انطباق  اإىل  يوؤدي  مما  ال�سرطني  اأحد  ليختل 

ا تبداأ من تاريخ �سدور احلكم النهائي )2000/10/1٥م( وبناءاً  خم�سة ع�سر �سهراً

على اأن ملف التنفيذ قيد يف 201٥/9/14م فاإن تلك املدة مل تنق�س.

امل�ستاأنف  واإلزام  التنفيذ  باإجراءات  وال�سري  اال�ستئناف  برف�س  يطالب  فاإنه  لذا 

بامل�ساريف ومبلغ )1٥00 ر.ع( األف وخم�سمائة ريال عماين اأتعاب حماماة.

بقبول   ..« مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/11/21م  وبجل�سة  وحيث 

امل�ستاأنف  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

ا على املادة )92( من قانون التجارة التي ت�ستوجب توفر �سرطني  بامل�ساريف«, تاأ�سي�ساً

لتطبيق التقادم الع�سري وهما اأن يكون الطرفان تاجران واأن تكون االلتزامات حمل 

الدعوى متعلقة باأعمالهما التجارية قبل بع�سهما البع�س مع ا�ستمرارها الأكرث من 

هو   ) التنفيذ  �سند   ( احلكم  و�سدور  امل�ستاأنف  مديونية  �سبب  اأن  على  وبناءاً  مرة 

وجود  دون  واحدة  ملرة  وهو  �سده  امل�ستاأنف  من  اأر�س  ا�ستثمار  ثمن  �سيكات  ا�سدار 

قانون  من   )92( املادة  فاإن  تاجران  الطرفان  كان  واأن  حتى  اأخرى  جتارية  اأعمال 

التجارة ال تنطبق ب�ساأن التقادم لعدم حتقق االعتياد, اأما املادة )340( من قانون 

املعامالت املدنية فهي تتعلق بااللتزام ولي�س باالأحكام.

بالنق�س  عليه  فطعن   ......... امل�ستاأنف  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلقى  مل  وحيث 

اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 

2016/12/26م موقعة من املحامي ....... املقبول اأمام هذه املحكمة بو�سفه وكيالاً 

عن الطاعن وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة ومت 

الطعن  رف�س  فيها  طلب  مبذكرة  عليها  فرد  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اإعالن 

فعقب الطاعن على هذا الرد مبذكرة �سمم فيها وكيله على ما ورد ب�سحيفة الطعن 

فرد املطعون �سده على هذا التعقيب مبذكرة مت�سك فيها وكيله بطلبه ال�سابق.



– 1212 –

ا  وحيث وبتاريخ 2017/4/1٨م قررت املحكمة وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتاً

اإىل حني الف�سل يف الطعن.

وحيث اأقيم الطعن على �سبب وحيد يتمثل يف خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

وتاأويله وتف�سريه واالإخالل بحق الدفاع لوجهني:

قانون  من   )92( املادة  وتطبيق  تف�سري  يف  املحكمة  اأخطاأت  عندما  االأول,  الوجه 

لتطبيق  ا  �سرطاً التاجرين  بني  التجارية  االأعمال  ا�ستمرار  جعلت  باأن  التجارة 

اجلمع  بها  يق�سد  مل  بها  الوارد  التزامات(   ( لفظ  اأن  اإذ  الع�سري  التقادم  اأعمال 

التعامل  العقدي ومل ت�سرتط االعتياد يف  بها االلتزام  واإمنا يق�سد  واال�ستمرارية 

التجاري, وقد ا�ستقر يف عقيدة احلكم املطعون فيه اأن طريف الدعوى تاجران كون 

ا بوجه  االأر�س �سبب ال�سيك هي �سناعة ا�ستثمارية واأن بيع العقار يعد عمالاً جتارياً

خا�س مما ي�ستوجب معه تطبيق التقادم الع�سري املن�سو�س عليه باملادة )92( من 

قانون التجارة.

الوجه الثاين, عندما اأخلت املحكمة بحق دفاع الطاعنة بالتفاتها عن طلب اإحالة 

الدعوى اإىل التحقيق ب�سماع املطعون �سده عن طبيعة عالقته التجارية بالطاعن 

االإثبات  باملادة )61( من قانون  التحقيق عمالاً  االأر�س على طاولة  وب�سط مو�سوع 

ا الأي تعنت من املطعون �سده ندب خبري ح�سابي ملراجعة ملف االأر�س لدى  وجتنباً

اإدارة ال�سجل العقاري وتقدمي تقرير حول النقاط املرخ�س به لال�ستغالل االأر�س 

حمل عقد البيع املربم بني الطرفني وهي طلبات جوهرية يتغري بها وجه الراأي يف 

الدعوى.

االأوراق  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  يطلب  الطاعن  فاإن  ذلك  �سوء  وعلى 

للمحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة اأو الت�سدي والق�ساء 

ل�سالح الدعوى وحتميل املطعون �سده بامل�ساريف واأتعاب املحاماة وقدرها )3000 

ر.ع( ثالثة اآالف ريال عماين عن درجتي التقا�سي.

ا على �سحيفة الطعن الحظ وكيل املطعون �سده مبذكرته باأن املطالبة  وحيث ورداً

يف  اأما  �سده,  املطعون  ل�سالح  الطاعن  حرره  �سيك  عن  نا�سئة  لكونها  �سرفة  مدنية 

خ�سو�س املادة ) 92( من قانون التجارة ت�سرتط �سرطان النطباق التقادم الع�سري 

ا واأن تكون االلتزامات حمل الدعوى متعلقة  وهما اأن يكون كل من املدين والدائن تاجراً
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باأعمالهما التجارية قبل بع�سهما البع�س وباعتبار اأن املطعون �سده غري تاجر اختل 

اأحد ال�سرطني لت�سبح املادة املذكورة غري �سارية على مو�سوع الدعوى املاثلة وهو ما 

التاجر تتقادم بانق�ساء خم�سة ع�سر �سنة وذلك  التاجر وغري  العالقة بني  يجعل 

لتنتهي  2000/10/1٥م  يف  اأي  املاثلة  احلالة  يف  اجلزائي  احلكم  �سدور  تاريخ  من 

املدة يف 201٥/10/14م يف حني اأن ملف التنفيذ مت قيده بتاريخ 201٥/9/14م, 

لذا فاإن املطعون �سده يطلب رف�س الطعن واإلزام رافعه بامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة 

ريال عماين اأتعاب حماماة.

وحيث عقب الطاعن على هذا الرد مبذكرة �سمم فيها وكيله على ما ورد ب�سحيفة 

الطعن فرد املطعون �سده على هذا التعقيب مبذكرة مت�سك فيها وكيله بطبله ال�سابق.

�ملحكمة 

- من حيث ال�سكل.

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع.

حيث اأن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب االأول للطعن ال�سالف اإيراده تف�سيالاً 

�سديد؛ ذلك اأن املادة )92( من قانون التجارة تقت�سي اأنه تتقادم التزامات التجار 

وت�سقط  �سنوات...  ع�سر  مب�سي  البع�س  بع�سهم  قبل  التجارية  باأعمالهم  املتعلقة 

مبرور ع�سر �سنوات االأحكام النهائية ال�سادرة يف املنازعات النا�سئة عن االلتزامات 

التجارية امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة«, ويخل�س من هذه املادة اأن التقادم املقرر 

من  اأو  بااللتزامات  الوفاء  ميعاد  حلول  تاريخ  من  اإال  اأثاره  ينتج  وال  ي�سري  ال  بها 

تاريخ �سدور االأحكام النهائية يف املنازعات النا�سئة عن االلتزامات التجارية ويكون 

طرفاها امللتزمان بها تاجرين اأما اإذا كانت جتارية بالن�سبة لطرف دون االآخر فال 

العامة  القواعد  وفق  احلالة  هذه  يف  االلتزام  ليتقادم  التقادم  ذلك  عليها  ي�سري 

بانق�ساء خم�سة ع�سر �سنة.

اأنه » تعد بوجه خا�س االأعمال االآتية  وحيث اقت�ست املادة )9( من ذات القانون 

اأعماالاً جتارية......4- �سراء العقار بق�سد الربح من بيعه بحالته االأ�سلية اأو بعد 

جتزئته وبيع العقار الذي ا�سرتي بهذا الق�سد.

ا بالن�سبة اإىل  وحيث اقت�ست املادة )13( من ذلك القانون اأنه« اإذا كان العقد جتارياً
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منهما  كل  التزامات  على  التجارة  قانون  اأحكام  �سرت  االآخر  دون  املتعاقدين  اأحد 

النا�سئة عن هذا العقد ما مل يوجد ن�س يق�سي بغري ذلك«.

وحيث وملا كان ذلك فباالطالع على اأوراق الدعوى يت�سح اأن طالب التنفيذ ) املطعون 

الطاعن (  املنفذ �سده )  201٥/9/14م ملطالبة  بتاريخ  ا  ا تنفيذياً ملفاً ( فتح  �سده 

2000/10/1٥م  بتاريخ  2000/117م(   ( رقم  االبتدائي اجلزائي  بتنفيذ احلكم 

القا�سي بتاأييد احلكم االبتدائي رقم ) 1999/44٥م( بتاريخ 1999/9/1م الذي 

اإطار الدعوى املدنية التابعة للدعوى العمومية باإلزام املتهم ) الطاعن(  ق�سى يف 

باأن يوؤدي للمطعون �سده مبلغ )32000 ر.ع( اثنني وثالثني األف ريال عماين قيمة 

ال�سيك ال�سادر عن االأول كقيمة قطعة اأر�س ا�سرتاها ق�سد ا�ستثمارها وهي معطيات 

متفق عليها من الطرفني دون اأن يجحدها اأي منهما.

ا للمادتني )9 و13(  وحيث يتاأكد من خالل ذلك اأن الطرفان يعتربان تاجران طبقاً

من قانون التجارة فاالأوىل خ�س�ست عملية �سراء وبيع العقار بق�سد الربح بجعلها 

من االأعمال التجارية والثانية اعتربت اأن قانون التجارة ي�سري على التزامات كل 

من الطرفني النا�سئة عن العقد خا�سة واأن املعاملة تعلقت ببيع و�سراء عقار ق�سد 

كل منهما ا�ستثمارها والربح كما اأنها مبنية على �سيك م�سلم من امل�سرتي مقابل ذلك 

العقار وهو ورقة جتارية وتعد من االأعمال التجارية عمالاً باملادة )9/9( من قانون 

التجارة مبا يعني من خالل ما ذكر اأعاله اأن االأمر يتعلق بالتزام جتاري ح�سل بني 

القانون  هذا  من   )92  ( املادة  �سرطا  ليتوفر  تاجران  يعدان  اللذان  الدعوى  طريف 

ركن  يف  يتمثل  املادة  هذه  لتطبيق  اآخر  ا  �سرطاً اأ�سافت  اال�ستئناف  حمكمة  اأن  غري 

معاملة  اإجراء  اأن  معتربة  الطرفني  بني  التجارية  املعامالت  وا�ستمرارية  االعتياد 

ا مع املادة ) 92(  واحدة بو�ساطة ذلك ال�سيك ال تعد جتارية وهو ما يتعار�س متاماً

التي ال ت�ستوجب اإال ال�سرطني املذكورين واملادة )1٨( من نف�س القانون التي تن�س 

ا من قام بعمل جتاري ب�سفة عر�سية دون اأن يتخذ التجارة  على اأنه« ال يعد تاجراً

حرفة له ومع ذلك تخ�سع املعاملة التجارية التي يقوم بها الأحكام قانون التجارة« 

مبعنى اأنه حتى ومل يكن ال�سخ�س ميتهن التجارة فاإن املعاملة العر�سية التي قام بها 

والتي ق�سد منها الربح تعد جتارية وتخ�سع لقانون التجارة وهو ما تاأكد من خالل 

ما �سبق اإيراده.

وحيث وبناءاً على ما تقدم وبحكم توفر �سرطا املادة )92( فاإنها تكون منطبقة من 
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حيث �سقوط االأحكام النهائية ال�سادرة يف املنازعات النا�سئة عن االلتزام التجاري 

مبرور ع�سر �سنوات من تاريخ �سدورها ومن ثم يكون احلكم اجلزائي اال�ستئنايف ذا 

حجية ق�سائية ونهائية لعدم وجود ما يفيد الطعن عليه من قبل الطاعن وباعتباره 

بتاريخ  �سده  املطعون  من  قدم  التنفيذ  طلب  واأن  2000/10/1٥م  يف  ا  �سادراً

201٥/9/14م اأي بعد اأكرث من ع�سر �سنني فاإن ذلك احلكم ) �سند التنفيذ ( يكون 

قد �سقط يف �سقه املدين مبرور املدة املقررة بتلك املادة مما يجعل احلكم املطعون فيه 

ا يف تطبيقه مبا يوجب نق�سه ب�سبب الطعن. ا للقانون وخمطئاً خمالفاً

اإجراءات  من  املزيد  اإىل  احلاجة  لعدم  فيها  للف�سل  �ساحلة  الدعوى  اأن  وحيث 

االإثبات فاإنه 

املحكمة  تت�سدى  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( للمادة  اإعماالاً 

امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  وذلك  م�سقط  )2016/٥64م(  رقم  اال�ستئناف  ملو�سوع 

بالتقادم  املدين  �سقه  يف  تنفيذه  يف  امل�ست�سكل  احلكم  ب�سقوط  جديد  من  والق�ساء 

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعن 

طبق املواد )1٨3, 227, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

لال�ستئناف رقم )2016/٥64م( م�سقط وذلك باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء من 

جديد ب�سقوط احلكم امل�ست�سكل يف تنفيذه يف �سقه املدين بالتقادم واإلزام املطعون 

�سده بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي وهذا الطعن ورد الكفالة للطاعن   ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/30م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)22٨(

الطعن رقم 2017/6٥7م

اإثبات )كتابة- عك�س- جتارة( 

اإثبات ما يجاوز هذا الدليل  - اأو  اإثبات عك�س ما ا�ستمل عليه دليل كتابي  يجوز 

بكافة طرق االإثبات باملواد التجارية ك�سهادة ال�سهود.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن املطعون 

�سدها ) ... ( اأقامت الدعوى التجارية رقم  )2017/70م( يف 2017/1/19م اأمام 

املحكمة االبتدائية مب�سقط تطلب باإلزام الطاعن ) ... ( بف�سخ العقد بينهما ورد 

املبلغ )٥000 ر.ع( خم�سة اآالف ريال عماين قيمة العقد و�سداد الغرامة ح�سب البند 

ا من 2016/10/21م  ا يومياً الثاين من العقد وقدرها) ٥0 ر.ع( خم�سون رياالاً عمانيًّ

وحتى 2017/1/19م مبلغ)4000 ر.ع( اأربعة اآالف ريال عماين وما ي�ستجد حتى 

اإنها تعاقدت معه على تك�سري وهدم اجلبل يف قطعة  ا لذلك:  ال�سداد. وقالت �سنداً

االأر�س اململوكة لها مع التخل�س من خملفات الهدم مقابل خم�سة اآالف ريال عماين 

2016/٨/21م وحتى  �سددت له املبلغ وكانت املدة املتفق عليها بالعقد �سهرين من 

2016/10/20م وعند التاأخر يلزم بالغرامة املالية عن كل يوم تاأخري )خم�سون 

ا( لكنه مل يلتزم بذلك. رياالاً عمانيًّ

واإلزام  العقد  بف�سخ  املحكمة  ق�ست  لذا   , اإعالنه  رغم  اجلل�سة  الطاعن  يح�سر  مل 

املنعقدة  بجل�ستها  عداه  ما  ورف�س  عماين  ريال  اآالف  خم�سة  املبلغ  اأداء  الطاعن 

2017/2/2٨م. فا�ستاأنف الطاعن احلكم اأمام حمكمة ا�ستئناف م�سقط باال�ستئناف 

تطبيق  يف  للخطاأ  احلكم  اإلغاء  ا  طالباً 2017/3/30م  يف  2017/330م(   ( رقم 

ودفع  الدعوى  �سند  بالعقد  �سلته  نفى  اأنه  حالة  الدفاع  بحق  واالإخالل  القانون 
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ب�سوريته ويطلب اإحالة الدعوى للتحقيق ب�سماع �سهود ) �سقيقي املدعية(. حمكمة 

اال�ستئناف بجل�ستها 2017/٥/٨م ق�ست برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

العقد م�ست�سهدة باملادة )270( من  ا على عدم �سحة نعي الطاعن ب�سورية  تاأ�سي�ساً

قانون املعامالت املدنية م�سيفة اأن القاعدة يف هذا ال�ساأن اأنه ال يجوز للمتعاقدين 

وخلفهما العام اإثبات ما يخالف الكتابة اإال بالكتابة اأي اأن ي�سطنعا ورقة تثبت فيها 

حقيقة العالقة بينهما )ورقة ال�سد( وملا ادعى الطاعن ب�سورية العقد يف حني اأن 

هذه ال�سورية ال ميكن اإثباتها اإال بالكتابة ولي�س ب�سهادة ال�سهود.

فطعن الطاعن على احلكم اأمام املحكمة العليا ب�سحيفة اأودعها حماميه املقبول لدى 

ا وكالته القانونية عن الطاعن وما  هذه االأخرية اأمانة �سرها يف 2017/6/٨م مرفقاً

يثبت �سداد الر�سم والكفالة املقررة.

نعى الطاعن على احلكم املطعون فيه باخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل 

واالإخالل بحق الدفاع؛ وذلك عندما فهمت املحكمة خطاأ دفعه ب�سورية االتفاقية 

ا  ا اآخر وهو تخلي�س معاملة خا�سة باملطعون �سدها يف البلدية طالباً واأنها تعني اأمراً

على  الطعن  عن  يختلف  االتفاقية  ب�سورية  فالطعن  يف  للتحقيق  املو�سوع  اإحالة 

وجود االتفاقية وبنودها مما يجوز اإثباته ب�سهادة ال�سهود.

قانون  من   )2/24٨  ( املادة  لن�س  اإعماالاً  امل�سورة  بغرفة  الطعن  الهيئة  نظرت 

الطعن  �سحيفة  اأحيلت  لذا  با�ستكماله  فاأمرت  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

العليا  املحكمة  لدى  املقبول  حماميها  طريق  عن  عليها  ردت  التي  �سده  للمطعون 

مطالبة رف�س الطعن.

�ملحكمة 

وحيث اأن النعي على احلكم املطعون فيه مبا ذكر من اأ�سباب الطعن �سديد؛ ذلك اأن 

املراد منه ثم  املطعون يف حكمها متحي�س دفاع اخل�سم وفهم  املو�سوع  على حمكمة 

�سدها  واملطعون  بينه  العقد  ب�سورية  الطاعن  دفع  وملا  عليه.  القانون  حكم  اإنزال 

ذلك  املطعون  احلكم  رف�س  فاإن  �سماهم  اللذين  ال�سهود  ب�سهادة  ذلك  اإثبات  وطلب 

بحجة اأن االإثبات يف دعوى احلال يتم بالكتابة, فاإنه اأخطاأ يف فهم القانون كما اأخل 

اأباح اإثبات االأعمال التجارية بكل و�سائل االإثبات  بحق الدفاع ذلك اأن امل�سرع قد 

91( من قانون التجارة التي اأكدت على جواز االإثبات يف املواد  عمالاً بن�س املادة ) 
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ا كانت قيمتها بكافة طرق االإثبات ما مل ين�س القانون على خالف ذلك  التجارية اأياً

وفيما عدا االأحوال التي يوجب فيها القانون االإثبات بالكتابة يف املواد التجارية 

فاإنه يجوز اإثبات عك�س ما ا�ستمل عليه دليل كتابي اأو اإثبات ما يجاوز هذا الدليل 

بكافة طرق االإثبات باملواد التجارية ك�سهادة ال�سهود مما كان ي�ستوجب متكني احلكم 

للطاعن من حتقيق دعواه, اأما واأنها مل تفعل فقد عّر�ست حكمها للنق�س.

مما يعني واحلال ما تقدم نق�س احلكم واالإحالة اإىل املحكمة م�سدرته لتق�سي فيه 

من جديد بهيئة مغايرة.

وحيث يلزم املطعون �سده امل�ساريف مع رد الكفالة للطاعن عمالاً بن�س املادة)260( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

للمحكمة  واالإحالة  بنق�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

م�سدرته لتق�سي فيه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعن واإلزام املطعون 

�سدها امل�ساريف ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/30م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  عـبـداالإلــــه  د.  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر, وتوفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)229(

الطعن رقم 2017/137م

حتكيم )بطالن- اأ�سباب- طعن( 

اأ�سباب الطعن باالأحكام ال�سادرة من جهة الق�ساء العادي ال تعد من االأ�سباب التي  -

ت�سلح للنعي بالبطالن على حكم التحكيم باعتبار اأن التحكيم طريق ا�ستثنائي 

ا لن�س املادة )٥2( من قانون التحكيم ال�سادر  لفح�س املنازعات واأن اأحكامه طبقاً

ال�سلطاين )97/47م( واملعدل ب )2007/3م( ال تقبل الطعن عليها  بالر�سوم 

باأي طريق من طرق الطعن املقررة قانوناًا واإمنا يجوز رفع دعوى ببطالن حكم 

املواعيد  ويف  منه   )٥3( باملادة  املبينة  احلاالت  احدى  توافرت  اإذا  التحكيم 

وباالإجراءات املحددة باملادة )٥4( من ذات القانون.

الوقائع

اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبيني  ما  على  الوقائع  تتح�س 

يف  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  اأقامت  �س.م.م(   ...... �سركة   ( �سدها  املطعون 

2014/11/12م اأمام حمكمة ا�ستئناف م�سقط برقم )2014/702م( �سد الطاعنة  

) �سركة ....... �س.م.م( بطلب بطالن حكم التحكيم ال�سادر بتاريخ 2014/٨/17م 

مع اإلزامها امل�ساريف واالأتعاب.

ا  اإثر حدوث خالف بني الطرفني ا�ست�سدرت الطاعنة قراراً ا لدعواها  وقالت �سرحاً

يف  ال�سروع  وبعد  2013/23م(   ( برقم  2013/12/٥م  بتاريخ  فرد  حمكم  بتعيني 

عملية التحكيم تقدمت طالبة التحكيم ) الطاعنة( ب�سحيفة دعوى حتكيمية دون 

املطعون  املتحكم �سدها )  النزاع وردت عليها  اأي طلبات يف مو�سوع  اأن حتتوي على 

املو�سوع  يف  النظر  بعدم  فيها  تطالب  2014/1/23م  يف  موؤرخة  مبذكرة  �سدها( 

لعدم �سحة واليتها نتيجة خمالفة �سرط التحكيم واملطالبة مبراعاة االإجراءات 
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الذي  النزاع  ت�سوية  يف  رغبتها  حالة  يف  املهند�س  على  النزاع  وعر�س  ال�سحيحة 

2014/2/23م بعدم قبول  ا يف  ا موؤرخاً اأ�سدرت قراراً التحكيم  اأن هيئة  اإال  تدعيه 

ذلك  �سوء  وعلى  التحكيم  اإجراءات  يف  وال�سري  �سدها  املتحكم  من  املقدم  الدفع 

ا�ستمرت معظم جل�سات التحكيم لكن بدون اأمني �سر. وبتاريخ 2014/٨/17م اأ�سدرت 

 ( قدره  ا  مبلغاً للمحكمة  توؤدي  باأن  �سدها  املتحكم  باإلزام  حكمها   ).....( املحّكمة 

واأربعون  وثالثة  واأربعمائة  ا  األفاً وت�سعون  وثالثة  ت�سعمائة  ر.ع(   993443.20٨

ا حتت�سب من  ا ومئتني وثمان بي�سات وفوائد تاأخرييه بواقع )17%( �سنوياً رياالاً عمانيًّ

ا بها فقد  2013/٨/1م وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي للمبلغ وهو حكم جمحفاً تاريخ 

اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  201٥/3/9م  بتاريخ  ببطالنه.  للق�ساء  دعواها  اأقامت 

بعدم قبول دعوى البطالن واألزمت املدعية م�ساريفها واأتعاب املحاماة.

والتي  العليا  املحكمة  لدى  النق�س  بطريق  احلكم  هذا  على  �سدها  املطعون  طعنت 

حكمت يف 2016/3/29م بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة اإىل حمكمة ا�ستئناف 

الدعوى لدى املحكمة وبتاريخ  واإذ تداول نظر  م�سقط لتحكم فيها بهيئة مغايرة. 

2014/٨/17م.  بتاريخ  ال�سادر  التحكيم  حكم  ببطالن  ق�ست  2016/12/22م 

طعنت الطاعنة على هذا احلكم بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر 

ا بها �سند الوكالة وما يفيد �سداد  املحكمة العليا موقعة من حمام مقبول اأمامها مرفقاً

االأمانة والر�سم املقررين قانوناًا.

اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فا�ستعملت حقها يف الرد مبذكرة اختتمتها 

بطلب رف�س الطعن, وقدمت الطاعنة مذكرة بالتعقيب على رد املطعون �سدها بطلب 

نق�س احلكم والت�سدي ملو�سوع الدعوى, كما قدمت املطعون �سدها مبذكرة بالتعقيب 

على تعقيب الطاعنة اختتمتها بطلب رف�س الطعن.

�ملحكمة

وحيث اأن مما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه الف�ساد يف اال�ستدالل ويف بيانه 

تقول اإن احلكم ا�ستند يف ق�سائه ببطالن حكم التحكيم من خلو ملف التحكيم من 

ثمة مطالبة للمدعى عليها ) الطاعنة ( باملبلغ املحكوم لها به ال يف عقد امل�سارطة 

املبلغ  حتديد  ومن  التحكيم  فرتة  طوال  اجلل�سات  حما�سر  اأو  2014/1/1م  املوؤرخ 

مبطالبتها  التحكيم  طلب  قبل  �سدها  املطعون  اإنذار  وعدم  2014/6/24م  يف  اإال 

ق�ساءه  ورتب  الطرفني  بني  االتفاقية  ارفاق  من  التحكيم  ملف  وخلو  مب�ستحقاتها 
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ببطالن حكم التحكيم حني اأن االتفاق بني الطرفني ين�س بالبند الرابع من فقرة 

اأوالاً بعقد م�سارطة التحكيم اأن تكون الطلبات الواردة بناءاً على املذكرات وحما�سر 

اجلل�سات ويف البند الثاين:....... قبول تبادل املذكرات وحما�سر اجلل�سات لبيان 

اأو  بالزيادة  طلباته  تعديل  طرف  الأي  يحق  اأنه  على  االتفاق  مت  وقد  الطلبات. 

تقدمي  عن  وف�سالاً  املرافعة  باب  غلق  قبل  بالطلبات  ختامية  مذكرة  يف  النق�سان 

2014/1/1م حتى  الطاعنة مذكرات بدفاعها وطلباتها طوال التحكيم من تاريخ 

2014/6/24م وتقدمي كافة امل�ستندات املطلوبة وكذا اإنذارها للمطعون �سدها يف 

2013/7/2٨م عن طريق وكيلها القانوين ب�سداد م�ستحقاتها ومت اإ�ستالم االإخطار 

اإتفاقية التحكيم مبلف التنفيذ  والتوقيع عليه وذلك قبل اللجوء للتحكيم, وكذا 

ومنها  م�ستندات  من  حواه  وما  التنفيذ  ملف  على  اإطالعه  الناق�س  احلكم  واإثبات 

امل�ستحق  باملبلغ  اإعتمد عليها احلكم يف ق�سائه  التي  وامل�ستندات  التحكيم  اإتفاقية 

للطاعنة وهو ما يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�سه.

اأن النعي �سديد؛ ملا كان البنّي من مطالعة احلكم ال�سادر من هيئة التحكيم  وحيث 

اأنه قد ا�ستوفى االأو�ساع القانونية وال�سكلية التي ن�س عليها يف قانون التحكيم وقد 

ا وقائع النزاع وم�ستندات طريف التحكيم ومذكرات دفاعهم ودفوعهم  جاء مت�سمناً

و�سحيحة  �سليمة  اأ�س�س  وعلى  �سائغ  برد  البطالن  دعوى  حمل  احلكم  واجهها  التي 

تتفق و�سحيح القانون ف�سالاً عن اأنه اأقام ق�ساءه باإلزام املطعون �سدها باملبلغ املق�سي 

به على ما خل�س اإليه من االأوراق وامل�ستندات املقدمة بالدعوى والفواتري الثابتة 

مراحل  طوال  عليها  الطعن  ودون  امل�سروع  اإ�ست�ساري  من  واملعتمدة  املديونية  بتلك 

اأو الطعن عليها بثمة مطعن بثبوت مديونيتها باأ�سباب  التحكيم من املطعون �سدها 

اإليه من بطالن  اإنتهى  فيما  فيه  املطعون  كافية حلمل ق�ساءه فيكون احلكم  �سائغة 

احلكم وتعييبه بالق�سور املبطل قد جاء على غري اأ�سا�س نتيجة اإ�ستدالله الفا�سد 

وخمالفته الثابت باأوراق الدعوى وم�ستنداتها مبا يعيبه وي�ستوجب نق�سه.

 ( رقم  اال�ستئناف  يف  بالف�سل  تت�سدى  فاملحكمة  مرة  الثاين  الطعن  اأن  وحيث 

�سدها  املطعون  اأوردتها  التي  االأ�سباب  وكان  م�سقط.  ا�ستئناف  2014/702م( 

جهة  من  ال�سادرة  االأحكام  على  للطعن  ا  اأ�سباباً ت�سلح  كانت  واأن  دعواها  ب�سحيفة 

بالبطالن على حكم  للنعي  ت�سلح  التي  االأ�سباب  اأنها ال تعد من  اإال  العادي  الق�ساء 

ا  التحكيم باإعتبار اأن التحكيم طريق اإ�ستثنائي لفح�س املنازعات واأن اأحكامه طبقاً

97/47م(   ( ال�سلطاين  بالر�سوم  ال�سادر  التحكيم  قانون  من   )٥2  ( املادة  لن�س 
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2007/3م( ال تقبل الطعن عليها باأي طريق من طرق الطعن املقررة  واملعدل ب ) 

احلاالت  احدى  توافرات  اإذا  التحكيم  حكم  ببطالن  دعوى  رفع  يجوز  واإمنا  قانوناًا 

املبينة باملادة ) ٥3( منه ويف املواعيد وباالإجراءات املحددة باملادة )٥4( من ذات 

ا من احلاالت التي وردت على �سبيل  القانون وكانت هذه االأ�سباب ال تندرج حتت اأياً

احل�سر باملادة �سالفة البيان لقبول دعوى البطالن على حكم التحكيم االأمر الذي 

تق�سي معه املحكمة بعدم قبول دعوى البطالن مع اإلزام املدعية ) املطعون �سدها ( 

مب�ساريف الطعن واال�ستئناف مع رد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

اإلزام  مع  البطالن  دعوى  قبول  بعدم  )2014/702م(  رقم  اال�ستئناف  يف  ا  جمدداً

املطعون �سدها م�ساريف الطعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/1/30م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)230(

الطعن رقم 2017/421م

اخت�سا�س )مكاين - معيار – بطاقة �سخ�سية( 

املرجع يف حتديد االخت�سا�س املكاين هو عنوان الطاعن ببطاقته ال�سخ�سية. -

الوقائع

اأن  تتلخ�س وقائع الدعوى على ما يبني من احلكم املطعون فيه واأوراق الدعوى يف 

�سد  ال�سيب   ابتدائية  اأمام  )201٥/626م(  رقم  حتت  دعوى  اأقام  �سده   املطعون 

و�ستة  مائتان  وقدره  ا  مبلغاً له  يوؤدي  باأن  باإلزامه  احلكم  ختامها  يف  طلب  الطاعن  

ا والفائدة بواقع )7%( �سبعة  ا وثالثمائة وثالثة وثمانون رياالاً عمانيًّ وخم�سون األفاً

باملائة من تاريخ رفع الدعوى اإىل متام ال�سداد والت�سريح ببيع االأر�س املرهونة يف 

ريال  وخم�سمائة  األف   ) ر.ع   1٥00( مبلغ  ب�سداد  واإلزامه  ال�سداد  يف  الف�سل  حال 

ل�سراء  املدعى عليه حت�سل على قر�س  اإن  القول  �سند من  وامل�ساريف  على  عماين 

منزل مببلغ )2٥0000 ر.ع( مائتان خم�سون األف ريال عماين بفائدة قدرها )%7( 

ا وقام بت�سجيل رهن عقاري على قطعة االأر�س ال�سكنية رقم )1٥3( باملربع  �سنوياً

)2( والكائنة مبرتفعات بو�سر وبلغت املديونية قيمة املطالبة.

حكمت  2016/12/26م  وبجل�سة  االبتدائية.  املحكمة  اأمام  الدعوى  وتداولت 

باإلزام املدعى عليه باأن توؤدي للمدعي مبلغ )274671.3٨٨ ر. ع( مائتان واأربعة 

وثمانون  وثمانية  وثالثمائة  عماين  ريال  و�سبعني  وواحد  و�ستمائة  األف  و�سبعني 

ا من تاريخ احلكم يف الدعوي واألزمته امل�ساريف  بي�سة والفائدة بواقع )7%( �سنوياً

تقرير  على  ق�سائها  واأ�س�ست  ذلك  على  زاد  ما  ورف�ست  حماماة  اأتعاب  ريال  ومائة 

اخلبري املنتدب.

رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعن  الثاين   عليه  املدعى  لدى  قبوالاً  احلكم  يلق  ومل 
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وبجل�سة  الثانية.  الدرجة  حمكمة  اأمام  الدعوى  وتداولت  )2017/24م(. 

املو�سوع يف اال�ستئناف االأ�سلي  2017/4/11م حكمت بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف 

رقم )2017/24م( بتعديل احلكم امل�ستاأنف باإلزام امل�ستاأنف �سده بالفائدة )%7( 

ا من 2016/11/1م اإىل متام ال�سداد مع الت�سريح ببيع العقار املرهون  ا اعتباراً �سنوياً

امل�ستاأنف  واإلزام  ذلك  عدا  فيما  وتاأييده  ال�سداد  عدم  حالة  يف  للمديونية  ا  �سداداً

�سده بامل�ساريف. ويف اال�ستئناف املقابل رقم )2017/2٥م( برف�سه واألزمت رافعه 

بامل�ساريف واأتعاب حماماة قدرها )100ر.ع(.

بالطعن  بالنق�س  عليه  فطعن  الطاعن  لدى  قبوالاً  املذكور  الق�ساء  يلق  مل  وحيث 

بتاريخ  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  )2017/٥79م(  رقم 

2017/٥/17م بو�ساطة حمامي خمول له الرتافع اأمام املحكمة العليا وقدم ما يفيد 

خال�س الر�سوم والكفالة.

وحيث ا�ستند الطاعن يف �سحيفة الطعن اإىل االأ�سباب االآتية:

من   )44( املادة  خمالفة  مبقولة  وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  االأول:  حا�سل 

الأن  بالنظر  ال�سيب  حمكمة  اخت�سا�س  لعدم  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

مقره خارج نطاق اخت�سا�سها واملطعون �سده علي علم بذلك و�سند امللكية به موقع 

االأر�س املمول من البنك وامل�سكون من الطاعن ببو�سر ومل جتب حمكمة اال�ستئناف 

عن هذا الدفع.

حا�سل ال�سبب الثاين: بطالن �سحيفة الدعوى وعدم انعقاد اخل�سومة بني الطرفني 

تقرير  على  انبنى  ملا  احلكم  واأخطاأ  به  موجود  غري  بعنوان  الطاعن  اإعالن  لتعمد 

خبري رغم عدم اإعالن الطاعن للح�سور اأمام اخلبري وعدم االجتماع به, وانتهي اإىل 

الدعوى ملحكمة  واإعادة  بنق�س احلكم  املو�سوع  �سكالاً ومن حيث  الطعن  طلب قبول 

و)٥000ر.ع(  بامل�ساريف  �سده  املطعون  واإلزام  مغايرة  بهيئة  لنظره  اال�ستئناف 

اأتعاب حماماة.

ورد املطعون �سده باأن العربة مبقر االإقامة والطاعن يقيم باخلو�س ح�سب بطاقته 

ورقم  �سكة  رقم  الطاعن  وذكر  ببو�سر  اإقامته  تعني  ال  لالأر�س  وملكيته  ال�سخ�سية 

لي�ست  فاإن رقم القطعة  انعقاد اخل�سومة  امللكية وبخ�سو�س  منزل ال حتملهم �سند 

وزوده  ي�ستطع  فلم  بالطاعن  االت�سال  حاول  فاإنه  للخبري  بالن�سبة  ا  وثالثاً عنواناًا, 
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واإلزام  الطعن  اإىل طلب رف�س  املرات وانتهى  البنك برقم هاتفه وات�سل به عديد 

الطاعن بامل�سروفات.

�ملحكمة

من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن جميع �سيغه ال�سكلية املقررة قانوناًا ومن ثم فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع:

حيث اأن نعي الطاعنة على احلكم الطعني خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه مبقولة 

املرجع يف حتديد االخت�سا�س  اأن  ذلك   �سديد؛  نعي غري  املحكمة  عدم اخت�سا�س 

املكاين هو عنوان الطاعن ببطاقته ال�سخ�سية باخلو�س بال�سيب وكان على الطاعن 

اإعالن البنك مبقره اجلديد اإن كان خا�سة واأن ملكية االأر�س ال تفيد اأنه اأقام عليها 

منزالاً يقيم به وله رقم وب�سكة مرقمة وال يطالب البنك با�ستنتاج هذه املعلومات 

وبالتايل فاإن اخت�سا�س حمكمة ال�سيب للنظر يف طريقه.

حيث اأن النعي على احلكم الطعني بطالن ال�سحيفة وعدم انعقاد اخل�سومة لتعمد 

البنك اعالن الطاعن بغري عنوانه نعي يف غري حمله لعدم ثبوت تعمد البنك اعالنه  

اإليه  ال�سخ�سية كما �سبقت االإ�سارة  اأورد عنوانه املذكور ببطاقته  بغري عنوانه بل 

وبناء على ذلك تعترب اخل�سومة منعقدة قانوناًا.

حيث اأن النعي على احلكم الطعني اعتماده على تقرير اختبار مل يعلن الطاعن هو 

دفع مل ي�سبق الدفع به اأمام حمكمة اال�ستئناف وال يجوز الدفع به الأول مرة اأمام 

املحكمة العليا.

وملا كان ذلك كذلك وكان احلكم ال�سادر مطابقا للقانون فانه يتجه رف�س الطعن.

حيث حتمل امل�ساريف القانونية على الطاعنة.

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )261( للمادة  اعماالاً  الكفالة  م�سادرة  يتجه  حيث 

والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

الطاعنة  واألزمت  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

بامل�سروفات وم�سادرة الكفالة ».



– 1226 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/2/6م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)231(

الطعن رقم 2017/60٥م

�سركة )مدير – �سلطة- م�سفي( ( 

�سلطة مديري وجمل�س اإدارة ال�سركة عن متثيل ال�سركة تنتهي مبقت�سى املادة  -

املمثل  هو  املعني  امل�سفي  ي�سبح  وبالتايل  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )16(

الوحيد لل�سركة اأمام املحكمة.

الوقائع 

اأن  تتلخ�س وقائع الدعوى على ما يبني من احلكم املطعون فيه واأوراق الدعوى يف 

املطعون �سدها االأويل اأقامت دعوى حتت رقم)2017/4٨6م( اأمام ابتدائية ال�سيب 

�سد املطعون �سدهم الثالثة طالبة اإلزامهم باأن يوؤدوا لها بالت�سامن واالنفراد مبلغ 

)31٥93.066 ر. ع( واحد وثالثني األف وخم�سمائة وثالثة وت�سعني ريال عماين 

عماين  ريال  اآالف  ع�سرة  ومبلغ)10000ر.ع(  ال�سيكات  قيمة  بي�سة  و�ستني  و�ستة 

األف  ر.ع(  و)1٥00  والر�سوم  امل�ساريف  مع  بها  حلقت  التي  االأ�سرار  عن  ا  تعوي�ساً

وخم�سمائة ريال عماين اأتعاب حماماة.

على �سند من القول اإن املدعية)�سركة ...... ( اأقامت تعامالت جتارية مع الطاعنة 

)�سركة ........ ( اأ�سفرت عن مديونية �سبعة �سيكات م�سحوبة على البنك االأهلي 

لعدم  اخلال�س  لعدم  وارتدت  الثاين  �سده  واملطعون  الثاين  الطاعن  ام�ساء  حتمل 

كفاية الر�سيد و�سجلت دعوى جزائية رقم )201٥/264٥م( �سد موقعي ال�سيكات 

ثالثة  بال�سجن  ومعاقبتهما  ا  جزائياً باإدانتهما  2016/1/1٨م  بتاريخ  ا  حكماً و�سدر 

ا مع وقف عقوبة ال�سجن وعدم قبول الدعوى  اأ�سهر والغرامة ع�سرين رياالاً عمانيًّ

درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الدعوى  وتداولت  احلال  دعوى  املدعية  فاأقامت  املدنية 

وبجل�سة 2016/10/19م ق�ست باإلزام املدعى عليهم بالت�سامن واالإنفراد باأن يوؤدوا 
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للمدعية)31٥93.066 ر.ع( واحد وثالثني األف وخم�سمائة وثالثة وت�سعني ريال 

ا عن ال�سرر مع امل�ساريف ومائة ريال  عماين و�ستة و�ستني بي�سة واألف ريال تعوي�ساً

عماين اأتعاب حماماة.

ومل يلق احلكم قبوالاً لدى املدعى عليهما االأول والثاين فطعنا عليه باال�ستئناف رقم 

)2017/37م(.

حكمت  2017/٥/2م  وبجل�سة  الثانية,  الدرجة  حمكمة  اأمام  الدعوى  وتداولت 

واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول 

امل�ستاأنفني بامل�ساريف.

عليه  فطعنا  والثاين   االأويل  الطاعنان  لدى  قبوالاً  املذكور  الق�ساء  يلق  مل  وحيث 

اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  رقم)2017/60٥م(  حتت  املاثل  بالطعن  بالنق�س 

ا بها  �سر املحكمة العليا بتاريخ 2017/٥/24م موقعة من حمامي مقبول اأمامها مرفقاً

�سند الوكالة وم�سحوبة مبا يفيد �سداد الر�سوم املقررة والكفالة.

وحيث ا�ستند الطاعن يف �سحيفة الطعن اإىل االأ�سباب االآتية:

بالدفاع   واالإخالل  االإجراءات  لبطالن  وبطالنه  القانون  خمالفة  االأول  حا�سل 

تدخل  مل  �سدها  املطعون  علم  ورغم  الت�سفية  حتت   )  ....... )�سركة  اإن  مبقولة 

ال�سركة  باأن  املتهم باحلكم اجلزائي  اإ�سارة  واإدخاله  رغم  اإعالنه  يقع  امل�سفي ومل 

غري  على  القيام  رغم  درجة  اأول  حكم  اال�ستئناف  حمكمة  واأيدت  الت�سفية   بطور 

ذي �سفة ورغم دفع الطاعنني باأن ال�سركة حتت الت�سفية منذ 201٥/7/21م قبل 

رفع الدعوى ح�سب قرار ت�سفية وتعيني امل�سفي باجلريدة الر�سمية رقم)1107( 

201٥/7/21م كما خالفت املحكمة القانون ملا ذهبت اإىل اإعالن الطاعنان  بتاريخ 

الثابت باحلكم  امل�سفي ح�سب  املختار وهو  املطعون �سدها مبحلها  بالن�سر رغم علم 

اجلزائي ومل يقع اإتباع اخلطوات االأولية لالإعالن قبل الن�سر وفق املواد   )9, 10, 

13( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ووقع ذكر عنوان خاطئ الأن املنزل هو 

رقم)3009( ولي�س كما جاء بال�سحيفة.

وخالفت القانون ملا رف�ست الدفع بعدم جواز النظر الدعوى ل�سبق النظر يف الدعوى 

املدنية يف الق�سية اجلزائية وحاز احلكم حجية االأمر املق�سي فيه.
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واأخطاأ احلكم ملا ق�سي بالت�سامن الأن ال�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  واالأ�سل عدم 

ا  م�سوؤولية ال�سركاء فيها عن الديون ما مل يكونوا كافلني وكان الطاعن الثاين مفو�ساً

بالتوقيع وم�سوؤوليته تقت�سر على القيمة اال�سمية حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة.

مطالب  الدائن  الأن  التجارية  ال�سركات  قانون  من  املادة)2٥(  احلكم  خالف  كما 

بتقدمي مطالبة خالل ال�ستة اأ�سهر من الت�سفية و�سقط بذلك حقهم.

وانتهيا اإىل طلب قبول الطعن �سكالاً ومن حيث املو�سوع الت�سدي لال�ستئناف واإلغاء 

واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  ا  واحتياطيًّ الدعوى  ورف�س  امل�ستاأنف  احلكم 

اأو ملحكمة اأول درجة الإدخال امل�سفي واإعالنه ومن  الدعوى اإىل املحكمة املخت�سة 

ثم الف�سل ورد الكفالة للطاعنني.

وردت املطعون �سدها االأويل اأن  حكمي اأول درجة وثاين درجة وافقا تطبيق القانون 

وقد ح�سرا الطاعنان اأمام حمكمة اال�ستئناف واأعلنا يف الطور االبتدائي وبالن�سبة 

للت�سفية فلم يقع اإعالنها ومل يطلب منها ادخالها  وبخ�سو�س احلكم اجلزائي فاإنه 

مينع  وال  وجيها  ال�سيكات  موقعي  �سد  القيام  اأن  كما  املطالبة  حق  �سقوط  يعني  ال 

القانون مالحقتهم طالبة رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون عليه.

�ملحكمة 

من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن جميع �سيغه ال�سكلية املقررة قانوناًا ومن ثم فهو مقبول �سكالاً

من حيث املو�سوع:

اأنه  ذلك؛  �سديد  نعي  القانون  خمالفة  الطعني  احلكم  على  الطاعنة  نعي  اأن  حيث 

تاريخ  من  ا  اعتباراً دخلت  باأنها  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  مت�سكت  الطاعنة  اأن  تبني 

لل�سركة  قانوين  م�سفي  اإقامة  ومتت  االختيارية  الت�سفية  طور  يف  201٥/7/21م 

الت�سفية  قيد  ال�سركة  وهي  الطعن  مقدم  اأن  باال�ستئناف  الطعن  مبذكرة  وجاء 

وميثلها امل�سفي ومل يجب احلكم الطعني على هذا الدفع.

ال�سركاء  اجتمع  201٥/٥/26م  بتاريخ  اأنه  املقدمة  امل�ستندات  من  تبني  وحيث 

وخماطبة  للمحاماة  مكتب.....  طريق  عن  ال�سركة  ت�سفية  يتم  اأن  على   واتفقوا 

كما  الت�سفية   اأعمال  بتنفيذ  املذكور  املكتب  بتفوي�س  املخت�سة  احلكومية  اجلهات 

اأعمال  بدء  عن  االإعالن  مت  اأنه  عدد)1127(  الر�سمية  اجلريدة  ن�سخة  من  تبني 

ت�سفية �سركة......... امل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل التجاري بالرقم)10٨72331( 
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201٥/٥/26م واأن للم�سفي حق متثيل ال�سركة يف  ا الإتفاق ال�سركاء املوؤرخ يف  وفقاً

الت�سفية اأمام الغري وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي يف كافة االأمور التي تتعلق باأعمال 

ال�سركة, كما يدعو امل�سفى مبوجب هذا االإعالن دائني ال�سركة للتقدم بادعاءاتهم 

�سد ال�سركة مدعمة بامل�ستندات الثبوتية على العنوان املذكور اأعاله وعلى كل من 

عليه حقوق لل�سركة  اأن يوؤديها للم�سفي على العنوان امل�سار اإليه كما قدمت الطاعنة 

اجتماع  مبح�سر  تعلمها    ...... ل�سركة  موجه  201٥/6/29م  يف  ا  موؤرخاً ا   خطاباً

ال�سركاء وقرارهم ت�سفية ال�سركة ومطالبتها بتقدمي طلباتها فور ن�سر االإعالن.

حيث جاء باحلكم اجلزائي رقم )201٥/264٥م(  ال�سادر بتاريخ 2016/1/1٨م 

ت�سريح الطاعن الثاين باأن ال�سركة يف طور الت�سفية بالوقت احلايل واأن املدعية 

على علم.

وحيث اأن  �سلطة مديري وجمل�س اإدارة ال�سركة عن متثيل ال�سركة تنتهي مبقت�سى 

املمثل  هو  املعني  امل�سفي  ي�سبح  وبالتايل  التجارية  ال�سركات  قانون  من  املادة)16( 

الوحيد لل�سركة اأمام املحكمة.

وحيث دفع الطاعنان مبذكرة اال�ستئناف بعدم وجاهة احلكم بالت�سامن واالإنفراد 

باعتبار اأن �سركة ........ هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة واالأ�سل عدم م�سوؤولية 

ال�سركاء.

حيث اأن عدم جواب احلكم الطعني على  جميع الدفوع اجلوهرية املقدمة ي�سفي على 

احلكم خمالفة للمادة)172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية واملادة)16( 

من قانون ال�سركات التجارية واجته نق�سه والت�سدي لال�ستئناف والق�ساء باإرجاع 

الدعوى اإىل املحكمة االبتدائية بهيئة مغايرة الخت�سام امل�سفي.

ل�سبق  النظر  جواز  بعدم  الدفع  يف  النظر  عدم  الطعني  احلكم  على  النعي  ان  حيث 

النظر يف غري حمله باعتبار اأن احلكم الطعني اأجاب على �سواب على الدفع املذكور.

حيث حتمل امل�ساريف القانونية على املطعون عليهما.

حيث يتجه اإرجاع الكفالة للطاعنة عمالاً باملواد) 247,259( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

املحكمة  الدعوى  باإرجاع  جديد  من  والق�ساء  لال�ستئناف)2017/37م(  والت�سدي 

االبتدائية بال�سيب الخت�سام م�سفي الطاعنة واألزمت املطعون �سدهما امل�سروفات 

واإرجاع الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/2/6م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)232(

الطعن رقم 2017/463م

حم�سر )جل�سة- حت�سري- بطالن( 

ثقة  - حمل  املح�سر  ور�سمية  بقد�سية  م�سا�س  فيه  اجلل�سة  حم�سر  يف  التح�سري 

املتقا�سني وهو مما يخالف العمل القانوين وي�سم مثل ذلك الت�سرف بالبطالن 

فاالإجراء يكون باطالاً اإذا ن�س القانون �سراحةاً على بطالنه, اأو اإذا �سابه عيب 

ا للمادة )20( من قانون االإجراءات  مل تتحقق ب�سببه الغاية من االإجراء تاأكيداً

املدنية والتجارية.

الوقائع

اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

التجارية  الدعوى  اأقامت  �س.م.م(  للتجارة   ......... �سركة  �سدها)  املطعون 

مكتب  الطاعنة  باإلزام  تطالب  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  اأمام  )2016/66٨م( 

األف  ع�سر  ثالثة  ر.ع(   13302.619  ( مبلغ   الهند�سية  لال�ست�سارات    ..........

اإنها  القول  �سند من  بي�سة على  و�ستمائة وت�سعة ع�سر  وثالثمائة وريالني عمانيني 

ا من ال�سيارات منها مبقت�سى عقود تاأجري ومل تلتزم ب�سداد االإيجار  ا�ستاأجرت عدداً

حمل املطالبة, تخلفت الطاعنة عن احل�سور رغم اإعالنها. ق�ست املحكمة االبتدائية 

بجل�ستها 2016/11/9م للمطعون �سدها باملبلغ حمل املطالبة.

)2017/٥1م(  بالرقم  ال�سيب  ا�ستئناف  حمكمة  اأمام  احلكم  الطاعنة  فا�ستاأنفت 

وق�ست املحكمة ب�سقوط احلق يف اال�ستئناف لتقدميه خارج االأجل.

االأخرية  هذه  لدى  املقبول  حماميها  اأودعها  ب�سحيفة  العليا  املحكمة  اأمام  فطعنت 

ا بها وكالته القانونية عن الطاعنة وما  2017/4/20م مرفقاً اأمانة �سر املحكمة يف 

يثبت �سداد الر�سم والكفالة املقررة.
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على  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  نعت 

عدة وجوه:

الوجه االأول: اأخطاأ احلكم االبتدائي يف قبول الدعوى رغم عدم انعقاد اخل�سومة 

قانون  من   )٨( املادة  ح�سب  ا  �سحيحاً اإعالناًا  الطاعنة  اإعالن  لعدم  الطرفني  بني 

مراعاة  حمل  تكن  مل  لالإعالن  ا  �سروطاً ت�سمنت  اإذ  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

باأوراق االإعالن بل جاءت ورقة االإعالن خالية من البيانات التي اأوجب القانون ذكرها.

الوجه الثاين: بطالن احلكم الطعني فيما ق�سى به من �سقوط احلق يف اال�ستئناف 

للتعديل يف حم�سر اجلل�سة 2017/2/2٨م دون اإعالن اخل�سوم حيث ح�سر اجلل�سة 

لكن  2017/3/2٨م  جلل�سة  الطاعنة  لرد  وتاأجلت  الطرفان  وكيال  2017/2/2٨م 

2017/3/14م  بجل�سة  احلكم  اأجل  ثم  احلكم  اإىل  الرد  بدل  بها  التواريخ  عدلت 

دون اإعالن لالأطراف. واأن التعديل ذاك طال حم�سر اجلل�سة الر�سمي ودون اإعالن 

لالأطراف �سيما حم�سر جل�سة النطق باحلكم مما يرتتب عليه بطالن احلكم.

الطعن  �سحيفة  فاأحيلت  باإ�ستكماله  واأمرت  امل�سورة  بغرفة  الطعن  الهيئة  نظرت 

طالبة  العليا  املحكمة  لدى  املقبول  حماميها  طريق  عن  ردت  التي  �سدها  للمطعون 

رف�س الطعن.

�ملحكمة 

وحيث اأن النعي بال�سبب االأول على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون من حيث 

عدم انعقاد اخل�سومة بالطور االبتدائي غري �سديد؛ ذلك اأنه  مبطالعة االأول يت�سح 

اأنه مت اإعالن الطاعنة حل�سور اجلل�سة 2016/10/26م يف 2016/9/29م يف مقرها 

وت�سلمت االإعالن املن�سقة بها ووقعت على ذلك.

وملا مل حت�سر اجلل�سة املذكورة )2016/10/26م( فقد حجزت املحكمة االبتدائية 

الدعوى للحكم بجل�سة 2016/11/9م وبها اأ�سدرت احلكم االبتدائي, لذا فاإن النعي 

على ذلك مبا ذكر غري �سديد حالة التطبيق ال�سليم ملواد القانون من قبل احلكم �سيما 

املادة )13/ج( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

القانون لبطالن احلكم املطعون  الثاين للطعن مبخالفة  للوجه  اأنه بالن�سبة  وحيث 

لتمكني  2017/3/2٨م  جلل�سة  احلكم  حتديد  اأن  ذلك  �سديد؛  فهو  ذكر  مبا  عليه 
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الطاعنة من الرد ح�سب طلبها ثم قيام احلكم بتعديل ذلك التاريخ اإىل احلكم بذات 

التقا�سي  يف  اخل�سوم  بني  املواجهة  بحق  م�سا�س  فيه  االأطراف  اإعالن  دون  اجلل�سة 

وكان على املحكمة اإعالن اخل�سوم باملوعد املعدل بل اأن التح�سري يف حم�سر اجلل�سة 

فيه م�سا�س بقد�سية ور�سمية املح�سر ) حم�سر اجلل�سة( حمل ثقة املتقا�سني وهو مما 

يخالف العمل القانوين وي�سم مثل ذلك الت�سرف بالبطالن فاالإجراء يكون باطالاً اإذا 

الغاية من  اإذا �سابه عيب مل تتحقق ب�سببه  اأو  القانون �سراحةاً على بطالنه,  ن�س 

ا للمادة )20( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية. االإجراء تاأكيداً

وملا اعتمدت حمكمة احلكم املطعون فيه على ذلك الت�سرف واأ�سدرت حكمها ب�سقوط 

احلق يف اال�ستئناف رغم اأن االأوراق تقول بخالف ذلك اأي اإعالن ال�سند التنفيذي 

للحكم االبتدائي قد وقع دون تواريخ مما يعني اإنفتاح اأجل اال�ستئناف ناهيك عن 

الت�سرف اأعاله مما يعر�س احلكم للنق�س.

اال�ستئناف  لتق�سي يف مو�سوع  للمحكمة م�سدرته  االإحالة  لذلك  ا  تبعاً يلزم  وحيث 

ح�سب �سحيح القانون حالة وروده باالأجل على النحو الذي اأو�سحت عنه االأوراق.

وحيث تلزم املطعون �سدها امل�ساريف مع رد الكفالة للطاعنة عمالاً بن�س املادة)260( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

للمحكمة  واالإحالة  بنق�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

للطاعنة  الكفالة  رد  مع  مغايرة  بهيئة  جديد  من  مو�سوعه  يف  لتق�سي  م�سدرته 

واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف«.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/2/20م

املحكمة  رئي�س  نائب  احل�سرمي/  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)233(

الطعن رقم 2017/٥69م

وثيقة تاأمني )ميعاد – تنظيم( 

ميعاد  - هو  بالتعوي�س  املطالبة  الأجل  التاأمني  بوثيقة  عليه  املن�سو�س  امليعاد 

ا, وال يرتتب على خمالفته البطالن ويكون النعي على غري  تنظيمي ولي�س وجوبيًّ

اأ�سا�س مبا يتعني عدم قبوله.

الوقائع 

البنك  اأن  يف  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ما  على  الوقائع  تتح�سل 

الثاين  �سدهم  واملطعون  الطاعنة  على  اأقام   )  ...... بنك   ( االأول  �سده  املطعون 

ا لطلباته  الدعوى رقم)2016/1173م( جتاري م�سقط االبتدائية بطلب احلكم وفقاً

ا قدره)7٨69.700  اأن يوؤدوا له مبلغاً الورثة   : اأوالاً باإلزام املدعى عليهم  اخلتامية 

ا و�سبعمائة بي�سة, مع العائد  ر.ع( �سبعة اآالف وثمامنائة وت�سعة و�ستون رياالاً عمانيًّ

ال�سنوي بواقع)7%( من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد, وعلى اأن حتل حملهم 

يف االأداء ال�سركة العمانية املتحدة للـتاأمني, واإلزامهم بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

مببلغ  �سخ�سي  قر�س  على  ح�سلت  ا  ثانياً �سدهم  املطعون  مورثة  اإن  لها  بياناًا  وقال 

)7302.316 ر.ع( �سبعة اآالف وثالثمائة وريالني عمانيني وثالثمائة و�ستة ع�سر 

ال�سداد  عدم  حالة  ويف  �سهرية,  اأق�ساط  على  ي�سدد  قدرها)%7(  بفائدة  بي�سة 

ا اإليه املتبقي من اأق�ساط القر�س مع  يحق للطاعن املطالبة بكامل امل�ستحقات م�سافاً

ا  ثانياً �سدهم  املطعون  مورثة  ولوفاة  اأنه  اإال  ال�سداد.  متام  حتى  الفائدة  ا�ستحقاق 

ا عليه لدى الطاعنة فقد اأقام الدعوى  تر�سد املبلغ املطالب به وكان القر�س موؤمناً

بطلباته �سالفة البيان.

حكمت املحكمة يف 2017/2/27م باإلزام املدعى عليهم اأوالاً باأن يوؤدوا اإىل املطعون 
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ا وقدره )7٨69.700 ر. ع( �سبعة اآالف وثمامنائة وت�سعة و�ستون  �سده االأول مبلغاً

اإقامة  تاريخ  من  ا  �سنوياً  )%60٥( بواقع  والفائدة  بي�سة  و�سبعمائة  عماين  ريال 

اأتعاب  مقابل  ر.ع(  و)200  بامل�ساريف,  واألزمتهم  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى 

املحاماة. على اأن حتل حملهم ال�سركة العمانية املتحدة للتاأمني يف ال�سداد.

ا�ستاأنفت الطاعنة هذا احلكم لدى حمكمة ا�ستئناف م�سقط برقم)2017/277م( 

بطريق  احلكم  هذا  يف  الطاعنة  طعنت  بالـتاأييد,  ق�ست  2017/4/30م  وبتاريخ 

مقبول  حمام  من  موقعة  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  النق�س 

قانوناًا.  املقررين  والر�سم  الكفالة  �سداد  يفيد  وما  الوكالة  ب�سند  م�سحوبة  اأمامها 

اأعلن املطعون �سدهما ب�سحيفة الطعن فا�ستعمل املطعون �سده االأول حقه يف الرد 

بالتعقيب على  الطاعنة مذكرة  الطعن, كما قدمت  مبذكرة طلب يف ختامها رف�س 

الرد اختتمتها بطلب نق�س احلكم.

�ملحكمة 

حيث اأن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية:

جاء  اإذ  احلكم  بطالن  منها  االأول  بال�سبب  تنعى  اأ�سباب  خم�سة  على  الطعن  اأقيم 

احلكم جمهالاً باأ�سماء الورثة و�سفاتهم مبا يتعني معه بطالنه ويوجب نق�سه. النعي 

بال�سبب االأول غري �سحيح اإذ مت ت�سحيح اخلطاأ املادي بديباجة احلكم ويكون النعي 

غري مقبول بهذا ال�سبب.

وينعى بال�سبب الثاين االإخالل بحق الدفاع اإال اأن احلكم اأغفل ذكر تقدمي مذكرة 

باحلكم  املوؤيد  االبتدائي  احلكم  واجه  اإذ  �سحيح؛  غري  النعي  بالتعقيب.  الطاعنة 

املطعون فيه دفاع الطاعنة املبدئ فيها اأمام املحكمة ويكون النعي غري مقبول بهذا 

ال�سبب.

وتنعى الطاعنة بال�سبب الثالث الف�ساد يف اال�ستدالل ذلك اأن املطالبة بعد عامني 

باملخالفة للمادة)14( من وثيقة التاأمني ويجب اأن تكون املطالبة بالتغطية خالل 

ا ورغم ذلك ق�سى احلكم املطعون فيه باإلزام الطاعنة باأداء املبلغ املق�سي  )90( يوماً

املن�سو�س عليه  امليعاد  اأن  اإذ  النعي مردود  نق�سه.  يعيب احلكم ويوجب  ما  به وهو 

بوثيقة التاأمني هو ميعاد تنظيمي ولي�س وجوبي وال يرتتب على خمالفته البطالن 

ويكون النعي على غري اأ�سا�س مبا يتعني عدم قبوله.
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وتنعى بال�سبب الرابع مبخالفة الثابت باالأوراق من وجهني اإذ ق�سى احلكم باإلزامها 

اإلزام البنك بتقدمي �سهادة  باملبلغ املق�سي به ملتفاتاً عما مت�سكت به الطاعنة من 

التغطية  ت�ستحق  الوفاة  �سبب  كانت  اإذا  ما  على  للوقوف  الوفاة  �سبب  بيان  تفيد 

وق�سى  جوهريته  رغم  الدفاع  هذا  عن  التفت  احلكم  اأن  اإال  عدمه  من  التاأمينية 

بالفوائد رغم اأن اأ�سل الّدين هو امل�سمول بالتغطية التاأمينية دون الفوائد عليه.

على  اجلماعي  التاأمني  وثيقة  من  املادة)14(  اأن  ذلك  �سديد؛  االأول  بالوجه  النعي 

ع�سر  الرابعة  باملادة  ت�سمنت   ....... بنك  ملقرت�س  ال�سخ�سية  للقرو�س  احلياة 

بند)4( يف حالة حدوث واقعة توؤدي اإىل ن�سوؤ مطالبة حمتملة تقدمي �سهادة طبية 

ت�سري اإىل �سبب الوفاة يف حالة املطالبة ب�سبب االإعاقة �سادرة عن اجلهة املخت�سة. 

وكان احلكم االبتدائي املوؤيد باحلكم املطعون فيه رف�س الدفع املبدئي من الطاعنة 

عن  اإفادة  االأول  �سده  املطعون  تقدمي  لعدم  التاأمينية  بالتغطية  التزامها  بعدم 

�سبب الوفاة  على ما اأورده مبدوناته اأن الطاعنة عند ا�ستالمها لال�ستبيان احلالة 

وقامت  به  الواردة  البيانات  على  تعرت�س  مل  للمقرت�س  ال�سحية  باحلالة  اخلا�سة 

الوفاة  حالة  يف  القر�س  تغطية  عن  م�سوؤولة  فت�سبح  البيانات  تلك  على  باملوافقة 

�سهادة  تقدمي  وجوب  من  الطاعنة  دفاع  يواجه  ال  احلكم  اأورده  الذي  الرد  وكان 

تبني �سبب الوفاة للوقوف على ما اإذا كان �سبب الوفاة تعترب من احلاالت املن�سو�س 

عيلها بالوثيقة والتي تخ�سع للتغطية التاأمينية فيكون احلكم قد جاء قا�سر البيان 

ا الثابت باالأوراق يف هذا الوجه مبا يعيبه ويوجب نق�سه. وخمالفاً

�سريعة  العقد  اأن  املقرر  من  كان  ملا  �سديد؛  الطعن  �سبب  من  الثاين  بوجهه  والنعي 

ا وال يجوز الأحد  املتعاقدين فهو يلزم عاقديه مبا يرد االتفاق عليه متى وقع �سحيحاً

طرفيه اأن ي�ستقل بنق�سه اأو تعديله وال يجوز ذلك للقا�سي الذي يقت�سر عمله على 

يخ�سع  القانون  تطبيق  يف  واخلطاأ  املتعاقدين  نية  اإىل  بالرجوع  م�سمونه  تف�سري 

اإذ  اال�ستدالل  يف  بالف�ساد  م�سوبة  تعترب  احلكم  اأ�سباب  واأن  العليا  املحكمة  لرقابة 

يف  املحكمة  ا�ستندت  اإذا  ذلك  ويتحقق  اال�ستنباط  �سالمة  مي�س  عيب  على  انطوت 

عدم  اإىل  اأو  بها  لالقتناع  املو�سوعية  الناحية  من  �ساحلة  غري  اأدلة  اإىل  اقتناعها 

فهم الواقعة التي تثبت لديها اأو ا�ستخال�س هذه الواقعة من م�سدر ال وجود له اأو 

ا ملا اأثبته. ا لكنه مناق�ساً موجوداً

�سده  املطعون  البنك  بني  املربمة  التاأمني  وثيقة  مطالعة  من  الثابت  وكان  كان  ملا 
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ا للبند )3/اأ( من الوثيقة قا�سرة  االأول والطاعنة اأن م�سوؤولية �سركة التاأمني وفقاً

وفق  ال�سركة  م�سوؤولية  حدد  باأن  الوثيقة  من  للبند)٥(  ا  وفقاً التاأمني  مبلغ  على 

الوثيقة لكل موؤمن على حياته مببلغ القر�س االأ�سلي املمنوح من قبل حامل الوثيقة 

املنظم  العقد  وهي  التاأمني  لوثيقة  ا  ووفقاً وبالتايل  حياته,  على  للموؤمن  الرئي�سية 

دون  القر�س  اأ�سل  على  قا�سرة  الطاعنة  م�سوؤولية  فاإن  طرفيها  والتزامات  حلقوق 

احلكم  خالف  واإذ  11/اأ(   ,٥ بالبنود)3/اأ,  التاأمني  وثيقة  الأحكام  اإعماالاً  فوائده 

املطعون فيه واملوؤيد الأول درجة الثابت باالأوراق و�سابه الف�ساد يف اال�ستدالل مبا 

يعيبه ويوجب نق�سه.

اإذ طلبت  وال�سبب اخلام�س ينعى به على احلكم املطعون فيه االإخالل بحق الدفاع 

وعدم  منه  وامل�سدد  القر�س  اأ�سل  لبيان  الدعوى  يف  ا  ح�سابياً ا  خبرياً ندب  الطاعنة 

االكتفاء بالك�سوف املقدمة من جانب املطعون �سده االأول كونه خ�سم له م�سلحة. 

اإال اأن احلكم املطعون فيه التفت عن اإجابتها لطبلها رغم اأنها و�سيلتها الوحيدة اإثبات 

املديونية امل�ستحقة عليها مبا يعيب حكمها ويوجب نق�سه , النعي �سديد؛ مبا هو مقرر 

التحقيق  ا قانوناًا وكان هذا  اأهل اخلربة جائزاً التحقيق بو�ساطة  اإذا كان طلب  اإنه 

اإثبات مدعاه فال يجوز للمحكمة رف�سه بال �سبب  هو الو�سيلة الوحيدة للخ�سم يف 

مقبول باإعتبار اأن اإعرا�س املحكمة عن حتقيق دفاع اخل�سم بندب خبري دون �سبب 

مقبول وهو م�سادرة حلقه يف و�سيلته الوحيدة يف االإثبات وهو دفاع جوهري يتغري 

به اأن �سح وجه الراأي يف الدعوى, ملا كان ذلك وكانت الطاعنة قد جلاأت يف اإثبات 

القر�س وامل�سدد  اأ�سل  لبيان  اإىل طلب ندب خبري ح�سابي  القر�س  اأ�سل  املتبقي من 

منه اإال اأن املحكمة التفتت عن هذا الطلب ب�سبب غري مقبول اإال واأنها �سلكت ب�سحة 

مطالبة املطعون �سده االأول يف حني اأن ت�سليمها ب�سحة مطالبة املطعون �سده االأول 

ال تعني الت�سليم ب�سحة املطالبة قبلها �سيما واأن اإلتزامها حتكمه وثيقة التاأمني مما 

التي  للمحكمة  النق�س االإحالة  اأن يكون مع  نق�سه على  يعيب احلكم مبا ي�ستوجب 

اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد بدائرة اأخرى مغايرة.

وحيث اأنه عن امل�ساريف فاملحكمة تلزم بها البنك املطعون �سده االأول مع رد الكفالة 

للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بدائرة اأخرى مغايرة, 

واألزمت املطعون �سده االأول امل�ساريف مع رد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/2/20م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)234(

الطعن رقم 2017/709م

دفاع )اغفال- ق�سور- بطالن( – عيب خفي)�سروط( 

حكمها  - بطالن  عليه  يرتتب  اخل�سم  اأبداه  دفاع  بحث  املو�سوع  حمكمة  اإغفال 

قدم  ومتى  اإليها  انتهى  التي  النتيجة  يف  ا  وموؤثراً ا  جوهرياً الدفاع  هذا  كان  اإذا 

اخل�سم اإليها اأوجه دفاع مت�سك بها ب�سحيفة اال�ستئناف والتفتت عنها املحكمة 

اأو طرحت داللتها املوؤثرة يف حقوق اخل�سوم دون بيان �سبب طرحها فاإن حكمها 

ا بالق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع. يكون م�سوباً

اأنها  - غري  العك�س  اأو  الت�سنيع  يف  عيوب  هي  اخلفية  العيوب  اأن  بال�سرورة  لي�س 

امل�ستهلك كقانون خا�س على  مل تبحث يف ذلك ويف مدى تطبيق قانون حماية 

على  �سايرتهما  اأنها  بل  وتراقبهما  اخلبري  تقريري  تتابع  اأن  ودون  الواقعة 

ا يف الت�سبيب وخمالاً بحق الدفاع  ق�سورهما مما يجعل حكمها املطعون فيه قا�سراً

االأمر الذي يتعني معه نق�سه.

الوقائع

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق التي انبنى عليها 

بتاريخ  رقم)2017/1066م(  التجارية  الدعوى  اأقام   )....( �سده  املطعون  اأن  يف 

)�سركة  االأول  الطاعنني  �سد  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اأمام  2017/7/2٨م 

ا اإلزام االأوىل با�ستبدال  ..... و�سركاه �س.م.م( والثاين )........ ( يف طلب اأ�سليًّ

ا باإلزامها باإرجاع قيمة املركبة  املركبة باأخرى من ذات النوع وامل�ساريف واحتياطيًّ

وقدرها)137٥0 ر.ع( ثالثة ع�سر األف و�سبعمائة وخم�سني ريال عماين وامل�ساريف 

�سي  ام  جي  نوع)  مركبة  املدعي  ا�سرتى  201٥/٥/27م  بتاريخ  اأنه  �سمنها  ا  عار�ساً

عماين  ريال  وخم�سني  و�سبعمائة  األف  ع�سر  ثالثة  ر.ع(  بقيمة)137٥0  201٥م( 
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�سددها املدعى عليها دفعة واحدة واأثناء ا�ستعمالها اإىل حد)11٥٨٨( كيلومرت تبني 

وجود �سوت قوي اأ�سفل املركبة واإهتزاز قوي مب�ستوى املقود عند �سرعة مائة وع�سرة 

ا اأثناء القيادة فاأح�سرها اإىل ور�سة املدعى عليها يف  كلم يف ال�ساعة واإنحرافها مييناً

201٥/10/7م  201٥/٨/17م فقامت بفح�سها وت�سحيم ) االإ�سربجنات( وبتاريخ 

اأح�سرها لها من جديد بعد قطع م�سافة)19٨٥2( كلم الأن ال�سوت واالإهتزاز ال زاال 

موجودين فقامت املدعى عليها بت�سحيم ال�سفايف واإجراء ميزان الويالت. وبتاريخ 

واالإنحراف  واالإهتزاز  ال�سوت  لوجود  اأخرى  مرة  الور�سة  اأدخلها  201٥/12/3م 

ال�سركة ميزان  الفرامل فاأجرت  ا�ستخدام  اإىل �سوت قوي عند  اإ�سافة  اليمني  اإىل 

الويالت, وبتاريخ 2016/2/٨م اأح�سرها لها مرة اأخرى بعد قطع م�سافة)361٨9( 

كلم ب�سبب وجود ال�سوت واالإهتزاز فتم ت�سحيم النواب�س ال�سفيحية اخللفية ممت�س 

ا وقد طالبها باإ�ستبدالها  ال�سدمات وهو ما يوؤكد اأن العيب يف الت�سنيع ال زال م�ستمراً

باأخرى اأو اإ�سرتجاع قيمتها فرف�ست ذلك مما جعله يتقدم ب�سكوى لدى الهيئة العامة 

و�سدر  ال�سنع  يف  عيب  وجود  اثبت  ا  ميكانيكياً ا  خبرياً ندبت  التي  امل�ستهلك  حلماية 

قانون  ملخالفته  الثاين  عليه  املدعى  باإدانة  رقم)2016/131٥م(  جزائي  حكم 

هيئة حماية امل�ستهلك وباإحالة الطلبات املدنية للمحكمة املخت�سة.

ا على الدعوى دفع وكيل املدعى عليهما مبذكرته �سكالاً بوقف الدعوى  وحيث ورداً

باإعتبار  رقم)2016/٨7م(  حتت  اجلنائي  للحكم  املعار�سة  يف  الف�سل  حلني  ا  تعليقاً

القاعدة االأ�سولية ) اجلزائي يوقف املدين( ويف املو�سوع فاإنه متت معاجلة جميع 

امل�ساكل الفنية بق�سم ال�سيانة لكون املركبة ال زالت حتت ال�سمان لذا فاإنه يطالب 

الدعوى  يف  الف�سل  حلني  الدعوى  وقف  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  الدعوى  رف�س 

اجلزائية ب�سفة نهائية.

بوقف  2016/9/27م  بتاريخ  االبتدائية  املحكمة  حكمت  ذلك  على  وبناءاً  وحيث 

على  رقم)2016/٨7م(  املعار�سة  دعوى  يف  حكم  �سدور  حلني  ا  تعلقياً الدعوى 

االإجراءات  قانون  من  املادة)12٨(  على  ا  تاأ�سي�ساً رقم)2016/131٥م(  احلكم 

وبتاريخ  الدعويني.  بني  ولالرتباط  االأحكام  ت�سارب  ولتفادي  والتجارية  املدنية 

حكم  ل�سدور  الدعوى  يف  ال�سري  ا�ستئناف  يف  بطلب  املدعي  تقدم  2017/2/13م 

وعدم   ........ املتهم  براءة  باإعالن  ق�سى  2016/12/1٥م  بتاريخ  املعار�سة  يف 

االإخت�سا�س بنظر املطالبة املدنية.
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وحيث وبجل�سة 2017/3/14م حكمت املحكمة االبتدائية مب�سقط ».. بف�سخ عقد 

والزمت  عليها  للمدعى  املركبة  بت�سليم  املدعي  واألزمت  التداعي  حمل  املركبة  بيع 

ريال  وخم�سمائة  األف  ع�سر  اأحد  ر.ع(  مبلغ)11٥00  للمدعي  توؤدي  باأن  االأخرية 

ا على  ا مقداره)٥00 ر.ع( خم�سمائة ريال عماين وامل�ساريف« تاأ�سي�ساً عماين وتعوي�ساً

املادة االأوىل من قانون االإثبات وقاعدة العقد �سريعة املتعاقدين وتكييف الطلبات 

قانون  من   )176  ,1٥1  ,1٥0  ,149  ,173 واملواد)171,  الثمن  واإعادة  ف�سخ  اإىل 

املعامالت املدنية وعلى تقرير اخلبري ل�سحة اأ�سبابه ولعدم الطعن فيه من الطرفني 

والذي اأثبت وجود �سوت قوي باأ�سفل املركبة واإهتزاز عند ال�سرعة )110 كلم يف 

ا غري ظاهر مل يقع اإ�سالحه يف عدة مرات واكت�سف بعد  ال�ساعة( مما يعد معه عيباً

ا�ستخدام املركبة.

و�سركاه   ........ �سركة  عليهما)  املدعى  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

حتت  قيد  حيث  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  فا�ستاأنفاه   )  ............ و 

برف�س  جديد  من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  طلب  يف  رقم)2017/371م( 

اإىل  ا  ا�ستناداً الدرجتني  املحاماة عن  وباأتعاب  بامل�سروفات  رافعها  اإلزام  مع  الدعوى 

املحكمة  طبقت  عندما  وتاأويله  وتف�سريه  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  اأولهما  �سببني 

العقد  ف�سخ  لطلب  حمل  يوجد  ال  الأنه  اإنطباقه  عدم  رغم  املدنية  املعامالت  قانون 

رقم)2016/٨7م(  اجلزائي  احلكم  مبوجب  انتفت  ال�سركة  م�سوؤولية  اأن  خا�سة 

بتاريخ 2016/12/1٥م القا�سي برباءة امل�ستاأنف االأول الذي يعمل بال�سركة التي 

مل تخل باإلتزاماتها واإمنا اأبدت ا�ستعدادها الإ�سالح املركبة طاملا اأنها حتت ال�سمان 

اإال اأن امل�ستاأنف �سده رف�س ذلك.

مثل  �سده  امل�ستاأنف  بها  قام  زوائد  حتمل  املركبة  اأن  اخلبري  تقرير  من  تبني  كما 

ال�سادم وم�ستقاته وغريها مما اأثر على اأدائها ويتمثل ال�سبب الثاين يف الق�سور يف 

الت�سبيب عندما ق�ست املحكمة ل�سالح الدعوى رغم عدم حتقق �سروط املادة)16( 

من قانون حماية امل�ستهلك خا�سة اأن املركبة اأح�سرت للور�سة بعد مدة تزيد على 

اإال  اإدخالها  يقع  ومل  201٥/٥/27م  يف  وا�ستالمها  �سرائها  تاريخ  من  اأ�سهر  ثالثة 

متانع  فلم  ال�سمان  حتت  زالت  ال  وهي  اإ�سالحها  حقه  من  ليكون  201٥/٨/17م  يف 

ال�سركة يف ذلك لكن امل�ستاأنف �سده رف�س ذلك.

ا على �سحيفة اال�ستئناف تقدم امل�ستاأنف �سده يف �سخ�سه مبذكرة خل�س  وحيث ورداً
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فيها اإىل املطالبة برف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به واإلزام 

امل�ستاأنفني بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي.

بقبول  مب�سقط«..  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2017/٥/21م  وبجل�سة  وحيث 

امل�ستاأنفة  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

1٥1( من قانون املعامالت املدنية وعلى   ,1٥0 ا على املواد)149,  امل�ساريف« تاأ�سي�ساً

باملركبة  املوجودة  االأعطاب  الإ�سالح  حماوالت  بعدة  قامت  امل�ستاأنفة  ال�سركة  اأن 

ما تو�سل  املخت�سني واخلرباء وهو  اإال من  اأعطاب ال ميكن ك�سفها  نتيجة وهي  دون 

معنى  على  خفية  ا  عيوباً لتعد  امل�ستهلك  حماية  هيئة  لدى  املنتدب  اخلبري  اإليه 

�ملو�د)149( وما يليها من قانون املعامالت املدنية وال ينال من ذلك اأن املركبة حتت 

ال�سمان باإعتبار اأن جمال ال�سمان هو تغطية املخاطر واحلوادث.

بالنق�س  عليه  فطعنا  املذكورين  امل�ستاأنفني  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحفية اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 

وكيال  بو�سفه  املحكمة  هذه  اأمام  املقبول   ..... املحامي  من  موقعة  2017/6/20م 

عن الطاعنني وقدم �سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة ومت 

اإعالن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها مبذكرة قدمها بنف�سه دون اأن تكون 

موقعة من حمام باملخالفة للمادة)2٥0( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

التي توجب على املطعون �سده عند تقدميه ملذكرة بدفاعه اأن تكون م�سفوعة ب�سند 

توكيل املحامي املوكل عنه مبا يتعني االلتفات عنها.

فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  وقف  املحكمة  قررت  2017/11/2٨م  وبتاريخ  وحيث 

ا حلني الف�سل يف الطعن. موؤقتاً

بحق  واالإخالل  الت�سبيب  يف  الق�سور  يف  متثل  وحيد  �سبب  على  الطعن  اقيم  وحيث 

الدفاع عندما ق�ست املحكمة ل�سالح الدعوى رغم مت�سك الطاعنة ب�سحيفة ا�ستئنافها 

ا للثابت يف االأوراق اإذ اأن اأ�سا�س  باأوجه دفاع حا�سلها اأن حكم اأول درجة جاء خمالفاً

�سبب  اأن  اأكد  اخلبري  اأن  واحلال  اخللف  من  باملركبة  ت�سنيعي  عيب  وجود  الدعوى 

ال�سوت هو نظام التعليق حيث يوجد �سعف يف ) اال�سربجنات ال�سفائيحية اخللفية 

ومقاومة  ال�سدمات  امت�سا�س  على  القدرة  لها  تكون  اأن  يجب  والتي  اجلانبني(  من 

اأثارها وهو �سبب حدوث االإهتزازات يف ج�سم املركبة دون اأن يوؤكد اخلبري اأن العيب 

قطعة  باأن  2016/11/6م  يوم  بالطرفني  االجتماع  عند  اخلبري  والحظ  ت�سنيعي 
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ما�س ال�سدمات قابلة للتغيري واالإ�سالح وتعهدت ال�سركة القيام بجميع االإ�سالحات 

املطلوبة طاملا اأن املركبة حتت ال�سمان كما تبني بعد فح�سها من قبل الور�سة مبعية 

مما  �سده  املطعون  بها  قام  وغريها(  وم�ستقاته  ال�سادم   ( زوائد  حتمل  اأنها  اخلبري 

ومل  الوقائع  هذه  اأهملت  املحكمة  اأن  غري  �سمانها  على  يوؤثر  مبا  اأدائها  على  يوؤثر 

تتعر�س اإىل النقاط الفنية التي يو�سحها اخلبري ور�سالة ال�سركة امل�سنعة املوؤرخة 

فيه  املطعون  احلكم  نق�س  ا  اأ�سليًّ يطالبان  الطاعنني  فاإن  لذا  201٥/12/14م,  يف 

نق�سه  ا  الدعوى واحتياطيًّ والق�ساء برف�س  امل�ستاأنف  باإلغاء احلكم  والت�سدي  ا  كلياً

مغايرة ويف  بهيئة  فيه من جديد  لتف�سل  اال�ستئناف  اإىل حمكمة  الدعوى  واإعادة 

جميع االأحوال باإلزام املطعون �سده بامل�ساريف.

�ملحكمة 

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

حيث اأن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سبب الطعن الوحيد ال�سالف اإيراده تف�سيالاً 

�سديد؛ ذلك اأن اإغفال حمكمة املو�سوع بحث دفاع اأبداه اخل�سم يرتتب عليه بطالن 

ا يف النتيجة التي انتهى اإليها ومتى قدم  ا وموؤثراً حكمها اإذا كان هذا الدفاع جوهرياً

اأو  اأوجه دفاع مت�سك بها ب�سحيفة اال�ستئناف والتفتت عنها املحكمة  اإليها  اخل�سم 

طرحت داللتها املوؤثرة يف حقوق اخل�سوم دون بيان �سبب طرحها فاإن حكمها يكون 

ا للمادة )172(  ا بالق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع وبالتايل خمالفاً م�سوباً

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

وحيث وملا كان ذلك فاإن الطاعنني مت�سكا ب�سحيفة اال�ستئناف باأوجه الدفاع حا�سلها 

عدم اإخاللها بالتزاماتها اأمام اإبداء ا�ستعدادها الإ�سالح اإعطاب املركبة طاملا كانت 

فهو قابل  وبالتايل  العيب هو عيب ت�سنيعي  اأن  يوؤكد  واأن اخلبري مل  ال�سمان  حتت 

ومل  الدفاع  هذا  عن  التفت  فيه  املطعون  احلكم  اأن  اإال  به  تعهدت  ما  وهو  لالإ�سالح 

يتناوله بالبحث والتمحي�س رغم اأنه دفاع جوهري من �ساأنه اإن �سح اأن يتغري به وجه 

الراأي يف الدعوى ذلك اأنه  بالرجوع اإىل تقريري اخلبري االأ�سلي)2016/3/27م( 

والتكميلي)2016/11/7م( املجريني لدى هيئة حماية امل�ستهلك يت�سح اأن اخلبري 

انها  اأو  اإن كانت عيوب ت�سنيع  ولئن بنّي العيوب التي حتملها املركبة فهو مل يو�سح 

قابلة لالإ�سالح واكتفت املحكمة باإعتبار اأن تلك العيوب هي عيوب خفية وانتهت اإىل 
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اأن العيوب  اأنه لي�س بال�سرورة  حكمها ملتجئة اإىل قانون املعامالت املدنية واحلال 

اخلفية هي عيوب يف الت�سنيع اأو العك�س غري اأنها مل تبحث يف ذلك ويف مدى تطبيق 

قانون حماية امل�ستهلك كقانون خا�س على الواقعة ودون اأن تتابع تقريري اخلبري 

ا  اأنها �سايرتهما على ق�سورهما مما يجعل حكمها املطعون فيه قا�سراً وتراقبهما بل 

الدعوى  واإحالة  نق�سه  معه  يتعني  الذي  االأمر  الدفاع  بحق  وخمالاً  الت�سبيب  يف 

اإىل حمكمة اال�ستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده 

قانون  من   )260  ,2٥9  ,247 املواد)1٨3,  طبق  للطاعنني  الكفالة  ورد  بامل�ساريف 

االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني«.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/2/20م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة: د.عـبـداالإلــــه الـــبــرجــانــــــي , واأ�سرف 

حممـــد  بن  توفيــق  و   , طـاهــر  خـلـيـفــة  بن  ومـحـمـود   , الك�سكــــي  كمال  اأحمد 

ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)23٥(

الطعن رقم 2017/1٥9م

�سرر )اأ�ساب- حتديد- احتجاج( – م�سوؤولية )ناقل- �سروط( 

ا من تاريخ ا�ستالمها من  - طاملا اأن التلف مل يح�سل اأثناء عملية نقل االأدوية جواً

)مونرتيال(  اتفاقية  لتطبيق  جمال  فال  م�سقط  مطار  اإىل  البائعة  ال�سركات 

ل�سنة 1999م.

يتعني  - واإمنا  كالتعوي�سات  ذلك  عن  املرتتبة  االأثار  اأو  الدويل  الناقل  م�سوؤولية 

االلتجاء اإىل قانون التجارة العماين.

لتكون الطاعنة امل�سوؤولة عن ذلك التلف خا�سة اأنها مل تقدم ما يفيد انتفاءها  -

باإثبات القوة القاهرة اأو العيب الذاتي يف ال�سيء اأو خطاأ املر�سل اأو خطاأ املر�سل 

اإليه ح�سبما تقت�سيه املادة)17٥( من قانون التجارة.

اأن عدم توجيه االحتجاج يف امليعاد املحدد �سواءاً بعد ت�سلم الب�ساعة اأو التاأخري  -

يف اال�ستالم ال ي�سقط دعوى م�سوؤولية الناقل واإمنا يوؤدي اإىل عدم قبولها اإال اإذا 

اأثبت املر�سل اإليه وقوع تدلي�س من جانب الناقل اأو تابعيه لتفويت هذه املواعيد 

اأو الإخفاء حقيقة ال�سرر الذي اأ�ساب الب�ساعة.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق التي بني عليها 

يف اأن املطعون �سدها)حمالت و�سيدلية ....... �س.م.م( اأقامت الدعوى التجارية 

�سد  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  اأمام  2013/٥/22م  يف  رقم)2013/271م( 

الطاعنة �سركة الطريان ......... ( يف طلب احلكم باإلزام هذه االأخرية باأن توؤدي 

و�ستمائة  األف  و�سبعني  وخم�سة  خم�سمائة  ر.ع(  مبلغ)٥7٥677.176  للمدعية 
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و�سبعة و�سبعني ريال عماين ومائة و�ستة و�سبعني بي�سة قيمة �سحنات االأدوية التي 

األف ريال عماين عن  ف�سدت نتيجة خلطئها وتعوي�سها مببلغ)100000 ر.ع( مائة 

االأ�سرار املادية واملعنوية عار�سة �سمنها اأنه يف نطاق ن�ساطها فقد درجت على ا�سترياد 

ح�سا�سة  منتجات  وهي  االأجنبية  الدول  بع�س  من  متنوعة  طبية  ومنتجات  اأدوية 

تتعر�س ب�سهولة للف�ساد وت�سبح غري �ساحلة لال�ستعمال االآدمي اإذا مل تتم مراعاة 

�سوابط واإجراءات معينة تتعلق بكيفية حفظها وتخزينها ونقلها. وا�سرتت املدعية 

طريان  �سركات  عدة  مع  وتعاقدت  اأجنبية  دول  من  متنوعة  �سيدالنية  منتجات 

ل�سحنها ونقلها على منت رحالت متعددة من اخلارج اإىل مطار م�سقط وبو�سولها اإليه 

عهد بها ح�سب القواعد املعمول بها اإىل �سركة الطريان .......... حلفظها وتخزينها 

حلني ت�سليمها للمدعية. غري اأن املدعى عليها احتجزت تلك املنتجات ال�سيدالنية 

لديها ملدة ثالثة اأ�سابيع مبخازن غري �ساحلة للحفظ وخمالفة ال�سوابط الواجب 

اتباعها وتركت مهملة حتت درجة حرارة عالية من )3٥( اإىل )72( درجة مئوية 

وفق التقارير الفنية مما اأدى اإىل ف�ساد جميع االأدوية مكبدة املدعية خ�سائر مالية 

وجهت  التجارة  قانون  من  للمادة)213(  ا  وطبقاً ع(.  ر.   ٥7٥7677.1٨6( قدرها 

يف  االأخرية  هذه  ا�ستلمته  2012/٨/9م  بتاريخ  عليها  للمدعى  ا  احتجاجاً املدعية 

ملطالبتها  ا  قانونياً ا  اإ�سعاراً ا  اأي�ساً لها  اأر�سلت  2012/9/1م  وبتاريخ  2012/٨/2٥م. 

بتعوي�سها عن تلك اخل�سائر الناجتة عن خطئها يف التخزين غري ال�سليم والتاأخر 

يف تخلي�س ال�سحنات وا�ستلمته املدعى عليها يف 2012/9/2م, فردت عليها بتاريخ 

اأ�سا�س  على  واأدلتها  اخل�سائر  تفا�سيل  معرفة  فيها  ترغب  بر�سالة  2012/9/10م 

2012/9/26م ثم تبادلتا  اإليه يف  ا وهو ما مت اال�ستجابة  اأن يتم حل امل�ساألة ودياً

العديد من الر�سائل للغر�س نف�سه اإىل حدود 2013/2/11م حيث اأعلمتها املدعية 

باأن ما مت اإر�ساله لها من م�ستندات وبيانات تعد كافية وبالتايل فاإنه رغم حماولة 

ارتكبته  الذي  اخلطاأ  عن  م�سوؤوليتها  عليها  املدعى  اإنكار  وعدم  ا  ودياً النزاع  ف�س 

فبدون جدوى.

ا على الدعوى الحظ وكيل املدعى عليها مبذكرته باأن هذه االأخرية تدير  وحيث ورداً

ال�سلطانية  عمان  �سرطة  اإ�سراف  حتت  لكن  الدويل  م�سقط  مبطار  الب�سائع  خمزن 

ل�سركات  االأر�سية  املناولة  خدمات  بت�سغيل  وتقوم  للجمارك  العامة  واملديرية 

الطريان التي تعمل من خالل املطار. واأن املدعية ت�ستورد اأدوية ومنتجات �سيدلية 

وطبية لل�سلطنة غري اأنها لي�ست كلها ح�سا�سة وال يتطلب تخزين كلها يف درجة حرارة 
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ال تزيد عن)24( درجة مئوية اأما بالن�سبة لبقية املنتجات احل�سا�سة فعلى املدعية 

ا �سروط التخزين املحددة من قبل امل�سنع لكل منتج واإثر اأي تغيري يف  اأن تثبت قطعياً

درجة احلرارة عليه, ورغم اأن الدعوى مل تذكر على وجه التحديد �سحنات االأدوية 

الفا�سدة اإال اأن املدعى عليها تفهم اأن االأمر يتعلق باأكرث من خم�سني �سحنة و�سلت 

املطار خالل الفرتة ما بني 2012/3/14م و2012/3/1٨م على منت عدة خطوط 

فاإن املدعى عليها  اآخر غريها بت�سغيل الرحالت  ناقل  طريان دولية ويف حال قيام 

يوؤكد عدم وجود عالقة  املناولة مما  الناقل يف توفري خدمات  تعترب وكيالاً لذلك 

تعاقدية بني الطرفني فيما يتعلق بال�سحنات التي مل يتم نقلها على منت الطريان ..... 

لتكون الدعوى يف هذا ال�ساأن بال اأ�سا�س واإذا كانت الناقل فاإن ال�سروط التعاقدية 

ا للم�سوؤولية بت�سعة ع�سر وحدة حقوق �سحب عن الكيلوجرام الواحد  تت�سمن حدوداً

ال�سحن  للنقل اجلوي عن  الهيئة الدولية  اأحكام قواعد  اإىل االعتماد على  اإ�سافة 

ا قبل  اإخطاراً اأن يقدم  ال�ساحن  اأنه على  والتعرفة ب�سلطنة عمان والتي تن�س على 

اأربعة وع�سرين �ساعة على االأقل بنيته على �سحن �سحنة ح�سا�سة للحرارة مب�سقط 

ويجب اإثبات تقدمي ذلك االإخطار مع االإ�سارة اأن ال�سلطنة اأودعت قرار ان�سمامها 

بتاريخ  1999م(  الدويل)مونرتيال  اجلوي  النقل  قواعد  توحيد  اإتفاقية  اإىل 

ا من تاريخ 2007/7/27م لت�سبح  2007/٥/2٨م وبداأ العمل بها بال�سلطنة اعتباراً

رقم)1990/٥٥م(  ال�سلطاين  املر�سوم  من  املادة)200(  مبوجب  االإتفاقية  لتلك 

واملادة)3( من املر�سوم ال�سلطاين رقم)2004/93م( قوة القانون بال�سلطنة.

اإثبات  عن  عجزت  املدعية  فاإن  الدعوى  يف  املقدمة  امل�ستندات  وعلى  عليها  وبناءاً 

ال�سحنات باحلالة التي تدعيها كما عجزت عن تقدمي االإ�سعار للمدعى عليها باأن 

اأنها ح�سا�سة لدرجات احلرارة  اأو  تلك ال�سحنات كان يجب تخزينها ب�سورة معينة 

اأن طرود ال�سحنات مت نقلها دون تغليف كاف ومنا�سب لذا فاإن املدعى  اإثبات  وعن 

عليها تطالب برف�س الدعوى جملة وتف�سيالاً وحتميل املدعية امل�ساريف واالأتعاب.

وحيث ومبوجب حكم متهيدي موؤرخ يف 2013/12/12م اأنهى اخلبري من ) املديرية 

العامة لل�سيدلة والرقابة الدوائية بوزارة ال�سحة( تقريره بتاريخ 2014/٥/2٨م 

التي  الطريقة  لتكون  االأدوية  لتخزين  منا�سب  اأنه ال وجود ملخزن  اإىل  خل�س فيه 

فعاليتها  الإنقا�س  اأو  للتلف  اأما  االأدوية  تلك  عر�س  مما  �سحيحة  غري  بها  حفظت 

وكذلك عدم �سالمتها وعدم �سالحيتها وكان باالإمكان تاليف االأ�سرار لو مت االإلتزام 

ا عن املوؤثرات املناخية القا�سية  بال�سروط واالإجراءات الالزمة حلفظ االأدوية بعيداً
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ا للتعليمات الواردة بكل دواء. وفقاً

املحكمة  اأ�سدرت  التقرير  ذلك  على  عليها  املدعى  اعرتا�سات  على  وبناءاً  وحيث 

2014/7/4م باإعادة املاأمورية لذات اخلبري لبحثها فاأنهى تقريره  ا بتاريخ  متهيدياً

التكميلي بتاريخ 2014/12/7م جاء فيه اأن املدعى عليها اجلهة امل�سوؤولة عن ا�ستالم 

االإجراءات  اإكمال  بعد  املوردة  للجهة  ت�سليمها  حلني  امل�ستوردة  االأدوية  وتخزين 

املتبعة يف هذا اخل�سو�س مع االأخذ يف االإعتبار اأن االأدوية حتتاج لظروف تخزين 

بواجباتها  تلتزم  مل  اأنها  غري  عبواتها  على  املدونة  التعليمات  ح�سب  مالئم  ونقل 

اأدى  الذي  االأمر  االأدوية  لتخزين  املنا�سبني  والظروف  املكان  وتهيئة  توفري  حيال 

اأدوية وما مت اإعدامه وجد  اأما عن قيمة ما ف�سد من  اإىل تلف كميات كبرية منها. 

التعوي�س  لقيمة  وبالن�سبة  الوزارة  لدى  املعتمدة  لالأ�سعار  اأ�سعارها مطابقة  اخلبري 

فهي مرتوكة لتحديدها من املحكمة.

طالبت  حني  يف  املدعية  عليه  وافقت  التكميلي  التقرير  هذا  على  ا  وتعليقاً وحيث 

االإثبات  قانون  من  و97(  املادتني)92  ملخالفته  لبطالنه  ا�ستبعاده  عليها  املدعى 

ا وبنوده و�سروطه وتطبيقات  وندب خبري اآخر متخ�س�س يف جمال نقل الب�سائع جواً

الدعوى  رف�س  االأحوال  جميع  ويف  )مونرتيال(  اإتفاقية  خا�سة  الدويل  القانون 

وحتميل املدعية امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

بجل�سة  الطرفني  �سماع  مت  201٥/2/23م  يف  موؤرخ  متهيدي  حكم  ومبوجب  وحيث 

من  العديد  طريق  عن  نقلها  مت  االأدوية  �سحنات  اأن  املدعية  فاأكدت  201٥/6/4م 

تواريخ  �سحنة يف  ت�سعة ع�سر  نقلت  التي  املدعى عليها  بينهم  من  الناقلني اجلويني 

خمتلفة خالل �سهري)٥و 2012/7م( اإال اأن االأدوية ف�سدت اأثناء التخزين ولي�س 

ا خمازن خا�سة  اأثناء ال�سحن وهو ما مل تنكره املدعى عليها التي مل يكن لديها �سابقاً

ا  حلفظ االأدوية يف حني اأكدت املدعى عليها اأنه خالل تلك الفرتة مل يكن املطار تابعاً

لها واإمنا للدولة غري انها امل�سوؤولة عن اإدارة ال�سحن وهي التي ت�ستلم االأدوية التي 

يجلبها ناقلون اآخرون واإن املدعية تعلم عدم وجود خمازن خا�سة باالأدوية باملطار 

وكان يجب عليها اأال تتاأخر يف ا�ستالمها.

201٥/1/6م يف ندب اخلبري املتخ�س�س يف  وحيث ومبوجب حكم متهيدي موؤرخ يف 

النقل اجلوي للب�سائع ) ........ من الهيئة العامة للطريان املدين( الذي اأدى اليمني 

القانونية اأمام املحكمة بجل�سة 201٥/10/٥م اأنهى تقريره بتاريخ 2016/1/10م 
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م�سقط  مطار  اإىل  اخلارج  من  و�سلت  اأدوية  �سحنة  وخم�سني  الثمانية  اأن  فيه  جاء 

الدويل يف حالة جيدة اأي اأن ال�سرر ح�سل من عملية نقلها من الطائرة اإىل املخازن 

حتى الت�سليم ووفق الك�سف فاإن خم�سة ع�سر �سحنة مت نقلها من املدعى عليها وكانت 

يف حالة جيدة عند و�سولها واأ�ساف اخلبري اأن مقدمي اخلدمات مبطار م�سقط هما 

باإعتباره  العماين  والطريان  القانوين(  امل�سغل   ( املطارات  الإدارة  العمانية  ال�سركة 

والركاب  اجلوي  ال�سحن  خدمات  �سمنها  ومن  االأر�سية  املناولة  خدمات  مقدم 

القيا�سية  الإتفاقية  بناءاً  وذلك  الطائرات  و�سيانة  الغذائية  باملواد  والتمويل 

اإىل  االأدوية  نقل  عملية  واأن  لها  املب�سطة  واالإجراءات  االأر�سية  للمناولة  لالأياتا 

املخازن قبل واأثناء رفع الدعوى كانت مبخازن غري مكيفة وقد ت�سكت املدعية يف 

عدة مرا�سالت وعلى �سوئها اأن�سئت خمازن جديدة مربدة من قبل ال�سركة العمانية 

الإدارة املطارات وهي موؤجرة للمدعى عليها باإعتبار اأن بناءها باملطار يدخل �سمن 

اإخت�سا�سات تلك ال�سركة وال�سلطة امل�سرفة على مرافق املطار. وبالتايل فاإن ال�سبب 

الرئي�سي لتلف االأدوية يعود اإىل عدم وجود مرافق للتخزين املالئم بدرجة حرارة 

من ت�سعة ع�سر اإىل خم�سة وع�سرين درجة مئوية وذلك قبل رفع الدعوى وبعدها 

)دائرة  ال�سحة  ووزارة  عليها  املدعى  ممثلي  اإعرتا�سات  ح�سب  2013م  نهاية  حتى 

احلجز الزراعي والبيطري( حيث كانت االأدوية ترتك مبخازن قدمية غري مربدة 

خا�سة  مبوا�سفات  مربدة  تكون  اأن  املفرت�س  ومن  الب�سائع  بقية  مع  م�سللة  لكنها 

اأن عملية نقل االأدوية ت�ستغرق  تتنا�سب مع طبيعة ونوع االأدوية, والحظ اخلبري 

مما  للمخازن  وذلك  عليها  املدعى  ممثلي  ح�سب  دقيقة  و�ستني  واأربعني  خم�سة  بني 

يعر�سها للحرارة وعن حجم اخل�سائر الناجمة عن تلف االأدوية فاإن املدعية قدمت 

تفا�سيل االأدوية التي مت اإتالفها وقيمتها ح�سب الك�سف تتطابق مع القيمة املطالب 

بها وبالن�سبة لبقية امل�ساريف) م�ساريف عمالة, ر�سوم ملقدمي اخلدمات, فائدة على 

قر�سي �سراء االأدوية, اأتعاب املحاماة( فهي مرتوكة لنظر املحكمة ويقرتح اخلبري 

ا ندب خبري حما�سبي لتحديد قيمة اخل�سائر. احتياطياً

طبق  لها  احلكم  مطالبة  عليه  املدعية  وافقت  التقرير  هذا  على  ا  وتعليقاً وحيث 

ا بعدم قبول الدعوى ل�سقوطها  طلباتها يف حني طالبت املدعى عليها مبذكرة اأ�سليًّ

ا اإعادة املاأمورية  بالتقادم ويف املو�سوع برف�سها وحتميل رافعتها امل�ساريف واحتياطيًّ

لذات اخلبري على �سوء اإعرت�ساتها امل�سمنة مبذكرتها.

لذات  املاأمورية  اأعيدت  2016/2/1م  يف  املوؤرخ  التمهيدي  احلكم  ومبوجب  وحيث 
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اخلبري لبحث اإعرتا�سات املدعى عليها فاأنهى تقريره التكميلي بتاريخ 2016/٥/9م 

خل�س فيه اإىل نف�س نتيجة تقريره االأ�سلي.

باإلزام  بال�سيب«...  االبتدائية  املحكمة  حكمت  2016/6/6م  وبجل�سة  وحيث 

ال�سحنات  ر.ع( نظري قيمة  للمدعية مبلغ)٥7٥677.1٨6  توؤدي  باأن  املدعى عليها 

ومبلغ  بامل�ساريف  وباإلزامها  االأ�سرار  عن  ا  تعوي�ساً اآالف  ع�سرة  ومبلغ  التالفة 

ا على  خم�سمائة ريال عماين اأتعاب حماماة, ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات« تاأ�سي�ساً

املادة االأوىل من قانون االإثبات واملادة)3( من قانون الطريان املدين ب�ساأن القوانني 

واملعاهدات  و)مونرتيال1999(  معاهدتي)�سيكاغو(  اأحكام  باإعتبار  التكميلية 

ا مكمالاً للقانون وبناءاً على اأن تكييف الدعوى  واالإتفاقيات الدولية ذات ال�سلة جزءاً

من اإطالقات املحكمة فاإن من�ساأ االإلتزام عالقة تعاقدية مبوجب عقد النقل اجلوي 

اإلتزامات على الناقل  لالأ�سياء فاملادة)1٥6( من قانون التجارة عرفته مبا يفر�س 

من بينها ت�سليم الب�ساعة وتفريغها ون�ست املادة)16٨( من ذات القانون على �سمان 

ا اأو عن تلفها اأو عن  ا اأو كلياً الناقل ل�سالمة الب�ساعة ليكون م�سوؤوالاً عن هالكها جزئياً

التاأخري يف ت�سليمها وبالتايل فهو اإلتزام بتحقيق نتيجة وال ي�ستطيع دفع م�سوؤوليته 

ح�سب  اإليه  املر�سل  خطاأ  اأو  ال�سيء  يف  الذاتي  العيب  اأو  القاهرة  القوة  باإثبات  اإال 

العقدية من خطاأ و�سرر  امل�سوؤولية  اأركان  القانون مع توافر  نف�س  املادة)17٥( من 

عليها  املدعى  خطاأ  اإليه  تطمئن  الذي  بتقريره  اخلبري  اأثبت  وقد  �سببية  وعالقة 

وال�سرر الناجت عنه والرابطة ال�سببية لتتوافر اأركان امل�سوؤولية املوجبة للتعوي�س 

املادة)1/31(  ح�سب  االإحتجاح  خ�سو�س  ويف  التالفة.  االأدوية  قيمة  اأثبت  كما 

من اإتفاقية ) مونرتيال( فلئن كان ا�ستالم املدعية دليالاً على ت�سلمها بحالة جيدة 

فهي قرينة ب�سيطة قابلة لالإثبات العك�سي واأن اخلطاأ اجل�سيم للناقل الذي يرتب 

من  باملادة)2/32(  املقرر  اجلزاء  معه  يرتفع  مما  والغ�س  يت�ساوى  ال�سحنات  تلف 

ا لال�ستثناء الوارد  تلك االإتفاقية لعدم تقدمي االإحتجاج يف االآجال املحددة طبقاً

بالفقرة الرابعة منها فاملر�سل اإليه اأوىل بالرعاية واإجراء عملية التفريغ املالئمة 

حلني متام الت�سليم.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى املدعى عليها )الطريان........ ( فا�ستاأنفته 

ا  اأمام حمكمة اال�ستئناف بال�سيب حيث قيد حتت رقم)2016/1٨3م( يف طلب  اأ�سليًّ

ا بعدم قبول الدعوى ل�سقوط احلق بالتقادم  باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا  واإلزام امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي واأتعاب املحاماة واحتياطيًّ
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من  خبري  بندب  ا  كلياً ا  واحتياطيًّ الدعوى  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  باإلغائه  ا  جزئياً

اإىل �سبب وحيد يتمثل يف اخلطاأ يف تطبيق  ا  االإحتاد الدويل للنقل اجلوي ا�ستناداً

ا  ا قانونياً القانون لعدة اأوجه اأولها عندما اعتربت املحكمة اأن على امل�ستاأنفة اإلتزاماً

اإعتربتها  عندما  والثاين  جيدة  حالة  يف  االأدوية  تو�سيل  وهي  نتيجة  بتحقيق 

باملطار على ملك  ال�سحن  اأن مرافق  باملطار واحلال  االأدوية  اأخفقت يف تخزين  قد 

االإحتاد  قواعد  املحكمة  خالفت  عندما  والثالث  العمانية  املطارات  اإدارة  �سركة 

الدويل للنقل اجلوي التي ت�سرتط اأن تطلب امل�ستاأنف �سدها املوافقة امل�سبقة قبل 

�سحن ب�ساعة ح�سا�سة �سد احلرارة الإعطاء امل�ستاأنفة الفر�سة للتخطيط املنا�سب 

�سدها  امل�ستاأنف  به  تقم  مل  اإجراء  وهو  ال�سحنات  هذه  مثل  مع  التعامل  كيفية  يف 

اإذ  اجلوي  للنقل  الدويل  االإحتاد  من  خبري  تعيني  املحكمة  رف�ست  عندما  والرابع 

ال�سحن اجلوية تقت�سي تقدمي �سكوى يف غ�سون  البند)10/1/1( من بولي�سة  اأن 

ا املادة)3/2(  ا من تاريخ ا�ستالم كل �سحنة وهو ما ن�ست عليه اأي�ساً اأربعة ع�سر يوماً

من اإتفاقية)مونرتيال( وكان على امل�ستاأنفة �سدها تقدمي ثمانية وخم�سني �سكوى 

ا للمادة)2/32(  منف�سلة عن كل �سحنة يف ذلك االأجل وهو ما ف�سلت يف اإثباته طبقاً

من تلك االتفاقية.

ا على �سحيفة اال�ستئناف تقدمت امل�ستاأنف �سدها مبذكرة طالبت فيها  وحيث ورداً

رف�س اال�ستئناف وحتميل رافعته امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

بقبول  بال�سيب«..  اال�ستئناف  حمكمة  حكمت  2016/12/27م  وبجل�سة  وحيث 

رافعته  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

وعلى  التجارة  قانون  من   )1٨0  ,16٨  ,200 املواد)199,  على  ا  تاأ�سي�ساً بامل�ساريف« 

ا�ستالم  �سدها  امل�ستاأنف  امتناع  نتيجة  كان  االأدوية  تلف  اأن  امل�ستاأنفة  ادعاء  اأن 

االأدوية  واأن  بو�سولها  اأخطرتها  باأنها  تثبت  اأن  عليها  كان  اإذ  له  �سند  ال  ال�سحنات 

ا لالإعفاء من تلك امل�سوؤولية االدعاء  تلفت بعد ذلك االإخطار كما اأنه ال يكون �سبباً

باأن م�ستودع الب�سائع باملطار مملوك لل�سركة العمانية الإدارة املطارات وقد ثبت من 

اأن امل�ستاأنفة هي من تقوم بعمليات �سحن وتفريغ الب�سائع ونقلها  حم�سر االإجتماع 

اإىل املخازن لتخزينها حتى ت�سلم للمر�سل اإليه مقابل اأجر لتقع على عاتقها م�سوؤولية 

ودون  و�سولها  بعد  مبا�سرة  الب�ساعة  لت�سليم  تدابري  اأي  اإتخاذ  اأو  خمازن  جتهيز 

ا للناقل اجلوي وال يجوز لها التم�سك  تخزينها حتى ولو كانت غري الناقل لت�سبح تابعاً

اأن  اثبتوا  واأن اخلرباء  التجارة خا�سة  باملادة)20٨( من قانون  امل�سوؤولية  بحدود 
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جمهزة  غري  خمازن  اأو  عار  مبكان  باملطار  وجودها  اأثناء  للتلف  تعر�ست  االأدوية 

التي  االأدوية  ح�سا�سية  اأمام  مرتفعة  حرارة  لدرجة  تتعر�س  جعلها  مما  بالتربيد 

ظهرت على اإر�سالية االأدوية للتاأكيد على �سالمتها ومل يثبت خطاأ امل�ستاأنف �سدها 

اأثبتت  وقد  رف�سه  اأو  اال�ستالم  عن  وتقاع�سها  الب�ساعة  بو�سول  الإ�سعار  وا�ستالمها 

تقارير اخلربة خطاأ امل�ستاأنفة يف تخزين االأدوية وتركها باملطار يف تلك الظروف 

ملدة ثالثة اأ�سابيع. اأما عن ندب خبري جديد فاإن ذلك خا�سع ل�سلطة املحكمة ويف 

على  التقادم  تق�سد  لن  امل�ستاأنفة  فاإن  بالتقادم  املطالبة  ب�سقوط  الدفع  خ�سو�س 

معنى املادة)214( من قانون التجارة واإمنا ق�سدت ال�سرط املانع من قبول الدعوى 

الذي ن�ست عليه اتفاقية)مونرتيال( واملادة)213( من قانون التجارة يف خ�سو�س 

ا من تاريخ ت�سلم الب�ساعة وقد اأثبت اخلرباء  االحتجاج خالل مدة اأربعة ع�سر يوماً

اأقرت  ما  وهو  �سهري)7و2012/٨م(  خالل  الب�ساعة  ت�سليم  يف  امل�ستاأنفة  تاأخر 

نتج عن  التاأخري فقد  اأما  لي�س لديها خمازن,  باأنه  اأقرت  به مبح�سر االجتماع كما 

اأ�سباب فنية مقرتنة با�ستحداث نظام تخلي�س جديد واحلال اإن الطق�س حار خالل 

بداأ  وقد  احلرارة  لدرجة  بيانات  عليها  مو�سوع  ال�سحنات  واأن  املذكورين  ال�سهرين 

اال�ستالم لل�سحنات يف 2012/7/30م وقد مت اإخطارها يف امليعاد القانوين مبوجب 

اخلطاب املوجه اإىل غرفة جتارة و�سناعة عمان بتاريخ 2012/٨/4م.

عليه  فطعنت   )  ...... امل�ستاأنفة)الطريان  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة 

بتاريخ 2017/2/2م موقعة من املحامي ....... املقبول اأمام هذه املحكمة بو�سفه 

وكيالاً عن الطاعنة وقدم �سند وكالة مع ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة ومت اإعالن 

املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها مبذكرة طلبت فيها رف�س الطعن فعقبت 

الطعن فردت  الرد مبذكرة �سممت فيها على طلباتها ب�سحيفة  الطاعنة على هذا 

املطعون �سدها على هذا التعقيب مبذكرة مت�سكت فيها بطلبها ال�سابق.

ا  وحيث وبتاريخ 2017/٥/9م قررت املحكمة وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتاً

حلني الف�سل يف الطعن.

وحيث اأقيم الطعن على �سبب وحيد متثل يف جمانبة التوفيق وال�سواب لعدة اأوجه:

الوجه االأول, عندما اعتربت املحكمة اأن املطعون �سدها غري ملزمة قانوناًا باإ�ستالم 

ال�سحنات عند و�سولها املطار واحلال اأن قواعد االإحتاد الدويل للنقل اجلوي تلزمها 
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بذلك اإال اأن املطعون �سدها مل ت�ستلم ال�سحنات ح�سب تقارير اخلربة تاركة اإياها 

لعدة اأ�سابيع خا�سة اأن عملية اال�ستالم غري معقدة واأن عملية التخلي�س اجلمركي 

اإ�سافة  بها  للطاعنة  عالقة  وال  وحدها  �سدها  املطعون  عاتق  على  يقع  اإلتزام  هي 

للمطار الأن املطعون  ال�سحنات  باإخطارها بو�سول  اأن هذه االأخرية غري ملزمة  اإىل 

�سدها هي امل�سوؤولية عن تتبع �سحناتها �سواءاً عرب االإنرتنت اأو بالتحقق من �سندوق 

الربيد التابع لها باملطار وبامتناعها عن ت�سريح االإفراج اجلمركي وا�ستالم �سحناتها 

يف الوقت املحدد هو ال�سبب احلقيقي وراء تعر�سها الأي خطر.

الوجه الثاين, عندما اأخطاأت املحكمة يف تطبيق املواد)1٨0, 199, 200,203( من 

الطاعنة  اأن  �سدها  املطعون  تدعي  اإذ  امل�سوؤولية,  الطاعنة  حمملة  التجارة  قانون 

امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها ب�سفتها مديرة خدمة ال�سحن باملطار ولي�س ك�سركة 

�سحن جوي اأو ناقل لل�سحنات فقد اأثبت اخلبري الثاين اأن الطاعنة نقلت �ستة ع�سر 

�سحنة فقط من جملة ال�سحنات التي عددها ثمانية وخم�سون �سحنة التي تعر�ست 

التزاماتها ب�سفتها  اأداء  ب�سبب االمتناع عن  للتلف فال يجوز مقا�ساتها عن جملتها 

ناقالاً الأنها مل تنقل اأغلبها, كما اأن جميع تلك املواد تتعلق مب�سوؤولية ناقل ال�سحنة 

عن التلف يف الب�سائع اإال اأنها ال تنطبق على القائم مبناولة الب�سائع.

الوجه الثالث, ال وجود الأي التزام قانوين على الطاعنة بتخزين املواد ال�سيدالنية 

الأية فرتة زمنية اإ�سافية ح�سب العقد, عندما اعتربت املحكمة اأن الطاعنة اأخفقت 

ا مقابل  يف الوفاء بالتزامها بتخزينها ال�سحنات يف حالة �سليمة واأنها تتقا�سى اأجراً

التخزين لعدم عملها يف جمال  ا مقابل  اأجراً ذلك وهو غري �سحيح الأنها ال تتقا�سى 

التخزين فهي مديرة خدمة �سحن كما اأنها ال متلك مرافق ال�سحن وبالتايل ال التزام 

لعدة  �سحناتها  ا�ستالم  عن  امتنعت  �سدها  املطعون  اأن  حدث  وما  بالتخزين  عليها 

اأ�سابيع يف بع�س االأحيان مما اأجرب الطاعنة على تخزينها الأجل غري م�سمى.

ملك  على  باملطار  ال�سحن  مرافق  باأن  الدفع  املحكمة  اأغفلت  عندما  الرابع,  الوجه 

طرف اآخر وهو ال�سركة العمانية الإدارة املطارات.

بتنفيذها  تقوم  فهي  باملطار  الب�سائع  مناولة  خدمات  م�سغل  الطاعنة  فب�سفة 

للطاعنة  ميكن  ال  التي  ال�سركة  تلك  قبل  من  لها  اأتيحت  التي  املوارد  با�ستخدام 

م�سوؤولية  الطاعنة  حتميل  ميكن  ال  وبالتايل  التخزين  مرافق  بتحديث  مطالبتها 

ا للمادة)176( من قانون املعامالت املدنية لتكون الدعوى  �سيء لي�ست ملزمة به طبقاً
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مرفوعة �سد اجلهة اخلطاأ.

على  حت�سل  مل  �سدها  املطعون  باأن  الدفع  املحكمة  اأغفلت  عندما  اخلام�س,  الوجه 

الطاعنة قبل �سحن ب�ساعة ح�سا�سة لدرجة احلرارة خمالفة قواعد  موافقة من 

االحتاد الدويل للنقل اجلوي فاملطعون �سدها مل تقدم اأي دليل على طلبا اأو ح�سولها 

على املوافقة وهو ما اأدى اإىل عدم متكن الطاعنة من اإعداد مرافق تخزين مالئمة 

ا عليها. لل�سحنات احل�سا�سة مما اأثر �سلباً

الوجه ال�ساد�س, عندما رف�ست املحكمة ندب خبري من االحتاد الدويل للنقل اجلوي 

يف  الب�ساعة  اإر�سال  تقت�سي  ن�سو�س  وهي  بقواعده.  الواردة  الن�سو�س  ملراجعة 

على  الب�ساعة  �ساحبة  وح�سول  حرارتها  درجة  يف  للتحكم  قابلة  باردة  حاويات 

مع و�سع »عالمة  لال�ستعداد ال�ستقبالها  املواد احل�سا�سة  لتلك  ال�سحن  موافقة قبل 

ح�سا�سية الوقت ودرجة احلرارة » على جميع ال�سحنات وقد ف�سلت املطعون �سدها 

يف كل ذلك.

فح�سب  بالتقادم,  املتعلقة  املواد  تف�سري  املحكمة  اأ�ساءت  عندما  ال�سابع,  الوجه 

على  فاإنه  ال�سحن  بولي�سة  من  والبند)10/1/1(  التجارة  قانون  من  املادة)213( 

املطعون �سدها اأن ترفع �سكوى بخ�سو�س الب�سائع التالفة لدى الطاعنة يف غ�سون 

وبالتايل يجب عليها تقدمي ثمانية  �سحنة  ا�ستالم كل  تاريخ  ا من  يوماً اأربعة ع�سر 

وخم�سني �سكوى تتعلق بعددها خالل ذلك االأجل من تاريخ ا�ستالم كل منها فجوهر 

مدى  يف  واإمنا  عدمه  من  ال�سحنة  عن  االإفراج  يف  التاأخري  حدوث  لي�س  امل�ساألة 

اإحرتام االأجل من تاريخ اال�ستالم يف حني اأن املطعون �سدها مل تقدم اأي �سكوى يف 

ذلك االأجل واأن الدعوى املاثلة قدمت بعد ذلك االأجل. كما اأن املادة )2/31( من 

اتفاقية)مونرتيال( تن�س على اأنه« يجب على اأي م�ستلم �سحنة رفع �سكوى يف غ�سون 

ا من تاريخ اال�ستالم وهو ما مل يتوفر من قبل املطعون �سدها«. اأربعة ع�سر يوماً

الوجه الثامن, عندما مل تقم املحكمة بندب خبري لتقدير خ�سائر املطعون �سدها, 

ال�سركة دفعه  املبلغ الذي يجب على  اأنه بالن�سبة لتقدير  وهو ما ذكره اخلبري من 

تدل  ومل  املطالبة  قيمة  يقدر  مل  اأنه  اأي  للمحكمة  اأمره  فيرتك  �سدها  للمطعون 

املطعون �سدها مبا يثبت �سدادها لقيمة ال�سحنات فرمبا ا�سرتدتها عن طريق التاأمني.

وعلى �سوء ذلك فاإن الطاعنة تطالب بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي باإلغاء 
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ا برف�س الدعوى واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف  احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

ا  واحتياطيًّ حماماة  اأتعاب  عماين  ريال  اآالف  خم�سة  ومبلغ  التقا�سي  درجتي  عن 

اإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف لتحكم فيها بهيئة مغايرة.

ا على �سحيفة الطعن الحظ وكيل املطعون �سدها مبذكرته باأنه عن الوجه  وحيث ورداً

ا  االأول فهو جمرد جمادلة مو�سوعية فيما ت�ستقل به حمكمة املو�سوع ليكون حرياً

بالرف�س اإ�سافة اإىل عدم جواز هذا الوجه لكونه غري منتج وفا�سد م�سموناًا لف�سل 

الطاعنة يف تقدمي اأي م�ستند يثبت اأن املوكلة رف�ست ا�ستالم �سحنات االأدوية عند 

و�سولها املطار بل اأنها اأقرت عند االجتماع بوزارة ال�سحة بتاريخ 2012/11/14م 

ت�سليم  يف  تاأخرت  التي  هي  واإمنا  الدواء  حلفظ  خم�س�سة  خمازن  متتلك  ال  باأنها 

الدواء يف �سهري)7و2012/٨م( الأ�سباب فنية تتعلق بنظام التخلي�س اجلديد.

ما تنعاه على احلكم  الطاعنة مل تبني  الثاين فهو جمهل وغام�س الأن  الوجه  وعن 

املطعون فيه من خطاأ يف تطبيق املواد التجارية فاحلقيقة الثابتة هي و�سول جميع 

اإىل ال�سلطنة بحالة �سليمة واأن املت�سبب يف ف�سادها وتلفها هي الطاعنة  ال�سحنات 

ح�سب التقارير الفنية.

ا لعدم حتديد وجه اخلطاأ يف تطبيق  وعن الوجه الثالث فهو ال ي�سلح اأن يكون �سبباً

باإحتجازها  الطاعنة  خطاأ  هو  وتلفها  االأدوية  ف�ساد  �سبب  اأن  اإذ  وتاأويله  القانون 

االأدوية مبخازن ال تتنا�سب مع خ�سو�سيتها وطبيعتها خا�سة اأنها غري مكيفة وتركت 

مبكان عار على اأر�س املطار وهو ما اأثبته جميع اخلرباء.

وعن الوجه الرابع فالطاعنة ال تنكر ا�ستئجارها ملرافق املطار ومن بينها املخازن واإمنا 

املدير وامل�سوؤول عن اإدارتها ح�سبما اأقرت به مبذكرتها املوؤرخة يف 2013/11/20م 

مالئمة  مبخازن  الدواء  وتخزين  حفظ  م�سوؤوليتها  لتكون  درجة  اأول  حمكمة  اأمام 

�سواءاً كانت مالكة لها اأو م�ستاأجرة.

ا مع االأوجه االأخرى ويك�سف اأن الطاعنة هي  وعن الوجه اخلام�س فهو يعد تناق�ساً

امل�سوؤولة عن ا�ستالم وتخزين الب�سائع باملطار.

تندب  اأن  املو�سوع  ملحكمة  يجوز  ال  الأنه  حمله  غري  يف  فهو  ال�ساد�س  الوجه  وعن 

اأن االأجهزة  ا لبحث امل�سائل القانونية باإعتبارها من �سميم عمل الق�ساء كما  خبرياً

احل�سا�سة امل�سار اإليها يف قواعد االأياتا كانت مرفقة لكل �سحنة من �سحنات الدواء 
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التي ف�سدت وهي التي ك�سفت حقيقة تعر�سها لدرجات حرارية عالية اأثناء فرتة 

قانون  من   )213( املادة  مبخالفة  الزعم  اأما  الطاعنة.  لدى  وتخزينها  احتجازها 

القانون  بهذا  الواردة  �سواءاً  اجلوي  النقل  اأحكام  لتطبيق  جمال  ال  فاإنه  التجارة 

وهي  التق�سريية  امل�سوؤولية  من�سوؤها  دعوى  ب�سدد  الأننا  باإتفاقية)مونرتيال(  اأو 

ولي�س  احلار�س  م�سوؤولية  اأي  الب�سائع  وتخزين  ا�ستالم  عن  الطاعنة  م�سوؤولية 

اأثناء عمليات  اأن جميع �سحنات االأدوية مل تتلف  م�سوؤولية الناقل اجلوي خا�سة 

النقل من الدول امل�سنعة اإىل مطار م�سقط ح�سبما هو ثابت بالتقارير الفنية واإمنا 

تلفت مبخازن الطاعنة.

اأحكام  باأن  الطاعنة  ادعاء  �سح  فاإن  االفرتا�س  �سبيل  وعلى  ال�سابع  الوجه  وعن 

ب�سقوط  الدفع  فاإن  املاثلة  الدعوى  على  النفاذ  واجبة  هي  اإتفاقية)مونرتيال( 

ا  احتجاجاً وجهت  �سدها  املطعون  الأن  �سحيح  غري  االحجتاج  تقدمي  لعدم  الدعوى 

للطاعنة والأن عدم تقدمي االحتجاج يف امليعاد املحدد يف املادة)213( هو قرينة 

الب�ساعة يف حالة جيدة وقابلة الإثبات  بت�سليم  باأنه قام  الناقل  مل�سلحة  ب�سيطة 

فدعوى  االإثبات  طرق  بكافة  العك�س  يثبت  اأن  له  الذي  اإليه  املر�سل  من  العك�س 

م�سوؤولية الناقل اجلوي ال ت�سقط مبجرد عدم توجيه االحتجاج واإمنا ت�سقط مبرور 

�سنتني من يوم بلوغ الطائرة جهة الو�سول اأو من اليوم الذي كان يجب اأن ت�سل فيه 

اأو من يوم وقف النقل عمالاً باملادة)214( من قانون التجارة.

وبناءاً على ذلك فاإن املطعون �سدها تطلب رف�س الطعن وحتميل رافعته امل�ساريف.

وحيث عقبت الطاعنة على هذا الرد مبذكرة �سمم فيها وكيلها على ما ورد ب�سحيفة 

الطعن فردت املطعون �سدها على هذا التعقيب مبذكرة مت�سكت فيها بطلبها ال�سابق.

�ملحكمة

- من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

الثمانية  باأوجهه  الوحيد  الطعن  ب�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  حيث 

ا ملا يلي: �سديد جزئياً

فمن حيث القانون الواجب تطبيقه فقد ثبت من اأوراق الدعوى اأنه مبوجب عقد نقل 
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جوي اتفق الطرفان على اأن يتم نقل خم�سة ع�سر �سحنة اأدوية من الدول امل�سنعة 

اإىل مطار م�سقط على منت طائرات الطاعنة مع اإتفاق املطعون �سدها مع العديد من 

ليتم  �سحنة  واأربعون  ثالثة  وعددها  اخلدمة  ذات  على  االأخرى  الطريان  خطوط 

الطريان  ل�سركات  االأر�سية  املناولة  خدمات  م�سغل  بو�سفها  الطاعنة  من  ا�ستالمها 

ومن بني تلك اخلدمات املتعلقة بال�سحن اجلوي ويف كال احلالتني فهي ملزمة با�ستالم 

للمطعون �سدها  اإىل خمازن وحفظها حلني ت�سليمها  الطائرات ونقلها  الب�ساعة من 

وقد تبني من اأوراق امللف وتقارير اخلربة اأن جميع �سحنات االأدوية وعددها ثمانية 

وخم�سون و�سلت �سليمة اإىل مطار م�سقط واأن تلف تلك االأدوية ح�سل منذ ا�ستالم 

ال�سحنات من عمال الطائرات ونقلها اإىل خمازن باملطار تبني اأنها غري مكيفة وغري 

مالئمة ملثل تلك الب�ساعة حل�سا�سيتها واحتفظ بها بطريقة غري �سليمة خا�سة اأن 

درجة احلرارة مرتفعة خالل �سهري)7 و2012/٨م( وهي وقائع ثابتة غري متنازع 

من  ا  جواً االأدوية  نقل  عملية  اأثناء  يح�سل  مل  التلف  اأن  وطاملا  وبالتايل  �ساأنها  يف 

اإتفاقية  تاريخ ا�ستالمها من ال�سركات البائعة اإىل مطار م�سقط فال جمال لتطبيق 

للناقل  اإر�ساله  1999م �سواءاً من حيث االإ�سعار الكتابي املتوجب  )مونرتيال( ل�سنة 

ا�ستالم  تاريخ  من  �ساعة  وع�سرين  اأربعة  ظرف  يف  باملادة)2/32(  الدويل  اجلوي 

االأدوية اأو من حيث م�سوؤولية الناقل الدويل اأو االأثار املرتتبة عن ذلك كالتعوي�سات 

واإمنا يتعني االلتجاء اإىل قانون التجارة العماين.

فيها  يثبت  التي  االأحوال  يف  تن�ساأ  الناقل  م�سوؤولية  اأن  قانوناًا  املقرر  من  اأنه  وحيث 

الطاعنة  النقل عندما تكون  التي يرتبها عليه عقد  بالتزاماته  اإخالل من جانبه 

هي الناقل اجلوي وامل�سوؤولة عن اخلدمات االأر�سية وخا�سة خدمة �سحن الب�سائع 

بحكم ارتباطها مع امل�سغل القانوين) ال�سركة العمانية ...........( اأو عندما تكون 

االأخرى  الطريان  �سركات  مع  تعاملها  خالل  من  االأر�سية  اخلدمات  مقدم  ب�سفتها 

مع  ال�سركات  تلك  يربط  الذي  النقل  لعقد  ا  امتداداً االأخري  التعامل  هذا  ليكون 

ا يف اإطار تعاقد الطاعنة مع �سركات الطريان االأخرى  املطعون  �سدها الإمتامه اأر�ساً

وهو ما يجعل الطاعنة �سامنة يف كال احلالتني ل�سالمة الب�ساعة حمل النقل اجلوي 

من تاريخ اإنزالها من الطائرات اإىل تاريخ ت�سليمها للمطعون �سدها ح�سبما تقت�سيه 

املادة)16٨( من قانون التجارة خا�سة ان املادة)200( من ذات القانون تقت�سي اأن 

ت�سري على النقل اجلوي اأحكام الباب الثالث املتعلقة بعقد النقل لتكون الب�ساعة 

حتت رقابتها حلني ت�سليمها وقد ن�ست املادة)1٨0( من ذلك القانون على اأنه« اإذا مل 
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ا يف حمل املر�سل اإليه كان على الناقل اأن يخطر بو�سول ال�سيء  يكن الت�سليم واجباً

وبالوقت الذي ي�ستطيع فيه ت�سلمه وعلى املر�سل اإليه ت�سلم ال�سيء يف امليعاد الذي 

حدده الناقل...« واإزاء ذلك فاإن الناقل ملزم باإخطار املر�سل اإليه بو�سول الب�ساعة 

وجوب  على  الطرفني  بني  اإتفاق  اأي  وجود  عدم  اأمام  ا�ستالمها  و�سرورة  املطار  اإىل 

ب�سفتها  بالتزاماتها  خملة  الطاعنة  يجعل  ما  وهو  اإليه  املر�سل  حمل  يف  الت�سليم 

غري  يف  والثاين  االأول  الوجهان  ليكون  باملطار  ال�سحن  خدمات  ومدير  ا  جوياً ناقالاً 

حملهما كما اأنها ملزمة بتخزين الب�ساعة يف مكان مالئم ح�سب طبيعة كل ب�ساعة 

حتى تاريخ الت�سليم وحلني تخلي�س جميع االإجراءات القانونية لدى وزارة ال�سحة 

و�سرطة عمان ال�سلطانية واجلمارك وغريها ليكون الوجه الثالث غري طريقه بغ�س 

النظر عما تدعيه الطاعنة بالوجه الرابع من اأن مرافق ال�سحن باملطار لي�ست على 

ملكها واإمنا تابعة لل�سركة العمانية الإدارة املطارات اإذ اأن املطعون �سدها ال عالقة 

لها بالرابطة القانونية التي جتمع الطاعنة بال�سركة املذكورة �سواءاً كانت مالكة اأو 

م�ستاأجرة للمخازن واأن ما يهمها ا�ستالم الب�ساعة بحالة �سليمة وجيدة والدليل على 

املطار  جتهز  جعلها  املطارات  الإدارة  العمانية  ال�سركة  على  الطاعنة  تاأثري  اإمكانية 

مبخازن حديثة ومكيفة تفي بالتزامات التخزين يف ظروف مالئمة بعد الواقعة.

املطعون �سدها  اإخطار  ما يفيد  الطاعنة مل تقدم  فاإن  ما تقدم  وحيث وبناءاً على 

التخلي�س  باإجراءات  القيام  يف  البدء  من  تتمكن  حتى  للمطار  الب�ساعة  بو�سول 

ال�سحن  بولي�سات  وخا�سة  االأدوية  ب�سحنات  املتعلقة  االأوراق  اأن  خا�سة  اجلمركي 

تكون مرفقة لها وت�ستلمها من الطاعنة ب�سفتيها املذكورتني وهو ما يجعلها م�سوؤولة 

قانون  من  املادة)16٨(  تقت�سيه  ح�سبما  هالك  اأو  تلف  من  الب�ساعة  يلحق  عما 

التجارة وقد ثبت من تقارير اخلرباء وخا�سة االأخري منها املعد من اخلبري ........ 

يف  املوؤرخني  التكميليني  التقريرين  نتيجته  تاأكيد  الواقع  201٥/1/6م  بتاريخ 

2016/2/1م و2016/٥/9م اأن تلف االأدوية يعود اإىل عدم وجود مرافق للتخزين 

املالئم حيث كانت تو�سع مبخازن قدمية وغري مربدة مع بقية الب�سائع طيلة ثالثة 

يفيد  ما  تقدم  مل  اأنها  خا�سة  التلف  ذلك  عن  امل�سوؤولة  الطاعنة  لتكون  اأ�سابيع 

انتفاءها باإثبات القوة القاهرة اأو العيب الذاتي يف ال�سيء اأو خطاأ املر�سل اأو خطاأ 

املر�سل اإليه ح�سبما تقت�سيه املادة)17٥( من قانون التجارة.

وحيث وعن الوجه اخلام�س فاإنه يتبني من تقارير اخلربة اأن االأدوية جاءت معباأة 

اأن  اإىل  اإ�سافة  ح�سا�سية  ذات  باعتبارها  حمتواها  حول  مل�سقات  حتمل  بكرتونات 
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بولي�سة ال�سحن والفواتري وغريها حتمل �سرورة نوعية الب�ساعة ونوعيتها وطبيعتها 

اأنها ت�ستلمها مع الب�ساعة وبالتايل ال  مما ال ميكن معه للطاعنة اجلهل بها خا�سة 

وجود ملا يلزم املطعون �سدها احل�سول على موافقة من الطاعنة قبل �سحن الب�ساعة 

احل�سا�سة حتى ت�ستعد لذلك فمن املفرو�س ح�سبما يقت�سيه عقد النقل اأو ب�سفتها 

ح�سب  الب�سائع  من  نوع  كل  لتخزين  التهيوؤ  باملطار  الب�سائع  مناولة  خدمات  م�سغل 

طبيعته اإىل حني ت�سليمها الأ�ساحبها باعتبارها �سامنة ل�سالمتها وهو ما مل توف به 

بحكم ثبوت تلف االأدوية التابعة للمطعون �سدها ب�سبب �سوء تخزينها لي�سبح هذا 

الوجه اخلام�س يف غري حمله.

اأن هي مل توافق  ال�ساد�س فاإنه ال ترثيب على حمكمة املو�سوع  وحيث وعن الوجه 

يف  الواردة  الن�سو�س  ملراجعة  اجلوي  للنقل  الدويل  االحتاد  من  خبري  تعيني  على 

باأهل  املحكمة  ا�ستعانة  فاإن  االإثبات  قانون  من  املادة)٨2(  وح�سب  الأنه  قواعده 

اخلربة يقت�سر على حتقيق واقعة معينة واإبداء الراأي فيما يطرح فيها من م�سائل 

املحكمة  التي هي من �سالحية  القانونية  بامل�سائل  امل�سا�س  اأو متخ�س�سة دون  فنية 

ومنها مراجعة الن�سو�س القانونية الواردة يف قواعد النقل اجلوي الدويل التي ال 

يجوز ا�سنادها اإىل اأهل اخلربة.

وحيث وعن الوجه ال�سابع املتعلق باإ�ساءة املحكمة تف�سري املواد املتعلقة بالتقادم فهو 

غري وجيه ذلك اأن املادة)213( من قانون التجارة اقت�ست اأنه على« املر�سل اإليه يف 

ا اإىل الناقل فور اكت�ساف التلف  حالة تلف االأمتعة اأو الب�سائع اأن يوجه احتجاجاً

اإىل  بالن�سبة  ا  يوماً ع�سر  واأربعة  لالأمتعة  بالن�سبة  اأيام  �سبعة  خالل  االأكرث  وعلى 

الب�سائع وذلك من تاريخ ت�سلمها ويف حالة التاأخري يجب اأن يوجه االحتجاج خالل 

ا على االأكرث من اليوم الذي تو�سع فيه االأمتعة اأو الب�سائع حتت  واحد وع�سرين يوماً

ت�سرف املر�سل اإليه... وال تقبل دعوى امل�سوؤولية �سد الناقل اإذا مل يوجه االحتجاج 

يف املواعيد املن�سو�س عليها يف هذه املادة..« مبا يعني من هذه املادة اأن عدم توجيه 

ال  اال�ستالم  يف  التاأخري  اأو  الب�ساعة  ت�سلم  بعد  �سواءاً  املحدد  امليعاد  يف  االحتجاج 

ي�سقط دعوى م�سوؤولية الناقل واإمنا يوؤدي اإىل عدم قبولها اإال اإذا اأثبت املر�سل اإليه 

وقوع تدلي�س من جانب الناقل اأو تابعيه لتفويت هذه املواعيد اأو الإخفاء حقيقة 

ال�سرر الذي اأ�ساب الب�ساعة وهو دفع مل تطالب به الطاعنة متم�سكة بتقادم حق 

املطالبة مبرور تلك املواعيد من تاريخ ا�ستالم كل �سحنة هذا من ناحية ومن ناحية 

غري  يف  الدفع  هذا  اأن  يت�سح  ال�سابقة  االأوجه  على  الرد  يف  اأعاله  وح�سبما  اأخرى 
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اإخطار  يف  املتمثل  االأ�سا�سي  بالتزامها  اإيفاءها  تثبت  مل  الطاعنة  اأن  طاملا  حمله 

قانون  من  املادة)1٨0(  تقت�سيه  ما  طبق  املطار  اإىل  الب�ساعة  بو�سول  اإليه  املر�سل 

ا يف ا�ستالم الب�ساعة التي  التجارة بالن�سبة جلميع ال�سحنات وهو ما اأدخل ا�سطراباً

بقيت مبخازن الطاعنة الغري مالئمة طيلة ثالثة اأ�سابيع وقد اأثبتت املطعون �سدها 

ا يف 2012/٨/9م يف ف�ساد ال�سحنات الثالثة التي ا�ستلمتها  ا موؤرخاً توجيهها احتجاجاً

يوم 2012/٨/٨ والتي و�سلت املطار يف 2012/7/30م والإعالمها باأن �سحنات اأخرى 

ا بتاريخ 2012/٨/4م  ال زالت معلقة لدى الطاعنة وال تعرف مكانها كما اأر�سلت خطاباً

لغرفة جتارة و�سناعة عمان وزارة ال�سحة ل�سرح امل�سكلة التي تعر�ست لها واملتمثلة 

اأن  يوؤكد  مما  جمهزة  خمازن  وجود  وعدم  الب�ساعة  ت�سليم  يف  الطاعنة  تاأخري  يف 

االحتجاج وجه خالل ت�سعة اأيام من ا�ستالم ال�سحنات الثالثة االأوىل اأما بالن�سبة 

لبقية ال�سحنات فاإن عدم اإثبات الطاعنة لتواريخ ا�ستالم الب�ساعة باإعتبار اأن على 

عاتقها عبء االإثبات اأمام مت�سكها باملادة)213( مبا يجعل هذا الدفع يف غري طريقه.

طالبت  �سدها  املطعون  اأن  ذلك  وجيه  فهو  الثامن  الوجه  وعن  وحيث 

مببلغ)٥7٥677.1٨6 ر.ع( قيمة االأدوية التالفة التي اأكد يف �ساأنها اخلبري املنتدب 

بندب  اأو�سى  اأنه  اإال  اإتالفها  الواقع  لالأدوية  التف�سيلي  الك�سف  مع  تطابقت  اأنها 

اإىل حم�سر االجتماع لدى  اأنه بالرجوع  خبري ح�سابي لتقدير قيمة اخل�سائر كما 

اخلبري بتاريخ 201٥/12/20م يتبني اأن ممثل املطعون �سدها اأفاد باأن هذه االأخرية 

تكبدت خ�سائر يف قيمة االأدوية التالفة ب�سبب �سوء التخزين وقدرها مبلغ املطالبة 

من  القرو�س  على  والفوائد  النقل  وم�ساريف  التخلي�س  ر�سوم  ا  اأي�ساً ي�سمل  الذي 

وفوات  العمالة  وتكاليف  ال�سحة  وزارة  ور�سوم  باملائة  ت�سعة  بواقع)%9(  البنوك 

الربح واالأتعاب القانونية ورغم مطالبتها من اخلبري بتو�سيح تلك اخل�سائر وتقدمي 

ما لديها من م�ستندات التي مت مبوجبها دفع قيمة ال�سحنات والتحويالت البنكية 

لل�سركات البائعة وما �سددته من امل�ساريف االأخرى فاإنها مل تقم بذلك ورغم ذلك 

املدنية  االإجراءات  قانون  املادة)224( من  لها  وما خولته  اال�ستئناف  فاإن حمكمة 

والتجارية من تطبيق قاعدة االأثر الناقل لال�ستئناف فلم حتقق يف ذلك ومل تنتدب 

تطابقها  ومدى  التالفة  االأدوية  قيمة  حول  احل�ساب  الإجراء  احل�سابات  يف  ا  خبرياً

مع مبلغ املطالبة الذي اعتمدته رغم �سموله على عنا�سر اأخرى ح�سبما اأكده ممثل 

ا  جزئياً لنق�سه  املوجب  الت�سبيب  يف  ا  ق�سوراً منها  يعد  ما  وهو  اخلبري  لدى  الطاعنة 

من هذه الناحية مبا يتعني الق�ساء بذلك مع اإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف 
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ال�سيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد 

الكفالة للطاعنة طبق املواد)1٨3, 247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

ا  » حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه نق�ساً

ا واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف بال�سيب لتحكم فيها من جديد بهيئة  جزئياً

مغايرة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة«.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/2/27م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)236(

الطعن رقم 2017/2٨3م

�سريبة )دخل- خارج – عدم �سريان( 

ا م�ستقالاً عن  - ن�ساطاً الوطنية من اخلارج  لل�سركة  الوارد  اإذا كان م�سدر الدخل   

ن�ساط تلك ال�سركة فاإن ال�سريبة ال ت�سري عليه النتفاء التبعية االقت�سادية.

الوقائع

اأودع وكيل املدعية �سحيفة  201٥/٥/27م  اأنه بتاريخ  تتلخ�س وقائع الدعوى يف 

ا يف ختامها  دعوى لدى اأمانة �سر املحكمة االبتدائية مب�سقط-جتاري ثالثي- طالباً

الدخل عن  اإلغاء قرار جلنة �سريبة  املو�سوع  , ويف  �سكالاً الطعن  له بقبول  الق�ساء 

خ�سم  يف  املدعية  حق  واإقرار  الطعن)2014/24م(  يف   )2009-2007 �سنوات) 

املبالغ من تقرير �سريبة الدخل وهي كاالآتي:

االأرباح االأجنبية ل�سنة 2007م مبلغ قدره )33667 ر.ع( ثالثة وثالثني األف . 1

و�ستمائة و�سبعة و�ستني ريال عماين. ول�سنة 200٨م مبلغ )41900 ر.ع( واحد 

2009م مبلغ قدره )٥2000 ر.ع(  األف وت�سعمائة ريال عماين ول�سنة  واأربعني 

اثنني وخم�سني األف ريال عماين.

�سبعة . 2 ع(  ر.   7.9٥6( مببلغ  تقدر  2007م  ل�سنة  االأجنبية  الدائنة  الفوائد 

اآالف وت�سعمائة و�ستة وخم�سني ريال عماين ول�سنة 200٨م تقدر )3100 ر.ع( 

ثالثة اآالف ومائة ريال عماين ول�سنة 2009م مببلغ )3٨47 ر.ع( ثالثة اآالف 

وثمامنائة و�سبعة واأربعني ريال عماين.

اإلزامها امل�ساريف.. 3

الدخل  �سريبة  جلنة  اأ�سدرت  201٥/4/16م  بتاريخ  اأنه  لدعواها  ا  �سرحاً وقالت 
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قرارها رقم)2014/24م( املقدم من املدعية عن ربط �سريبة الدخل عن ال�سنوات 

من )2007م- 2009م( وعليه قدمت املدعية طعنها على القرار اآنف الذكر, و�سدر 

واجبة  غري  االآتية  املبالغ  اأن  باإعتبار  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  الطعن  بقبول  القرار 

اخل�سم من الدخل االإجمايل وهي:

)2٥%( من اأهالك االأ�سول الثابتة كاحل�سابات.. 1

التربعات.. 2

)٥%( من قيمة امل�سرتيات.. 3

االأتاوة.. 4

)2٥%( من حوافز البيع.. ٥

خطاأ مادي يف املكون باملخ�س�سات مببلغ )1000 ر.ع( األف ريال عماين عن عام . 6

2009م.

عدم اعتماد خ�سم توزيعات االأرباح املحلية عن �سنة 2007م و200٨م والبالغ . 7

)1٥00 ر.ع( األف وخم�سمائة ريال عماين و)37٥0 ر.ع( ثالثة اآالف و�سبعمائة 

وخم�سني ريال ُعماين.

عدم اعتماد توزيعات االأرباح االأجنبية.. ٨

عدم خ�سم الفوائد الدائنة االأجنبية.. 9

مما حدا باملدعية بتقدمي اعرتا�سها على الربط ال�سريبي بتاريخ 2014/12/31م 

اإىل االأمني العام لل�سرائب. وبتاريخ 2014/4/16م �سدر قرار االأمني العام لل�سرائب 

بقبول االعرتا�س �سكالاً ويف املو�سوع اإجابة املدعية اإىل االعرتا�سات املقدمة منها 

االأرباح  توزيعات  قيمة  بخ�سم  لها  ال�سماح  ب�ساأن  املقدمة  االعرتا�سات  عدا  ا  جميعاً

االأجنبية وخ�سم قيمة الفوائد االأجنبية الدائنة خالل �سنوات)2007م- 2009م( 

قيمة  خ�سم  ب�ساأن  لل�سرائب  العام  االأمني  قرار  على  الطعن  باملدعية  حدا  مما 

توزيعات االأرباح االأجنبية وخ�سم قيمة الفوائد االأجنبية الدائنة و�سدر القرار 

الرف�س  قرار  واأ�س�ست  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  الطعن  بقبول  201٥/4/16م  بتاريخ 

اإىل اخ�ساع توزيعات االأرباح الناجتة عن م�ساهمات يف �سركات خارج عمان وكذلك 

الفوائد الدائنة الناجتة عن االإيداعات يف ح�سابات خارج عمان للربط ال�سريبي 

للمدعية مما حدا باملدعية باإقامة دعواها للق�ساء لها بالطلبات االآنفة الذكر.

جل�ساتها  مبحا�سر  الثابت  ح�سب  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الدعوى  تداولت  وحيث 

وحكمت حمكمة اأول درجة بندب خبري ح�سابي الإجراء ح�سابات دقيقة ل�سريبة 
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الدخل لل�سنوات من)2007م-2009م(.

املو�سوع  يف  ا  ثانياً  , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت  2016/10/31م  وبجل�سة 

األف  باإلزام املدعى عليها باأن ترد للمدعية مبلغ)1٥30٨.040 ر.ع( خم�سة ع�سر 

اأتعاب حماماة  ر.ع(  بي�سة مع مبلغ)200  واأربعني  ريال عماين  وثالثمائة وثمانية 

ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.

باال�ستئناف)2016/٨٥٨م(  عليه  فطعنتا  املذكور  باحلكم  الطرفان  يرت�س  ومل 

وبجل�سة  اال�ستئناف.  حمكمة  اأمام  الدعوى  وتداولت  ورقم)2016/792م( 

مو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني  بقبول  املحكمة  حكمت  2017/1/30م 

برد  املتعلق  �سقه  يف  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  اال�ستئناف)2016/٨٥٨م( 

مبلغ)1٥30٨.040 ر.ع( خم�سة ع�سر األف وثالثمائة وثمانية ريال عماين واأربعني 

امل�ستاأنف  واألزمت  ذلك,  عدا  فيما  احلكم  وتاأييد  برف�سه  ا  جمدداً والق�ساء  بي�سة 

�سدها امل�ساريف ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم)2016/792م( برف�سه واألزمت رافعه 

بامل�ساريف.

املحكمة  اأمام  بالنق�س  عليه  اال�ستئنايف فطعنت  باحلكم  الطاعنة  مل ترت�س  حيث 

من  مقدم  بتاريخ2017/3/7م  م�سجل  رقم)2017/2٨3م(  املاثل  بالطعن  العليا 

حمامي خمول له الرتافع اأمام هذه املحكمة مع ما يفيد خال�س الر�سوم والكفالة.

وحيث ا�ستند الطعن اإىل االأ�سباب االآتية:

الف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة القانون: اإن احلكم الطعني اأ�س�س ق�ساءه يف �سقي . 1

النزاع بالتوزيعات والفوائد املح�سلة من خارج عمان بالبناء عليها هي املادة)٨( 

من قانون �سريبة الدخل على ال�سركات رقم)19٨1/47م( وا�ستنبطت قاعدة 

لدحر تقرير اخلبري يف م�ساألة التوزيعات فقط واأقحمت فيها الدخل الذي حتقق 

يف اخلارج اأو ن�ساأ يف اخلارج وخالفت ما �سبق الق�ساء به من املحكمة العليا والتي 

ال�سركة  واأن تكون  للن�ساط يف عمان  لل�سريبة �سرط االمتداد  قيدت اخل�سوع 

ولي�ست  الوطنية  لل�سركة  تابعة  االإيرادات  تلك  الوطنية  لل�سركة  دفعت  التي 

لل�سركة  دفعت  التي  ال�سركة  ا�ستقاللية  مدى  يف  املحكمة  تتحرى  ومل  م�ستقلة 

الوطنية كما مل تتعر�س مل�ساألة االمتداد والربط بني ن�ساط ال�سركة الوطنية 

يف الداخل واخلارج.
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االأجنبية  ال�سركة  يف  م�ساهمات  اأرباح  توزيعات  على  الطاعنة  حت�سلت  ولقد 

الن�ساط  ذلك  اخلارج  من  ال�سركة  لتلك  منح  قر�س  عن  فوائد  وكذلك  امل�ستقلة 

الطاعنة  به  تعت�سم  ما  وهذا  الطاعنة  ن�ساط  عن  البعد  كل  والبعيد  التمويلي 

على االأقل يف م�ساألة الفوائد واأيد بها احلكم تقرير اخلبري ويف م�ساألة التوزيعات 

الناجتة  التوزيعات  اعفاء  على  الداللة  قاطع  والن�س  مكرر  املادة)٨(  فاملرجع 

عن ملكية االأ�سهم واحل�س�س اأو امل�ساهمة يف ٍراأ�س املال اأي �سركة اأخرى عمانية 

كانت اأو اأجنبية والن�س مل يعف التوزيعات فح�سب بل اأكد عدم �سريان ال�سريبة 

عليها ونا�سدت الطاعنة االحتكام لن�س املادة)٨( مكرر وخالف احلكم القانون 

ا بحقها  باإخ�ساعه دخالاً غري خماطب به حكام القانون. وتتم�سك الطاعنة اأي�ساً

يف خ�سم الفوائد الدائنة املح�سلة من ال�سركة االأجنبية لعدم وجود رابط بني 

وعدم  والتمويل  االإقرا�س  ون�ساط  االأ�سباغ  اإنتاج  وهو  االأ�سلي  ال�سركة  ن�ساط 

ا للقاعدة التي اأ�ستخدمها احلكم  تبعية ال�سركة االأجنبية للطاعنة ولي�س اإتباعاً

الطعني.

الطاعنة  ن�ساط  بني  ارتباط  ال  اأنه   ذلك  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  احلكم  و�ساب 

ون�ساط التمويل لذلك لي�س كل دخل يتحقق خارج عمان خا�سع لل�سريبة فيها 

ما مل يقم الدليل على ارتباطه وامتداده لن�ساط الطاعنة يف عمان فاإن جاءت 

املادة )٨( باإخ�ساع الدخل املحقق والنا�سئ يف عمان تاأتي املادة)٨( مكرر لت�سع 

توافر  من  بد  فال  الفوائد  م�ساألة  على  ذلك  اإنزال  مت  واإذا  املادة)٨(  على  ا  قيداً

�سرطني اخل�سوع االمتداد للن�ساط وتبعية ال�سركة االأجنبية لل�سركة الطاعنة 

وانتهى اإىل طلب قبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء 

خالل  عمان  خارج  من  املح�سلة  التوزيعات  خ�سم  يف  الطاعنة  بحق  ا  جمدداً

يف  بحقها  للطاعنة  الق�ساء  كذلك  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  من  النزاع  �سنوات 

خ�سم الفوائد الدائنة عن قرو�س ال�سركة خارج عمان على التوايل من الدخل 

اخلا�سع لل�سريبة عن �سنوات 2009م و200٨م و2007م مع ما يرتتب على ذلك 

من اأثار واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف.

املادة  الأن  القانون  تف�سري  خطاأ  يف  وقعت  الطاعنة  باأن  �سدها  املطعون  ردت  وحيث 

)٨( حددت وعاء �سريبة الدخل على ال�سركات ب�سلطنة عمان فاأي دخل من هذه 

خا�سع لل�سريبة وهي اأربعة:

 الدخل الذي حتقق يف عمان ون�ساأ من اخلارج.. 1
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الدخل الذي ن�ساأ يف عمان ولو حتقق باخلارج.. 2

ا يف عمان.. 3 الدخل الذي حتقق ون�ساأ معاً

الدخل الذي افرت�س االأمني العام لل�سرائب اأنه حتقق اأو ن�ساأ من اأي ن�ساط من . 4

اأي م�سدر اآخر.

يف  ن�ساطها  ممار�سة  من  ال�سركة  عليها  تتح�سل  التي  االأرباح  من  املحقق  فالدخل 

ا لل�سريبة, وعلة ذلك اأن امل�سرع اأخذ مببداأ التبعية االقت�سادية  اخلارج يكون خا�سعاً

فيخ�سع الدخل الذي يتحقق من اخلارج ولكن ن�ساأ يف عمان لل�سريبة متى كان امتداد 

�سركة  كل  على  ال�سريبة  فر�س  يقت�سي  ال�سريبة  اإقليمية  ومبداأ  ال�سركة  لن�ساط 

م�سغلة يف اإقليم الدولة املعينة مهما كانت جن�سيتها ومن امل�ستقر يف الفقه ال�سريبي 

ما  �سركة  الذي حتققه  الدخل  ال�سريبة على  اأن تفر�س  اأنه يحق الأية دولة  اإىل 

ال�سركة  تلك  امتداد  من  حتقق  قد  الدخل  هذا  كان  اإذا  اخلارج  يف  لها  ن�ساط  من 

وهو ما ذهبت اإليه املادة ال من اعتبار الدخل املتحقق يف اخلارج والنا�سئ يف عمان 

ا ملبداأ التبعية االقت�سادية وهو ال يخرج عن مبداأ اإقليمية  ا لل�سريبة ا�ستناداً خا�سعاً

ال�سريبة ما دام الدخل اخلارج هو امتداد الن�ساط ال�سركة يف اإقليم الدولة حيث 

مركزها الرئي�سي وهو ما ذهبت اإليه املحكمة العليا يف القرارين)43و2004/44م( 

خالل  من  متار�س  لها  تابعة  م�ستقرة  من�ساأة  االأرباح  من  الطاعنة  قول  ي�سح  وحتى 

ن�ساطها مقيدة وم�سجلة وفق اأحكام الدولة يف اخلارج وهو ما مل يثبت.

وبالن�سبة ملا دفعت به الطاعنة من ح�سم توزيع االأرباح االأجنبية ح�سمتها املادة)٨( 

راأي اخلبري  ا�ستبعاد  ا وعلل  �سليماً فاإن احلكم �سدر  ال�سريبة  مكرر وال ت�سري عليها 

اإىل خمالفة املادة)٨( من قانون ال�سريبة وامل�ساألة القانونية لي�ست من اأنظار اخلبري 

وثبت للمحكمة حتقق دخل ون�ساأته يف عمان وافرت�س االأمني العام اأن حتقق اأو ن�ساأة 

الأي مكا�سب من اأي ن�ساط اأو اأي مبالغ معتربة كاأنها دخل اأو اأي دخل من اأي م�سدر, 

ثم اإن املادة )٨( مكرر يق�سد منها اأن ال�سريبة ال ت�سري على االأرباح التي تتح�سل 

عليها ال�سركة من م�ساهماتها يف راأ�س مال اأي �سركة عمانية اأخرى وال يق�سد تلك 

عمانية  غري  �سركة  راأ�سمال  يف  م�ساهماتها  من  ال�سركة  عليها  تتح�سل  التي  االأرباح 

املحكمة  من  قرارات  و�سدرت  ال�سريبة  عليها  ت�سري  االأخرية  واحلالة  اأجنبية  اأي 

العليا يف خ�سوع توزيعات االأرباح االأجنبية لل�سريبة وفيما يتعلق باإخ�ساع الفوائد 

الدائنة املح�سلة من �سركة اأجنبية لعدم وجود رابط يف الن�ساط وهو انتاج االأ�سباغ 

لل�سريبة واال�ستثناء هو االعفاء واأي ربح  اأي دخل خا�سع  فاإن  ون�ساط االقرا�س 
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حتققه ال�سركة يخ�سع لل�سريبة وال�سريبة ت�سري على اإيراد راأ�س املال ولي�س راأ�س 

املال نف�سه فتفر�سه على الدخل الناجم عن روؤو�س االأموال ولي�س على ملكيتها وقد 

جاءت عبارة اأي دخل من اأي م�سدر الوارد باملادة)٨( عامة ومن ثم فاإن الربح الذي 

حتققه ال�سركة من الفوائد الدائنة التي حت�سل عليها من القرو�س التي متنحها اإىل 

ا لل�سريبة وهو ما اأكدته املحكمة العليا واأنتهت اإىل  �سركات اأخرى يعد دخالاً خا�سعاً

طلب رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون عليه مع اإلزام الطاعنة بامل�سروفات.

�ملحكمة 

- من حيث ال�سكل:

حيث رفع الطعن يف ميعاده القانوين وا�ستوفى جميع �سروطه ال�سكلية واجته قبوله 

. �سكالاً

- من حيث املو�سوع:

حيث اأن النعي على احلكم الطعني مبخالفة القانون ملا ق�سى بنق�س احلكم امل�ستاأنف 

اأن  ذلك  �سديد؛  نعي  لل�سريبة  خا�سعة  واعتربها  االأرباح  توزيعات  خ�سو�س  يف 

19٨1م و�سعت  املادة)٨( من قانون ال�سريبة على دخل ال�سركات رقم)47( ل�سنة 

ن�سه  ما  املادة)٨(  ت�سمنت  فقد  مكرر  باملادة)٨(  للقاعدة  ا�ستثناء  ورد  ثم  قاعدة 

ا لهذا القانون تفر�س ال�سريبة عن كل �سنة �سريبية على الدخل ال�سريبي  » طبقاً

الأي �سركة يكون قد حتقق اأو ن�ساأ يف عمان اأو الذي افرت�س االأمني العام اأنه حتقق 

اأو ن�ساأ كذلك بالن�سبة الأية اأرباح اأو مكا�سب من اأي ن�ساط اأو اأي مبالغ  معتربة باأنها 

ا للمادة املذكورة فاإذا  دخل حتت هذا القانون اأو اأي دخل من م�سدر اآخر«, وتطبيقاً

ا م�ستقالاً عن ن�ساط تلك  كان م�سدر الدخل الوارد لل�سركة الوطنية من اخلارج ن�ساطاً

ال�سركة فاإن ال�سريبة ال ت�سري عليه النتفاء التبعية االقت�سادية.

الذكر  ال�سالف  املادة)٨(  مل�سمون  �سريح  با�ستثناء  مكرر  املادة)٨(  جاءت  وحيث 

1- توزيعات االأرباح التي حت�سل  ون�ست على اأنه ال ت�سري ال�سريبة على ما ياأتي: 

عليها ال�سركة عما متلكه من اأ�سهم اأو ح�س�س اأو م�ساهمة يف راأ�سمال اأي �سركة اأخرى.

يف  املوؤرخ  رقم)2003/٥4م(  ال�سلطاين  املر�سوم  من  مكرر  املادة)٨(  جاءت  وحيث 

2003/9/10م حتت عنوان اأنواع الدخل الذي ال ت�سري عليها ال�سريبة.

حيث اأثبت اخلبري املنتدب اأمام حمكمة اأول درجة باأن توزيع االأرباح التي ح�سلت 
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اأن  وحيث  ال�سريبي,  للربط  تخ�سع  ال  اأجنبية  �سركة  من  املدعية  ال�سركة  عليها 

الطاعنة حمقة واحلالة تلك يف خ�سم املبلغ الذي ق�ست حمكمة اأول درجة باإرجاعه 

اإليها عن �سنوات 2007م و200٨م و2009م قبل التعديل ال�سادر يف 2010/1/1م.

قانون  من  مكرر  و)٨(  للمادتني)٨(  ا  خمالفاً اال�ستئنايف  احلكم  وكان  ذلك  كان  وملا 

من  للمادة )260(  اإعماالاً  لال�ستئناف  والت�سدي  نق�سه  يتجه  فاإنه  الدخل  �سريبة 

توزيع  خ�سو�س  يف  درجة  اأول  حكم  وتاأييد  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

االأرباح.

حيث اأن النعي على احلكم الطعني خمالفة القانون فيما ق�سى به من تاأييد حكم اأول 

ا وقانوناًا؛ ذلك اأنه  ثبت ملحكمة  درجة يف خ�سو�س الفوائد نعي يف غري حمله واقعاً

اأول درجة وحمكمة الدرجة الثانية من تقرير االختبار اأن الفوائد الدائنة ل�سنوات 

200٨م و2009م فاإن ال�سركة ح�سلت على تلك الفوائد نتيجة قرو�س مت   ,2007

منحها من الطاعنة اإىل �سركة اأجنبية وهو امتداد لراأ�سمالها ويخ�سع لل�سريبة.

وحيث كان احلكم الطعني �سحيح املبنى فيما ق�سى به يف هذا ال�سدد واجته اإقراره.

اإعماالاً  للطاعنة  الكفالة  واإرجاع  بامل�سروفات  �سدها  املطعون  اإلزام  يتجه  وحيث 

للمادة )261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

ا  » حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئياً

ا وثالثمائة  فيما ق�سى به من رف�س رد مبلغ )1٥307.040 ر. ع( خم�سة ع�سر األفاً

رقم)2016/٨٥٨م(  لال�ستئناف  والت�سدي  بي�سة  واأربعني  عمانية  رياالت  و�سبعة 

بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واألزمت  درجة  اأول  حكم  بتاأييد  جديد  من  والق�ساء 

واإرجاع الكفالة للطاعنة وتاأييده فيما عدا ذلك«.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق201٨/3/6م

املحكمة  رئي�س  /نائب  احل�سرمي  حممد  بن  خليفة  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة 

الـــبــرجــانــــــــــي,  د.عـبـداالإلــــه  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

واأ�سرف اأحمد كمال الك�سكــــــــــي, ومـحـمـود بن خـلـيـفــة طـاهــــــر , و توفيــــــــق بن 

حممـــد ال�ســـــاوي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)237(

الطعن رقم 2017/٨٨7م 

اخت�سا�س )منازعة – كهرباء( 

املرتبطة  - الكهرباء واملياه  املادة )21( من قانون تنظيم وتخ�سي�س قطاع  ن�س 

به ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم)2004/٨7م( ومن ثم قرارتها لي�ست اإدارية 

فينعقد  اإليه  امل�سار  القطاع  قانون  تطبيق  عن  نا�سئ  عليه  املطعون  القرار  واإمنا 

املادتني  ن�س  وفق  ثالثية  بدائرة  االبتدائية  للمحكمة  بنظره  االخت�سا�س 

قد  فيه  املطعون  احلكم  فيكون  واملياه  الكهرباء  قطاع  قانون  من   )12٥  ,123(

خالف الثابت باالأوراق وهو ما يعيبه ويوجب نق�سه.

الوقائع 

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن الطاعنة 

 )......... )هيئة  �سدها  املطعون  على  اأقامت  الكهرباء(  لتوزيع   ...... )�سركة 

الدعوى رقم)2016/1179م( جتاري م�سقط االبتدائية بطلب احلكم باإلغاء القرار 

رقم)2016/3م(  القرار  اأ�سدرت  �سدها  املطعون  اإن  لها  بياناًا  وقالت  فيه,  املطعون 

بتاريخ 2016/10/6م بق�سر الفرتة التي يجوز لل�سركة املدعية اأن ت�سرتد عائداتها 

 )12( عن  يزيد  ال  ما  اإال  امل�سرتكني  من  عليه  املتنازع  احل�ساب  من  حم�سلة  الغري 

الدعوى  اأقامت  فقد  للقانون  ا  وخمالفاً ا  جمحفاً جاء  قد  القرار  هذا  كان  وملا  ا.  �سهراً

-ال�سادر  الدعوى  يف  ا  خ�سماً  ).........( �سركة  واأدخلت  بطلباتها.  لها  للق�ساء 

املطعون  القرار  باإلغاء  حكمت  2017/3/27م  وبتاريخ  الطعني-  القرار  ل�ساحلها 

عليه رقم)2016/3م( ال�سادر يف 2016/10/6م واألزمت املدعى عليها بامل�ساريف 

ومائتي ريال عماين اأتعاب حماماة.

كما   , م�سقط  ا�ستئناف  برقم)2017/437م(  احلكم  هذا  �سدها  املطعون  ا�ستاأنفت 
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ا�ستاأنفته املطعون �سدها الثانية برقم)2017/442م( لدى ذات املحكمة. وبعد اأن 

�سمت اال�ستئنافني ق�ست يف 2017/6/1٨م بقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف مو�سوعهما 

ا برف�س الدعوى االبتدائية واألزمت  باإلغاء حكم حمكمة اأول درجة والق�ساء جمدداً

�سركة ........ لتوزيع الكهرباء بامل�ساريف عن الدرجتني وثالثمائة ريال عماين 

مقابل اأتعاب املحاماة.

طعنت الطاعنة على هذا اخل�سم بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر 

يفيد  وما  الوكالة  ب�سند  وم�سحوبة  اأمامها  مقبول  حمام  من  موقعة  العليا  املحكمة 

فا�ستعمال  الطعن  املطعون �سدهما ب�سحيفة  اأعلن  املقررين.  والر�سم  الكفالة  �سداد 

وقدمت  فيه,  املطعون  احلكم  تاأييد  بطلب  اختتمتها  مبذكرة  كالاً  الرد  يف  حقهما 

الطاعنة مذكرة بالتعقيب طلبت يف ختامها نق�س احلكم املطعون فيه, كما قدمت 

املطعون �سدها االأوىل مذكرة رد على تعقيب الطاعنة طلبت يف ختامها تاأييد احلكم 

املطعون فيه.

�ملحكمة 

باالأوراق  الثابت  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  تنعاه  مما  اإن  وحيث 

املطعون  القرار  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً الدعوى  وبرف�س  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  ق�سى  اإذ 

�سركة  �سدها)  امل�ستاأنف  واأن  2016/9/20م  بتاريخ  �سدر  رقم)2016/3م(  فيه 

اأمام  طعنها  وقدمت  2016/10/٨م  بتاريخ  به  اأعلنت  الكهرباء(  لتوزيع   .......

ا  حمكمة م�سقط االبتدائية بتاريخ 2016/12/٨م اأي بعد مرور ثالثة و�ستون يوماً

ا على قرار اإداري حني  فيكون قد مت الطعن عليه بعد امليعاد القانوين بو�سفه طعناً

الرئي�س  اإعالن  مت  بل  2016/10/٨م  يف  للطاعنة  يعلن  مل  فيه  املطعون  القرار  اأن 

2016/10/10م وقدم تدليالاً على ذلك �سورة من االإعالن  التنفيذي لديها به يف 

2016/10/10م ف�سالاً عن اأن الطاعنة قد طعنت على ذلك القرار بتاريخ  موؤرخة 

ومن  العامة  الهيئات  �سمن  من  لي�ست  االأوىل  �سدها  املطعون  واأن  2016/11/7م 

قانون  من  املادة)21(  ن�س  وفيه  العامة  واملوؤ�س�سات  الهيئة  الأحكام  تخ�سع  ال  ثم 

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء  قطاع  وتخ�سي�س  تنظيم 

رقم)2004/٨7م( ومن ثم قرارتها لي�ست اإدارية واإمنا القرار املطعون عليه نا�سئ عن 

تطبيق قانون القطاع امل�سار اإليه فينعقد االخت�سا�س بنظره للمحكمة االبتدائية 

واملياه  الكهرباء  قطاع  قانون  من   )12٥ املادتني)123,  ن�س  وفق  ثالثية  بدائرة 
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فيكون احلكم املطعون فيه قد خالف الثابت باالأوراق وهو ما يعيبه ويوجب نق�سه.

فيه  املطعون  القرار  اأن  االأوراق  من  البني  اأن  ذلك  �سديد؛  النعي  اإن  وحيث 

مت  قد   )........... هيئة  الثانية)  �سدها  املطعون  من  ال�سادر  رقم)2016/3م( 

اإعالنه للطاعنة عن طريق املكتب التنفيذي لها يف 2016/10/10م وفق الثابت يف 

2016/11/7م  بتاريخ  القرار  ذلك  على  الطاعنة  طعنت  وقد  منها  املقدم  االإعالن 

املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  حكمها  امل�ستاأنف  الدعوى  مبوجب 

من  ا  يوماً وع�سرون  �سبعة  بعد  مت  قد  الطعن  فيكون  التاريخ  ذات  يف  االبتدائية 

اإداري فيكون قد وقع الطعن عليه  اأن قرار  اإعالنها بالقرار حتى على فر�س  تاريخ 

يكون  فاإنه  باالأوراق  والثابت  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف  واإذ  امليعاد  يف 

ا مبا يوجب نق�سه مع اإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيه من  معيباً

جديد بهيئة مغايرة  مع اإلزام املطعون �سدها االأوىل م�سروفات الطعن ورد الكفالة 

للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيه بدائرة مغايرة واألزمت املطعون 

�سدها االأوىل امل�سروفات ورد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/2/6م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)23٨(

الطعن رقم 2017/4٨٨م

اخت�سا�س حملي )عمل جتاري( 

يكون االخت�سا�س الـمحلي يف العمل التجاري للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن  -

ا  ا اأو جزئياً الـمدعى عليه اأو حمل جتارته اأو للمحكمة التي مت االتفاق ونّفذ كلياً

بدائرتها اأو للمحكمة التي يجب تنفيذ االتفاق يف دائرتها وللمدعي اخليار بني 

الـمحاكم الثالث له اأن يرفع الدعوى اأمام اأي منها.

الــوقـائــع

انبنى  التي  الوثائق  الـمطعون فيه و�سائر  الوقائع ح�سبما يبني من احلكم  تتح�سل 

�سد  مب�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  الدعوى  اأقام  �سده  الـمطعون  اأّن  عليها 

ا قدره �سبعمائة وثمانية و�سبعون  ا احلكم باإلزامه باأن يوؤدي له مبلغاً الطاعن طالباً

ا وخم�سمائة وواحد و�سبعون رياالاً )77٨.٥71 ر.ع( والفائدة االأ�سا�سية بواقع  األفاً

)9%( والفائدة التاأخريية بواقع )3%( من تاريخ 2016/٥/26م حتى متام ال�سداد 

والت�سريح ببيع قطعة الأر�س رقم )72 - ب( بالـمربع )اأ( لال�ستعمال ال�سكني جتاري 

ا للـمديونية واإلزام الـمدعى  من �ساللة احل�سيلة مب�ساحة )3٨0٨ م م( وذلك �سداداً

عليه بالـم�ساريف ومبلغ خم�سة اآالف ريال ُعماين كاأتعاب للمحاماة وذلك على �سند 

ل الـمدعى عليه  من القول اأّنه مبوجب ت�سهيالت ائتمانية بتاريخ 201٥/٨/4م حت�سّ

)الطاعن( على ت�سهيالت م�سرفّية اإ�سالمية ب�سيغة االإيجار الـمنتهية بالـتمّلك ومت 

توقيع العقد وقّدم الـمدعى عليه للقر�س عبارة عن رهن عقاري لعقاره ومت قيده 

مليون  مقداره  ا  مبلغاً كان  بالتملك  االإجارة  قيمة  واأّن  العقاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 

ا ومائتان وواحد و�سبعون  ا واأربعمائة وت�سعة و�ستون رياالاً عمانيًّ و�سبعة وثمانون األفاً

حتى  ر.ع(   77٨.٥٨1( مبلغ  بذمته  د  تر�سّ وقد  )1.0٨7.469/27ر.ع(  بي�سة 

ا اإىل اتفاقية االإجارة الـمنتهية فقد التزم الـمدعى عليه  2016/٥/26م وا�ستناداً

 )٥/3( والبند   )٥/1/2( البندين  مبوجب  ا  �سهراً  120 خالل  الـمديونية  ب�سداد 
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وما  للعقد  بالـمماطلة  االإجارة  بدل  االأق�ساط  �سداد  عن  عليه  الـمدعى  وتاأخر 

ا للمادة )3/٥( من العقد الذي يلزم الـمدعى  ت�سّمنه من �سروط واأحكام, وا�ستناداً

ا من قيمة ق�سط  اأن يقوم تربع خريي بن�سبة )1%( �سنوياً عليه ب�سداد الـمديونية 

الدعوى  الإقامة  البنك  دعا  الذي  االأمر  الت�سوية  رف�س  عليه  والـمدعى  االإجارة 

للق�ساء له بطلباته ال�سالفة البيان.

وحيث اأّنه بتاريخ 2017/1/2٥م حكمت الـمحكمة االبتدائية مب�سقط: 1- باإلزام 

وخم�سمائة  ا  األفاً و�سبعني  وثمانية  �سبعمائة  مبلغ  للبنك  يوؤدي  باأن  عليه  الـمدعى 

وواحد و�سبعني ريال ُعماين )77٨.٥71 ر.ع(.

ا من تاريخ رفع الدعوى حتى متام ال�سداد. 2- وفائدة بواقع )1%( �سنوياً

3- و�سّرحت للمدعي ببيع قطعة االأر�س الـمرهونة الـمبّينة بال�سحيفة واالتفاقية 

يف حالة عدم ال�سداد وذلك ال�ستيفاء دين م�ستحق له.

4- واألزمت الـمدعى عليه الـم�ساريف ومبلغ مائة ريال اأتعاب الـمحاماة.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى الـمدعى عليه فطعن فيه باال�ستئناف حتت رقم 

)2017/193م( اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط التي حكمت فيه بجل�ستها العلنية 

الـمنعقدة يوم 2017/4/9م بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف الـمو�سوع برف�سه وتاأييد 

احلكم الـم�ستاأنف واألزمت الـم�ستاأنف الـم�ساريف.

وحيث مل ير�س الطاعن بهذا احلكم فطعن فيه بالنق�س اأمام الـمحكمة العليا بالطعن 

الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه الـمحكمة بتاريخ يوم 2017/٥/3م موقعة 

من الـمحامي: ...... الـمقبول اأمام الـمحكمة العليا ب�سفته وكيالاً عن الطاعن وقّدم 

اإعالن  ومت  والكفالة  الر�سوم  �سداد  يفيد  ما  مع  ذلك  له  جتيز  التي  الوكالة  �سند 

الـمطعون �سده ب�سحيفة الطعن طبق القانون فلم يرد عليها.

خمالفة  فيه  الـمطعون  على  باأولهما  الطاعن  نعى  �سببني  على  الطعن  اأقيم  وحيث 

الـمطعون فيه  اأّن احلكم  الت�سبيب مبقولة  القانون واخلطاأ يف تطبيقه والق�سور يف 

قد اعترب اأّن العقد الـمربم بني الطرفني قد مت توقيعه من قبل الطاعن مبقر البنك 

تكون  وبذلك  م�سقط  مدينة  يف  مت  قد  يكون  االلتزام  ن�سوء  فاإّن  ثّم  ومن  مب�سقط 

ا بنظر الدعوى ولي�س الـمحكمة  الـمحكمة االبتدائية مب�سقط هي الـمخت�سة حملياً
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االبتدائية ب�ساللة واحلال اأّن العقد قد مت توقيعه من الطاعن يف فرع البنك ...... 

ا وبالتايل فالـمحكمة االبتدائية ب�ساللة  يف �ساللة ويف ح�سور مدير البنك �سخ�سيًّ

يف  اأخطاأ  فيه  الـمطعون  احلكم  يكون  ثّم  ومن  ا  حملياً الدعوى  بنظر  الـمخت�سة  هي 

تطبيق القانون لـما اعترب الـمحكمة االبتدائية مب�سقط هي �ساحبة االخت�سا�س 

الـمحلي باال�ستناد اإىل الـمادة )٥0( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

هذا واأّن للطاعن حمل اإقامة دائمة يف �ساللة اإال اأّن البنك الـمطعون �سده زّور عليه 

عنواناًا بادعائه اأّنه موجود مبنطقة اخلوير واأثبت يف �سحيفة الدعوى اأّن الطاعن 

يقيم يف )م�سقط - اخلوير - �سّكة رقم ........ بناية 212 مكتب 00( ونتيجة لذلك 

الدعوى ال  ب�سحيفة  الـم�سّمن  العنوان  ذلك  يتو�سل الإعالنه الأن  الـمح�سر مل  فاإّن 

البنك  باأن  يقطع  ما  وهو  بو�سر  بلدية  به  اأفادت  ما  ح�سب  اخلوير  مبنطقة  يوجد 

حمل  للطاعن  اأّن  طالـما  واأّنه  الدعوى  ب�سحيفة  الوارد  العنوان  ذلك  بتزوير  قام 

اإقامة ب�ساللة فاإّنه كان على الـمحكمة االبتدائية اأن تطبق الـمادة )44( من قانون 

رغم  ذلك  يف  اال�ستئناف  حمكمة  �سايرتها  ولقد  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات 

ب�سحيفة  البنك  ذكره  الذي  العنوان  اأّن  من  اال�ستئناف  لـمحكمة  ح  و�سّ الطاعن  اأّن 

اإقامة الطاعن ب�ساللة وبالتايل فاإّن حمكمة  واأّن  الدعوى هو عنوان وهمي ومزّور 

االبتدائية  الـمحكمة  اأّن  اعتربت  لـما  القانون  تطبيق  يف  اأخطاأت  قد  الـمو�سوع 

مب�سقط هي �ساحبة االخت�سا�س الـمحلي واحلال اأّن الـمحكمة االبتدائية ب�ساللة 

الـمحكمة االبتدائية ب�ساللة هي  واأّن  ا بنظر الدعوى هكذا  الـمخت�سة  حملياً هي 

عمالاً  ب�ساللة  يقع  الـمرهون  العقار  اأّن  على  بناء  الـمحلي  االخت�سا�س  �ساحبة 

مو�سوع  اأّن  اعتربت  الـمو�سوع  حمكمة  اأّن  اإال  الـمذكور  القانون  من   )4٥( بالـمادة 

الدعوى ان�سب على طلب البنك باإلزام الطاعن باأداء الـمبلغ الـمطلوب ولي�س على 

العقار الـمرهون و�سّرحت ببيع العقار الـمرهون موؤكدة باأن التنفيذ ال يقع على العقار 

اإال يف حالة عدم ال�سداد واحلال اأّن البنك مل يطلب �سداد الـمبلغ الذي يطالب به 

فقط بل طلب ال�سداد والت�سريح له ببيع العقار الـمرهون وبالفعل حكمت حمكمة 

اعتمدت  لـّما  حكمها  ت�سبيب  يف  ق�سرت  اال�ستئناف  حمكمة  واأّن  بذلك  درجة  اأول 

على اأ�سباب احلكم االبتدائي يف كل �سيء, ومن ثّم وعمالاً بالـمادة )4٥( الـمذكورة 

ا فاإّن الـمحكمة االبتدائية ب�ساللة هي �ساحبة االخت�سا�س الـمحلي باعتبار  �سلفاً

احلكم  فاإّن  وعليه  مب�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  ولي�ست  بدائرتها  يقع  العقار  اأّن 

الـمطعون فيه والـموؤيد للحكم االبتدائي قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيق لـما 
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ولي�س  الـمحلي  االخت�سا�س  �ساحبة  هي  مب�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  اأّن  اعترب 

اإقامة دائمة ب�ساللة واأّن  اأّن الطاعن له حمل  الـمحكمة االبتدائية ب�ساللة رغم 

العقد الـمربم بني الطرفني قد مت توقيعه من قبل الطاعن يف فرع البنك ب�ساللة 

ومن كون العقار الـمرهون يقع ب�ساللة وبالتايل يتجه طلب نق�سه واإحالة الدعوى 

اإىل الـمحكمة االبتدائية ب�ساللة.

يف  الف�ساد  فيه  الـمطعون  احلكم  على  للطعن  الثاين  بال�سبب  الطاعن  نعى  وحيث 

اال�ستدالل مبقولة اأّن احلكم الـمطعون فيه جاء فا�سد اال�ستدالل لـما ق�سى بالفائدة 

بني  الـمربم  العقد  من   )1/13( البند  عليه  ن�ّس  ما  بذلك  ا  خمالفاً البنك  ل�سالح 

الطرفني من اأّنه )يجب اأن يتوافق هذا العقد يف كافة جوانبه مع الـمبادئ ال�سرعية 

وال يحق الأي طرف الـمطالبة بر�سوم اأو �سداد اأي فائدة مهما كان نوعها فيما يتعّلق 

واأّنه  العقد(  هذا  مبوجب  ال�سداد  وواجبة  م�ستحقة  ت�سبح  اأن  يحتمل  اأموال  باأية 

اإذ  الفوائد  اأنواع من  باأية  الـمطالبة  الـمدعي  للبنك  البند فال يجوز  بتطبيق هذا 

قد  درجة  اأول  حمكمة  تكون  ثّم  ومن  االإ�سالمية  لل�سريعة  خا�سع  قر�س  القر�س 

اأخطاأت يف تطبيق الـمادة )٨0( من قانون التجارة لـما حكمت بالفائدة للبنك الأّنها 

بذلك تكون خالفت العقد الـمربم بني الطرفني خا�سة يف بنده )1/13( ولـما األزمت 

الطاعن باأداء الفائدة للبنك تكون قد خالفت البند رقم )4/٥( من العقد الـمربم 

مبلغ  ق�سط  اأي  �سداد  يف  الـم�ستاأجر  ف�سل  )اإذا  اأّنه  على  ين�س  والذي  الطرفني  بني 

اإجارة يف تاريخ �سداد يجب على الـم�ستاأجر اأن يقّدم ترّبع خريي ما ن�سبته )1%( يف 

باأن  الـموؤجر  ا�ستحقاقه ويفّو�س  تاريخ  الذي م�سى  االإجارة  ال�سنة من ق�سط مبلغ 

يخ�سم من ح�ساب الـم�ستاأجر تلك االأموال ويودعها يف ح�ساب اأعمال خريية يحتفظ 

به الـموؤجر �سرط اأن يتم ال�سحب من ذلك احل�ساب بعد احل�سول على موافقة جمل�س 

الـمطالبة  �سوى  للبنك  يحق  فال  البنك  هذا  وبتطبيق  للموؤجر(  ال�سرعية  الرقابة 

بتربع قدره )1%( من قيمة الق�سط الذي تاأخر يف �سداده الـمدعى عليه ولـما كان 

توّقف  حتى  القر�س  من  اأق�ساط  ب�سداد  قام  عليه  الـمدعى  اأّن  الثابت  وكان  ذلك 

بتاريخ 2016/٥/26م ح�سب ما حدد البنك التاريخ فكان االأجدر بالبنك اأن يطالب 

اأّن  �سّيما  وال  بالكامل  القر�س  دون  فقط  الـمتاأخرة  الـمبالغ  ب�سداد  عليه  الـمدعى 

البنك  يطالب  فكيف  اأعوام  ع�سرة  على  اأي  ق�سط(   120( هي  القر�س  �سداد  مّدة 

ب�سداد كامل الـمبلغ مو�سوع القر�س ومل مير على تاريخ التعاقد �سوى ت�سعة اأق�ساط 

ا حما�سبي تكون مهمته بحث  وكان على الـمحكمة اأن ترف�س الدعوى اأو تنتدب خبرياً
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اأ�سباب توقف الـمدعى عليه عن ال�سداد وعّما اإذا كان طلب اإعادة جدولة القر�س 

من عدمه وعّما اإذا كان قد متت الت�سوية مع البنك ومت تخفي�س قيمة الق�سط من 

تقا�سيه  يف  الدعوى  مو�سوع  للعقد  البنك  من  خمالفة  هناك  كان  اإذا  وعّما  عدمه 

بيانه طلب  �سلف  ما  الطرفني وعلى �سوء  الـمحرر بني  العقد  فوائد خمالفة لذلك 

االبتدائية  الـمحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  فيه  الـمطعون  احلكم  نق�س  الطاعن 

ب�ساللة �ساحب االخت�سا�س الـمحلي.

الـمحكمة 

من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فكان بذلك مقبوالاً �سكالاً

من حيث الـمو�سوع:

اإيراده  وال�سالف  للطعن  االأول  بال�سبب  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اإّن  حيث 

االإجراءات  قانون  من   )٥0( الـمادة  اأن  ذلك  �سديد  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيالاً 

الـمدنية والتجارية والتي مت�ّسك بها الطاعن تن�س على اأّنه ))يف الـمواد التجارية 

حمل  اأو  عليه  الـمدعى  موطن  بدائرتها  يقع  التي  للمحكمة  االخت�سا�س  يكون 

للمحكمة  اأو  دائرتها  يف  بع�سه  اأو  كّله  ونّفذ  االتفاق  مت  التي  للمحكمة  اأو  جتارته 

التجاري يكون  العمل  اأنه  يف  التي يجب تنفيذ االتفاق يف دائرتها(( وموؤدى ذلك 

حمل  اأو  عليه  الـمدعى  موطن  بدائرتها  يقع  التي  للمحكمة  الـمحلي  االخت�سا�س 

ا بدائرتها اأو للمحكمة التي  ا اأو جزئياً جتارته اأو للمحكمة التي مت االتفاق ونّفذ كلياً

يجب تنفيذ االتفاق يف دائرتها وللمدعي اخليار بني الـمحاكم الثالث له اأن يرفع 

الدعوى اأمام اأي منها.

الـمربمة بني  الت�سهيالت االئتمانية  اتفاقية  البنّي من مطالعة  لـما كان ذلك وكان 

الطرفني بتاريخ 2014/٥/7م قد اأبرمت ب�ساللة وموقعة من قبل الطاعن ب�ساللة 

طبق ما هو مبنّي بها وتوىل البنك و�سع مبلغ القر�س الذي كان لعمل جتاري حتت 

ت�سّرف الطاعن طبق مدلول تلك االتفاقية وقد التزم الطاعن برده طبق ما توجبه 

الت�سهيالت قد  اأن اتفاقية  ا على ذلك  �سروط تلك االتفاقية مبا يكون معه ترتيباً

متت ب�ساللة ونّفذت بها ومن ثّم ينعقد االخت�سا�س الـمحلي للمحكمة االبتدائية 

لها ذلك االخت�سا�س باعتبار الطاعن يقطن ب�ساللة طبق ما  ب�ساللة وكما ينعقد 

بني  والـمربمة  الـماثلة  الدعوى  �سند  بالتمليك  الـمنتهية  االإجارة  بعقد  مبنّي  هو 
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2014/٨/4م والـمت�سّمنة لـمبلغ االإجارة مبا قدره مليون و�سبعة  الطرفني بتاريخ 

بي�سة  و�سبعون  وواحد  ومائتان  رياالاً  و�ستون  وت�سعة  واأربعمائة  ا  األفاً وثمانون 

)1.0٨7.469/271 ر.ع( باعتباره اإجمايل مبلغ االإجارة.

اأّن  باعتبار  وق�سى  النظر  هذا  فيه  الـمطعون  احلكم  يلتزم  مل  طالـما  اأّنه  وحيث 

االخت�سا�س الـمحلي ينعقد للمحكمة االبتدائية مب�سقط بناء على اأّن الطاعن قبل 

توقيع اتفاقية الت�سهيالت مبقر الـبنك مبنطقة روي مب�سقط والتزم برد مبلغ القر�س 

واأّن مقر الـمحكمة يف مدينة م�سقط وعلى اأ�سا�س ذلك االعتبار ق�سى باالخت�سا�س 

الـمحلي للمحكمة االبتدائية مب�سقط واحلال كما �سلف بيانه اأّن اتفاقية الت�سهيالت 

قد متت ونّفذت ب�ساللة واأّن الطاعن يقطن ب�ساللة وال �سيء باأوراق الدعوى يثبت 

اأّنه يقطن مب�سقط واأّن العنوان الوارد ب�سحيفة الدعوى وهو )م�سقط - ..... - �سّكة 

... - بناية ..... - مكتب 0012( على اأ�سا�س اأّنه عنوان الطاعن مب�سقط واحلال اأّنه 

ال يوجد م�ستند يوؤّكد ذلك وباالإ�سافة اإىل ذلك اأن الثابت مبح�سر االإعالن الـموجه 

الـمحكمة  اأمام  للح�سور  2016/11/٨م  بتاريخ  الـمح�سر  بو�ساطة  الطاعن  اإىل 

االبتدائية مب�سقط يوم 2016/12/14م ت�سّمن ))ال�سّكة الـمذكورة خطاأ ال يوجد 

رقم ال�سكة بهذا الرقم باخلوير(( وهو ما يوؤكد اأن ال وجود لذلك العنوان باخلوير 

م�سقط وعليه واحلالة ما قرر اأّن احلكم الـمطعون فيه خالف الثابت باالأوراق واأخطاأ 

يف تطبيق الـمادة )٥0( ال�سالف البيان التي تنّظم االخت�سا�س الـمحلي يف الـمواد 

لال�ستئناف  والت�سدي  نق�سه  يتعنّي  القانون  تطبيق  يف  باخلطاأ  يعيبه  مبا  التجارية 

رقم )2017/193م( باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف والق�ساء من جديد بعدم االخت�سا�س 

للطعن  الثاين  ال�سبب  للرد على  االبتدائية مب�سقط دون حاجة  للمحكمة  الـمحلي 

ا  حملياً الـمخت�سة  ب�ساللة  االبتدائية  الـمحكمة  اإىل  بحالتها  الدعوى  واإحالة 

الطعن  وهذا  التقا�سي  درجتي  عن  بالـم�ساريف  �سده  الـمطعون  واإلزام  فيها  للنظر 

ورد الكفالة للطاعن عمالاً بالـمواد )1٨3, 247, 2٥9, 260( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

من  والق�ساء  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )2017/193م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

الدعوى  واإحالة  مب�سقط  االبتدائية  للمحكمة  الـمحلي  االخت�سا�س  بعدم  جديد 

جديد  من  لنظرها  ا  حملياً الـمخت�سة  ب�ساللة  االبتدائية  الـمحكمة  اإىل  بحالتها 

واألزمت الـمطعون �سده بالـم�ساريف عن درجتي التقا�سي وهذا الطعن ورد الكفالة 

للطاعن.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/2/13م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, و عاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)239(

الطعن رقم 2017/470م

دفع )اخت�سا�س قيمي( – دعوى )طلب – بيان جمركي- اخت�سا�س( 

الذي  - العام  بالنظام  تتعلق  التي  الدفوع  من  القيمي  االخت�سا�س  بعدم  الدفع 

يجوز اإبداوؤه يف اأي حالة عليها وعليه يتعنّي بطالن احلكم للمادة 14 من امللحق 

للجمارك  املوحد  للقانون  املتعلق بتطبيق  2003/67م  ال�سلطاين رقم  للمر�سوم 

واملادة 162 البندين 3 ,4 من ذات القانون.

الـمطعون �سدها  - بيانات جمركية من  لها باحل�سول على  الطاعنة احلكم  طلب 

ما  وهذا  واال�سترياد  الت�سدير  تخ�س  التي  اجلمركية  االإجراءات  تزاول  التي 

ا من اخت�سا�س الق�ساء العادي. يعدُّ عمالاً مدنياً

الدعاوى املدنية اجلمركية تكون من االخت�سا�س النوعي للمحكمة االبتدائية  -

امل�سكلة من ثالثة ق�ساه.

عليها  - تكون  حال  اية  يف  ابداءه  يجوز  العام  النظام  من  النوعي  االخت�سا�س 

الدعوى وللمحكمة ان تقره من تلقاء نف�سها يف اية حالة تكون عليها الدعوى 

للمادة 111 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

الــوقـائــع

انبنى  التي  الوثائق  الـمطعون فيه و�سائر  الوقائع ح�سبما يبني من احلكم  تتح�سل 

عليها اأّن الطاعنة اأقامت الدعوى رقم )2016/774م( اأمام الـمحكمة االبتدائية 

�سد الـمطعون �سدها طالبة احلكم باإلزام الـمطعون �سدها بتزويد الـمحكمة بقوائم 

اجلمركية  الـمنافذ  كافة  من  ت�سديرها  مت  التي  ولكز�س  تويوتا  نوع  من  ال�سيارات 

�سجل  �سريان  تاريخ  منذ  الـمتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اإىل  ُعمان  ب�سلطنة 

الوكاالت التجارية للطاعنة وحتى تاريخ اإعداد القائمة مع بيان ا�سم الـم�سدرين 
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والـم�ستندات  منها  لكل  )ال�سا�سي(  الهيكل  واأرقام  واأنواعها  ال�سيارات  وعدد 

ا لالنتقال اإىل مقر الـمطعون �سدها  ا ح�سابيًّ الـمدّعمة لهذه القوائم اأو انتداب خبرياً

ال�ستخراج القوائم الـم�سار اإليها اأعاله مع البيانات الـموؤّيدة من واقع قيود و�سجالت 

الـمطعون �سدها على اأن تتحمل الطاعنة اأمانة اخلربة واأية م�ساريف اأو ر�سوم بهذا 

اخل�سو�س.

وحيث اأّنه بتاريخ يوم 2016/12/21م حكمت الـمحكمة االبتدائية بال�سيب م�سّكلة 

من قا�سي فرد برف�س الدعوى واإلزام رافعها الـم�ساريف.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى الطاعنة فطعنت فيه باال�ستئناف بال�سيب حتت 

رقم )2017/26م( التي حكمت فيه بجل�ستها العلنّية الـمنعقدة يوم 2017/3/14م 

واإلزام  الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول 

الـم�ستاأنفة بالـم�ساريف.

العليا  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنت  احلكم  بهذا  الطاعنة  تر�س  مل  وحيث 

2017/4/23م  الـمحكمة بتاريخ  اأمانة �سر هذه  اأودعت  الـماثل ب�سحيفة  بالطعن 

عن  وكيالاً  ب�سفته  الـمحكمة  هذه  اأمام  الـمقبول   ...  .... الـمحامي:  من  موقعة 

الطاعنة وقّدم �سند الوكالة التي جتيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة 

ومت اإعالن الـمطعون �سدها طبق القانون ب�سحيفة الطعن فلم ترد عليها.

الـمطعون  احلكم  على  باأولها  الطاعنة  نعت  اأ�سباب  ثالثة  على  الطعن  اأقيم  وحيث 

فيه بطالنه لـمخالفته قواعد االخت�سا�س الوالئي لـمحاكم �سلطنة ُعمان مبقولة 

لـمحاكم  الـمحلي  االخت�سا�س  قواعد  خالف  عندما  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن 

كافة  بنظر  ال�سلطنة  لـمحاكم  االخت�سا�س  معها  ينعقد  والتي  ُعمان  �سلطنة 

ل�سلطنة  الـمكاين  االإقليم  �سمن  القائمة  اجلهات  مواجهة  يف  الـمقامة  الدعاوى 

)2002/29م(  رقم  ال�سلطاين  الـمر�سوم  من   )46( الـمادة  ت  ن�سّ باأن  ذلك  ُعمان 

اأجهزة  على  الدعوى  ))تقام  يلي  ما  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  ب�ساأن 

العامة  االعتبارية  االأ�سخا�س  من  وغريها  العامة  والـموؤ�س�سات  والهيئات  الدولة 

اإقامتها  اأو جتوز  لها  الرئي�سي  الـمقر  التي تقع يف نطاق اخت�سا�سها  الـمحكمة  اأمام 

الـموؤ�س�سة  اأو  الهيئة  اأو  اجلهاز  فرع  اخت�سا�سها  نطاق  يف  يقع  التي  الـمحكمة  اأمام 

العامة اأو غريها من االأ�سخا�س االعتبارية العامة يف الـمنازعات الـمتعّلقة بالفرع(( 

اأول درجة  اأورده حكم حمكمة  ما  الـمطعون فيه يف حيثياته  �ساير احلكم  اأن  ذلك 
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يف  الـمدعية  ت�سجيل  اأّن  الثابت  اأّن  ))وحيث  يلي:  ما  اأورد  الذي  ت�سبيبه  معر�س 

دولة االإمارات العربية الـمتحدة ولي�س يف �سلطنة ُعمان واأّن جميع اأ�سباب الدعوى 

تخ�سع لتطبيق القانون االإماراتي وكان عليها رفع دعواها بدولة االإمارات العربية 

الـمتحدة ... وحيث اأّن الـمدعية تطلب قوائم �سيارات من نوع تويوتا ولكز�س التي 

مت ت�سديرها من كافة الـمنافذ اجلمركية تخ�سع للقانون االإماراتي ولي�س اأرا�سي 

على  باالطالع  الـمدعية...((  دعوى  برف�س  تق�سي  الـمحكمة  فاإّن  عليه  ال�سلطنة 

فاإّنه  عليها  فيه  الـمطعون  حكمها  اال�ستئناف  حمكمة  اأر�ست  التي  اأعاله  احليثيات 

يت�سح لهذه الـمحكمة عدم اإلـمام الـمحكمة اال�ستئنافية بوقائع الدعوى ذلك باأن 

الطاعنة تلتم�س تزويدها ببيانات خا�سة بال�سيارات التي مت ت�سديرها عرب كافة 

الـمنافذ اجلمركية الُعمانية اإىل دولة االإمارات العربية الـمتحدة ولي�ست ال�سيارات 

التي مت ت�سديرها اإىل ال�سلطنة عرب الـمنافذ اجلمركية االإماراتية وهو ما تكون 

احلكم  عند  ا  كبرياً خطاأ  ارتكبتا  قد  اال�ستئناف  وحمكمة  درجة  اأول  حمكمة  معه 

االخت�سا�س  لقواعد  اإعماالاً   : باالآتي  الطاعنة  عليه  ترد  ما  وهو  الدعوى  برف�س 

الـمحلي والوالئي الـمن�سو�س عليها بقانون االإجراءات الـمدنية والتجارية وحيث 

الطاعنة من خالل  تلتم�س  ُعمان  �سلطنة  الـم�ستاأنف �سدها هي جهة قائمة يف  اإّن 

دعواها اإلزامها بتزويد الـمحكمة بقوائم ال�سيارات من نوع تويوتا ولكز�س التي مت 

ت�سديرها من كافة الـمنافذ اجلمركية ب�سلطنة ُعمان اإىل دولة االإمارات العربية 

تاريخ  وحتى  للمدعية  التجارية  الوكاالت  �سجل  �سريان  تاريخ  منذ  الـمتحدة 

الهيكل  واأرقام  واأنواعها  ال�سيارات  وعدد  الـم�سدرين  ا�سم  بيان  مع  القائمة  اإعداد 

اجلهة  لكونها  وذلك  القوائم  لهذه  الـمدّعمة  والـم�ستندات  منها  لكل  )ال�سا�سي( 

م�ستندات  كونها  الـم�ستندات يف حوزتها  تلك  الـمعنّية وذات االخت�سا�س من توفر 

خا�سة بعملية ت�سدير الـمركبة اإىل دولة االإمارات من خالل الـمنافذ اجلمركية 

اإّن عملية الت�سدير تنح�سر وتقت�سر على  ا لالأنظمة الُعمانية وحيث  الُعمانية وفقاً

الدولة الـم�سّدرة )�سلطنة ُعمان( وهي التي ت�سرف عليها من بدايتها وحتى انتهاء 

اإجراءاتها اجلمركية وت�سدير الب�سائع اأما عملية اال�سترياد فهي التي تقت�سر على 

الـمنافذ اجلمركية لدولة االإمارات والطاعنة لي�ست ب�سدد عن اجلهات الـم�ستوردة 

فيه  الـمطعون  احلكم  اإلـمام  عدم  الـمحكمة  لهذه  يثبت  �سبق  مما  الدعوى  هذه  يف 

بوقائع الدعوى من جهة والق�سور يف تطبيقه للقوانني الـمعمول بها من جهة اأخرى, 

وحيث ا�ستقرت مبادئ الـمحكمة العليا ب�سلطنة ُعمان يف الطعن رقم )2010/129م( 

يلي:  ما  على  2011/6/20م  االثنني  يوم  جل�سة  عمايل  )2009/٥46م(  ورقم 
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)اخلطاأ يف تطبيق القانون وتف�سريه والتناق�س يف االأ�سباب مع الـمنطوق والق�سور يف 

الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفة الثابت باالأوراق موجب لنق�س احلكم(( 

وعند ق�ساء احلكم الـمطعون فيه برف�س الدعوى فكاأن حمكمة اال�ستئناف حتاول 

يجوز  ال  الذي  االأمر  وهو  الدعوى  هذه  نظر  يف  الوالئي  اخت�سا�سها  من  التن�سل 

لـمحاكم ال�سلطنة اإر�ساوؤه لكون انعقاد االخت�سا�س من م�سائل النظام العام الذي ال 

يجوز للمحاكم التنازل والتن�سل عنها مهما يكن وال�سوؤال الـمطروح هنا هو هل يعني 

احلكم الـمطعون فيه وجوب اإقامة دعوى اأمام حماكم االإمارات العربية الـمتحدة 

يف موا�سلة الـم�ستاأنف �سدها )االإدارة العامة ......... ل�سلطنة ُعمان( وهو ما ال 

ا للمن�سو�س عليه �سراحة مبوجب اأحكام الـمادة )46( من قانون  يقبله القانون وفقاً

ا  االإجراءات الـمدنية والتجارية مما يكون معه احلكم الـمطعون فيه قد جاء م�سوباً

بالبطالن والـمخالفة ال�سريحة لقواعد النظام العام مما ينبغي نق�سه والق�ساء من 

جديد للمدعية بطلباتها الواردة بالئحة اال�ستئناف.

القانون  خمالفة  فيه  الـمطعون  احلكم  على  للطعن  الثاين  بال�سبب  الطاعنة  ونعت 

يلي  ما  حيثياته  يف  اأورد  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  مبقولة  الدفاع  بحق  واالإخالل 

))كما اأّن الـمادة )14( من قانون اجلمارك التي ا�ستندت اإليها الـم�ستاأنفة يف دفعها 

بعدم اخت�سا�س حمكمة اأول درجة الـم�سّكلة من قا�س فرد االأمر الذي يكون معه 

اال�ستئناف قد جاء على غري �سند من القانون خليق بالرف�س وتاأييد احلكم الـم�ستاأنف 

 )230( و   )1٨3( الـمادتني  بن�س  عمالاً  بالـم�ساريف  الـم�ستاأنفة  واإلزام  الأ�سبابه 

الـمادة )14( من  اأّن  التاأكيد على  الـمدنية والتجارية(( مع  من قانون االإجراءات 

الـمر�سوم ال�سلطاين اخلا�س بتطبيق قانون اجلمارك الـموحد لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلريج العربية تن�س على ما يلي: ))تخت�س الـمحاكم االبتدائية الـم�سّكلة 

البندين   )162( الـمادة  يف  عليها  الـمن�سو�س  االعرتا�سات  بنظر  ق�ساة  ثالثة  من 

)3( و )4( من قانون  اجلمارك الـموحد الـم�سار اإليه وغريها من الدعاوى الـمدنية 

الـمدنية  االإجراءات  قانون  يف  عليها  الـمن�سو�س  لالأحكام  ا  وفقاً وذلك  اجلمركية 

اأّن  على  التاأكيد  مع  )2002/29م((  رقم  ال�سلطاين  بالـمر�سوم  ال�سادر  والتجارية 

هذه الدعوى هي من الدعاوى الـمدنية اجلمركية التي تلتم�س الطاعنة من خاللها 

اإلزام الـمطعون �سدها بتقدمي م�ستندات وبيانات خا�سة بتعامالت جمركية فهو ما 

يتاأكد معه عدم اخت�سا�س حمكمة اأول درجة الـم�سّكلة من قا�س فرد )الـمحكمة 

م�سدرة احلكم االبتدائي( مما �سبق يتاأكد بطالن احلكم الـمطعون فيه بطالناًا كامالاً 
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لالأ�سباب التالية: 1- وجود خلل يف احلكم الـمطعون فيه ذلك لعدم اكتمال حيثياته 

التي انتهى منها اإىل رف�س الدفع املبدئ من عدم اخت�سا�س الـمحكمة الـم�سّكلة من 

ا  ا وفقاً قا�س فرد بنظر الدعوى الـماثلة هو اخللل الـموؤدي اإىل بطالنه بطالناًا كلياً

للمادة )172( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية التي تن�س على ما يلي ))اأن 

ا يف  يبنّي يف احلكم الـمحكمة التي اأ�سدرته وتاريخ ومكان اإ�سداره وما اإذا كان �سادراً

مادة مدنية اأو جتارية اأو غريها واأ�سماء الق�ساة الذين �سمعوا الـمرافعة وا�سرتكوا 

يف احلكم وح�سروا النطق به وع�سو االدعاء العام الذي اأبدى راأيه يف الق�سّية اإن 

اأو  واألقابهم و�سفاتهم وموطن كل منهم وح�سورهم  واأ�سماء اخل�سوم وقبائلهم  كان 

طلبات  ثم  الدعوى  لوقائع  جممل  عر�س  على  احلكم  ي�ستمل  اأن  يجب  كما  غيابهم 

اإن كان ثم  وراأي االدعاء  اخل�سوم وخال�سة موجزة لدفوعهم ودفاعهم اجلوهري 

بعد ذلك تذكر اأ�سباب احلكم ومنطوقه والق�سور يف اأ�سباب احلكم الواقعية والنق�س 

اأو اخلطاأ الذي يوؤدي اإىل التجهيل باخل�سوم و�سفاتهم اأو بالق�ساة الذين ا�سرتكوا يف 

اإ�سداره يرتتب عليه بطالن احلكم(( وعالوة على ذلك فقد اأخّل احلكم الـمطعون 

فيه بحق الدفاع حيث مل يحقق دفاع الطاعنة واأ�سباب ا�ستئنافها القانونية عندما 

دفعت بعدم انعقاد االخت�سا�س الـمحلي للدائرة الفردية بنظر الدعوى واخت�سا�س 

الدائرة الثالثية الـم�سكلة من ثالثة ق�ساة وهو طلب ودفاع جوهري متعلق بالنظام 

الـمحكمة  له  تعّر�ست  لو  الذي  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  مرة  الأول  مبدئ  العام 

التاأكيد على تعّلق هذا  الدعوى ذلك مع  الراأي يف  لتغرّي وجه  والتمحي�س  بالبحث 

عليها  كانت  مرحلة  اأي  يف  اإثارتها  يجوز  التي  العام  النظام  مبادئ  من  مببداأ  الدفع 

الدعوى واأمام جميع مراحل التقا�سي اإال اأّن حمكمة اال�ستئناف �سايرت يف حكمها 

وحيث  الطاعنة,  من  املبدئ  الدفع  ومتحي�س  بحث  دون  درجة  اأول  حمكمة  حكم 

التي  اجلوهرية  والدفوع  الطلبات  هذه  على  حكمها  يف  اال�ستئناف  حمكمة  ترد  مل 

ينوب على متحي�سها وحتقيقها تغيري وجه الراأي يف الدعوى باأ�سباب خا�سة فهو ما 

الطعن رقم  العليا يف  الـمحكمة  ا�ستقر عليه ق�ساء  ما  بالبطالن وهو  يو�سم حكمها 

)2006/320م( )جتاري عليا( جل�سة يوم 2006/12/27م )حيث اأّن اأهم واجبات 

الـمحكمة وهو متحي�س دفاع اخل�سوم وفهم الـمراد منه واإنزال حكم القانون عليه 

الت�سبيب يرتب البطالن وعلى  الـمحكمة عن ذلك الواجب موؤداه ق�سور يف  وتخلي 

ذلك ا�ستقر ق�ساء الـمحكمة العليا الُعمانية( وكما ا�ستقرت الـمحكمة العليا على ما 

يلي: ))فكل طلب اأو وجه دفاع يديل به اأمام حمكمة الـمو�سوع ويطلب اإليها بوجه 

اأن تف�سل ويكون الف�سل فيه مما يجوز اأن يرتتب عليه تغيري وجه الراأي يف  جازم 
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ة واإال كان حكمها  الدعوى يجب على حمكمة الـمو�سوع اأن جتيب عليه باأ�سباب خا�سّ

ا بق�سور مبطل(( قرار جتاري رقم )43( يف الطعن رقم )200٥/1م( فاحلكم  م�سوباً

الـمطعون فيه مل يتقّدم بالرد والتقييد على هذا الدفع اجلوهري من الطاعنة ومل 

يف  الراأي  وجه  تغيري  ومتحي�سها  فح�سها  على  �سيرتتب  كان  رغم  اأّنه  انتباها  تعره 

ا لـما ا�ستقر عليه  ا بالعوار والبطالن وفقاً الدعوى وهو ما يجعل احلكم الـم�ستاأنف م�سوباً

ا وحيث اأّن احلكم  ق�ساء الـمحكمة العليا يف الطعن رقم )200٥/1م( الـمذكور �سلفاً

الـمطعون فيه مل يراع ذلك فهو مل يجب على هذه الدفوع والطلبات اجلوهرية الذي 

كان يرتتب تغيري وجه الراأي يف الدعوى ال باأ�سباب خا�سة اأو حتى عامة بل اأّنه على 

االأرجح مل يدرك اأول درجة وجود هذه الطلبات والدفوع اجلوهرية بداللة عدم 

الطلبات  التي مل تقّدم هذه  اأول درجة  واأخذ بحكم حمكمة  الرد عليه  اأو  اإيراده 

ت  ا اأمامها مما ي�سم احلكم الـمطعون فيه بالق�سور الـمبطل, وحيث ن�سّ والدفوع اأ�سا�ساً

اأّنه ))الدفع بعدم  الـمادة )111( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية على 

اأو قيمتها والدفع بعدم  اأو �سبب نوع الدعوى  الـمحكمة النتفاء واليتها  اخت�سا�س 

ويجوز  ذاتها  تلقاء  من  الـمحكمة  به  تق�سي  فيها  الف�سل  ل�سبق  الدعوى  نظر  جواز 

اإبداوؤه يف اأي حالة تكون عليها الدعوى((.

وبا�ستقراء الـمادة اأعاله, وحيث اأّن الدفع بعدم االخت�سا�س النوعي للمحكمة هو 

من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام التي يجوز اإبداوؤها يف اأي حالة عليها الدعوى 

وعليه يتبنّي لهذه الـمحكمة بطالن احلكم الـمطعون فيه مما ي�ستوجب معه نق�سه 

عمالاً  ق�ساة  ثالثة  من  الـم�سّكلة  االبتدائية  ال�سيب  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة 

قانون  بتطبيق  اخلا�س  ال�سلطاين  للمر�سوم  ا  وفقاً النوعي  االخت�سا�س  بقواعد 

اأمام  مت�سكها  مع  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الـموحد  اجلمارك 

الـمحكمة العليا بهذا الدفع باعتباره من النظام العام.

فيه اخلطاأ يف تطبيق  الـمطعون  للطعن على احلكم  الثالث  بال�سبب  الطاعنة  ونعت 

حمكمة  اأخطاأت  مبقولة  الت�سبيب  يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون 

درجة  اأول  حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم  على  ا  ا�ستناداً الدعوى  رف�س  يف  اال�ستئناف 

وهو م�سوب بالق�سور والعوار لعدم اإلـمامه بطبيعة العالقة بني الطاعنة والـمطعون 

درجة  اأول  حمكمة  اأمام  تف�سيالاً  الطاعنة  اأ�سلفت  واأن  �سبق  باأن  ذلك  �سدها 

والـمحكمة الـمطعون يف حكمها باأن الـمطعون �سدها هي اجلهة الـمنوط بها اإدارة 

واإدارة عملية اال�سترياد من اخلارج  اإىل اخلارج  ُعمان  �سلطنة  الت�سدير من  عملية 
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اإىل �سلطنة ُعمان وعليه فاإّن جل ما تبحث عنه الطاعنة يف مطالبتها هو الـم�ستندات 

اجلمركية التي مت تقدميها خالل عملّية الت�سدير من الـمنافذ اجلمركية الُعمانية 

وحيث اأورد احلكم االبتدائي الذي ا�ستندت اإليه الـمحكمة اال�ستئنافية يف اإ�سدار 

من   )1( الـمادة  ت  ن�سّ فقد  الدعوى  مو�سوع  عن  ))وحيث  فيه:  الـمطعون  حكمها 

قانون االإثبات بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/6٨م( على االآتي: 

))على الـمدعي اإثبات االلتزام وعلى الـمدعى عليه اإثبات التخّل�س منه(( وموؤدى 

ا  الـملزم باإقامة الدليل على ما يدعي �سواء كان مدعياً اأّن الـمدعي هو  ذلك الن�س 

بذلك  ليثبت  االلتزام  ن�ساأة  اإثبات  الدائن  يكفي  واأّنه  الدعوى  يف  عليه  مدعى  اأم 

االأ�سل  اّن  حيث  براءته,  اإثبات  االأخري  على  ويكون  عليه  الـمدعى  ذّمة  ان�سغال 

براءة الذّمة وان�سغالها عار�س ومن ثّم كان االإثبات على مدعي خالف الثابت اأ�سالاً 

فعل  فاإن  الـمديونية  اإثبات  الدائن  على  ويتعنّي  عليه  مدعى  اأو  ا  مدعياً ا  عر�ساً اأو 

من   )٥1( الـمادة  ت  ن�سّ وحيث   ))... الـمديونية  �سداد  اإثبات  الـمدين  على  يتعنّي 

اأ�سحاب  لغري  يجوز  ))ال  اأّنه:  على  التعاون  جمل�س  لدول  الـموحد  اجلمارك  نظام 

وت�ستثنى  اجلمركية  والـم�ستندات  البيانات  على  االطالع  ميثلهم  من  اأو  الب�سائع 

الطاعنة  اأّن  على  وبالتاأكيد  الـمخت�سة((  الر�سمية  اأو  الق�سائية  اجلهات  ذلك  من 

وبقيدها هذه الدعوى تلتم�س فقط اإلزام الـمطعون �سدها ت�سليم م�ستندات كونها 

عالقة  اأي  وجود  عدم  معه  يكون  ما  فهو  ال�سلطنة  يف  الـمعنّية  اجلمركية  اجلهة 

الدعوى  اأ�سا�س  لكون  الطاعنة  قبل  من  اإثباتها  يتطلب  الدعوى  طريف  بني  عقدية 

التي حتتاجها الطاعنة واال�ستيثاق  البيانات اجلمركية  الـماثلة هو احل�سول على 

بدعاوى  احل�سرية  التجارية  وكالتها  على  الـمتعدية  اجلهات  مطالبة  لغايات  منها 

انتهى  باأن  ذلك  تف�سريه  يف  فيه  الـمطعون  احلكم  اأخطاأ  ما  وهو  م�ستقبالاً  م�ستقلة 

لعدم قدرة الطاعنة من اإثبات التزام الـمطعون �سدها يف مواجهته وهو ما ال يعدُّ 

حمالاً للتطبيق يف هذه الدعوى الـماثلة, وحيث اأعطى القانون ال�سلطة وال�سالحية 

اقت�سى  ما  متى  اجلمركية  والـم�ستندات  البيانات  على  لالطالع  الق�سائية  للجهات 

االأمر لـما كان طلب الطاعنة هو احل�سول على تلك البيانات والـم�ستندات لال�ستيثاق 

اأن  اال�ستئناف  حمكمة  على  حريٌّ  فكان  حقوقها  انتهكت  التي  اجلهات  وح�سر  بها 

الواقع  االلتزام  اإثبات  عدم  �سند  على  ترف�سها  اأن  ال  الـم�ستاأنفة  بطلبات  تق�سي 

على الـم�ستاأنف �سدها وهو ما يثبت معه اخلطاأ يف اال�ستدالل والعوار الذي اأ�ساب 

اإليه الـمحكمة العليا يف  لـما انتهت  ا  احلكم الـمطعون فيه مما ي�ستوجب نق�سه وفقاً
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الطعن رقم )2009/2٥٨م( جتاري عليا - جل�سة االأربعاء 2010/4/17م )�سائبة 

اال�ستدالل تتحقق با�ستناد الـمحكمة يف حكمها على اأدلة غري �ساحلة لالقتناع بها 

ت الـمادة  اأو عدم عنا�سر الواقعة التي تثبت لديها اأو وقوع تناق�س فيه(( وحيث ن�سّ

)3( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية على ما يلي: ))ال يقبل اأي طلب اأو 

دفع ال تكون ل�ساحبه فيه م�سلحة قائمة وم�سروعة يقّرها القانون ومع ذلك تكفي 

اأو  حمدق  �سرر  لدفع  االحتياط  الطلب  من  الغر�س  كان  اإذا  الـمحتملة  الـم�سلحة 

الدعوى  الطاعنة  اأقامت  وحيث  النزاع((  عند  دليله  زوال  يخ�سى  حلق  اال�ستيثاق 

الـماثلة الإلزام الـمطعون �سدها بتقدمي معلومات وبيانات جمركية بغر�س ا�ستيثاق 

وحفظ حقوقها مبوجب الوكالة احل�سرّية مطالبة يف ختام دعواها باإلزام الـمدعى 

عليها )الـمطعون �سدها( بتزويد الـمحكمة بقوائم ال�سيارات من نوع تويوتا ولكز�س 

التي مت ت�سديرها من كافة الـمنافذ اجلمركية ب�سلطنة ُعمان اإىل دولة االإمارات 

العربية الـمتحدة منذ تاريخ �سريان �سجل الوكاالت التجارية للطاعنة وحتى تاريخ 

الهيكل  واأرقام  واأنواعها  ال�سيارات  وعدد  الـم�سدرين  ا�سم  بيان  مع  القائمة  اإعداد 

)ال�سا�سي( لكل منها والـم�ستندات الـمدّعمة لهذه القوائم وانتداب خبري ح�سابي 

الـم�سار  القوائم  ال�ستخراج  �سدها(  )الـمطعون  عليها  الـمدعى  مقر  اإىل  لالنتقال 

اإليها اأعاله مع البيانات الـموؤيدة من واقع قيود و�سجالت الـمدعى عليها )الـمطعون 

�سدها( على اأن تتحمل الطاعنة اأمانة اخلربة واأية م�ساريف اأو ر�سوم بهذا اخل�سو�س 

ت عليها الـمادة اأعاله وذلك الأن حماية  فهو ما يثبت معه حتقق الـم�سلحة التي ن�سّ

الوكالة التجارية احل�سرية من اأي تعدي عليها من جانب اأي اأطراف اآخرين هو اأمر 

حممي مبوجب كل من القوانني الُعمانية واالإماراتية وهو ما يكون معه حتقق كافة 

اإقامة الدعوى اأعاله على ثبوت انعقاد  اأركان الدعوى بثبوت وجود الـم�سلحة من 

لـمبادئ االخت�سا�س  ا  ُعمان تبعاً �سلطنة  لـمحاكم  الـماثلة  االخت�سا�س يف الدعوى 

الـمطعون فيه يف اخلطاأ  الـمطعون �سدها مما يثبت معه وقوع احلكم  ومكان وجود 

والبطالن مما ي�ستوجب معه نق�سه والق�ساء من جديد طبق طلباتها.

الـمـحـكـمـة

من حيث ال�سكل:

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فهو بذلك مقبول �سكالاً

من حيث الـمو�سوع:

اإّن النعي على احلكم الـمطعون فيه بال�سببني االأول والثاين للطعن وال�سالف  حيث 
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الـملحق  من   )14( الـمادة  اأن  ذلك  �سديد,  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيالاً  اإيرادهما 

للمر�سوم ال�سلطاين رقم )2003/67م( الـمتعلق بتطبيق قانون اجلمارك الـموحد 

الـمحاكم  ))تخت�س  اأّنه  على  تن�س  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

االبتدائية م�سّكلة من ثالثة ق�ساة بنظر االعرتا�سات الـمن�سو�س عليها يف الـمادة 

من  وغريها  اإليه  الـم�سار  الـموحد  اجلمارك  قانون  من   )4 و   3 )البندين   )162(

قانون  يف  عليها  الـمن�سو�س  لالأحكام  ا  وفقاً وذلك  اجلمركية  الـمدنية  الدعاوى 

االإجراءات الـمدنية والتجارية ال�سادر بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29م(.

وموؤدى ذلك اأن الدعاوى الـمدنية اجلمركية تكون من االخت�سا�س النوعي ال�سامل 

اأّن الدعوى الـماثلة تهدف  الـم�سكلة من ثالثة ق�ساة وحيث  للمحكمة االبتدائية 

اإىل الـمطالبة باحلكم باإلزام الـمطعون �سدها بتزويد الـمحكمة بقوائم ال�سيارات 

من نوع تويوتا ولكز�س التي مت ت�سديرها من كافة الـمنافذ اجلمركية ب�سلطنة ُعمان 

التجارية  الوكاالت  �سجل  �سريان  تاريخ  من  الـمتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اإىل 

للطاعنة وحتى تاريخ اإعداد القوائم اأو انتداب خبري لهذا الغر�س, فالبني من ذلك 

�سدها  الـمطعون  من  جمركية  بيانات  على  باحل�سول  لها  احلكم  الطاعنة  طلب  هو 

ما يعدُّ  الت�سدير واال�سترياد وهذا  التي تخ�س  التي تزاول االإجراءات اجلمركية 

ا من اخت�سا�س الق�ساء العادي. عمالاً مدنياً

وحيث اأّنه ما دام االأمر كذلك فاإّن الـمحكمة االبتدائية الـم�سكلة من ثالثة ق�ساة 

العام يدفع  بالنظام  يتعلق  الدعوى وهذا االخت�سا�س  ا بنظر  نوعياً الـمخت�سة  هي 

الدعوى  عليها  تكون  حالة  اأية  يف  ذاتها  تلقاء  من  الـمحكمة  وتثريه  اخل�سوم  به 

عمالاً بالـمادة )111( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية, وطالـما اأّن احلكم 

م�سكلة  االبتدائية  الـمحكمة  من  ال�سادر  االبتدائي  للحكم  الـموؤيد  فيه  الـمطعون 

ا مما يتعنّي  ا من حمكمة غري خمت�سة نوعياً فاإّنه بالتايل يكون �سادراً من قا�س فرد 

ا على ذلك نق�سه واعتبار الـمحاكم الُعمانية خمت�سة بالنظر يف الدعوى  معه ترتيباً

من  والق�ساء  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )2017/26م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

اإىل  بحالتها  وذلك  الثالث  ال�سبب  على  للرد  حاجة  دون  الدعوى  باإحالة  جديد 

الـمحكمة االبتدائية مب�سقط الـم�سّكلة من ثالثة ق�ساة للنظر فيها واإلزام الـمطعون 

 ,2٥9  ,247  ,1٨3  ,290( بالـمواد  عمالاً  للطاعنة  الكفالة  ورد  بالـم�ساريف  �سدها 

260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.
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فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

من  والق�ساء  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )2017/26م(  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي 

جديد باإحالة الدعوى بحالتها اإىل الـمحكمة االبتدائية مب�سقط م�سّكلة من ثالثة 

ق�ساة للنظر فيها واألزمت املطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/2/13م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)240(

الطعن رقم 2017/912م

�سركة )عقد - اأرباح- خ�سائر-  توزيع( 

اإذا مل يعنّي عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها �سوى توزيع االأرباح فاإّن هذا التعيني  -

يطلق على اخل�سائر والعك�س بالعك�س, واأي ن�س يرد يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو 

نظامها اأو اأي اتفاق اآخر يق�سي بحرمان اأحد ال�سركاء من الـم�ساركة بالربح اأو 

باإعفائه من حتّمل خ�سائر ال�سركة يكون باطالاً وكاأن مل يكن.

الــوقـائــع: ـ

تتح�سل الوقائع على ما يتبنّي من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق التي انبنى 

عليها يف اأن الـمطعون �سدهم االآن اأقاموا الدعوى ابتداءاً يف مواجهة الطاعنني االآن 

طالبني احلكم بندب خبري 

توؤدي . 1 باأن   )  ...... )�سركة  االأوىل  عليها  الـمدعى  ال�سركة  باإلزام  احلكم  ثم   

للمدعية الرابعة )........ ( مبلغ )1.٥00 ر.ع( قيمة العالوة ال�سهرية التي 

من  ا  اعتباراً عليها  الـمدعى  ال�سركة  من  الـمذكورة  الـمدعية  ت�ستلمها  كانت 

1997/4/14م وحلني الت�سليم الفعلي لكامل الـمبلغ وتنفيذ احلكم.

التجاري . 2 ال�سجل  يف  الـمدعيات  ا�سم  باإ�سافة  االأوىل  عليها  الـمدعى  اإلزام   

ة  ح�سّ بحكم  ال�سركة  يف  �سريكات  ب�سفتهن  لـمورثهن  الن�سبة  وبنف�س  لل�سركة 

مورثهّن توؤول اإليهن.

1997/4/14م . 3 من  ا  اعتباراً ال�سركة  اأرباح  �سايف  للمدعيات  توؤدي  باأن  اإلزامها   

باالإ�سافة اإىل ن�سبة )1٥%( من �سايف االأرباح ولغاية تنفيذ احلكم.

ا باأن يوؤدوا للمدعيات عائد اإيجار العقارات الـمملوكة . 4  اإلزام الـمدعى عليهم جميعاً

1997/4/14م  من  ا  اعتباراً والـمدعى عليهم  الـمدعيات  لـمورثات  ال�سيوع  على 
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وحلني تنفيذ احلكم.

اأ�سماء الـمدعيات اإىل العقارات الـمملوكة على . ٥ اإلزام الـمدعى عليهم باإ�سافة   

ال�سيوع والتي كانت مملوكة لـمورثهن واآلت اإليهن بالـمرياث.

اأتعاب . 6 مقابل  ر.ع(   1.٥00( ريال  وخم�سمائة  واألف  بالـم�ساريف  اإلزامهم   

الـمحاماة,

ة يف ال�سركة الـمدعى  وذلك على �سند من القول من اأّن مورث الـمدعني كان ميلك ح�سّ

عليها تقّدر بـ )12.٥%( مبوجب اإقرار ال�سركاء و�سجل ال�سركة ف�سالاً عن امتالكه 

متكني  رف�سوا  عليهم  الـمدعى  اأّن  اإال  بال�سحيفة  الـمو�سوفة  العقارات  يف  ة  ح�سّ

الـمدعني من مناباتهم يف ال�سركة والعقارات بعد وفاة مورثهم رغم مطالبتهم بحّقه 

متثلت  ا  اأ�سراراً بالـمدعني  اأحلق  عليهم  الـمدعى  من  الت�سّرف  هذا  واّن  ال�سركة  يف 

قبل  الـمالية  بالتزاماتهم  الوفاء  عن  الـمدعون  تخّلف  كما  الربح  من  حرمانهم  يف 

االآخرين مما ا�سطرهم اإىل اإقامة الدعوى الـماثلة للق�ساء لهم طبق طلباتهم ال�سابقة.

 .... 1- بقبول تدخل  الدرجة االأوىل:  201٥/12/2٨م حكمت حمكمة  وبتاريخ 

ا للمدعني. وورثة ..... يف الدعوى ان�سمامياً

الـمدعى عليها االأوىل باأن توؤدي للمدعني .... وورثة ..... ..... مبلغ  باإلزام   -2

وباأن  فقط  ع(  ر.   91.36٥( مبلغ   ..... للثاين  توؤدي  وباأن  فقط  ع(  ر.   1٨3.٨٨9(

تقّيد اأ�سماء الـمدعني كمالكني حل�س�سهم يف ال�سركة والعقارات مو�سوع الدعوى يف 

ال�سجل التجاري لل�سركات و�سجالت وزارة االإ�سكان واجلهات االأخرى.

ُعماين  ريال  األفي  مبلغ  مدعي  لكل  توؤدي  باأن  االأوىل  عليها  الـمدعى  باإلزام   -3

ا عن كافة االأ�سرار احلا�سلة واألزمتها بالـم�ساريف واألف ريال ُعماين اأتعاب  تعوي�ساً

الـمحاماة.

ل اإليه من نتيجة تاأخذ بها الـمحكمة  ا اإىل تقرير االختبار وما تو�سّ وذلك ا�ستناداً

وتق�سي على اأ�سا�سها الطمئنانها لالأ�س�س التي انبنى عليها.

فا�ستاأنفه الطرفان فبالن�سبة للمحكوم لهم باال�ستئناف رقم )2016/93م(.

وبالن�سبة للمحكمة �سدهم باال�ستئناف رقم )2016/94م(.

رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  يف  اال�ستئناف:  حمكمة  حكمت  2016/6/11م  وبتاريخ 
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مب�ساريفه.  الـم�ستاأنفني  واإلزام  الـم�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  )2016/93م( 

الفقرة  باإلغاء  الـم�ستاأنف  احلكم  بتعديل  )2016م(  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف 

ذلك  عدا  فيما  وتاأييده  لل�سركة  التجاري  بال�سجل   .... ورثة  باإ�سافة  الـمتعلقة 

واألزمت الـم�ستاأنفني م�ساريفه.

فيه  راأت  الأنها  درجة  اأول  حمكمة  من  الـمنتدب  اخلبري  تقرير  اإىل  ا  ا�ستناداً وذلك 

اأوراق  والـم�ستمّدة من  انبنى عليها  التي  االأ�س�س  اأبحاثه و�سالمة  لكفاية  ما يقنعها 

الدعوى فاإنها تركن اإليه عدا اجلزئية الـمتعّلقة بالفقرة اخلا�سة باإلزام ال�سركة 

الـم�ستاأنف �سدها باإ�سافة اأ�سماء ورثة ... لل�سجل التجاري لل�سركة النعدام اأ�سا�سه 

القانوين, و يف ما عدا ذلك فاإّن الـمحكمة تتبنى م�ستندات احلكم االبتدائي.

اأمانة �سر الـمحكمة  فطعن فيه الطاعنون بطريق النق�س مبوجب �سحيفة اأودعت 

يفيد  الوكالة وم�سحوبة مبا  �سند  بها  ا  اأمامها مرفقاً مقبول  العليا موقعة من حمام 

�سداد الر�سوم الـمقررة والكفالة.

واأعلن الـمطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن فا�ستعملوا حقهم يف الرد.

وحيث اأقيم الطعن على �سببني ينعى بهما الطاعنون على احلكم الـمطعون فيه:

 1-لق�سور يف الت�سبيب, 2- الف�ساد يف اال�ستدالل.

الق�سور يف الت�سبيب:. 1

مبقولة اأّن احلكم الـمطعون فيه ا�ستبعد تقرير اخلبري الـمنتدب اأمام حمكمة ثاين 

درجة دون اأن يورد اأ�سباب ا�ستبعاد هذا التقرير واإذ اأّن الـم�سائل التي ا�ستبعدها هي 

دائرة معرفة حمكمة  وبالتايل فهي ال تدخل يف  قانونية  ولي�ست  م�سائل ح�سابية 

الـمو�سوع وكان عليها طالـما قررت ا�ستبعاد تقرير اخلبري يف الـم�سائل الفنية البحتة 

كما  اخلبري  لتقرير  الطرح  ذلك  تربر  فنّية  مب�سادر  اال�ستبعاد  ذلك  �سبب  تربر  اأن 

ا يربر ما انتهت اإليه يف االأخذ بجزء من تقرير اخلبري  يجب اأن يكون الت�سبيب �سائغاً

وا�ستبعاد وطرح باقي التقرير, وكما هو معلوم فاإّن االأحكام الق�سائية يجب اأن ت�سبب 

ا ومن اأبرز مظاهر الت�سبيب الرد على الدفوع اجلوهرية التي  ا وقانونياً ا واقعياً ت�سبيباً

ثابت  اأ�سل  لها  اأدلة  على  واالعتماد  الدفاع  حقوق  واحرتام  االأطراف  بها  يتم�سك 

الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )172( الـمادة  الأحكام  ا  تطبيقاً الدعوى  اأوراق  يف 
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اأ�سباب حملتها على  اأي  والتجارية, وحمكمة اال�ستئناف مل يرد يف حيثيات حكمها 

طرح التقرير الـمقّدم اأمامها واالأخذ بالتقرير الـمقّدم اأمام حمكمة اأول درجة مع 

اأّن تقرير اخلبري الذي  اأّنه فاتها واأغفلت جزئية جوهرية مهمة وهي  الـمالحظة 

ا على االأدلة التالية: اعتمدته وقع يف اأخطاء جوهرية تبطله وذلك ا�ستناداً

قد اأخطاأ التقرير الـمعتمد من الـمحكمة عندما مل يقم بخ�سم مبلغ )31.٥00ر.ع( 

واحد وثالثون األف وخم�سمائة ريال ُعماين قيمة عائد اأجرة ال�سقق التي ت�سكنها 

خالل  �سقتني   )2( عدد  �سغلت  االأخرية  هذه  اأّن  اإذ   ).........( �سدها  الـمطعون 

الفرتة 1997 - 2013م دون اأن تقوم بدفع االأجرة ال�سهرية مقابل ذلك والـمح�سوب 

من اإجمايل مبلغ الدخل من تاأجري الـممتلكات والـمبلغ االإجمايل الـم�ستحق كقيمة 

اإيجارية عن �سغل تلك ال�سقق لـمدة )17 �سنة( هو واحد وثالثون األف وخم�سمائة 

اأن  دون  الـمبلغ  هذا  بتقريره  احت�سب  اخلبري  ولكن  ر.ع(   31.٥00( ُعماين  ريال 

اأّن اخلبري ف�سل  يخ�سمه من الـمبلغ النهائي بل واألزم به الطاعنني, وهذا ما يوؤكد 

االإيجار  باحت�ساب عائد  بقيامه  ال�سحيح وذلك  الوجه  بالـماأمورية على  القيام  يف 

اأّن  يعني  مبا  م�ستحقاتهم  اإىل  واإ�سافتها  �سدهم  الـمطعون  ي�سغلها  التي  ال�سقق  عن 

ا من ال�سقق مو�سوع الدعوى دون مقابل وقام اخلبري  الـمطعون �سدهم ي�سغلون بع�ساً

باإلزام الطاعنني ب�سداد قيمة اأجرة ال�سقق الـم�سغولة من قبل الـمطعون �سدهم كلهم.

وال ميكن فهم كيف اأّن اخلبري قام باحت�ساب عائدات هذه ال�سقق كجزء من م�ستحقات 

الـمطعون �سدهم بينما هي حق جلميع الورثة مبا فيهم الطاعنني ويجب اأن تدفع من 

قبل الـمطعون �سدهم اأنف�سهم.

كما ذكر اخلبري بتقريره اأّن الـمطعون �سدهم االآن مل يتقا�سوا اأي مبالغ با�ستثناء 

ا اإىل اأّنه قد مّتت معاملة  �سيكني اإال اأّن ذلك ال يعني ا�ستحقاقهم الأي مبالغ اأخرى نظراً

�سدهم  الـمطعون  ح�سول  اخلبري  اأثبت  التي  فالـمبالغ  بالـم�ساواة,  الورثة  جميع 

عليها فقد ح�سل عليها كذلك بقّية الورثة بالت�ساوي اأما الفرتة التي مل يح�سل فيها 

على  كذلك  يح�سلوا  مل  هوؤالء  فاإّن  الطاعنني  من  مبالغ  اأية  على  �سدهم  الـمطعون 

اأية مبالغ دون تعمد حرمانهم وقد مت تقدمي الـم�ستندات التي تدعم هذا الراأي 

اأّكد اخلبري بتقريره الـمعتمد من  ا, ومن جهة اأخرى فقد  لكن اخلبري جتاهلها متاماً

اإىل  1997م  عام  من  ج�سيمة  خل�سائر  ا  جميعاً تعّر�سوا  الورثة  اأّن  الـمحكمة  طرف 

2014م وقد ذكرها اخلبري ب�سكل وا�سح و�سريح يف تقريره الـمحا�سبي مما يعني باأن 
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�سدهم  الـمطعون  وعلى  فيه,  للطاعنني  يد  ال  اأجنبي  عامل  نتيجة  ت�سرر  قد  الكل 

ال�سركة الطاعنة وم�ساركة باقي الطاعنني هذه  لها  حتّمل اخل�سائر التي تعّر�ست 

التي وقعت  تكاد تغطي اخل�سائر  التي ال  باالأرباح  الـمطالبة  ولي�س فقط  اخل�سائر 

فيها ال�سركة فباجلمع بني االأرباح واخل�سائر خالل الفرتة الـممتدة من 1997م اإىل 

االأرباح  طفرة  رغم  خ�سارة  �سهدت  قد  ال�سركة  ح�سابات  اإجمايل  اأّن  جند  2012م 

بلغ  قد  اخل�سائر  اإجمايل  فاإّن  وبالتايل  الـمن�سرمة  القليلة  االأعوام  �سهدتها  التي 

ا )167.٨67 ر.ع(  األف وثمامنائة و�سبعة و�ستون رياالاً عمانيًّ مائة و�سبعة و�ستون 

اإىل  تطّرق  ولكنه  اخل�سارة  جانب  اإىل  ينظر  مل  باأّنه  تقريره  يف  اخلبري  اأقّر  ولقد 

االأرباح الـمحققة فقط وهذا يدل على وجود ق�سور وا�سح يف نتيجة اخلبري النهائية 

التي تو�سل اإليها يف تقريره الـمحا�سبي, فالـمعلوم والثابت اأّن ال�سركاء ي�سرتكون يف 

الربح واخل�سارة يف نف�س الوقت, وميكن الرجوع اإىل تقرير اخلبري يف �سفحته رقم 

ا, وبذلك ال ي�سح اأن يتقا�سم  )6( والذي يو�سح فيها ال�سنوات التي حققت فيها اأرباحاً

الـمطعون �سدهم االأرباح مع الطاعنني فقط دون اأن يتحملوا اخل�سائر.

كما ف�سل اخلبري يف تو�سيح كيفية قيامه بتقدير قيمة اإيجار الـم�ستودع مببلغ )300 

ا وتقدير اإيجار الـمكتب مببلغ )1٥0 ر.ع( دون اال�ستناد على م�ستندات  ر.ع( �سهريًّ

ل  �سحيحة اأو على اأ�سول ثابتة باالأوراق وعليه فال ميكن االأخذ بالنتيجة التي تو�سّ

اإليها يف هذا اخل�سو�س.

وخال�سة االأمر فاإّن اخلبري مل يوفق يف تقريره يف اتباع الطرق الـمحا�سبية ال�سليمة 

يف ح�ساب العالقة بني الطرفني وح�ساب م�ستحقات الـمطعون �سدهم من �سايف الربح 

ة الـمطعون �سدهم يف العقارات وعائد االإيجارات  يف ال�سركة الطاعنة االأوىل وح�سّ

لهذه العقارات من 1997/7/14م ون�سبة الـمطعون �سدهم من اإجمال العائد.

وبناء على كل ما تقّدم فاإّن ت�سبيب احلكم الـمطعون فيه قد �سابه الق�سور الـموؤدي 

اإىل اإبطاله ب�سبب اعتماده على تقرير خبري حما�سبي حلقته الكثري من الـمخالفات 

واالأخطاء القانونية مما يتعنّي معه طلب احلكم باإلغائه واإعادة الدعوى اإىل حمكمة 

اال�ستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

الف�ساد يف اال�ستدالل:. 2

مبقولة اأّن الرد على الدفوع اجلوهرية هو من �سميم عمل حمكمة الـمو�سوع ولكن 
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احلكم الـمطعون فيه قد اأغفل الرد على الدفوع اجلوهرية الـمقّدمة اأمام الـمحكمة 

ويتجلى ذلك عندما اعتنقت حمكمة اال�ستئناف ما ذكره اخلبري يف تقريره الـمحا�سبي 

الـمقدم اأمام حمكمة اأول درجة عندما خالف ن�ّس الـمادة )13( من قانون ال�سركات 

ت على اأّنه: التجارية التي ن�سّ

تاأ�سي�س  عقد  يعنّي  مل  اإذا  ال�سركة,  وخ�سائر  اأرباح  يف  ال�سركاء  جميع  »ي�سارك 

اأن  �سريك  لكل  كان  ال�سركة  وخ�سائر  اأرباح  يف  ال�سركاء  اأن�سبة  نظامها  اأو  ال�سركة 

ته يف راأ�س الـمال« ونتيجة اإغفال هذه احلقائق وعدم  ينال وي�ساهم فيها بن�سبة ح�سّ

ذكرها بالتقرير الـمحا�سبي اأمام حمكمة اأول درجة وعدم مناق�ستها بكل و�سوح فقد 

ا للحقيقة والواقع والقانون. �سدر التقرير الـمحا�سبي خمالفاً

اأّنه  اأّن االأرباح الـمحققة ال ت�سل حتى اإىل ن�سف اخل�سائر الـمحققة واإذ  مع العلم 

قد  اأنها  فيها  ت�ستطيع  مرحلة  اإىل  ال�سركة  ت�سل  اأن  قبل  اخل�سائر  تغطية  وجب 

ا �سافية وبالتايل فاإّن جتاهل هذه احلقيقة وتق�سيم االأرباح بني  حققت فعالاً اأرباحاً

ال�سركاء لن يوؤدي اإال اإىل عودة ال�سركة الطاعنة اإىل ال�سفر وي�سبح من الـم�ستحيل 

ا�ستمرارها يف ن�ساطها. وهذا يقودنا اإىل اأّن ا�ستخدام االأرباح لتغطية اخل�سائر عن 

اأن�سطتها كان  اأن توا�سل  االآن(  ال�سركة )الطاعنة  لكي ت�ستطيع  ال�سابقة  ال�سنوات 

ا الأّنه لو مت تق�سيم االأرباح على جميع ال�سركاء بدون تغطية اخل�سائر  ا �سرورياً اأمراً

هذا  عن  الرد  اأغفل  فيه  الـمطعون  فاحلكم  اإذن  مبا�سرة  ال�سركة  الأفل�ست  ال�سابقة 

الدفع الـمتعلق بالـمادة )13( ال�سالفة الذكر بح�سابه االأرباح دون اعتبار اخل�سائر 

ا  ولو فعل اخلبري ذلك الأدرك باأن ال�سركة الطاعنة االأوىل واإن كانت قد حققت اأرباحاً

ا  ا جوهرياً فاإّن هذه االأرباح ال تغطي خ�سائر ال�سنوات ال�سابقة, وعليه يكون هذا دفعاً

ا يف ت�سبيبه وخمالاً بحق الدفاع. قد اأغفلته الـمحكمة مما يجعل حكمها قا�سراً

اأّن  على  تقريره  اأّكد  قد  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  الـمنتدب  اخلبري  فاإّن  وللتذكري 

وحتى  1997م  عامي  بني  ما  الفرتة  يف  ا  اأرباحاً حتقق  مل  االأوىل  الطاعنة  ال�سركة 

2013م وباأن اخل�سائر تتجاوز االأرباح الـمحققة وبالتايل ال يوجد �سايف ربح متاح 

للم�ستندات  النتيجة جاءت مطابقة  ال�سركاء وال ميكن توزيعه وهذه  للتوزيع بني 

الـمقّدمة من االأطراف وبناء على كل ما تقّدم ميكن القول باأن تقرير اخلربة االأوىل 

حمكمة  به  اأخذت  والذي  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الـمقّدمني  التكميلي  والتقرير 

االأ�س�س  على  ولي�س  واالقرتاحات  الفر�سيات  على  مبنيني  جاءا  قد  اال�ستئناف 
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الـم�ستندات الثابتة, وبالتايل تكون حمكمة الـمو�سوع بدرجتيها مل  اأو  ال�سحيحة 

توؤ�س�س ق�ساءها على اأ�سباب قانونية و�سائغة تكفي حلمله ولها اأ�سلها الثابت باالأوراق, 

ا برف�س الدعوى. مما يتعنّي طلب احلكم باإلغاء احلكم الـمطعون فيه والق�ساء جمدداً

وب�سفة احتياطية النق�س مع االإحالة.

يتعلق  ما  يف  �سدهم  الـمطعون  وكيل  طرف  من  الـمحرر  الرد  بتقرير  جاء  وحيث 

قام  فيه  الـمطعون  احلكم  باأن  الت�سبيب  يف  الق�سور  من  الـماأخوذ  االأول  بالـمطعن 

بتدوين جميع االأ�سباب الواقعّية دون نق�س اأو اإغفال, كما اأّن قانون االإثبات الُعماين 

الأحكام  ا  تطبيقاً ت�ساء  كيفما  اخلبري  بتقرير  تاأخذ  اأن  يف  للمحكمة  احلق  اأعطى 

الـمادة )104( منه, ومن خالل هذا الن�س جند اأّن الـمحكمة ذكرت االأ�سباب التي 

بتعديل  تدخلها  مع  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الـمودع  اخلبري  تقرير  ترجح  جعلتها 

التي  االأ�س�س  ل�سالمة  وذلك  الـم�ستاأنف,  احلكم  فيها  �سدر  التي  اجلزئيات  اإحدى 

بني عليها و�سالمة اأبحاثه والطمئنان الـمحكمة اإليه, واأّن ترجيح الـمحكمة لهذا 

ا الأحكام  التقرير دون االآخر لعدم اقتناعها بهذا االأخري غري مقّيدة يف ذلك تطبيقاً

الـمادة )103( من قانون االإثبات االأمر الذي يوؤكد �سالمة احلكم الـمطعون فيه من 

�سائبة الق�سور الـمبطل مما يتعنّي معه رف�س الطعن وتاأييد احلكم الـمطعون فيه.

وحيث اأّنه بخ�سو�س الرد عن الـمطعن الثاين الـماأخوذ من الف�ساد يف اال�ستدالل فاإّن 

مت�سك الطاعنني باأحكام الـمادة )13( من قانون ال�سركات التجارية التي تن�س على 

ت�سارك جميع ال�سركاء يف اأرباح وخ�سائر ال�سركة فهو لي�س له حمل يف هذه الدعوى 

بو�سفهم  بحقوقهم  �سدهم  الـمطعون  مبطالبة  االأ�سا�س  من  مو�سوعها  يتعلق  التي 

ة مورثهم التي اآلت اإليهم بوفاته والتي امتنع الطاعنون من اأدائها  ورثة ميلكون ح�سّ

اإليهم واأداء احلقوق الـمتفّرعة عنها وارباح ال�سركة هي جزء من تلك احلقوق ومن 

كونه  الرد  اأو  البحث  يف  جمال  له  لي�س  الطاعنني  قبل  من  الـمذكور  الن�س  فاإّن  ثّم 

القانون يف  الـمطعون فيه قد �سادف �سحيح  اأمر غري جوهري وبذلك يكون احلكم 

التطبيق والتاأويل ومل ي�سبه اأي ق�سور اأو ف�ساد واأّن ما ورد ب�سحيفة الطعن ال يعدو 

اأن يكون �سوى جدل مو�سوعي جدير بااللتفات عنه.

وبناء على كل ما تقّدم فهم يطلبون رف�س الطعن وتاأييد احلكم الـمطعون فيه فيما 

ق�سى به.
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وحيث عّقبت الطاعنون على تقرير الرد على �سحيفة الطعن, كما عّقبت الـمطعون 

�سدهم على تعقيب الطاعنني دون االإتيان بجديد من كلي الطرفني وكان تعقيبهما 

ا لـما �سبق طرحه من كل منهما. ترديداً

الـمـحـكـمـة

من حيث ال�سكل:

حيث اأّن الطعن ا�ستوفى جميع اأو�ساعه و�سيغه القانونية فهو بذلك حرٌي بالقبول 

من الناحية ال�سكلية.

من حيث الـمو�سوع:

اأن  ذلك  �سديد,  جمتمعني  النعي  ب�سببي  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اإّن  حيث 

اإليها  انتهى  التي  االختبار  نتيجة  على  ق�سائه  يف  اعتمد  قد  فيه  الـمطعون  احلكم 

من  الـمنتدب  اخلبري  اإليها  ل  تو�سّ التي  تلك  دون  االأول  الطور  يف  الـمنتدب  اخلبري 

طرفه, ولئن كان للمحكمة مطلق احلرّية يف اعتماد تقرير دون اآخر لدخول ذلك يف 

ا عليها تعليل راأيها باالأ�سباب التي اأّدت بها اإىل  �سلطتها التقديرية اإال اأّنه كان لزاماً

تغليب نتيجة على اأخرى.

وبالرجوع اإىل حيثيات احلكم الـمطعون فيه قد تبنّي اأّنه �سّبب ق�ساءه يف ذلك ال�ساأن 

حمكمة  لدى  الـمنتدب  اخلبري  نتيجة  بخ�سو�س  للمحكمة  ح�سلت  التي  بالقناعة 

االآن دفعوا  الطاعنني  واأّن  ة  اإىل تربير ذلك خا�سّ يوؤدي  االأول دون تو�سيح  الطور 

قانون  من   )13( الـمادة  باأحكام  2016/3/6م  يف  الـموؤرخ  وكيلهم  بتقرير  اأمامها 

وخ�سائر  اأرباح  يف  ال�سركاء  جميع  »م�ساركة  على  تن�س  التي  التجارية  ال�سركات 

ال�سركة .... واإذا مل يعنّي عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها �سوى توزيع االأرباح فاإّن 

هذا التعيني ينطبق على اخل�سائر والعك�س بالعك�س ... واأي ن�س يرد يف عقد تاأ�سي�س 

الـم�ساركة  من  ال�سركاء  اأحد  بحرمان  يق�سي  اآخر  اتفاق  اأي  اأو  نظامها  اأو  ال�سركة 

بالربح اأو باإعفائه من حتّمل خ�سائر ال�سركة يكون باطالاً وكاأن مل يكن ...« .

وهو دفع جوهري يتغرّي به وجه الراأي يف الدعوى والـمحكمة التفتت عنه ومل تورده 

ة واّنه بالرجوع اإىل تقرير االختبار الـمعتمد  يف حيثيات حكمها ومل تعتربه خا�سّ

من طرفها اأّن اخلبري قد احت�سب االأرباح دون اخل�سائر ومبعار�سته يف ذلك من طرف 

بقّية اخل�سوم اأجاب باأّنه مقّيد بن�س الـماأمورية التي اأوكلت له حتديد �سايف االأرباح 

ال�سركاء  بني  احل�ساب  وت�سفية  واخل�سائر  االأرباح  عر�س  على  تن�س  ومل  لل�سركة 
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ولذلك تطّرق اخلبري اإىل االأرباح الـمحققة لل�سركة دون النظر يف جانب اخل�سائر.

ا باأن توزيع االأرباح  وهو مت�ٍس يتجافى مع ما تن�س عليه الـمادة )13( الـمذكورة اآنفاً

بعد  اإال  االأرباح  بالعك�س فال ميكن احلديث عن  والعك�س  ا  اأي�ساً يطلق على اخل�سائر 

تغطية اخل�سائر.

ومن ناحية اأخرى فاإّنه بالرجوع اإىل تقريري اخلبريين الـمنتدبني �سواء يف الطور 

ال�سركة  دفاتر  زعمهما  ح�سب  اعتمدا  واللذان  اال�ستئنايف  الطور  يف  اأو  االبتدائي 

وتقارير مدقق احل�سابات اخلارجي لل�سركة فاإّن ما ميكن مالحظته اأّن االأرباح التي 

ل اإليه كل  حققتها ال�سركة من �سنوات 200٥م وما بعدها جاءت خمتلفة فيما تو�سّ

خبري مع اأنهما اعتمدا نف�س الـم�ستندات دون اأن تتحرى الـمحكمة يف ذلك, مع اأّنها 

ا عليها اإزاء الت�سارب يف نتيجتي االختبارين ندب  اعتمدت هذه االأرباح, فكان لزاماً

احلقيقة  اإىل  للو�سول  االأف�سل  الوجه  على  الـماأمورية  الإمتام  اخلرباء  من  جلنة 

ا اإىل اأحكام الـمادة  باالعتماد على الـموؤيدات التي تقّدم اإليها من الطرفني وا�ستناداً

)13( من قانون ال�سركات التجارية, ولـما مل تفعل مكتفية باالعتماد على نتيجة 

اختبار جاءت مت�ساربة مع نتيجة اأخرى يف نف�س الغر�س دون ت�سبيب �سائغ تكون 

مما  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )172( الـمادة  تطبيق  اأ�ساءت  قد 

�ساب حكمها الق�سور يف البحث والتمحي�س وبالتايل يف الت�سبيب الـموجب للنق�س.

فلهذه االأ�سباب

فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

واإحالة الدعوى لـمحكمة اال�ستئناف مب�سقط الإعادة النظر فيها من جديد واألزمت 

الـمطعون �سدهم بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/3/13م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)241(

الطعن رقم 2017/٥4٨م

ا�سم )�سفة- خطاأ- بطالن( – حكم )اأ�سباب- ف�ساد- نق�س( – حمكمة مو�سوع )�سلطة( 

اإن النق�س اأو اخلطاأ يف اأ�سماء اخل�سوم و�سفاتهم الذي لي�س من �ساأنه الت�سكيك  -

ا اأو  يف حقيقة اخل�سم وات�ساله باخل�سومة الـمرددة يف الدعوى, ال يعترب نق�ساً

ا لن�س املادة )3/172( من قانون االإجراءات  خطاأ مما يرتتب عليه البطالن وفقاً

الـمدنية والتجارية.

انطوت على عيب مي�س  - اإذا  بالف�ساد يف اال�ستدالل  اأ�سباب احلكم م�سوبة  تكون 

اأدلة  اإىل  الـمحكمة يف اقتناعها  ا�ستندت  اإذا  �سالمة اال�ستنباط ويتحقق ذلك 

غري �ساحلة من الناحية الـمو�سوعية لالقتناع بها اأو اإىل عدم فهم الواقعة التي 

ثبتت لديها اأو ا�ستخال�س هذه الواقعة من م�سدر ال وجود له اأو موجود لكنه 

مناق�س لـما اأثبتته.

 لـمحكمة الـمو�سوع ال�سلطة التامة يف حت�سيل فهم الواقع يف الدعوى واالأخذ  -

اإليه منها وغري ملزمة  ال�سهود وتطرح ما ال تطمئن  اأقوال  اإليه من  مبا تطمئن 

يف ذلك باإبداء اأ�سباب عدم اطمئنانها, اإال اأّن ذلك م�سروط باأن يكون حت�سيلها 

اأو  مدلولها  يفيد  عما  ال�سهود  باأقوال  تخرج  واأال  االأوراق  يف  الثابت  مع  ا  متفقاً

تنحرف بها عن مفهومه.

الــوقـائــع 

اأن  يف   - االأوراق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  يبني  ما  على   - الوقائع  تتح�سل 

الـمطعون �سده - ...... ب�سفته الـممثل القانوين ل�سركتي ...... و ....... للتجارة 

2012/269م  رقم  الدعوى   -  ........ �سركة   - الطاعنة  اأقام على   - والـمقاوالت 

جتاري �سحم االبتدائية بطلب احلكم باإلزامها يف �سخ�س ممثلها القانوين اأن توؤدي 

ا  عمانيًّ رياالاً  ع�سر  و�ستة  واأربعمائة  ا  األفاً وع�سرون  �سبعة  ر.ع(   27416( مبلغ  اإليه 
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قيمة الباقي من جمموع االتفاقيتني حمل الدعوى و )٨000 ر.ع( ثمانية اآالف ريال 

والـم�ساريف  ك�سب  من  وفاته  خ�سارة,  من  حلقه  عما  لل�سرر  ا  جابراً ا  تعوي�ساً ُعماين 

مبوجب  اإنه  لها:  بياناًا  وقال   , الـمحاماة  اأتعاب  مقابل  ريال  األف  ومبلغ  والر�سوم 

الـممثل  ب�سفته  معه  عليها  الـمدعى  ممثل  اأبرم  2012/1/1م  موؤرخة  اتفاقية 

تتوىل  عمل  اتفاقية   - تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة   ......... ل�سركة  القانوين 

مبوجبها الـمدعية تركيب طابوق مقابل ت�سعون ريال عن كل األف طابوقة وقامت 

برتكيب )67477طابوقة( مما ترتب عليه يف ذمتها مبلغ اإجمايل )6073ر.ع( �ستة 

ا وبتاريخ 2012/2/27م مت االتفاق على اإنهائها  اآالف وثالثة و�سبعون رياالاً عمانيًّ

القانوين  الـممثل  الـمدعى عليها معه ب�سفته  اأبرم ممثل  2012/2/2٨م  , وبتاريخ 

ل�سركة .......... - تو�سية - اتفاقية توريد عمالة مقاوالت مقابل مائة وثالثة 

وخم�سون ريال ُعماين عن كل عامل متخ�س�س ومائة وثالثة واأربعون ريال ُعماين 

عن كل عامل م�ساعد وقد ا�ستمر العمل بهذه االتفاقية لـمدة �ستة اأ�سهر وقد ترتب 

وواحد  ومائة  ا  األفاً وثالثون  ت�سعة  )39141ر.ع(  مبلغ  الفرتة  تلك  مقابل  عليها 

ا , واإذ �سددت الـمدعى عليها بو�ساطة ممثلها مبلغ )1779٨ ر.ع(  واأربعني رياالاً ُعمانيًّ

ا من الـمبالغ الـمرتتبة عن  ا و�سبعمائة وثمانية وت�سعني رياالاً عمانيًّ �سبعة ع�سر األفاً

ا واأربعمائة و�ستة ع�سر  االتفاقيتني وتبقى مبلغ )27416ر.ع( �سبعة وع�سرون األفاً

فر�سة  تفويت  يف  متثل  ا  �سرراً ذلك  �سبب  وقد  �سدادها  عن  وامتنعت  ا  عمانيًّ رياالاً 

اأقام الدعوى  , لذلك  اأخرى  الـمبالغ وا�ستثمارها يف م�ساريع واأعمال  ا�ستغالل تلك 

بطلباته �سالفة البيان , وجهت الطاعنة للمطعون �سده دعوى فرعية بطلب احلكم 

وخم�سة  و�سبعمائة  ا  األفاً ع�سر  اأحد  )1172٥ر.ع(  مبلغ  اإليها  يوؤدي  اأن  باإلزامه 

ا وبالـمنا�سب من التعوي�س عما اأ�سابها من اأ�سرار مادية واأدبية  وع�سرين رياالاً عمانيًّ

ا باإقراره باأنه ت�سّلم مبلغ )1779٨ ر.ع(  والـم�ساريف ومقابل اأتعاب الـمحاماة اأخذاً

ا واالتفاقية االأوىل ترتب  ا و�سبعمائة وثمانية وت�سعني رياالاً عمانيًّ �سبعة ع�سر األفاً

الـمتبقي  فيكون  ُعماين  ريال  و�سبعون  وثالثة  اآالف  �ستة  ر.ع(   6073( مبلغ  عليها 

بال  االإثراء  لقاعدة  اإعماالاً  حق  وجه  دون  عليه  ح�سل  الذي  به  الـمطالب  الـمبلغ 

�سبب ولبطالن االتفاقية الثانية اخلا�سة بتوريد عمالة لـمخالفتها للمواد )3 , ٨ , 

20( من قانون العمل وبالتايل انعدام اأثرها وعدم ترتيبها اأية حقوق اأو التزامات , 

ق�ست الـمحكمة يف 2013/2/6م برف�س الدعويني االأ�سلية والفرعية.

باال�ستئناف  �سحار  ا�ستئناف  حمكمة  لدى  احلكم  هذا  �سده  الـمطعون  ا�ستاأنف 
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رقم  باال�ستئناف  الطاعنة  الـمحكمة  ذات  اأمام  ا�ستاأنفته  كما   , 2013/113م  رقم 

اأقوال  اإىل  وا�ستمعت  اال�ستئنافني  ب�سم  الـمحكمة  اأمرت  اأن  وبعد   , 2013/121م 

�ساهدي الـم�ستاأنف يف اال�ستئناف رقم 2013/113م حكمت بتاريخ 2013/12/11م 

الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  الـمو�سوع  ويف   : ا  ثانياً  , �سكالاً  اال�ستئنافني  بقبول   : اأوالاً 

باأن  2013/113م  رقم  اال�ستئناف  يف  �سدها  الـم�ستاأنف  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء 

توؤدي يف �سخ�س ممثلها القانوين للم�ستاأنف مبلغ )27416 ر.ع( �سبعة وع�سرون األف 

ر.ع(   1000( ومبلغ  االتفاقيتني  قيمة  بقّية  ا  عمانيًّ رياالاً  ع�سر  و�ستة  واأربعمائة 

ا واألزمت  ا : رف�س اال�ستئناف رقم 2013/121م مو�سوعاً ا لل�سرر , ثالثاً ا جابراً تعوي�ساً

الـم�ستاأنف بالـم�ساريف ومبلغ ثالثمائة ريال ُعماين اأتعاب حماماة عن الدرجتني.

�سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  النق�س  بطريق  احلكم  هذا  يف  الطاعنة  طعنت 

ا بها �سند الوكالة وم�سحوبة  اأمامها مرفقاً الـمحكمة العليا موقعة من حمام مقبول 

مبا يفيد �سداد الر�سوم الـمقررة والكفالة , وبتاريخ 2014/3/20م اأمرت الـمحكمة 

ا اإىل حني الف�سل الطعن , اأعلن الـمطعون  بوقف تنفيذ احلكم الـمطعون فيه موؤقتاً

�سده ب�سحيفة الطعن فا�ستعمل حقه يف الرد مبذكرة طلب يف ختامها رف�س الطعن 

وتاأييد احلكم املطعون فيه حمموالاً على اأ�سبابه مع حتميل رافعه الـم�ساريف , عقبت 

لها  احلكم  طلب  اإىل  فيها  انتهت  مبذكرة  �سده  الـمطعون  رد  مذكرة  على  الطاعنة 

بطلباتها الواردة ب�سحيفة الطعن , رد الـمطعون �سده على مذكرة تعقيب الطاعنة 

على  حمموالاً  فيه  الـمطعون  احلكم  وتاأييد  الطعن  رف�س  ختامها  يف  طلب  مبذكرة 

اأ�سبابه مع حتميل رافعه الـم�ساريف.

الـمـحـكـمـة

اأقيم الطعن على �سببني تنعى الطاعنة بال�سبب االأول منهما على احلكم الـمطعون 

ب�سفته  عليها  الدعوى  اأقام  الذي  �سده  الـمطعون  ب�سفة  للتجهيل  بالبطالن  فيه 

اإذ �سدر احلكم  الـممثل القانوين ل�سركتي ...... و ......... للتجارة والـمقاوالت, 

ل�سالح الـمطعون �سده ب�سخ�سه ولي�س ب�سفته الـمذكورة بالـمخالفة لن�س الـمادة 

)172( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية مما يعيبه مبا ي�ستوجب نق�سه.

اأ�سماء  اأو اخلطاأ يف  النق�س  اأّن  الـمقرر  من  اأنه   , ذلك  النعي مردود  اإّن هذا  وحيث 

وات�ساله  اخل�سم  حقيقة  يف  الت�سكيك  �ساأنه  من  لي�س  الذي  و�سفاتهم  اخل�سوم 

ا اأو خطاأ مما يرتتب عليه البطالن  باخل�سومة الـمرددة يف الدعوى , ال يعترب نق�ساً
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ا لن�س املادة )3/172( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية  , لـما كان ذلك ,  وفقاً

وكان الثابت اأّن الـمطعون �سده اأقام دعواه ابتداءاً ب�سفته الـممثل القانوين ل�سركتي 

........ و ........ للتجارة والـمقاوالت واأقام ا�ستئنافه رقم 2013/113م جتاري 

ال�سركتني  هاتني  ا�سم  مبدوناته  فيه  الـمطعون  احلكم  واأورد  ال�سفة  بذات  �سحار 

وبالتايل فاإّن اإغفال ذكر هذه ال�سفة يف ديباجة احلكم الـمطعون فيه ال يعترب من 

قبيل اخلطاأ الذي من �ساأنه التجهيل ب�سفة اخل�سم وال يرتتب عليه البطالن ف�سالاً 

عن اأّن احلكم �سادر له كم�ستاأنف ولي�س ب�سخ�سه, فاإّن النعي عليه بهذا ال�سبب يكون 

على غري اأ�سا�س.

وحيث اإّن مما تنعاه الطاعنة يف ال�سبب الثاين من �سببي الطعن على احلكم الـمطعون 

حمكمة  اإّن  تقول  ذلك  بيان  ويف   , اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  فيه 

رقم  اال�ستئناف  يف  الـم�ستاأنف  ليثبت  التحقيق  اإىل  الدعوى  اأحالت  اال�ستئناف 

ومقداره  به  الـمطالب  بالـمبلغ  م�سغولة  �سدها  الـم�ستاأنف  ذّمة  اأّن  2013/113م 

ا واأربعمائة و�ستة ع�سر ريال ُعماين , وقد ا�ستمعت  )27416 ر.ع( �سبعة وع�سرون األفاً

الـمحكمة اإىل �سهادة �ساهديه التي مل تثبت ان�سغال ذمة الطاعنة بالـمبلغ الـمطالب 

ذمتها  ان�سغال  دليل على  اأي  من  الدعوى وحيثيات احلكم  اأوراق  , وكذلك خلت  به 

بذلك الـمبلغ اإذ اأّن كافة االأ�سئلة التي وجهت اإىل ال�سهود وال�سهادة التي اأدلوا بها 

تن�سب على وجود عمال ومل حتدد عدد هوؤالء العمال ومل يبنّي احلكم الدليل الذي 

ا�ستند اإليه يف حتديد الـمبلغ الذي ق�سي به , فقيام العالقة بني الطرفني ال يعار�س 

فيها اأحد واإمنا اخلالف هو هل ذمتها م�سغولة مببلغ الـمطالبة من عدمه وهو ما مل 

يف  اإليه  ا�ستند  الذي  االأ�سا�س  يبنّي  مل  اأّنه  عن  ف�سالاً   , ال�سهود  ب�سهادة  اإثباته  يتم 

احت�ساب مبلغ التعوي�س مما يعيبه مبا ي�ستوجب نق�سه.

اأّن  وحيث اإّن هذا النعي �سديد , ذلك اأنه  من الـمقرر - يف ق�ساء هذه الـمحكمة - 

اأ�سباب احلكم تكون م�سوبة بالف�ساد يف اال�ستدالل اإذا انطوت على عيب مي�س �سالمة 

اال�ستنباط ويتحقق ذلك اإذا ا�ستندت الـمحكمة يف اقتناعها اإىل اأدلة غري �ساحلة 

من الناحية الـمو�سوعية لالقتناع بها اأو اإىل عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها اأو 

ا�ستخال�س هذه الواقعة من م�سدر ال وجود له اأو موجود لكنه مناق�س لـما اأثبتته 

, واأّن لـمحكمة الـمو�سوع ال�سلطة التامة يف حت�سيل فهم الواقع يف الدعوى واالأخذ 

يف  ملزمة  وغري  منها  اإليه  تطمئن  ال  ما  وتطرح  ال�سهود  اأقوال  من  اإليه  تطمئن  مبا 

ا  ذلك باإبداء اأ�سباب عدم اطمئنانها , اإال اأّن ذلك م�سروط باأن يكون حت�سيلها متفقاً
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اأو تنحرف بها  مع الثابت يف االأوراق واأال تخرج باأقوال ال�سهود عما يفيد مدلولها 

اأقام  اأنه  لـما كان ذلك, وكان البني من مدونات احلكم الـمطعون فيه   , عن مفهومها 

ق�ساءه باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف وباإلزام الطاعنة اأن توؤدي للمطعون �سده الـمبلغ 

ا اإىل ما �سهد به �ساهدا الـمطعون �سده وهما: ).......(, بالرغم  الـمق�سى به ا�ستناداً

اتفاقيتي  بتنفيذ  �سده  الـمطعون  �سركتي  قيام  تفيد  كانت  واإن  �سهادتهما  اأّن  من 

العمال  هوؤالء  عدد  حتدد  مل  اإنها  اإال  بناء  مقاوالت  عمال  وتوفري  الطابوق  بناء 

تلك  ب�سداد  قامت  الطاعنة  وهل  م�ستحقاتهم  ومقدار  الطاعنة  لدى  عملوا  الذين 

, فاإّن ا�ستناد احلكم الـمطعون فيه اإىل تلك  الـم�ستحقات للمطعون �سده من عدمه 

ا عن مفهومها مما يعيبه  ا بها عن مدلولها وانحرافاً ال�سهادة فيما ق�سى به يعدُّ خروجاً

بالف�ساد يف اال�ستدالل مبا يوجب نق�سه.

ويف   , �سكالاً  الطعن  بقبول  احلكم  العليا  الـمحكمة  اأ�سدرت  201٥/1/٨م  وبتاريخ 

الـمو�سوع بنق�س احلكم الـمطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف �سحار 

لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سده بامل�سروفات ورد الكفالة 

للطاعنة.

نظر  ولدى  الـمغايرة  الهيئة  اأمام  الدعوى  نظر  با�سرت  االإحالة  حمكمة  ولدى 

لليمني  وارتكن  الطلبات  كل  عن  الـم�ستاأنف  حمامي  عدل  باال�ستئناف  الدعوى 

احلا�سمة وقّدم �سيغتها للمحكمة فلم حت�سر الـم�ستاأنف �سدها - الطاعنة - واأعلنت 

االإثبات  قانون  من   )7٥ و   71( للمواد  وبناء  حت�سر  فلم  ب�سيغتها  �سده  للمـ�ستاأنف 

لكونه مل  الـمبلغ  الـم�ستاأنف  ي�ستحق  نكوالاً وعليه  الـمحكمة عدم ح�سوره  اعتربت 

يح�سر ومل يبد اأية دفع يف توجيه اليمني وبجل�سة 2017/1/1م اأ�سدرت الـمحكمة 

يف مو�سوع اال�ستئناف االأ�سلي 2013/113م باإلزام الـم�ستاأنف �سده ب�سفته الـمبّينة 

يف الدعوى مبلغ )27.416 ر.ع( و)200 ر.ع( مقابل اأتعاب الـمحاماة ويف اال�ستئناف 

االآخر )2013/121م( برف�سه.

2017/٥/10م  بتاريخ  )2017/٥4٨م(  رقم  بالطعن  �سدها  الـم�ستاأنف  فطعنت 

يف  للقانون  الـمخالفة  على  ا  تاأ�سي�ساً الـمو�سوع  يف  والف�سل  احلكم  بنق�س  وطالب 

اإعالن الطاعنة والـم�ستاأنف �سدها  13( حيث عدم   ,11  ,10 االإعالن بالـمواد )9, 

ان�سحاب  الـمفّو�س بالتوقيع وفق �سجّلها التجاري بعد  اأو �سخ�س ممثلها  يف موطنها 

موكلها يف اجلل�سة, فلم تبادر الإعالن الـم�ستاأنف �سدها يف مركز اإدارتها ح�سب الـمادة 
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)13( وللمادة )20( من ذات القانون يعترب باطالاً مما يعد كذلك اإهدارا حلق الدفاع 

واأنه مل يقل كلمته يف اليمني الـموجهة اإليه.

ثانيا خال منطوق احلكم من حتديد نوع العملة مما يجعل احلكم مبهما اإذ مل ي�سر 

اإىل الريال العماين ولـما كان الطعن للمرة الثانية فانه يتحتم نق�سه ويتم الف�سل 

لـما مت تقدميه من �سيغه اليمني بعد عر�سها على الطاعنة حول اليمني وموافقتها 

من عدمه.

وجممله  جمهلة  الطعن  اأ�سباب  الأن  الطعن  برف�س  وطالبت  �سدها  الـمطعون  فردت 

يف كل اأ�سبابه ال �سيما اأن حماميها بح�سوره قرر اأنه يتعذر التوا�سل مع موكله و مت 

اإعالن الطاعنة عدة مرات اآخرها عن طريق الن�سر واأن االعالن بطريق الن�سر ينتج 

اأثره من تاريخ الن�سر وفقا للمادة )11( اجراءات مدنية وجتارية.

وعن الـمو�سوع فان التعامل بالريال العماين واأن الهدف من طعنه التن�سل من تنفيذ 

احلكم وتعطيله.

وطالب برف�س الطعن ومل تعقب الطاعنة على رد الـمطعون �سدها.

وحيث اأنه عن اأ�سباب الطعن التي اأثارها الطاعن على احلكم الـمطعون فيه باأ�سبابها 

الـمتقدمة ففي غري حملها.

وحيث اأّن البنّي من اأوراق الدعوى اأّن الـمطعون �سده وّجه اليمني احلا�سمة خل�سمه 

- الطاعن - وحددت �سيغة لذلك واأقّرتها الـمحكمة توجيهها ونتيجة لذلك تولت 

اإعالن الطاعن عديد الـمرات وكما اأعلنته بو�ساطة حماميه وهو وكيله يف الدعوى 

وبالتايل فاإّن االإعالن عن طريق وكيله ينتج اآثاره وخا�سة اأّن اإرادة الـم�سّرع اأجازت 

االإعالن عن طريق الوكيل للمادة التا�سعة وبالتايل فاإّن االإعالن عن طريق الوكيل 

هو �سحيح منتج الآثاره ومن ثّم ما انتهى اإليه احلكم الـمطعون فيه يف حمّله.

وبعد االطالع على الـمواد )2٥9, 260, 1٨3, 243( من قانون االإجراءات الـمدنية 

والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

الطاعنة  واإلزام  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.



– 1301 –

جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/4/3م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)242(

الطعن رقم 2017/٥3٨م

�سريبة )خ�سم- تعوي�س- تاأمني( 

ال يجوز عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة اعتبار تلك اخل�سارة من التكاليف  -

الـموؤمنة  التاأمني  �سركة  قبل  من  عنها  َعو�س  قد  دامت  ما  اخل�سم  الواجبة 

للب�ساعة واأن قيمة ذلك التعوي�س تدرج �سمن االإيرادات اخلا�سعة لل�سريبة.

تطلب  - اأن  للطاعنة  جمال  فال  تاأمني  عقد  مبوجب  اخل�سارة  هذه  عن  التعوي�س 

ا  اإيراداً التعوي�س يعد  اإذ ذلك  لل�سريبة  الـمبلغ من الدخل اخلا�سع  خ�سم هذا 

ا لل�سريبة فال يجوز خ�سمه من الدخل االإجمايل ما دامت اخل�سارة مت  خا�سعاً

التعوي�س عنها مبوجب عقد تاأمني.

الــوقـائــع

اأنبنى  التي  الوثائق  و�سائر  فيه  الـمطعون  احلكم  من  بني  ح�سبما  الوقائع  تتح�سل 

الـمحكمة  اأمام  )2016/130٨م(  رقم  حتت  الدعوى  اأقامت  الطاعنة  اأن  عليها 

االبتدائية مب�سقط �سد االأمانة العامة لل�سرائب طالبة احلكم:

بتاريخ  ال�سادر  ال�سريبة  جلنة  قرار  باإلغاء  الـمو�سوع  ويف  �سكال  الطعن  قبول   - اأ 

حق  واإقرار  فيه  الـمطعون  و2011   2010 ال�سريبة  �سنتي  على  2016/11/2م 

اخلا�سع  الدخل  من  االإع�سار  ب�سبب  التالفة  الب�ساعة  تكلفة  خ�سم  يف  الطاعنة 

لل�سريبة.

مرة  االإيراد  على  ح�سلت  الهالك  تكلفة  اإن  من  للتاأكد  خبري  ندب  ا  احتياطياً  - ب 

واحدة وقدرها )٨40٨٥ر.ع( عن �سنة 2010م مع اإلزام الـمطعون �سدها بالر�سوم 

والـم�ساريف.

الطاعنة  �سدها  الـمطعون  اأخطرت  2014/9/2م  يف  اأنه  القول  من  �سند  على 
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ب�ساعة  خ�سائر  مبالغ  لل�سريبة  اخلا�سع  للدخل  م�سيفة  ال�سريبة  ربط  بعنا�سر 

اأربعة  2010م مببلغ )٨40٨٥ر.ع(  )اإع�سار فيت( عام  الـمناخية  االأجواء  اأتلفتها 

األف  ا وخم�سة وثمانون رياالاً وفروق اأتعاب االإدارة مببلغ ثالثة ع�سر  األفاً وثمانون 

وخم�سمائة ريال عماين )13٥00ر.ع( لعام 2011م وبتاريخ 2014/9/1٨م تقدمت 

الطاعنة باعرتا�سها على الربط ال�سريبي ومت الف�سل فيه بتاريخ 2014/12/23م 

اإىل  بطعنها  الطاعنة  تقدمت  201٥/1/7م  ويف  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  بقبوله 

جلنة ال�سريبة على قرار اأمني عام ال�سرائب �سمنته اأ�سباب طعنها الـمتمثل يف اأن 

الـمطعون �سدها احت�سبت التعوي�س عن اخل�سائر الـمتح�سلة من �سركة التاأمني وهو 

ما اأدرجته الطاعنة يف ملفاتها ودفاترها ومل حتت�سب النفقات واالأتعاب االإدارية 

ويف 20016/11/2م �سدر قرار من جلنة ال�سريبة بقبول التظلم �سكالاً ويف الـمو�سوع 

االإدارة  اأتعاب  اعتبار  يف  الطاعنة  ال�سركة  باأحقية  فيه  الـمطعون  القرار  تعديل 

وتبلغ )13٥00ر.ع( من التكاليف الواجبة اخل�سم من دخلها االإجمايل خالل ال�سنة 

ال�سريبة 2011م حمل الطعن ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.

ا  ولـما كان القرار مل يلق قبوال لدى الطاعنة فقد اأقامت طعنها اأمام الـمحكمة تاأ�سي�ساً

على اأن تعر�س خمزن االأدوية اخلا�س بها مما كبدها خ�سائر مقدارها )٨40٨٥ر.ع( 

مت التعوي�س عنها من �سركة التاأمني وقد اعتربت االأمانة العامة لل�سرائب اأن ذلك 

الـمبلغ مت اعتماده كنفقات مرتني وعليه ي�ستحق خ�سوعه لل�سريبة وهو ما يتنافى 

مع القانون.

بقبول  مب�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  حكمت  2017/1/1٨م  بتاريخ  اأنه  وحيث 

رافعه  واألزمت  عليه  الـمطعون  القرار  وتاأييد  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكال  الطعن 

بالـم�ساريف.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى الطاعنة فطعنت عليه باال�ستئناف حتت رقم 

)2017/1٨6م( اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط التي حكمت فيه بجل�ستها العلنية 

الـمنعقدة يوم 2017/4/10م بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف الـمو�سوع برف�سه وتاأييد 

احلكم الـم�ستاأنف واألزمت رافعه الـم�ساريف.

العليا  الـمحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنت  احلكم  بهذا  الطاعنة  تر�س  مل  وحيث 

2017/٥/٨م  بتاريخ  الـمحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة  الـماثل  بالطعن 

موقعة من الـمحامي....... الـمقبول اأمام هذه الـمحكمة ب�سفته وكيال عن الطاعنة 
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وقدم �سند الوكالة التي جتيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة.

مبذكرة  عليها  فردت  القانون  طبق  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  الـمطعون  اإعالن  ومت 

ا. طلبت احلكم برف�س الطعن مو�سوعاً

فيه  الـمطعون  احلكم  على  باأولهما  الطاعنة  نعت  �سببني  على  الطعن  اأقيم  وحيث 

االإخالل بحق الدفاع مبقولة اأن الـمطعون �سدها بجل�سة يوم 2017/3/27م قدمت 

اأن حمكمة اال�ستئناف حجزت اال�ستئناف  اإال  ا على �سحيفة اال�ستئناف  رداً مذكرة 

اأن  رغم  الـمذكرة  تلك  على  التعقيب  من  الطاعنة  متكن  اأن  دون  مبا�سرة  للحكم 

الطاعنة طلبت التاأجيل للرد والتعقيب على تلك الـمذكرة.

القانون  خمالفة  فيه  الـمطعون  احلكم  على  للطعن  الثاين  بال�سبب  الطاعنة  ونعت 

واخلطاأ يف تطبيقه والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل واإهدار حق الدفاع 

مبقولة اأن حمكمة الـمو�سوع مل متّح�س اأدلة الطاعنة وال دفاعها ودفوعها الـمبداة 

ومل جتب مطلب يف ندب خبري للوقوف على الـم�سائل الفنية التي حتتاجها الدعوى 

رغم اأهمية ندب اخلربة ومدى تاأثريه يف الدعوى خا�سة وحال الـمنازعة ت�ستوجب 

الـم�ستاأنف  احلكم  اإن  بل  الـمنازعة  تلك  مفا�سل  على  للوقوف  اخلربة  اأهل  تدخل 

اكتفى يف ق�سائه باأن الدفع املبدئ من الطاعنة غري �سديد ال تاأخذ به الـمحكمة 

الذي  ذلك  اإن  وحيث   )3/60( للمادة  ومعيب  قا�سر  تف�سري  على  ا  اعتماداً وذلك 

اأ�س�س عليه احلكم الـم�ستاأنف م�سوب مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد 

اإذ كان يتعني على احلكم الـم�ستاأنف الرد على  يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب 

كان  ولـما  ق�سائه  حلمل  كافية  �سائغة  باأ�سباب  اجلوهرية  الطاعنة  ودفوع  الدفاع 

اأن الطاعنة فقدت جزء  ما تقدم وكان البني والثابت من �سجالت وحقيقة الواقع 

من ب�ساعتها بفعل االإع�سار )اإع�سار فيت( حيث بلغت كلفة الب�سائع التالفة يف عام 

ا ومبا  2010م مبلغ )٨40٨٥ ر.ع( اأربعة وثمانني األفا وخم�سة وثمانني رياالاً عمانيًّ

اأن الطاعنة موؤمنة على تلك الب�سائع لدى اإحدى �سركات التاأمني العاملة بال�سلطنة 

التاأمني بكلفة الب�سائع الهالكة كاملةاً فق�سى  اأوفت االأخرية ومبقت�سى وثيقة  فقد 

التعوي�س الـم�سدد من ال�سركة الـموؤمن لديها من قبل الطاعنة اخل�سارة التي حلقت 

اإدراج تكلفة الهالك  وقد مت ت�سجيل ذلك كله بح�سابات الطاعنة وذلك من خالل 

�سدها  الـمطعون  لل�سرائب  العامة  االأمانة  اأن  اإال  كاإيراد  التعوي�س  وقيمة  كنفقة 

وهي تت�سدي لذلك االأمر ا�ستبعدت قيمة التالف كنفقة واأ�سافته للدخل اخلا�سع 
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لل�سريبة ومل ت�ستبعد بطبيعة احلال قيمة التعوي�س الـم�ستلم من �سركة التاأمني من 

الدخل اخلا�سع لل�سريبة واأ�س�ست اإجراءها الـمجحف على ما ورد بالـمواد )1/37( 

اأطراف  بني  خالف  وال  )2009/2٨م(  رقم  الدخل  �سريبة  قانون  من   )3/60( و 

التداعي يف اأن التعوي�س الـم�ستلم يخ�سع لل�سريبة بن�س الـمادة )1/37( باعتباره 

ا ح�سلت عليه الطاعنة واأدرجته طواعية �سمن دخلها اخلا�سع لل�سريبة اإال  اإيراداً

اأن اخلالف ينح�سر يف كون االأمانة العامة لل�سرائب حينما تعّر�ست لقيمة التالف 

اخلا�سع  الدخل  من  اخل�سم  الواجبة  التكاليف  جملة  من  ا�ستبعدتها  الب�سائع  من 

لل�سريبة وكاأن التعوي�س ال �سبب له.

كان  ال�سرر  وقع  فمتى  التلف  مع  ا  وعدماً ا  وجوداً يدور  وان  بد  ال  التعوي�س  اأن  مع 

التعوي�س وهو ما تخل�س منه الطاعنة اأن االأمانة العامة اعتربت التعوي�س الـم�سدد 

االأمانة  رف�سته  الب�ساعة  من  تلف  ما  الأن  للطاعنة  كهبة  �سدد  التاأمني  �سركة  من 

ا فمن حتّمل كلفة تلك الب�ساعة التالفة؟ الثابت  اإذاً العامة لل�سرائب وا�ستبعدته؟ 

من م�ستندات تلك الـمنازعة اأن الـمطعون �سدها اأخ�سعت قيمة التعوي�س باعتباره 

دخالاً ال يغطي اأي خ�سارة كونها )الـمطعون �سدها( ا�ستبعدت قيمة تلك اخل�سارة من 

جملة التكاليف الواجبة اخل�سم من الدخل اخلا�سع لل�سريبة وما قولها اأن اخل�سارة 

مت تعوي�سها من �سركة التاأمني لهو قول غري �سحيح اإذ اأن تلك اخل�سارة مت ا�ستبعادها 

مبعرفة الـمطعون �سدها فعالم وقع التعوي�س؟ واإعماال بن�س الـمادة )3/60( من 

تعوي�س اخل�سارة  يتم  واأن  بد  رقم )2009/2٨م( ال  الدخل  ال�سريبة على  قانون 

اأوالاً ليخ�سع فائ�س التعوي�س )ما زاد من التعوي�س عن قيمة التالف( والن�س وا�سح 

والثابت  تاأمني(  وثيقة  اأو  عقد  مبوجب  عنها  التعوي�س  مت  )اإذا  يقول:  اإذ  ذلك  يف 

اخلا�سع  الداخل  من  خ�سمها  يتم  ال  التالف  قيمة  اأن  على  يف�سر  ال  هنا  الن�س  اأن 

لل�سريبة واإمنا اأوجب اأن يخ�سع التعوي�س لل�سريبة �سريطة ا�سرتداد قيمة التالف 

من قيمة التعوي�س اأوالاً لذا فالـم�سّرع ا�ستعمل اأداة ال�سرط وعليه يكون االأمر معلق 

على �سرطه وهو ا�سرتداد التكاليف والتعوي�س على اخل�سارة وال�سوؤال الذي يطرح 

نف�سه على ب�ساط البحث هل با�ستبعاد الب�ساعة التالفة من التكاليف ي�ست�ساغ القول 

التكاليف  جملة  من  با�ستبعادها  متاما  وجودها  األغى  وقد  عنها؟  التعوي�س  مت  اأنه 

الواجبة اخل�سم ؟

لل�سريبة! وكذا هل  الـم�ستلم  التعوي�س  اأخ�سعت  تلف يف حني  ما  كلفة  فا�ستبعدت 

اإذا ا�ستبعدت من �سجالت االأمانة العامة لل�سرائب كنفقة للتالف ي�ست�ساغ القول اإن 
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ا واإن قيل عدوا نعم هو تعوي�س في�ساأل تعوي�س  ما دفعته �سركة التاأمني كان تعوي�ساً

التعوي�س  فاأتى  �سدها  الـمطعون  ت�سور  على  بناء  ال�سرر  األغى  ولقد  �سرر؟  اأي  عن 

ا!! اإذن ي�ستفاد  ا وعدماً ا وهو يدور مع ما تلف وجوداً بال تالف؟ فكيف ي�سمى تعوي�ساً

ا لعدم خ�سم اأية تكاليف خا�سة مب�ساألة  من ذلك اأن الـمادة )3/60( و�سعت �سرطاً

)ال  يلي:  كما  الـمادة  ن�س  يف  يتجلى  والتعوي�س  اخل�سارة  ا�سرتداد  وهي  التعوي�س 

يجوز عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبة خ�سم من الـمبالغ 

االآتية من الدخل االإجمايل 1-.... 2- .... 3- اأية تكاليف مت حتميلها اأو خ�سارة 

التعوي�س  اأو  التكاليف  ا�سرتداد  مت  ما  اإذا  ال�سريبة  ال�سنة  تلك  خالل  تكبدها  مت 

اإن  اأو حكم ق�سائي( فكيف ميكن القول  اأو وثيقة تاأمني  عن اخل�سارة مبوجب عقد 

زمرة  من  واأخرجتها  �سدها  الـمطعون  طمرتها  وقد  ا�سرتدادها  مت  الهالك  تكاليف 

التكاليف الواجبة اخل�سم وكيف توؤكد الـمطعون �سدها اأنه مت ا�سرتداد التكاليف 

البحر �ساربة ب�سرط  التالف يف عر�س  األقت بتكلفة  التي  وتعوي�س اخل�سارة وهي 

الـمادة )3/60( عر�س احلائط با�ستبعادها تكلفة التالف من الـم�سهد, �سوؤال اآخر 

االإع�سار  بفعل  تلفت  التي  الب�ساعة   .. اأن  لو  ماذا  البحث  ب�ساط  نف�سه على  يطرح 

مل يكن موؤمن عليها اأتقبل الـمطعون �سدها قيدها �سمن التكاليف الواجبة اخل�سم 

قيمة  اأن  باعتبار  تقبل  �سوف  احلال  بطبيعة  ال؟  اأم  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  من 

الب�ساعة التالفة هي خ�سارة فعلية للطاعنة حتققت بفعل الطبيعة اإذن هي االأ�سل 

يعدُّ  الـم�ستلم عنها  التعوي�س  اأن  كما  لل�سريبة  الدخل اخلا�سع  واجبة اخل�سم من 

ا لل�سريبة وعليه تكون الـمطعون �سدها ومن بعدها احلكم الـم�ستاأنف  دخالاً خا�سعاً

القانون واأخطاأت يف  الهالك فيه خالفت  التعوي�س وتعر�س عن تكلفة  وهي تاأخذ 

تطبيقه جدير باالإلغاء.

هذا وتعر�س الطاعنة هذا الت�سور هب اأن اأحدا ميلك �سيارة ا�سرتاها منذ عام اأو 

عامني وكما حدث يف عام 2006م حني �سرب االإع�سار )جونو( البالد اأ�ساب �سيارة 

الرجل ما اأ�ساب كثري من النا�س وحتطمت بفعل االإع�سار وكانت ال�سيارة موؤمن عليها 

وقامت �سركة التاأمني بتقدير قيمة ال�سيارة وقت وقوع احلادث مببلغ )2000ر.ع( 

ت�سل�سل  اأن  اأم  )2000ر.ع(  ربح  ال�سيارة  مالك  اإن  القول  ميكن  فهل  للمالك  �سددتها 

االأحداث يقول اأن الهالك قد فقد �سيارته يف حادث فاأ�سابه �سرر قيمته )2000ر.ع( 

مت تعوي�سه ب�سيك بذات القيمة وعليه يكون الرجل مل يربح ومل يخ�سر مبعنى اأن 

الـمقا�سة قد وقعت بني خ�سارة الرجل والتعوي�س وال ي�ست�ساغ القول اإن الرجل قد 



– 1306 –

ربح قيمة التعوي�س فمن معناه يت�سح اأن الكلمة تعني جرب الك�سر وتغطية اخل�سارة 

ال الرتبح ولكن الـمطعون �سدها با�ستبعادها لكلفة الهالك يف الـم�سهد تكون خالفت 

خل�ست  ما  بق�سائه  الـم�ستاأنف  احلكم  ق�سى  ولئن  تطبيقه  يف  واأخطاأت  القانون 

ا خالف القانون واأخطاأ يف  اإليه الـمطعون �سدها فاإنه يكون واحلال كذلك هو اأي�ساً

ا على �سرط مفاده خ�سم قيمته من  ا على اأن رف�س تكلفة الهالك معلقاً تطبيقه تاأ�سي�ساً

التعوي�س وهو مل تنتهجه الـمطعون �سدها واحلكم الـم�ستاأنف اإذ يجب ا�ستخال�س 

الـم�سّرع من حمتوى لفظ الت�سريع واإن علق رف�س خ�سم التكلفة على �سرط  ق�سد 

�سبق ا�سرتداها فال بد من خ�سمها من التعوي�س لتحقيق ال�سرط وعدم خ�سمها يعني 

الـمادة )1/37( تقراأ  اإن  القول  القانون جدير باالإلغاء, وكما ال ي�ست�ساغ  خمالفة 

اإذ  مبعزل عن الـمادة )3/60( من قانون ال�سريبة على الدخل رقم )2009/2٨( 

ا فاإن  ا وعدماً اأن التعوي�س الـمح�سل من عقد التاأمني يرتبط بال�سرر احلا�سل وجوداً

مل يقع احلادث فال مطالبة بتعوي�س والـمطعون �سدها ترف�س خ�سم كلفة التالف 

وتقول اأنه ال تلف وقع بالـمخالفة للثابت بالـم�ستندات اإذ اأن الداعي للتعوي�س كان 

لذ  لل�سريبة  اخلا�سع  للدخل  ورده  الـم�سهد  من  ا�ستبعاده  ي�ست�ساغ  ال  لذا  احلادث 

الـمذكورتني �سلفا مبعزل عن االأخرى م�سوب بالف�ساد  الـمادتني  اإحدى  فاإن قراءة 

التكاليف  ا�سرتداد  مت  ما  )اإذا  العبارة  بالقانون  ا  ن�ساً ورد  ما  ظل  يف  اال�ستدالل  يف 

كانت  اإذا  للتحقق  خبري  بندب  ابتداء  الطاعنة  طالبت  لذلك  عنها(  التعوي�س  اأو 

اخل�سارة الناجمة والتي ا�ستبعدتها الـمطعون �سدها �سبق التعوي�س عنها اأم ال؟ فاإن 

اأتت اخلربة الفنية بالراأي اأن اخل�سارة يف �سوء رد �سدها لكلفتها اإىل الدخل اخلا�سع 

وا�ستدعاء  �سحيح  والعك�س  خ�سمها  يتعني  لذلك  عنها  التعوي�س  يتم  مل  لل�سريبة 

اخلربة منها لالإجابة عن �سوؤال منتج يف الدعوى اإال وهو هل ما مت رد تكلفة الهالك 

للدخل اخلا�سع لل�سريبة كنفقة ال يجب اأن تخ�سم اأيعترب ذلك ا�سرتداد للتكاليف 

للدخل اخلا�سع لل�سريبة كنفقة ال يجب اأن تخ�سم اأيعترب ذلك ا�سرتداد التكاليف 

اإعمال  ا  اإذاً فيتعني  )ال(  االإجابة  كانت  فاإن  ال؟  اأم  التالف  خ�سارة  عن  والتعوي�س 

�سرط الن�س بخ�سم كلفة الهالك ذلك هو التطبيق ال�سحيح لن�س الـمادة )3/60( 

وتنّزه الطاعنة الـم�سرع عن الزلل هنا ال ي�ست�ساغ وال�سريبة ت�سيب �سايف الدخل 

ال اإجماليه اأن يقال بخ�سوع جملة التعوي�س دون وقوع الـمقا�سة مع تكلفة الهالك 

واالإجحاف  الوا�سح  اجلور  هذا  يف  يقع  ال  الـم�سرع  فاإن  ذاته  يف  العدل  عن  وبحثا 

اجللي ولذلك مت�سكت الطاعنة بندب خبري لالإجابة عن هذا ال�سوؤال الذي حت�سم 

الن�سو�س يف  االأدلة وتف�سري  الـمحكمة يف وزن  اإىل  الـم�ساألة واالأمر يرجع  اإجابته 
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منه  وا�سرتدت  التعوي�س  ت�سلم  وهو  الـمغنم  عند  اأقبلت  قد  �سدها  الـمطعون  �سوء 

الـمطالبة  �سند  ال�سريبي وهو  الربط  الهالك يف منوذج  كلفة  ال�سريبة دون خ�سم 

بدين ال�سريبة والتي مت الوفاء بها بن�س القانون كاقتطاع جربي لدين �سريبة ترى 

الطاعنة عدم اأحقية الـمطعون �سدها فيها بالبناء على ما تقدم من اأ�سباب ولي�س 

اأدل ذلك اأن الـم�سرع لو اأراد رف�س احت�ساب كلفة الهالك الكتفى بقوله )ال يجوز عند 

حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن اأية �سنة �سريبة خ�سم اأي من الـمبالغ االآتية 

من الدخل االإجمايل )1- ...., 2- ......, 3- اأية تكاليف مت حتملها اأو خ�سارة مت 

ه )اأذا  تكبدها خالل تلك ال�سنة ال�سريبة( ولكن الـم�سرع اأ�ساف البند )3( ما ن�سّ

ما مت ا�سرتداد التكاليف اأو التعوي�س عن اخل�سارة مبوجب عقد اأو وثيقة تاأمني اأو 

التكاليف  اأن  ا العتبار  �سرطاً الـم�سرع قد و�سع  اأو غريه( وعليه يكون  حكم ق�سائي 

�سرط  وهو  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  من  للخ�سم  قابلة  غري  الـمادة  يف  الـمذكورة 

ا ما ذهبت  ا�سرتداد التكاليف وتعوي�س اخل�سارة وقد توفق احلكم الـم�ستاأنف معتنقاً

اإليه الـمطعون �سدها لدى قراءة الـمادة )60( عند كلمة )تلك ال�سنة ال�سريبة( 

وخ�سارة  ت�سرتد  مل  الهالك  كلفة  اأن  وبيانه  ذلك  اآية  يقراأ  مل  �سرط  من  تالها  وما 

الطاعنة مل تعو�س بتلك الـمثابة التي اأتت بها الـمطعون �سدها اإذ اأتى احلكم موؤيدا 

لـما اأقدمت عليه الـمطعون �سدها فاإنه يكون م�سوبا بالـمخالفة للقانون واخلطاأ يف 

التالف  كلفة  خ�سم  يف  الطاعنة  بحق  جديد  من  والق�ساء  نق�سه  يتوجب  تطبيقه 

بقيمة  2010م  عام  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  من  االإع�سار  بفعل  الب�ساعة  من 

الهالك  تكلفة  ا�سرتداد  �سرط  حتقق  لبيان  خبري  ندب  ا  واحتياطيًّ )٨40٨٥ر.ع( 

باال�ستناد اإىل الـمادة )3/60( من قانون �سريبة الدخل رقم )2009/2٨م( ومن 

باب االحتياط الكلي النق�س واالإحالة.

الـمـحـكـمـة

من حيث ال�سكل :

. حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فهو بذلك مقبول �سكالاً

من حيث الـمو�سوع:

اإيراده  وال�سالف  للطعن  االأول  بال�سبب  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اإن  حيث 

مذكرة  27/مار�س/2017م  يوم  بجل�سة  قّدمت  �سدها  الـمطعون  اأن  يف  والـمتمثل 

للحكم  اال�ستئناف  حجزت  اال�ستئناف  حمكمة  اأن  اإال  اال�ستئناف  �سحيفة  على  ا  رداً

اأنها طلبت التاأجيل للرد  دون متكني الطاعنة من التعقيب على تلك الـمذكرة رغم 
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والتعقيب على تلك الـمذكرة وبذلك تكون قد اأخلت بحق الدفاع غري �سديد.

الـمطعون  اأن  27/مار�س/2017م  يوم  جل�سة  حم�سر  مطالعة  من  الثابت  اأن  ذلك 

�سدها قدمت الرد )اأي مذكرة الرد على �سحيفة اال�ستئناف( وقد ح�سر من مثل كل 

من الطرفني واأن حمكمة اال�ستئناف قد حجزت اال�ستئناف للحكم وقد جاء حم�سر 

ا وذلك للرد والتعقيب  ا من اأي طلب لوكيل الطاعنة الذي كان حا�سراً اجلل�سة خلواً

على تلك الـمذكرة وبالتايل فاإن حمكمة اال�ستئناف قد راعت االإجراءات وحجزت 

اال�ستئناف للحكم طالـما مل ي�سدر طلب للتاأجيل للرد والتعقيب على تلك الـمذكرة 

من وكيل الطاعنة وبذلك قد اأح�سنت حمكمة اال�ستئناف احرتام حقوق الدفاع لـما 

حجزت اال�ستئناف للحكم يف غياب طلب التاأجيل للرد والتعقيب على تلك الـمذكرة 

ا على حجز اال�ستئناف للحكم. يكون غري راغب يف الرد والتعقيب وموافقاً

اإيراده  ال�سالف  للطعن  الثاين  بال�سبب  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اإن  وحيث 

تف�سيالاً ب�سدر هذا احلكم غري �سديد ذلك اأن الـمادة )1/37( )الفقرة االأوىل( من 

قانون �سريبة الدخل ال�سادر بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )2009/2٨م(  تن�س على 

اأنه ))يعترب من قبيل الدخل يف تطبيق اأحكام هذا القانون:

اإبرامه  �سبق  تاأمني  عقد  مبقت�سى  �سريبة  �سنة  اأية  يف  عليه  احل�سول  يتم  ما   -1

ل�سالح اخلا�سع لل�سريبة �سد خماطر عدم حتقيق اأرباح كتعوي�س عن �سرر اأو عدم 

حتقيق اأرباح وعلى اأن يعترب ربحا من الن�ساط يف تلك ال�سنة ال�سريبة اأو يف ال�سنة 

ال�سريبية االأخرية التي متت خاللها ممار�سة الن�ساط اأي ال�سنتني اأقرب((.

الدخل  اأنه )ال يجوز عند حتديد  الثالثة(  الـمادة )3/60( )الفقرة  وكما تن�س 

الدخل  االآتية من  الـمبالغ  اأي من  �سنة �سريبية خ�سم  اأية  لل�سريبة عن  اخلا�سع 

االإجمايل 1- ...., 2- ....., 3- اأية تكاليف مت حتملها اأو خ�سارة مت تكبدها خالل 

ال�سنة ال�سريبة اإذا ما مت ا�سرتداد التكاليف اأو التعوي�س عن اخل�سارة مبوجب عقد 

ح�سلت  اإذا  اأنه  الـمادتني  هاتني  وموؤدى  غريه(  اأو  ق�سائي  حكم  اأو  تاأمني  وثيقة  اأو 

حكم  اأو  تاأمني  عقد  مبقت�سى  ب�ساعتها  حلقت  التي  اخل�سارة  تعوي�س  على  ال�سركة 

ق�سائي فاإنه ال يجوز عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة اعتبار تلك اخل�سارة من 

التكاليف الواجبة اخل�سم طالـما ومت التعوي�س عنها من قبل �سركة التاأمني الـموؤمنة 

للب�ساعة واأن قيمة ذلك التعوي�س تدرج �سمن االإيرادات اخلا�سعة لل�سريبة.
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ولـما كان ذلك وكان البنّي من اأوراق الدعوى اأن ب�ساعة الطاعنة تعر�ست خل�سارة 

ب�سبب اإع�سار فيت لعام 2010م وهي موؤمنة لدى �سركة تاأمني التي تولت تعوي�س تلك 

ا وخم�سة وثمانون رياال عمانيا )٨40٨٥ر.ع(  اخل�سارة مبا قدره اأربعة وثمانون األفاً

والتي  االإع�سار  نتيجة  الب�ساعة  يف  احلا�سلة  اخل�سارة  فاإن  كذلك  االأمر  دام  وما 

التاأمني  �سركة  قبل  من  الطاعنة  ل�سالح  عنها  التعوي�س  مت  قد  الطاعنة  تكبدتها 

التعوي�س  مت  طالـما  اخل�سارة  فاإن  )٨40٨٥ر.ع(  قدره  مبا  الب�ساعة  توؤمن  التي 

عنها مبوجب عقد تاأمني فال ُتعدُّ من التكاليف الواجبة اخل�سم من الدفع اخلا�سع 

لل�سريبة وتدرج قيمة التعوي�س �سمن االإيرادات  اخلا�سعة لل�سريبة مبا يكون معه 

ا على ذلك اأن ما انتهى اإليه احلكم الـمطعون فيه من اإخ�ساع التعوي�س ال�سالف  ترتيباً

�سريبة  قانون  من  و)3/60(   )1/3٨( الـمادتني  اإىل  باال�ستناد  لل�سريبة  الذكر 

الدخل رقم )2009/2٨( ال�سالفتي الت�سمني قد اأ�ساب �سحيح القانون.

وحيث اإن تف�سري الطاعنة للمادة )3/60( من قانون �سريبة الدخل )2009/2٨م( 

تعوي�س  يتم  اأن  بد  ال   )3/60( الـمادة  لن�س  )اإعماال  مبقولة  الت�سمني  ال�سالفة 

التالف(  قيمة  عن  التعوي�س  من  زاد  )ما  التعوي�س  فائ�س  ليخ�سع  اأوالاً  اخل�سارة 

وثيقة  اأو  عقد  مبوجب  عنها  التعوي�س  مت  ما  )اإذا  يقول  اإذ  ذلك  يف  وا�سح  والن�س 

تاأمني( والثابت اأن الن�س هنا ال يف�سر على اأن قيمة التالف ال يتم خ�سمها من الدخل 

اخلا�سع واإمنا اأوجب اأن يخ�سع التعوي�س لل�سريبة �سريطة ا�سرتداد قيمة التالف 

من قيمة التعوي�س اأو ال لذا جند الـم�سرع هنا ا�ستعمل اأداة �سرط )اإذا( وعليه يكون 

ا على �سرطه وهو ا�سرتداد التكاليف والتعوي�س عن اخل�سارة(. جاء  يف  االأمر معلقاً

غري حمله وغري  متما�س مع مدلول الـمادة )3/60( والتي ال تقراأ مبعزل عن الـمادة 

)1/37( من ذات القانون لتحديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة على �سوء مدلوليهما 

اإذ البني من تف�سري الطاعنة ا�سرتاطها واعتبارها اأن فائ�س التعوي�س فقط هو الذي 

يعد من قبيل الدخل واحلال اأن مدلول الـمادتني الـمذكورتني ال يت�سمن ا�سرتاط 

ا يف مدلوله ومعناه ذلك اأن الـمادة  ا وا�سحاً ا ومطلقاً ذلك اإذ جاء ن�س كل الـمادتني عاماً

خماطر  �سد  تاأمني  عقد  مبقت�سى  عليه  احل�سول  يتم  )ما  اأن  على  ن�ست   )1/37(

عدم حتقيق اأرباح كتعوي�س عن �سرر يعترب من قبيل الدخل يف تطبيق اأحكام هذا 

القانون( وعليه فاإن التعوي�س الذي ا�ستلمته الطاعنة من �سركة التاأمني الـموؤمنة 

للب�ساعة مبوجب عقد تاأمني عن التلف الذي ح�سل يف ب�ساعتها نتيجة اإع�سار فيت 

 )3/60( الـمادة  مدلول  اأن  وكما  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  من  يعد  2010م  لعام 
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يقطع باأن اخل�سارة التي مت تكبدها اإذا ما مت التعوي�س عنها مبوجب عقد اأو وثيقة 

الدخل  من  اخل�سم  الواجبة  التكاليف  من  تعد  ال  غريه  اأو  ق�سائي  حكم  اأو  تاأمني 

االإجمايل ولقد كانت الطاعنة قد تكبدت ب�سبب اإع�سار فيت خل�سارة ب�ساعة تبلغ 

قيمتها )٨40٨٥ ر.ع( ومت التعوي�س عن هذه اخل�سارة مبوجب عقد تاأمني فال جمال 

للطاعنة اأن تطلب خ�سم هذا الـمبلغ من الدخل اخلا�سع لل�سريبة اإذ ذلك التعوي�س 

اأن  طالـما  االإجمايل  الدخل  من  خ�سمه  يجوز  فال  لل�سريبة  ا  خا�سعاً ا  اإيراداً يعد 

اخل�سارة مت التعوي�س عنها مبوجب عقد تاأمني.

وحيث اإن ما اأثارته الطاعنة من اأن حمكمة الـمو�سوع مل ت�ستجب لطلبها الرامي اإىل 

ندب خبري يف الدعوى للوقوف على مفا�سل النزاع وبالتايل قد اأخّلت بحق الدفاع 

لي�س يف حمله باعتبار اأن م�ساألة ندب خبري يف الدعوى هي م�ساألة تقديرية لـمحكمة 

باأوراق  وجدت  طالـما  طلباتهم  عن  اخل�سوم  باإجابة  ملزمة  لي�ست  فهي  الـمو�سوع 

الدعوى ما يكّون عقيدتها وبالتايل فال ترثيب على حمكمة الـمو�سوع اإن مل ت�ستجب 

لطلب الطاعنة ندب خبري طالـما وجدت باأوراق الدعوى ما كّون عقيدتها �سيما واأن 

البنّي من اأوراق الدعوى اأن اخل�سارة التي ح�سلت يف ب�ساعة الطاعنة ب�سبب اإع�سار 

فيت لعام 2010م قد مت التعوي�س عنها ل�سالح الطاعنة مبقت�سى عقد تاأمني ومبلغها 

معلوم وحمدد وبالتايل فال حاجة لندب خبرٍي والتفات حمكمة الـمو�سوع عن طلب 

ندب خبري يف الدعوى ال ترثيب عليها من ذلك.

وحيث اأنه ترتيبا عما قرر �سلفا فاإن احلكم الـمطعون فيه قد اأ�ساب �سحيح القانون 

من   )3/60( و   )1/37( الـمادتني  اإىل  باال�ستناد  لل�سريبة  التعوي�س  اإخ�ساع  يف 

قانون �سريبة الدخل رقم )2009/2٨م( مبا يكون معه واحلالة هذه النعي عليه 

ب�سببي الطعن على غري اأ�سا�س تعني رف�سه.

بالـم�ساريف  الطاعنة  واإلزام  ا  مو�سوعاً الطعن  رف�س  يتعني  تقدم  لـما  اأنه  وحيث 

وم�سادرة الكفالة عمال بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

ا واألزمت الطاعنة بالـم�ساريف  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكال ورف�سه مو�سوعاً

وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/4/10م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)243(

الطعن رقم 2017/672م

ا�ستئناف )حجز- مد – اآثار( – اإجراء )بطالن- ن�س( 

حجز الدعوى يف اال�ستئناف للنطق باحلكم ثم اأجله للمرة الثانية والتي �سدر  -

املادة  يف  املحددة  واملدة  فيها  جاء  ما  خمالفة  على  �سيئا  يرتب  مل  احلكم  فيها 

على  البطالن  يرتتب  ال  تنظيمية  م�ساألة  هي  االإجراءات  قانون  من   )167(

اإغفالها.

 يكون االإجراء باطالاً اإذا ن�س القانون �سراحة على بطالنه وال يحكم بالبطالن  -

رغم الن�س عليه اإذ ثبت حتقق الغاية من االإجراء. 

الــوقـائــع

االأوراق  �سائر  ومن  فيه  الـمطعون  احلكم  من  تبني  ما  بح�سب  الوقائع  تتح�سل 

)201٥/٨٥1م(  رقم  الدعوى  اأقام  الطاعن  اأن  يف  عليها  اأنبنى  التي  والـم�ستندات 

اأمام الدائرة التجارية بالـمحكمة االبتدائية بال�سيب ب�سحيفة اأودعت اأمانة تلك 

201٥/10/26م طلبت يف ختامها ندب خربة حما�سبية وباإلزام  الـمحكمة بتاريخ 

البنك الـمطعون �سده با�سرتجاع مبلغ التاأمني على احلياة البالغ )5,271/34٨ر.ع( 

خم�سة اآالف ومائتان وواحد و�سبعون رياال وثالثمائة وثمانية واأربعون بي�سة وجاء 

قر�س  على  �سده  الـمطعون  البنك  من  ح�سل  اأنه  لطلباته  بيانا  الدعوى  ب�سحيفة 

�سكني يف العام 200٨م مقداره )61٨79ر.ع( ويبلغ الق�سط ال�سهري اأربعمائة وثالثة 

قيمة  با�ستقطاع  قام  البنك  واأن  )403/403ر.ع(  بي�سة  وثالث  واأربعمائة  رياالت 

التاأمني الـمطالب بها )5,271/34٨ر.ع( على القر�س واإ�سافة الـمبلغ الـمذكور اإىل 

201٥/9/13م قام ب�سداد القر�س  اأنه وبتاريخ  ح�ساب القر�س وي�ستطرد الطاعن 

دفعه واحدة وذلك بعد اأن قام الطاعن ب�سراء القر�س من بنك ...... وذلك بفائدة 

اأقل واأن مبلغ التاأمني اأ�سبح غري م�ستحق عن ال�سنوات التي مل حتل ال�سداد القر�س.
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وحيث رد البنك الـمطعون �سده على �سحيفة الدعوى ودفع بعدم قبولها لرفعها على 

الدعوى  مب�ساريف  )الـمدعى(  الطاعن  واإلزام  بذلك  احلكم  وطلب  �سفة  ذي  غري 

واأورد البنك بياناًا بذلك اأن البنك يح�سل مبلغ التاأمني من العميل - الطاعن الـمدعي 

الـممنوح  االإ�سكاين  للقر�س  ا  تاأميناً التاأمني  ل�سركة  ل�سداده  عنه  ونيابة   - ا  حالياً

التاأمني  �سركة  اخت�سام  الطاعن  الـمدعي  على  معه  كان  ما  وهو  الـمدعي  للطاعن 

ا لديها قبل  واأن الـمدعي الطاعن على علم بها اإذ �سبق له القيام بفح�س نف�سه طبياً

ا هي بطرف  ح�سوله على القر�س واأن قيمة التاأمني التي يطالب بها الـمدعى حالياً

�سركة التاأمني نظري التزامها بتحمل باقي االأق�ساط عن الطاعن عند حتقق اخلطر 

الـموؤمن منه.

يف  احلكم  اأ�سدرت  ال�سيب  االبتدائية  بالـمحكمة  التجارية  الدائرة  اإن  وحيث 

منطوق  وجاء  2016/6/12م  بجل�سة  )201٥/٨٥1م(  رقم  االبتدائية  الدعوى 

احلكم كاالآتي: )حكمت الـمحكمة برف�س الدعوى وحتميل رافعيها الـم�ساريف(.

وقد اأورد احلكم الـمذكور يف اأ�سبابه اأن الدفع املبدئ من الـمدعى عليه - الـمطعون 

ا - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفه يف حمله وقد �سادف  �سده حالياً

يرد  �سوف  الذي  النحو  على  الـمحكمة  به  تق�سي  ما  وهو  والقانون  الواقع  �سحيح 

بالـمنطوق.

واأورد احلكم كذلك اأن البنك الـمدعى عليه ح�سل ق�سط التاأمني من الـمدعي نيابة عن 

�سركة التاأمني ومن ثم يكون طلب ا�سرتداده من البنك قد جاء على غري ذي �سفة.

باال�ستئناف  فيه  ....فطعن  لدى  القبول  االبتدائي  احلكم  يلق  مل  وحيث 

)2016/1٨6م( الـمودعة �سحيفته بتاريخ 2016/7/11م طلب يف ختامها الق�ساء 

ا  له بطلباته الواردة ب�سحيفة دعواه االبتدائية, وندبت حمكمة اال�ستئناف خبرياً

ا يف الدعوى ورد بتاريخ 2017/2/13م انتهى اإىل ا�ستحقاق الطاعن لـمبلغ  حما�سبياً

)2047ر.ع( عبارة عن  الفائدة الـمحت�سبة على مبلغ التاأمني عن احلياة الـم�ساف 

/7 موؤرخة  اخلبري  تقرير  على  بالتعقيب  مذكرة  الطاعن  وقدم  القر�س,  اإىل 

مار�س/2017م وقدمت اأمام حمكمة اال�ستئناف ال�سيب يف جل�ستها الـمنعقدة بتاريخ 

الـمو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف  بقبول  ختامها  يف  الطاعن  طلب  2017/3/2٨م 

باإلغاء احلكم االبتدائي الـمطعون فيه والق�ساء من جديد يف الدعوى باإلزام البنك 

الـمنتدب  اخلبري  اإليه  انتهى  الذي  الـمبلغ  الطاعن  اإىل  يوؤدي  باأن  �سده  الـمطعون 
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ا )2047ر.ع( عبارة عن الفائدة الـمحت�سبة على مبلغ التاأمني. ا�ستئنافياً

وحيث اأن الدائرة التجارية مبحكمة اال�ستئناف ال�سيب اأ�سدرت احلكم يف اال�ستئناف 

2017/٥/2م ق�ست بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف الـمو�سوع برف�سه وتاأييد  بجل�سة 

�سمن   - اال�ستئناف  حمكمة  حكم   - الذكر  �سالف  احلكم  واأورد  الـم�ستاأنف  احلكم 

اأ�سبابه �سفحته )6( : )ومن ثم فاإن الدعوى الـم�ستاأنفة مبطالبة البنك با�سرتجاع 

مبلغ التاأمني تكون مقامة على غري ذي �سفة ويكون الدفع بهذه الـمثابة قد �سادف 

�سحيح القانون مما يتعني قبوله( )واإذ ق�ست الـمحكمة برف�س الدعوى على اعتبار 

اأنها مقامة من غري ذي �سفة - وتق�سد حمكمة اال�ستئناف هنا - )على غري ذي �سفه( 

فكان عليها الق�ساء بعدم القبول(.

وحيث اإن حكم حمكمة اال�ستئناف �سالف الذكر مل يلق القبول لدى ..... فطعن فيه 

�سحيفته  اأودعت  الذي  العليا  الـمحكمة  )2017/672م(  بالطعن  النق�س  بطريق 

11/يونيو/2017م موقعة من االأ�ستاذ الـمحامي  اأمانة �سر الـمحكمة العليا بتاريخ 

للمحاماة   ...... مكتب  لدى  يعمل  والذي  العليا  الـمحكمة  لدى  الـمقبول   ......

م ما يفيد  واال�ست�سارات القانونية وكيل الطاعنة مبوجب �سند الوكالة الـمرفق وقدَّ

�سداد الر�سم والكفالة الـمقررين قانوناًا ومت اإعالن الـمطعون �سده ب�سحيفة الطعن 

ورد عليها يف الـميعاد مبذكرة طلب فيها رف�س الطعن.

الـمـحـكـمـة

وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية.

وحيث اأن الطعن اأقيم على �سبب وحيد تنعى به على احلكم الـمطعون فيه - من عدة 

وجوه - اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل وجاء بياناًا للوجه االأول اأن 

ا - التفت عن طلب الطاعن ندب خربة حما�سبية  حكم اأول درجة - الـموؤيد ا�ستئنافياً

ا  لتحديد جميع الـمبالغ الـم�ستحقة للطاعن الـمدعي بعد تاريخ �سداده للقر�س كلياً

ورغم ذلك كله ق�سى احلكم بعدم قبول الدعوى ونطقت يف منطوقها برف�س الدعوى 

ا. مو�سوعاً

الدرجة  حمكمة  ق�ساء  �ساير  عندما  فيه  الـمطعون  احلكم  اأخطاأ  الثاين:  الوجه 

االأوىل رف�س الدعوى يف الوقت الذي اأورد فيه احلكم الـمطعون فيه �سمن اأ�سبابه 

على �سحة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفه ولذلك فاإن احلكم 



– 1314 –

الدعوى  رف�س  الذي  درجة  اأول  حكم  اأيد  عندما  اأخطاأ  قد  يكون  فيه  الـمطعون 

ا رغم عدم ف�سله يف مو�سوع الدعوى. مو�سوعاً

اأجل  مد  عندما  القانون  تطبيق  يف  فيه  الـمطعون  احلكم  اأخطاأ  الثالث:  الوجه 

النطق باحلكم مرتني دون بيان االأ�سباب بالـمخالفة لن�س الـمادة )167( من قانون 

االإجراءات الـمدنية والتجارية.

الذي  الـمحا�سبي  التقرير  يف  الثابت  فيه  الـمطعون  احلكم  خالف  الرابع:  الوجه 

عن  فيه  الـمطعون  احلكم  التفت  عندما  وذلك  االأطراف  اأحد  عليه  يعرت�س  مل 

ا  الق�ساء للطاعن بالـمبلغ الذي انتهى اإليه اخلبري األفني و�سبعة واأربعني رياالاً عمانيًّ

احلياة  على  التاأمني  مبلغ  على  الـمحت�سبة  الفائدة  مبلغ  عن  عبارة  )2047ر.ع( 

الـم�ساف اإىل القر�س.

وحيث اأنه عن الن�س على احلكم الـمطعون فيه مبخالفة الـمادة )167( من قانون 

اأن  اجلل�سات  حما�سر  على  باالطالع  ثبت  فقد  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات 

اال�ستئناف مت حجزه لي�سدر فيه احلكم بتاريخ 2017/3/2٨م ثم مد اأجله جلل�سة 

2017/4/2٥م ومد اأجل النطق باحلكم للمرة الثانية جلل�سة 2017/٥/2م والتي 

�سدر فيها احلكم اإال اأن ن�س الـمادة الـمذكورة مل يرتب �سيئا على خمالفة ما جاء 

ال  تنظيمية  م�ساألة  هي  الـمذكورة  الـمادة  يف  الواردة  الـم�ساألة  اأن  يعني  مما  فيها 

يرتتب البطالن على اإغفالها ولـما كان الـمقرر بالـمادة )21( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية اأن االإجراء يكون باطالاً اإذا ن�س القانون �سراحة على بطالنه 

وال يحكم بالبطالن رغم الن�س عليه اإذ اأثبت حتقق الغاية من االإجراء ومل يرتتب 

عليه �سرر للخ�سم ومتى كان ذلك وكان ن�س الـمادة )167( ال�سالف الذكر مل يرتب 

االأحكام وعلى فر�س  اأمور تنظيمية الإ�سدار  من  فيها  ما جاء  اإغفال  البطالن على 

احلكم  �سدور  جراء  ا  �سرراً يدع  مل  بل  يثبت  مل  الطاعن  فاإن  البطالن  على  الن�س 

النعي  2017/4/2٥م ومن ثم فاإن  2017/٥/2م بدالاً عن �سدوره بجل�سة  بجل�سة 

على احلكم بهذا الوجه من وجوه اأ�سباب الطعن يف غري حمله جدير بالرف�س.

وحيث اإنه عن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبجمل باقي وجوه الطعن فاإن الـمقرر 

احلكم,  اأ�سباب  اإليه  اجتهت  مبا  واإمنا  باالألفاظ  بال�سرورة  لي�ست  العربة  اأن  قانوناًا 

وعلى ذلك فاإن احلكم االبتدائي الـموؤيد باحلكم الـمطعون فيه اجتهت اأ�سبابه اإىل 

الق�ساء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة وناق�س احلكم االبتدائي هذا 
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الدفع واأورد يف �ساأنه على �سفحة )4( ما يلي:

الـمقدم من  الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة  الدفع بعدم قبول  اإنه عن  )وحيث 

�سركة  عن  نيابة  التاأمني  اأق�ساط  بتح�سيل  البنك  قام  فقد  عليه  الـمدعى  البنك 

التاأمني ومن ثم يكون طلب  الـمدعي و�سركة  البنك و�سيط بني  اأن  التاأمني باعتبار 

ا�سرتداد اأق�ساط التاأمني من البنك قد جاء على غري ذي �سفة ومن ثم يكون الدفع 

الـمحكمة على النحو  املبداأ قد �سادف �سحيح الواقع والقانون وهو ما �ستق�سي به 

الذي �سوف يرد بالـمنطوق(.

ا باحلكم الـمطعون فيه واإن  اإذن فاإن حكم حمكمة الدرجة االأوىل الـموؤيد ا�ستئنافياً

ا باأ�سبابه هو حكم  كان قد ق�سى برف�س الدعوى اإال اأن هذا احلكم يف حقيقته واأخذاً

بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة.

ا مبا  وقد مت رف�س اال�ستئناف الـمرفوع من الطاعن وتاأييد احلكم االبتدائي اأخذاً

الدعوى  قبول  عدم   - النحو  هذا  على  الق�ساء  اإن  ثم  مبنطوقه,  ال  باأ�سبابه  ورد 

لرفعها على غري ذي �سفه وتاأييده من قبل احلكم الـمطعون فيه على هذا االأ�سا�س - 

هو ق�ساء �سحيح ويف حمله اإذ اأنه الـموؤ�س�سات االئتمانية ومنها البنوك فهي تفر�س 

تاأمني  يف  اال�سرتاك  عليه  تفر�س   - قر�س  على  ح�سوله  نظري   - الـمقرت�س  على 

جماعي تربمه مبعرفتها ويكون الغر�س من هذا التاأمني اأن حتل �سركة التاأمني حمل 

القر�س حال حتقق  الـمتبقية من  االأق�ساط  التاأمني( يف  الـمقرت�س )الـم�سرتك يف 

اخلطر الـموؤمن منه ويكون ذلك نظري مبلغ تاأمني مقدر يقتطعه البنك من القر�س 

ل�سالح �سركة التاأمني ويقدم البنك باإدخال مبلغ التاأمني يف ح�ساب القر�س وهذا ما 

حدث يف الدعوى الـماثلة وهو اأن البنك الـمطعون �سده قام بتح�سيل مبلغ التاأمني 

من القر�س ل�سالح �سركة التاأمني مما الزمه اأن دعوى ا�سرتجاع هذا الـمبلغ اأو غري 

اإىل  اأوانه يجب توجيهها  للقر�س قبل  الكلي  ال�سداد  الـم�ستحق منه يف حالة قيام 

�سركة التاأمني ال على البنك مما يعني اأن احلكم الـمطعون فيه يف حمّله عندما �ساير 

احلكم ال�سادر من حمكمة اأول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفه 

فهو  تقريره  يف  اخلبري  اإليه  انتهى  مبا  طالب  قد  اأنه  من  الطاعن  اأثاره  ما  عن  واأما 

مردود عليه - وبحق - مبا جاء يف اأ�سباب احلكم الـمطعون فيه وهو اأن الطاعن مل 

اأمام حمكمة الدرجة االأوىل الق�ساء له مببلغ الفائدة الـمحت�سب على مبلغ  يطلب 

التاأمني بل طالب احلكم له مببلغ التاأمني.
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اخلبري  اإليه       انتهى  مبا  يق�س  مل  عندما  فيه  الـمطعون  احلكم  على  ترثيب  وال 

لالأ�سباب ال�سالفة الذكر وهي اأن االأثر الناقل لال�ستئناف مينع حمكمة اال�ستئناف 

من التعر�س لطلبات مل تكن مطروحة اأمام حمكمة الدرجة االأوىل.

واأما عن الذي اأثاره الطاعن �سمن اأ�سباب طعنه اأن له طلبات مو�سوعيه اأخرى واأن 

ا به اإلغاء احلكم االبتدائي لكونه مل يتعر�س لهذه  احلكم الـمطعون فيه كان حرياً

بطلبات  العربة  اإذ  �سحته  على  دليل  ال  مر�سل  قول  هو  االدعاء  هذا  فاإنه  الطلبات 

ذلك  و�سبَّب  فقط  التاأمني  مببلغ  فيها  طالب  الـمدعي  اأن  وهي  االبتدائية  الدعوى 

اأجله وقد رد احلكم الـمطعون فيه على  بقيامه بال�سداد الكلي للقر�س قبل حلول 

ذلك بتاأييده لق�ساء اأول درجه بعدم قبول الدعوى يف هذا ال�ساأن لرفعها على غري 

ذي �سفه الأن ال�سفة يف رفع الدعوى تنعقد باخت�سام �سركة التاأمني التي مت خ�سم 

مبلغ التاأمني ل�ساحلها وهذا الق�ساء الـمطعون فيه يف حمله وال يقدح يف �سحته من 

لـما جاء يف احلكم التمهيدي بندب خربة الأن اخلربة وما تنتهي  ا  اأنه جاء خمالفاً

ا من عنا�سر االإثبات وللمحاكم االأخذ مبا جاء فيها من عدمه,  اإليه لي�ست اإال عن�سراً

ف�سالاً عن اأن طلب الطاعن الق�ساء له مبا انتهى اإليه اخلبري هو طلب جديد اإذ الثابت 

اأن الطلب اأمام اأول درجة هو الق�ساء للطاعن مببلغ التاأمني يف حني اأن طلب الطاعن 

ا الآخر طلباته يف مذكرة تعقيبه على تقرير اخلبري - هو احلكم له مببلغ الفائدة  وفقاً

ا )2047ر.ع(  األفني و�سبعة واأربعني رياالاً عمانيًّ التاأمني مبلغ  الـمحت�سبة على مبلغ 

ا رف�سه. كما انتهى اخلبري اإىل ذلك - ومن ثم يكون الطعن يف غري حمله متعيناً

وحيث اأنه عن الـم�ساريف فاإن الـمحكمة تلزم بها الطاعن وعن الكفالة فاإن الـمحكمة 

تق�سى مب�سادرتها عمال بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

الطاعن  واألزمت  برف�سه  الـمو�سوع  ويف  �سكال  الطعن  بقبول  الـمحكمة  حكمت 

بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/4/10م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)244(

الطعن رقم 2017/730م

قانون )خمالفة- خطاأ( 

اإن خمالفة القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو يف تاأويله اإمنا هي �سور حلالة واحدة  -

اإنكار وجود  القانون هو  الـمق�سود مبخالفة  واأن  القانون,  هي اخلطاأ يف تطبيق 

قاعدة قانونية موجودة اأو تاأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود لها والـمق�سود 

عن  ي�سدر  وما  مكتوبة  قوانني  من  الت�سريعية  ال�سلطة  ت�سدره  ما  هو  بالقانون 

ال�سلطة التنفيذية واالإدارية من لوائح.

الــوقـائــع

تتح�سل الوقائع ح�سبما يبني من احلكم الـمطعون فيه ومن �سائر االأوراق والـم�ستندات 

التي انبنى عليها يف اأن الطاعنة - موؤ�س�سة ...... للتجارة - كانت قد رفعت الدعوى 

االبتدائية  بالـمحكمة  الثالثية  الدائرة  اأمام  )2016/67٥م(  رقم  االبتدائية 

باإ�سالح   - للتاأمني   ....... �سركة   - �سدها  الـمطعون  باإلزام  احلكم  بطلب  ب�ساللة 

الـمركبة  اأق�ساط  ب�سداد  كذلك  واإلزامها  جتاري(  ج/  )......./ي  رقم  الـمركبة 

�سامالاً  ا  تاأميناً موؤمنة  الـمذكورة  الـمركبة  على  ا  تاأ�سي�ساً وذلك  )2070ر.ع(  البالغة 

 )p...........................( لدى الـمطعون �سدها مبوجب وثيقة التامني رقم

واأن الـمركبة الـمذكورة انحرفت على خط �سريها - اأثناء قيادتها بو�ساطة ال�سائق 

2010/٥/1٨م  بتاريخ  ال�سادرة  ...... حامل رخ�سة خفيفة رقم )660٥2177( 

والتي تنتهي يف 2020/٥/1٨م - واأن الـمركبة ت�سررت اإجراء انحرافها عن خط �سريها.

ردت الـمطعون �سدها على �سحيفة الدعوى وطلبت رف�سها لكون اأن وثيقة التاأمني 

قيادة  له  تخّول  ال  خفيفة  رخ�سة  يحمل  كان  الـمركبة  قائد  اأن  لكون  تغطي  ال 

الـمركبة التجارية.

يف  احلكم  اأ�سدرت  ب�ساللة  االبتدائية  بالـمحكمة  الثالثية  الدائرة  اإن  وحيث 
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الدعوى بجل�سة 2016/12/26م والذي ق�سى برف�س الدعوى, واأ�س�ست الـمحكمة 

االبتدائية حكمها على الـمادة )1٥( من قانون التاأمني على الـمركبات وعلى البند 

)11( الفقرة )ج( من وثيقة التاأمني.

وحيث اأن احلكم االبتدائي �سالف الذكر مل يلق القبول لدى الطاعنة - الـمدعية 

احلكم  فيه  �سدر  والذي  )2017/17م(  رقم  باال�ستئناف  فيه  فطعنت   - ا  ابتدائياً

بجل�سة 2017/٥/23م والذي اأيد حكم الـمحكمة االبتدائية حمموال على اأ�سبابه.

وحيث اإن حكم حمكمة اال�ستئناف �سالف الذكر مل يلق القبول لدى موؤ�س�سة ...... 

اأودعت  الذي  )2017/730م(  رقم  بالطعن  النق�س  بطريق  فيه  فطعنت  للتجارة 

22/يونيو/2017م موقعه من االأ�ستاذ  العليا بتاريخ  الـمحكمة  اأمانة �سر  �سحيفته 

�سند  مبوجب  الطاعنة  ووكيل  العليا  الـمحكمة  لدى  الـمقبول  الـمحامي   .......

الوكالة الـمرفق وقدم ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة الـمقررين قانوناًا ومت اإعالن 

الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن وردت عليها يف الـميعاد مبذكرة طلبت فيها رف�س 

الطعن تاأ�سي�سا على الـمادة  )21( من الالئحة التنفيذية لقانون الـمرور والتي ال 

جتيز قيادة مركبة دون احل�سول على رخ�سة من االإدارة جتيز قيادة مثل هذا النوع 

من الـمركبات.

الـمـحـكـمـة

وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية.

وحيث اإن الطعن اأقيم على �سببني تنعى الطاعنة باالأول منهما على احلكم الـمطعون 

فيه خمالفته للقانون وجاء بيانا لذلك اأن احلكم الـمطعون فيه خالف ن�س الـمادة 

)1/22( من قانون الـمرور ال�سادر بالـمر�سوم ال�سلطاين رقم )93/٨2( والتي جتيز 

�ستة  على  االإجمايل  وزنها  يزيد  ال  مركبة  قيادة  الدعوى  مو�سوع  الـمركبة  لقائد 

اأطنان يف حني اأن وزن الـمركبة مو�سوع الدعوى وهي فارغة )170٨( كيلو غرام اأي 

اأقل من �ستة اأطنان مما يعني اأن الرخ�سة اخلفيفة التي يتمتع بها قائد الـمركبة 

مو�سوع الدعوى جتيز له قيادتها واأن احلكم االبتدائي الـموؤيد ا�ستئنافيا اأورد �سمن 

اأ�سبابه ذكر رخ�سة )خفيفة خا�سة( يف حني اأن الـمادة )1( من قانون الـمرور رقم 

ذكره  الذي  هذا  واأن  القيادة  رخ�س  من  النوع  هذا  عن  تتحدث  مل  )1993/٨2م( 

احلكم االبتدائي اأوقع احلكم يف دائرة الف�ساد يف اال�ستدالل وهو ما يعني اأن رخ�سة 

قائد الـمركبة مو�سوع الدعوى خ�سو�سي خفيف يجيز له قيادة الـمركبة مو�سوع 
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الدعوى طالـما اأن وزنها ال يجاوز ال�ستة اأطنان.

وحيث اإن النعي على احلكم مبجمل ما جاء اأعاله فهو �سديد ويف حمله وذلك الـمقرر 

حلالة  �سور  هي  اإمنا  تاأويله  يف  اأو  تطبيقه  يف  اخلطاأ  اأو  القانون  خمالفة  اأن  قانوناًا 

الـمق�سود مبخالفة  اأن  الـمقرر كذلك  اأن  القانون كما  واحدة هي اخلطاأ يف تطبيق 

القانون هو اإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة اأو تاأكيد وجود قاعدة قانونية ال 

وجود لها والـمق�سود بالقانون هو ما ت�سدره ال�سلطة الت�سريعية من قوانني مكتوبة 

وما ي�سدر عن ال�سلطة التنفيذية واالإدارية من لوائح وقد ن�ست الـمادة )22( من 

القيادة  اأن رخ�سة  الـمرور  باإ�سدار قانون  ال�سلطاين رقم )1993/3٨م(  الـمر�سوم 

اخلفيفة جتيز للمرخ�س له قيادة مركبات ال يزيد وزنها االإجمايل على �ستة اأطنان 

اأن  طالـما  قيادتها  له  يجوز  دعوى  مو�سوع  الـمركبة  �سائق  اأن  الـمادة  هذه  ومفاد 

الثابت من الرخ�سة الـمتعلقة بها اأن وزنها الفارغ )17٨0( كيلو غرام واأن حمولتها 

الق�سوى )٨0٥( كيلو غرام اأي اأن وزنها فارغة زائدا حمولتها الق�سوى دون الثالثة 

اأطنان وال ينال من ذلك ما جاء يف الرخ�سة الـمذكورة اأن نوع لوحتها جتاري وقد 

من  الـمركبة  كانت  اإذا  اإال  يقيده  وال  ا  عامًّ الذكر  ال�سالف   )22( الـمادة  ن�س  جاء 

النوع الثقيل اأو اأن وزنها يزيد على �ستة اأطنان ويف هاتني احلالتني فاإن رخ�سة قائد 

الـمركبة مو�سوع الدعوى ال جتيز له قيادتها وطالـما كانت الـمركبة مو�سوع الدعوى 

لي�ست من النوع الثقيل وال يتجاوز وزنها ال�ستة اأطنان ومن ثم فاإن الرخ�سة اخلفيفة 

الـمطعون فيه  جتيز حلاملها قيادتها ولـما كان ذلك وكان البنّي من مدّونات احلكم 

ا على اأن رخ�سة القيادة اخلفيفة ال جتيز حلاملها قيادة  اأنه رف�س الدعوى تاأ�سي�ساً

الـمركبة الـمذكورة اآخذة باأ�سباب حكم حمكمة اأول درجة مما موؤداه عدم م�سئولية 

الـمطعون �سدها ومتى كان هذا الذي انتهى اإليه احلكم الـمطعون فيه يخالف �سريح 

ن�س الـمادة )22( من قانون الـمرور والذي يجيز قيادة الـمركبة مو�سوع الدعوى 

مبوجب الرخ�سة اخلفيفة طالـما اأن الـمركبة لي�ست من نوع الثقيل وال يجاوز وزنها 

يف  القانون  مبخالفة  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  يكون  ثم  ومن  اأطنان  ال�ستة 

حمله ويتعني نق�سه والت�سدي لـمو�سوع اال�ستئناف )2017/17م( باإلغاء حكم اأول 

درجة ولـما كانت الدعوى غري �ساحلة للحكم يف الـمو�سوع مما يرتتب عليه اإحالتها 

اإلزام  يتعني  فاإنه  الـم�ساريف  فيها من جديد, وعن  لتحكم  اأول درجة  اإىل حمكمة 

قانون  من   )1٨3( الـمادة  مع  مقروءة   )2٥9( للمادة  ا�ستنادا  بها  �سدها  الـمطعون 

االإجراءات الـمدنية والتجارية كما يتعني رد الكفالة للطاعنة ا�ستنادا اإىل الـمادة 
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)247( من ذات القانون.

فلهذه االأ�سباب

حكمت الـمحكمة بقبول الطعن ويف الـمو�سوع بنق�س احلكم الـمطعون فيه والت�سدي 

لال�ستئناف رقم )2017/17م( ا�ستئناف �ساللة باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف والق�ساء 

من جديد باإحالة الدعوى اإىل الـمحكمة االبتدائية لتحكم فيها من جديد واإلزام 

الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/4/17م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)24٥(

الطعن رقم 2016/160م

حمكمة ا�ستئناف )ف�سل – طلب اأ�سلي- اإعادة- طلب احتياطي( 

اأن تعيد  األغت حمكمة اال�ستئناف احلكم ال�سادر يف الطلب االأ�سلي وجب عليها  اإذا 

الق�سّية اإىل الـمحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل يف الطلبات االحتياطية.

الــوقـائــع

تتح�سل الواقعات ح�سبما يبني من احلكم الـمطعون فيه و�سائر االأوراق التي انبنى 

اأّن الـمطعون �سدهما االأول والثاين يف الطعن رقم )2016/160م( - اأ�سواق  عليها 

لدى  �سحيفتها  باإيداع  )2012/447م(  رقم  الدعوى  ابتداء  اأقاموا   -  ........

الدائرة الثالثية باملحكمة االبتدائية م�سقط بتاريخ 2012/7/٨م طالبني: -

على  االطالع  مهمتها  تكون  حما�سبّية  خربة  ندب  الـمو�سوع  يف  الف�سل  وقبل   : اأوالاً

ا من عقد االإيجار الـمربم فيما بينهما وما بني..... )مورث الطاعنني يف  البند ثامناً

واأ�سواق  مركز  تكبده  ما  واحت�ساب  2011/٥/1م  بتاريخ  )2016/160م(  الطعن 

....... من خ�سائر ب�سبب عدم وفاء الـمدعى عليه )مورث الطاعنني 2016/160م( 

بالتزامه التعاقدي بت�سليم العني الـموؤجرة يف الـميعاد الـمتفق عليه اإبريل 2012م 

ا لـمدة اإيجارية خم�سة وع�سرين �سنة قابلة للتجديد. نظري ع�سرة اآالف �سهريًّ

بت�سليم  ا  عيناً التزامه  ......بتنفيذ  عليه  الـمدعى  باإلزام  الـمو�سوع  ويف  ا:  ثانياً

لهما  الق�ساء  مع  الذكر  �سالفة  الـموؤجرة  العني   ...... واأ�سواق  مركز  الـمدعيتني 

ا الأ�سرارهما الـمادية وثالثة ماليني ريال  بتعوي�س ع�سرة ماليني ريال ُعماين جرباً

ُعماين جلرب االأ�سرار الـمعنوّية مع االإلزام بالـم�ساريف وع�سرة اآالف ريال ُعماين 

مقابل اأتعاب الـمحاماة.

وبني  بينهما  الـمربم  االإيجار  عقد  من  ا  �سوراً لدعواهما  ا  �سنداً الـمدعيان  وقّدم 
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مقدم  با�ستالم  يقر  الـموؤجر  عن  �سادرة  اإي�ساالت  ومن  2011/٥/1م  بتاريخ   .....

االإيجار البالغ خم�سون األف ريال ُعماين مبوجب �سيكني موؤرخني 2011/٥/2٥م و 

2011/٨/13م وقد تاأ�س�ست الدعوى �سالفة الذكر على اأّن الـمباين قد اكتملت اإال 

مما  2012م  اإبريل  الـم�سروبة  الـمواعيد  يف  بالت�سليم  يلتزم  مل  عليه  الـمدعى  اأّن 

مكيفات  �سراء وتركيب  اأخرى على  اأطراف  مع  تعاقدتا  لكونهما  بالـمدعيتني  اأ�سر 

مركزية ومربدات واأرفف واأثاث وذلك لتجهيز ال�سوبر ماركت وافتتاحه يف يونيو 2012.

بالـمذكرة  )2012/447م(  رقم  الدعوى  �سحيفة  على   ...... عليه  الـمدعى  رد 

2012/12/24م وطلب رف�س الدعوى فيما زاد على مبلغ مقدم االإيجار  الـموؤرخة 

بجل�سة  اأودعها  فرعية  دعوى  �سحيفة  كذلك  وقدم  عماين  ريال  األف  خم�سون 

الـمو�سوع  ويف  �سكالاً  الفرعية  الدعوى  قبول  ختامها  يف  طلب  2012/12/24م 

الق�ساء بتقرير بطالن عقد االإيجار الـمربم يف 2011/٥/1م النعدام الـمحل ب�سبب 

ا طلب احلكم باإبطال  ا للجهالة واحتياطيًّ ا نافياً عدم حتديد العني الـموؤجرة حتديداً

عقد االتفاق الـمذكور لـما ت�سمنه من غنب وا�ستغالل فاح�س وكذلك لعدم تنا�سب 

االلتزامات الـمتقابلة.

ا  متهيدياً ا  حكماً م�سقط  االبتدائية  بالـمحكمة  الثالثية  الدائرة  اأ�سدرت  وحيث 

الـمبّينة  الـماأمورية  لتويل  ا  هند�سياً ا  خبرياً مبوجبه  ندبت  2013/2/2٥م  بجل�سة 

مبنطوق احلكم.

ا لوفاة الطرف االأول يف  وتواىل نظر الدعوى اأمام الدائرة االبتدائية م�سقط ونظراً

عقد االإيجار الـموؤرخ 2011/٥/1م الهالك ......... بتاريخ 2013/7/22م بح�سب 

ما جاء يف االإعالم ال�سرعي رقم )2013/1٨6م( الـمحكمة االبتدائية عربي ق�سم 

الرتكات ولهذا قام مركز واأ�سواق ....... بت�سحيح �سكل الدعوى مبوجب �سحيفة 

الق�ساء  طلبتا  2013/12/16م  بجل�سة  م�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  قّدمت 

ل�ساحلهما بالطلبات الواردة فيها, ثم اإّن اخلبري الهند�سي الـمنتدب يف الدعوى ح�سر 

ا منه للخ�سوم. بجل�سة 2014/3/17م وقّدم التقرير الـمطلوب منه للمحكمة ون�سخاً

وحيث قّدم الـمدعيان مركز واأ�سواق ...... مذكرة تعقيب على تقرير اخلبري وذلك 

بندب  الـمو�سوع  يف  الف�سل  وقبل   -: اأوالاً ختامها  يف  طلبتا  2014/3/31م  بجل�سة 

جراء  من  واأ�سرارهما  خ�سائرهما  تقييم  مهمته  تكون  الدعوى  يف  حما�سبي  خبري 

يف  الـموؤجرة  العني  بت�سليم  العقدي  التزامهم  الورثة  عليهم  الـمدعى  تنفيذ  عدم 
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ا:- يف الـمو�سوع اإلزام الـمدعى عليهم بتنفيذ التزامهم العقدي  اإبريل 2012م وثانياً

ح�سبما هو مبنّي يف العقد الـموؤرخ 2011/٥/1م.

العقد  ف�سخ  عن  الـمدعيتني  بتعوي�س  عليهم  الـمدعى  اإلزام  ا:-  احتياطياً ا:  ثالثاً

بالبند  عمالاً  جزائي(  )ك�سرط  ُعماين  ريال  ماليني  ثالثة  مببلغ  2011/٥/1م 

)٨( من العقد الـمربم يف 2011/٥/1م مع تعوي�سهما عّما حلقهما من اأ�سرار مادية 

عليهم  الـمدعى  اإلزام  مع  الـمحا�سبي  اخلبري  تقرير  عنه  ي�سفر  ما  ح�سب  ومعنوية 

برد مقّدم االإيجار خم�سون األف ريال ُعماين, ومت حجز الدعوى للحكم والذي �سدر 

م�سقط  االبتدائية  بالـمحكمة  الثالثية  الدائرة  وق�ست  2014/4/2٨م  بجل�سة 

اإىل  بحالتها  وباإحالتها  )2012/447م(  الدعوى  بنظر  ا  حملياً اخت�سا�سها  بعدم 

2014/٥/2٨م  بجل�سة  لنظرها  عربي  االبتدائية  بالـمحكمة  الثالثّية  الدائرة 

واأبقت الف�سل يف الـم�ساريف.

)201٥/49م(  بالرقم  قيدها  ومت  عربي  االبتدائية  للمحكمة  الدعوى  ووردت 

ويبني من حم�سر جل�سة 2014/12/3م اأّن الدائرة الثالثّية بالـمحكمة االبتدائية 

�سركة  الـمدخل  اخل�سم  واإعالن  )2012/164م(  رقم  الدعوى  ب�سم  اأمرت  عربي 

انعقدت  والتي  201٥/1/14م  جلل�سة  ثم  2014/12/17م  جل�سة  حل�سور   .......

201٥/1/27م  الـموؤرخة  الرد  مذكرة  وقّدمت   ....... �سركة  وكيل  فيها  وح�سر 

ا  تاأ�سي�ساً �سّدها  مطالبات  وجود  لعدم  مواجهتها  يف  الدعوى  رف�س  ختامها  يف  طلبت 

الدعوى رقم )201٥/49م( ثالثي عربي ينح�سر فيما بني مركز  اأّن مو�سوع  على 

واأ�سواق ...... من جانب والورثة من جانب اآخر واأّن �سركة ........ ح�سرت بناءاً 

على قرار الـمحكمة االبتدائية عربي اإدخالها يف الدعوى.

الدعوى  بالـمحكمة االبتدائية عربي احلكم يف  الثالثية  الدائرة  اأ�سدرت  وحيث 

)201٥/49م( وذلك بجل�سة 201٥/2/2٥م ق�سى:-

الـموؤجرة  العني  ي�سّلموا  اأن   ......... ورثة  عليهم  الـمدعى  باإلزام   -: ))اأوالاً 

الـمذكورة يف االأ�سباب مبا فيها من اإن�ساءات للمدعيتني اأ�سواق ..... ...... ومركز 

........ مع اإلزام �سركة ....... اأن تخلي الـموقع من ال�سواغل وت�سليمه للمدعيتني.

ُعماين  ريال  األف  مببلغ  الـمحاماة  باأتعاب  االأوائل  عليهم  الـمدعى  اإلزام  ا:-  ثانياً

والـم�ساريف.
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اأّن   )7( �سفحة  احلكم  اأ�سباب  واأوردت  طلبات((  من  ذلك  عدا  ما  رف�س  ا:-  ثالثاً

الـمحكمة قررت بجل�سة 2014/12/3م �سم ملف الدعوى التجارية )2014/164م( 

ا يف الدعوى )201٥/49م(. واأّن الـمحكمة اأدخلت مركز ........ خ�سماً

وحيث مل يلق هذا احلكم القبول لدى كل من 1- ..... و 2- مركز ........ 3- اأ�سواق 

201٥/16م  و  2010٥/13م  باالأرقام  باال�ستئنافات  فا�ستاأنفوه   ....... ومركز 

التجارية  الدائرة  اأ�سدرت  2016/1/20م  وبجل�سة  التوايل  على  201٥/17م  و 

منطوق  وجاء  الذكر  �سالفة  اال�ستئنافات  يف  احلكم  بعربي  اال�ستئناف  مبحكمة 

حكمها يف اال�ستئنافات كما يلي: -

ا: ويف مو�سوع اال�ستئنافني  , ثانياً : - بقبول اال�ستئنافات �سكالاً )حكمت الـمحكمة اأوالاً

رقمي )13 و201٥/16م(: -

ي�سّلموا . 1 اأن  من   ...... ورثة  اإلزام  من  به  ق�سى  فيما  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 

ا برف�س هذا  العني الـموؤجرة للمدعيني اأ�سواق ..... ومركز ....... والق�ساء جمدداً

الطلب.

تخلي . 2 باأن   ...... �سركة  اإلزام  ب�ساأن  به  ق�سى  فيما  الـم�ستاأنف  احلكم  بطالن 

الـموقع من ال�سواغل وت�سليمه للمدعني.

األف . 3 ومبلغ  اال�ستئنافني  م�ساريف  والثاين  االأول  �سدهما  الـم�ستاأنف  اإلزام 

وخم�سمائة ريال ُعماين اأتعاب الـمحاماة.

فيما  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )201٥/17م(  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  يف   - ا:  ثالثاً

ا باإلزام الـم�ستاأنف �سدهم ورثة  ق�سى به من رف�س طلب التعوي�س والق�ساء جمدداً

........ باأن يوؤدوا للم�ستاأنفني مبلغ وقدره مائة وثمانية وع�سرون األف وثالثمائة 

ا )12٨.3٥0 ر. ع( وذلك فيما اآل اإليهم من تركة مورثهم كل  وخم�سون رياالاً عمانيًّ

بح�سب ن�سيبه ال�سرعي واألزمتهم الـم�ساريف وخم�سمائة ريال ُعماين مقابل اأتعاب 

الـمحاماة.

الـمحكمة  اإىل  االإيجار  مقّدم  قيمة  برد  االحتياطي  الطلب  باإحالة   - ا:  رابعاً

االبتدائية التي اأ�سدرت احلكم الـم�ستاأنف لتف�سل فيه على النحو الـمبنّي باالأ�سباب 

وحددت لنظره جل�سة 2016/2/1٥م.
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وجاءت اأ�سباب احلكم الـمطعون فيه لـما ق�سى به يف الفقرة )2( اأّن حكم حمكمة 

الدرجة االأوىل ق�سى باإلزام مركز ....... باإخالء العني مو�سوع الدعوى دون طلب 

من   )117( للمادة  ا  وفقاً تكن  مل   ...... مركز  اإدخال  اإجراءات  اأّن  ولكون  اأحد  من 

قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية والتي اأوجبت على الـمحكمة االأمر باإدخال 

ا يف الدعوى واحلاالت الـمذكورة يف الـمادة واأّن على الـمحكمة حتديد  طرف خ�سماً

الطرف الـملزم بالقيام باإجراءات االإدخال والذي عليه طلب اإدخال الطرف الذي 

�سحيفة  باإيداع  اأي  الدعاوى  لرفع  الـمعتادة  باالإجراءات  وذلك  الـمحكمة  عّينته 

لدى اأمانة �سر الـمحكمة وانتهى احلكم الـمطعون فيه بهذا ال�سدد اأن مركز واأ�سواق 

واأّن   ...... بالن�سبة الإدخال مركز  الدعوى  رفع  اإجراءات  باتباع  يقوما  ...... مل 

ا ومل يوجه اإليه طلب مما يكون معه الق�ساء  ا لذلك - لي�س خ�سماً مركز...... - تبعاً

يف احلكم االبتدائي باإلزامه باإخالء العني هو ق�ساء باطل مل ي�سانده طلب.

2011/٥/1م و  الـموؤرخني  الـمطعون فيه حول العقدين  اأ�سباب احلكم  كما ورد يف 

اأورد   , التوايل  ...... على  ..... ومركز  واأ�سواق  الـمربمني مع مركز  2013/1/1م 

بتاريخ  ال�سادر  عري�سة  على  االأمر  الأن  ا  �سحيحاً انعقد  كليهما  اأّن  �ساأنهما  يف  احلكم 

2012/12/12م مبنع مورث الـمدعى عليهم من الت�سّرف باالإيجار يف العني مو�سوع 

الدعوى هو اأمر له حجّيته وذلك على �سوء عدم التظّلم منه عمالاً بالـمادة )193( 

على  االأمر  اأن  ذلك  من  ينال  ال  واأّنه  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من 

ا لـمتطلبات  ا وفقاً العري�سة الـمذكور جاء بالـمخالفة لطلب �سابق واأّنه مل يكن م�سبباً

الـمادة )191( من ذات القانون.

وخل�س احلكم الـمطعون فيه ل�سّحة العقد الـمربم مع مركز ..... .. كما اأورد احلكم 

2013/3/1م بني  اأّن العقد الـمربم  الـمطعون فيه يف �ساأن الـمفا�سلة بني العقدين 

واالأجدر  االأف�سل  العقد  هو   ...... مركز  وبني  حياته  اإبان  عليهم  الـمدعى  مورث 

2011/٥/1م بني  باحلماية لكونه قد �سّجل لدى البلدية بعك�س العقد الـمربم يف 

مورث الـمدعى عليهم ومركز اأ�سواق ...... وجاء يف اأ�سباب احلكم الـمطعون فيه حول 

اأّن مركز..... و�سع يده على العني الـموؤجرة واأ�ساف  2013/3/1م  اأف�سيلة العقد 

لها مباين على م�ساحة )1963 م.م( واأعد تلك الـمباين وجّهزها لال�ستخدام وقام 

كذلك باإبرام العديد من عقود االإيجار مع جتار وم�ستثمرين للعمل داخل الـمبنى 

وخل�ست اأ�سباب احلكم الـمطعون فيه اإىل ا�ستحالة التنفيذ العيني واأّنه من االأوفق 

لـمركز واأ�سواق ...... هو جرب اأ�سرارهما بطريق التعوي�س واأورد احلكم الـمطعون 



– 1326 –

فيه �سفحة )21( اأّن التعوي�س العادل لـمركز واأ�سواق ...... هو مبلغ )3٥0.12٨ 

ر.ع( واأورد احلكم الـمطعون فيه مفردات هذا الـمبلغ على �سفحتي )7( و )٨( ومن 

ا. ا مادياً �سمن الـمفردات مبلغ خم�سون األف ريال ُعماين تعوي�ساً

وحيث اإّن حكم حمكمة اال�ستئناف عربي - �سالف الذكر - مل يلق القبول لدى ورثة 

......... فطعنوا فيه بالنق�س بالطعن رقم )2016/160م( الذي اأودعت �سحيفته 

 - الطاعنني  وكيل  من  موقعة  2016/2/16م  بتاريخ  العليا  الـمحكمة  �سر  اأمانة 

....... - مبوجب �سند وكالة يجيز له ذلك واأبرز ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة 

الـمقررين قانوناًا وقد بني الطعن )2016/160م( على ثالثة اأ�سباب كاالآتي: -

وتاأويله  تطبيق  يف  واأخطاأ  القانون  فيه  الـمطعون  احلكم  خالف   - االأول:  ال�سبب 

عندما األزم الورثة الطاعنني بالطعن �سالف الذكر بتعوي�س اأ�سواق ومركز ....... 

اأّن  لذلك  بياناًا  وجاء  مورثهم  تركة  من  اإليهم  اآل  فيما  وذلك  )2٨.3٥0ر.ع(  مببلغ 

واأّن  العقدّية  الـم�سوؤولية  اأركان  ل�ساحلهما  تتوفر  مل  بالتعوي�س  لهما  الـمحكوم 

ا على الطاعنني  عقد االتفاق الـموؤرخ 2011/٥/1م هو عقد باطل ال يرتب التزاماً

بت�سليم العني مو�سوع الدعوى ومن ثّم فقد اأخطاأ احلكم الـمطعون فيه عندما اأ�س�س 

التعوي�س الـمذكور على ف�سل الطاعنني واإخاللهم بااللتزامات.

ال�سبب الثاين: -

ا للثابت  �سدر احلكم الـمطعون فيه وهو م�سوب بعيوب الف�ساد يف اال�ستدالل وخمالفاً

باالأوراق وم�ستندات الدعوى وعدم حت�سيل وقائع الدعوى لكون اأّن احلكم الـمطعون 

فيه اتبع اخلبري الـمنتدب يف الدعوى والذي خل�س يف تقريره اإىل الـمبالغ الواردة 

يف تقريره والتي اأخذ بها احلكم الـمطعون فيه دون وجه حق ولعدم �سّحة م�سّوغات 

ا�ستحقاق تلك الـمبالغ وكما اأّن احلكم الـمطعون فيه مل يبنّي االأ�س�س التي قّدر واحت�سب 

ا مقداره ثمانون األف ريال ُعماين ل�سالح مركز واأ�سواق ....... مبوجبها تعوي�ساً

ا بعيبي الق�سور الـمبطل لالأحكام  ال�سبب الثالث: - جاء احلكم الـمطعون فيه م�سوباً

ا بل يجب اأن  وخمالاً بحق الدفاع وجاء بياناًا لذلك اأّن احلكم ال يكفيه اأن يكون م�سبباً

الدعوى وقد جاء  اأوراق  ا من  �سائغاً ا  ا�ستخال�ساً اأ�سبابه �سحيحة وم�ستخل�سة  تكون 

ا على اأ�سباب منبتة  الق�ساء لـمركز واأ�سواق ....... بتعوي�س )12٨.3٥0 ر.ع( بناءاً

ال�سلة للثابت باالأوراق.
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وقد مت اإعالن الـمطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن )2016/160م( فرد مركز واأ�سواق 

...... على ال�سحيفة بالـمذكرة الـموؤرخة 2016/12/19م طلبتا رف�س الطعن كما 

رد مركز ..... ..... على �سحيفة الطعن بالـمذكرة الـموؤرخة 2017/1/1٨م طلب 

ا رف�س الطعن. اأي�ساً

اأ�سواق  لدى  قبوالاً   - ا  اأي�ساً  - الذكر  �سالف  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  يجد  مل  كما 

الذي  )2016/197م(  رقم  بالطعن  النق�س  بطريق  فيه  فطعنتا   ...... ومركز 

اأودعت �سحيفته لدى اأمانة �سر الـمحكمة العليا بتاريخ 2016/2/29م موقعة من 

 ....... مكتب  لدى  يعمل  والذي  العليا  الـمحكمة  لدى  الـمقبول   ....... الـمحامي 

للمحاماة واال�ست�سارات القانونية وكيل الطاعنتني مبوجب �سند وكالة يجيز له ذلك 

وقّدم �سورة من الوكالة وما يفيد �سداد الر�سم والكفالة الـمقررين قانوناًا وقد ُبني 

الطعن )2016/197م( على ما يلي من اأ�سباب: -

ال�سبب االأول:- خمالفة احلكم الـمطعون فيه للثابت يف االأوراق والق�سور يف الت�سبيب 

وجاء بياناًا لذلك اأّن احلكم الـمطعون فيه ق�سى �سفحة )12( من اأ�سبابه بعدم قبول 

اأن ق�سى  ا يف الدعوى )2014/49م( مما ترتتب عليه  اإدخال مركز ....... خ�سماً

اأول درجة الذي كان قد ق�سى ل�سالح  الـمطعون فيه ببطالن حكم حمكمة  احلكم 

الطاعنتني باإخالء مركز ...... للعني مو�سوع الدعوى وبت�سليمها للطاعنتني خالية 

ا يف الدعوى )2014/49م(  من ال�سواغل, واأ�س�ست ذلك باأن مركز ....... لي�س خ�سماً

االإجراءات  قانون  من   )117( الـمادة  يف  الـمقرر  بالطريق  اخت�سامه  يتم  مل  اإذ 

الـمدنية والتجارية مبوجب �سحيفة وفق االإجراءات الـمعتادة لرفع الدعوى.

وترى الطاعنتان من خالل �سرد بيان ال�سبب االأول �سالف الذكر اأّن الطاعنتني قامتا 

باخت�سام مركز ...... يف الدعوى االبتدائية رقم )2012/164م( التي كانتا قد 

اأقامتاها �سد مورث الـمطعون �سدهم االأوائل الذي كان على قيد احلياة عند اإقامة 

الدعوى )2012/164م( واأّن الـمحكمة االبتدائية عربي قررت �سم ملف الدعوى 

)2012/164م( للدعوى رقم )2014/49م( اإال اأّن احلكم الـمطعون فيه مل يتعّر�س 

ذلك  فعلت  اأنها  ولو  )2012/164م(  رقم  للدعوى  للوقائع  �سرده  يف  وال  اأ�سبابه  يف 

ال�ستبان لها اأّن الطاعنتني اخت�سمتا مركز ...... وطالبتا باإخالئه من العني مو�سوع 

الدعوى وبالتايل كان باالإمكان انتفاء �سبب اإبطال احلكم الـمطعون فيه لق�ساء اأول 

اإىل  انتهى  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  واإذ   ...... لـمركز  باإخالئه  يتعلق  فيما  درجة 
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عدم قبول االإدخال وبطالن احلكم االبتدائي الذي ق�سى يف جانب منه اإخالء مركز 

....... للعني مو�سوع الدعوى دون التحقق من اإجراءات اإدخال الطاعنتني لـمركز 

...... من خالل الدعوى )2012/164م( ابتدائي عربي وانتهى من ثم اإىل بطالن 

احلكم االبتدائي الـمتعلق باإخالء مركز ...... ومن ثم يكون احلكم الـمطعون فيه 

قد �سابه مبخالفة الثابت باالأوراق والق�سور يف الت�سبيب.

ال�سبب الثاين: - الق�سور يف الت�سبيب لالإخالل بحق الدفاع وخمالفة الثابت باالأوراق 

وذلك من وجهني اأولهما اأّن احلكم الـمطعون فيه مل يح�سن الرد على دفاع الطاعنتني 

اأّن العقد الـمربم يف 2013/3/1م فيما بني مورث الـمطعون �سدهم االأوائل ومركز 

....... قد ولد باطالاً لكونه انعقد بعد �سدور االأمر على عري�سة ال�سادر من قا�سي 

من  االأوائل  �سدهم  الـمطعون  مورث  مبنع  2012/12/12م  بتاريخ  الوقتّية  االأمور 

اإبرام اأي عقد اآخر عن ذات العني مو�سوع الدعوى اإىل اأن ي�سدر حكم فيها اإذ اأورد 

حجّيته  له  الـمذكور  عري�سة  على  االأمر  اأّن  ال�ساأن  هذا  يف  فيه  الـمطعون  احلكم 

طالـما اأّنه مل يتم اإلغاوؤه اأو بطالنه واأّنه مل يعلن لـمورث الـمطعون �سدهم االأوائل 

اأثارته  اأّن احلكم الـمطعون فيه مل ياأبه لـما  2013/1/23م وثاين الوجهني  اإال يف 

الطاعنتان وهو اأّن الـمورث كان على علم ب�سدور االأمر على عري�سة 2012/12/12م 

وذلك عن طريق ابنه بتاريخ 2013/1/٨م والذي رف�س اال�ستالم واأّن هذا كّله ثابت 

لهذا  فيه  الـمطعون  احلكم  فطن  ولو  عام  موظف  فيه  اأعده  ومما  التنفيذ  مبح�سر 

الدفاع لـما كان قد انتهى اإىل اأّن اإعالن مورث الـمطعون �سدهم االأوائل مبا �سدر يف 

االأمر على عري�سة قد مت يف 20103/1/23م.

ال�سبب الثالث:- الف�ساد يف اال�ستدالل واخلطاأ يف االإ�سناد, واأوردت الطاعنتان بياناًا 

لذلك اأنه ما دفعتا ب�سوء نّية مركز ...... عندما تعاقد مع مورث الـمطعون �سدهم 

االأوائل واأّن دليل �سوء النّية يتمثل يف اأن هنالك الفتات با�سم الطاعنتني على الـموقع 

ا لالفتات وتناق�س احلكم الـمطعون فيه عندما اأورد �سمن  وقّدمت الطاعنتان �سوراً

اأ�سبابه اأّن الطاعنتني قدمتا دليالاً على ذلك وتارة اأخرى يقرر احلكم الـمطعون فيه 

اأّن الدفاع �سالف الذكر مر�سل مل ي�سانده دليل وهذا الذي اأورده احلكم الـمطعون 

فيه ينطوي على التناق�س يف االأ�سباب.

احلكم  اأّن  ال�سبب  لهذا  بياناًا  وجاء  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  الرابع:-  ال�سبب 

اأّن  واأول �سفحة )1٨(  اآخر �سفحة )17(  �سليمة  نتيجة  اإىل  انتهى  الـمطعون فيه 
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ا عن ذلك اأورد احلكم الـمطعون فيه  ا ورغماً العقد الـموؤرخ 2014/٥/1م جاء �سحيحاً

لـمركز  الـموؤجرة  العني  االأوائل ت�سليم  الـمطعون �سدهم  الورثة  اأّنه ي�ستحيل على 

واأ�سواق ...... , واأّن هذا الذي اأورده احلكم الـمطعون فيه خمالف للقانون يف ظل 

ثبوت �سوء نّية مركز اللولو ....... الذي مت�ّسكت به الطاعنتان من خالل علم مركز 

...... بعقد الطاعنتني الـموؤرخ 2011/٥/1م وذلك من خالل الالفتات على الـموقع  

اأن  يعني  مما  والـمقاول  اال�ست�ساري  ا�سم  مع  هنالك  بو�سعها  الطاعنتان  قامت  التي 

طلب التنفيذ العيني للعقد الـموؤرخ 2011/٥/1م هو الو�سيلة القانونية لرفع ال�سرر 

وا�ستطردت  فيه  الـمطعون  احلكم  به  ق�سى  الذي  التعوي�س  ولي�س  الطاعنتني  عن 

العقد  التزامات  تنفيذ  باأن   ....... مركز  ل�سالح  القول  ي�ست�ساغ  ال  اأّنه  الطاعنتان 

2011/٥/1م م�ستحيالاً مع ثبوت علم مركز ...... بوجود العقد 2011/٥/1م واأّن 

هذا العقد مل يف�سخ ومع ذلك عر�س مركز ...... قيمة اإيجارية م�ساعفة لـمورث 

الـمطعون �سدهم االأوائل مما دفع االأخري على توقيع العقد الـموؤرخ 2013/3/1م 

يف  الـمتمثل  يداه  جنت  ما  وزر  يتحمل  االأخري  فاإّن  ولهذا   ............. مركز  مع 

علمه  ثبوت  مع  2013/3/1م  يف  �سدهم  الـمطعون  مورث  مع  التعاقد  على  اإقدامه 

بتعاقد الطاعنتني مع مورث الـمطعون �سدهم االأوائل يف 2011/٥/1م.

اجلزائي  ال�سرط  تطبيق  يراعي  مل  فيه  الـمطعون  احلكم  اأّن  ال�ساد�س:-  ال�سبب 

)التعوي�س االتفاقي( الوارد يف البند )٨( من العقد الـموؤرخ 2011/٥/1م رغم ثبوت 

قيام مورث الـمطعون �سدهم االأوائل بنق�س عقده مع الطاعنتني باإرادته الـمنفردة 

مما كان معه على الـمحكمة الـمطعون يف حكمها اإعمال ال�سرط اجلزائي اأو التعوي�س 

االتفاقي الوارد يف البند )٨( من العقد 2011/٥/1م وبالـمخالفة لل�سرط اجلزائي 

ريال  األف  مائة  مببلغ  الطاعنتني  بتعوي�س  فيه  الـمطعون  احلكم  ق�سى  الـمذكور 

ُعماين عن ال�سررين الـمادي والـمعنوي بناء على القواعد العامة الـمقررة لتقدير 

العقد  من   )٨( البند  ت�سمنه  الذي  اجلزائي  لل�سرط  �سافرة  خمالفة  يف  التعوي�س 

بالـمذكرة  االحتياط  �سبيل  على  باإعماله  الطاعنتني  قّدمت  والذي  2011/٥/1م 

الدعوى  يف  م�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  2014/3/31م  بجل�سة  الـمقّدمة 

ثم  عربي  االبتدائية  الـمحكمة  اإىل  اإحالتها  قبل  )2012/447م(  االبتدائية 

مت�ّسكت الطاعنتان - وعلى �سبيل االحتياط - بال�سرط اجلزائي من خالل الـمذكرة 

الواردة للمحكمة االبتدائية عربي بتاريخ 201٥/2/4م وهي اآخر مذكرة ت�سمنت 

الطلبات اخلتامية للطاعنتني �سّرحت بها الـمحكمة االبتدائية عربي منذ جل�سة 
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201٥/1/2٨م التي مت فيها حجز الدعوى للحكم بجل�سة 201٥/2/2٥م.

وحيث مت اإعالن مركز ......  ب�سحيفة الطعن )2016/197م( فرد عليها بالـمذكرة 

الورثة  اإعالن  مت  كما  الطعن  رف�س  ختامها  يف  طلب  2016/12/19م  الـموؤرخة 

الـمطعون �سدهم االأوائل ب�سحيفة الطعن )2016/197م( وردوا عليها بالـمذكرة 

الطاعنتان  عّقبت  ثّم  الطعن  رف�س  ختامها  يف  التم�سوا  2016/12/20م  الـموؤرخة 

احلكم  نق�س  ختامها  يف  طلبتا  2017م  يناير   12 و   1٥ الـموؤرختني  بالـمذكرتني 

الـمطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل الـمحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد 

حمكمة  من  ال�سادر  احلكم  اأّن  الـمذكورتني  الـمذكرتان  وت�سّمنت  مغايرة  بهيئة 

الدرجة االأوىل �سادف �سحيح الواقع والقانون وفيه اإعمال للبند الثاين من العقد 

2011/٥/1م الذي يلزم مورث الـمطعون �سدهم االأوائل ت�سليم الـمباين يف موعد 

اأق�ساه اإبريل 2012م واأّن الـملزم بت�سجيل العقد هو مورث الـمطعون �سدهم االأوائل 

مذكرة التعقيب الـموؤرخة 2017/2/1م ت�سمنت اأّن مورث الـمطعون االأوائل كان قد 

ا يف  �سّلم ممثل الطاعنتني مذكرة موؤرخة 2012/6/16م لعدم رغبته الـم�سي قدماً

العقد 2011/٥/1م واأّن ممثل الطاعنتني رف�س التوقيع على الـمذكرة.

واجلهات   ..... لـمركز  اإرهاق  فيه  الطاعنتان  تن�سده  الذي  العيني  التنفيذ  واأّن 

االأخرى الـمتعاقدة معه وطلبوا يف ختامها رف�س الطعن.

2017/2/9م  بتاريخ   ...... مركز  من  الواردة  بالـمذكرة  الـمذكرات  واختتمت 

اإرهاق  وفيه  ممكن  غري  الطاعنتان  به  تطالب  الذي  العيني  التنفيذ  اأّن  ت�سمنت 

حاز   ...... مركز  الأن  الطاعنتني  عقد  من  اأف�سل   ........ مركز  عقد  واأّن  للمدين 

العني الـموؤجرة ومت ت�سجيل العقد لدى اجلهات الـمعنّية احلكومية.

الـمـحـكـمـة

وحيث قررت الـمحكمة �سم الطعن رقم )2016/197م( للطعن رقم )2016/160م( 

لالرتباط ولي�سدر فيهما حكم واحد.

وحيث ا�ستوفى الطعنان جميع االأو�ساع الـمقررة لهما قانوناًا, ويتعنّي من ثّم قبولهما 

من حيث ال�سكل.

: يف مو�سوع الطعن رقم )2016/197م(:- اأوالاً

الطعن  باأ�سباب  جاء  ما  مبجمل  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اإّن  وحيث 
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)2016/197م( فهو �سديد ويف حمّله ذلك الأن مركز ...... - الـمطعون �سده الثاين 

ا ال يقبل التجزئة  - مرتبط بالـمطعون �سدهم االأوائل ورثة الـمرحوم ... - ارتباطاً

مورث  مع   ...... مركز  اأبرمه  الذي  2013/3/1م  الـموؤرخ  العقد  خالل  من  وذلك 

الـمطعون �سدهم االأوائل ومو�سوعه اإيجار ذات الـمبنى الذي �سبق اأن قام بتاأجريه 

يف  طلبتا  قد  الطاعنتان  وكانت  2011/٥/1م  الـموؤرخ  العقد  مبوجب  للطاعنتني 

الـموؤجر  الـمبنى  بت�سليمهما  االأوائل  �سدهم  الـمطعون  اإلزام  االبتدائية  دعواهما 

ا للعقد 2011/٥/1م ولـما كان مركز ....... هو احلائز للمبنى مبوجب عقد  تنفيذاً

االإيجار 2013/3/1م واأّن ت�سليم الـمبنى ال يكتمل اإال باإخالئهم وحتى يكون احلكم 

لالأثر  ا  اأو ل�ساحله وتفادياً  ....... الدعوى حّجة على مركز  �سوف ي�سدر يف  الذي 

الن�سبي حلجّية االأحكام فاإّن الـمحكمة االبتدائية عربي الدائرة الثالثية قامت 

الدعوى االبتدائية  اأ�سباب حكمها يف  ما يبني من  2014/12/3م - ح�سب  بجل�سة 

للدعوى  )2012/164م(  رقم  االبتدائية  الدعوى  ب�سم  قامت   -  )7( �سفحة 

عمالاً   ..... مركز  واأدخلت  وال�سبب  والـمو�سوع  اخل�سوم  الرتباط  )201٥/49م( 

اأّن الذي مل يت�سح  بالـمادة )117( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية بيد 

 , اأم ال  اإذا كانت الـمحكمة االبتدائية عربي قد راعت الـمقرر بالـمادة )117(  ما 

اأمرت  االبتدائية قد  الـمحكمة  كانت  اإذا  ما  منها  يبني  الـمتاحة ال  االأوراق  اأّن  اأي 

مركز  اخت�سام  اإجراءات  باتخاذ  )2012/164م(  رقم  الدعوى  يف  الـمدعيتني 

....... باالإجراءات الـمعتادة لرفع الدعوى اأي بتقدمي �سحيفة تودع الأمانة �سر 

الـمحكمة االبتدائية من عدمه ... وقد خلت االأوراق الـمتاحة من ملف الدعوى 

رقم )2012/164م( وبالتايل فاإّن التاأكد من �سّحة اإجراءات اإدخال مركز ....... 

من عدمه ال ميكن الوقوف عليه اإال من خالل االطالع على ملف الدعوى االبتدائية 

رقم )2012/164م( اإال اأّن الـمحكمة الـمطعون يف حكمها انتهت على �سفحة )12( 

ا يف الدعوى غري مقبول �سكالاً  اإدخال مركز ...... خ�سماً اأّن  اأ�سباب حكمها اإىل  من 

وق�ست بذلك واأوردت اأ�سباب هذا الق�ساء اأّن الدائرة الثالثية بالـمحكمة االبتدائية 

عربي مل تتبع االإجراءات التي ر�سمها القانون الذي اأوجب اأن يكون اإدخال اخل�سم 

يف الدعوى مبوجب �سحيفة اإدخال تودع لدى اأمانة �سر تلك الـمحكمة.

ولـما كان ق�ساء الـمحكمة الـمطعون يف حكمها بعدم قبول اإدخال مركز ..... قد 

اأ�سدره احلكم الـمطعون فيه دون التحقق من ماهية اإجراءات االدخال يف الدعوى 

رقم )2012/164م( والتي لي�س باالأوراق ما يفيد اأّن الـمحكمة الـمطعون يف حكمها 
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من  للتاأكد  جمرياتها  على  واالطالع  )2012/164م(  رقم  الدعوى  �سم  طلبت  قد 

مركز  اإدخال  قبول  بعدم  حكمها  اأ�سدرت  بل  عدمها  من  االإدخال  اإجراءات  �سحة 

الـم�ستاأنف فيما ق�سى به من  ..... �سكالاً ورتبت على �سدور حكمها ببطالن احلكم 

اإلزام مركز ...... باإخالء الـموقع  من ال�سواغل وت�سليمه للمدعيتني , بينها اأّنه كان 

على الـمحكمة الـمطعون يف حكمها وقبل اأن ت�سدر ق�ساءها بعدم قبول االإدخال وما 

ترتب عليه من بطالن احلكم االبتدائي فيما ق�سى به من اإخالء مركز ..... كان 

عليها اأن حتقق يف االإجراءات التي اتخذتها الـمحكمة االبتدائية عربي الـمتعلقة 

باالإدخال وذلك من خالل �سم ملف الدعوى رقم )2012/164م( تلك الدعوى التي 

كانت الطاعنتان قد اأقامتاها لدى الـمحكمة االبتدائية عربي �سد مورث الـمطعون 

�سدهم االأوائل ,, ولـّما مل تقم الـمحكمة الـمطعون يف حكمها بهذا الواجب بل اأ�سدرت 

احلكم  ببطالن  ق�ساءها  ذلك  على  ورتبت   ...... مركز  اإدخال  قبول  بعدم  حكمها 

 ....... مركز  باإخالء  االبتدائي  احلكم  به  ق�سى  الذي  الطاعنتني  ل�سالح  ال�سادر 

ا من ال�سواغل ومن ثّم يكون احلكم الـمطعون فيه  للعقار وبت�سليمه للطاعنتني خالياً

وبحق قد خالف القانون والثابت باالأوراق و�سابه الق�سور الـمبطل لالأحكام.

وحيث اإّنه عن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبخالفته للقانون عندما اأهدر البند 

ا  تعوي�ساً ت�سّمن  البند  ذلك  اأّن  اأ�سا�س  على  2011/٥/1م  الـموؤرخ  العقد  من  الثامن 

ا واأّن احلكم الـمطعون فيه ق�سى بتعوي�س مادي ومعنوي مائة األف ريال ُعماين  اتفاقياً

الـموؤرخة   - اخلتامية  مذكرتهما  اأودعتا  الطاعنتان  واأّن   )٨( للبند  بالـمخالفة 

ا  طلباً الـمذكرة  تلك  وت�سمنت  م�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  2014/3/31م 

ا  ا بالتنفيذ العيني للعقد الـمربم يف 2011/٥/1م وت�سمنت تلك الـمذكرة طلباً اأ�سليًّ

ا التم�ستا فيه الق�ساء لهما مبقت�سى ال�سرط اجلزائي يف حالة عدم احلكم  احتياطياً

لهما بالتنفيذ العيني.

وحيث اإّن النعي على احلكم الـمطعون فيه بهذا ال�سبب فهو �سديد ويف حمّله اإذ اأّن 

ت  الـمقرر بالـمادة )231( الفقرة الثانية قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية ن�سّ

على اأّن حمكمة اال�ستئناف اإذا األغت احلكم ال�سادر يف الطلب االأ�سلي وجب عليها اأن 

تعيد الق�سّية اإىل الـمحكمة التي اأ�سدرته لتف�سل يف الطلبات االحتياطية,,, ومتى 

كان ذلك وكانت حمكمة الدرجة االأوىل قد ق�ست ل�سالح الطاعنتني بالطلب االأ�سلي 

2011/٥/1م مما حجب عنها الطلب االحتياطي ولذا  للعقد  العيني  التنفيذ  وهو 

اإىل  انتهى  فيه  الـمطعون  اإّن احلكم  ثم   , ت�ستنفذ واليتها  كلمتها ومل  فيه  فلم تقل 
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خالف ما راآه حكم الدرجة االأوىل ومن ثّم اأ�سدرت الـمحكمة الـمطعون يف حكمها 

ثّم  ومن  العيني  بالتنفيذ  الـمتعلق  االأوىل  الدرجة  حمكمة  حكم  باإلغاء  ق�ساءها 

ا بها اإعادة الق�سّية اإىل حمكمة الدرجة االأوىل ال�ستنفاد واليتها يف  فقد كان حرياً

الطلب االحتياطي وذلك على �سوء ما جاء يف البند )٨( حيث ثبت باالأوراق مت�ّسك 

الطاعنتني يف ختام مذكراتهما بالطلبني االأ�سلي واالحتياطي..

ومتى كان ذلك وكان احلكم الـمطعون فيه قد تعّر�س لتعوي�س الطاعنتني باحلكم لهما 

مببلغ مائة األف ريال ُعماين عن ال�سررين الـمادي واالأدبي, ومن ثّم فاإّن هذا الق�ساء 

الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )231( الـمادة  ن�س  ويخالف  حمّله  غري  يف  يكون 

ا ينطوي على  والتجارية ولكون اأّن الق�ساء ال�سادر من الـمحكمة الـمطعون فيها اأي�ساً

ينعقد  االحتياطي  الطلب  بنظر  االخت�سا�س  اإّن  بل  لها,  لي�س  الخت�سا�س  اأخذها 

لـمحكمة الدرجة االأوىل التي لها ال�سلطة واحلق يف نظره وذلك بعد الرجوع للبند 

�سرط  على  ا�ستماله  من  للتاأكد  2012/٥/1م  العقد  وهو  الطرفني  قانون  من   )٨(

جزائي من عدمه ومتى كان احلكم الـمطعون فيه قد خالف هذا النظر ومن ثّم يكون 

يف غري حمّله, ومن جماع كل ما �سلف فاإّن النعي على احلكم الـمطعون فيه مبجمل ما 

جاء يف اأ�سباب الطعن رقم )2016/197م( هو نعٌي �سديد ويف حمّله, ومتى كان ذلك 

وكان احلكم الـمطعون فيه ال ميكن جتزئته ومرتبط االأو�سال مما يرتتب معه نق�سه 

اأ�سدرت  التي  الـمحكمة  اإىل  االإحالة  مع  بذلك  الـمحكمة  هذه  وتق�سي  ا  كلياً ا  نق�ساً

احلكم لتحكم يف الدعوى من جديد بهيئة مغايرة.

واأما بالن�سبة للطعن رقم )2016/160م( الـمرفوع من الورثة فلـّما كان الثابت من 

احلكم ال�سادر يف الطعن رقم )2016/197م( الـمقام من مركز واأ�سواق ..... طعنا 

ا  على احلكم الـمطعون فيه اأّن هذه الـمحكمة ق�ست بنق�س احلكم الـمطعون فيه نق�ساً

بهيئة  جديد  من  الدعوى  يف  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  الـمحكمة  اإىل  واالإحالة  ا  كلياً

زوال احلكم  فيه يرتتب عليه  الـمطعون  نق�س احلكم  وكان  كان ذلك  ولـما  مغايرة, 

الـمطعون فيه واعتباره كاأن مل يكن ومن ثّم فاإّن الطعن رقم )2016/160م( الـمقام 

من ورثة ....... قد زال حمّله ومل تعد هنالك خ�سومة يف الطعن بني الطرفني مما 

يتعنّي معه الق�ساء باعتبار خ�سومة الطعن بني االأطراف منتهية.

رقم  الطعن  مو�سوع  يف  انتهت  وقد  الـمحكمة  فاإّن  الـم�ساريف  عن  اإّنه  وحيث 

فاإّنها  الذكر  ال�سالف  النحو  على  فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  )2016/197م( 
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اإىل  تق�سي باأن يتحمل الـمطعون �سدهما االأوائل والثاين الـم�ساريف ورد الكفالة 

الطاعنتني.

الطاعنني  الورثة  تلزم  الـمحكمة  فاإّن  )2016/160م(  رقم  للطعن  بالن�سبة  واأما 

بالـم�ساريف ورد الكفالة اإليهم. 

فلهذه االأ�سباب

- : حكمت الـمحكمة اأوالاً

يف الطعن رقم )2016/197م( بقبوله �سكالاً ويف الـمو�سوع بنق�س احلكم الـمطعون 

ا واإحالة الدعوى اإىل الـمحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد  ا كلياً فيه نق�ساً

بهيئة مغايرة واألزمت الـمطعون �سدهم االأوائل والثواين بالـم�ساريف ورد الكفالة 

اإىل الطاعنني.

ا:- ثانياً

الطاعنني  واألزمت  منتهية  الطعن  خ�سومة  باعتبار  2016/160م(  رقم  الطعن  يف 

بالـم�ساريف ورد الكفالة اإليهم.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/4/24م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد, واأحمد بن عيا�س اجلندوبي, ونور الدين 

بن املكي خليفي, وعاطف املاأمون عبد ال�سالم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)246(

الطعن رقم 2017/٥0٨م

دعـــوى  -  – تكييف(  موحد-  منوذج  )مقاولة-  عقد   – قاعدة(  )تنازل-  حكم 

)م�ساألة فنية – خربة(  

اأن )من �سعى يف نق�س ما مت على  - حتكم التنازل قاعدة فقهية كلية تن�س على 

الـمطعون  �سعي  يرد  اأن  احلق  العدالة  من  كان  لذا  عليه(  مردود  ف�سعيه  يديه 

�سدها دون نكث ما غزلته بيديها االأمر الذي تطلب معه الطاعنة نق�س احلكم 

الـمطعون فيه هذه اجلزئية حتديدا.

م�ساألة  - اأنها  رغم  النظر  حمل  الـمقاولة  عقد  على  الـموحد  العقد  بنود  اإعمال 

لها وكما ال تعلم الطاعنة ما هي ال �سلة لهما  الت�سدي  قانونية بحتة ال يحق 

اإداريا ح�سب تعريفه حتى  الـمربم لي�س عقدا  العقد  اإن  اأي  ما  بجهة حكومية 

ي�سقط عليه بنود العقد الـموحد واأحكامه.

اإذا كان مو�سوع الدعوى من امل�سائل الفنية البحتة التي ال تدخل يف دائرة معرفه  -

الـمحكمة القانونية فانه يتعني عليها اال�ستعانة باخلربة الفنية من هذا املجال 

وتقدير القون التدليلية لتقارير اخلرباء الفنية عند تقدميها يف الدعوى ولـما 

يعني  مما  القانون  �سحيح  جتنب  يكون  فاإنه  ذلك  فيه  الـمطعون  احلكم  جتاهل 

وحتكم الـمادة )260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية نق�سه.

الــوقـائــع

والطاعنة   )2017/٥0٨( رقم  الطعن  يف  �سدها  الـمطعون  اأن  يف  الوقائع  تتح�سل 

يف الطعن رقم )2017/٥23م( موؤ�س�سة ..... للتجارة والـمقاوالت اأقامت الدعوى 

الطعن  يف  الطاعنة  �سد  مب�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  )2013/412م(  رقم 

رقم )2017/٥0٨م( والـمطعون �سدها يف الطعن رقم )2017/٥23م...... طالبة 

والفوائد  ر.ع(  مبلغ )٥70/٥77.002  لها  توؤدي  باأن  الـمدعى عليها  باإلزام  احلكم 
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الـم�ساريف  عن  ف�سالاً  ال�سداد  متام  وحتى  2013/4/1م  تاريخ  من   )%13( بواقع 

ا خبري  يف الدعوى على �سند من القول اأنها بتاريخ 200٨/6/٨م  واالأتعاب واحتياطيًّ

فلل  اأربع  عن  ف�سالاً  رئي�سية  �سكنية  فيال  لبناء  عليها  الـمدعى  مع  اتفاقية  اأبرمت 

�سكنية ملحقة بها كما مت االتفاق على اأعمال اإ�سافته اأخرى بقيمة )29.٨41ر.ع( 

وتاأخر  2012/3/3م  بتاريخ  الـمذكورة  للفلل  االأعمال  جميع  عن  االإنهاء  مت  وقد 

مع  الـمتعاقدين  الباطن  مقاويل  تقاع�س  ب�سبب  ا  �سهراً  29 لـمدة  البناء  بت�سليم 

الـمدعى عليها على توريد مواد الت�سطيب مما حدا بالـمدعية اإىل ا�ستخدام معداتها 

وموظفيها وعمالها يف اإجناز االأعمال وبقائها بالـموقع لـمبا�سرة االأعمال لالإ�سراف 

على تكلفة وتركيب مواد الت�سطيب  مبا كلفها مبلغ )9٨.6٥6 ر.ع( ف�سالاً عن مبلغ 

)374.020ر.ع( قيمة الوقت االإ�سايف الذي ا�ستهلكه مقاولو الباطن يف التوريدات 

وحال تقاع�س الـمدعى عليها عن ال�سداد فقد اأقامت دعواها الـماثلة طالبة احلكم 

ا لطلباتها ال�سالفة البيان. طبقاً

وحيث اأنه اأثناء �سري الدعوى عّدلت الـمدعية موؤ�س�سة ...... للتجارة والـمقاوالت 

الواجب  الـمبالغ  قيمة  ر.ع(   ٥39.472/66٥( مببلغ  احلكم  طلب  اإىل  طلباتها 

2014/12/29م  اأنه بتاريخ  �سدادها ف�سالاً عن الفائدة بواقع )7%( �سنويا وحيث 

للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  الـمدعى  باإلزام  مب�سقط  االبتدائية  الـمحكمة  حكمت 

بي�سة(  و623  رياالاً  واأربعني  و�سبعة  وثمامنائة  األفا  وثالثني  وت�سعه  )مائة  مبلغ 

ومائتي  بالـم�ساريف  واألزمتها  �سنويا   )%7( بواقع  والفوائد  )139٨47/623ر.ع( 

ريال ُعماين اأتعاب حماماة.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لذلك من الطرفني فطعن فيه الـمدعى عليها ...... 

وذلك باال�ستئناف حتت رقم )201٥/76م( اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط وكما 

رقم  حتت  باال�ستئناف  والـمقاوالت  للتجارة   ...... موؤ�س�سة  الـمدعية  فيه  طعنت 

)201٥/٨2م( اأمام ذات الـمحكمة التي حكمت فيهما بجل�ستها العلنية الـمنعقدة يوم 

2017/3/27م بقبول اال�ستئنافني �سكال ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم )76/201٥( 

ا برف�سها وتاأييد  باإلغاء احلكم الـم�ستاأنف يف �سقه الـمتعلق بالفوائد والق�ساء جمدداً

رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  الـم�ساريف  الـم�ستاأنفة  واألزمت  ذلك  عدا  فيما  احلكم 

)201٥/٨2م( برف�سه واألزمت الـم�ستاأنفة م�ساريف ا�ستئنافها.

اأمام  بالنق�س  عليه  فطعنت  احلكم  بهذا   ..... عليها  الـمدعى  تر�س  مل  وحيث 
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الـمحكمة العليا حتت رقم )2017/٥0٨م( بالطعن الـماثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة 

�سر اأمانة هذه الـمحكمة بتاريخ 2017/٥/2م موقعة من الـمحامي: .... الـمقبول 

اأمام الـمحكمة العليا ب�سفته وكيال عن الطاعنة وقدم �سند الوكالة التي جتيز له 

ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة ومت اإعالن الـمطعون �سدها ب�سحيفة الطعن 

فردت عليها مبذكرة طلبت فيها رف�س الطعن مو�سوعا.

وحيث اإن هذا احلكم مل يلق قبوال من الـمدعية موؤ�س�سة ...... للتجارة والـمقاوالت 

فطعنت فيه بالنق�س اأمام الـمحكمة العليا بالطعن الـماثل حتت رقم )2017/٥23م( 

ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر الـمحكمة بتاريخ 2017/٥/4م موقعة من الـمحامي .... 

اأمام هذه الـمحكمة ب�سفته وكيال عن الطاعنة وقدم �سند الوكالة التي  الـمقبول 

جتيز له ذلك مع ما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة ومت اإعالن الـمطعون �سدها فردت 

ا. عليها مبذكرة طلبت فيها رف�س الطعن مو�سوعاً

الـمـحـكـمـة

ال�سكلية وقد  القانونية  اأو�ساعهما  ال�سكل ال�ستيفائهما  الطعنان مقبوالن من حيث 

)2017/٥0٨م(  رقم  للطعن  )2017/٥23م(  رقم  الطعن  �سم  الـمحكمة  قررت 

لالرتباط ولي�سدر فيهما حكم واحد.

وحيث عن الطعن رقم )2017/٥0٨م( اأقيم على �سبب واحد نعت الطاعنة له على 

احلكم الـمطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه من ثالثة اأوجه وحا�سل 

الوجه االأول االإخالل بحق الدفاع والق�سور يف الت�سبيب ذلك اأن الـمبلغ الـمحكوم 

به لي�س ناجتا عن عمليه ح�سابيه �سرفه بل هو نتيجة خطاأ فادح مرده عدم فهم 

واقعات الدعوى وفقا ل�سحيح القانون اإذ اأن الـمبلغ الـمحكوم به )حمل هذا الطعن( 

الدعوى والذي وجد  الـمنتدب يف  اأق�سام بح�سب تقرير اخلبري  اإىل ثالثة  ينق�سم 

تاأييدا من حمكمتي اأول وثاين درجة فالق�سم االأول يتعلق بالـمبالغ الـمتبقية يف ذمة 

الطاعنة من قيمة العقد االإجمالية اإذ انتهي اخلبري اإىل اأن ذمة الطاعنة م�سغولة 

بي�سة(  وخم�سون  ومائتان  رياال  وثالثون  واأربعة  و�سبعمائة  األف  مببلغ)ع�سرون 

)20734/2٥0ر.ع( بالن�سبة للفيال الكربى واأ�ساف على هذا الـمبلغ مبلغا اأخر وهو 

�سبعة اآالف و�ستمائة وخم�سة وع�سرون رياال )762٥ر.ع(وهو ما يعادل )2,5%( من 

قيمة الـم�سروع وقد مت االتفاق على احتجازه  كمبلغ �سمان الأعمال ال�سيانة وهذا 

الـمبلغ ال جتادل فيه الطاعنة كما اأن اخلبري انتهى اإىل ا�ستحقاق الـمطعون �سدها 
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مبلغ قدره ت�سعه ع�سر األف وثمامنائة وخم�سون رياال عمانيا )19٨٥0ر.ع( الـمتبقي 

من قيمة الـمقاولة بالن�سبة لـم�سروع الفلل االأربعة االأخرى واأ�ساف على هذا الـمبلغ 

مبلغا اآخر يعادل )2,5%( من قيمة اأي�سا ثم احتجازه الأعمال ال�سيانة يعادل ثالثة 

األف ومائتان وخم�سون رياال عمانيا )132٥0ر.ع( وهذا الـمبلغ مل يكن يوما  ع�سر 

الطاعنة  ذمة  يف  الـمتخلدة   الـمبالغ  جمموع  يكون  وبذلك  الطاعنة  جلدار  حمال 

األفا  والتي اأكدها اخلبري عن كال الـم�سروعني هو الـمبلغ الذي قدره واحد و�ستون 

)614٥9/2٥0ر.ع(  بي�سة  وخم�سون  ومائتان  رياال  وخم�سون  وت�سعة  واأربعمائة 

هذه  تقيم  اأن  قبل  �سدها  الـمطعون  مطالبة  حمل  كان  ما  هو  فقط  الـمبلغ  فهذا 

الدعوى الكيدية كما هو ثابت مبوجب خطاأبني �سادرين من الـمطعون �سدها بتاريخ 

2011/12/1٨م اإذا ما مت ا�ستقطاع مبالغ ال�سمان التي مل تكن م�ستحقة حينها فلـما 

تاأكد للمطعون �سدها ومبوجب تقرير �سادر من خبري عالـمي وافقت على تعينه بل 

القيام مبا مت  دون  تقاع�سها  نتيجة  الطاعنة  اللوم على  اإلقاء  اإىل  بها احلال  و�سل 

يكن  مل  اللوم  وهذا  الـم�سروعني  لفح�س  ا�ست�ساري  خبري  تكليف  من  عليه  االتفاق 

يف حمله كما ثبت بعد ذلك وعليه فاإنه بالن�سبة للق�سم االأول من الـمبلغ الـمحكوم 

به مل يكن يوما حمل جدال واأن النزاع كان يدور حول ا�ستحقاق الـمطعون �سدها 

لهذه الـمبالغ بعد اأن ثبت ف�سلها يف تنفيذ التزامها القانوين بت�سليم الـمباين �سليمة 

ما  وهو  الطرفان  عليها  وافق  جهة  من  ال�سادر  الفني  للتقرير  وفقا  لل�سكن  و�ساحلة 

اأكد عليه احلكمان ال�سادران يف اال�ستئنافني االأخريين باأن الـمطعون �سدها ف�سلت 

وقابلة  �سليمة  الـمباين  ت�سليم  يف  الـمتمثل  والعقدي  القانوين  التزامها  تقييد  يف 

من  االأخرية  الدفعة  ت�سليم  دون  الطاعنة  امتناع  �سبب  ياأتي  هنا  ومن  لالنتفاع 

م�ستحقات الـمطعون �سدها والذي يجد �سنده يف اإعمالها حق حب�س يف العقود ذات 

االلتزامات الـملزمة للجانبني اإذ يحق الأحد االأطراف االمتناع عن تنفيذ التزامه 

العديد من  الـمعنى  اإىل هذا  انتهت  التزامه كما  الطرف االأخر يف تنفيذ  اإذا ف�سل 

االأحكام ال�سادرة من هذه الـمحكمة يف عديد مباديها.

حا�سل الوجه الثاين الق�سم الثاين من الـمبالغ يتعلق باالأعمال االإ�سافية التي قامت 

وواحد  وثمامنائة  األفا  وع�سرين  بت�سعه  اخلبري  قدرها  والتي  �سدها  الـمطعون  بها 

الـمو�سوع بدرجتيها  واأربعني رياال عمانيا )29٨41ر.ع( و�سارت علـى ذلك حمكمة 

فهذا اجلزء من الـمبالغ الـمحكوم بها لي�س منهال اإطالقا مب�سائل الواقع وهذا ياأتي 

ا�ستباقا الأي دفع من هذا النوع لـماذا ؟ الأن ال�سبب الذي عول عليه احلكم الـمطعون 
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فيه يف احلكم به يعود اإىل ما ن�سه منقوال حرفيا من حيثيات احلكم وحتديدا من 

لقيمة  �سدادا  تدعي  ال  اأنها  الـم�ستاأنفة  دفوعات  من  يت�سح  )وحيث   :)٥( �سفحه 

الـم�ستاأنف �سده  الـمقاول  اأبرمته مع  الذي  باإعمال االتفاق  واإمنا تطالب  االإ�سغال 

الـمت�سمن تنازله عن قيمة االأ�سغال االإ�سافية مقابل تنازلها عن غرامات التاأخري 

وهو ما ال تاأخذ به الـمحكمة لت�سمن ذلك االتفاق �سرط �سرعة ال�سداد الذي مل 

تقم به الـم�ستاأنفة اإىل اإقامة هذه الدعوى مما يتعني ا�ستبعاد هذا الدفع(.

وهذا اال�ستخال�س الذي انتهى اإليه احلكم الـمطعون فيه مردود وعليه باالآتي:

اأنه مل ياأت على ل�سان الطاعنة اإطالقا اأنها طلبت مقاي�سة مبلغ الغرامات التاأخريية 

مقابل االأعمال االإ�سافية اإطالقا بل قالت باحلرف الواحد يف مذكرتها الـموؤرخة 

ما  على  بناء   )2( وفقرة   )٥( �سفحة  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  2013/6/20م  يف 

جاء يف خطاب اال�ست�ساري الـموؤرخ يف 2012/٥/20م موافقة الـمطعون �سدها على 

الغرامات  قيمة  عن  الطاعنة  تنازل  مقابل  االإ�سافية  االأعمال  قيمة  عن  التنازل 

التاأخريية و�سبب عدم رد الطاعنة على هذا العر�س مرده اأمران : االأول موافقة 

التام  بر�ساها  االإ�سافية  االأعمال  قيمة  عن  التنازل  على  خطيا  �سدها  الـمطعون 

2011/12/1٨م بعد اأن �سعرت باأن ثمة خطاأ ج�سيم اقرتفته يف تنفيذها  بتاريخ 

للـم�سروع ومل يكن ذلك االأمر قد ات�سح بالن�سبة للطاعنة كما هو احلال عليه قبل 

رفع دعواها االأخرى وهذا ثابت من خالل الفواتري التي اأرفقتها مع اخلطابني اأعاله 

مطالبة ب�سدادها دون اأن تاأتي على ذكر قيمة هذه االأعمال االإ�سافية وحيث بداأت 

كارثة االأخطاء الهند�سية والتنفيذية تظهر على ال�سطح اأكرث فاأكرث وبداأت تت�سع 

دائرتها ب�سكل خميف حتى مل ترتك ركنا وال زاوية يف الـم�سروعني وقلبت الـمطعون 

�سدها ظهر الـمجن وتاأكد ذلك حتى قبل اأن يودع اخلبري العالـمي التوافقي تقريره 

مل  الأنها  �سراحة  اأدانها  الذي  تقريره  ي�سدر  حتى  تريثت  �سدها  الـمطعون  لكن 

تتفح�س الرتبة وهنا بداأت يف ا�ستدعاء كل ما ميكن ا�ستدعاوؤه من مبالغ واختلفت 

اأخرى حتى بلغ جمموعها اأكرث من ن�س مليون ريال واأن البني بعد ت�سليم الـم�سروعني 

اأكرث  2012/7/9م وبعد  الـموؤرخ يف  الـمطعون �سدها  اأ�سهر وح�سب خطاب  باأربعة 

على  تتجراأ  مل  اخلتامية  الفواتري  �سدها  الـمطعون  رفع  تاريخ  من  اأ�سهر  �سبعة  من 

الـمطالبة بقيمة االأعمال االإ�سافية لكنها بداأت يف التلميح باأنها �سوف تعيد التفكري 

يف الـمطالبة بها ومل تطالب بها لـماذا الأن الـم�سروعني يف ذلك الوقت كانا يف �سورة 

وا�سحة باأنهما كانا �سحية عمل فا�سل �سببه الـمقاول واال�ست�ساري ويف ذات اخلطاب 
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�سدها  الـمطعون  اإقرار  لل�سك  جماال  يدع  ال  مبا  يبني  2012/7/9م  يف  الـموؤرخ 

كما  تقريره  نتيجة  كانت  والذي  العالـمي  اال�ست�ساري  اخلبري  تعيني  على  باالتفاق 

تقوم �سد الـمطعون �سدها )ب( اأنه باالطالع على م�ستندات الدعوى واأوراقها فانه ال 

يوجد لـما جاء بحيثيات احلكم الـمطعون فيه وال�سالفة الت�سمني يف خ�سو�س تنازل 

الـمطعون �سدها عن قيمة االأعمال االإ�سافية مقابل �سرعة الطاعنة يف ال�سداد اأي 

�سند االأمر الذي يدل على اأن احلكم الـمطعون فيه وقع يف خطاأ مركب اأوله خمالفة 

الثابت باالأوراق مما تقدم بيانه والثاين ق�سوره يف ت�سبيب حكمه يف هذه اجلزئية 

الدعوى  هذه  مبفردات  يحط  مل  فيه  الـمطعون  احلكم  اأن  جمددا  ويثبت  حتديدا 

اإحاطة ال�سوار بالـمع�سم حتى ي�سل اإىل العدالة الـمن�سودة بل ظل تبعا لـما انتهى 

اإليه اخلبري الـمنتدب من حمكمة اأول درجة التي مل تكن اأح�سن حاال لو اأن احلكم 

الـمطعون فيه بذل جهدا قليال لوجد يف خطاب الـمطعون �سدها ال�سالف االإ�سارة 

�سرط  على  ذلك  تعليق  دون  وتف�سيال  جملة  الـمبلغ  هذا  عن  تنازلها  يثبت  ما  اإليه 

�سرعة ال�سداد وال�سوؤال الذي ال توجد له اإجابة يف اأي م�ستند اأو ورقة �سمها ملف 

الدعوى فمن اأين ا�ستقى احلكم الـمطعون فيه تعليق التنازل عن الـمطالبة باالأعمال 

الـمطعون  مذكرة  يف  الوارد  الـمر�سل  القول  بخالف  ال�سداد  �سرعة  على  االإ�سافية 

�سدها اإذ على احلكم الـمطعون فيه اأن ي�سري اإىل حجته وم�ستنده الذي حكمه عليه.

االأعمال  مقابل  التاأخريية  الغرامات  عن  الطاعنة  تنازل  موافقة  فر�سية  اإن  )ج( 

االإ�سافية تعترب بحق �سرب من اجلنون يف حق الطاعنة؟ ذلك اأن الغرامة التاأخريية 

لكال  الواحد  اليوم  يف  عمانيا  رياال   )70( هي  الـمقاولة  لعقد  وفقا  عليها  الـمتفق 

الـم�سروعني واإذا كان الـم�سروع االأول الـمتعلق بالفيال الكربى كان ينبغي اأن ينتهي 

العمل به بتاريخ 2009/٨/٨م ومت ت�سليمه بح�سب الثابت مبوجب ال�سهادة ال�سادرة 

من ا�ست�ساري الـم�سروع بتاريخ 2012/3/3م اأي اأن الـمطعون �سدها ف�سلت يف ت�سليم 

الـم�سروع لـمدة جتاوزت 32 �سهرا ميالديا من تاريخ الت�سليم العقدي الـمتفق عليه 

بالن�سبة لـم�سروع الفيال الرئي�سية وبعملية ح�سابية ب�سيطة تكون جمموع غرامات 

 + يوما   960  = يوما   30  + �سهرا   32(= التايل  النحو  على  لوحده  الـم�سروع  هذا 

70 ريال عماين = )67200ر.ع(( �سبعة و�ستون األف ومائتي ريال وبعملية مماثلة 

لـم�سروع الفلل االأربعة االأخرى التي تاأخر ت�سليمها لـمدة ثمانية اأ�سهر حيث كان من 

الـمفرت�س ت�سليمها يف 2011/7/30م اأي )٨ اأ�سهر + 30 يوما = 240 يوما + 70ر.ع 

التاأخري  غرامات  جمموع  عمانيا  رياال  وثمامنائة  األف  ع�سر  �ستة  =)16٨00ر.ع(( 
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يكون )16٨00ر.ع(+)67200ر.ع ( تقارب )٨4000ر.ع( اأربعة وثمانون األف ريال 

علـما  باأن الغرامات مل تقف عند تاريخ �سهادة اإكمال البناء الأنها اأي �سهادة اإكمال 

اأن  بعد  حتى  �سدها  الـمطعون  منها  تنتنه  مل  اأعماالاً  هنالك  اأن  على  ن�ست  البناء 

مما  ال�ساهد  اإذ  مبكرا  حتريرها  �سبب  الطاعنة  تعلم  وال  ال�سهادة  لفائدتها  حررت 

تقدم بيانه كيف ميكن للطاعنة اأن تقبل فر�سية تنازلها عن هذه الغرامات التي ال 

تقبل ال�سك وباأرقام ح�سابية وا�سحة مقابل تكلفة االأعمال االإ�سافية  التي تتجاوز 

االأعمال  قيمة  عن  �سدها  الـمطعون  تنازل  اأن  يثبت  الذي  االأمر  م�ستحقاتها  ثلث 

االإ�سافية مت بر�ساها ومببادرة منها يف وقت علمت يقينا باأنها ارتكبت جرمية مهنية 

بكل ما حتمله الكلمة من معنى فيكفي القول باأن الـم�سروعني عر�سة لالنهيار يف اأي 

حلظة ب�سبب خطاأ �ساهمت فيه الـمطعون �سدها على نحو اأ�سا�سي مبعية ا�ست�ساري 

الـم�سروع وحيث اإن هذه التنازل حتكمه قاعدة فقهية كلية تن�س على )من �سعى يف 

نق�س ما مت على يده ف�سعيه مردود عليه( لذا كان من العدالة واحلق ان يرد �سعي 

الـمطعون �سدها دون نكث ما غزلته بيديها االأمر الذي تطلب معه الطاعنة نق�س 

احلكم الـمطعون فيه هذه اجلزئية حتديدا.

احلكم  اأوقع  به  الـمحكوم  الـمبلغ  من  االأخري  الق�سم  اأن  الثالث  الوجه  وحا�سل 

الـمطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه حني ق�سى على الـمطعون �سدها 

رياال  واأربعني  و�سبعة  األف وخم�سمائة  واأربعني  مببلغ )4٨٥47/623ر.ع(  ثمانية 

و�ستمائة وثالثة وع�سرين بي�سة و�سبب احلكم بهذا الـمبلغ الذي عول عليه احلكم 

الـمطعون فيه م�سايرا يف ذلك حكم حمكمة اأول درجة الذي �سلم مبا جاء يف تقرير 

اخلبري ذي الـمثالب التي ال تنتهي اإذ البني يف الفقرة الثالثة من ال�سفحة )٥( من 

الـم�ستمد من عدم  الـمحكمة بالدفع  التي جاء فيها  ن�سا )وحيث ال تاأخذ  احلكم 

تعاقد الـم�ستاأنفة مع الـمقاولني الذين تعامل معهم الـم�ستاأنف �سده وذلك بناء على 

اأعمال اخلربة الـماأذون بها والتي اأثبت اأن جميع  االأعمال الـمنجزة لفائدتها �سواء 

التي اأجنزتها الـمقاول مبا�سرة اأو بو�ساطة( وحتى تت�سح علة احلكم بهذا الـمبلغ 

حتديدا ال بد من العودة اإىل حكم اأول درجة لـمعرفة االأ�سا�س القانوين الذي عول 

عليه حني حكم على الـمطعون �سدها بهذا الـمبلغ حيث اإن البني يف ال�سفحة )3( 

الفقرة الثالثة يقدم ت�سبيه القانوين بقولة )وت�ستخل�س منه )اأي تقرير اخلبري( 

اأحقية الـمدعية مببلغ )139٨47/623ر.ع( قيمة ما تر�سد يف ذمة الـمدعى عليها 

من م�ستحقات عن اإن�ساء الفيال الرئي�سية وجمموعة االأربع فلل وربحيتها من متابعة 
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واالإ�سراف على مقاويل الباطن واالأعمال االإ�سافية الـمتفق عليها((.

اإذن مما تقدم فالبني اأن هذا الـمبلغ هو مبلغ اإ�سايف على مبلغ الـمقاولة االإجمايل 

ادعاء  به  الـمطالبة  و�سبب  اأعاله  االأول  الق�سم  يف  بالتف�سيل  تناوله  �سبق  الذي 

الـمطعون �سدها اأنها قامت بواجب متابعة الـمقاولني من الباطن وال�سوؤال هل ي�ستحق 

الـمقاول الرئي�سي وفقا للعقد الـمربم بني الطرفني اأية م�ساريف اإ�سافية على هذا 

الن�ساط اأم ال؟ رغم ما قامت به الطاعنة طوال جمريات املحاكمة من تقدمي جميع 

الـم�ستندات الدالة والقاطعة على اأن الـمطعون �سدها ملزمة مبوجب عقد الـمقاول 

بالقيام بكافة االأن�سطة واالأعمال  الـمتعلقة باالإ�سراف على االأعمال التي يقوم بها 

مقاولو الباطن وان الطاعنة ت�سدد على نقطة غاية يف االأهمية وهي اأن هذا الـمبلغ 

على  واإ�سراف  متابعة  نظري  باأجر  �سدها  الـمطعون  مطالبة  اأ�سا�سه  به  الـمحكوم 

اإطالقا  التنفيذية  اأعمالهم  باأي عمل من  القيام  ولي�س  الباطن  اأعمال مقاولون من 

اأمام  اأن تقرير اخلبري الـمنتدب  كما قد يفهم من ظاهر احلكم الـمطعون فيه رغم 

حتى  ياأتي  الطاعنة  ت�سديد  ولكن  الـمطالبة  اأ�سا�س  اأو�سح  قد  درجة  اأول  حمكمة 

اأقواال مر�سلة واأن الطاعنة  ال يحمل على معنى مغاير وحتى ال يكون هذا الدفاع 

تعيد تقدمي ال�سند القانوين الذي يحمل الطاعنة على رف�س هذه الـمطالبة جملة 

وتف�سيال اإذ جاء يف الفقرة )1٨( حتت البند )14( بعنوان �سروط خا�سة يف عقد 

الـمقاولة الـمربم مع الـمطعون �سدها ما يلي ن�سه :) 1٨ ينبغي على الـمقاول اأن ي�سع 

يف اعتباره القيام بالتن�سيق التام والتعاون مع كل الـمقاولني من الباطن الـمر�سحني 

اأو الـموردين الذين يقوم بتعيينهم العميل لذلك الـم�سروع دون زيادة يف التكلفة( 

اأن يطالب  19 ال يحق للـمقاول  وكما جاء من الفقرة التي تليها مبا�سرة ما يلي :) 

باأية تكاليف اأو اأرباح اأو نفقات عامة اأو اأي تكاليف اأخرى من العميل مقابل قيامه 

مبناوله اأو الت�سليم بالـموقع اأو التخزين اأو غري ذلك مما يتعلق باأية مواد اأو بنود قد 

يرغب العميل يف توريدها( وقطعت الفقرة )2٨( حتت ذات البند )�سروط خا�سة( 

 ( ما تقدم:  بعبارات حا�سمة رغم و�سوح  النوع  اأية مطالبة من هذا  اأمام  الطريق 

العامة  وامل�سروفات  االأرباح  من  مئوية  ن�سبة  باأية  الـمطالبة  للـمقاول  يحق  ال   2٨

على اأي من البنود اأو الـمواد التي قد يرغب العميل يف توريدها ( وختمت الفقرة 

)29( هذا الـمعنى ال�سارخ الذي يقطع على الـمقاول حق التم�سك باأية اأعمال هي 

من �سميم عمله للـمطالبة باالأجر اإ�سايف حيث تقول: )ينبغي القيام بكل االأعمال 

ح�سب الر�سومات واملوا�سفات القيا�سية للهند�سة الـمدنية واأال تقت�سر على البنود 
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مدنية  بنود  اأي  اإىل  وينظر  العقد  لـمبلغ  املقابل  اأورده  الذي  التق�سيم  يف  الواردة 

لي�ست مذكورة اأو مو�سحة بالر�سومات على اأنها جزء من هذا العقد( وان كل ما تقدم 

من مواد هي من �سميم عقد مقاولة الـم�سروعني مل يتطرق لها احلكم الـمطعون فيه 

ومل يت�سد لها حكم حمكمة اأول درجة ومل ي�سر اإليها تقرير اخلبري الـمنتدب رغم 

تعلقها ب�سميم هذا النزاع وخ�سو�سا يف هذه اجلزئية وان احلكم االبتدائي واحلكم 

الـمطعون فيه قد اعتنقا نتيجة هذا التقرير رغم اإعماله بنود العقد الـموحد على 

عقد الـمقاولة حمل النظر رغم اأنها م�ساألة قانونية بحته ال يحق الت�سدي لها وكما 

لي�س  الـمربم  العقد  اإن  اأي  ما  لهما بجهة حكومية  ما هي ال �سلة  الطاعنة  ال تعلم 

عقدا اإداريا ح�سب تعريفه حتى ي�سقط عليه بنود العقد الـموحد واأحكامه وعلى 

القاعدة  فاإن  موجود  غري  وهو  ذلك  على  اتفاقا  هناك  باأن  جدل  االقرتا�س  �سبيل 

االأ�سولية تن�س على اأن )اخلا�س يقدم على العام( والثابت اأن الطرفني اتفقا على 

دون  عليه  الـمطلقة  اخل�سو�سية  الإ�سباغ  اال�سم  بهذا  وعنوانها  اخلا�سة  ال�سروط 

�سواها وقد اقت�سرت الطاعنة على ذكر بع�سها املت�سل مبا�سرة بالنزاع حمل البحث 

اأثبت اأن هذه الـمطالبة تعترب غري حقيقة بالقبول وجديرة بالرف�س من اأول و�سلة 

اإال اأن دفوع الطاعنة مل متنح البحث الذي ت�ستحقه وال اأدل على ذلك من اإ�ساحة 

الإحداها  ت�سدى  فيه  الـمطعون  احلكم  اإن  لو  جوهرية  دفوع  عن  بالكلية  الوجه 

مطالبات  اإىل  فنظرة  الكيدية  الـمطالبة  هذه  دح�س  يف  ريب  وال  كافيا  ذلك  لكان 

رفعت  حني  �سدها  فالـمطعون  الدعوى  هذه  كنه  لـمعرفة  كافية  �سدها  الـمطعون 

دعواها طالبت مبا يقارب بـ)٨0%( من قيمة الـمقاولة واأن تقرير اخلبري اأثبت اأن 

ما تبقى لها اأقل من )٥%( وقبل هذا وذلك اإقرار الـمطعون �سدها مبوجب م�ستندات 

�سادرة منها كما تقدم بيانه االأمر الذي يوؤكد اأن هذه الدعوى اأقيمت ل�سد العجز 

الطاعنة  من  الـمرفوعتني  االأخريتني  الدعويني  عن  الناجتة  التعوي�سات  قيمة  يف 

�سدها بخطوة ا�ستئنافيه لي�س اإال وعلى �سوء ما �سلف بيانه طلبت الطاعنة نق�س 

احلكم الـمطعون فيه والق�ساء برف�س الدعوى واحتياطيا النق�س مع االإحالة.

الطاعنة  نعت  �سببني  على  يقوم  فاأنه  )2017/٥23م(  رقم  الطعن  عن  اأنه  وحيث 

باأولهما على خمالفة القانون والثابت باالأوراق من ثالثة اأوجه وحا�سل الوجه االأول 

اأن احلكم الـمطعون فيه قد اأخطاأ يف تطبيق القانون حينما جتاهل الرد على طلبات 

مقاويل  اأعمال  من  الطاعنة  باأجرة  الـمتعلق  الـمبلغ  بزيادة  والـمتعلقة  الطاعنة 

الباطن دون م�سوغ قانوين فقد ا�ستندت حمكمة الـمو�سوع لتقرير اخلبري الذي مل 
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يورد رقما حمددا للمقابل الذي ت�ستحقه الطاعنة من اأعمال مقاويل الباطن اإال اأنه 

قد اأقر باأن الطاعنة قد قامت بكل تلك االأعمال واإنها قد بذلت جمهودا يف تركيب 

الت�سهيالت  ا�ستغلوا  قد  الباطن  مقاويل  واأن  الباطن  لـمقاويل  التابعة  التوريدات 

الـممنوحة لهم من الطاعنة كالعمال والكهرباء والـمهند�سني والـمعدات وكل تلك 

االأ�سياء كان يجب تق�سيمها يف ظل غياب االتفاق الـمكتوب كما جاء بالتقرير وهذا 

مل  )اإذا  تن�س  والتي  الـمدنية  الـمعامالت  قانون  من   )642( الـمادة  عليه  ن�ست  ما 

من  قدمه  ما  قيمة  مع  املثل  اأجر  الـمقاول  ا�ستحق  العمل  على  اأجر  العقد  يف  يعني 

يف  للمحكمة  االأعمال  تلك  تقييمه  اأمر  اأحال  فاخلبري  العمل(  تطلبها  التي  الـمواد 

االأعمال  تلك  بتقيد  قامت  الطاعنة  باأن  اأقر  اأنه  اإال  الـمكتوب  االتفاق  غياب  ظل 

فقد واجه اخلبري رفع تلك االأعمال لعدم كفاية خربته فتقدير ذلك الرقم يحتاج 

يف  عمله  خالل  خربة  لديه  تولدت  اأو  م�سابهة  بحاالت  مر  قد  يكون  خبري  اإىل 

الهند�سة بجامعة  كلية  الـمعينني من  اإن جلنة اخلرباء  االإن�ساءات وحيث  جماالت 

البناء واالإن�ساءات فخربتهم علمية  البعد عن جمال  ..... لذلك فهم بعيدون كل 

ولي�ست عملية ولذلك فاأنه ومن خالل تعقيب الطاعنة على تقرير اخلبري التم�ست 

الطاعنة من حمكمة الـمو�سوع ا�ستبداله بخبري اآخر مهند�سي لديه خربة يف ح�ساب 

تلك االأعمال وفق العقد الـموحد اإال اأن الـمحكمة األتفتت عن ذلك وق�ست برف�س 

ا على ما تو�سل اإليه اخلبري يف مرحلة اأول درجة فاإن حمكمة  زيادة الـمبلغ تاأ�سي�ساً

اال�ستئناف اأيدت حكم اأول درجة يف تلك اجلزئية وعليه فاإن احلكم الـمطعون فيه 

ا  ا �سحيحا ومقنعاً يكون باطال لـمخالفته القانون متعينا رف�سه لعدم ت�سبيبه ت�سبيباً

االأمر الذي يجعله قا�سرا يف الت�سبيب خمالفا للـمادة )172( من قانون االإجراءات 

الـمدنية والتجارية وهذا ما اأكدته الـمحكمة العليا يف الطعن رقم )2007/329م( 

العليا  الـمحكمة  الثامنة حيث ذكرت  الق�سائية  لل�سنة  الـمدنية  ال�سادر عن دوائر 

)باأنه لـما كان مو�سوع الدعوى من امل�سائل الفنية البحتة التي ال تدخل يف دائرة 

هذا  من  الفنية  باخلربة  اال�ستعانة  عليها  يتعني  فانه  القانونية  الـمحكمة  معرفه 

املجال وتقدير القوة التدليلية  لتقارير اخلرباء الفنية عند تقدميها يف الدعوى 

ولـما جتاهل احلكم الـمطعون فيه ذلك فاإنه يكون جتنب �سحيح القانون مما يعني 

واإحالة  نق�سه  والتجارية  الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( الـمادة  وحتكم 

جديد  من  فيها  للفعل  فيه  الـمطعون  احلكم  اأ�سدرت  التي  الـمحكمة  اإىل  الدعوى 

بهيئة مغايرة(.
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عن  األتفت  حينما  القانون  خالف  فيه  الـمطعون  احلكم  اأن  الثاين  الوجه  وحا�سل 

طلبات الطاعنة احلكم لها مبا تكبدته من م�ساريف اإ�سافية نتيجة تاأخر مقاويل 

الباطن يف اإنهاء اأعمالهم مما ا�سطرها للبقاء يف الـموقع لـمدة )29( �سهرا  اإ�سافية 

ا�سطرت خاللها اإىل �سداد التزامات باهظة متثلت يف اأجور عمال ومهند�سني و�سداد 

م�ساريف الكهرباء والـماء وقيمة اإ�سافية عن ا�ستئجار معدات و�سيارات خالل مدة 

ا  �سنتني ون�سف تقريبا فقد جاء احلكم الـمطعون فيه متجاهال لتلك اجلزئية متاماً

حيث مل يوردها يف حيثياته دون م�سوغ قانوين رغم اأن تقرير اخلبري قد ذكر باأن 

الطاعنة مل يكن يف ا�ستطاعتها ترك الـموقع بعد انتهاء عقد ما مع الـمطعون �سدها 

اأنفقته  ما  حل�ساب  خبري  تكليف  الـمحكمة  على  يتوجب  فكان  عنه  م�سئولة  الأنها 

الطاعنة من م�ساريف خالل تلك الفرتة فاأنه قد جاء احلكم الـمطعون فيه باطال 

باأن رف�س احلكم لها مبطالبتها دون م�سوغ قانوين لذلك الرف�س ودون اأن يكون هناك 

تقرير من خبري خمت�س ميكن اال�ستناد اإليه يف حتديد تلك الـمطالبة خمالفا بذلك 

تتعلق  التي  التي تن�س على )االأعمال واخلدمات  التجارة  الـمادة )7٨( من قانون 

ذلك  خالف  يثبت  مل  ما  بعو�س  تكون  للغري  والـمقدمة  للتجارة  التجاري  بالن�ساط 

ويعني العو�س طبقا للعرف فاأن مل يوجد حددت الـمحكمة العو�س(.

وحا�سل الوجه الثالث اأن احلكم الـمطعون قد خالف القانون حينما األغى الفائدة 

الـمحكوم وبها تاأ�سي�سا على اأن الطاعنة مل تثبت اأنها اأجنزت ما عليها طبقا لل�سروط 

اأكمل  على  عملها  اأجنزت  الطاعنة  باأن  �سدها  الـمطعون  اإقرار  رغم  عليها  الـمتفق 

وجه واأنها ا�ستلمت مبانيها دون اأية اأ�سرار اإذ اأن ال�سند القانوين لـمطالبة الطاعنة 

بالفائدة حكم الـمادة )٨0( من قانون التجارة وما جرى عليه عمل الـمحكمة العليا 

فقد جاء مببداأ الـمحكمة العليا رقم )24( بجل�سة االأربعاء 2004/٥/٥م يف الطعن 

رقم )2004/16م( قرار رقم )34( االآتي )جمرد تاأخر الـمدين يف الوفاء بالـمبلغ 

ال�سرر  الإثبات هذا  للدائن  ولذلك فال حاجة  للدائن  ذمته يحدث �سررا  الذي يف 

الـمطعون �سده على هذه الفائدة ال يحرمه  ومن ثم فاإن عدم اتفاق الطاعنة مع 

الطاعنة  اأن  حكمها  يف  الـمطعون  الـمحكمة  اأمام  ثبت  وحيث  بها(  الـمطالبة  من 

كدائنة تطالب الـمطعون �سدها االأوىل مببلغ مائة وت�سعة وثالثني األفا وثمامنائة 

و�سبعة واأربعون رياال و 623 بي�سة )139٨47/623ر.ع( كم�ستحقات واجبة ال�سداد 

اأول  الـمطعون يف حكمها حكم  الـمحكمة  واأيدت  2012م  العمل يف عام  انتهاء  منذ 

درجة ب�ساأن هذا الـمبلغ واحلق للطاعنة وبالتايل من حق الطاعنة احل�سول على 
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احلكم  ذهب  وحيث  درجه  اأول  حمكمة  له  حكمت  ح�سبما   )%7( مقدارها  الفائدة 

تكون  وبذلك  قانوين  �سند  دون  الفائدة  باإلغاء  ذلك  خالف  اإىل  فيه  الـمطعون 

الـمحكمة الـمطعون يف حكمها قد خالفت القانون واأهدرت حقوق الطاعنة يوجب 

 )4( الرابع  القيد  يف  االأوىل  �سدها  الـمطعون  الـمالكة  اأقرب  لقد  اأو  مقدار  نق�سه 

من �سحيفة دعواها التي اأقامتها على الطاعنة وهي الدعوى رقم )2013/313م( 

الفيال  لها  تعر�ست  الذي  الت�سدع  باأن  )2012/312م(  بالرقم  اأخرى  ودعوى 

الرئي�سية جاء  الحقا وكان ناجتا عن حترك االأ�سا�س وهبوط قاعدة البناء ب�سبب 

عدم دمك االأر�سيات ح�سب تقرير �سركة ...... العالـمية لال�ست�سارات ولـما كانت 

حمكمة اأول درجة قد انتدبت خبريا يف الدعوى خل�س يف تقرير اإىل اأن الطاعنة 

�سدها  للمطعون  الـم�سروع  بت�سليم  وقامت  لها  الـموكلة  االأعمال  جميع  اأجنزت  قد 

الـمبلغ الـمحتجز ي�سادف �سحيح  مكتمال وعليه فاإن مطالبة الطاعنة بن�سبة على 

القانون الـماثالن )٨0( و )٨1( من قانون التجارة بل اإن اخلبري امتدح الـمبنى فيما 

ميتاز به من جودة يف البناء والت�سطيبات حتى و�سفة باأنه و�سام ي�ساف اإىل �سرية 

الـم�سكلة التي حلقت  الطاعنة وذلك جلمال ما �ساهده وقد عزا اخلبري �سبب تلك 

بالـمبنى اإىل �سعف يف تربة الردم التي و�سعت عن طريق الـمطعون �سدها ولي�س 

اأو �سعف يف التنفيذ واأي�سا جاء تقرير اللجنة الثالثية  ب�سبب خطاأ من الطاعنة 

اإليها  تو�سل  التي  النتيجة  ذات  اإىل  وتو�سلت  اال�ستئناف  حمكمة  كلفتها  التي 

اخلبري الـمنتدب يف مرحلة اأول درجة وهو اأن اأ�سا�س الـم�سكلة هو �سعف يف الرتبة 

الـمردومة الأنها كانت تربة غري منا�سبة وغري مدكوكة ب�سورة جيدة وفق االأ�س�س 

الهند�سية ال�سليمة واأن الطاعنة ال تتحمل م�سوؤولية اخلطاأ واإمنا تتحمله الـمطعون 

�سدها االأوىل )الـمالكة( الأنها قامت بذلك حينما كلفت �سركة ...... بردم االأر�س 

اأجزاء االأر�س  الردم و�سل يف بع�س  اأن م�ستوى  اإىل  لها وقد تو�سل اخلبري  التابعة 

اإىل )12( مرت وهو من�سوب كبري جدا ي�سعب على اال�ست�ساري والـمقاول اكت�ساف اأن 

االأر�س مردومة فقيام الـمطعون �سدها بحجز تلك الـمبالغ عن الطاعنة رغم اأنها 

الـمت�سببة )الـمطعون �سدها االأوىل( يف الـم�سكلة الواقعة بالـمبنى اأ�ساب الطاعنة 

للطاعنة  اأجازت  التجارة  قانون  من  و )٨1(  الـمادتني )٨0(  اأن  بالغ وحيث  ب�سرر 

الـمطعون فيه  اإن احلكم  مبلغ مل يتم حت�سيله وحيث  اأي  فائدة عن  احل�سول على 

األغى تلك الفائدة دون �سند اأو �سبب قانوين فاأنه يكون قد خالف القانون متعينا نق�سه.

ونعت الطاعنة بال�سبب الثاين للطعن على احلكم الـمطعون فيه الق�سور يف الت�سبيب 
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والف�ساد يف اال�ستدالل مبقولة اأن احلكم الـمطعون فيه قد اأ�سابه ف�ساد يف اال�ستدالل 

متثل يف عدم فهم وقائع الدعوى والتفاته عن طلبات الطاعنة وذلك اأن الـمحكمة 

الباطن  مقاويل  مع  التن�سيق  يف  الـمتمثل  جهدها  مبقابل  للطاعنة  احلكم  رف�ست 

وقد جاء يف اأ�سباب ذلك الرف�س باأن اأحقيتها يف االأجر ال يكون اإال ح�سب ما حمله 

الـمطعون �سدها االأوىل ويف حدود ما ارت�سته يف  الـمقاولة من واجبات على  عقد 

مواجهتها واأنه لي�س للطاعنة اأن تطالب مب�ستحقات راجعة لغريها طالـما مل يثبت 

ما يربر حلولها حملها يف الـمطالبة بالـم�ستحقات الراجعة لذلك الـمقاول وذلك ينم 

على عدم فهم الـمحكمة لوقائع الدعوى فهما �سحيحا واإعطائها التكييف القانوين 

تطالب  مل  فالطاعنة  التطبيق  الواجب  القانون  تطبيق  من  تتمكن  حتى  ال�سليم 

اأجنزتها  التي  االأعمال  مبقابل  طالبت  واإمنا  الباطن  لـمقاويل  تابعه  مب�ستحقات 

والـمتمثلة يف توفري ت�سهيالت لـمقاويل الباطن من عمال ومهند�سني وفنيني و�سيارات 

ورغم  بها  تطالب  باه�سه  م�ساريف  الطاعنة  كلف  ذلك  كل  وماء  وكهرباء  ومعدات 

اأن اخلبري الـمنتدب يف مرحلة اأول درجة اأقر لها بتلك الن�سبة اإال انه خ�سم جزءا 

منها دون مربر وقد �سايرته حمكمة اأول درجة يف ذلك وجاء احلكم الـمطعون فيه 

لريف�س زيادة تلك الن�سبة فاللجنة الثالثية الـمنتدبة مل تبعت تلك اجلزئية لعدم 

وجود عقد مكتوب واأ�سال احلكم بالفائدة هي من م�سائل القانون والذي ال تدخل 

يف اخت�سا�س اخلبري واإمنا هي اخت�سا�س اأ�سيل للمحكمة وهي من تقرر ما اإذا كان 

الـمحكمة  به  حتكم  كحق  فالفائدة  وبالتايل  عدمه  من  للفائدة  م�ستحقا  الدائن 

كم�ساألة قانونية وال يقررها اخلبري كما ذهب اإليه احلكم الـمطعون فيه مما يعيبه 

ويجعله باطالاً يتوجب نق�سه.

وعلى �سوء ما �سلف بيانه طلبت الطاعنة نق�س احلكم الـمطعون فيه مع االإحالة.

وحيث اأنه يف الطعن رقم )2017/٥0٨م( الـمقدم من الطاعنة.....فاأن النعي على 

احلكم الـمطعون فيه بالوجه االأول من �سبب الطعن وال�سالف اإيراده تف�سيال ب�سدر 

هذا احلكم والـمتعلق بحب�س م�ستحقات الـمطعون �سدها اخلا�سة بالـمبلغ الـمتبقي 

من قيمة الفيال الرئي�سية والفلل االأربعة غري �سديد ذلك اأن الثابت بتقرير اخلبري 

الـمنتدب يف الدعوى ان الطاعنة مدينة للمطعون �سدها بالـمتبقي من قيمة الفيال 

الرئي�سية والفلل االأربعة وبقيمة االأعمال االإ�سافية وطالـما كان االأمر كذلك فال 

مربر لها حلب�س ذلك الـمتبقي على اأ�سا�س وجود عيوب يف البناء بل هي ملزمة باأدائه 

طالـما واأنه حكم لها بتكلفة اإ�سالح تلك العيوب يف الدعويني رقمي )2012/312م( 
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و )2013/313م( مبا يكون معه واحلالة هذه اأن النعي على احلكم الـمطعون فيه 

بهذا الوجه على غري اأ�سا�س تعني رف�سه.

اأن النعي على احلكم الـمطعون فيه بالوجه الثاين من �سبب الطعن ال�سالف  وحيث 

الـمطعون  اأجنزتها  التي  االإ�سافية  االأعمال  بالتنازل عن قيمة  والـمتعلق  الت�سمني 

اأن  الطاعنة تدعي  كانت  ولئن  الدعوى  اأوراق  من  البني  اأن  �سديد ذلك  �سدها غري 

الـمطعون �سدها قد تنازلت عن قيمة االأعمال االإ�سافية الـمقدرة بـ)29٨41ر.ع(  

اأن  اإال  2012/٥/20م  بتاريخ  اال�ست�ساري  عن  ال�سادرة  الر�سالة  اإىل  باال�ستناد 

الثابت من االأوراق اأن الـمطعون �سدها تنازلت عن قيمة االأعمال االإ�سافية �سريطة 

قيام الطاعنة ب�سداد مقابل تنازل الطاعنة عن غرامة التاأخري يف اإجناز البناء كما 

تو�سل اإىل ذلك اخلبري وطالـما اأنه ال �سيء باالأوراق يفيد اإىل حد اإقامة الدعوى 

الـماثلة اأن الطاعنة �سارعت يف �سداد الدفعة قبل االأخرية الـمطلوبة من الـمطعون 

�سدها وتبعا لذلك فاإن التنازل عن قيمة االأعمال االإ�سافية ال اأثر له ونتيجة لذلك 

الـمطعون  واأن  خا�سة  االإ�سافية  االأعمال  لقيمة  م�ستحقة  �سدها  الـمطعون  تكون 

عن  بعدولها  اأعلمتها  2013/3/31م  بتاريخ  الطاعنة  اإىل  ر�سالة  وجهت  �سدها 

ذلك  اإىل  وباالإ�سافة  الـمطلوبة  الدفعة  �سداد  ب�سرعة  الطاعنة  الإخالل  التنازل 

اإىل  فيها  اأ�سار  والتي  2012/٥/20م  بتاريخ  اال�ست�ساري  ال�سادرة عن  الر�سالة  فاأن 

ال  اأن  �سريطة  االإ�سافية  االأعمال  قيمة  عن  تنازلها  عن  �سدها  الـمطعون  موافقة 

تفر�س عليها اأية غرامات ال يعتد بها لعدم �سدورها من الـمطعون �سدها وباالإ�سافة 

اإىل ذلك ال �سيء باالأوراق يثبت ب�سكل قاطع اأن الـمطعون �سدها اأخذت بها مبا يكون 

�سبب  من  الثاين  بالوجه  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اأن  قرر  ما  واحلالة  معه 

الطعن على غري اأ�سا�س تعني رف�سه.

وحيث اإن النعي على احلكم الـمطعون فيه بالوجه الثالث من �سبيب الطعن ال�سالف 

الـمطعون  بها  طالبت  التي  باالأتعاب  والـمتعلق  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيال  اإيراده 

�سدها بخ�سو�س متابعتها للـمقاولني من الباطن والتن�سيق معهم واالإ�سراف على تكملة 

البناء وتركيب مواد الت�سطيب �سديد ذلك اأن الثابت من اأوراق الدعوى اأن الـمطعون 

�سدها تعاقدت مع الطاعنة مبوجب عقدي مقاولة لبناء فيال رئي�سية وعدد اأربعة 

فلل موؤرخ اأولهما يف 200٨/6/٨م وثانيهما موؤرخ يف 2009/٥/3م فاإنه مبوجب هذين 

اإجناز  مقابل  عليها  الـمتفق  االأجرة  اإال  ت�ستحق  ال  �سدها  الـمطعون  فان  العقدين 

الـم�سروعني اأما االأجرة واالأتعاب التي طالبت بها الـمطعون �سدها والتي هي مقابل 
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معهم  والتن�سيق  اأعمالهم  يف  الطاعنة  من  الـمعينني  الباطن  من  للـمقاولني  متابعتها 

مبوجب  ت�ستحقه  لـما  اإ�سافية  اأجرة  فهي  الت�سطيب  مواد  تركيب  على  واالإ�سراف 

عقدي الـمقاولة اإال اأن هذه االأجرة االإ�سافية ال ت�ستحقها الـمطعون �سدها اإال اإذا 

اأثبت اأن هناك اتفاقا خطيا اأو �سفاهيا بينها وبني الطاعنة ك�ساحبة الـم�سروعني 

تثبته  ما مل   اأعمالهم وهو  واالإ�سراف على  الباطن  الـمقاولني من  مع  التن�سيق  على 

الـمطعون �سدها �سيما واأن الطاعنة اأكدت اأمام حمكمة الـمو�سوع باأنها مل تطلب من 

الـمطعون �سدها ومل تتفق معها على التن�سيق مع الـمقاولني من الباطن واالإ�سراف 

على اأعمالهم بل اأكدت اأن ذلك يدخل يف �سميم اأعمال الـمطعون �سدها بدون زيادة 

يف التكلفة م�ستندة يف ذلك اإىل الـمادة  )14( يف نطاق البنود )1٨( و )19( و )2٨( 

الـمادة  من   )1٨( البند  ين�س  وحيث  200٨/6/٨م  يف  الـموؤرخ  الـمقاولة  عقد  من 

)14( من عقد الـمقاولة الـمذكور على اأنه )ينبغي على الـمقاول اأن ي�سع يف اعتباره 

القيام بالتن�سيق التام والتعاون مع كل الـمقاولني من الباطن الـمر�سحني اأو الـموردين 

الذين يقوم بتعيينهم العميل لذلك الـم�سروع دون زيادة يف التكلفة(.

وحيث يخل�س من هذا البند من الـمادة )14( اأن التن�سيق مع الـمقاولني من الباطن 

والتعاون معهم يدخل يف �سميم اأعمال الـمطعون �سدها مبوجب عقدي الـمقاولة دون 

زيادة يف التكلفة وذلك ما دامت متواجدة بالـموقع وتوريد مواد الت�سطيب متوا�سل 

وتركيبها م�ستمر اإذ مبقت�سى ذلك البند الـمذكور فاإنها ملزمة بالتن�سيق مع الـمقاولني 

من الباطن والتعاون معهم يف نطاق اأعمالهم دون زيادة يف التكلفة اإذ ذلك يعد التزاما 

فاأنه ما دام االأمر كذلك فاإن  التكلفة وعليه  تعاقديا يف حقها ينفذ دون زيادة يف 

الق�ساء باإلزام الطاعنة باأن توؤدي للمطعون �سدها ما قدره )4٨.٥47/632 ر.ع( 

والقانون مبا  الواقع  �سند من  الباطن جاء على غري  لـمتابعة مقاويل  قيمة ربحيه 

ا جزئيا فيما ق�سى به بخ�سو�س قيمة  الـمطعون فيه نق�ساً يتعني معه نق�س احلكم 

باإلغاء  رقم)201٥/76م(  اال�ستئنايف  والت�سدي  الباطن  مقاويل  لـمتابعة  ربحية 

قيمة  طلب  برف�س  جديد  من  والق�ساء  احلكم  من  نق�س  فيما  الـم�ستاأنف  احلكم 

ربحيه لـمتابعة مقاويل الباطن وتاأييد احلكم الـمطعون فيه فيما عدا ذلك واإلزام 

الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة عمال بالـمواد )1٨3( و )247( 

و )2٥9( و)260( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية .     

للتجارة   ...... موؤ�س�سة  من  الـمقدم  )2017/٥23م(  رقم  الطعن  على  اأنه  وحيث 

االأول  ال�سبب  الثاين من  بالوجه  الـمطعون فيه  النعي على احلكم  فاإن  والـمقاوالت 
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ادعت  ولئن  ذلك  �سديد  غري  احلكم  هذا  ب�سدر  تف�سيال  اإيراده  وال�سالف  للطعن 

الطاعنة اأنها ا�سطرت اإىل البقاء بالـمو�سع لـمدة 29 �سهرا ب�سبب تاأخر الـمقاولني 

كبدها  ولقد  وتركيبها  الت�سطيب  مبواد  اخلا�سة  التوريدات  اإجناز  يف  الباطن  من 

ال�سيارات  وا�ستئجار  والـمهند�سني  العمال  اأجور  يف  متثلت  اإ�سافية  م�ساريف  ذلك 

والـمعدات وم�ساريف الكهرباء والـماء وطبق ما يوؤيد من طلباتها اأنها قدرتها حوايل 

)374.020ر.ع( اإال اأنها مل تقدم ما يثبت اأن الـمطعون �سدها طلبت منها توفري تلك 

الباطن  من  الـمقاولون  ا�ستغّلها  حتى  بالـموقع  الـمذكورة  الـمدة  خالل  الت�سهيالت 

بها  الـمدعى  الـم�ساريف  تلك  عن  تعوي�سا  ت�ستحق  فال  وبالتايل  اأعمالهم  اإجناز  يف 

خا�سة واأن الـمطعون �سدها اأكدت اأمام حمكمة الـمو�سوع اأنها مل تطلب من الطاعنة 

ومل تتفق معها يف توفري تلك الت�سهيالت للـمقاولني من الباطن مبا يكون معه واحلالة 

هذه التفات حمكمة الـمو�سوع عن الـم�ساريف االإ�سافية التي طالبت بها الطاعنة 

يف حمله وال ترثيب عليها يف ذلك ويتعني تبعا لذلك رف�س الوجه من �سبب الطعن.

للطعن  االأول  ال�سبب  من  االأول  بالوجه  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اإن  وحيث 

وال�سبب الثاين للطعن ال�سالف اإيرادهما تف�سيال ب�سدر هذا احلكم غري �سديد ذلك 

اأن الثابت اأن هذه الـمحكمة حكمت يف الطعن رقم )2017/٥0٨م( الـم�سموم لهذا 

باإلغاء  جزئيا  فيه  الـمطعون  احلكم  بنق�س  وذلك  اعاله  وا�سح  هو  ما  طبق  الطعن 

لـمتابعة  الطاعنة بخ�سو�س قيمة ربحيه  ل�سالح  الـم�ستاأنف فيما ق�سى به  احلكم 

الـمقاولني من الباطن والـمقدرة بـ)4٨.٥47/623ر.ع( والق�ساء من جديد برف�س 

االأول  لل�سبب  االأول  بالوجه  النعي  اأن  ذلك  على  ترتيبا  معه  يكون  مبا  الطلب  هذا 

وال�سبب الثاين للطعن على غري اأ�سا�س مما يتعني رف�سه.

للطعن  االأول  لل�سبب  الثالث  بالوجه  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اأن  وحيث 

ال�سالف اإيراده تف�سيال ب�سدر هذا احلكم غري �سديد ذلك ولئن يقت�سي التعاقد بني 

الطرفني يف نطاق مقاولة البناء غرامه جزائية عن التاأخري يف تنفيذ ما التزم به 

كل من الطرفني اإال اأن ذلك اجلزاء ال ميكن اأن يطلبه اأي من الطرفني تعوي�سا عن 

الـمتفق  لل�سروط  طبقا  به  التزم  ما  اأجنز  قد  اأنه  اأثبت  اإذا  اإال  له  احلا�سل  ال�سرر 

طبقا  به  التزمت  ما  اأجنزت  اأنها  تثبت  مل  الطاعنة  اأن  واعتبارا  تعاقديا  عليها 

ل�سروط الـمقاولة بل البني من االأوراق اأنه ال خالف بني الطرفني يف وجود اأ�سرار 

اإىل  وباالإ�سافة  �سدها  الـمطعون  قبل  من  بها  االنتفاع  دون  حتول  قد  الـمباين  يف 

معه  تتوفر  ال  مبا  حجمه  ومدى  تدعيه  الذي  ال�سرر  تثبت  مل  الطاعنة  فاإن  ذلك 
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ترتيبا على ذلك اأية م�سوؤولية على الـمطعون �سدها يف حتميلها اأية فائدة ت�ستحقها 

الطاعنة وطالـما التزم احلكم الـمطعون فيه هذا النظر وق�سى برف�س طلب الفائدة 

فقد �سادف �سحيح القانون مبا يكون معه النعي عليه الوجه الثالث من �سبب الطعن 

على غري اأ�سا�س تعني رف�سه.

بالـم�ساريف  الطاعنة  واألزم  مو�سوعا  الطعن  رف�س  بتعيني  تقدم  لـما  اإنه  وحيث 

وم�سادرة الكفالة عمال بالـمادة )261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب حكمت الـمحكمة

اأوال يف الطعن رقم )2017/٥0٨( بقبوله �سكال ويف الـمو�سوع بنق�سه نق�سا جزئيا 

والت�سدي  الباطن  من  الـمقاولني  لـمتابعة  ربحية  قيمة  بخ�سو�س  به  ق�سى  فيما 

احلكم  من  ق�سى  فيما  الـم�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  )201٥/76م(  رقم  لال�ستئناف 

والق�ساء من جديد برف�س طلب قيمة الربحية وتاأييد احلكم الـمطعون فيه يف ما 

عدا ذلك واألزمت الـمطعون �سدها بالـم�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.

ا واألزمت الطاعنة  ثانيا يف الطعن رقم )2017/٥23م( بقبوله �سكال ورف�سه مو�سوعاً

بالـم�ساريف وم�سادرة الكفالة.
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جل�سة يوم الثالثاء املوافق 201٨/٥/٨م

برئا�سة ف�سيلة القا�سي/ من�سور بن علي الفار�سي, وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة 

الق�ساة: د. حممد �سالح علي �سيد اأحمد , واأحمد بن عيا�س اجلندوبي,  ونور الدين 

بن املكي خليفي , و عاطف املاأمون عبد ال�سالم . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)247(

الطعن رقم 2017/726م

�سركة )ت�سفية – م�سفي – مهمة- انتهاء( 

ال�سركة يف  - التي خّلفتها  االآثار  واإنهاء  الت�سفية  اأعمال  الـم�سفي  بجميع  يقوم 

الواقع القانوين با�ستيفاء حقوقها و�سداد ديونها وحتديد �سايف موجوداتها - اإن 

ا لق�سمته على ال�سركاء كل ح�سب ن�سبة ح�سته فيها وذلك باعتباره  وجد - متهيداً

ا قانونية عن ال�سركة قيد الت�سفية وي�ستفاد من الـمادتني ال�سالفتي الذكر  نائباً

اإىل  الو�سول  اأولهما  اأمرين  اأحد  اإىل  اأعماله  اأن تف�سي  الت�سفية ال بد  اأّن طور 

اأن   - اأيدينا  بني  التي  احلالة  يف  كما   - اأو  ال�سركاء  على  لتق�سيمه  اأموال  �سايف 

كلتا احلالتني يجوز  ال�سركة ويف  اإىل وجود ديون على  الت�سفية  اأعمال  تف�سي 

اإقفال اأو اإنهاء الت�سفية.

 تنتهي مهمة الـم�سفي بانتهاء اأعمال الت�سفية وذلك بتحديد ال�سايف من اأموال  -

ويقوم  بالديون  للوفاء  الالزمة  الـمبالغ  وا�ستنزال  ديونها  �سداد  بعد  ال�سركة 

احل�سة  قيمة  يعادل  مبا  ال�سركاء  على  الـموجودات  �سايف  بتوزيع  الـم�سفي 

اأن  واإما  تاأ�سي�سها,  مبّينة يف عقد  لـما هي  ا  وفقاً ال�سركة  راأ�سمال  التي قّدمها يف 

تنتهي مهمة الـم�سفي اإىل الو�سول اإىل اأّن ال�سركة لي�ست لها اأموال وال اأ�سول بل 

والو�سول اإىل اأنها مدينة ال يكفي �سايف مالها للوفاء بديونها وح�س�س ال�سركاء 

ومتى كان التقرير الذي تاأ�س�س عليه احلكم الـمطعون فيه قد انتهى اإىل احلالة 

االأخرية وهو ما اأخذ به احلكم الـمطعون فيه .

الــوقـائــع

تتح�سل الوقائع بح�سب ما يبني من احلكم الـمطعون فيه - الذي اأ�سدرته الدائرة 

بجل�سة  )2014/796م(  رقم  اال�ستئناف  يف  م�سقط  اال�ستئناف  مبحكمة  التجارّية 

�سده  الـمطعون  اأّن  عليها,  وانبنى  تاأ�س�س  التي  الوثائق  �سائر  ومن  2017/٥/1٥م 
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بالـمحكمة  الثالثية  الدائرة  اأمام  )2014/61٨م(  رقم  الدعوى  اأقام  االأول 

وبتعيني  الثانية  �سدها  الـمطعون  وت�سفية  بحل  احلكم  بطلب  مب�سقط  االبتدائية 

ا لقيمة  م�سفي لها لتحديد �سايف اأموالها بعد ا�ستيفاء حقوقها و�سداد ديونها متهيداً

�سايف الأموال بني ال�سركاء واأورد بياناًا لدعواه اأّن الـمطعون �سدها الثانية حمدودة 

الـم�سوؤولية له من ح�س�سها )30%( وباقي احل�س�س منا�سفة بني �سريكيه الطاعن 

2012/2/29م  ت�سجيلها يف  ومنذ  الـمذكورة  ال�سركة  واأّن  الثالث  والـمطعون �سده 

اأعمال وتراكمت على كاهلها الرواتب واالإيجارات  ا ومل تقم باأية  مل متار�س ن�ساطاً

خالل  من  �سالحياته  نطاق  عن  الطاعن  خلروج  ذلك  كل  ويعزى  اأرباح  حتقق  دون 

ت�سّرفاته باإرادته الـمنفردة وهو ما اأدى ال�ستنزاف راأ�سمال ال�سركة واأّن ذلك �سبب 

ا بال�سركاء الذين رف�سوا الت�سفية االختيارية وبالتايل فال �سبيل اإىل  وي�سبب �سرراً

ذلك اإال باللجوء للمحكمة.

وحيث مت اإعالن الـمدعى عليهم يف الدعوى بطريق الن�سر ب�سحيفة اأخبار العدد 

جميع  يف  احل�سور  عن  تخّلفوا  والذين  2014/10/30م  بتاريخ  ال�سادر   )12203(

اجلل�سات الـمحددة لنظر الدعوى ومل يقّدموا مذكرات دفاعهم مما حدا بالـمحكمة 

االبتدائية م�سقط حجز الدعوى الإ�سدار احلكم فيها بجل�سة 2014/11/24م.

الدعوى  يف  احلكم  اأ�سدرت  مب�سقط  االبتدائية  التجارية  الدائرة  اإّن  وحيث 

احلكم  منطوق  وجاء  2014/11/24م  بجل�سة  )2014/61٨م(  رقم  االبتدائية 

كاالآتي:

تاأ�س�س  بالـم�ساريف(( وقد  الـمدعي  واألزمت  الدعوى  برف�س  الـمحكمة  ))حكمت 

احلكم �سالف الذكر على اأّن ادعاءات الـمدعي جاءت مر�سلة مل تعزز بثّمة دليل واأّن 

ا( ل�سلطاته دون تقدمي حم�سر  ادعاء جتاوز الـمدعى عليه الثاين )الطاعنة حالياً

القول  �ساأنه  من  �سلطاته  جتاوزه  على  للتدليل  2012/9/16م  الـموؤرخ  االجتماع 

بافتقار الدعوى للدليل.

قانون  من  )ب(  فقرة   )14( الـمادة  بن�س  االأوىل  الدرجة  حمكمة  وا�ست�سهدت 

حتقيق  عدم  اإثبات  حالة  يف  النظرية  الناحية  من  الطلب  يجيز  والذي  ال�سركات 

الدرجة  حمكمة  وتو�سلت  اأجلها  من  اأ�س�ست  التي  للغاية  حّلها  الـمطلوب  ال�سركة 

االأوىل اإىل ف�سل الـمدعي يف اإثبات موجبات الـمادة الـمذكورة.



– 13٥4 –

باال�ستئناف  فيه  فطعن   ....... لدى  القبول  االبتدائي  احلكم  يلق  مل  وحيث 

فيه  �سدر  والذي  2014/12/22م  بتاريخ  �سحيفته  الـمودعة  )2014/796م( 

احلكم بجل�سة 201٥/6/29م وق�سى بقبول اال�ستئناف ويف الـمو�سوع باإلغاء احلكم 

ا بحل وت�سفية ال�سركة ........ ويتعنّي م�سفي لها �ساحب  الـم�ستاأنف والق�ساء جمدداً

بالت�سفية  الـمتعّلقة  االإجراءات  اتخاذ  مهمته  تكون  اجلدول  من  الدور  يف  الدور 

طبق ما ين�س عليه القانون واإ�سافة اأتعاب الـم�سفي على الت�سفية وحددت جل�سة 

201٥/10/12م ليقّدم الـم�سفي تقريره بالت�سفية.

بجل�سة  ال�سادر  )2014/769م(  اال�ستئناف  يف  احلكم  اأّن  بالذكر  جدير  هو  ومما 

الـموقعة من  اأعاله مرفق من خالل م�سّودته االأ�سل  اإليه  201٥/6/29م )الـم�سار 

هيئة الدائرة التي اأ�سدرته.

ويبني من اأ�سباب احلكم اال�ستئنايف ال�سادر بجل�سة 201٥/6/29م اأنه اأقام ق�ساءه 

الـمحا�سبي الذي انتدبته حمكمة اال�ستئناف م�سقط يف  اإليه اخلبري  انتهى  على ما 

اأمام  الـمحا�سبي  اخلبري  قّدمت  والذي  201٥/3/9م  بتاريخ  الـمنعقدة  جل�ستها 

حمكمة اال�ستئناف بجل�سة 201٥/6/1م.

الـموؤرخ  التقرير  قانونيون  حما�سبون   -  ...... مكتب   - الـم�سفي  قّدم  وحيث 

الت�سفية  اإغالق  م�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  ختامه  يف  طلب  2017/3/12م 

لعدم توفر االأموال لـمقابلة م�سروفاتها وت�سّمن التقرير اأّنه ال�سركة قيد الت�سفية 

نتائج  الـمال وال  ال�سركاء يف ح�س�س  ب�سجالت حما�سبّية تو�سح موقف  ال حتتفظ 

من   )2( �سفحة  اجلدول  يف  التقرير  اإليها  )اأ�سار  جهات  عّدة  هنالك  واأّن  عملياتها 

التقرير( دائنة لل�سركة حتت الت�سفية مببلغ �سبعة و�سبعون األف وت�سعمائة واأربعة 

ا وخم�سمائة وثالثون بي�سة )77.9٨4/٥30 ر.ع( واأّن ال�سريك  وثمانون رياالاً عمانيًّ

........ �سعودي اجلن�سية غري مقيم بال�سلطنة وغري معلوم العنوان ومل يجتمع به 

اخلبري لـمعرفة ما اإذا كان قد �سدد ح�سته يف ال�سركة واأّن ال�سريكني االآخرين �سددا 

ح�ستيهما يف ال�سركة واأّن الـم�سفي مل ي�سع يده على اأّية اأموال اأو اأ�سول با�ستثناء 

�سيارة واحدة حمتجزة لدى �سركة عمان ال�سلطانية مل يتمكن الـم�سفي من ا�ستالمها.

رقم  اال�ستئناف  يف  احلكم  اأ�سدرت  م�سقط  اال�ستئناف  مبحكمة  الدائرة  اإّن  وحيث 

)2014/796م( وجاء منطوق احلكم كاالآتي:
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))حكمت الـمحكمة بانتهاء اأعمال الت�سفية لعدم توفر اأموال فيها واإلزام ال�سركاء 

باأن يوؤديا للم�سفي مبلغ �ستمائة ريال ُعماين لقاء اأتعاب الت�سفية((.

ا  ويبني من اأ�سباب احلكم �سالف الذكر اأّنه اأخذ مبا انتهى اإليه تقرير الـم�سفي وفقاً

لـما مت بيانه اأعاله.

وحيث مل يلق احلكم االأخري القبول لدى ....... فطعن فيه بطريق الطعن بالنق�س 

بتاريخ  العليا  الـمحكمة  �سر  اأمانة  �سحيفته  اأودعت  الذي  )2017/726م(  رقم 

2017/6/21م موقعة من الـمحامي ..... وكيل الطاعن مبوجب �سند وكالة يجيز 

له ذلك وقّدم ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة الـمقررين قانوناًا.

ومت اإعالن الـمطعون �سدهم ب�سحيفة الطعن فرد عليها الـمطعون �سده االأول - .... 

- بالـمذكرة الـموؤرخة 2017/11/9م طلب يف ختامها رف�س الطعن ثم قّدم الطاعن 

2017/12/7م �سمم يف ختامها على طلباته ب�سحيفة  الـموؤرخة  التعقيب  مذكرة 

طعنه ومل يرد على الطعن كل من الـم�سفي - مكتب .... ... - وال الـمطعون �سده 

الثالث ........

الـمـحـكـمـة

وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية.

وحيث بني الطعن على اأ�سباب ينعى بها الطاعن على احلكم الـمطعون فيه الق�سور 

يف الت�سبيب وبالـمخالفة للمادة )172( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية 

اال�ستئناف  حمكمة  عليها  اطلعت  لو  والتي  اال�ستئناف  اأ�سباب  على  رّده  لعدم  وذلك 

ببطالن  تتعلق  االأ�سباب  تلك  واأّن  االأوىل  الدرجة  حمكمة  حكم  باإلغاء  قامت  لـما 

اأمام حمكمة الدرجة االأوىل واأمام حمكمة اال�ستئناف  اإعالنات الطاعن  اإجراءات 

وبالتايل يكون احلكم بت�سفية ال�سركة باطالاً الرتكانه اإىل تقرير خبري بني على 

الغ�س والتدلي�س.

من  وذلك  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  الـمطعون  احلكم  على  الطاعن  ينعى  كما 

�سدد  الطاعن  اأّن  2017/3/12م  الـموؤرخ  تقريره  يف  اأورد  اخلبري  اأّن  اأولهما  وجهني 

التي  الـمبالغ  باإجمايل  الـمحكمة  يوايف  مل  اأّنه  اإال  ال�سركة  مال  راأ�س  يف  م�ساهمته 

مبلغ  لل�سركة  �سدد  الطاعن  اأّن  بالـم�ستندات  فالثابت  ال�سركة  على  الطاعن  اأنفقها 

ا  مائة و�سبعني األف ريال ُعماين يف حني اأّن ح�سته )3٥%( تبلغ اثنان وخم�سون األفاً
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وخم�سمائة ريال ُعماين ومن ثّم يكون احلكم الـمطعون فيه -  وقد انتهى اإىل اإنهاء 

اأعمال الت�سفية لعدم وجود راأ�سمال لل�سركة - يكون قد �سدر بالـمخالفة للقانون 

يتوجب  مبا  ال�سركة  راأ�سمال  �سحب  من  هو  الت�سفية  طالب  الأن  باالأوراق  وللثابت 

عليه رّده وثاين الوجهني اأّن احلكم الـمطعون فيه مل يثبت اأمامه اأّن الـمطعون �سده 

ا - قد قام بدعوة ال�سركاء لعقد اجتماع يعلن فيه رغبته  االأول - الـمدعي ابتدائياً

بحل وت�سفية ال�سركة كما ين�س على ذلك قانون ال�سركات رقم )1974/4م( ومن 

ا للقانون ,  ثّم فاإّن جلوء الـمطعون �سده للق�ساء حلل وت�سفية ال�سركة جاء خمالفاً

اأّن من يرغب يف حل  اأّن ال�سركاء اجتمعوا يف وقت �سابق اتفقوا فيه  اإّن الثابت  بل 

وت�سفية ال�سركة عليه التخارج منها اإذا مل يتفق باقي ال�سركاء ليحل حمّله �سريك 

اآخر ي�سرتي ح�سته وبالتايل فاإّن الـمطعون �سده االأول كان عليه اأن يعلن رغبته يف 

التخارج من ال�سركة بدالاً من جلوئه اإىل الق�ساء لت�سفيتها وحّلها.

فهو  الطعن  باأ�سباب  جاء  ما  مبجمل  فيه  الـمطعون  احلكم  على  النعي  اإّن  وحيث 

الدائرة  من  اأولهما  �سدر  حكمان  هنالك  اأّن  باالأوراق  الثابت  الأن  وذلك  �سديد  غري 

حكم  باإلغاء  ق�سى  201٥/6/29م  بجل�سة  م�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  التجارية 

)2014/61٨م(  رقم  االبتدائية  الدعوى  يف  ال�سادر   - االأوىل  الدرجة  حمكمة 

ال�سركة  وت�سفية  بحل  ا  جمدداً وبالق�ساء   - برف�سها  2014/11/24م  بجل�سة 

ال�سادر -  ......... ومل يقم الطاعن بالطعن على احلكم اال�ستئنايف �سالف الذكر 

بحل وت�سفية ال�سركة وبالتايل يكون احلكم الـمذكور قد حاز احلجّية لكونه حكم 

قطعي ح�سم النزاع يف مو�سوع دعوى الت�سفية وحل ال�سركة وال متلك الـمحكمة التي 

اإجراءات باطلة ومن ثّم فاإّن كافة  ا على  اأ�سدرته العدول عنه حتى ولو كان مبنياً

اأ�سباب الطعن الـموجهة اإىل احلكم اال�ستئنايف �سالف الذكر ال�سادر بحل وت�سفية 

ال�سركة ال حمل لها ترف�سها هذه الـمحكمة الأن احلكم الـمطعون فيه بالطعن الـماثل 

)2017/726م( هو حكم حمكمة اال�ستئناف ال�سادر بجل�سة 2017/٥/1٥م والذي 

باأن  ال�سركاء  اأموال فيها وباإلزام  الت�سفية لعدم توفر  اأعمال  باإنهاء  كان قد ق�سى 

يوؤدوا للم�سفي مبلغ �ستمائة ريال ُعماين لقاء اأتعاب الت�سفية.

اأ�سباب يف  من  وما تالها  الطعن  الواردة ب�سحيفة  االأخرى  االأ�سباب  اإّنه عن  وحيث 

مذكرة التعقيب الواردة من الطاعن بالـمذكرة الـموؤرخة 2017/12/7م الـم�سّلطة 

غري  يف  فهي  الذكر  �سالف  2017/٥/1٥م  بجل�سة  ال�سادر  اال�ستئنايف  احلكم  على 

حمّلها ذلك الأّنه من الـمقرر يف ق�ساء هذه الـمحكمة اأّن ا�ستخال�س الواقع يف الدعوى 
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وتقدير االأدلة مبا يف ذلك تقارير اخلرباء فهي من م�سائل الواقع التي ت�ستقل بها 

�سند �سحيح  اأقامت ق�ساءها على  رقابة عليها يف ذلك متى  الـمو�سوع دون  حمكمة 

الثابت  مع  ومتفقة  التقرير  ذلك  من  م�ستمدة  �سائغة  اأ�سباب  وعلى  وقانوناًا  ا  واقعاً

باإنهاء  ق�سائه  بخ�سو�س  فيه  الـمطعون  احلكم  اأورد  وقد  ذلك  كان  ولـما  باالأوراق 

الـم�سفي .........  ا مبا جاء بتقرير  اأخذاً اأموال فيها  الت�سفية لعدم توفر  اأعمال 

اإغالق  فيه  طلب  والذي  الت�سفية  اأعمال  �ساأن  يف  الوارد  2017/3/12م  الـموؤرخ 

واإنهاء الت�سفية لعدم توفر االأموال لل�سركة, وقد كان تقرير الـم�سفي �سالف الذكر 

قد اأورد �سمن اأبحاثه اأّن ال�سركة ........... لي�ست لها اأموال من �سيارة حمجوزة 

حتتفظ  ال  الـمذكورة  ال�سركة  اأّن  التقرير  واأ�ساف  ال�سلطانية  ُعمان  �سرطة  لدى 

 ........ ال�سريك  موقف  واأّن  جتارية  عمليات  نتائج  تو�سح  حما�سبية  ب�سجالت 

�سعودي اجلن�سية غري معلوم من حيث قيامه ب�سداد ح�سته يف ال�سركة من عدمه واأّن 

الـمذكور غري مقيم بال�سلطنة وغري معلوم اجلهة , واأّن ال�سركة ال اأ�سول لها وال اأموال 

�سائلة بل هي مدينة لعّدة جهات اأوردها الـم�سفي �سفحة )2( من تقريره الـموؤرخ 

وثمانون  واأربعة  وت�سعمائة  ا  األفاً و�سبعون  �سبعة  قدره  مببلغ  وذلك  2017/3/12م 

ا وخم�سمائة وثالثون بي�سة )77.9٨4/٥30 ر.ع(. رياالاً عمانيًّ

الـمدنية  الـمعامالت  قانون  494( من  و  الـمادتني )493  الـمقرر مبوجب  كان  ولـما 

يف  ال�سركة  خّلفتها  التي  االآثار  واإنهاء  الت�سفية  اأعمال  بجميع  يقوم  الـم�سفي  اأّن 

اإن   - موجوداتها  �سايف  وحتديد  ديونها  و�سداد  حقوقها  با�ستيفاء  القانوين  الواقع 

ن�سبة ح�سته فيها وذلك باعتباره  ال�سركاء كل ح�سب  ا لق�سمته على  وجد - متهيداً

ا عن ال�سركة قيد الت�سفية وي�ستفاد من الـمادتني ال�سالفتي الذكر اأّن  ا قانونياً نائباً

�سايف  اإىل  الو�سول  اأولهما  اأمرين  اأحد  اإىل  اأعماله  تف�سي  اأن  بد  ال  الت�سفية  طور 

اأموال لتق�سيمه على ال�سركاء اأو - كما يف احلالة التي بني اأيدينا - اأن تف�سي اأعمال 

اإنهاء  اأو  اإقفال  يجوز  احلالتني  كلتا  ويف  ال�سركة  على  ديون  وجود  اإىل  الت�سفية 

الت�سفية وما يوؤكد ذلك البند )2( الـمادة )494( من قانون املعامالت املدنية  والذي 

يقراأ :- )يخت�س كل �سريك مببلغ يتنا�سب مع ح�سته يف راأ�س الـمال وينال من الربح 

ويتحمل من اخل�سارة بن�سبة ح�سته من راأ�س الـمال(.

وموؤدى ذلك اأن مهمة الـم�سفي تنتهي بانتهاء اأعمال الت�سفية وذلك بتحديد ال�سايف 

بالديون  للوفاء  الالزمة  الـمبالغ  وا�ستنزال  ديونها  �سداد  بعد  ال�سركة  اأموال  من 

احل�سة  قيمة  يعادل  مبا  ال�سركاء  على  الـموجودات  �سايف  بتوزيع  الـم�سفي  ويقوم 
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ا لـما هي مبّينة يف عقد تاأ�سي�سها, واأما اأن تنتهي  التي قّدمها يف راأ�سمال ال�سركة وفقاً

مهمة الـم�سفي اإىل الو�سول اإىل اأّن ال�سركة لي�ست لها اأموال وال اأ�سول بل والو�سول 

كان  ومتى  ال�سركاء  وح�س�س  بديونها  للوفاء  مالها  �سايف  يكفي  ال  مدينة  اأنها  اإىل 

التقرير الذي تاأ�س�س عليه احلكم الـمطعون فيه قد انتهى اإىل احلالة االأخرية وهو 

ما اأخذ به احلكم الـمطعون فيه والذي �سدر بجل�سة 2017/٥/1٥م بانتهاء اأعمال 

الطعن  اأ�سباب  عن  ومبناأى  حمّله  يف  فهو  ثّم  ومن  فيها  اأموال  توفر  لعدم  الت�سفية 

الـموجهة اإليه والتي ال تعدو اأن تكون جدالاً غري جمد يف قناعة الـمحكمة الـمطعون 

يف حكمها والتي لها اأ�سلها الثابت يف االأوراق ومن بني ذلك تقرير الـم�سفي الـموؤرخ 

الواقع  من  اأ�سا�س  غري  على  لقيامه  الطعن  رف�س  ذلك  على  ويرتتب  2017/3/12م 

والقانون.

ا لذلك يلزم حتميل الطاعن الـم�ساريف وم�سادرة الكفالة عمالاً بالـمادة  وحيث تبعاً

)261( من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

ا واألزمت الطاعن بالـم�ساريف  حكمت الـمحكمة بقبول الطعن �سكالاً ورف�سه مو�سوعاً

وم�سادرة الكفالة.



الق�سم ال�سابع

دائرة الإيجارات 
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/10/19 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف, وع�سوية 

حممــــــد  بن  عبـداهلل  احلجـــــــــــري,  نا�ســـر  بن  را�سد  الف�سيلة:  اأ�سحاب  من  كل 

ال�سيابــــي , نا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �سالح الدين نعيم حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)24٨(

الطعن رقم 2016/4م 

عقد اإيجار – التزام 

عقد االإيجار عقد يلزم املوؤجر بتمكني امل�ستاأجر من االنتفاع بال�سيء املوؤجر مدة  -

معينه لقاء عو�س معلوم .

يلتزم املوؤجر بت�سليم امل�ستاأجر العني املوؤجرة بحالة �ساحلة لالنتفاع بها. -

الوقائع

تتلخ�س وقائع الدعوى ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق املرفقة 

اأول  حمكمة  اأمام  ابتدائية  بدعوى  تقدمت  )الطاعنة(  املدعية  اأن  الطعن,  مبلف 

للمدعية  يوؤدي  باأن  املدعى عليه  باإلزام  التم�ست يف ختامها احلكم  درجة مب�سقط 

2014/10/22م  تاأريخ  املتخلفة يف ذمته منذ  مبلغ ثمامنائة ريال عماين االأجرة 

املدعى  اإن  القول  من  �سند  على  املحاماة  اأتعاب  و)100ر.ع(  بامل�ساريف  واإلزامه 

2013/7/31م  وحتى  2013/2/22م  الفرتة  من  التداعي  عني  ا�ستاأجر  عليه 

تنتهي  مماثلة  لفرتة  العقد  جتدد  وقد  �سهر  لكل  رياالاً  )160ر.ع(  قدرها  باأجرة 

2014/10/22م وقدمت  االأجرة منذ  �سداد  اأنه تخلف عن  اإال  2014/7/20م  يف 

ا لدعواه �سورة من �سند العقد. املدعية تاأييداً

وقد تدوولت الدعوى على النحو الثابت مبلفات املحكمة ومن خاللها ح�سر طرفا 

ا على اأن  الدعوى فقدم املدعى عليه مذكرة التم�س من خاللها رف�س الدعوى تاأ�سي�ساً

العني املوؤجرة لي�س بها نوافذ وغري �ساحلة لل�سكني رغم تعهد املدعية بفتح نوافذ, 

ولكنها مل تلتزم بتعهدها.

النحو  على  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املحكمة  حكمت  201٥/10/26م  وبجل�سة 

املعني  باأن  االأول  قال  املدعي  �ساهدي  اإىل  احلكم  وانتهت  احلكم,  مبنطوق  الثابت 
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املوؤجر لي�س بها نوافذ على الرغم من اأن االأجرة كبرية وقرر ال�ساهد الثاين مبا جاء 

يف �سهادة االأول وزاد باأن العني توجد بها روائح كريهة واملكان ال ي�سلح لل�سكن.

لي�سدر  للحكم  وجهزتها  للمرافعة  الدعوى  واإعادة  التحقيق  اإنهاء  املحكمة  فقررت 

ميكن  اأن  مبقت�ساه  املوؤجر  يلتزم  االإيجار  عقد  اأن  املقرر  اإن  وحيث  اليوم,  بجل�سة 

باأداء  يلتزم  اأن  امل�ستاأجر  وعلى  معلومة  اأجرة  لقاء  بالعني  االنتفاع  من  امل�ستاأجر 

االأجرة.

وملا كان ما تقدم وكان الثابت اأن عقد االإيجار مذيل بتوقيع املدعى عليه ومل ينل 

من حجيته يف االإثبات وقد اأ�سحى حجة على املدعى عليه ومل يقدم ما يفيد �سداد 

اأنه ثبت من اأقوال امل�سهود باأن العني مل يكن بها  االأجرة خالل فرتة املطالبة, كما 

نوافذ وغري �ساحلة لل�سكن وبها روائح كريهة وكان من املقرر باأن التزام املدعى عليه 

�سداد االأجرة مقابل االنتفاع بالعني لتحقيق التالية املطلوبة.

وملا كانت العني غري �ساحلة لل�سكن وهو ما يعيق عدم االنتفاع بها وعليه تكون االأجرة 

برف�س  املحكمة  وتق�سي  �سند  غري  على  قائمة  ب�ساأنها  املقامة  والدعوى  املطلوبة 

الدعوى واألزمت املدعية بامل�ساريف.

من  طالب  ب�سحيفة  با�ستئنافه  فتقدم  املدعي  به  ير�س  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الدعوى  قبول  خاللها 

اإلزام امل�ستاأنف �سده باإخالء العني ودفع االأجرة وقدرها ثمامنائة ريال وما ي�ستجد 

اأتعاب  )600ر.ع(  ومبلغ  بالر�سوم  �سده  امل�ستاأنف  اإلزام  مع  الفعلي  االإخالء  حتى 

احلكم  اأن  حا�سلها  اأ�سباب  على  ا�ستئنافها  واأ�س�ست  التقا�سي,  درجتي  عن  املحاماة 

ا يف ا�ستدالله وخمالاً بحق امل�ستاأنفة؛ ذلك الأنها  امل�ستاأنف جاء عليالاً يف اأ�سبابه فا�سداً

تدفع  اأن  املنطق  غري  ومن  �سهرية  اأجرة  ذلك  اإزاء  وتدفع  املوؤجرة  للعني  م�ستثمرة 

االأجرة على العني وهي غري �ساحلة لل�سكن.

وبجل�سة  اجلل�سات  مبحا�سر  الثابت  النحو  على  اال�ستئناف  نظر  تدوول  وحيث 

عن  احلا�سر  وطلب  �سده  امل�ستاأنف  وتخلف  امل�ستاأنف  وكيل  مثل  201٥/11/1م 

امل�ستاأنفة حجز اال�ستئناف للحكم.

ا اأو�ساعه ال�سكلية تق�سي املحكمة بقبوله  وحيث اإن اال�ستئناف اأقيم يف امليعاد م�سوفياً

تنظيم  قانون  من  مكرر   )9( املادة  ن�س  وفق  املقرر  من  كان  ملا   . املو�سوع  ويف   , �سكالاً
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وت�سجيل  التجارية  واملحال  امل�ساكن  وم�ستاأجري  املالك  بني  االإيجارية  العالقة 

ا  العقود اخلا�سة بها ال�سادرة باملر�سوم ال�سلطاين يلتزم بت�سليم املحل املوؤجر �ساحلاً

غري  نوافذ  من  خالية  املوؤجرة  العني  كانت  وملا  اأجله,  من  املوؤجر  الغر�س  لتحقيق 

الذي  ال�سهود  اأقوال  من  جاء  ما  ح�سب  كريهة  روائح  وبها  املطلوب  للغر�س  حمققه 

مت اأخذ �سهادتهم من قبل حمكمة اأول درجة والذي اأخذت احلكم باأقواله وق�ست 

مبوجبها باأن امل�ستاأجر له اأن يحب�س االأجرة وهو ما قررته املحكمة العليا رقم الطعن 

)200٥/272م(.

وحيث اإن احلكم امل�ستاأنف ق�سى برف�س الدعوى فاإنه يكون قد طبق �سحيح القانون 

اال�ستئناف  املحكمة وتق�سي برف�س  �سائغة تقرها هذه  اأ�سباب  به وهي  فيما ق�سي 

ا. مو�سوعاً

وحيث مل ير�س امل�ستاأنف بهذا احلكم تقدم بالطعن عليه مبوجب �سحيفة اأودعتها 

يفيد  وما  الوكالة  �سند  ..........., وقدم  املحامي/  ورفع عنها  املحكمة  �سر  اأمانة 

�سداد الر�سوم والكفالة.

اال�ستدالل  يف  والف�ساد  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  خاللها  من  نعى 

ا لق�سائه على الرغم  حني ق�سى بتاأييد احلكم االبتدائي, وعول عليه وجعله قواماً

لهم  كانت  الذين  ال�سهود  اأقوال  على  ا  وا�ستناداً خمطئة  تقديرات  على  ا�ستناده  من 

م�سلحة وال يعلمون عن مو�سوع التعاقد بني الطرفني كما اأنهم ال يعلمون عن الفرتة 

ا بها, والتي تزيد على عام, وبالتايل  التي ق�ساها املطعون �سده يف العني املوؤجر منتفعاً

كان على حمكمة اال�ستئناف التحقيق والتحقق من هذه ال�سهادة واال�ستماع على دفاع 

الطاعنة حيث كان للطاعنة �سهوٌد على اأن العني املوؤجرة �ساحلة لل�سكن باالإ�سافة 

اإىل قريته وهي الفرتة التي ق�ساها املطعون �سده بالعني دون اعرتا�س منه ولكنها 

من والتمل�س واالأهالآت من دفع االأجرة فقدم هذا الدفع املخالف للتحقيق والواقع 

اأنه اأخلى  اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن ورد عليها مبذكرة جاء فيها  من ثم 

ا  العني املوؤجرة منذ �سهر اأغ�سط�س/201٥م والتم�س من خاللها رف�س الطعن مو�سوعاً

واإلزام الطاعنة بامل�ساريف. 

�ملحكمة

. وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى كافة اأو�ساعه ال�سكلية واملقررة قانوناًا فهو مقبول �سكالاً
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وعن املو�سوع: فاإن ما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه �سديد يف جممله ذلك 

اأن عقد االإيجار قانوناًا هو عقد يلزم املوؤجر مبقت�ساه اأن ميكن امل�ستاأجر من االنتفاع 

ب�سيء معني مدة معينة لقاء عو�س معلوم.

وكما اأن التزامات املوؤجر يف العقد يتمثل يف ت�سليم ال�سيء املوؤجر وتوابعه يف حالة 

من  امل�ستاأجر  بتمكينه  الت�سليم  ويتم  كاملة  املق�سودة  املنفعة  ال�ستيفاء  معها  ي�سلح 

ال�سيء املوؤجر دون مانع يعيق االنتفاع به مع بقائه يف يده بقاء مف�سل حتى ت�ستويف 

مدة االإيجار ويقرر القانون باأن املوؤجر ال يفيد العيب اإذا كان امل�ستاأجر على علم به 

وقت التعاقد.

لها  و�سغله  املوؤجر  للعني  �سده  املطعون  ت�سلَّم  الدعوى  اأوراق  خالل  من  تبني  وحيث 

اإلزامه  ا بها مما ي�ستلزم  2013/2/22م وال يزال منتفعاً اعتبارا من تاأريخ التعاقد 

باالأجرة املطالب بها, وحيث يدعي املطعون �سده ا�سرتاطه على الطاعنة فتح منفذ 

ال�سرط حتى يتعني  امل�ستاأجرة, وحيث مل يحقق احلكم املطعون فيه يف هذا  للعني 

احلق فاإن املحكمة تق�سي بنق�س احلكم املطعون فيه يف هذا ال�سق واإعادة الدعوى 

لطاعنة  الكفالة  ورد  مغايرة  بهيئة  فيها  لتحكم  م�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل 

واإلزام املطعون �سده امل�ساريف.

فلهذه االأ�سباب

ا  , ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيًّ حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

واإعادة الدعوى ملحكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون 

ر�سوم واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن..
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/10/19 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف, وع�سوية 

, عبـداهلل بن حممــــــد  نا�ســـر احلجـــــــــــري  را�سد بن  ـ  الف�سيلة:  اأ�سحاب  كل من 

ال�سيابــــي , نا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �سالح الدين نعيم حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)249(

الطعن رقم 2016/10م 

اإثبات – اإخالء 

عبء اإثبات االإخالء يقع على عاتق امل�ستاأجر.

الوقائع

اأن  املرفقة  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتلخ�س 

ا من خاللها اإلزام املدعى  املدعي اأقام دعواه لدى حمكمة م�سقط االبتدائية طالباً

عليه باإخالء عني التداعي وت�سليمها خالية من االأ�سخا�س وال�سواغل و�سداد القيمة 

االإيجارية عن الفرتة من 201٥/1/9م وحتى تاأريخ االإخالء بواقع اأجرة �سهرية 

قدرها )4٨0ر.ع( و�سداد ا�ستهالك الكهرباء واملاء خالل �سغله للعني باالإ�سافة اإىل 

امل�ساريف وخم�سمائة ريال عماين اأتعاب املحاماة.

االأجرة  ح�سب  التداعي  عني  منه  ا�ستاأجر  عليه  املدعى  اإن  لدعواه  ا  �سارحاً وقال 

اإىل  دعاه  التي  االأمر  201٥/1/9م  من  اعتبارا  �سدادها  عن  امتنع  وقد  املذكورة 

اأقامت هذه الدعوى.

وحيث با�سرت حمكمة اأول درجة نظر الدعوى ح�سب جل�ساتها وانتهت اإىل احلكم 

امل�ستحقة  االأجرة  و�سداد  االإيجار  بعقد  املبينة  العني  باإخالء  املدعى عليه  باإلزام 

واملاء  الكهرباء  فواتري  �سداد  مع  الفعلي  االإخالء  متام  وحتى  )4٨0ر.ع(  مواقع 

وامل�ساريف ومائة ريال عماين اأتعاب املحاماة.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى املدعى عليه فطعن على احلكم باال�ستئناف رقم 

)201٥/٨70م( وقدم �سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة بتاأريخ 201٥/10/1٨م 

طالب من خاللها قبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء 

ا الق�ساء  باإعادة الدعوى اإىل حمكمة اأول درجة للف�سل فيها من جديد واحتياطيًّ
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اأن  امل�ستاأنف  بامل�ساريف وحا�سل ما جاء يف �سحيفة  رافعها  واإلزام  الدعوى  برف�س 

احلكم امل�ستاأنف خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه فيما انتهى اإليه.

ذلك الأن املدعى اأقام هذه الدعوى وهي ال متثل احلقيقة القانون فهو طلب اإخالء 

العني مع علمه باأن امل�ستاأنف قد اأخالها بتاأريخ وانتهاء العقد يف 201٥/٥/9م وهو 

على علم بذلك, والأنه غري موجود تقرر اإعالنه بالطرق العادية فاأعلن بالن�سر مع 

اأنه يعلم رقم هاتفه وقد تعمد اإعالنه بالن�سر ومن ثم �سدر احلكم يف غيبته واأ�ساف 

اأنه قام ب�سيانة الفيال مما جمموعه األف ريال وثمامنائة ريال عماين, ولديه فواتري 

دالة على ذلك واأنه قد اأخال العني بناء على طلب امل�ستاأنف �سده برغم اأنه يريد 

ال�سيانة  مبالغ  من  للتف�سل  الدعوى  هذه  اأقام  ولعله  فيها  اآخرين  طابقني  اإقامة 

واخل�سائر املادية االأخرى التي تكبدها واأ�سافت ال�سحيفة اأن احلكم امل�ستاأنف قد 

اعرتاه ق�سوٌر يف الت�سبيب وف�ساٌد يف اال�ستدالل وارتكن اإىل كالم امل�ستاأنف �سده واأنه 

ا. علمه مل ي�سل بالدعوى مطلقاً

رف�س  ختامها  يف  طلب  القانوين  حماميه  بو�ساطة  مبذكرة  �سده  امل�ستاأنف  رد  وقد 

اال�ستئناف واإلزام رافعه بامل�ساريف واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي وحا�سل 

اأن ما يزعمه امل�ستاأنف باأنه مل يعلم بالدعوى فهو زعم غري  ما جاء يف مذكرة رده 

�سحيح حيث كان يتابع �سري الدعوى واجلل�سات ولكنه ال يح�سر اإمعاناًا يف املماطلـة 

والت�سويـــف بعـــد اأن باءت كافـــة املحاوالت الودية بالف�سل, واأما كالمه باأنه اأخال 

ا ملا  ا اإخالءها وقد مت اإنذاره باالإخالء وفقاً ا بها راف�ساً العني والواقع اأنه ما زال متم�سكاً

ا للكهرباء واملاء  ا بالعني اأن هناك ا�ستهالكاً ر�سمه القانون, والدليل باأنه ما زال متم�سكاً

ح�سب الفواتري املرفقة وال دليل لديه عن دعوى االإخالء الذي يدعيه من اأنه كان 

يف نهاية, العقد وكالمه باأنه ال علم له بالدعوى اأو اأنه قد اأخال العني كالم مر�سل 

ال دليل عليه وحينئذ يكون نعيه على احلكم غري �سديد ويجب رف�س اال�ستئناف.

باجلل�سات  الثابت  وفق  فيه  للنظر  اال�ستئناف  اأرجاأت  قد  املحكمة  هذه  اإن  وحيث 

امل�ستاأنف ب�سخ�سه واأ�سر على طلباته وقد ح�سر  201٥/11/22م ح�سر  وبجل�سة 

عن امل�ستاأنف �سده وكيله واأ�سر على طلبات موكله.

وحيث عن املو�سوع فاإن املحكمة ترى باأن احلكم امل�ستاأنف قد �سادف �سحيح القانون 

ا  اأ�سباباً وجتعلها  تقرها  املحكمة  وهذه  عليها  بنى  التي  لالأ�سباب  احلق  عني  واأ�ساب 

ا  مكملة الأ�سباب حكمها وخا�سة باأن امل�ستاأنف مل ياأت ب�سيء جديد مل يكن معرو�ساً
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اأمام حمكمة اأول درجة وال ينال من ذلك زعمه وادعاه باأنه قام باإخالء العني حمل 

اأن  201٥/٥/9م فهو كالم ينق�سه الدليل وما زعمه من  التداعي بنهاية العقد يف 

خالله  من  طلب  عليه  املدعى  له  وجهه  الذي  االإخطار  هو  االإخالء  على  الدليل 

االإخالء فهذا الدفع ال ي�سلح دليالاً بذاته ما مل يثبت االإخالء ويتحقق بدليل اآخر 

كما اأن قوله ترك املفاتيح يف باب الفيال فهذه طريقة لي�ست طريقة مقيدة لالإخالء 

باأن  القول  اأي دليل وغني عن  ا من  امل�ستاأنف جاء خالياً اأن كالم  والت�سليم وحا�سله 

وتاأييد  اال�ستئناف  الرف�س  اإىل  تتجه  املحكمة  فاإن  لذا  كعدمها  دليل  بال  الدعوى 

احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعه بامل�ساريف ومائة ريال اأتعاب املحاماة.

وحيث مل يقبل امل�ستاأنف بهذا احلكم فطعن عليه اأمام املحكمة العليا ب�سحيفة اأودعها 

 ........... مكتب/  من   .............. املحامي/  عليها  ووقع  املحكمة  �سر  اأمانة 

للمحاماة, وقدم �سند الوكالة وما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة.

املحكمة  ركنت  لقد  وتطبيقه  القانون  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  فيها  نعى 

الذي  امليعاد  يف  النزاع  مو�سوع  العني  اأخال  اإنه  قال  حينما  �سده  املطعون  دفاع  اإىل 

من  والتاأكد  التحقيق  املحكمة  على  وكان  ت�سييده  اإعادة  يف  لرغبته  املوؤجر  حدده 

هذا الدفاع ولو باللجوء اإىل اخلربة الفنية حيث اإن اآثار االإخالء وا�سحه للعيان 

اأخطاأت حمكمة اال�ستئناف حيثما قالت امل�ستاأنف مل ياأت ب�سيء جديد يوؤدى  كما 

باإخالئه  الطاعن  اإليه  ما ذهب  باأن  لنوؤكد  واإننا  الدعوى,  الراأي يف  اإىل تغري وجه 

العقار يف امليعاد املحدد حقيقة واقعة, وكان املطعون �سده يعلم بذلك اإال اأنه وبكل 

اأ�سف جلاأ اإىل اإقامة هذه الدعوى بغية احل�سول على ك�سب غري م�سروع واإثراء بال 

�سبب, وختم �سحيفة طلبه بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع نق�س احلكم املطعون فيه 

ا باإعادة الدعوى لنظرها من جديد بهيئة مغايرة وحتمل املطعون  والق�ساء جمدداً

�سده الر�سوم وامل�ساريف.

ورد املطعون �سده على �سحيفة الطعن مبذكرة جاء فيها: اأن ما ينعاه الطاعن على 

ا من ادعائه باإنه قام  احلكم املطعون فيه, مبخالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه �سنداً

هذه  من  تتاأكد  اأن  املحكمة  على  وكان  التداعي  مو�سوع  امل�ستاأجرة  الفيال  باإخالء 

جمرد  اإنه  اإذ  �سديد  غري  نعي  هو  الفنية...الخ,  اخلربة  اإىل  باللجوء  ولو  الدفاع 

جدل مو�سوعي من الطاعن يف تقدير املحكمة الأدلة الدعوى وال يجوز طرحه اأمام 

املحكمة العليا باعتبارها حمكمة قانون, فاإن ما يثريه الطاعن بهذا ال�ساأن خمالف 

ا للمادة االأوىل من قانون االإثبات والتي ن�ست على اأن, )على  ب�سحيح القانون طبقاً

املدعي اإثبات االلتزام وعلى املدعى عليه اإثبات التخل�س منه( كما اأن نعي الطاعن 
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اأن اخل�سم الذي يدعي  امل�ستقر عليها فقها والتي مفادها  القواعد  خمالف الأب�سط 

واقعه معينة عليه عبء اإثباتها واإن على املدين اإثبات وفائه بااللتزام.

اأنه اأخال الفيال امل�ستاأجرة بتاأريخ  وعالمة على ما �سبق فاإن ما يزعمه الطاعن من 

ا  201٥/1/9م غري �سحيح ولي�س له دليل يوؤيده حيث اإنه مل يقم باالإخالء وظل حائزاً

2016/3/13م  تاأريخ  وحتى  العقد  انتهاء  تاأريخ  وهو  201٥/1/9م  تاأريخ  من  لها 

املذكرة  هذه  طي  �سورته  واملقدم  الفيال  وت�سليم  االإخالء  حم�سر  من  ثابت  وذلك 

م�سقط  مبحكمة  التنفيذ  ق�سم  لدى  )201٥/317٨م(  رقم  التنفيذ  عليه  املرفوع 

االبتدائية والذي قام املطعون �سده بفتحه لتنفيذ احلكم االبتدائي املوؤيد بحكم 

اأن  املحكمة  املاثل والذي مبطالعته تبني لعدالة  بالطعن  املطعون عليه  اال�ستئناف 

مبح�سر  مر�سوم  ذلك  وبيان  2016/3/13م  بتاأريخ  اإال  يحدث  مل  الطاعن  اإخالء 

ا  ملتم�ساً مذكرته  وختم  )2016/317٨م(  رقم  التنفيذ  �سند  �سورة  مرفق  التنفيذ 

اأتعاب  من خاللها الق�ساء برف�س الطعن واإلزام رافعه بامل�ساريف والر�سوم ومقابل 

املحاماة.

�ملحكمة

ال�سكلية املقررة قانونا فهو مقبول من  اأو�ساعه  ا�ستوفى كافة  اإن الطعن قد  وحيث 

ال�سكل.

وعن املو�سوع: فاإن النعي على احلكم املطعون فيه باأوجه الطعن التي وردها الطاعنة 

ب�سحيفة غري �سديد ويف غري حمله حيث عجز عن اإثبات اإخالئه للعني امل�ستاأجرة 

اأقوال  اإال جمرد  اأو بينة على دعواه  يف نهاية العقد ح�سب دعواه ومل يقدم دليالاً 

مر�سلة ال تعار�س الدليل الذي قدمه املطعون �سده مبح�سر اإخالء وت�سليم العقار 

واأنه  �سيما  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  من  ال�سادر  2016/3/13م  بتاأريخ  املحرر 

بها  التي طالب  اليمني  الطاعن وبخ�سو�س  االأ�سل من قبل  ا الإ�ست�سحاب  كان موافقاً

ا  يف �سحيفة الطعن فتق�سي املحكمة بعدم جوازها يف مرحلة الطعن حيث اإنها اأي�ساً

ا  دفع مو�سوعي يف غري مو�سعه وال تعد من اأ�سباب الطعن اإال اأن تكون جدالاً مو�سوعيًّ

حول �سلطة حمكمة املو�سوع يف ا�ستخال�س الواقعة وتقدير االأدلة ومن ثم تق�سي 

ا واإلزام رافعه بامل�ساريف وم�سادرة ن�سف الكفالة. املحكمة برف�س الطعن مو�سوعاً

فلهذه االأ�سباب

بامل�ساريف  رافعه  واإلزام  املو�سوع برف�سه  , ويف  �سكالاً الطعن  املحكمة بقبول  حكمت 

وم�سادرة ن�سف الكفالة.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/10/19 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف, وع�سوية 

, عبـداهلل بن حممــــــد  نا�ســـر احلجـــــــــــري  بن  را�سد   : الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل 

ال�سيابــــي , نا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �سالح الدين نعيم حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥0(

الطعن رقم 2016/64م  

دفع – عقد – حتكيم

بعدم  - حتكم  اأن  املو�سوع  حمكمة  يلزم  التحكيم  �سرط  على  العقد  طريف  اتفاق 

دفاع  اأو  طلب  اأي  اإبداء  قبل  ال�سرط  بهذ  يدفع  اأن  �سريطة   . الدعوى  قبول 

ا�ستنادا لن�س املادة )13( من قانون التحكيم.

الوقائع 

تتلخ�س وقائع الدعوى ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق املرفقة 

دعواها  اأقامت  ال�سناعية  للمناطق  العامة  املوؤ�س�سة  املدعية  اأن  الدعوى,  مبلف 

ابتداء اأمام حمكمة اأول درجة بال�سويق بتاأريخ 2013/12/12م �سد املدعى عليه 

ا  )م�سنع ....................( طلبت يف ختامها الق�ساء باإلزامه باأن توؤدي لها مبلغاً

و�ستون  وخم�س  ومائتان  رياالاً  ع�سر  واثنا  و�سبعمائة  ا  األفاً وثالثون  اثنان  وقدره 

بي�سة باالإ�سافة اإىل الفوائد )10%( حتى تاأريخ ال�سداد الكامل وف�سخ العقد وذلك 

على �سند من القول : اإنه بتاأريخ 1994/4/19م مت اإبرام عقد اإيجار بني املدعية 

وثمامنائة  األف  مل�ساحة   )2( رقم  االأر�س  قطعة  تاأجري  مبوجبه  مت  عليه  واملدعى 

بقيمة  االأ�سكرمي  الإنتاج  مب�سنع  اخلا�س  ن�ساطه  مبمار�سة  عليه  املدعى  وقام  مرت, 

ا و�سبعني بي�سة, وللمدعية احلق  اإجارية �سنوية تبلغ اأربعة اآالف وت�سعمائة و�سبعاً

ا اإىل البند احلادي ع�سر من العقد. يف احت�ساب الفوائد يف التاأخري, وذلك ا�ستناداً

ومل يقم املدعى عليه بالوفاء مب�ستحقات االأجرة فقد مت اإنذاره بدفع امل�ستحقات, 

ولكن دون جدوى حتى بلغت املديونية قيمة املطالبة واملتمثله يف متاأخرات القيمة 

االإجارية مما حدا باملدعية اإىل اإقامة هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها.

وقد با�سرت حمكمة اأول درجة نظر الدعوى على النحو املبني مبحا�سر جل�ساتها اإىل 
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املدعى عليه  واإلزام  االإيجار   بف�سخ عقد  2013/12/12م  فيها بجل�سة  اأن حكمت 

باملبلغ الذي �سدر احلكم باأدائه واألزمته بامل�ساريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

املقيد  املدعى عليه فطعن عليه باال�ستئناف  َقبوالاً لدى  يلق هذا احلكم  وحيث مل 

احلكم  خاللها  من  طلب  �سدها  للم�ستاأنف  قانوناًا  اأعلنت  )417/ت/201٥م(  برقم 

ا باإعادة  بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

واإلزام  الدعوى  رف�س  اأو  جديد  من  فيها  للحكم  درجة  اأول  حمكمة  اإىل  الدعوى 

املطالبة  بدعوى  امل�ستاأنف  علم  دون  �سدر  احلكم  اإن  مبقولة  بامل�ساريف,  رافعتها 

املقامة من املدعية, والتي مل متكنه من االنتفاع بالعني املوؤجرة يف الغر�س املخ�س�سة 

امل�ستاأنف ومل يت�سن له تقدمي  اإقامة  امل�ستاأنـف �سدها مبحل  اأن احلكـــم  له  كمـــــا 

دفاعــــه والداللة علــــى وجود ت�سوية ب�ساأن االإجارات وتقدير املن�ساآت التي اأقيمت 

والتي  �سدها  امل�ستاأنف  حجزتها  والتي  امل�سنع  معدات  قيمة  وكذلك  االأر�س  على 

قيمتها مائة األف ريال عماين.

بتاأريخ  املنعقدة  بجل�ستها  الدعوى  نظر  اال�ستئناف  حمكمة  با�سرت  وقد 

2016/2/3م وبها ح�سر املحامي/ ........... وح�سر عن امل�ستاأنف �سدها مفو�ستها 

............... وقدمت مذكرة طلبت من خاللها حجز الدعوى للحكم وباجلل�سة 

حيث  من  اأوال:  باحلكم,  اإعالن  القانون  ح�سب  املداولة  وبعد  ا  الحقاً تاأريخها  املبني 

. ال�سكل مت قبول اال�ستئناف �سكالاً

وعن املو�سوع: فاإن طلب اال�ستئناف يهدف اإىل طلب احلكم ح�سبما �سبق اإيراده وقدم 

امل�ستاأنف �سده مبذكرة جاء فيها الدفع بعدم قبول اال�ستئناف �سكالاً لتقدميه خارج 

ا واإلزام رافعته بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي. امليعاد وطلب رف�سه مو�سوعاً

وحيث تبني من مطالعة عقد االإيجار املربم بني الطرفني كما جاء يف البند احلادي 

اإىل  العقد  هذا  تطبيق  حول  ين�ساأ  خالف  اأي  باإحالة  العقد  بنود  من  والع�سرين 

على  اتفاق  اأي  من  خلت  قد  االأوراق  اأن  ومبا  املنازعات,  ح�سم  هيئة  اأمام  التحكيم 

خالفه اأو العدول عن �سروطه التحيكم املبينة بعقد االإيجار فاإن تقدمي امل�ستاأنف 

الدعوى  فاإن نظر  العقد لذا  ملا جاء يف  املحاكم خمالف  اإىل ق�ساء  الدعوى  �سدها 

اأمام حمكمة اأول درجة والق�ساء يف النزاع و�سدور احلكم امل�ستاأنف موؤداه البطالن 

وتق�سي املحكمة باإلغائه, واإلزام امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي.
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وحيث اإن هذا الق�ساء مل ي�سادف ر�ساء الطاعنة فطعنت عليه اأمام املحكمة العليا 

ب�سحيفة اأودعتها اأمانة �سر املحكمة ورفعها عنها املفو�س القانوين/ ............... 

ت  ر  )م  رقم  له  ال�سادرة  الوكالة  مبوجب  والق�سايا  االإ�ست�سارات  ق�سم  رئي�س 

/201٥/1م( املوؤرخه 24/ربيع االأول/1436هـ املوافق 1٥/يناير/201٥م.

نعى فيها على احلكم املطعون فيه, خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه, وبيان ذلك, 

باأنه يجب على املحكمة التي يرفع  املادة )13( من قانون التحكيم يوجب  مبوجب 

اإليها نزاع ب�ساأنه اتفاق حتكيم اأن حتكم بعدم قبول الدعوى اإذا دفع املدعى عليها 

ا  بذلك قبل اإبدائه اأي طلب اأو دفاع يف الدعوى, وعليه فاإن قرار املحكمة جاء خمالفاً

للقانون, حيث مل يدفع اأي طريف النزاع بوجود �سرط التحكيم واإمنا ت�سدت املحكمة 

لهذا الدفع من تلقاء نف�سها واأ�سدرت حكمها بدون طلب اأحد من اخل�سمني.

وحيث اإن وجود �سرط التحكيم ال يتعلق بالنظام العام فال ميكن للمحكمة الت�سدي 

تطبيق  يف  اخلطاأ  بعيب  ا  م�سوباً فيه  املطعون  احلكم  يجعل  مما  نف�سها  تلقاء  من  له 

ا باختيار الف�سل  ا �سمنياًّ القانون, ومبا اأنه مل يدفع اأحد بهذا الدفع يكون ذلك اتفاقاً

يف النزاع بينهما والتنازل عن التحكيم.

وحيث اإن املحكمة ت�سدت للحكم باإلغاء احلكم ال�سادر من حمكمة اأول درجة فاإنها 

ق�ست ما مل يطلبه اخل�سوم.

, ويف املو�سوع باإلغاء احلكم املطعون فيه  وختم �سحيفته بطلبه َقبول الطعن �سكالاً

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف, وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن ومل يرد عليها يف 

الوقت املحدد. 

�ملحكمة

. وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى كافة اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكالاً

وعن املو�سوع: فاإن ما تنعاه الطاعنة يف جممل اأ�سبابها على احلكم املطعون فيه �سديد 

ذلك اأن قانــــون التحكيــــم قــد حدد املوعد القانوين الذي ي�سمح فيه للمتخا�سمني 

بتقدمي دفوعهم بوجود �سرط التحكيم يف املنازعات املدنية والتجارية حيث ن�ست 

املادة )13 الفقرة االأوىل( على اأنه )يجب على املحكمة التي يرفع اإليها نزاع يوجد 

ب�ساأنه اتفاق حتكيم اأن حتكم بعدم قبول الدعوى اإذا دفع املدعى عليه بذلك قبل 

اإبدائه اأي طلب اأو دفاع يف الدعوى(.
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وباإنزال اأحكام هذه املادة على الدعوى املعرو�سة اأمامنا وبالرجوع اإىل ملف احلكم 

املطعون فيه مل جند للمدعى عليه اأن �سبق ودفع بوجود �سرط حتكيمي يف النزاع 

وتقدير  االإيجارات  ب�ساأن  بينهما  ت�سوية  هناك  باأن  دفع  بل  واملدعية  بينه  القائم 

واإن  التحكيم  �سرط  اإىل  يتطرق  ومل  امل�سنع  اأر�س  على  ببنائها  قام  التي  املن�ساأت 

املحكمة امل�سدرة للحكم هي التي ت�سدت لهذا الدفع من تلقاء نف�سها واأ�سدرت حكمها 

يعد  مما  التحكيم  �سرط  بوجود  يدفعوا  ومل  اخل�سوم  يطلبها  مل  طلبات  على  بناء 

ر�ساء �سمنيا منهما باختيار الق�ساء للف�سل يف النزاع القائم بينهما.

وحيث اإن العقد �سريعة املتعاقدين فال يجوز نق�سه اأو تعديله اإال باتفاق الطرفني, 

وحيث اإن حق التقا�سي مكفــــول للطرفيــــن فـــي عــدم رغبتهما يف اللجوء للتحكيم 

وبالتايل فاإنه لي�س للمحكمة اإجبارهم باللجوء لهذا ال�سرط.

ا للقانون كما اأ�سلفنا فاإنه يتعني نق�س احلكم املطعون  وحيث اإن حكمها قد جاء خمالفاً

فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة 

الكفالة  ورد  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( املادة  اإىل  ا  ا�ستناداً

ا اإىل املادتني )247( و )2٥9( من  للطاعنة واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ا�ستناداً

ذات القانون امل�سار اإليه اأعاله.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

الدعوى ملحكمة ا�ستئناف �سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون ر�سوم 

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/10/19 م

�سدر من الدائرة امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد 

  , احلجـــــــــــري  نا�ســـر  بن  را�سد  الف�سيلة:  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية  ال�سوايف 

عبـداهلل بن حممــــــد ال�سيابــــي , نا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �سالح الدين نعيم 

حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥1(

الطعن رقم 2016/40م  

عقد اإيجار )ت�سجيل –جهة(

عدم ت�سجيل عقد االإيجار لدى اجلهه املخت�سه ال مينع املحكمة من نظر الدعوى  -

�سريطة اأن يقر املوؤجر وامل�ستاأجر بالعالقه التعاقدية .

الوقائع

تتلخ�س الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق املرفقة مبلف 

املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  اخل�سومة  عقد  املدعي  اأن  الدعوى, 

ومعلنة قانوناًا انتهى يف ختامها طلب احلكم باإلزام املدعى عليها باإخالء العقار عني 

وخم�سة  ومائة  اآالف  ت�سعة  وقدرها  ذمته  يف  امل�ستحقة  االأجرة  و�سداد  التداعي 

الفعلي  االإخالء  تاأريخ  حتى  اأجرة  من  ي�ستجد  وما  ر.ع(   910٥( عمانيات  رياالت 

ال�سيانة  الكهرباء واملاء واإجراء  ال�سواغل و�سداد فواتري  ا من  العقار خالياً وت�سليم 

الالزمة وامل�ساريف واأتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل.

يف  موؤرخ  اإيجار  عقد  مبوجب  العقار  ت�ستاأجر  عليها  املدعى  اإن  القول  من  �سند  على 

ا  ا قدرها �سبعمائة وخم�سون رياالاً عمانيًّ 2011/7/11م مقابل قيمة اإيجارية �سهريًّ

يف  به  املطالب  املبلغ  ذمتها  يف  وتراكم  االأجرة  �سداد  عن  امتنعت  وقد  ر.ع(   7٥0(

الدعوى.

ا  وتعهداً ا  قراراً  )2( االإيجار  عقد   )1( امل�ستندات  من  ا  �سوراً لدعواه  ا  تاأييداً وقدم 

ا حتى تاأريخ  مذيالاً بتوقيع املدعى عليها باأن ذمتها م�سغولٌة باملبلغ امل�سار اإليه �سابقاً

201٥/1/10م وقد مت تخفي�س االأجرة اإىل )6٥0 ر.ع( اعتبارا من 2014/7/11م 

وحيث مت تداول نظرالدعوى ح�سب اجلل�سات وفيها ح�سر املدعي بوكيل عنه وقدم 
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�سحيفة طلب اإدخال املدعى عليها/ ....... كما قدم مذكرة بدفاعه طلب يف ختامها 

احلكم باإلزام املدعى عليها واخل�سمة املدخلة باأن توؤديا هذا املبلغ )1370٥ ر.ع(.

وباإلزام  �سكالاً  االإدخال  بقبول  درجة  اأول  حمكمة  ق�ست  201٥/11/1م  وبجل�سة 

امل�ستحقة يف ذمتهما )1370٥  االأجرة  توؤديا  باأن  املدخلة  املدعى عليها واخل�سمة 

ر.ع( حتى تاأريخ 201٥/10/10م وما ي�ستحق من اأجرة حتى تاأريخ االإخالء بواقع 

ا وباإخالء العقار وت�سليمه للمدعي مع دفع فواتري الكهرباء واملاء  )6٥0 ر.ع( �سهريًّ

ريال  ومائة  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  االإخالء  تاأريخ  حتى  ال�سحي  وال�سرف 

اأتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

وحيث اإن هذا الق�ساء مل يلق قبوالاً لدى امل�ستاأنفة قامت بالطعن عليه, وذلك مبوجب 

�سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة بتاأريخ 201٥/11/23م ومعلنه قانوناًا انتهت يف 

ختامها اإىل طلب قبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء 

ا برف�س الدعوى مع وقف احلكم امل�ستاأنف حلني �سدور احلكم النهائي واإلزام  جمدداً

امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

الأ�سباب حا�سلها اخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب 

حيث اإن اأوراق الدعوى جاءت خالية من اأي عقود اإيجار م�سجلة لدى البلدية تكون 

الدعوى غري مقبولة كما اأنها قامت ب�سداد القيمة االإيجارية ال�سهرية املطالب بها 

العقار  باإخالء  اأقامت  اأنه  ذلك  اإىل  اإ�سافة  ال�سداد  يفيد  ما  بتقدمي  تقوم  و�سوف 

بتاأريخ 201٥/7/30م وهو تاأريخ انتهاء العالقة االإيجارية وامل�ستاأنف �سده رف�س 

ت�سّلم املفاتيح من ثم ال ي�ستحق مقابل اإيجار منذ ذلك التاأريخ وذلك ح�سب النحو 

ا للتكرار. املبني باأ�سل ال�سحيفة والتي حتيل اإليها املحكمة منعاً

املرافعة  ويف  اجلل�سات  مبحا�سر  الثابتة  باجلل�سات  اال�ستئناف  نظر  تدوول  وحيث 

مُثَل طرفا اال�ستئناف كل بوكيل عنه واحلا�سر  201٥/12/27م  بتاأريخ  اخلتامية 

وطلب  اال�ستالم  ممثلها  رف�س  �سده  وامل�ستاأنف  املفاتيح  ت�سليم  عر�س  امل�ستاأنفة  عن 

احلا�سر عن امل�ستاأنفة �سماع �سهوده, وقررت املحكمة حجر اال�ستئناف للحكم.

فمن حيث ال�سكل فقد مت قبول اال�ستئناف لتقدميه يف االأجل القانوين وعن املو�سوع 

القانون لعدم ق�سائه بقبول  امل�ستاأنفة على احلكم واخلطاأ يف تطبيق  فاإن ما تنعاه 

 )4( املادة  وفق  املقرر  من  فاإنه  البلدية  لدى  االإيجار  عقد  ت�سجيل  لعدم  الدعوى 
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باأي عقود خا�سة  يعتد  باأن ال  ال�سلطاين رقم )19٨9/6( وتعديالته  املر�سوم  من 

باإيجارات االأماكن املخ�س�سة لل�سكن اأو لالأغرا�س ال�سناعية والتجارية واملهنية ما 

املقرر بن�س  اأن من  الغر�س كما  املعد لذلك  للتنموذج  ا  البلدية مرفقاً مل يقيد لدى 

املادة )4( من القانون رقم )200٨/72م( اأنه يرتتب على عدم ت�سجيل عقد االإيجار 

و�سداد ر�سوم املقررة خالل �سهر من تاأريخ اإبرامه عدم جواز االعتداد بهذا العقد 

�سده  امل�ستاأنف  اأن  املحكمة  من  البني  وكان  تقدم  ما  كان  وملا  الر�سمية  اجلهات  اأمام 

اأقام  قد  يكون  فاإنه  ثم  ومن  ر�سمي  ب�سكل  االإيجار  عقد  ت�سجيل  يفيد  ما  يقدم  مل 

طلباته اأمام املحكمة االبتدائية بغري الطريق الذي ر�سمه القانون الإثبات العالقة 

االإيجارية بينه وبني امل�ستاأنفة.

ا  وحيث اإن امل�ستاأنف �سده مل يقدم �سوى �سور �سوئية لعقد اإيجار غري م�سجل ر�سمياً

مبلغ  و�سدد  باالإخالء  للمطالبة  الدعوى  اأو قبول هذه  به  فاإنه ال يجوز االعتداد 

االإجارات وهذا ما اأكدته املحكمة العليا يف عدة مبادئ لها.

ومن ثم بات النعي على احلكم امل�ستاأنف بعدم ق�سائه قبول الدعوى يف حمله وجاء 

على �سند �سحيح من الواقع والقانون وتق�سي املحكمة بعدم قبول الدعوى كما تق�سي 

بامل�ساريف على امل�ستاأنف �سده.

وحيث مل ير�س امل�ستاأنف �سده هذا احلكم فطعن عليه اأمام املحكمة العليا ب�سحيفة 

مودعة اأمانة �سر املحكم وموقعة من حمام مقبول الرتافع اأمام املحكمة العليا وقدم 

فيه  املطعون  احلكم  على  فيها  نعى  والكفالة  الر�سوم  �سداد  يفيد  وما  الوكالة  �سند 

اأن  ذلك  وبيان  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  ب�سائبة  للقانون  وتاأويله  تطبيقه  يف  باخلطاأ 

ب�ساأن  عنها  ال�سرر  ورفع  التعاقد  طريف  مل�سلحة  تهدف  والقانون  ال�سريعة   قواعد 

االأجرة وما يتبعها من اإخالء العني املوؤجرة ملالكها واأكدت اأن عدم وجود عقد موثق 

من البلدية ال يوؤدي اإىل حرمان املالك من منفعة ممتلكاته متى اأرادها واإال ال ت�ستغل 

امل�ستاأجر لكل االأمالك وجعلها حتت ت�سرفه ب�سفته دائمة وم�ستمرة اإىل ما ال نهاية 

وهذا اأمر برف�س ال�سرع والقانون مما يوؤكد ما ذهبنا اإليه وبيناه اأن املبداأ القانوين 

اأن   )242 ــ  2009/3/٨م )�س  ال�سبت  رقم )24( بالطعن )200٨/6٥6م( بجل�سة 

احلكم  يكون  وبهذا  مبنزله,  املالك  مطالبة  دون  يحول  ال  اإيجار  عقد  وجود  عدم 

اإىل ذلك  اأ�سف  القانون مما يوجب نق�سه  ا ب�سائبة اخلطاأ يف تطبيق  الطعني م�سوباً

اأن العالقة االإيجارية قائمة وثابتة بني الطرفني ومثبتة مبوجب اي�ساالت ت�سديد 
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االأجرة  متاأخرات  ب�سداد  باإلزامها  �سدها  املطعون  من  ا  موقعاً ا  اإقراراً ا  اأي�ساً االأجرة 

وتعهدها �سداد فواتري الكهرباء واملاء.

لكل ما �سبق بيانه فاإن الطاعن يطلب من عدالة املحكمة املوؤجرة قبول الطعن �سكالاً 

ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه اأو الت�سدي ملو�سوع الطعن جلاهزيته والق�ساء 

من جديد بطلبات الطاعن اأو اإعادته بهيئة مغايرة للحكم من جديد واإلزام املطعون 

�سده بامل�ساريف واأتعاب املحاماة )2000 ر.ع(.

ورد املطعون �سده مبذكرة على �سحيفة الطعن جاء فيها يدفع الطاعن باأن احلكم 

اأخطاأ يف تطبيق القانون وذلك لعدم قبول الدعوى لعدم وجود عقد  املطعون فيه 

م�سجل لدى البلدية.

ا لن�س املادة  ونرد على ذلك اأن احلكم املطعون فيه اأ�ساب �سحيح القانون, وذلك وفقاً

)2( من قانون تعظيم العالقة االإيجارية بني املالك وامل�ستاأجر )يلزم بت�سجيل العقد 

ا للنموذج املعد لذلك الغر�س( واأما ما جاء يف �سحيفة الطاعن اأن  لدى البلدية وفقاً

عدم وجود عقد اإيجار ال يحول دون مطالبة الطاعن مبنزله فاإن زدنا على ذلك اأنه  

ال اجتهاد مع ن�س, واأن عبارات الن�س يف القانون وا�سحة وال يجوز االلتفاف عليها 

وخا�سة اأنها متعلقة بالنظام العام ويتعني رف�سها.

والتم�س يف ختام مذكرته عدم قبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه واإلزام رافعه 

بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

�ملحكمة

بعد تالوة تقرير القا�سي املقرر وبعد املداولة وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه 

. القانونية فهو مقبول �سكالاً

�سحيفة  يف  الواردة  باالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع:  وعن 

الطعن باأوجهها املذكورة يف جمملها �سديده.

اإيجار  عقد  تقدمي  لعدم  الدعوى  برف�س  ق�سى  فيه  املطعون  احلكم  اأن  ذلك  وبيان 

موثق من البلدية ح�سب ن�س املادة )4( من قانون تنظيم العالقة االإيجارية والذي 

ين�س على عدم االمتداد باأن عقد اإيجار غري موثق من البلدية, وبذلك يكون قد 

الأن  قانوين؛  �سند  اإىل  بحاجة  لي�ست  الدعوى  اإن  حيث  القانون  تطبيق  يف  اأخطاأ 
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العالقة االإيجارية بني الطرفني قائمة وثابتة واملطعون �سده )امل�ستاأجر( ال ينكرها 

ويعرتف بها غري اأنه يدعي اأن هذه العالقة واأنه قد �سلم مفاتيح عني التداعي اإال 

اأن املوؤجر يرف�س ت�سلمها ولديه �سهود على ذلك كما اأنه اأعاد و�سلمها للموؤجر اأمام 

على  يتعني  كان  كذلك  واالأمر  فاإنه  وعليه  ت�سلمها,  يقبل  ومل  اال�ستئناف  حمكمة 

حمكمة اال�ستئناف اأن تق�سي بقبول الدعوى وحتقق يف واقعه دعوى االإخالء ودفع 

�سهود  هناك  كان  وهل  املفاتيح  ت�سلم  عدم  املوؤجر  رف�س  يف  ال�سبب  هو  وما  االإيجار 

ح�سروا الواقعة ح�سبما يدعي الطاعن.

اأول  باإلغاء حكم حمكمة  فاإن حكمها  اإن حمكمة اال�ستئناف مل تف�سل ذلك  وحيث 

درجة ورف�س الدعوى قد جانبه ال�سواب فيه فتق�سي املحكمة باإلغاء احلكم املطعون 

فيه واإعادته بهيئة مغايرة ح�سبما ياأتي يف املنطوق.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

الدعوى ملحكمة ا�ستئناف م�سقط  لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون ر�سوم 

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/11/2 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف, وع�سوية 

, عبـداهلل بن حممــــــد  نا�ســـر احلجـــــــــــري  بن  را�سد   : الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل 

ال�سيابــــي , نا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �سالح الدين نعيم حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥2(

الطعن رقم 2016/102م 

اإخطار 

عدم قيام امل�ستاأجر باإخطار املوؤجر قبل انتهاء العقد بثالثة اأ�سهر على االأقل بعدم 

رغبته يف ا�ستمرار عقد االإيجار اأثر ذلك جتدد العقد تلقائيا ملده مماثله .

الوقائع 

و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الق�سية  هذه  يف  الوقائع  تتلخ�س 

من  طلب  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  لدى  دعواه  اأقام  �سده  املطعون  اأن  االأوراق 

ال�سواغل  من  خالية  وت�سليمها  التداعي  عني  باإخالء  عليها  املدعى  باإلزام  خاللها 

وحتى  2014/7/1م  من  اعتبارا  املتاأخرة  االإيجارية  القيمة  وباأداء  واالأ�سخا�س 

ي�ستجد  وما  )30000ر.ع(  عماين  ريال  األف  ثالثون  وقدره  ا  مبلغاً 201٥/9/30م 

من اأجرة حتى تاأريخ االإخالء الفعلي بواقع األفي ريال عماين )2000ر.ع( وب�سداد 

فواتري  الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل باالإ�سافة 

ا لدعواه اإن املدعى عليها ا�ستاأجرت منه  اإىل امل�ساريف واأتعاب املحاماة, وقال �سارحاً

�سهري  باإيجار  2014/6/30م  يف  وتنتهي  2013/7/1م  من  للفرتة  التداعي  عني 

قدره األفا ريال عماين, وا�ستمرت يف ت�سغيل العقار بعد انتهاء العقد ورف�ست توثيق 

العقد ومع اإنهاء املدة مل تخطره برغبتها يف اإنهاء العالقة االإيجارية مما يعد معه 

االأمر  املبالغ  �سداد  امتنعت عن  اأنها قد  كما  القانون  بقوة  ا  تلقائيًّ العقد قد جتدد 

اأجل احلكم له بطلباته ال�سالفة الذكر  الذي جعله يقيم �سدها هذه الدعوى من 

با�سرت حمكمة اأول درجة نظر الدعوى وفق الثابت من حما�سر جل�ساتها وبجل�سة 

بعقد  املبنية  املوؤجر  العني  باإخالء  عليه  املدعى  باإلزام  حكمت  201٥/11/29م 

االإيجار وال�سحيفة وت�سليمها للمدعي خالية من االأ�سخا�س وال�سواغل وباأن توؤدي 

ا  مبلغاً 201٥/9/31م  وحتى  2014/7/1م  من  اعتبارا  امل�ستحقة  املتاأخرة  االأجرة 
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وقدره ثالثون األف ريال عماين وما ي�ستجد من اأجرة حتى تاأريخ االإخالء الفعلي 

ال�سحي  وال�سرف  واملياه  الكهرباء  فواتري  وب�سداد  ا  �سهريًّ عماين  ريال  األفي  بواقع 

اأتعاب  ريال مقابل  مائة  بامل�ساريف ومبلغ  واإلزامها  املعجل  بالنفاذ  وب�سمول احلكم 

املحاماة.

والتي  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  فا�ستاأنف  الطاعن  احلكم  بهذا  ير�س  فلم 

اال�ستئناف  بقبول  2016/4/24م  املوافق  1437/7/16هـ  بتاأريخ  حكمت  بدورها 

بامل�ساريف,  امل�ستاأنف  واألزمت  امل�ستاأنف,  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً 

ما  االأطراف  من  اأيٌّ  يقدم  ومل  درجة  اأول  حمكمة  به  اأ�س�ست  مبا  حكمها  موؤ�س�سة 

يناق�س تلك احلجية.

موقعة  ب�سحيفة  املحكمة  هذه  لدى  عليه  فطعن  احلكم  بهذا  الطاعن  ير�س  مل 

بتاأريخ  العليا  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  اأودعها  العليا  املحكمة  لدى  مقبول  حمام  من 

2016/٥/12م.

اأ�سباب الطعن:

ينعى الطاعن على احلكم املطعون فيه ل�سببني هما:

االأول: خمالفة احلكم املطعون فيه لتطبيق �سحيح القانون.

�ساير  عندما  القانون  تطبيق  خالف  فيه  املطعون  احلكم  اإن  القول  من  �سند  على 

ا على ن�س  التداعي معتمداً باإخالء الطاعن من عني  اأول درجة يف ق�سائها  حمكمة 

امل�ساكن  وم�ستاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنتظمة  االأحكام  من   )1 مكرر   6( املادة 

والتي ال  ال�سلطاين رقم )٨9/6م(  باملر�سوم  ال�سادر  وال�سناعية  التجارية  واملحال 

يجوز للموؤجر فيها طلب اإخالء ما مل يخطر امل�ستاأجر املوؤجر كتابة برغبته يف اإخالء 

املحل قبل انتهاء مدة العقد بثالثة اأ�سهر على االأقل, ووجه املخالفة اأن ن�س املادة 

ال�سالفة الذكر ال ينطبق على واقع الدعوى املطروحة حيث اإن العالقة االإيجارية 

بني طرفيه واملحددة متحم�س �سنوات قد انتهت حيث كان بدايتها يف 2009/7/1م 

توجيه  من  امل�ستاأجر  الطاعن  م�سئولية  تنتفي  ثم  ومن  2014/6/30م  يف  وانتهت 

للمطعون �سده  ا  كتابيًّ ا  اإنذاراً الطاعن  ومع ذلك فقد وجه  للموؤجر  الكتابي  االإنذار 

واأرفق �سورة منه للمحكمة لفقدان اأ�سله وطلبت االإثبات بالطرق االأخرى, كما اأنه 

اأخطاأ يف حت�سيل الوقائع يف الدعوى يف قوله اإن العقد االأخري املربم بني اخل�سمني 

يف  املحكمة  خطاأ  يوؤكد  ما  وهذا  201٥/6/30م  يف  وانتهى  2013/7/1م  يف  بداأ 
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حت�سيل الوقائع الأنها مل تلم على التح�سيل ال�سحيح للواقع الأن العالقة االإيجارية 

خم�س  ملدة  2014/6/30م  حتى  وا�ستمرت  2009/7/1م  يف  بداأت  الطرفني  بني 

�سنوات ولي�س كما ذكرت املحكمة كما اأن البحث يف انتهاء العقد من عدمه وامل�سوؤول 

ا ل�سحيح القانون فاإن العقد  ا عن فرتة التجديد وفقاً عن اإثباته تختلف قواعده متاماً

يكون انتهى بقوة القانون النتهاء مدته االتفاقية واالإلزامية واإن ا�ستمرارية مدة 

العقد يقع االإثبات على عاتق املوؤجر باأن يثبت ا�ستمرارية انتفاع الطاعنة بالعني 

املوؤجر لها ومع ذلك فاإن الطاعنة طلبت اإحالة الدعوى للتحقيق الإثبات اإخالء عني 

املحكمة مل تلتفت  اأن  اإال  واإثبات واقعة االإخالء  للتحقيق  اأو ندب خبري  التداعي 

اأخطاأ  الكتابي منه, كما  االإخطار  اأن االإخالء ال بد من  الطاعنة, واعتربت  لطلب 

احلكم املطعون فيه املوؤيد حلكم االبتدائي ب�ساأن االأجرة حيث اإن حكم حمكمة اأول 

درجة األزم الطاعن ب�سداد االأجرة  امل�ستحقة خالل فرتة املطالبة من تاأريخ ت�سلمه 

املحل املوؤجر حتى تاأريخ اإعادة ت�سليمه اإىل املوؤجر ولي�س فقط توقفها من الن�ساط 

اإحالة  املكتوبة  ومبذكرتها  ا  �سفويًّ اال�ستئناف  حمكمة  من  الطاعنة  طلبت  حيث 

االإيجار  عقد  مو�سوع  املحل  مفاتيح  ت�سليم  الطاعنة  تثبت  لكي  للتحقيق  الدعوى 

اإىل املطعون �سده كونها واقعة مادية يجوز اإثباتها بكافة طرق االإثبات كما طلبت 

ا ندب خبري يف الدعوى لينتقل لعني النزاع على الطبيعة ليتبني  الطاعنة احتياطيًّ

ما اإذا كانت اأخلت عني التداعي اأو ما زالت م�سغولة كما يدعي املطعون �سده والك�سف 

اأن واقعة  اإىل ذلك, ذلك  اأن املحكمة مل تلتفت  اإال  والبيان ت�سليم املحل من عدمه 

االإخالء وت�سليم املفاتيح هي واقعة مادية يجوز اإثباتها بكافة طرق االإثبات وقد 

التجاأ الطاعن اإىل و�سائل االإثبات املقررة قانوناًا اإال اأن املحكمة مل جتب اإىل طلبات 

يجعله  االأمر  الدفاع  بحق  االإخالء  وهي  �سائبة  بعيب  احلكم  ي�سيب  مما  الطاعن 

ا بالنق�س. خليقاً

ويف ختام مذكرة الطعن طلب الطاعن بعد قبول الطعن �سكالاً ونق�س احلكم املطعون 

قانون  من   )260( املادة  اإىل  ا  ا�ستناداً الدعوى  مبو�سوع  والت�سدي  ا  مو�سوعاً فيه 

ا برف�س الدعوى النتهاء مدة العقد  االإجراءات املدنية والتجارية والق�ساء جمدداً

املطعون �سده  القانون وحتميل  البلدية وال ميتد بقوة  ا غري موثق من  وكونه عقداً

امل�ساريف واأتعاب املحاماة.

فوجه املخالفة يت�سح فيما يخت�س بعدم توثيق عقد االإيجار فن�س املر�سوم ال�سلطاين 

االأخري  يعرتف  طاملا  امل�ستاأجر  جتاه  بحقه  املطالبة  املوؤجر  منع   )٨9/6( رقم 
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يف  فقط  تقبل  الدعوى  فاإن  هذا  على  وبناء  باملديونية  ويقر  االإيجارية  بالعالقة 

حالة املطالبة باالأجرة اإذا اأقرها امل�ستاأجر واعرتف باملديونية يف �ساأن العقود غري 

املوثقة؛ الأنها ال تعد العقد الذي ق�سره القانون رقم )٨9/6( والذي عرفه القانون 

باملادة )1 مكرر( فعقد االإيجار يف الدعوى املاثلة الذي حدد بني الطرفني والذي 

2013/7/1م  من  اعتبارا  فقط  واحدة  ل�سنة  حدد  عقد  هو  الطاعنة  به  اعرتفت 

�سيكات  مبوجب  املذكورة  املدة  عن  االأجرة  كامل  �سدد  وقد  2014/6/30م  وحتى 

و�سلم مفتاح املحل وبالتايل فاإن ذمة الطاعنة خالية من اأي مطالبة ب�ساأن االأجرة 

ا بنق�سه. ا لتطبيق �سحيح القانون جديراً وملا كان احلكم فيما ذهب اإليه يعد خمالفاً

تقول  ذلك  بيان  ويف  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الدفاع  بحق  االإخالء  الثاين:  ال�سبب 

الدعوى  باإحالة  الطاعنة  دفاع  مرمى  تتفهم  مل  اال�ستئناف  حمكمة  اإن  الطاعنة: 

لتحقيق اأو ندب خبري حيث اإنها ت�سعى من ذلك الإثبات اإخالء املكان ولت�سليم املفتاح 

ا نق�س احلكم واإحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط م�سدرة للحكم  واحتياطيًّ

املطعون فيه لنظره بهيئة مغايرة يف �سوء ما ي�سفر عنه الطعن.

عن  2016/6/12م  وبتاأريخ  عليها  للرد  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اأعلن  وقد 

املطعون  باحلكم  مت�سك  وقد  العليا  املحكمة  اأمام  للرتافع  املقبول  حماميه  طريق 

املطعون �سده مبذكرة طلبت  رد  الطاعنة على  الطعن, وعقبت  فيه وطالب برف�س 

فيها احلكم لها بطلباتها ال�سالفة الذكر ب�سحيفة الطعن, وعقب املطعون �سده على 

مذكرة تعقيب الطاعنة مبذكرة انتهى فيها اإىل طلب احلكم برف�س الطعن واإلزام 

رافعته بامل�سروفات.

املحكـــــــــــمة 

 . حيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعها ال�سكلية والقانونية فهو مقبول �سكالاً

وعن املو�سوع: فاإن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سببني املذكورين ب�سدد هذا 

الواقعة  ا�ستخال�س  اأن  العليا  املحكمة  ملا هو مقرر يف ق�ساء  �سديد  نعى غري  احلكم 

اأقامت  متى  املو�سوع  حمكمة  اخت�سا�س  من  وموازنتها  االأدلة  يف  والنظر  وتكييفها 

ق�ساءها على اأدلة �سائغة ميكن حمل ق�سائها عليها, والظاهر من االأوراق اأن احلكم 

اأن  اعتبار  على  امل�ستحقة  واالأجرة  باالإخالء  حكم  عندما  القانون  �سحيح  اأ�ساب 

ا بعدم رغبتها يف جتديد عقد االإيجار  الطاعنة مل تقم باإخطار املطعون �سده كتابيًّ
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اأ�سهر على االأقل. االأمر الذي يكون معه عقد االإيجار قد  ملدة مماثلة قبل ثالثة 

يعول  الذي  الدليل  تقدمي  يف  عجزت  الطاعنة  اأن  كما  مماثلة  ملدة  ا  تلقائيًّ جتدد 

بتنفيذ  اإخالالاً  يعد  مما  املطالبة  فرتة  خالل  امل�ستحقة  االأجرة  دفعها  ب�ساأن  عليه 

واملوؤيد  فيه  املطعون  احلكم  معه  يكون  الذي  االأمر  العقد.  عن  الناجتة  التزاماتها 

هذه  على  يتحتم  مما  للقانون  ا  ووفقاً ا  �سحيحاً جاء  قد  االبتدائية  املحكمة  حلكم 

ن�سف  وم�سادرة  بامل�ساريف  مقدمه  واإلزام  الطعن  برف�س  وذلك  تاأييده,  املحكمة 

الكفالة اإعماالاً باأحكام املادة )1٨3/261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

بامل�ساريف  رافعه  واإلزام  املو�سوع برف�سه  الطعن �سكال  ويف  املحكمة بقبول  حكمت 

وم�سادرة ن�سف الكفالة.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/11/2 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف, وع�سوية 

حممــــــد  بن  عبـداهلل   , احلجـــــــــــري  نا�ســـر  بن  را�سد  الف�سيلة:  اأ�سحاب  من  كل 

ال�سيابــــي , نا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �سالح الدين نعيم حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥3(

الطعن رقم 2016/٥6م  

م�سلحة – �سلف/خلف

اأن تكون للمدعي م�سلحه �سخ�سية مبا�سره وقائمة يقرها القانون حتى  - يجب 

االإجراءات  قانون  من   )3( املادة  لن�س  ا�ستنادا  وذلك  طلباته  اأو  دعواه  تقبل 

املدنية والتجارية .

عقد االإيجار ينتقل من ال�سلف اىل اخللف بذات احلقوق وااللتزامات النا�سئة  -

عنه وذلك مبجرد انتقال ملكية العني املوؤجرة للم�سرتي. 

الوقائع

تتلخ�س الوقائع يف هذه الق�سية ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه, و�سائر االأوراق, 

اأن املطعون �سده اأقام الدعوى االبتدائية رقم )2012/٨12م ( �سد املطعون �سده 

الدائرة  ــ  م�سقط  االبتدائية  املحكمة  .............اأمام  موؤ�س�سة  �ساحب  ب�سفته 

لعدم  العقار  باإخالء   ) )الطاعن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  فيها  طلب  ــ  التجارية 

االإخالء  حتى  االأجرة  من  ي�ستجد  ومبا  /2012م   ٨/1 من  للفرتة  االأجرة  �سداد 

باأتعاب  واإلزامه  االإخالء  حلني  واملياه  الكهرباء  فواتري  ب�سداد  اإلزامه  مع  الفعلي 

املحاماة و قدرها ) ٥00 ر.ع( خم�سمائة ريال عماين, و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل . 

رقم  بالعقار  ا  مطعماً ي�ستاأجر  عليه(  )املدعي  الطاعن  باأن  القول  من  �سند  على 

)17٥( �سكة رقم )24٨( �سمال الغربية منذ  2012/6/1م باأجرة �سهرية قدرها 

واإن  �سهر  كل  بداية  يف  مقدما  تدفع  ا  �سهريًّ عماين  ريال  ومائتا  األف  )1200ر.ع(, 

 /1 تاأريخ  1/ ٨ / 2012م, حتى  تاأريخ  املدعي عليه مل ي�سدد االأجرة اعتبارا من 

املدعى  يح�سر  ومل  درجة,  اأول  حمكمة  اأمام  الدعوى  تدوولت  وحيث   , 2013/٨م 

عليه  املدعي  باإلزام  درجة  اأول  حمكمة  حكمة  2013/1/19م,  وبجل�سة  عليه 
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باالإخالء املحل املوؤجر واإلزامه باأن يوؤدي للمدعي االأجرة امل�ستحقة عن االأ�سهر من 

تاأريخ 2012/٨/1م, وحتى االإخالء الفعلي بواقع اأجرة �سهرية األف و مائتي ريال  

ا واإلزامه ب�سداد مقابل ا�ستهالك الكهرباء واملياه واإلزامه بامل�ساريف و  عماين �سهريًّ

مبلغ مائة ريال اأتعاب املحاماة, مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل . 

ا على الثابت بعقد االإيجار املحرر للفرتة من 1/ 6/ 2012م ومل يقدم املدعى  تاأ�سي�ساً

عليه ما يفيد �سداده لالأجرة خالل فرتة املطالبة من 2012/٨/1م. 

)201٥/6٨3م(  رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعن  احلكم,  بهذا  امل�ستاأنف  ير�س  مل 

طلب   ) 201٥م   /6٨4  ( رقم  باال�ستئناف  قيد  الذى  التنفيذ  وقف  بطلب  واأحلقه 

ا برف�س  فيه احلكم بقبول اال�ستئناف �سكالاً  واإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

الدعوى, واإلزام امل�ستاأنف �سده امل�سروفات. 

ا  اأ�س�س اأ�سباب اال�ستئناف يف النعي على احلكم امل�ستاأنف باخلطاأ يف تطبيق القانون وفقاً

االإخالء  طلب  قبول  وبعدم  والتجارية,  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )3( للمادة 

لعدم توافر �سرط امل�سلحة ذلك اأن امل�ستاأنف �سده تقدم بالدعوى االبتدائية بعد 

ثبوت تنازله عن العقار بالبيع ل�سالح الفا�سل / ............, وانتقال احلق يف عقد 

واأ�سحى االأخري )وحده( له احلق يف قب�س االأجرة  املالك اجلديد,  اإىل  االإيجارة 

والتعامل مع ال�سكان بو�سفه املالك, ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي 

امل�ستاأنف  �سدد  مبوجبها  والتي  �سده  امل�ستاأنف  مع  متت  التي  بالت�سوية  ودفع  �سفة, 

ال�سهود  �سماع  وطلب  املحل  اأجرة  عن  عبارة  ع(   )3٥٥0ر.  مبلغ  �سده  للم�ستاأنف 

 /7/٨ بتاأريخ  احلا�سل  البيع  تاأريخ  على  ال�سابقة  االأجرة  عن  ذمته  براءة  الإثبات 

من   )1  ( فرتة  مكرر   )7( للمادة  ا  وفقاً �سيكات  مبوجب  االأجرة  و�سداده   . 2013م 

القانون املنظم للعالقة بني املالك وم�ستاأجري امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية 

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 6/ 19٨9م .

ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  درجة  ثاين  حمكمة  حكمت  2016/1/24م  وبجل�سة 

املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنف امل�ساريف. 

ا على اأن الدفع بعدم قبول طلب االإخالء لعدم توافر �سرط امل�سلحة وعدم  تاأ�سي�ساً

قبول الدعوى لرفعها من غري ذي �سفة يف غري حمله باعتبار اأن طلب االإخالء لعدم 

امل�ستاأنف  ال�سفة وم�سلحة  واأن  البيع  لتاأريخ  ال�سابقة  �سداد االأجرة هو عن الفرتة 
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ح�سورهما  بعدم  ال�سهود  اأقوال  اإليه  خل�ست  ومبا  الفرتة,  تلك  يف  متوافرة  �سده 

للت�سوية بني امل�ستاأنف وامل�ستاأنف �سده واأنهما ا�ستقيا علمهما من امل�ستاأنف.

 مل ير�س الطاعن بهذا احلكم, فطعن عليه بالنق�س بالطعن املاثل مبوجب �سحيفة 

مقبول  حمام  بو�ساطة  2016/3م   /6 بتاأريخ  العليا,  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت 

بالرتافع اأمام املحكمة العليا وقدم �سورة من �سند وكالته عن الطاعن و�سدد الر�سوم 

واأودع الكفالة. 

اأقيم الطعن على االأ�سباب االآتية:-

ا  ا للقانون واخلطاأ يف تطبيقه و تاأويله ومعيباً ذلك اأن احلكم املطعون فيه جاء خمالفاً

ا يف اال�ستدالل, و خمالفة الثابت باالأوراق, على االأوجه التالية:- يف الت�سبيب فا�سداً

: اإن الطاعن قد دفع برباءة ذمته من دين االأجرة املطالب بها, و قدم امل�ستندات  اأوالاً

حل�ساب   )  ..............  ( الطاعن  موؤ�س�سة  ح�ساب  من  �سادرة  �سيكات  عن  عبارة 

 ( عليه  امل�سحوب  البنك  من  ال�سادر  احل�ساب  ك�سف  اإىل  ا  ا�ستناداً �سده  املطعون 

................ ( ب�سرف تلك ال�سيكات وحتويلها حل�ساب املطعون �سده لدى بنك 

.............. مما يعد قرينة قانونية على ال�سداد ال�سابق لها ما مل يثبت العك�س 

ا للمادة ) 7/ 1( من قانون تنظيم العالقة بني املالك وامل�ستاأجرين. وفقاً

بانقطاع �سلته  املر�سل  باإثبات ادعائه  اإلزام املطعون �سده  كان يتعني على املحكمة 

الدعوى  حمل  االأجرة  بدين  م�سغولة  الطاعن  ذمة  وبقاء  زعمه  ح�سب  بال�سيكات 

والتفات املحكمة اإىل االأدلة الكتابية وامل�ستندات التي توؤكد براءة ذمته من القيمة 

الطاعن  ذمة  بان�سغال  املر�سل  ادعائه  باإثبات  �سده  املطعون  تكلف  ومل  االإيجارية 

باالأجرة مو�سوع الدعوى مما يعد خمالفة لقواعد االإثبات. 

ا: خمالفة ن�س املادة )3( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية واخلطاأ يف  ثانياً

تطبيقه ذلك اأن احلكم املطعون فيه قد اأخطاأ يف رف�س الدفعني املقدمني من الطاعن 

لعدم  الدعوى  قبول  وعدم  امل�سلحة  �سرط  توافر  لعدم  االإخالء  طلب  قبول  بعدم 

توافر �سرط ال�سفة يف املطالبة باالأجرة بعد تاأريخ البيع احلا�سل يف 2013/7/٨م. 

واأن ثبوت ال�سفة وامل�سلحة عن فرتة ما قبل البيع التي ارتكن اإليها احلكم املطعون 

فيه ال ين�سحب على فرتة ما بعد البيع وال توؤدى عن ثبوتهما عن تلك الفرتة واأنه ال 

م�سلحة قائمة على طلب االإخالء حل�سول االإخالء فعالاً من 2014/4/1م . وت�سليم 
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املحل للمالك اجلديد. 

باالأوراق  الثابت  وخمالفة  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  ا:  ثالثاً

ببطالن  اال�ستئناف  �سحيفة  يف  دفع  قد  الطاعن  اأن  ذلك  الدفاع  بحق  واالإخالل 

االإعالن بالن�سر لتعمد املطعون �سده عدم اإعالن الطاعن على حمل اإقامته وموطنه 

املعلوم. 

ا للمادة ) 10(  وعمد اإىل اإعالنه يف املحل املغلق يف تلك الفرتة ومل يتم اإعالنه وفقاً

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية لدى جهة االإدارة و موطنه االأ�سلي. 

الدعوى  يف  طلبه  مما  باأكرث  �سده  للمطعون  للق�ساء  احلكم  بطالن  ا:  رابعاً

2012/٨/1م  اأن املطعون �سده طالب باالأجرة لفرتة حمددة من  االبتدائية ذلك 

يف  ت�سرفه  تاأريخ  على  الالحقني  ال�سهرين  طالب  وبالتاىل  وحتى2013/٨/13م 

العني بالبيع, وطلب الطاعن يوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه وتق�سي حمكمتا اأول 

ا اأمام دائرة  وثاين درجة واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف للف�سل فيها جمدداً

اأخرى.

مذكرة  واأودع  �سده  املطعون  اإعالن  ومت  الطعن  يف  النظر  املحكمة  ا�ستكملت  وحيث 

الرد على الطعن طلب فيها رف�س الطعن وقدم الطاعن مذكرة التعقيب ومت حجز 

الطعن للحكم.

�ملحكمة

حيث اإن الطعن قدم يف امليعاد القانوين, وا�ستوفى املتطلبات ال�سكلية االأخرى وتق�سي 

. املحكمة بقبوله �سكالاً

فاإن  الطعن  �سحيفة  يف  الوارد  بالرتتيب  التقيد  ودون  الطعن  باأ�سباب  النعي  وعن 

النعي بال�سبب الثاين من اأ�سباب الطعن يف خمالفة احلكم املطعون فيه للمادة )3( من 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية فاإن النعي بهذا الدفع يف حمله ذلك اأن املطعون 

�سده اأقام دعواه بطلب احلكم باالإخالء وباإلزام الطاعن باأن ي�سدد االأجرة املتاأخرة 

اأن  باالأوراق  الثابت  فيما  2013/٨/31م  تاأريخ  حتى  2012/٨/1م  من  الفرتة  عن 

املطعون �سده قد ت�سرف بالبيع يف العقار/ لـ .......... بتاأريخ 2013/7/٨م.

اإن املادة )3( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية تن�س على )ال يقبل  وحيث 

القانون(  يقرها  وم�سروعة  قائمة  م�سلحة  فيه  ل�ساحبه  تكون  ال  دفع  اأو  طلب  اأي 
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وذلك باأن تكون امل�سلحة قانونية اأي ت�ستند اإىل حق اأو مركز قانوين مبعنى اأن يكون 

طلب  فاإن  ذلك  وعلى  القانون  يقرها  وقائمة  ومبا�سرة  �سخ�سية  م�سلحة  ل�ساحبها 

ا  االإخالء ــ ال يقوم وال ي�ستند اإىل م�سلحة قائمة يقرها القانون ذلك اأنه  ا�ستثناءاً

من قاعدة اإلزامية العقود الأطرافها فاإن عقد االإيجارة ينتقل بني ال�سلف واخللف مبا 

فيه من التزامات وحقوق نا�سئة عن عقد االإيجار تنتقل اإذا انتقلت ملكية العني من 

مالكها ال�سابق اإىل امل�سرتي فاإن هذه االلتزامات واحلقوق النا�سئة عن عقد االإيجار 

ا يف حقه عن طريق االإحالة  اإن عقد االإيجار ي�سبح �سارياً اأي  اإليه  تنتقل مع العني 

بني ال�سلف واخللف وتنتفي �سفة املالك ال�سابق )املطعون �سده( يف طلب االإخالء 

اإىل  انتقلت  قد  االإيجارة  وعقد  امللكية  دامت  ما  الطلب  هذا  تقدمي  عليه  وميتنع 

مالك جديد مما يرتتب عليه اأن احلكم املطعون فيه وقد جاء دون االأخذ بانتقال 

بتاأييد احلكم يف  وتاأويالاً وذلك  ا  للقانون تطبيقاً ا  احلقوق وااللتزامات جاء خمالفاً

�سقه املتعلق باالإخالء ودون متحي�س لالأوراق وامل�ستندات املقدمة يف انتقال امللكية 

للمالك اجلديد وبالتايل انتقال حقه يف االأجرة ال�سهرية واإن حمكمة ثاين درجة 

قد تخلت عن دورها يف البحث والتمحي�س وتقييم امل�ستندات )ال�سيكات( التي دفع 

امللكية  انتقال  تاأريخ  حتى  بها  املطالب  االأجرة  ملتاأخرات  �سداده  الإثبات  الطاعن 

الطاعن ب�سداد كامل االأجرة ذلك  اأثاره  للمالك اجلديد )...............( وفيما 

اأن اأهم واجبات املحكمة قيامها بتمحي�س دفاع اخل�سم وفهم املراد منه واإنزال حكم 

بالق�سور  ا  م�سوباً احلكم  يجعل  واجباتها  اأهم  عن  املحكمة  تخلي  واأن  عليه  القانون 

املبطل اإذ يتعني على املحكمة اأن تقوم مبا ميليه عليها واجبها كجهة ق�ساء بالتكليف 

القانوين ال�سليم وحتى ال يكون الدفاع الذي اأغفلت املحكمة الرد عليه اأو ردت عليه 

ا مما قد يتغري به وجه  ا جوهريًّ اأن متح�سه للوقوف على حقيقة مرماه دفاعاً دون 

الراأي يف الدعوى.

دون  فيه  املطعون  احلكم  لنق�س  يكفي  مبا  ــ  املذكورة  لالأ�سباب  ا  ا�ستناداً اإنه  وحيث 

حاجة للبحث يف باقي االأ�سباب الواردة ب�سحيفة الطعن مما يتعني معه نق�س احلكم 

ا ملا ورد يف هذه املذكرة  املطعون فيه واإعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف م�سقط وفقاً

ــ ملعاجلة اأوجه الق�سور يف الت�سبيب ومتحي�س امل�ستندات )ال�سيكات( املقدمة و�سداد 

ـ وذلك بهيئة مغايرة بدون ر�سوم واإلزام املطعون �سده امل�سروفات  االأجرة املطالب بهاـ 

ورد الكفالة للطاعن. 

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه, واإحالة 

وبدون  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  م�سقط؛  اال�ستئناف  ملحكمة  الدعوى 

ر�سوم واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/11/30 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف وع�سوية 

كل من اأ�سحاب الف�سيلة :را�ســـد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري , د. عبـداهلل بن حممـــد 

ال�سيابــــي , نا�ســـــــــر بن �سالـــــــم اجلابـري , �سالح الدين نعيم حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥4(

الطعن رقم 2016/27م  

ميعاد اال�ستناف – ميني 

نق�س احلكم امل�ستاأنف من قبل املحكمة العليا واإعادته ملحكمة اال�ستئناف للبت  -

يف املو�سوع يعترب قبوال �سمنيا ل�سكل اال�ستئناف  .

توجيه اليمني احلا�سمة من قبل املحكمة من تلقاء نف�سها يعترب خمالفا للقانون  -

فيه  وقعت  الذي  للخطاأ  ت�سحيحا  بتوجيهها  اخل�سوم  اأحد  بتم�سك  يعتد  وال 

�ملحكمة .

الوقائع

تتلخ�س الوقائع يف هذه الق�سية ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

بربكاء  االبتدائية  املحكمة  اأمام  )23/م/2009م(  رقم  الدعوى  اأقام  الطاعن  اأن 

�سد املطعون �سده واآخر طلب فيها احلكم باإلزام املدعى عليهما بف�سخ العقد املحرر 

بني طرفيه واملوؤرخ )200٨/3/1م( مع اإلزام املدعى عليهما بامل�ساريف وخم�سمائة 

ريال اأتعاب املحاماة.

على �سند من القول اإنه مبوجب عقد ا�ستثمار اتفق املدعي مع املدعى عليه الثاين 

ال�سالمة  مبنطقة  الكائن  املحل  وت�سغيل  واإدارة  ا�ستثمار  على   ).................(

واملقابل للطريق العام, وفوجئ املدعي بقيام املدعى عليه بتاأجري املحل من الباطن 

بدون اإذن وت�سريح من املدعي, ولعدم �سداد االأجرة للفرتة من 200٨/6/1م حتى 

والر�سوم  واملياه  الكهرباء  فواتري  و�سداد  االأجرة  من  ي�ستجد  وما  2009/3/1م 

واالأتعاب فيما اأ�ساف لطلباته �سداد االأجرة من يناير 2009م حتى 2009/12/30م 

ا. بواقع )٨00 ر.ع( �سهريًّ
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وحيث تدوولت الدعوى اأمام حمكمة اأول درجة وقررت املحكمة �سم ملف الدعوى 

ا يف مواجهة املدعي  رقم )2009/32م( املقامة من املدعى عليه االأول ب�سفته مدعياً

طلب فيها حترير عقد اإيجار للعني املوؤجرة وتوثيقه لدى البلدية.

رقم  الدعوى  مو�سوع  يف  درجة  اأول  حمكمة  حكمت  )2009/3/30م(  وبجل�سة 

)2009/23ِم( باإلزام املدعى عليه االأول باإخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من 

ال�سواغل وباحلالية التي كانت عليها قبل التعاقد واإلزامه ب�سداد القيمة االإيجارية 

بواقع ت�سعة اآالف و�ستمائة ريال عماين وكذلك �سداد فواتري الكهرباء واملياه خالل 

ا اأتعاب  الفرتة احلائز فيها للعني املوؤجرة واإلزامه بامل�ساريف وخم�سني رياالاً عمانيًّ

املحاماة.

ا على اأن املدعى عليه االأول مل يقدم ما يفيد الوفاء باالأجرة خالل الفرتة  تاأ�سي�ساً

املطالب بها وذلك عن الفرتة من 2009/9/11م حتى 2009/12/30م.

ا ملا انتهت اإليه يف ق�سائها  وحيث عن مو�سوع الدعوى رقم )2009/23م( برف�سها وفقاً

اإىل اإخالء املدعى عليه االأول.

عليه(  )املدعى  امل�ستاأنف  عليه  فطعن  الطرفني  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  ينل  مل 

باال�ستئناف رقم )667/م/2010م( مبوجب �سحيفة اأودعت بتاأريخ: 2010/٥/1م 

اأعقبه املدعي )............( باال�ستئناف رقم )2010/1329م( مبوجب �سحيفة 

اأودعت اأمانة �سر املحكمة بتاأريخ: 2010/11/30م.

وبجل�سة )2012/4/٨م( حكمت حمكمة ثاين درجة باالآتي:

احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف   , �سكالاً بقبوله  االأ�سلي  اال�ستئناف  يف   : اأوالاً

امل�ستاأنف حملت امل�ستاأنف امل�ساريف.

ا: يف اال�ستئناف الفرعي بعدم َقبوله واإلزام رافعه امل�ساريف. ثانياً

مل ير�س الطاعنـ  املدعى عليهـ  ............. بهذا احلكم فطعن عليه بالنق�س اأمام 

املحكمة العليا بالطعن رقم )2012/90م(.

, ويف املو�سوع  وبجل�سة )2012/12/12م( حكمت املحكمة العليا بقبول الطعن �سكالاً

بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها 

من جديد بهيئة مغايرة, واإلزام املطعون �سده امل�سروفات ورد الكفالة للطاعن.

ا على اأنه يف العقود امللزمة للجانبني يكون التزام اأحد الطرفني مقابالاً لتنفيذ  تاأ�سي�ساً

التزامات الطرف االآخر, جاز لكل من الطرفني اأن ميتنع عن تنفيذ التزامه اإذا مل 

يقم املتعاقد االآخر بتنفيذ ماالتزم به.
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وت�سحيح  بال�سقف  وقام  ا  مهجوراً كان  املوؤجر  املكان  باأن  دفع  قد  الطاعن  كان  وملا 

الكهرباء  تو�سيل  من  يتمكن  مل  اأنه  غري  واملاء  الكهرباء  خدمة  واإي�سال  اجلدران 

اأنه امتنع عن �سداد االأجرة لعدم  بفعل املطعون �سده ومل يحقق دفاع الطاعن من 

انتفاعه بالعني املوؤجرة دون حتقيق هذا الدفاع.

وحيث اأعيدت الدعوى ملحكمة اال�ستئناف بالر�ستاق وقيدت بالرقم )2013/307م( 

بهيئة مغايرة ومت تداول اال�ستئناف, وبجل�سة )201٥/12/27م( حكمت حمكمة 

ثاين درجة باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء من جديد بف�سخ عقد اال�ستثمار املربم 

بني طرفيه, واإلغاء ما ترتب عليه من اآثار واإعادة املتعاقدين اإىل الو�سع الذي كانا 

عليه قبل التعاقد واإلزام امل�ستاأنف �سده امل�ساريف عن درجتي التقا�سي.

ا على اأن احلكم املطعون فيه مل يحقق دفاع الطاعن من اأنه امتنع عن �سداد  تاأ�سي�ساً

اإن �سح عليه  الذي  الدفاع  املوؤجرة دون حتقيق هذا  بالعني  انتفاعه  لعدم  االأجرة 

ا لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ ومل تتعر�س لها املحكمة  احلق يف عدم التنفيذ وفقاً

باالإيجاب اأو النفي.

للحكم  ا  وفقاً بالر�ستاق,  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  برمتها  الدعوى  اأعيدت  وحيث 

املذكور وتدوولت الدعوى باجلل�سات وقدمت املذكرات ومت اإحالة الدعوى للتحقيق 

ومت �سماع �ساهدين.

باإلغاء  املغايرة  بالهيئة  درجة  ثاين  حمكمة  حكمت  )201٥/12/27م(  وبجل�سة 

احلكم امل�ستاأنف والق�ساء من جديد بف�سخ عقد اال�ستثمار املربم بني طرفيه واإلغاء 

ما ترتب عليه من اآثار واإعادة املتعاقدين اإىل الو�سع الذي كانا عليه قبل التعاقد 

ا على اأنه عن مو�سوع  واإلزام امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف عن درجتي التقا�سي, تاأ�سي�ساً

مقبولة  وغري  حملها  غري  يف  جاءت  جمملها  يف  فاإنها  الفرعي  اال�ستئناف  واأ�سباب 

ومردودة.

اأن  اأخطاأ يف القانون فالثابت من حيثيات احلكم امل�ستاأنف  واأن احلكم امل�ستاأنف قد 

امل�ستاأنف �سده قد حرم امل�ستاأنف بعد ثالثة ال�سهود االأوىل من تاأريخ اال�ستثمار من 

االنتفاع بالعني املوؤجرة له ومل يقب�س من قيمة االإيجار اإال مقابل هذه املرة, وبعدها 

اأقدم امل�ستاأنف �سده على التاأجري للم�ستاأجر االأول ربيع, ثم امل�ستاأجر الثاين �سركة 

اأثاث العائلة بنف�س املوقع ب�سفته املالك, واأن امل�ستاأنف قد تخبط يف ح�ساب مقدار 
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قيمة االإيجارات.

بالطعن  العليا,  املحكمة  لدى  بالنق�س  عليه  فطعن  احلكم  بهذا  الطاعن  ير�س  مل 

بتاأريخ:  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  الثاين(  )الطعن  املاثل 

بو�ساطة  موقعة  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  �سحيفة  مبوجب  2016/2/3م 

حمام مقبول بالرتافع اأمام املحكمة العليا, واأودع �سورة من �سند وكالته عن الطاعن 

و�سدد الر�سوم واأودع الكفالة.

اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها االآتي:

. ا وتاأويالاً ال�سبب االأول: خمالفة احلكم للقانون تطبيقاً

ذلك  امليعاد,  خارج  لتقدميه  �سكالاً  مقبول  غري  اال�ستئناف  اأن  االأوىل:  الوجهة 

بتاأريخ:  احلكم  فيه  �سدر  الذي  الوقت  يف  2010/٥/1م  يف  قدم  اال�ستئناف  اأن 

2010/3/30م.

�سركة  اإىل  للغري,  وتاأجريها  العني  بت�سلَّم  �سده  املطعون  قيام  الثانية:  الوجهة 

العقار  تاأجري  من  الوحيد  امل�ستفيد  واأ�سبح  وا�سغلها  امللكية  على  وتعدى   ..........

من الباطن مقابل قيمة �سهرية )1.000 ر.ع( وبدون �سداد للم�ستحقات التي التزم 

بها وهي )٨00 ر.ع( واإغالقه املحالت وو�سع االأقفال عليها واعرتافه بعدم ت�سليم 

املحالت للطاعن.

الوجهة الثالثة: اإن احلكم املطعون فيه ق�سى بغري طلبات اخل�سوم واإن طلبات املطعون 

�سده يف الدعوى الفرعية باإلزام الطاعن بتوثيق العقد لدى البلدية والتعوي�س عن 

للمطعون �سده عن  املطعون فيه يعد مكافاأة  واأن احلكم  بالعني  فرتة عدم االنتفاع 

�سنوات جتاوز �سبع ال�سنوات حرم فيها الطاعن من العقار اخلا�س به.

ال�سبب الثاين: الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل ذلك اأن احلكم املطعون 

اأول درجة وبف�سخ العقد رغم  فيه مل ميح�س الدعوى وق�سى باإلغاء حكم حمكمة 

املوؤجرة  بالعني  املطعون �سده  وانتفاع  التعاقدية  العالقة  قيام  اأدلة ثبوت  تقدمي 

بتاأجريها للغري واأن احلكم املطعون فيه �سدر باملخالفة اإىل تنازل املطعون �سده عن 

كل البينات املقدمة بالدعوى.

وطلب الطاعن بقبول الطعن ونق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل حمكمة 

اال�ستئناف بالر�ستاق لنظرها بهيئة مغايرة.
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مت اإعالن املطعون �سده بتاأريخ: 2016/3/7م ب�سورة من �سحيفة الطعن ومل يودع 

االإجراءات  قانون  من   )2٥0( للمادة  ا  وفقاً قانوناًا  املقرر  املوعد  خالل  الرد  مذكرة 

املدنية والتجارية ومت حجز الطعن للحكم.

�ملحكمة

حيث اإن الطعن قدم يف امليعاد القانوين, وا�ستوفى املتطلبات ال�سكلية االأخرى وتق�سي 

من  االأول  بال�سبب  النعي  الطاعن  اأثاره  وفيما  املو�سوع  وعن   , �سكالاً بقبوله  املحكمة 

اأ�سباب الطعن بالنعي بتقدمي اال�ستئناف رقم )2010/667م( خارج القيد الزمني 

فاإن النعي يف غري حمله وذلك اأن ق�ساء املحكمة العليا ال�سابق رقم )2012/90م( 

قد نظر يف مو�سوع هذا اال�ستئناف وق�سى باإعادة الدعوى ملحكمة االإ�ستئناف للنظر 

ال�سكل مما يتعني معه  االإ�ستئناف من حيث  ا بقبول  املو�سوع, وق�سى بذلك �سمناً يف 

رف�س النعي بهذا ال�سبب.

وحيث عن النعي بثبوت انتفاع املطعون �سده بالعني املوؤجرة فاإن النعي بهذا ال�سبب 

يف غري حمله ذلك اأن ما تو�سلت اإليه حمكمة ثاين درجة بعد �سماع اأقوال ال�سهود 

اإىل اإخالل الطاعن بعقد اال�ستثمار وعدم التزامه بتنفيذه واإبرامه لعقود اإيجار يف 

املحل املوؤجر الآخرين مل�سلحته ال�سخ�سية.

وحيث اإنه من امل�ستقر ق�ساءاً فاإن تقييم ووزن البينات من اإطالقات حمكمة املو�سوع 

ا للثابت باالأوراق دون تدخل من املحكمة  متى اأقامت ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة وفقاً

العليا متى اأقامت ق�ساءها على ما هو ثابت باالأوراق ولذلك تق�سي املحكمة برف�س 

النعي بهذا ال�سبب.

وحيث عن النعي مبخالفة احلكم للقانون بالق�ساء مبا مل يطلبه اخل�سوم فاإن النعي 

اخلتامية  بالطلبات  اخل�سوم  طلبات  يف  العربة  اأن  ذلك  حمله  غري  يف  ال�سبب  بهذا 

التي تقدم اأمام حمكمة اأول درجة وحيث اإن طلبات الطاعن يف �سحيفة الدعوى قد 

ا�ستملت على طلب ف�سخ عقد اال�ستثمار فاإن احلكم املطعون فيه مل يخرج عن نطاق 

الطلبات التي اأثريت اأمام حمكمة اأول درجة ويتعني بذلك رف�س النعي بهذا ال�سبب.

اليمني  اإىل  واحتكم  االأدلة  جميع  عن  تخلى  قد  �سده  املطعون  باأن  النعي  وعن 

احلا�سمة فاإن النعي بهذا ال�سبب يف غري حمله ذلك اأن احلكم املطعون فيه قد طرح 

جاء  واإمنا  اخل�سوم  اأحد  من  توجه  مل  باعتبارها  بها  ياأخذ  ومل  احلا�سمة  اليمني 
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توجيه اليمني احلا�سمة بو�ساطة املحكمة, مما يعد خمالفة للقانون, وا�ستندت اإىل 

باأن  اأن املطعون �سده قد مت�سك بتوجيه اليمني احلا�سمة,  البينات االأخرى, وكون 

ا للخطاأ يف توجيه اليمني احلا�سمة, ابتداءاً بو�ساطة املحكمة,  ذلك ال يعد ت�سحيحاً

مما يتعني معه رف�س النعي بهذا ال�سبب. وملا كان ذلك واحلكم املطعون فيه قد انبنى 

ال�سابق  احلكم  يف  العليا  املحكمة  به  وجهت  ملا  ا  وفقاً للبينات  �سليم  ا�ستخال�س  على 

بامل�سروفات  الطاعن  واإلزام  الطعن  برف�س  احلكم  يتعني  فاإنه  )2012/90م(  رقم 

وم�سادرة ن�سف الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

امل�ساريف  رافعه  واإلزام  املو�سوع برف�سه  , ويف  �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  »حكمت 

وم�سادرة ن�سف الكفالة«.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/11/30 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف  وع�سوية 

كل من اأ�سحاب الف�سيلة :ـ را�ســـد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري , د. عبـداهلل بن حممـــد 

ال�سيابــــي , نا�ســـــــــر بن �سالـــــــم اجلابـري , �سالح الدين نعيم حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥٥(

الطعن رقم 2016/9٨م 

اإجراءات

يرتتب  - للحكم  الدعوى  حجز  وتاأريخ  اجلل�سات  مبواعيد  اخل�سوم  اإعالن  عدم 

عليه البطالن احلكم.

الوقائع

املطعون  اأن  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتلخ�س 

الطاعن  �سد  االبتدائية  ال�ساأن  �سمد  مبحكمة  االبتدائية  الدعوى  اأقام  �سده 

مبلغ  املحكمة بدفع  تلك  �سر  اأمانة  لدى  بها  التي تقدم  يطالبها يف ختام �سحيفته 

وقدره )12.200 ر.ع( اثنا ع�سر األفا ومائتا ريال عماين ي�ساف عليها مبلغ )1.000 

ر.ع( األف ريال عماين عن كل �سهر ي�ستجد من �سهر 201٥/4م وحتى تنفيذ احلكم 

ومبلغ )٥10.700 ر.ع( خم�سمائة وع�سرة رياالت و�سبعمائة بي�سة تكاليف فاتورة 

ا�ستهالك املياه عالوة على امل�ساريف ومائتي ريال عماين اأتعاب املحاماة.

ا  جتاريًّ حمالًّ  عليها  املدعى  ا�ستاأجرت  اإيجار  عقد  مبوجب  اإنه  القول  من  �سند  على 

ا للمدعي ملدة عامني تبداأ املدة من 2014/2/2٥م وتنتهي يف 2016/2/24م  مملوكاً

من  االأجرة  ت�سدد  مل  عليها  املدعى  واإن  عماين  ريال  األف  مقدارها  �سهرية  باأجرة 

عن  وتخلفت  عماين  ريال  وثمامنائة  األف  ر.ع(   1.٨00( �سوى  املحل  ت�سلُّمها  تاأريخ 

ال�سداد حتى تعلقت بذمتها االأجرة املطالب بها يف �سحيفة الدعوى كما ترتب عليها 

متاأخرات ا�ستهالك املياه )٥10.700 ر.ع( خم�سمائة وع�سرة رياالت و�سبعمائة بي�سة.

201٥/11/9م( حكمت املحكمة االبتدائية يف  وبجل�سة )1437/1/26هـ املوافق 

ا وقدره )12.200 ر.ع(  الدعوى باإلزام املدعى عليها بالوفاء باالأجرة املتاأخرة مبلغاً

ا ومائتا ريال عماين واإلزامها بالوفاء باالأجرة بداية من 201٥/٥/1م  اثنا ع�سر األفاً
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مبلغا  201٥/4م  ل�سهر  املياه  ا�ستهالك  قيمة  وب�سداد  ا  نهائيًّ احلكم  �سريورة  وحتى 

وقدره )٥10.700 ر.ع( خم�سمائة وع�سرة رياالت و�سبعمائة بي�سة وب�سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل واألزمت املدعى عليها بامل�ساريف ومبلغ خم�سني رياال كاأتعاب حماماة.

اال�ستئناف  حمكمة  لدى  فيه  فطعنت  الطاعنة  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل 

يف  طلبت  201٥/12/7م  بتاأريخ:  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة  بامل�سيبي 

ا  , ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً ختامها قبول اال�ستئناف �سكالاً

وقد  امل�ستاأنفة  موظف  من  املفاتيح  با�ستالم  �سده  امل�ستاأنف  واإلزام  الدعوى  برف�س 

ا جاءت فيها اأن احلكم امل�ستاأنف قد خالف القانون بت�سلُّم واأخل بحق  اأوردت اأ�سباباً

الدفاع كما �سابه الف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب عندما مل يحقق يف دفاع 

هناك  واإن  الطرفني  بني  عليها  املتفق  االإيجارية  القيمة  بينت  اإنها  حيث  امل�ستاأنفة 

ا على ذلك وكان يجب على املحكمة اأن ت�ستمع اإىل اأولئك ال�سهود قبل الف�سل يف  �سهوداً

الدعوى حيث اإن القيمة االإيجارية م�ساألة مادية ميكن اإثباتها بكافة الطرق والتي 

منها �سهادة ال�سهود الذين يقدمهم امل�ستاأنف �سده.

حكمت  اجلميع  اأقوال  اىل  وا�ستمعت  املتبادلة  ال�سحف  املحكمة  نظرت  اأن  وبعد 

بتاأريخ: 2٨/جمادى الثانية/1437هـ املوافق 6/اأبريل/2016م بقبول اال�ستئناف 

, ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعه امل�ساريف. �سكالاً

مبا  الطرفني  بني  اأبرم  قد  الدعوى  �سند  االإيجار  عقد  اأن  على  حكمها  اأ�س�ست  وقد 

اأداءات متقابلة واأن املن�سو�س من قبل املدعى عليها قد ذّيل ذلك  ا�ستمل عليه من 

ريال  ثمامنائة  مببلغ  اأنها  من  ال�سهرية  االأجرة  مبلغ  بخ�سو�س  تدعيه  الذي  واأن 

عماين ولي�ست باألف ريال عماين هو اّدعاء ال �سند له.

العليا  املحكمة  اأمام  املاثل  بالطعن  عليه  فتقدمت  احلكم  بهذا  الطاعنة  تر�س  مل 

مبوجب �سحيفة مت�سمنة اأ�سباب الطعن موقعة من حمام مقبول للرتافع اأمام هذه 

املحكمة بتاأريخ: 2016/٥/9م وقد اأوردت فيها االأ�سباب التالية:

ال�سبب االأول: بطالن احلكم ملخالفته لالإجراءات اجلوهرية التي توؤثر يف احلكم 

قائال اإن الطاعنة تقدمت باال�ستئناف على احلكم االبتدائي مع امل�ستندات املوؤيدة 

لدفاع الطاعنة ومت حتديد موعد بجل�سة )2016/1/6م( لنظر اال�ستئناف وبذات 

اجلل�سة مل تنزل الدعوى �سمن الدعاوى املنظورة بذات اجلل�سة املحددة بتاأريخ: 
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2016/1/6م اإال اأن املحكمة قد نظرت الدعوى بجل�سة )2016/2/17م( وحجزت 

كون  املرافعة  باب  فتح  بطلب  الطاعنة  فتقدمت  )2016/3/16م(  بجل�سة  للحكم 

ا و�سجل طلب فتح باب املرافعة برقم )2016/102م( لكن  اأن لديها دفاعا جوهرياً

حمكمة اال�ستئناف بدالاً من اأن تفتح باب املرافعة لتمكن الطاعنة من تقدمي دفاعها 

ومدت اأجالاً للحكم جلل�سة )2016/4/6م( وبذات اجلل�سة بح�سور حمامي الطاعنة 

اإال  الطاعنة  اإعالن  بدون  للحكم  حجزت  الدعوى  اأن  اإىل  املحكمة  تنبيه  وحاول 

بدون  باحلكم  ونطقت  الدعوى  يف  وم�ست  النداء  هذا  اإىل  تلتفت  مل  املحكمة  اأن 

للقواعد االإجرائية  اإعالن الطاعنة بذلك مما يكون معه احلكم قد �سدر خمالفا 

واملو�سوعية وبالتايل �سدر احلكم باطالاً ي�ستوجب اإلغاوؤه ونق�سه.

قانون  من   )172( املادة  لن�س  وخمالف  الت�سبيب  يف  الق�سور  الثاين:  ال�سبب 

اال�ستئناف  حمكمة  اإن  الطاعنة:  تقول  هذا  ويف  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

اأهم واجباتها يف متحي�س دفاع الطاعنة وفهم املراد  م�سدرة للحكم قد تخلت عن 

منه حيث اإن الطاعنة طلبت يف عري�سة ا�ستئنافها للحكم �سماع �سهادة ال�سهود لديها 

للمطعون �سده الذي بدوره  وحتقيق الدعوى ب�ساأن ت�سليم الطاعنة مفاتيح املحل 

عقد  كتابة  تاأجيل  �سده  املطعون  مع  االتفاق  ومت   )............( ل�سركة  اأجره 

بالتوقيع عن  املفو�س  اإىل ح�سور  امل�ستاأجرة اجلديدة واملطعون �سده  االإيجار بني 

�سركة ............... ومت ت�سليم املفاتيح للفا�سل/ ............ لقربه من املوقع 

م�سوغ قانوين رغم جوهرية  الطاعنة دون  التفتتا عن دفاع  املو�سوع  لكن حمكمتي 

دفاعها خمالفة يف ذلك اأحكام املادة )172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

اأن تبني احلكم وخال�سة موجزة لدفوع  اأوجبت على املحكمة امل�سدرة للحكم  التي 

االأمر  البطالن  اإىل  يوؤدي  احلكم  اأ�سباب  يف  والق�سور  اجلوهري  ودفاعهم  الطرفني 

الذي يكون معه احلكم باطالاً ي�ستوجب نق�سه.

ال�سبب الثالث: االإبهام والغمو�س والنق�س يف الت�سبيب على �سند من القول اإن احلكم 

ا باالإبهام والغمو�س وحال من االأ�سباب واالأ�س�س التي ميكن  املطعون فيه جاء م�سوباً

اأول  اأ�سهب يف عر�س م�سمون حكم حمكمة  اإن احلكم  اأن يبني عليه منطوقه حيث 

ا  مبهماً احلكم  فجاء  الطاعنة  ا�ستئناف  عري�سة  من  واحدة  كلمة  يذكر  ومل  درجة 

ا وي�سوبه النق�س يف الت�سبيب حيث مل يرد على دفاع الطاعنة ومل ي�سبب يف  غام�ساً

�سريعة  واأنه  العقد  تو�سيف  على  فقط  واخت�سر  الطاعنة  �سهود  اإىل  ا�ستماع  عدم 

املتعاقدين ومل يتعر�س الإنهاء العقد والتاأجري للغري, االأمر الذي يكون معه احلكم 
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ا باالإبهام والغمو�س والنق�س يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل االأمر الذي  م�سوباً

ا بطلباتها وهي وقف  تلتم�س معه الطاعنة باإلغاء احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف مو�سوع الطعن ومن حيث ال�سكل قبوله 

لتقدميه �سمن القيد الزمني املحدد قانونا, ويف مو�سوعه نق�س احلكم املطعون فيه 

مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيه  للف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة 

�سده  املطعون  اإلزام  مع  دعواها  يف  الطاعنة  �سهادة  و�سماع  الدعوى  يف  والتحقيق 

بامل�سروفات الق�سائية ورد الكفالة للطاعنة.

وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فرد عليها بو�ساطة حماميه املقبول للرتافع 

اأمام املحكمة العليا قائالاً يف �سحيفته اإن ما ذكرته الطاعنة من اأن حمكمتي املو�سوع 

املدعو .............. وهو  التداعي من  بت�سلُّم مفاتيح عني  مل تلزم املطعون �سده 

موظف لدى الطاعنة فهذا مردود عليه من اأن العقد املربم بني الطرفني مدته عامان 

ا بني  واأن الثابت يف هذا العقد يبداأ من 2014/2/2٥م وعليه فاإن العقد مازال �سارياً

طرفيه وقت �سريان الدعوى, وال يحق الأي من الطرفني اإنهاوؤه اإال بالطرق القانونية 

امل�سار اإليها يف بنود ذلك العقد عمالاً بالقواعد القانونية العقد » �سريعة املتعاقدين« 

وطلب  اإياه«  األزمناه  �سيئا  نف�سه  األزم  »ومن  و�سروطهم«  عهودهم  عند  »وامل�سلمون 

اإلزام الطاعنة  يف ختام �سحيفة الرد رف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه مع 

بامل�ساريف ومبلغ )٥00 ر.ع( خم�سمائة ريال عماين اأتعاب املحاماة.

وحيث قررت املحكمة العليا بجل�سة )2016/٥/24م( وقف تنفيذ احلكم املطعون 

فيه حلني الف�سل يف الطعن.

�ملحكمة

حيث اإن الطعن قد ا�ستوفى كافة اأو�ساعها ال�سكلية فهو مقبول من حيث ال�سكل, وعن 

يف  اخلطاأ  ب�ساأن  االأول  بال�سبب  �سديد  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع 

املقرر يف ق�ساء  فاإن  النحو الذي �سبق تف�سيله  القانون يف االإجراءات على  تطبيق 

هذه املحكمة اإذا ا�ستنفذت حمكمة ثاين درجة واليتها باحلكم يف مو�سوع الدعوى 

يف  تف�سل  اأن  املحكمة  هذه  على  تعني  االإجراءات  يف  لعيب  بطالن  احلكم  و�ساب 

املو�سوع وباإنزال هذا االإجراء على احلكم املطعون فيه فقد تبني من خالل حما�سر 

2016/1/6م للنظر يف  اأن املحكمة قد حددت تاأريخ:  جل�سات حمكمة اال�ستئناف 

اأخرى  جل�سة  وحددت  الدعوى  يف  النظر  يتم  ومل  الطاعنة  من  املقدم  اال�ستئناف 
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بتاأريخ: 2016/2/17م ومل تعلن الطاعنة باملوعد اجلديد للح�سور لدى املحكمة 

وباجلل�سة املذكورة مت حجز الدعوى بجل�سة 2016/3/16م ثم مدد للنطق باحلكم 

يجعل  مما  االإجراءات  بهذه  تعلن  مل  والطاعنة  هذا  وكل  2016/4/6م,  جلل�سة 

احلكم باطالاً ملخالفته ن�س املادة )20( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية التي 

اأنه )يرتتب البطالن على عدم مراعاة املواعيد واالإجراءات املن�سو�س  ن�ست على 

عليها يف املواد 7 و٨ و9 و10 و13 من هذا القانون( مما يتعني معه نق�سه.

وحيث النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب الثاين املتمثل يف الق�سور يف الت�سبيب 

اأن  املطعون فيه تبني  اال�ستئناف  اأنه  باالطالع على حكم حمكمة  �سديد ذلك  فهو 

اال�ستئناف  حمكمة  من  االبتدائي  للحكم  ا�ستئنافها  �سحيفة  يف  طلبت  الطاعنة 

امل�سدرة للحكم املطعون فيه اإحالة الدعوى للتحقيق ل�سماع �سهادتها و�سهودها ب�ساأن 

اأجره  بدوره  والذي  ا  حاليًّ �سده  املطعون  للموؤجر  املحل  مفاتيح  الطاعنة  ت�سليم 

ا  ل�سركة ........... فالتفتت عنه ومل تناق�سه وترد عليه �سواء كان ايجابيا اأو �سلباً

فهي بذلك تكون قد اأخلت عن اأهم واجباتها وهو متحي�س دفاع الطاعنة وفهم املراد 

ا مع وقائع الدعوى خمالفة يف ذلك اأحكام  منه واإنزال احلكم القانوين عليه متم�سياً

املحكمة  على  اأوجبت  التي  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )172( املادة 

امل�سدرة للحكم اأن تبني احلكم وخال�سة موجزة لدفاع الطرفني ودفوعهم مما يجعل 

ا يف اال�ستدالل مبا يوؤدي اإىل  ا بالق�سور يف الت�سبيب وف�ساداً احلكم املطعون فيه م�سوباً

بطالنه واإذ كنا قد انتهينا اإىل ذلك فاإن الطعن يكون يف حمله االأمر الذي تق�سي معه 

يف الطعن بنق�سه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد 

وبهيئة مغايرة وبدون ر�سوم مع اإلزام املطعون �سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة 

عمالاً بن�س املادتني )2٥9 و261( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

الدعوى ملحكمة ا�ستئناف امل�سيبي لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون ر�سوم 

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة«.
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جل�سة االأربعاء املوافق 2016/11/30 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف,  وع�سوية 

بن  عبـــــداهلل  د.   , احلجـــــــــــري  نا�ســـر  بن  را�ســـــــــــد   : الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل 

حممــــــد ال�سيابــــي , نـــــــــــــــا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �ســـــــــــــالح الدين نعيم 

حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥6(

الطعن رقم 2016/3٥م 

اإخطار

املادة  - لن�س  ا�ستنادا  الكتابي  االإخطار  العقد هو  الإنهاء  قانونا  املعترب  االإخطار 

)6(مكررا )1( من قانون تنظيم االأحكام املنظمة للعالقة بني مالك وم�ستاأجري 

امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية .

الوقائع 

بعد االطالع على اأوراق الدعوى واحلكم املطعون فيه تتلخ�س مبوجب ذلك اأن املدعي 

اأقام الدعوى �سد املدعى عليه مبوجب �سحيفة اأودعها اأمانة �سر املحكمة االبتدائية 

)2014/3602م(  الثالثة  العقود  بف�سخ  احلكم  ختامهما  يف  طلب  قانوناًا  واأعلنت 

كافة  واإلغاء  عليه  املدعى  وبني  بينه  املربمة  )2014/2٨62م(  )2013/2٨61م( 

مب�ساريف  عليه  املدعى  واإلزام  2014/6/1م  من  اعتبارا  عليها  املرتتبة  االآثار 

الدعوى واأتعاب املحاماة )٥00 ر.ع(.

 باأ�سباب هي اأنه ا�ستاأجر املحالت مبوجب العقود املذكورة من املدعى عليه مببلغ األف 

ا ولكنه تعر�س النتكا�سة مالية وتوقفت  و�ستمائة ريال عماين )1600 ر.ع( �سهريًّ

اإخطار  اإىل  احلال  ا�سطره  مما  االأجرة  �سداد  ي�ستطيع  ال  واأ�سبح  املحالت  حركة 

املدعى عليه برغبته يف اإلغاء العقود وت�سليم املحالت اإال اأنه رف�س ت�سلم االإخطار 

حمكمة  با�سرت  وحيث  الدعوى,  بهذه  وتقدم  االإخطار  على  ال�سهود  وقع  ثم  ومن 

بتاأريخ  ا  واحداً ا  حكماً واأ�سدرت  جل�ساتها  مبحا�سر  الثابت  ح�سب  نظرها  درجة  اأول 

201٥/٥/20م باإنهاء العالقة االإيجارية يف العقود حمل الدعوى اعتبارا من تاأريخ 

انتهاء مدتها املبينة بذات العقود وحملت املدعى بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
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ا: يف الدعوى رقم )٨7( والدعوى )٨٨( والدعوى )2014/٨9م( باإلزام املدعى  ثانياً

عليه باالأجرة من حني توقفه عن ال�سداد واإىل حني انتهاء املدة ح�سبما ن�س عليه 

كل عقد وحملت املدعى عليه بامل�ساريف واأتعاب املحاماة )200 ر.ع( ورف�س ما زاد 

على ذلك من طلبات.

مبوجب  عليه  باال�ستئناف  تقدم  املدعي  لدى  قبوالاً  يلق  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

يف  طلب  قانوناًا  واأعلنت  201٥/6/17م  بتاأريخ  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعها  �سحيفة 

ختامها قبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف والق�ساء بف�سخ 

عليها  املرتتبة  وااللتزامات  االآثار  كافة  واإلغاء  الذكر  ال�سالفة  الثالثة  العقود 

اعتبارا من 2014/6/1م واإلزام امل�ستاأنف �سد )٥00 ر.ع( اأتعاب املحاماة.

الثابت وحددت جل�سة يوم  وحيث با�سرت حمكمة اال�ستئناف نظر الدعوى ح�سب 

�سده  امل�ستاأنف  حمامي  وح�سر  امل�ستاأنف  عن  املحامي  ح�سر  وفيها  201٥/11/1٨م 

وقدم مذكرة �سارحة الأ�سباب اال�ستئناف ومنها االأ�سباب املالية للظروف التي حتبط 

ا للم�ستاأنف �سده برغبته يف اإنهاء العالقة االإيجارية اإال اأنه رف�س  به وقدم اإخطاراً

قبول االإخطار .....الخ.

وحيث اإن اال�ستئناف اأقيم يف امليعاد فهو مقبول �سكالاً ويف املو�سوع ملا كان البني من 

علم  وقد  املذكورة  العقود  حمل  العالقة  اإنهاء  طلب  امل�ستاأنف  اأن  االأوراق  مطالعة 

الذي  ال�سهود  اأقوال  من  الثابت  ح�سب  ذلك  يف  امل�ستاأنف  رغبة  عن  �سده  امل�ستاأنف 

ا�ستمعت املحكمة اإىل �سهادتهم برف�س امل�ستاأنف �سده التوقيع على ت�سلُّم االإخطار. 

اإن  وحيث  االأقل  على  اأ�سهر  ثالثة  قبل  كتابة  االإنذار  ا�سرتط  القانون  كان  وملا 

امل�ستاأنف �سده رف�س التوقيع فاإن غر�س امل�سرع قد حتقق يف واقعة االإنذار وعليه 

اأ�سباب  اأول درجة يف  ما ذكرته حمكمة  اأما  تاأخذ بذلك وتق�سى به,  املحكمة  فاإن 

حكمها من اأن املدعي مل يقدم ما يثبت تعر�سه النتكا�سة مالية وتعرث حالته املادية 

ا من هذا الن�س الأنه ا�سرتط االإنذار وقد مت قبل  ح�سبما يدعيه, ال اأجد له �سنداً

ثالثة اأ�سهر ولكن ال ميكن للموؤجر اأن يطلب التعوي�س اإذا راأى ممار�سة امل�ستاأجر يف 

ا ويف وقت غري منا�سب واأن الف�سخ ي�سر به وي�ستحق بتعوي�س  طلبه الف�سخ جاء جادًّ

ا  عن ذلك الف�سخ الأن االإن�سان ال ي�ساأل اإذا ا�ستخدم الذي كفله له القانون ا�ستخداماً

ا فاإن الطرف امل�سرور له احلق يف املطالبة بالتعوي�س اإذا كان لذلك مقت�سى  م�سروعاً

العقد  واإخالل  بالف�سخ  املتعلقة  املدنية  املعامالت  قانون  يف  العامة  للن�سو�س  ا  وفقاً
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وحتى على فر�س وجود قوة قاهرة اأو اأ�سباب حالت دون ا�ستمرار العقد وا�ستوفت 

ال�سروط املحددة  يف املادة )6/مكررا( فاإن ذلك ال يوجب للموؤجر التعوي�س ب�سورة 

تلقائية بل يجب اأن يقيم البينة على اأن ف�سخ العقد جاء يف وقت غري منا�سب واأنه 

ي�سبب له خ�سارة اأو يفوت عليه منفعة ويثبت ذلك بالبينة على مقدار ما ي�ستحقه 

ا لل�سرر الناجت عن امل�سوؤولية العقدية. من التعوي�س جرباً

وملا كان املوؤجر امل�ستاأنف �سده مل يقدم البينة على ال�سرر من جراء ف�سخ العقد قبل 

انتهاء املدة املحددة فاإنه له احلق يف االأجرة حتى نهاية مدة الثالثة االأ�سهر التي 

ا لن�س املادة )٥60( من قانون  حددها القانون وبعدها تنتهي العالقة وذلك تطبيقاً

املعامالت املدنية التي تن�س على اأن )لكل من املتعاقدين اأن يطلب اإنهاء عقد االإيجار 

ل�سرر طارئ متعلق به وحينئذ يلتزم بتعوي�س املتعاقد االأخر عما ين�ساأ من �سرر( 

فهذا الن�س ربط التعوي�س مبا ين�ساأ من �سرر نتيجة اإنهاء العقد بحيث اإن املوؤجر هو 

امللزم باإثبات ال�سرر واإثبات مقداره من التعوي�س.

كان  اأنه  على  البينة  امل�ستاأنف  يقدم  ومل  2014/6/1م  يف  كان  االإخطار  اإن  وحيث 

قبل ذلك التاأريخ فاإن املحكمة تلزم امل�ستاأنف باإجار ثالثة اأ�سهر وتنتهي بها العقود 

ا وهو ما يوجب احلكم يف هذه اجلزئية وتاأييد بقية احلكم مع اإلزام امل�ستاأنف  جميعاً

باملنا�سب من امل�ساريف.

بتعديل  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  املحكمة  تق�سي  تقدم  ما  على  وبناء 

: يف الدعوى رقم )2014/٨2م( بانتهاء العالقة االإيجارية  احلكم االبتدائي اأوالاً

امل�ستاأنف  واإلزام  2014/9/1م  من  اعتبارا  الطرفني  بني  الدعوى  حمل  العقود  يف 

�سده باملنا�سب من امل�ساريف.

2014/٨7م( بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك  ــ   ٨٨ ــ  اأرقام )٨9  ا: يف الدعاوي  ثانياً

ذلك  عدا  فيما  احلكم  وتاأييد  2014/9/1م  حتى  االأجرة  باأداء  امل�ستاأنف  باإلزام 

واألزمت امل�ستاأنف �سده باملنا�سب من امل�سروفات.

وحيث مل يلق هذا احلكم قبوالاً لدى امل�ستاأنف �سده طعن عليه اأمام املحكمة العليا 

مكتب/  من  املحامي/..........  عليها  ووقع  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعها  ب�سحيفة 

الر�سوم  �سداد  يفيد  وما  الوكالة  �سند  وقدم  الطاعن  عن  وكيالاً  ب�سفته   ..........

والكفالة.
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بالدفع  بتم�سك   : اأوالاً القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  فيها  نعى 

باملادة  عمالاً  اأ�سباب  من  خللوها  اال�ستئناف  �سحيفة  بطالن  على  منا  املقدم  ال�سكلي 

تقدمي  اإىل  وت�سري  اإليها  نحيل  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )219(

من   )21( باملادة  مقرر  هو  مما  عمالاً  البطالن  ي�سحح  ال  باالأ�سباب  �سارحة  مذكرة 

ذات القانون اإذ اإن الثابت باأن تقدمي مذكرة بتاأريخ 201٥/11/1٨م اأي بعد فوات 

امليعاد املقرر بالطعن باال�ستئناف ومن ثم الأنها ال ت�سحح البطالن وال يلتفت اإليها.

املعامالت  قانون  من   )٥٥1( للمادة  ا  وطبقاً باأنه  �سده  املطعون  ي�سري  املو�سوع  وعن 

املدنية ويجوز للموؤجر ف�سخ العقد اإذا ا�ستلزم تنفيذه اإحلاق ال�سرر بالنف�س اأو املال 

اأو من يتبعه يف االنتفاع بال�سيء املوؤجر وذلك فيما اإذا اأحدث ما مينع تنفيذ العقد 

وانتك�ست  ن�ساطه  االإيجار تعرث  اأو ثالثة من بداية  �سهرين  املطعون �سده وبعد  يف 

العمال  ورواتب  االأجرة  �سداد  على  قادر  غري  واأ�سبح  ديونه  وتفاقمت  جتارته 

بها  مير  التي  باحلالة  �سده  امل�ستاأنف  الإخطار  به  حدا  والذي  ال�سهرية  والفواتري 

واأنه �سوف ي�سدد االإيجار حتى 2014/9/1م واإن حمكمة اأول درجة مل يطبق ن�س 

ا بعدما ثبت لها علم املطعون �سده باالإخطار ورف�س ت�سلُّمه  املادة )٥٥1( خ�سو�ساً

والتوقيع عليه.

قانون  اإىل  ي�ستند  الواقع وال  يوافق  �سديد وال  املطعون �سده غري  اأورده  ما  وحيث 

�سحيح  طبقت  درجة  اأول  حمكمة  اأن  ذلك  ذكر  امل�ستاأنف  واحلكم  ذكر  له  يرد  ومل 

ا( من قانون تنظيم العالقة االإيجارية والتي تن�س على  القانون وفق املادة )6 مكرراً

االآتي: )ي�سري عقد االإيجار اإىل نهاية املدة املتفق عليها بني طريف العقد ويتجدد 

املوؤجر  يخطر  مل  ما  االإخالء  طلب  للموؤجر  فيها  يجوز  ال  التي  املدة  خالل  ا  تلقائيًّ

كتابة برغبته يف االإخالء وذلك قبل انتهاء العقد بثالثة اأ�سهر على االأقل.

�سداد  اأو تعرثه يف  مالية  ب�سائقة  املطعون �سده من مروره  اإليه  ي�سري  ما  اإن  وحيث 

يقيم  اأن  له  يحق  احلالة  هذه  يف  اإنه  اإذ  مر�سالاً  قوالاً  يكون  اأن  يعدو  ال  فهو  ديونه 

الدعوى باإع�ساره اأو ب�سهر اإفال�سه ويلزم باالأجرة امل�ستحقة حتى يقت�سي له بذلك, 

والثابت اأن امل�ستاأنف موؤ�س�سة متكاملة ولديها مالءه مالية اإذ قامت باإ�ستئجار ثالثة 

التجار وفق ما  حمالت وقامت ب�سداد جزء من االإيجار ولديها ب�سائع موزعة على 

عن  يقدم  ومل  اإفال�سها  ي�سهر  ومل  ن�ساطها  يتوقف  ومل  اال�ستئناف  باأ�سباب  اأ�سارت 

ماهية الدعوى الواجبة عليه التي تفوق قدرتها عن �سداد االأجرة وما ترمي البد يف 
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دعواها اإحلاق ال�سرر باملوؤجر امل�ستاأنف �سده والثابت اأنها مل تقدم بدعواها ما يثبت 

�سحة ادعائها وقد تكفل احلكم امل�ستاأنف بالرد على ذلك اإال اأن حمكمة اال�ستئناف 

ذهبت مذهبا مغايرا للحكم ملحكمة اأول درجة واأن�ساأت لتق�سي اأ�سبابه غري ملتزمة مع 

اأحكام القانون مبقولة اإن املطعون �سده تقدم بطلب وتفاو�س مع املالك بف�سخ عقود 

ا بالف�سخ ومقت�سيات اأحكام قانون  االإيجار وبح�سور �سهود وهذا التفاو�س يعد اإنذاراً

االإجراءات فاأجازت االإنذار واالإخالء قبل مدة ثالثة اأ�سهر وهذا اال�ستنتاج فا�سد 

باعتبار عقد االإيجار من العقود الزمنية امل�ستمرة للنهاية وحتى تنق�سي املدة املتفق 

ا األزمناه اإياه والتم�س  عليها باعتبار اأن العقد �سريعة املتعاقدين ومن األزم نف�سه �سيئاً

الطاعن يف �سحيفة طعنه قبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع اإلغاء احلكم املطعون فيه 

واإعادته بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف واأتعاب املحاماة )٥00 ر.ع(.

يدفع  الذي  اال�ستئناف  �سحيفة  اإن  قائالاً  الطعن  �سحيفة  على  �سده  املطعون  ورد 

ببطالنها الطاعن خللوها من االأ�سباب فاإن هذا الدفع يف غري حمله الأن ال�سحيفة 

قانونية وبها اأ�سباب قانونية وبعبارات وا�سحة وال غمو�س فيها وقد جاء فيها باأنه 

اال�ستئناف  لنظر  اأول جل�سة  �سارحة مف�سلة بذلك يف  بتقدمي مذكرة  يقوم  �سوف 

وذلك لعدم ت�سلمنا حيثيات احلكم هذا باالإ�سافة اإىل الطلبات يف ال�سحيفة وا�سحة 

اأول جل�سة لنظر  �سهادة منطوق احلكم وقد مت ما وعدنا به يف  بها  وجلية ومرفق 

اال�ستئناف ومن ثم فاالأ�سباب موجوده ومقدمه يف امليعاد مع الطلبات وبذلك يكون 

احلكم غري معيب وال يرتتب عليه اأي بطالن.

اأما عن مو�سوع االإخطار فاإنه مكتوب وبه رجاء وا�ستعطاف لتقدير احلالة التي مير 

اأملت به باالإ�سافة اإىل ذلك تقدم املطعون  بها املطعون �سده وال�سائقة املالية التي 

�سده اإىل جلنة التوفيق وامل�ساحلة على اأمل اأن تقوم اللجنة باإقناع الطاعن وقبوله 

لظروف املطعون �سده وهذه اللجنة مكونه من اأهل املنطقة ولديهم العلم عن ظروف 

املطعون �سده كما اأن لديهم املقدرة اإىل الو�سول اإىل م�سداقية كل خ�سم يف موقفه 

اللجنة  اأمام  املثول  ورف�س  االإخطار  ت�سلُّم  الطاعن  رف�س  ذلك  ورغم  الطبيعة  على 

وطلب دفع االإجار بالكامل رغم اأنه مل يكن قد م�سى ن�سفها.

وعلى �سوء ما تقدم فاإن حمكمة اال�ستئناف بتعديلها احلكم االبتدائي مل تخالف 

انتهاء مدته  اإنهاء العقد قبل  ا من  اأن الطاعن مل يكن مت�سرراً اإىل  القانون واأ�سارت 

كان  االإخطار  اأن  لديها  ثبت  كذلك  الالزم  بالتعوي�س  واملطالبة  ذلك  اإثبات  وعليه 
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عليها  ن�س  التي  اأ�سهر  ثالثة  مدة  الطاعن  اأعطت  ثم  ومن  2014/6/1م  بتاأريخ 

2014/9/1م وبناء على ذلك ال  القانون واألزمت املطعون �سده بدفع االإجار حتى 

ا باأن ي�سوه احلكم الق�سائي كونه مل ياأخذ بوجهة نظره هو ومل  اأبداً ي�سح للخ�سم 

يلب طلبه فاحلق يقابله واجب ال ي�سح تغليب اأحدهما على االآخر والتم�س املطعون 

املو�سوع  امليعاد ويف  لتقدميها يف  �سكالاً  الرد  املحكمة قبول مذكرة  �سده من عدالة 

برف�س الطعن واإلزام رافعه بامل�ساريف ومبلغ )1000ر.ع( اأتعاب املحاماة .

وقدم الطاعن مذكرة بالتعقيب ومت حجز الطعن للحكم.   

املحكـــــــــــمة 

حيث اإن الطعن قدم يف امليعاد القانوين وا�ستوفى املتطلبات ال�سكلية االأخرى وتق�سي 

. املحكمة بقبوله �سكالاً

وحيث عن املو�سوع: وفيما نعى به الطاعن باأ�سباب الطعن يف جمملها �سديد, ذلك اأن 

االإخطار القانوين الإنهاء العقد قد ا�سرتطه امل�سرع كتابة على نحو ما ورد يف املادة 

االأحكام  بع�س  بتعديل  رقم )200٨/72م(  ال�سلطاين  املر�سوم  من  ا )1(  مكرراً  )6(

املنظمة للعالقة بني مالك وم�ستاأجرى امل�ساكن واملحال التجارية وال�سناعية ال�سادر 

بتاأريخ 200٨/٥/20م.

حيث ن�ست املادة ال�سالفة الذكر على االآتي: )ي�سرى عقد االإيجار اإىل نهاية املدة 

ا خالل املدة التي ال يجوز فيها للموؤجر طلب  املتفق عليها بني طرفيه ويتجدد تلقائيًّ

االإخالء ما مل يخطر امل�ستاأجر املوؤجر كتابة برغبته يف اإخالء املحل املوؤجر وذلك 

قبل انتهاء مدة العقد بثالثة اأ�سهر على االأقل(.

اأن االإخطار بانتهاء العقود  وعلى ذلك فاإنه ال ميكن التعويل على ال�سهادة باعتبار 

اأن  ذلك  2014/9/1م  من  اعتبارا  العقود  ف�سخ  وبالتايل  2014/6/1م  من  ي�سرى 

جميع العقود املقدمة اأبرمت بتواريخ خمتلفة واإن العقد �سريعة املتعاقدين ال يجوز 

تعديله اأو اإلغاوؤه اإال مبوافقة الطرفني وعلى ذلك فاإن ما خل�ست اإليه حمكمة ثاين 

ا  راف�ساً الطاعن  اعتبار  من  املحكمة  به  اأخذت  ما  واأن  للقانون  ا  خمالفاً جاء  درجة 

لت�سلم  االإخطار املكتوب وهذا ما �سهد به ال�سهود اإال اأن مدة العقد, وتاأريخ االنتهاء 

يحكمها ذات العقد وبالتايل فاإن ق�ساء حمكمة اأول درجة قد �سادف �سحيح القانون 

اأن  امل�سا�س بها وذلك  امل�سا�س بالعقد واأن كل عقد حتكمه ن�سو�سه, وال ميكن  بعدم 
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عقد االإيجار من العقود الزمنية التي ت�ستمر اإىل نهاية العقد باعتبار قاعدة العقد 

�سريعة املتعاقدين.

رقم )201٥/26٥م(  فيه  املطعون  بنق�س احلكم  املحكمة تق�سي  فاإن  ذلك  كان  وملا 

ال�سادر من حمكمة اال�ستئناف ب�سحار واإ�سدار حكم جديد بتاأييد احلكم االبتدائي 

الطاعن  واإلزام  201٥/٥/20م  بتاأريخ  ب�سحم  االبتدائية  املحكمة  من  ال�سادر 

بامل�ساريف وم�سادرة ن�سف الكفالة.

فلهذه االأ�سباب

رقم  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت 

بتاأييد  اال�ستئناف ب�سحار واحلكم من جديد  ال�سادر من حمكمة  )201٥/26٥م( 

االبتدائية  �سحم  حمكمة  من  ال�سادر  )٨2/ت/اأ/2014م(  رقم  االبتدائي  احلكم 

املوؤرخ يف 201٥/٥/20م واإلزام الطاعن بامل�ساريف وم�سادرة ن�سف الكفالة. 
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2016/12/21 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف,  وع�سوية 

كل من اأ�سحاب الف�سيلة : را�ســــــد بن نا�ســـر احلجـــــري , د. عبـــــداهلل بن حممــــــد 

ال�سيابــــي , نـــــا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �ســـــــالح الدين نعيم حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥7(

الطعن رقم 2016/111م

 ميعاد 

باحلكم  - عليه  املحكوم  اإعالن  تاأريخ  من  اعتبارا  احلكم  يف  الطعن  ميعاد  يتحدد 

ل�سخ�سه او يف موطنه �سريطة اأن يتخلف عن ح�سور جميع اجلل�سات ومل يودع 

مذكرة بدفاعه.

الوقائع 

و�سائر  فيه,  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الق�سية  هذه  يف  الوقائع  تتلخ�س 

االأوراق اأن املطعون �سده اأقام الدعوى االبتدائية رقم )201٥/62م( اأمام املحكمة 

اخلتامية  لطلباته  ا  وفقاً ختامها  يف  طلب  التجارية  الدائرة  م�سقط  االبتدائية 

باالآتي:

1ـ اإلزام املدعى عليه )الطاعن( ب�سداد االإيجارات املتاأخرة بواقع )1170ر.ع( األف 

ا من تاأريخ بداية العقد يف 2014/12/1م وحتى  ا �سهريًّ ومائة و�سبعني رياالاً عمانيًّ

متام االإخالء الفعلي واإخالء العني مو�سوع الدعوى خالية من االأ�سخا�س وال�سواغل.

2ـ اإلزام املدعى عليه ب�سداد فواتري الكهرباء واملياه وحتى تاأريخ االإخالء.

3ـ اإلزام املدعى عليه امل�ساريف ومبلغ )1000ر.ع( اأتعاب املحاماة. 

على �سند من القول اإنه مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 2014/12/1م اإ�ستاأجر املدعى 

عليه عدد )4( حمالت يف املبنى رقم )497( نظري اإيجار �سهري قدره )1170ر.ع( 

201٥/11/30م  بتاأريخ  العقد  ينتهي  اأن  على  ا  عمانيًّ رياالاً  و�سبعون  ومائة  األف 

�سيكات  عليه  املدعى  وحرر  اأ�سهر  �ستة  كل  بداية  االأجرة  تدفع  للعقد  ا  وفقاً واأنه 

باالأجرة بدون ر�سيد وقدمت �سكوى جزائية حيث حكمت املحكمة اجلزائية بتاأريخ 
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201٥/3/2٥م باإدانة املتهمة اإ�سدار �سيكات بدون ر�سيد, وحكم عليها بال�سجن ملدة 

اأ�سهر موقوفة النفاذ والغرامة ثالثمائة ريال عماين وعدم قبول املطالبة  ثالثة 

املدنية يف مواجهتها.

وحيث تدوولت الدعوى اأمام حمكمة اأول درجة وح�سر املدعى ومل يح�سر املدعى 

عليه بعد اإعالنه عن طريق الن�سر وبتاأريخ 201٥/٥/31م اأ�سدرت احلكم باإخالء 

االأجرة  للمدعي  يوؤدي  وباأن  االإيجار  بعقد  املبينة  املوؤجرة  العني  من  عليه  املدعى 

اأجرة  بواقع  الفعلي  االإخالء  متام  حتى  2014/12/1م  من  الفرتة  عن  امل�ستحقة 

ا وباإلزامه ب�سداد  �سهرية قدرها )1170ر.ع( األف ومائة و�سبعون رياال عمانيا �سهريًّ

امل�ساريف ومبلغ )100ر.ع(  املدعى عليه  واألزمت  واملياه  للكهرباء  ا�ستهالكه  مقابل 

مقابل اأتعاب املحاماة.

ا لعقد االإيجار ومل يقدم  ا على املادة )7( من القانون )200٨/72م( وا�ستناداً تاأ�سي�ساً

املدعى عليه ثمة اأي دفع ب�سداد لالأجرة.

رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعن  باحلكم  عليه(  )املدعى  امل�ستاأنف  ير�س  مل 

على  اأ�س�سه  م�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  2016/3/13م  بتاأريخ  )2016/٨1م( 

بالن�سر  االإعالن  اإىل  باللجوء  وتاأويله  وتف�سريه  القانون  تطبيق  يف  باخلطاأ  اأ�سباب 

ا للمواد  دون التحقق والرتوي من عدم وتعذر اإعالنه بالطرق العادية لالإعالن وفقاً

)9 و 10 و 11( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية مما يرتتب عليه البطالن 

كما واأن االإعالن باحلكم بطريق الن�سر ال يكون ب�سفة تلقائية ووجب على املحكمة 

امل�سرع  واأن  خا�سة  عليه  املحكوم  �ساأن  يف  والتحقق  االإعالن  يف  الدقة  تتحرى  اأن 

: يف �سخ�سه واإن تعذر ذلك يعلن يف موطنه االأ�سلي فاإن تعذر ذلك  اأوجب اإعالنه اأوالاً

يتم االإعالن باالإر�ساد واإن مل يتحقق ذلك بتعذر معرفة موطنه يتم االإعالن بالن�سر 

وزارة  املوؤجرة ورف�ست  العني  ي�ستلم  امل�ستاأنف مل  اأن  البيان ذلك  للق�سور يف  اإ�سافة 

التنمية االجتماعية منح الرتخي�س ومل ينتفع امل�ستاأنف باملحل املوؤجر ومل ي�ستلم 

املفاتيح واأنه غري ملزم ب�سداد اأجرتها.

اال�ستئناف  يف  احلق  ب�سقوط  درجة  ثاين  حمكمة  حكمت  2016/٥/1٥م  وبجل�سة 

واألزمت رافعه امل�ساريف مع مائتي ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة.

ا على اإعالن امل�ستاأنف باحلكم عن طريق الن�سر بتاأريخ 201٥/٨/10م.  تاأ�سي�ساً
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مل ير�س الطاعن بهذا احلكم فطعن عليه بالنق�س بالطعن املاثل اأمام املحكمة العليا 

مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة بتاأريخ 2016/٥/19م  موقعة بو�ساطة 

حمام مقبول بالرتافع اأمام املحكمة العليا وقدم �سورة من �سند وكالته عن الطاعن 

و�سدد الر�سوم واأودع الكفالة.

اأقيم الطعن على االأ�سباب االآتية:

: خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون واخلطاأ يف الت�سبيب. اأوالاً

الطاعن  غيبة  يف  �سدر  201٥م   /٥/24 بتاأريخ  ال�سادر  االبتدائي  احلكم  اأن  ذلك 

ا وبات باب الطعن باال�ستئناف  اأيَّ دفاع لعدم اإعالنه �سحيحاً دون ح�سوره ومل يبد 

ا اأمام الطاعن حتى حلظة اإعالنه وفق �سحيح القانون اأو حتقق العلم اليقيني  مفتوحاً

اإن  املدنية والتجارية حيث  املادة )204( من قانون االإجراءات  الطاعن وفق  لدى 

ق�سم  طريق  عن  وذلك  الدعوى  مبو�سوع  واليقيني  الفعلي  علمه  اإىل  منا  الطاعن 

التنفيذ بالتعميم عليه بتاأريخ 2016/3/٨م مما حدا به لتقدمي اال�ستئناف بتاأريخ 

ا لن�س املواد )204 و 214( من  2016/3/13م مما يجعل احلكم املطعون فيه خمالفاً

قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

اأ�س�س ق�ساءه على  اأن احلكم املطعون فيه جاء جمهالاً بوقائع الدعوى كونه  ا:  ثانياً

علم الطاعن مبو�سوع الدعوى عن طريق ق�سم التنفيذ وقت اإخالء العني املوؤجرة 

االأ�سا�س  املوؤجرة من  العني  يت�سلم  الطاعن مل  اأن  التاأ�سي�س باطل قانوناًا ذلك  وهذا 

وظلت يف حوزة املطعون �سده.

االإجراءات  قانون  من   )11 و   10 و   9( للمواد  فيه  املطعون  احلكم  خمالفة  ا:  ثالثاً

اأن االإعالن باحلكم بطريق الن�سر ال يكون ب�سفة تلقائية  املدنية والتجارية ذلك 

وب�سبب اأن املراد اإعالنه قد اأعلن يف مرحلة ما قبل احلكم بالن�سر اإذ يجب اأن حتقق 

املحكمة وتتحرى الدقة يف االإعالن وان االأوراق قد قدمت ح�سبما ن�ست عليه املواد 

ال�سالفة الذكر واأن االإعالن بالن�سر مل يرتب االأثر القانوين بح�سور الطاعن ودفعه 

باأي دفع مما يرتتب عليه بطالن االإعالن.

ا: اخلطاأ يف الت�سبيب:  رابعاً

وذلك بعدم التحقق من عنا�سر الدعوى وحتقيقه لعدم ت�سلُّم الطاعن للعني املوؤجرة 

ومل يت�سلم مفاتيحها وذلك لعدم �سالحية املكان للغر�س املوؤجر الأجله ورف�س وزارة 
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التنمية االجتماعية وبالتايل مل ينتفع الطاعن بالعني وال ميكن مطالبة باالإخالء 

اإذ مل يت�سلمها من البداية.

من  واحلكم  الدعوى  ملو�سوع  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  الطاعن  وطلب 

جديد برف�س الدعوى اأو باالإحالة مع االأمر بوقف التنفيذ حلني الف�سل يف الطعن.

يف  الف�سل  حلني  التنفيذ  وبوقف  الطعن  اإجراءات  ا�ستكمال  املحكمة  قررت  وحيث 

موقعة  الطعن  �سحيفة  على  الرد  مذكرة  واأودع  �سده  املطعون  اإعالن  ومت  الطعن 

الوكالة  �سند  من  �سورة  وقدم  العليا  املحكمة  اأمام  بالرتافع  مقبول  حمام  بو�ساطة 

طلب فيها رف�س الطعن ومل يقدم الطاعن مذكرة التعقيب رغم اإعالن حماميه خالل 

والتجارية ومت  املدنية  االإجراءات  املادة )2٥0( من قانون  قانوناًا يف  املقررة  املدة 

حجز الطعن للحكم. 

املحكـــــــــــمة 

االأخرى  ال�سكلية  املتطلبات  وا�ستوفى  القانوين  امليعاد  يف  قدم  الطعن  اإن  وحيث 

. فتق�سي املحكمة بقبوله �سكالاً

ا  ومن حيث املو�سوع وفيما اأثاره الطاعن باأ�سباب طعنه بعدم اإعالنه اإعالناًا �سحيحاً

اإجراءات  يف  باحلكم  علم  واأنه  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )204( للمادة  ا  وفقاً

التنفيذ بالتعميم ال�سادر �سده بتاأريخ 2016/3/٨م واأنه تقدم باال�ستئناف بتاأريخ 

2016/3/13م فاإن النعي �سديد ويف حمله ذلك اأن املادة )204( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية تن�س على اأن يبداأ ميعاد الطعن يف احلكم من اليوم التايل لتاأريخ 

�سدوره مامل ين�س القانون على خالف ذلك ويبداأ هذا امليعاد من اليوم التايل لتاأريخ 

اإعالن احلكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن احل�سور يف جميع اجلل�سات 

املحدودة لنظر الدعوى ومل يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك اإذا تخلف املحكوم عليه 

بعد  الدعوى  لتعجيل  التالية  اجلل�سات  جميع  يف  مذكرة  تقدمي  وعن  احل�سور  عن 

وقف ال�سري فيها الأي �سبب من االأ�سباب ويبداأ امليعاد من اليوم التايل لتاأريخ اإعالن 

احلكم اإذا حدث �سبب من اأ�سباب انقطاع اخل�سومة اأو زالت �سفته ويكون اإعالن احلكم 

ل�سخ�س املحكوم عليه اأو يف موطنه االأ�سلي ويجرى امليعاد يف حق من اأعلن باحلكم.

وكان من املقرر اأن املناط يف االإعالن الذي يت�سح به ميعاد الطعن اأن يتحقق به علم 

رعاه  الذي  االأمر  الطعن  مواعيد  بدء  خطورة  من  امل�سرع  يقدره  ملا  عليه  املحكوم 
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اإليه مبا قرره يف الفقرة  اإىل تقرير وجوب ال�سعي باإي�سال االإعالن اإىل علم املعلن 

االأخرية من ذات املادة باأن ال يكون االإعالن اإال ل�سخ�س املحكوم عليه اأو يف موطنه 

ا خلطورة اأثر هذا االإعالن يف بدء مواعيد الطعن فاملطلوب هو العلم اليقيني اأو  نظراً

ا عن االأ�سل العام يف اإعالن اأوراق املح�سرين. ال�سمني وذلك خروجاً

للمادة  ا  وفقاً االبتدائي  باحلكم  الطاعن  اإعالن  عدم  االأوراق  من  البني  اإن  وحيث 

)204( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ومل تتبع املحكمة هذا الطريق ومل 

ترفق الوثيقة الدالة على االإعالن بالن�سر الذي ا�ستندت اإليه حمكمة ثاين درجة 

رغم اأنه خمالف ملقت�سى املادة )204( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية كما 

واإن حمكمة اال�ستئناف مل تتبني من دفوع الطاعن بعلمه باحلكم االبتدائي اإال من 

يف  لال�ستئناف  تقدميه  وباأن  2016/3/٨م  بتاأريخ  حقه  يف  ال�سادر  التعميم  خالل 

ا بالف�ساد يف  2016/3/13م ومل حتقق يف ذلك مما يجعل احلكم املطعون فيه م�سوباً

اال�ستدالل وخمالاً بالدفاع مما يتعني معه نق�س احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى 

ابتداء  ال�سكل  راأيها حول  ملحكمة اال�ستئناف م�سقط لتنظره بهيئة مغايرة لتبدى 

بعد بحث الدفوع التي اأثارها الطاعن بعلمه باحلكم بتاأريخ 2016/3/٨م من خالل 

التعميم ال�سادر �سده واإلزام املطعون �سده امل�سروفات ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه و اإحالة   حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

الدعوى ملحكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون ر�سوم 

واإلزام املطعون �سده امل�سروفات ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2017/1/4 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف وع�سوية 

بن  عبـــــداهلل  د.   , احلجـــــــــــري  نا�ســـر  بن  را�ســـــــــــد   : الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل 

حممــــــد ال�سيابــــي , نــــــــــا�ســـــــــر بن �ســــالـــــم اجلابـري , �ســــــــــــالح الدين نعيم 

حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥٨(

الطعن رقم 2016/137م  

�سهادة )واحد – ن�ساب(

�سهادة ال�سخ�س الواحد ال ميكن التعويل عليها كاأ�سا�س للحكم يف الدعوى كونها  -

�سهادة غري مكتملة الن�ساب املقرر �سرعا وقانونا.

الوقائع 

تتلخ�س الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق املرفقة مبلف 

الدعوى باأن املدعي اأقام دعواه مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر املحكمة االبتدائية 

بتاأريخ 201٥/4/14م اأعلنت قانوناًا طلب يف ختامها الق�ساء باإلزام املدعى عليه باأن 

ا)1793ر.ع( مع امل�ساريف  يوؤدي له مبلغ األف و�سبعمائة وثالثة وت�سعني رياالاً عمانيًّ

واأتعاب املحاماة وذلك على �سند من القول باأن املدعى عليه ا�ستاأجر منه �سقة �سكنية 

بداية �سهر يناير )2013م( واإىل تاأريخ اإخالئه لل�سقة يف 30/يناير/2014م وقد 

بقي يف ذمته اأجرة ثالثة اأ�سهر مار�س واأبريل ومايو )2014م( وكانت االأجرة مائة 

ا وفواتري الكهرباء واملاء مببلغ األف واأربعمائة وثالثة  ريال عماين )100ر.ع( �سهريًّ

ا)1493ر.ع( واأن املدعى عليه مل يقم ب�سداد ما عليه مما حدا  وت�سعني رياالاً عمانيًّ

به اإىل اإقامة دعواه بغية الق�ساء له بطلباته �سالفة البيان.

اأدرجت الدعوى للنظر فيها ح�سبما هو وارد مبحا�سر جل�ساتها,  اإن املحكمة  وحيث 

باأن  عليه  املدعى  باإلزام  حكمت  التايل  حكمها  اأ�سدرت  2016/2/11م  وبجل�سة 

وقدره  ا  ومبلغاً االأجرة  متاأخرات  عن  )266.666ر.ع(  وقدره  ا  مبلغاً للمدعي  يوؤدي 

)1493ر.ع( قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملاء وحملته بامل�ساريف.
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باال�ستئناف  عليه  فطعن  عليه  املدعى  لدى  قبوالاً  يلق  مل  احلكم  هذا  اإن  وحيث 

اأوال: قبول  اأعلنت قانوناًا طلب يف ختامها  2016/3/10م مبوجب �سحيفة  بتاأريخ 

ا برف�س  ا: يف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً , ثانياً اال�ستئناف �سكالاً

الدعوى الإقامتها من غري ذي �سفة.

اإلزام امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف  ا: رف�س الدعوى الفتقارها لل�سن القانوين مع  ثانياً

واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.

: فيما هو اأ�سلي ملخالفة احلكم ب�سبب نظره للدعوى وهي  على اأ�سباب حا�سلها اأوالاً

مقامة من غري ذي �سفة.

ا: خمالفة للوقائع فيما ق�سى به للم�ستاأنف �سده من غري ما هو م�ستحق. ثانياً

وبجل�سة  بجل�ساتها  وارد  هو  ح�سبما  الدعوى  نظرت  اال�ستئناف  حمكمة  اإن  وحيث 

2016/4/12م ثبت ح�سور الطرفني كل منهما ممثالاً مبحامي عنه وكل �سمم على 

طلباته.

ومما ثم تقرر حجز اال�ستئناف للحكم بجل�سة 2016/٥/17م.

وحيث عن ال�سكل فهو مقبول حيث مت تقدميه وفق القيد الزمني ومن حيث املو�سوع 

�سده  امل�ستاأنف  ومبوافقة  امل�ستاأنف  فاإن  ذلك  وحيال  فاإنه  ال�سفة  بعدم  الدفع  فاإن 

بعد وفاة املوؤجر االأول على �سحة البنوة واالأبوة بينه وبني امل�ستاأنف �سده ما دام اأن 

االأمر ال يتعلق بق�سية مرياث فهذا العقد كاٍف يف حتقيق ال�سفة يف الدعوى �سيما واأن 

امل�ستاأنف �سده ظل على راأ�س العمل الذي مت مبوجبه عقد االإيجار ابتداء.

ا: وعن خمالفة احلكم امل�ستاأنف لواقع الدعوى من حيث براءة ذمة امل�ستاأنف  ثانياً

ا لدعواه مل يوفق امل�ستاأنف يف تقدمي ما ي�ساهيه  فاإن ما قدمه امل�ستاأنف �سده �سنداً

من االأدلة اإذ اإنه قدم فواتري ال عالقة لها بالنطاق الزمني الذي جاءت املطالبة يف 

الدعوى يف غ�سونه, واأما عن االإخالل بحق الدفاع فاإن املحكمة قد اأباحت للم�ستاأنف 

اإقامة البينة على االإخالء من جانبه ال�سابق للتاأريخ الذي يثبت عليه الدعوى فاإنه 

ا حا�سمة على النفي ومن املعلوم فقها وقانوناًا اأن  مل يتمكن من ذلك ومل يطلب مييناً

املحكمة غري ملزمة بتوجيه اخل�سوم اإىل ما يع�سد دعواهم.

ومن ثم ي�سبح الدفاع باالإخالل بحق الدفاع لي�س يف حمله واهتداء بذلك وكل ما 

�سلف ذكره فقد وجدت قناعة لدى هذه املحكمة وتبلورت لديها عقيدة وجدانية 

الذي  االأمر  �سابق,  هو  ما  الحق  بدليل  امل�ستاأنف  ياأت  ومل  امل�ستاأنف  احلكم  ب�سحة 
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امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  اال�ستئناف  مو�سوع  رف�س  من  ا  منا�ساً املحكمة  معه  جتد  ال 

والبيان  باالإي�ساح  اأ�سباب  يف  املحكمة  هذه  اأ�سافته  ما  وعلى  اأ�سبابه  على  حمموالاً 

واإلزام امل�ستاأنف بامل�ساريف.

العليا  اأمام املحكمة  امل�ستاأنف فطعن عليه  اإن هذا احلكم مل يلق قبوالاً لدى  وحيث 

ب�سفته   ............ املحامي/  عليها  ووقع  املحكمة  �سر  اأمانة  اأودعتها  ب�سحيفة 

فيها  نعى  والكفالة  الر�سوم  �سداد  يفيد  وما  الوكالة  �سند  وقدم  الطاعن  عن  وكيالاً 

:) وبالرجوع اإىل احلكم املطعون فيه جند اأن  على احلكم املطعون فيه باالآتي اأوالاً

حمكمة اال�ستئناف قد خالفت القانون خمالفة بينة واأخطاأت يف تطبيقه وتاأويله( 

وتبني ذلك على الوجه التايل: تباع احلكم لطريق واحد دون االآخر فيما قدم من 

بيانات, حيث ثابت اأن الطاعن ا�ستاأجر ال�سقة مو�سوع النزاع من والد املطعون �سده 

قبل وفاته مببلغ وقدره )٨0ر.ع( وال ميكن زيادة االأجرة اإىل مائة ريال عماين يف 

فرتة ق�سرية وقبل انتهاء �سنة اإيجارية فيما يعد ا�ستحالة يف تغيري اأمر متفق عليه 

الطرفني  بني  عقد  هناك  ولي�س  ال�سقة  ا�ستئجار  على  االإيجارية  ال�سنة  انتها  قبل 

يثبت ويوؤكد ذلك �سوى �سهادة املوظف �ساحب امل�سلحة وتعترب �سهادته ناق�سة ومل 

حتقق معه ن�ساب ال�سهادة اإ�سافة ملا اأ�سابها من جرح وفقا ملا بيناه.

املحكمة االأوىل وال  الفواتري مبالغ به ومل متح�سه  املحكوم به جلهة  املبلغ  اأن  كما 

بها  �سغل  التي  املدة  الكمية خالل  الطاعن هذه  ي�ستهلك  اأن  املعقول  الثانية هل من 

يف  اخلطاأ  يف  اأوقعها  الطعن  هذا  يف  ال�سادرة  لالأحكام  بحث  عدم  فاإن  وعليه  املحل 

تطبيق القانون.

اإىل  االأجرة  زيادة  على  الطاعن  موافقة  يثبت  ما  الدعوى  ملف  يف  يوجد  ال  حيث 

ا اأنه مل يربم معه على االإطالق واإن ا�ستنتاج  ا عقد االإيجار اأ�سا�ساً )100ر.ع( وخ�سو�ساً

املحكمة باأن الطاعن مل ينكر عالقة االأبوة والبنوة بني املوؤجر واالأول والثاين هو 

ا  ا�ستنتاج غريب كيف يثبت معه زيادة االأجرة, وبالتايل انعدام ال�سفة متوافر تبعاً

لذلك وقد مت الدفع به اأمام درجتي التقا�سي يف هذا الطعن.

ا: وقف التنفيذ حلني الف�سل يف الطعن. ثانياً  

ا: نق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي واحلكم باإلغائه. ثالثاً  

للحكم  مغايرة  بهيئة  واإعادته  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  ا  احتياطيًّ ا:  رابعاً  
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فيه من جديد.

وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.  

املحكـــــــــــمة 

 بعد تالوة تقرير القا�سي القرر وبعد املداولة تقرر قبول الطعن �سكالاً للتقرير به 

يف امليعاد.

ومن حيث ال�سكل: فاإن اأ�سباب الطعن �سديده وذلك فيما يتعلق بزيادة اأجرة العني 

واأ�س�ست  واحد  �سخ�س  �سهادة  على  املحكمة  اعتمدت  حيث  الطعن  مو�سوع  املوؤجرة 

خمالفة  الن�ساب  مكتملة  غري  وهي  ال�سهادة  هذه  مبوجب  االأجرة  بزيادة  حكمها 

الكهرباء  فواتري  قيمة  يف  حتقق  مل  وكذلك  والقانونية  ال�سرعية  القاعدة  بذلك 

واملاء واإمنا اعتمدت يف حكمها على قراءة الفواتري.

وملا كان الطاعن ينازع يف ذلك كان يتعني على املحكمة ان حتقق يف ذلك ولها اأن ت�ستعني 

ا ذلك اال�ستهالك  بالك�سف االإ�ستهالكي من �سركة الكهرباء واملياه يجب يكون موازياً

يف فرتة ت�سغل العني حمل النزاع.

تق�سي  وعليه  املو�سوع  حمكمة  قبل  من  التحقيق  ي�ستدعي  االأمر  هذا  اإن  وحيث 

املحكمة بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادته بهيئة مغايرة كما �سريد يف املنطوق. 

فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة   حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

وبدون  مغايرة   بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  �ساللة  اال�ستئناف  ملحكمة  الدعوى 

ر�سوم واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2017/1/4 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف  وع�سوية 

بن  عبـــــداهلل  د.   , احلجـــــــــــري  نا�ســـر  بن  :را�ســـــــــــد  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل 

حممــــــد ال�سيابــــي , نـــــــــــــــا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �ســـــــــــــالح الدين نعيم 

حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٥9(

الطعن رقم 2016/123م

�سلطة حمكمة املو�سوع – عقد االإيجار – خلف/�سلف – 

فهم الواقع ومتحي�س وتقدير الدليل من �سمن �سلطة حمكمة املو�سوع �سريطة  -

ومبا  الواقع  يف  يقبلهما  ما  لهما  �سحيحه  وبينات  اأ�سباب  على  احلكم  يبنى  اأن 

يتوافق مع ال�سريعه والقانون .

ال�سلف واخللف عن طريق االحاله او احلوالة حيث  -  عقد االإيجار ينتقل بني 

من  اأن  ذلك  على  ويرتتب   . عليه  املرتتبة  وااللتزامات  احلقوق  جميع  تنتقل 

انتقلت اليه مليكة العني املوؤجره يحل حمل املوؤجر يف جميع احلقوق وااللتزامات 

من  اخلا�س  للخلف  باالجره  بالوفاء  ملزما  امل�ستاأجر  ي�سبح  كما  امل�ستاأجر  قبل 

تاأريخ علمه او اخطاره باإنتقال العني املوؤجره  

الوقائع 

تتلخ�س الوقائع يف هذه الق�سية ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه, و�سائر االأوراق 

املطعون  �سد  201٥/6/2م  بتاأريخ  )201٥/373م(  رقم  الدعوى  اأقام  الطاعن  اأن 

�سدها اأمام املحكمة االبتدائية مب�سقط طلب فيها احلكم باإخالء املدعى عليها للعني 

)2014م(  اأبريل  �سهر  من  امل�ستحقة  االإيجارية  القيمة  ب�سداد  واإلزامها  املوؤجرة 

ا ومبا ي�ستجد  وحتى مايو )201٥م( ومقدار )10٥0ر.ع( األف وخم�سني رياالاً عمانيًّ

من االأجرة حلني االإخالء والت�سليم الفعلي واإلزامها ب�سداد فواتري الكهرباء واملاء 

وامل�سروفات والر�سوم ومبلغ األف ريال عماين اأتعاب املحاماة.

وذلك على �سند من القول اإن املدعي قد اأبرم مع بنك .....  اتفاقية اإيجارية تنتهي 
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الغرفة  عليها  املدعى  ت�ستاأجر  حيث  اخلوير(   1/17 )مربع  القطعة  على  بالتملك 

ا  القائمة ب�سطح العقار باأجرة �سهرية قدرها )7٥ر.ع( خم�سة و�سبعون رياالاً عمانيًّ

ا بداية كل �سهر واأنها ف�سلت يف �سداد االأجرة للفرتة من اأبريل )2014م(  تدفع مقدماً

ا �سقيق  وحتى �سهر مايو )201٥م( ومبا ي�ستجد من االأجرة ف�سالاً عن اأن للمدعي اأخاً

بحاجة ما�سة اإىل �سكن.

وحيث تدوولت الدعوى وح�سرت املدعى عليها واملدعي ورف�ست املدعى عليها باأن 

املدعي لي�س له �سفة واأنها مل حتظر باأنه املالك اجلديد فيما قرر املدعي اأنه قام 

اأنه بفر�س  املدعى عليها  املالك اجلديد وقررت  باأنه  ا  �سفويًّ املدعى عليها  باإخطار 

اأجرة  �سددت  واأنها  القدمي  املالك  من  ا  اإخطاراً يعد  ال  ذلك  فاإن  املدعي  من  علمها 

ال�سهور مار�س واأبريل )2014م( مبكتب مها ال�سرقية للعقارات فيما قررت بجل�سة 

يبلغها  ا ومل  �سفوياً العقار  ببيع  القدمي  املالك  اإخطارها من  2016/1/10م الأنه مت 

باملالك اجلديد واأبدت ا�ستعدادها ل�سداد االأجرة خزينة املحكمة.

قبول  بعدم  الدفع  برف�س  درجة  اأول  حمكمة  حكمت  2016/1/31م  وبجل�سة 

الدعوى لرفعها من غري ذي �سفة وبقبولها وباإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 

االأجرة امل�ستحقة من 2014/4/1م حتى تاأريخ الف�سل يف الدعوى وما ي�ستجد منها 

واإلزامها  ا  عمانيًّ رياالاً  و�سبعني  خم�سة  �سهرية  اأجرة  بواقع  الفعلي  االإخالء  حتى 

ب�سداد مقابل ا�ستهالك الكهرباء واملياه خالل �سغلها للمحل املوؤجر, وباإخالء املحل 

املوؤجر مو�سوع عقد االإيجار واإلزامها بامل�ساريف ومائة ريال اأتعاب املحاماة.

اأو  ذمتها  يف  امل�ستحقة  االأجرة  ب�سداد  يفيد  مما  خلت  قد  االأوراق  اأن  على  ا  تاأ�سي�ساً

ال�سابق  املالك  بو�ساطة  باأخطارها  اأقرت  عليها  املدعى  اأن  ذلك  حب�سها  يف  حقها 

باأيلولة العقار الآخر واأنها ا�ستمرت يف عدم ال�سداد بعد اإعالنها بالدعوى الراهنة.

رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعنت  احلكم  بهذا  عليها(  )املدعى  امل�ستاأنفة  تر�س  مل 

)2016/٥9م( اإيجارات اأمام حمكمة اال�ستئناف م�سقط.

ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  درجة  ثاين  حمكمة  حكمت  2016/4/24م  وبجل�سة 

املو�سوع باإلغاء احلكم االبتدائي يف فرعه املتعلق باإخالء العني مو�سوع عقد االإيجار 

ا برف�سه وتاأييد احلكم االبتدائي فيما عدا ذلك  وت�سليمها للمدعى والق�ساء جمدداً

واإلزام امل�ستاأنف �سده بامل�ساريف.
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ا بانتقال ملكية العني  ا على اأنه ال اأثر بامللف ملا يفيد اإخطار امل�ستاأنفة خطيًّ تاأ�سي�ساً

لثبوت  طريقة  غري   يف  يعد  االإخالء  طلب  فاإن  وعليه  �سده  امل�ستاأنف  اإىل  املوؤجرة 

كون عدم اأداء امل�ستاأنفة لالإيجار مل يكن عن �سوء نية ولكن لتق�سري امل�ستاأنف �سده 

اإخالله بواجب االإخطار املحمول عليه قانوناًا وبالتايل ال ميكنه التم�سك بهذا لطلب 

ا من جهته. ما دام التق�سري ثابتاً

ا�ستعدادها  عن  وعربت  )2014م(  اأبريل  منذ  باملتاأخرات  امل�ستاأنفة  اأقرت  وحيث 

للوفاء بها.

وحيث دفع امل�ستاأنف �سده برغبته يف ا�سرتجاع العني الإ�سكان �سقيقه طبق ما جاء 

بن�س املادة )7( فقرة )د( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/72م( مردود عليه مبا 

�سلف بيانه بخ�سو�س اإخالله بواجب اإخطار امل�ستاأنفة بانتقال ملكية العني املوؤجرة 

ا. ا ملا قررته املادة )2/7( من املر�سوم امل�سار اإليه م�سبقاً اإليه طبقاً

بالطعن  العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  عليه  فطعن  احلكم  بهذا  الطاعن  ير�س  مل 

املاثل مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاأريخ 2016/6/٥م موقعة 

بو�ساطة حمام مقبول بالرتافع اأمام املحكمة العليا وقدم �سورة من �سند وكالته عن 

الطاعن و�سدد الر�سوم كما اأودع الكفالة.

وتف�سريه  للقانون  فيه  املطعون  احلكم  خمالفة  حا�سلها  اأ�سباب  على  الطعن  اأقيم 

حينما قرر باإلغاء احلكم االبتدائي يف فرعه املتعلق باإخالء العني مو�سوع االإيجار 

وخمالفة الثابت باالأوراق مما يخ�سع لرقابة املحكمة العليا يف االأوجه التالية:

1ـ اإن املطعون �سدها اأقرت يف جل�سة املرافعة االأخرية اأمام حمكمة اأول درجة باأن 

اأنها ا�ستمرت  اإال  املالك ال�سابق اأخطرها باأيلولة العقار للمالك اجلديد )الطاعن( 

الغاية  الراهنة مما تتحقق به  اإعالنها بالدعوى  �سداد االأجرة حتى بعد  يف عدم 

ا للمادة  من ن�س املادة )2/7( من قانون املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/72م( ووفقاً

)24( من قانون ذلك اأنه  اإذ كان االإجراء باطالاً وتوفرت فيه عنا�سر اإجراء اآخر 

ا باعتباره االإجراء الذي توفرت عنا�سره. فاإنه يكون �سحيحاً

فرعه  يف  االبتدائي  احلكم  باإلغاء  القانون  بتطبيق  فيه  املطعون  احلكم  اأخطاأ  2ـ 

املتعلق باالإخالء حيث ق�سى برف�س طلب االإخالء بناءاً على طلب الطاعن ال�سرتداد 

العني املوؤجرة ل�سكن �سقيقه ذلك اأنه  لي�س هناك اإخالل من جانب الطاعن, واأن املادة 
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امل�ستاأجر  املالك اجلديد باإخطار   القانون رقم )200٨/72م( مل تلزم  )2/7( من 

اإمنا ن�ست املادة على اإلزام املوؤجر ال�سابق باالإخطار  واإن املطعون �سدها اأقرت اأمام 

حمكمة اأول درجة باأن املالك ال�سابق قام باإخطارها باأيلولة ملكية العقار للطاعن.

بواجب  اأخل  الطاعن  باأن  حيثياته  يف  قرر  حيث  فيه  املطعون  احلكم  اأخطاأ  3ـ 

ا للمادة )2/7( من القانون  اإخطار امل�ستاأنفة )املطعون �سدها( بانتقال امللكية طبقاً

)200٨/72م( وهذا التف�سري يخالف حكم املادة املذكورة مما يرتتب عليه البطالن 

وذلك للف�ساد يف اال�ستدالل.

املحل  باأيلولة  ال�سابق  املالك  بو�ساطة  ا  كتابيًّ اإخطاره  بعد  امل�ستاأجر  التزام  اإن  4ـ 

امل�ستاأجر للمالك اجلديد باأن يقدم باأداء االأجرة امل�ستحقة على املحل املاأجر للمالك 

اجلديد ولي�س للمالك ال�سابق فهي م�ساألة اإجرائية ال تنه�س كدليل لرف�س االإخالء 

طاملاًا ثبت االإخالل يف �سداد االأجرة.

ا فيما ق�سى باإلغاء احلكم االبتدائي  وطلب الطاعن بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيًّ

درجة  اأول  حمكمة  حكم  بتاأييد  والق�ساء  املوؤجر  املحل  باإخالء  املتعلق  فرعه  يف 

وحتميل املطعون �سدها بالر�سوم وامل�سروفات الق�سائية.

بو�ساطة حمام  الطعن موقعة  الرد على  واأودعت مذكرة  املطعون �سدها  اإعالن  مت 

مقبول بالرتافع اأمام املحكمة العليا وقدم �سورة من �سند وكالته عن الطاعنة طلب 

ا  فيها رف�س الطعن ذلك اأن املطعون �سدها قد اأنكرت يف جل�سة اال�ستجواب علمها متاماً

متتنع  مل  �سدها  املطعون  واأن  خطى  اإخطار  يوجد  ال  واأنه  للطاعن  العقار  باأيلولة 

عن اأداء االأجرة اإمنا امتنع املكتب العقاري الذي كان يدير العقار اإمتنع عن ت�سلُّم 

اإذا كان املبنى قد بيع للطاعن  االأجرة وطالبها بت�سليم الغرفة ومل يف�سح لها عما 

ومل يخطرها باأيلولة العقار اإىل موؤجر اآخر اأنها طالبت بالتحقيق وباأن العربة من 

االإخطار اخلطى هو ثبوت العلم لدى امل�ستاأجر قبل طلب االإخالء اإذ ال يجوز طلب 

انتهاء �سريان مدة االإخالء مبوجب االإخطار اخلطى, ومت حجز  اإال بعد  االإخالء 

الطعن للحكم.

املحكـــــــــــمة 

وحيث اإن الطعن قدم يف امليعاد القانوين وا�ستوفى املتطلبات ال�سكلية االأخرى وتق�س 

. املحكمة بقبوله �سكالاً
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ومن حيث املو�سوع فاإن ما ينعى به الطاعن على احلكم املطعون فيه مبا ذكره الطاعن 

يف �سحيفة واأ�سباب طعنه بالبطالن للف�ساد يف اال�ستدالل واخلطاأ يف تطبيق القانون 

اأنه  واإن كان فهم الواقع وتقدير الدليل ومتحي�سه قبوالاً  �سديد يف م�سمونه ذلك 

ا يدخل �سمن �سلطة حمكمة املو�سوع اإال اأن ذلك م�سروط باأن يبنى ذلك على  ورف�ساً

الوجه  اإىل احلمل على  االأ�سباب  تلك  وتوؤهله  والدليل  الواقع  من  اأ�سباب �سحيحة 

بالرف�س  ا  حرياً فيكون  لذلك  جمانبته  مع  اأما  والقانون  لل�سريعة  املوافق  ال�سحيح 

ا للنق�س. متعيناً

القا�سي  اال�ستئناف  حمكمة  حكم  يف  طعنه  باأ�سباب  الطاعن  به  نعى  ما  اإن  وحيث 

االإيجار  عقد  اإن  وحيث  باالإخالء  املتعلق  �سقة  يف  درجة  اأول  حمكمة  حكم  باإلغاء 

جميع  تنتقل  بحيث  احلوالة,  اأو  االإحالة  طريق  عن  واخللف  ال�سلف  بني  ينتقل 

انتقلت  من  اأن  ذلك  على  ويرتتب  االإيجار  عقد  على  املرتتبة  وااللتزامات  احلقوق 

ويف  امل�ستاأجر  قبل  احلقوق  جميع  يف  املوؤجر  حمل  يحل  املوؤجرة  العني  ملكية  اإليه 

جميع االلتزامات نحوه  ويحل اخللف اخلا�س حمل املوؤجر يف حقوقه ومبا فيها حق 

بانتقال  علمه  وقت  من  امل�ستاأجر  اأن  ذلك  على  ويرتتب  باالأجرة  امل�ستاأجر  مطالبة 

امل�ستحقة  باالأجرة  يوفى  اأن  له  يجوز  ال  اخلا�س  اخللف  اإىل  املوؤجرة  العني  ملكية 

عن املدة التي تلت العلم اأو االإخطار  من اخللف اخلا�س ونقل امللكية ما مل يكن قد 

عجل بهذه االأجرة امل�ستحقة للموؤجر قبل العلم اأو  االإخطار عن مدة تلى االإخطار 

اأو العلم وهذا االإخطار لي�س له �سكل معني فقد يكون باإنذار على يد حم�سر اأو كتاب 

م�سجل اأو كتاب عادي اأو �سفهي.

اأنها  اإال  للطاعن وال تنكر  املوؤجر  بانتقال املحل  وملا كانت املطعون �سدها قد علمت 

تنفي اإخطارها با�سم الطاعن, وعلى ذلك فاإن واقعة العلم باأي �سورة من ال�سور و�سلت 

اإىل علمها واأنها مع ذلك تقاع�ست عن �سداد االأجرة اأو اإيداعها خزينة املحكمة حتى 

تتوقى االإخالء, واأم�سكت باالأجرة ومت�سكت باأقوال مر�سلة باأن قلم الكتاب قد رف�س 

االإيداع رغم �سدور قرار من املحكمة باإيداع االأجرة مما يجعل من حب�س االأجرة ال 

يوجد له م�سوغ ويرتتب على ذلك الق�ساء باالإخالء.

احلكم  نق�س  معه  يتعني  مما  النظر  هذا  خالف  قد  فيه  املطعون  احلكم  اإن  وحيث 

القانون  �سحيح  مل�سادفته  درجة  اأول  حمكمة  حكم  بتاأييد  والق�ساء  فيه  املطعون 

واإلزام املطعون �سدها امل�سروفات ورد الكفالة للطاعن. 
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فلهذه االأ�سباب

, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء   حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً

املحكمة  من  ال�سادر  )201٥/373م(  رقم  االبتدائي  احلكم  بتاأييد  جديد  من 

ورد  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  2016/1/31م  املوؤرخ  مب�سقط  االبتدائية 

الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2017/2/1 م

امل�سكلة من ف�سيلة ال�سيخ القا�سي/ د. �سامل بن حميد بن حممد ال�سوايف  وع�سوية 

بن  عبـــــداهلل  د.   , احلجـــــــــــري  نا�ســـر  بن  :را�ســـــــــــد  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل 

حممــــــد ال�سيابــــي , نـــــــــــــــا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , �ســـــــــــــالح الدين نعيم 

حممد غندور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)260(

الطعن رقم 2016/1٥٥م 

اإخالء – عقد اإيجار )اإخالء - حاجة ما�سة –اإثبات(

او  - اراد �سغلها بنف�سه  انتهاء العقد اذا  املوؤجرة قبل  للموؤجر طلب اإخالء العني 

زوجه او اأقاربه من الدرجة االأوىل .

عبء اإثبات احلاجة املا�سه ل�سغل العقار تقع على عاتق املوؤجر  . -

الوقائع 

بعد االطالع على االأوراق تتلخ�س الوقائع اأن الطاعن قد اأقام دعواه اأمام املحكمة 

العقار  من  �سدها(  )املطعون  عليها  املدعى  اإخالء  فيها  طلب  مب�سقط  االبتدائية 

مو�سوع  الدعوى لغر�س ا�ستعماله ال�سخ�سي واإلزامها بامل�ساريف.

على �سند من القول اإن املدعى عليها ا�ستاأجرت العقار اململوك للمدعي باملبنى رقم 

) 216٥ , 21٨6 ( بالقطعة رقم   ) 1136 ( حمل رقم )160 ( ملدة خم�س �سنوات 

مقدارها  اإيجاريه  بقيمة  2017م   /12  /31 يف  وتنتهي  م   2013  /1  /1 من  تبداأ 

ا ( واإن املدعي يرغب يف �سغل  ا )٥٥0  ريال �سهريًّ خم�سمائة وخم�سون رياالاً عمانيًّ

اإنه تاجر ولديه �سجل جتاري وراأ�س  ا�ستعماله حيث  املوؤجر  بنف�سه بغر�س  املحل 

اإدارتها وقد قام باإخطار املدعى عليها باالإخالء  مال كبري وا�ستثمارات ويرغب يف 

مما  باالإخالء  تلتزم  مل  اأنها  اإال  اأ�سهر  �ستة  مدة  واأمهلها  201٥م   /  7  /  2٨ بتاأريخ 

اأ�سطره اإىل رفع دعواه بغية احلكم له بطلباته املذكورة .

وقد ردت املدعى عليها معرتفة با�ستئجارها من املدعي املحالت رقم ) 1٥٨, 16٨ , 

1٨٥, 160, 1٥٨ ( بذات املبنى ولكل حمل عقد اإيجار م�ستقل عن االآخر وقد قيد 
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املدعي عدة دعاوي �سد املدعى عليها قيدت باأرقام ) 1٨7, 1٨0, 1٨2, 179, 1٨1 / 

2016م( وطالب يف جميع تلك الدعاوي اإلزام املدعى عليها باإخالء املحالت للحاجة 

املا�سة لال�ستخدام ال�سخ�سي, واأن امل�سرع قد و�سع �سوابط لذلك حلماية امل�ستاأجر 

من تع�سف املوؤجر حيث اأوجب عليه اختيار اأحد املحالت وقد منا اإىل علم املدعى 

اإثبات  يفيد  ما  يقدم  ومل  موؤجرة  اأخرى  جتارية  حمالت  لديه  املدعي  باأن  عليها 

حاجته ال�سخ�سية.

وبجل�سة 17 / 4 / 2016 حكمت حمكمة اأول درجة برف�س الدعوى واإلزام رافعها 

امل�ساريف و ) ٥00 ر,ع ( اأتعاب املحاماة. 

موؤ�س�سة حكمها اأن امل�سرع عندما اأجاز للموؤجر قبل انتهاء مدة عقد االإيجار اأن يطلب 

لغر�س جتاري  املوؤجر  املحل  �سغل  اإىل  اإذا احتاج  املوؤجر  املحل  اإخالء  امل�ستاأجر  من 

اأقاربه من  اأو الأحد  بنف�سه فح�سب,  املا�سة  ال�سرورية  اأو �سناعي حلاجته  اأو مهني 

ا لغر�س �سكني, ويثبت يف عدم وجود  الدرجتني االأوىل والثانية اإذا كان املحل موؤجراً

اأي حمل اآخر يفي غر�سه مبا طلب الأجله االإخالء ومينح امل�ستاأجر �ستة اأ�سهر على 

االأقل لالإخالء. وال ينال من احلكم ما دفع به املدعي من اأنه قدم الإثبات حاجته 

للمحل لال�ستخدام ال�سخ�سي ال�سجل التجاري اململوك للمدعي املرفق مبلف الدعوى 

وكذلك ك�سف ح�ساب بنكي يفيد مقدرته املالية مبا يفوق مائة االألف ريال.      

مل ير�س املحكوم عليه بهذا احلكم فاأ�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف والتي بدورها 

قبلت اال�ستئناف �سكال ورف�سته مو�سوعا واأيدت احلكم امل�ستاأنف واألزمت امل�ستاأنف 

امل�ساريف.

موؤ�س�سة حكمها على نف�س االأ�سباب الواردة يف احلكم االبتدائي ب�ساأن رف�س الدعوى.

املاثل حيث قدم  مل ير�س املحكوم عليه بذلك احلكم فطعن فيه بالنق�س بالطعن 

حماميه املقبول لدى املحكمة العليا الأمانة �سرها باأ�سباب الطعن واأرفق �سند الوكالة 

و�سدد الر�سم والكفالة واأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت عليها مبذكرة 

موقعة من املحامي املقبول اأمام املحكمة العليا اأوانتهى فيها اإىل طلب احلكم برف�س 

عليها  فعقب  ر,ع.   1٥00 مبلغ  املحاماة  واأتعاب  بامل�ساريف  الطاعن  واإلزام  الطعن 

الطاعن مبذكرة �سمم فيها على ما جاء ب�سحيفة طعنه.



– 1421 –

اأ�سـبـاب الطـعـن :

حيث اأقيم الطعن على �سبب وحيد نعى الطاعن مبجمل اأوجهه على احلكم املطعون 

فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتف�سريه وخمالفة الثابت يف االأوراق على 

�سند من القول باأن احلكم االبتدائي املوؤيد باحلكم املطعون فيه اعترب اأن الطاعن مل 

ي�ستطع اإثباته للحاجة املا�سة واأن املادة ) 7 فقرة د ( من قانون االإيجارات ال�سادر 

مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ) 6/ ٨9 ( املعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) 107 / 

اإىل  اإذا احتاج  امل�ستاأجر  للعقار  املوؤجر  2010م ( والتي حتدثت عن جواز ا�سرتداد 

والطاعن  االأقل,  على  اأ�سهر  �ستة  مهلة  امل�ستاأجر  مينح  اأن  بعد  وذلك  بنف�سه,  �سغله 

واملقدرة  املالية  املالئمة  لديه  باأن  لل�سك  جماال  يدع  ال  مبا  يثبت  اأن  ا�ستطاع  قد 

رف�ست  ذلك  رغم  التجارة  متطلبات  وكل  واخلربة  التجاري  وال�سجل  والرتخي�س 

املحكمة طلبه معللة اإن ق�سد امل�سرع من احلاجة املا�سة اأن يكون املالك يف �سيق من 

املحل  ذلك  �سوى  حلياته  ال�سروري  غر�سه  ك�سب  يف  له  ملجاأ  ال  حيث  وع�سر  اأمره 

بينما ق�سد امل�سرع من احلاجة هو عك�س ذلك متاما حيث اإن املالك اأ�سال افرت�س فيه 

امل�سرع ال�سعة يف املال ويف االأعمال التجارية لذا اأعطاه احلق يف طلب ا�سرتداد العني 

املوؤجرة له والأفراد اأ�سرته من الدرجة االأوىل �سواء كان زوجته اأو اأوالده اأو والديه 

ح�سبما جاء يف التعديل االأخري يف قانون االإيجارات ومل تناق�س حمكمة اال�ستئناف 

ما ورد من اأ�سباب يف اال�ستئناف اأو الرد عليها اأو اإبداء وجهة نظر فيما اأثاره امل�ستاأنف 

املطعون  اأخطر  وقد  للعقار  املا�سة  حاجته  ثبت  اأ  قد  والطاعن  اأ�سباب,  من  اأمامها 

�سدها بعد �سرائه للعقار مبا�سرة باأنه يريد ا�ستعماله حلاجته ال�سخ�سية فلو كان 

مق�سد امل�سرع ح�سبما ف�سرته حمكمة اأول درجة ومن بعدها حمكمة اال�ستئناف فاإن 

اأمالكهم  ذلك كان مدعاة لتقييد املالك من التملك وتقييد من ميلكون يف ا�ستغالل 

القانون  املطعون فيه قد خالف فهم  الذي يكون معه احلكم  االأمر  للغري  وتاأجريها 

الفهم ال�سحيح الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى مما ا�ستوجب نق�سه, ويف ختام 

�سحيفة الطعن يطلب الطاعن باالآتي:

اأوال: قبول الطعن �سكال لتقدميه خالل القيد الزمني. 

فيه  باحلكم  للطعن  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  املو�سوع  حيث  من  ثانيا: 

مو�سوعا وذلك باإخالء املطعون �سدها من العقار مو�سوع الدعوى للحاجة املا�سة.
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�ملحكمة

حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعهالقانونية فيكون بذلك مقبول من حيث ال�سكل.

الوحيد  بال�سبب  املطعون فيه  الطاعن على احلكم  ما ينعاه  فاإن  املو�سوع  ومن حيث 

القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتف�سريه  الت�سمني واملتمثل يف خمالفة  ال�سالف  للطعن 

وخمالف الثابت يف االأوراق فهو نعي يف جممله �سديد, ذلك اأنه  وملا كان ا�ستخال�س 

الوقائع وتقدير االأدلة يف الدعوى هو من اإطالقات حمكمة املو�سوع اإال اأنه ي�سرتط 

اأن يكون ذلك بعد ت�سور املو�سوع والدقة فيه بحيث ال يبقى جماال لل�سك يف ت�سوره 

وملا كان بند ’’ د ’’ فقرة اأخرية من املادة ) 7 ( من قانون االإيجار( املعدل باملر�سوم 

ال�سلطاين ال�سادر رقم 107 / 2010  قد ن�س على اأنه » ي�سري هذا البند على املحال 

املوؤجرة لالأغرا�س التجارية وال�سناعية واملهنية اإذا احتاج املوؤجر اإىل �سغل املحل 

املوؤجر بنف�سه اأو زوجه اأو باأحد اأقاربه من الدرجة االأوىل » وعليه فاإن االأ�سل اأن 

ت�ستمر االإجارة اإىل غاياتها املحددة قانونا ووفقا لعقد االإجارة املتفق عليه �سواء 

امل�سرع  ا�ستثنى  مهني, وقد  اأو  �سناعي  اأو  اأو ملحل جتاري  �سكني  االإجارة ملحل  كانت 

اأ�سباب وظروف حمددة اأن ينتهي عقد االإجارة قبل مدته اإذا توافرت تلك ال�سروط 

ومن �سمنها احلاجة املا�سة وهي حاجة املوؤجر ل�سغل املحل املوؤجر بنف�سه اأو اأحد من 

اأقاربه من الدرجة االأوىل وهو ما ن�س عليها القانون املذكور يف بند » د » من املادة » 7 

» ال�سالفة البيان وبالتايل فاإن عبء اإثبات احلاجة املا�سة و�سرورتها يقع على عاتق 

املوؤجر الذي اأثبت للمحكمة حاجته املا�سة ل�سغل حمل التداعي الإدارته بنف�سه واأن 

لديه �سجال جتاريا قدمه للمحكمة وانه مقتدٌر ماليا ملبا�سرة الن�ساط التجاري فيه 

االأمر الذي يكون معه احلكم املطعون فيه قد جاء بخالف ذلك وق�سى بتاأييد احلكم 

االبتدائي الذي ق�سى برف�س الدعوى لعدم توافر اأ�سباب احلاجة املا�سة فاإن احلكم 

ال�سليم  والتقييم  للقانون  ال�سحيح  التطبيق  بخالف  ق�سى  قد  يكون  فيه  املطعون 

للتدليل مبا يجعله ق�ساء معيبا متعينا نق�سه. 

وحيث اإن الدعوى �ساحلة للف�سل فيها بتوافر كافة العنا�سر الالزمة لذلك من اأدلة 

ووقائع ثابتة يف االأوراق فاإن املحكمة تت�سدى للمو�سوع باحلكم فيه ا�ستنادا للمادة 

» 260 » من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وحيث اإنه يتعني تبعا لذلك اإلزام 

املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن عمال بن�س املواد » 1٨3, 2٥9, 261 » 

من ذات القانون ال�سالف البيان.
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لهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحلكم 

1٥٥/  2016م بقبوله �سكال ورف�سه مو�سوعا والق�ساء جمددا  يف اال�ستئناف رقم 

باإخالء املطعون �سدها من املحل املوؤجر لها وت�سليمه للطاعن خاليا من االأ�سخا�س 

وال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف 

ورد الكفالة للطاعن.  
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2017/11/٨ م

ال�سوايف/  حممد  بن  حميد  بن  �سامل  د.  القا�سي/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة   امل�سكلة 

ا,   وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة : را�سد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري, وعبـداهلل  رئي�ساً

بن حممــــــد ال�سيابــــي , ونا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري, ود. حممد �سالح علي . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)261(

الطعن رقم 2017/63م 

عقد اإيجار)انهاء – اخالء( 

يجوز للموؤجر قبل انتهاء مدة العقد اأن يطلب من امل�ستاأجر اإخالء املحل املوؤجر  -

باأحد  اأو  اأو بزوجه  التجاري بنف�سه  للغر�س  املوؤجر  اإىل �سغل املحل  اإذا احتاج 

اأقاربه من الدرجة االأوىل.

الوقائع 

اإن الطاعنني  الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق  تتلخ�س 

املحكمة  اأمام  41/ت/2016م  رقم  االبتدائية  الدعوى  اأقاموا   ...... ورثة 

االبتدائية بنزوى �سد املطعون �سدها موؤ�س�سة .... للتجارة مطالبني اإياها بـاإخالء 

ا  واحتياطيًّ باأنف�سهم  املحل  الإ�سغال  املا�سة  احلاجة  اإىل  ا�ستنادا  لها  املوؤجر  املحل 

اإخالء العقار لعدم الرغبة يف جتديد عقد االإيجار مع الزامها بامل�ساريف واتعاب 

املحاماة األف ريال عماين )1000ر.ع( ,  وتقدمت املدعى عليها بدعوى فرعية بطلب 

جتديد عقد االإيجار حتى 2020/4/14م. 

حكمها  اآنفا  املذكورة  االبتدائية  املحكمة  اأ�سدرت  الطرفني  اإىل  اال�ستماع  وبعد 

قبل  لرفعها  االأ�سلية  الدعوى  قبول  بعدم  ق�سي  والذي  2016/12/13م  بتاريخ 

اأوانها والزام رافعها بامل�ساريف ورف�س الدعوى الفرعية والزام رافعها امل�ساريف.

رقم  الطرفني  بني  دعوى  وجود  للمحكمة  تبني  وحيث  حلكمها:  تاأ�سي�سا  وقالت 

عقد  جتديد  بطلب  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  النظر  قيد  زالت  ما  26/ت/2016م 

اأحكام مت�ساربة فاإن الدعوى االأ�سلية يكون قد مت رفعها  االإيجار وحتى ال ت�سدر 

قبل اأوانها وعلى املدعني رفعها بعد �سدور ذلك احلكم , وبخ�سو�س الدعوى الفرعية 

2020م مع وجود  التي تطالب فيها املدعية بطلب جتديد عقد االإيجار حتى عام 
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يجعل  2017م  عام  حتى  العقد  بتجديد  فيها  تطالب  التي  اليها  امل�سار  الدعوى 

املحكمة تق�سي برف�س الدعوى الفرعية.  

وحيث مل ي�سادف ذلك احلكم قبوال لدى الطرفني فقد ا�ستاأنفه كالهما لـدى حمكمة 

ويف  �سكال  اال�ستئنافني  بقبول  ق�ست  2017/3/٥م  وبتاريخ  بـــــــنزوى  اال�ستئناف 

املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واألزمت كل م�ستاأنف مب�ساريف ا�ستئنافه.

وقالت تاأ�سي�سا حلكمها: وحيث كان الثابت من مدونات احلكم امل�ستاأنف اأن حمكمة 

املر�سوم  من  املادة )7(  اإىل حكم  باال�ستناد  امل�ستاأنف  اأ�س�ست حكمها  اأول درجة قد 

وامل�ستاأجرين وتعديالته  املالك  العالقة بني  �ساأن تنظيم  ٨9/6 يف  رقم  ال�سلطاين 

الفرعية  الدعوى  برف�س  اأم  اأوانها,  قبل  االأ�سلية  الدعوى  قبول  بعدم  اأكان  �سواء 

فهما �سيان طاملا اأن مدة عقد االإيجار ال تزال �سارية املفعول ومل تنته بعد , ويف ظل 

التزام كل طرف ببنود و�سروط عقد االإيجار , بتمكني املوؤجر للم�ستاأجر باالنتفاع 

بالعني املوؤجرة ودفع امل�ستاأجر االأجرة ال�سهرية يف مواعيدها املحددة دون اخالل 

ل�سغل  املا�سة  حاجتهم  هي  االخالء  بطلب  املوؤجرين  اأ�سباب  اأن  اعتبار  وعلى  منهما 

امل�ستاأجر بطلب امتداد عالقة التعاقد هي ح�ساب  اأ�سباب  باأنف�سهم و  املحل املوؤجر 

املدة مبوجب عقد االيجار االخري الذي ينتهي بتاريخ 2020/4/2٨م و يف خال�سة 

قولها قالت اإن للموؤجر اأن ي�سرتد عقاره عند ثبوت حاجته املا�سة اإليه وال مينعه من 

اإيجار �ساري املفعول فالإيجاره ال�سارية املفعول ال متنع من احلكم  ذلك وجود عقد 

باالإخالء عمال باملبداأ القانوين« املالك اأوىل مبلكه« و هو مبداأ يقدم فيه حق املالك 

اأن هذا املبداأ م�سروط باتباع  امل�ستاأجر لالنتفاع مبلكه ويف نظر هذه املحكمة  على 

الطريق الذي ر�سمته اأحكام تنظيم العالقة بني املالك و امل�ستاأجرين و ذلك باإخطار 

كل طرف لالآخر برغبته يف اإنهاء عقد االإيجار قبل انتهاء مدته بثالثة اأ�سهر و اأال 

فاإن العقد يعترب متجددا تلقائيا ملدة مماثلة و بالتايل فاإن ا�ستئناف كال امل�ستاأنفني 

التي  املو�سوع  ا�ستقر يف عقيدة حمكمة  اأن يكون جدال مو�سوعيا فيما  اإال  ال يعدو 

حم�ست الدعوى با�ستخال�س �سليم ووافق حكمها �سحيح القانون و كان مبناأى عن اأي 

�سائبة من �سوائب البطالن ال�سيما و ان حماميي الطرفني مل ياأتيا باأي جديد ينال 

من �سحة و�سالمه احلكم امل�ستاأنف و �سواب ق�سائه او يغري وجه الراأي يف الدعوى 

االأمر الذي يرتتب عليه الق�ساء برف�س اال�ستئنافني و تاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما 

ق�سى به حمموال على ا�سبابه على نحو �سائغ له اأ�سله الثابت باالأوراق.  
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فلم ينل هذا احلكم قبوالاً لدى املدعية فرعيا/ موؤ�س�سة .... للتجارة فاأقامت الطعن 

عليه لدى هذه املحكمة ب�سحيفتها املوقعة من املحامي /.... من مكتب .... للمحاماة 

بتاريخ  املحكمة  �سر  اأمانة  لدى  وكالته  �سند  مع  واأودعها  القانونية  واال�ست�سارات 

201/4/2م.

نعى الطاعن على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب التالية:

من  وتاأويله  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  اأحكام  فيه  املطعون  احلكم  خمالفة   : اأوالاً

وجهني:

وهذا  اأوانها  قبل  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  ق�ست  املو�سوع  حمكمة  اإن  االأول: 

ا الأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/72م( املعدل باملر�سوم  الق�ساء جاء خمالفاً

باإخالء  الطاعنني  طلب  اإن  حيث  )7/د(  باملادة  )2010/107م(  رقم  ال�سلطاين 

املحل  الإ�سغال  املا�سة  احلاجة  اإىل  ا�ستند  �سده  املطعون  قبل  من  امل�ستاأجر  حملهم 

ب�سرط  االإيجار  عقد  �سريان  عند  وقت  اأي  يف  طلبها  يتم  احلالة  هذه  باأنف�سهم 

حتقق حالة احلاجة املا�سة الأ�سحاب امللك الإ�سغال حملهم باأنف�سهم وهذا ما ا�ستقر 

الطعن من  للمحل مو�سوع  املطعون �سده  اإ�سغال  اأن  العليا رغم  املحكمة  عليه ق�ساء 

)2007م( واإىل االآن اأي اأكرث من )9 �سنوات(.

الثاين: اإن الثابت باالأوراق اأن الطاعنة تكون حاجتهم ما�سة وم�ستعجلة ومهمة ففي 

الوقت الذي اأعطاهم القانون حق ا�ستعمال املحل املاأجور من قبلهم يكونون م�ستاأجر 

ين حمل اآخر مقابل اأجرة يدفعونها اإ�سافة اإىل وجود االأن�سطة التجارية وممار�ستها 

من قبلهم فتكون احلاجة املا�سة للطاعنني متوفرة ومهمة الإ�سغال املحل املاأجور من 

ا الأحكام املادة )7/د( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )200٨/72م(  ا �سليماً قبلهم تطبيقاً

وتعديالته.

ا من املالك/  حيث اإن الطاعنني ومنذ )200٨م( وحتى االآن م�ستاأجرين حمالاً جتارياً

....... ب�سوق نزوى وملدة 9 �سنوات وينتهي العقد بتاريخ 2017/1/31م وقد طلب 

ا تخلية املحل قبل املوعد املحدد النتهاء العقد. منهم مالك العقار ودياً

ا: الق�سور يف الت�سبيب: فاملقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن اإغفال احلكم بحث  ثانياً

ا  ا وموؤثراً دفاع اأبداه اخل�سم يرتتب عليه بطالن احلكم اإذا كان هذا الدفاع جوهرياً

يف النتيجة التي اأنتهى اإليها وكذلك فاإن الطاعنني ال يرغبون بتجديد عقد االإيجار 

رغبتهم  بعدم  2016/6/٥م  بتاريخ  كتابي  باإخطار  �سدها  املطعون  باإبالغ  وقاموا 
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ا( من  املادة )6مكرراً ا الأحكام  ا�ستناداً املاأجور  بتجديد عقد االإيجار وطلبوا تخلية 

فيه  املطعون  احلكم  نق�س  �سحيفة  ختام  يف  وطلبت  الذكر  اآنف  ال�سلطاين  املر�سوم 

اإحالته اإىل حمكمة اال�ستئناف بهيئة مغايرة اأو الت�سدي للحكم املطعون فيه واحلكم 

بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  الدعوى  ب�سحيفة  الواردة  الطاعنني  بطلبات 

والر�سوم واأتعاب املحاماة األف ريال عماين )1000ر.ع(.

 .... مكتب/  حماميه/....من  فاأودع  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اأعلن  وقد 

�سر  اأمانة  املحكمة  هذه  لدى  للرتافع  املقبول  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة 

املحكمة بتاريخ 2017/٥/23م مذكرة بدفاعه مع �سند وكالته حيث جاء فيها:

: الرد على ال�سبب االأول: اأوالاً

اإن احلكم امل�ستاأنف املطعون فيه قرر اإن ا�ستاأنف كال امل�ستاأنفني ال يعدو اإال اأن يكون 

الدعوى  حم�ست  التي  املو�سوع  حمكمة  عقيدة  يف  ا�ستقر  فيما  ا  مو�سوعياً جدالاً 

با�ستخال�س �سليم ووافق حكمها �سحيح القانون.

اأي اإن احلكم امل�ستاأنف املطعون فيه قد ا�ستند اإىل االأ�سباب الواردة يف حكم حمكمة 

اأول درجة وهو االأمر اجلائز قانوناًا اإذ ا�ستقر ق�ساء املحكمة العليا على اإن ملحكمة 

اال�ستئناف االكتفاء باأ�سباب حمكمة اأول درجة اإذا ما راأت اأن تلك االأ�سباب �سحيحة 

وكافية يف حمل احلكم عليها.

فاإذا كانت حمكمة اأول درجة قد انتهت يف حكمها اإىل الق�ساء بعدم قبول الدعوى 

النظر  قيد  زالت  ما  دعوى  وجود  على  حكمها  واأ�س�ست  اأوانها  قبل  لرفعها  االأ�سلية 

رقم )26/ت/2016م( بطلب جتديد عقد  الدعوى  اال�ستئناف وهي  اأمام حمكمة 

االإيجار وحتى ال ت�سدر اأحكام مت�ساربة.

ا اأنتهى اإىل وجود دعوى �سابقة بني  اإذا فحكم حمكمة اأول درجة واملوؤيد ا�ستئنافياً

حكمها  يف  املطعون  الدعوى  يجعل  االإيجار  عقد  جتديد  مو�سوع  يف  اخل�سوم  ذات 

واملوؤيد  درجة  اأول  حمكمة  فحكم  القانون  و�سحيح  يتفق  حكم  فهو  الأوانها  �سابقة 

ا ق�سى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اأوانها دون اأن يتطرق ملدى توافر  ا�ستئنافياً

�سروط احلاجة املا�سة من عدمها الأن املحكمة ملزمة بالبحث يف مدى توافر �سروط 

اإن الدعوى غري مقبولة  قبول الدعوى قبل فح�س مو�سوعها فاإذا ات�سح للمحكمة 

وق�ست بعدم القبول فاإنها ال تبحث مو�سوعها.
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لتوافر  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  امل�ستاأنف  احلكم  على  ينعون  الطاعنون  كان  فاإذا 

احلاجة املا�سة واإن احلكم املطعون فيه مل يبحث احلاجة املا�سة ومل يق�س باالإخالء 

رغم توافر احلاجة املا�سة فاإن هذا النعي غري �سديد واإن املحكمة ات�سح لها قبل الف�سل 

مو�سوعها  نظر  لها  يجوز  فال  مقبولة  غري  الراهنة  بحالتها  الدعوى  اإن  املو�سوع  يف 

االأمر الذي يقت�سي معه رف�س هذا ال�سبب من اأ�سباب الطعن وااللتفات عنه, وهذا ما 

قررته املحكمة العليا يف الطعن رقم )2001/4٥7م( جل�سة 200٨/4/27م.

ا: الرد على ال�سبب الثاين. ثانياً

به  مت�سكوا  الذي  اجلوهري  الدافع  هو  ما  ال�سبب  هذا  يف  يبينوا  مل  الطاعنني  اإن 

احلكم  ترديد  يكون  اأن  اإال  يعدو  ال  فاالأمر  عليه  الرد  احلكم  واأغفل  املحكمة  اأمام 

�سحيفة  خلت  اإذ  فيه  املطعون  احلكم  على  انطباقه  وجه  بيان  دون  العليا  املحكمة 

الطعن من بيان اأوجه الق�سور يف الت�سبيب واإي�ساح هذا ال�سبب وانتهى للطاعنني اإىل 

القول يف ذات ال�سبب باأنهم ال يرغبون بتجديد عقد االإيجار وقاموا باإبالغ املطعون 

االإيجار  عقد  بتجديد  رغبتهم  بعدم  2016/6/٥م  بتاريخ  كتابي  باإخطار  �سده 

ا من املر�سوم ال�سلطاين  ا الأحكام املادة )6( مكرراً وطلبوا تخلية املحل املوؤجر ا�ستناداً

)200٨/72م( وارفقوا �سورة من االإخطار للمطعون �سدها.

اإن احلكم بعدم قبول  وهذا مردود عليه مبا �سبق بيانه يف الرد على ال�سبب االأول 

الدعوى يحول دون بحث مو�سوعها, كذلك فاإن القول بتوافر �سروط احلاجة املا�سة 

من عدمه اإمنا هو من �سلطة حمكمة املو�سوع التي تقدر يف حدود �سلطتها التقديرية 

التي ال تخ�سع لرقابة املحكمة العليا مدى توافر �سروط احلاجة املا�سة من عدمه 

باعتبار اإن ذلك من �سلطتها يف فهم واقع الدعوى وتقدير الدليل فيها.

ا واإلزام الطاعنني باملر�سوم وامل�سروفات  وطلبت يف ختام ردها رف�س الطعن مو�سوعاً

ومبلغ )2٥00ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة.

وعقب عليها الطاعنون بتاريخ 2017/7/12م متم�سكة مبا جاء يف �سحيفة الطعن.

وقررت املحكمة حجز الدعوى للحكم بجل�سة اليوم املبينة بالطالع.

املـحكـمة

الطعن قد  اإن  القانونية تبني  املداولة  املقرر وبعد  القا�سي  التقرير من  بعد تالوة 

. ا�ستوفى كافة اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكالاً
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ا  ومن حيث املو�سوع فاإن ما ينعيه الطاعنون على احلكم املطعون فيه قد جاء �سديداً

يف جممله ذلك اأن املادة )7/د( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )٨9/6( وتعديالته قد 

اإخالء  امل�ستاأجر  اأن يطلب من  العقد  انتهاء مدة  للموؤجر قبل  اأنه يجوز  ن�ست على 

اأو بزوجه  التجاري بنف�سه  للغر�س  املوؤجر  اإىل �سغل املحل  اإذا احتاج  املوؤجر  املحل 

اأو باأحد اأقاربه من الدرجة االأوىل حيث اأجاز القانون للموؤجرين ذلك ا�ستثناء من 

ا( طوال مدة �سريان العقد واإذا تقرر ذلك فاإن الق�ساء بعدم قبول  ن�س املادة )6مكرراً

دعوى الطاعنني لرفعها قبل االأوان ا�ستنادا اإىل وجود دعوى بني الطرفني بخ�سو�س 

ا للقانون ومن ثم يتعني نق�سه. جتديد العقد يكون خمالفاً

وحيث ثبت لدى املحكمة حاجة الطاعنني للمحل مو�سوع الدعوى ومن خالل اأوراق 

باملادة )260ر.ع( من قانون  املحكمة وعمالاً  فاإن  الطعن  املرفقة ب�سحيفة  الدعوى 

�ساحلة  الدعوى  كون  املو�سوع  يف  للحكم  تت�سدى  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

�سدها  املطعون  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  وتق�سي  للحكم 

واإلزامها  ال�سواغل واالأ�سخا�س  ا من  املوؤجر وت�سليمه الطاعنني خالياً باإخالء املحل 

امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكال,  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت 

6/جمادي  املوؤرخ  بنزوى  اال�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادر  )2017/3م(  رقم 

الثانية/143٨هـ املوافق ٥/مار�س/2017م, واحلكم من جديد باإلزام املطعون �سدها 

ا من ال�سواغل واالأ�سخا�س  م�ساريع .... للتجارة باالإخالء وت�سليم املحل املوؤجر خالياً

واإلزامها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنني.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2017/11/٨ م

ال�سوايف  حممد  بن  حميد  بن  �سامل  د.  القا�سي/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

, وعبـداهلل بن  اأ�سحاب الف�سيلة: را�سد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري  وع�سوية كل من 

حممــــــد ال�سيابــــي , ونا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , ود. حممد �سالح علي .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)262(

الطعن رقم 2016/196م 

اإخالء)رجوع- �سروط( 

ال ي�سرتط ملمار�سة حق الرجوع للماأجور حتقق التماثل يف هذه احلالة اأن تتحد  -

العني املوؤجرة مع مثيالتها املوؤجرات يف نف�س املكان واإمنا يكفي يف ذلك اأن تتوافر 

اأوجه التماثل بينهما ولو اختلفتا من حيث املوقع وعدد الوحدات على اأن يراعى 

ما قد يوجد ينهما من فروق موؤثرة على حتديد مقدار االأجرة.

الوقائع 

تتلخ�س الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق اإن الطاعنة قد 

اأقامت دعواها اأمام املحكمة االبتدائية مب�سقط طلبت فيها اإخالء املدعى عليها من 

العقار مو�سوع  الدعوى و�سداد االأجرة املرتتبة عليها عن �سهر 12/ 2013 م مبلغ ) 

90 رع ( واإلزامها بدفع االأجرة املرتتبة عليها للمحل بواقع ) 200 ر ع ( من تاريخ 1 

/1 / 2014 م وحتى تاريخ االإخالء الفعلي والزامها ب�سيانة املحل املوؤجر واإعادته 

على حاله ال�سابق وب�سداد فواتري الكهرباء واملاء والهاتف وال�سرف ال�سحي واإلزامها 

بامل�ساريف الدعوى ومبلغ ) 1000 ر ع ( مقابل اأتعاب املحاماة .

على �سند من القول اإن املدعى عليها ا�ستاأجرت العقار اململوك للمدعية  مبوجب عقد 

االإيجار  رقم ) .... ( رقم املحل    )... /.. ( باأجرة �سهرية ) 90 رع (  تدفع �سهريا 

مع بداية كل �سهر اإال ان املدعي عليها توقفت عن �سداد االأجرة من تاريخ 1 / 12 / 

2013 م بالرغم من �سغلها للمحل و�سدور قرار من اللجنة الرئي�سية خلطة احللول 

القانونية لرفع القيمة االإيجارية لعقارات االأوقاف برفع القيمة االإيجارية للمحل 

اإىل ) 200 رع ( من تاريخ   1 / 4 / 2014 م اإال اأن املدعى عليها مل تلتزم بال�سداد 

ومل تخل املحل نهاية مدة العقد مما اأ�سطر املدعية اإىل رفع دعواها املاثلة للحكم 
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لها بطلباتها ال�سالفة البيان .

 وبجل�سة 17 / 4 / 2016 حكمت حمكمة اأول درجة برف�س الدعوى واإلزام رافعها 

امل�ساريف وخم�سمائة ريال عماين ) ٥00 ر.ع ( اأتعاب املحاماة. 

موؤ�س�سة حكمها اإن املدعى عليها توخت احلكم عليها باالإخالء عندما قدمت ما يفيد 

�سدادها القيمة االإيجارية بجل�سة27 / 3 / 2016 م مبلغ ) 2٥20 ر ع ( كما �سددت 

للمدعى  املدعية  اإخطار  يفيد  ما  الدعوى خلت  اأوراق  اأن  الق�سائية كما  امل�ساريف 

عليها رغبتها يف عدم جتديد العقد قبل ثالثة اأ�سهر واملطالبة منه باالإخالء للعني 

معه  تق�سي  مما  تلقائيا   جتدد  قد  االإيجار  عقد  معه  يكون  الذي  االأمر  املوؤجرة 

املحكمة بتجديد العقد ملدة مماثلة بذات ال�سروط و بذات القيمة االإيجارية.

مل تر�س املحكوم عليها بهذا احلكم فاأ�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف والتي بدورها 

قبلت اال�ستئناف �سكال ورف�سته مو�سوعا واأيدت احلكم امل�ستاأنف واألزمت امل�ستاأنف 

بامل�ساريف.

موؤ�س�سة حكمها على نف�س االأ�سباب الواردة يف احلكم االبتدائي ب�ساأن رف�س الدعوى.

حيث  املاثل  بالطعن  بالنق�س  فيه  فطعنت  احلكم  بذلك  عليها  املحكوم  تر�س  مل 

واأرفق  الطعن  باأ�سباب  �سرها  الأمانة  العلياء  املحكمة  لدى  املقبول  حماميها  تقدم 

�سند الوكالة و�سدد الر�سم والكفالة واأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت 

الطلب  فيها  وانتهى  العلياء  املحكمة  اأمام  املقبول  املحامي  من  موقعه  مبذكرة  عليها 

اإىل احلكم برف�س الطعن لعدم ا�ستناده على �سند من الواقع والقانون. فعقبت عليها 

الطاعنة مبذكرة �سممت فيها على ما جاء ب�سحيفة طعنها.

اأ�سـبـاب الطـعـن :

حيث اأقيم الطعن على �سبب وحيد نعت الطاعنة مبجمل اأوجهه على احلكم املطعون 

للقانون واخلطاأ يف تطبيقه وتف�سريه واالإخالل بحق  فيه ببطالن احلكم ملخالفته 

الدفاع والف�ساد يف اال�ستدالل على �سند من القول باأن احلكم االبتدائي املوؤيد باحلكم 

املطعون فيه خالف ن�س املادة ) 601 ( من قانون املعامالت املدنية والتجارية والتي 

ن�ست )) ال ي�سلح اإيجار الوقف الأقل من اأجرة املثل اإال بغنب ي�سري ويلزم امل�ستاأجر 

باإمتام اأجر املثل ودفع ما نق�س منه عن املدة املا�سية (( ويجب اإنزال حكم هذه املادة 

املثل  اأجرة  بحث  املو�سوع  حمكمتي  اأمام  الطاعنة  طلبت  وقد  الدعوى  واقعة  على 
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للعقار املوؤجر على نحو جازم وبن�س قانوين اأال ان كل من املحكمتني تخلت عن بحثه 

والتحقق منه فلو حتقق هذا الدفع لتغري وجه الراأي يف الدعوى وحيث جاءت اأ�سباب 

حكم حمكمة اال�ستئناف معتمدة الأ�سباب حكم حمكمة اأول درجة ومل ترد على هذا 

الطلب واأن موؤدى ن�س املادة ) 172 ( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية هو اأن 

ينفهم احلكم طلبات اخل�سوم ومرماها وحملها حتى يتمكن من الف�سل فيها. واإذا كان 

احلكم اأ�سار اإىل اأن طلبات الطاعنة ين�سب حول قرار معني وهو يف واقع االأمر لي�س 

كذلك فاإن هذا يعترب ق�سورا يف االأ�سباب الواقعية للحكم توؤدي اإىل بطالنه ذلك 

اأ�س�ست ق�ساءها بالن�سبة لطلب الزيادة يف االأجرة بالرف�س  اأول درجة  اأن حمكمة 

بناء على اأن العقد جتدد بذات االأجرة وملا كان هذا اال�ستدالل لي�س له اأ�سل ثابت 

يف اأوراق الدعوى حيث مل تقدم املطعون �سدها عقد اإيجار ملدة جديدة بعد انتهاء 

العقد ال�سابق الذي انتهت مدته منذ 31 / 12 / 2013 م فيه اأتفاق على ذات االأجرة 

ال�سابقة وحيث اأن املطعون �سدها مل ت�ستجب لطلب الطاعنة يف زيادة االأجرة مبا 

يعادل اأجرة املثل ومل تقدم بطلب جتديد عقد االإيجار بل امتنعت عن �سداد االأجرة 

منذ 31 / 12 / 2013 م االأمر الذي يكون معه احلكم املطعون فيه ي�سوبه الق�سور 

املبطل واالإخالل بحق الدفاع والف�ساد يف اال�ستدالل ملخالفته للقانون يف تطبيقه 

مما ي�ستوجب نق�سه,

 و يف ختام �سحيفة طعنها طلبت الطاعنة بقبول الطعن �سكال ويف مو�سوعه بنق�س 

احلكم املطعون فيه واإحالته اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لنحكم فيه من جديد 

بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجات 

التقا�سي .

٥ / ربيع االأول / 143٨ هــ املوافق 4 / 1 / 2017 م قررت املحكمة وقف  وبتاريخ 

تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف مو�سوع الطعن. 

املـحكـمة 

حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فيكون بذلك مقبول من حيث ال�سكل.

ومن حيث املو�سوع فاإن النعي الذي �ساقته الطاعنة على احلكم املطعون فيه ب�سببه 

الوحيد املف�سل ب�سدر هذا احلكم نعي يف حمله ذلك اأنه  ملا كان املق�سود باأجرة املثل 

بقدر  الوجوه  جميع  من  مماثال  كان  ما  كل  هو  والق�ساء  الفقه  عليه  جرى  ما  على 

االإمكان بني عني النزاع وعني املثل وكان من واقع النزاع اأن الطاعنة  ذكرت يف �سرح 
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دعواها اأنها طلبت من املطعون �سدها رفع القيمة االإيجارية للمحل الأنه ال يعقل اأن 

ا »90 رع » ملثل العني املوؤجرة داخل حدود حمافظة  تكون االأجرة ت�سعني رياالاً عمانيًّ

م�سقط ذلك اأنه  ال ي�سرتط لتحقق التماثل يف هذه احلالة اأن تتحد العني املوؤجرة 

مع مثيالتها املوؤجرات يف نف�س املكان واإمنا يكفي ذلك اأن تتوافر اأوجه التماثل بينهما 

ولو اختلفتا من حيث املوقع وعدد الوحدات على اأن يراعى ما قد يوجد ينهما من 

فروق موؤثرة على حتديد مقدار االأجرة وملا كان هذه امل�سائل من امل�سائل الواقعية 

التي ت�ستقل بها حمكمة املو�سوع للوقوف على عني التداعي ومقارنتها مبثيالتها اأو 

اال�ستعانة باأهل اخلربة يف ذلك وحيث اأن احلكم املطعون فيه املوؤيد حلكم حمكمة 

القانون  تطبيق  يف  اأخطاأ  قد  بذلك  يكون  فاإنه  النظر  هذا  خالف  قد  درجة  اأول 

املحكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة  نق�سه  ي�ستوجب  مما  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  و�سابه 

اإلزام املطعون  اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون ر�سوم مع  التي 

�سدها بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة عمال بن�س املواد » 2٥9 و 261 » من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

 حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى ملحكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون ر�سوم 

واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 201٨/1/3 م

   , ال�سوايف  حممد  بن  حميد  بن  �سامل  د.  القا�سي/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة : را�سد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري , وعبـداهلل بن 

حممــــــد ال�سيابــــي , ونا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري, و�سالح الدين حممد غندور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )263(

 الطعن 2017/11٨م

حكم ا�ستئناف )تاأييد - حكم ابتدائي -  اإغفال - نق�س( 

اأ�سبابه ومل يناق�س  - اأول درجة بذات  بتاأييد حكم  املطعون فيه  اكتفى احلكم   

املبطل  بالق�سور  ا  م�سوباً يكون  فاإنه  عليه  يرد  ومل  ميح�سه  ومل  الطاعنة  دفاع 

وخمالاً بحق الدفاع لعدم حتقيقه واقعة االإخالء اإذ يجب اأن يكون احلكم جازما 

احلكم  اأيده  والذي  امل�ستاأنف  احلكم  اإليه  انتهى  كما  ولي�س  النزاع  ملادة  ا  قاطعاً

ا. املطعون فيه االأمر الذي تتجه معه هذه املحكمة اإىل نق�سه جزئياً

الوقائع 

املطعون  اإن  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتلخ�س 

�سده/ ....  اأقام الدعوى االبتدائية رقم )٥90 ــ 2016/1٥069م( اأمام املحكمة 

باإخالء  باإلزامها  ا  .... �س.م.م مطالباً موؤ�س�سة  الطاعنة/  االبتدائية مب�سقط �سد 

العني املوؤجرة وت�سليمها خالية من ال�سواغل واأن توؤدي ملوكليه مبلغ وقدره )6000ر.ع( 

�ستة اآالف ريال عماين االأجرة امل�ستحقة عن اأ�سهر مايو ويونيو ويوليو/2016م وما 

ي�ستجد من اأجرة حتى تاريخ االإخالء الفعلي واإلزامها بدفع فواتري الكهرباء واملياه 

والزامها بالر�سوم ومبلغ )٥00ر.ع( مقابل اأتعاب املحاماة.

تطلب  فرعية  بدعوى  عليها  املدعى  وتقدمت  املذكورة  باملحكمة  الدعوى  تداولت 

ا مبلغ ثمانية اآالف ريال عماين  ا باأن ي�سدد للمدعية فرعيًّ احلكم باإلزام املدعي اأ�سليًّ

قيمة �سيانة مربدات الهواء وتعوي�سها عن االأ�سرار املادية الالحقة بها مببلغ ع�سرة 

اآالف ريال عماين.

عليها  املدعى  باإلزام  االأ�سلية  الدعوى  يف   : اأوالاً ق�ست  2017/2/26م  وبجل�سة 

للمدعي خالية  وت�سليمها  وال�سحيفة  االإيجار  بعقد  املبينة  املوؤجرة  العني  باإخالء 

من  االأ�سهر  عن  امل�ستحقة  املتاأخرة  االأجرة  توؤدي  وباأن  وال�سواغل  االأ�سخا�س  من 
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ا  ا وقدرة �ستة اآالف ريال عماين )6000ر.ع( �سهريًّ مايو وحتى يوليو )2016م( مبلغاً

املعجل  بالنفاذ  احلكم  وب�سمول  واملاء  الكهرباء  ا�ستهالك  قيمة  ب�سداد  واإلزامها 

واإلزامها بامل�ساريف ومبلغ مائة ريال عماين مقابل اأتعاب املحاماة.

ا: يف الدعوى الفرعية بعدم قبولها وحتميل رافعها بامل�ساريف موؤ�س�سة حكمها  ثانياً

على اأن البني من خالل امل�ستندات املرفقة مبلف الدعوى وجود العالقة االإيجارية 

بني املدعي واملدعى عليها منذ عام )2006م( وباإجارة �سهرية قدرها )2000ر.ع( 

مبوجب اآخر عقد جتدد بينهما ومل تذكر املدعى عليها ذلك ومل تذكر ما ورد يف 

دعوى  �سحيفة  يف  املبني  وفق  االأجرة  مبلغ  �سداد  عن  ف�سلها  من  الدعوى  �سحيفة 

بتاريخ  للمدعي  التداعي  حمل  العني  مفاتيح  بت�سليم  قيامها  كذلك  وثبت  املدعي 

فاإن ذمتها  املدعي ومن ثم  واأقر به وكيل  اأفاد به ممثلها  ما  2016/11/17م وفيه 

ت�سحي م�سغولة بدين االأجرة وتلزم ب�سدادها للمدعي ويعد اإخالالاً من املدعى عليها 

بتنفيذ التزاماتها الناجتة عن العقد وعليه تق�سي املحكمة باإلزامها ب�سداد االأجرة 

ا�ستهالكها  ومقابل  الفعلي  االإخالء  تاريخ  حتى  اأجرة  من  ي�ستجد  وما  امل�ستحقة 

للكهرباء واملياه خالل �سغلها للعني املوؤجرة.

بتاريخ  املدعي  لوكيل  العني  مفتاح  بت�سليم  قامت  اأنها  من  ذلك  يف  يقدح  وال 

حال  ويف  للعني  الفعلي  باالإخالء  قامت  اأنها  للمحكمة  يثبت  فلم  2016/11/17م 

ثبوت اأن ذلك التاريخ هو تاريخ االإخالء فتح�سب االأجرة مبوجبه وتكتفي املحكمة 

بتف�سيل ذلك يف االأ�سباب دون املنطوق.

ا موؤ�س�سة وقدمت �سحيفة  اأن املدعية فرعيًّ واأما عن الدعوى الفرعية فاإن الثابت 

املبلغ  تتجاوز  فيها  الواردة  املطالبات  وكانت  ممثلها  قبل  من  الفرعية  الدعوى 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  املعدلة  املحاماة  قانون  من   )31( املادة  ن�س  وفق  املذكور 

)200٨/7٨م( وعليه فال يجوز رفع الدعوى اإال عن طريق حمام اأما وقد رفعت من 

غري حمام فاإن املحكمة تق�سي بعدم قبول الدعوى وتتعر�س املحكمة لذلك من تلقاء 

نف�سها لتعلق ذلك بالنظام العام.

وحيث اإن احلكم املذكور مل ي�سادف قبوالاً لدى املوؤ�س�سة املحكوم عليها فقد ا�ستاأنفته 

اال�ستئناف  بقبول  2017/4/30م ق�ست  وبتاريخ  اال�ستئناف مب�سقط  لدى حمكمة 

�سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام امل�ستاأنف امل�ساريف ورف�ست 

طلب وقف التنفيذ.
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ب�سحيفتها  املاثل  الطعن  عليه  فاأقامت  امل�ستاأنفة  لدى  قبوالاً  احلكم  ذلك  ينل  فلم 

املوقعة من املحامي/.... من مكتب/ .... للمحاماة واال�ست�سارات القانونية املقبول 

للرتافع اأمام املحكمة العليا فاأودعها مع �سند وكالته لدى اأمانة �سر املحكمة بتاريخ 

2017/٥/24م وقدم ما يفيد ا�ستكمال االإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�ساأن.

نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب التالية:

: اخلطاأ يف فهم وتطبيق القانون, وذلك من حيث خمالفة احلكم املطعون فيه يف  اأوالاً

اأ�سبابه لن�س املادة )1٥( من قانون االإثبات والتي ن�ست على حجية املحرر العريف يف 

االإثبات وباإلزاميته للخ�سم الذي مل يطعن عليه باالإنكار وكانت الطاعنة قد قدمت 

بــ ....)املطعون  املنا�سبات  اأول درجة �سورة من حم�سر ا�ستالم قاعة  اأمام حمكمة 

مت  2016/11/17م  وبتاريخ  العقد  انتهاء  بعد  ....)الطاعنة(  �سركة  من  �سده( 

اإثبات حالة القاعة ح�سب ال�سور املرفقة وا�ستالم عدد )6( مكيفات ا�سبلت  وعدد 

)1( مكيف �سباك وا�ستالم مفتاح الباب الرئي�سي للقاعة واملكتب واملطبخ وجاء بذيل 

حم�سر اال�ستالم ا�سم وتوقيع حما�سب .... وخامت .....

وعلى الرغم من احلجية املطلقة لهذا املحرر العريف يف االإثبات وقوته وعلى الرغم 

املطعون  ا�ستالم  اإثبات  وقوته  االإثبات  يف  العريف  املحرر  لهذا  املطلقة  احلجية  من 

وعدم  املحا�سب  وتوقيع  بخامته  املذيل  التداعي(  )مو�سوع  املنا�سبات  لقاعة  �سده 

اإنكار هذا املحرر فقد اأهمله حكم حمكمة اأول درجة الذي �سايره احلكم اال�ستئنايف 

وق�سى باإلزام املدعى عليها ب�سداد االأجرة حتى امتام االإخالء الفعلي للمكان االأمر 

فاإن  ال�سابق  الدفاع  ب�سحة  ويقطع  القانون  مبخالفة  الطعني  احلكم  يو�سم  الذي 

تاأثري  له  امل�ستند  اخل�سوم  اأحد  تقدمي  اأن  على  ا�ستقرت  قد  العليا  املحكمة  اأحكام 

على م�سار الدعوى موؤداه: يجب على املحكمة اأن تتعر�س لهذا امل�ستند وتبدي راأيها 

ا بالق�سور. ا وخمالفة ذلك يكون حكم م�سوباً ا اأو اإيجاباً يف داللته �سلباً

ويعا�سد الدفاع ال�سابق اإن املدعي )املطعون �سده( قام بتاريخ 2016/٥/٨م بتوجيه 

اإنذار للطاعنة بعدم رغبته يف جتديد عقد االإيجار.

املدنية  االإجراءات  قانون  املادة )172( من  لن�س  فيه  املطعون  ـ خمالفة احلكم  ب 

التي  باالأ�سباب  ا  مكتفياً االبتدائي  احلكم  تاأييد  اإىل  ذهب  عندما  وذلك  والتجارية 

ال�سبب  من   )2( البند  يف  قررت  قد  الطاعنة  اأن  بالرغم  االأخري  احلكم  عليها  بني 
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االأول ب�سحيفة اال�ستئناف �سدور احلكم االبتدائي باملخالفة لن�س املادتني )1٥6 

و167( من قانون املعامالت املدنية.

املوؤرخة  االإيجار  اتفاقية  من   )12( للبند  �سدر  قد  درجة  اأول  حكم  اإن  كما 

2006/9/24م والتي ن�ست على اأنه )يلتزم الطرف االأول باإجراء ال�سيانة الدورية 

فاتورة  �سداد  مع  االأمر  لزم  اإذا  ال�سنة  يف  مرات  خم�س  بواقع  التربيد  االأجهزة 

الكهرباء واملياه(.

ا: بطالن اإجراءات احلكم املطعون فيه: وذلك اأن حمكمة اال�ستئناف مل تكلف  ثانياً

�سحيفة  يف  قررت  الطاعنة  وكانت  اال�ستئناف  اأ�سباب  على  الرد  عنا�سر  نف�سها 

ا بجل�سة 2016/11/13م  ا متهيدياً اال�ستئناف باأن حمكمة اأول درجة قد اأ�سدرت حكماً

ا يف مو�سوع اإخطار املدعى  باإحالة الدعوى للتحقيق بناء على طلب املدعية فرعيًّ

ا باإجراء ال�سيانة للمكيفات وعدم قيام االأخري بها واالأ�سرار التي حلقت  عليه فرعيًّ

بها من جراء ذلك وتقدير التعوي�س اجلابر لها.

ولكن املحكمة عدلت عن هذا االإجراء من تلقاء نف�سها خمالفة لن�س املادة )٨( من 

قانون االإثبات دون اأن تثبت ذلك العدول مبح�سر اجلل�سة رغم اأن طلب التحقيق كان 

ا يف �سحيفة دعواها الفرعية. من قبل املدعية فرعيًّ

كما تناق�ست حيثيات احلكم االبتدائي واملوؤيد من احلكم املطعون فيه مع منطوقه 

حيث جاء يف احليثيات )يف حالة ثبوت اأن ذلك التاريخ هو تاريخ االإخالء فتح�سب 

وما  االأجرة  ب�سداد  عليها  املدعى  )اإلزام  على  املنطوق  يف  ون�س  مبوجب(  االأجرة 

ي�ستجد حتى متام االإخالء(.

وحيث اإن ما �سطره احلكم االبتدائي يف حيثياته من عدم حتديد االإخالء الفعلي 

الحتمالية  باطالاً  �سار  احلكم  اأن  يعني  ذلك  واحتمالية  االأفراح  �سالة  وت�سليم 

االإخالء وت�سليم حمل عقد االإيجار للموؤجر.

. وطلبت يف ختام �سحيفتها قبول الطعن �سكالاً

ا حلني الف�سل يف  1ـ بوقف اإجراءات تنفيذ احلكم املطعون فيه موؤقتاً ويف املو�سوع: 

مو�سوع الطعن.

ا: بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى للمحكمة التي اأ�سدرته لتحكم  2ـ اأ�سليًّ

فيها بهيئة مغايرة ورد الكفالة.
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ا: بالت�سدي للحكم املطعون فيه واإلغائه. 3ـ احتياطياً

حماميه/  فاأودع  2017/7/27م  بتاريخ  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اأعلن  وقد 

هذه  لدى  للرتافع  املقبول  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة   .... مكتب/  من   ....

2007/٨/13م مذكرة بدفاعه مع �سند وكالته  املحكمة اأمانة �سر املحكمة بتاريخ 

حيث جاء فيها.

الطاعنة  قبل  من  املقدمة  ال�سحيفة  اإن  حيث  الطعن  نظر  جواز  بعدم  ندفع   : اأوالاً

معلنة ملحكمة ا�ستئناف م�سقط ولي�س للمحكمة العليا.

اأ�سار  حيث  النزاع  مبو�سوع  لها  عالقة  ال  قانونية  ا  ن�سو�ساً الطاعنة  تناولت  ا:  ثانياً

ا( من قانون االإيجارات وكذا املادة )7( من نف�س القانون والتي  اإىل املادة )6 مكرراً

ا باأن  تتحدث عن نهاية عقد االإيجار ذلك اأن ت�سليم املفتاح ال يعني اإخالء العني فعلياً

املفتاح �سلم بتاريخ 2016/11/17م بينما كان الف�سل يف ال�سداد منذ مايو )2016م( 

اأن  اأي  اأ�سهر  وبح�ساب االأجرة املتاأخرة يكون الف�سل عن مايو وحتى نوفمرب �سبعة 

جملة املتاأخرات عن هذه الفرتة )14000ر.ع( اإ�سافة اإىل ما ي�ستجد من اأجرة.

عدم  اإىل  ي�سري  املفتاح  ت�سليم  ذكرت  االبتدائية  املحكمة  اإن  ا  �سحيحاً لي�س  ا:  ثالثاً

)ويف  اأ�سافت  االبتدائية  املحكمة  اإن  حيث  التكملة  الطاعنة  يرتث  ولقد  االإخالء 

وتكتفي  مبوجبه  االأجرة  فتح�سب  االإخالء  تاريخ  هو  التاريخ  ذلك  اأن  ثبوت  حال 

املحكمة بتف�سيل ذلك يف االأ�سباب دون املنطوق ...اأنتهى(.

ا: ال عالقة لن�س املادة )172( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية مبا هو  رابعاً

املادة �سالفة الذكر وما  اإنه ال يوجد ارتباط بني  اأمام عدالة املحكمة ثم  مطروح 

هو من�سو�س عليه يف العقد املوقع بني اأطراف النزاع مع االتفاق مع الطاعنة علي 

كالتايل:  ن�سه  جاء  االتفاقية  من   )12( البند  ولكن  املتعاقدين  �سريعة  العقد  اأن 

الهواء(  )مكيفات  التربيد  جلهاز  الدورية  ال�سيانة  باإجراء  االأول  الطرف  )يلتزم 

بواقع )٥( مرات يف ال�سنه اإذا لزم االأمر مع �سداد فاتورة  الكهرباء واملياه(.

معنى هذا اأن �سيانة املكيفات تكون من قبل الطرف االأول وال يحق للطرف الثاين 

القيام بذلك وحتى هذا يتم اإذا لزم االأمر اأما املاء في�ستخرج من بئر ولي�ست هنالك 

فواتري والكهرباء ت�سدد من قبل الطاعنة.
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ا: الطاعنة تناق�س نف�سها اإذ اأنها زعمت اإن املحكمة مل ت�سبب رف�سها للدعوى  خام�ساً

الذي  االإجراء  اإن  حيث  االإثبات  قانون  املحكمة  ت�سبيب  بعدها  ذكر  ثم  الفرعية 

املادة )21( من  ا لن�س وجوبي �سريح وهو ن�س  ال�سابق كان خمالفاً القا�سي  اتخذه 

قانون املحاماة والتي توجب رفع الدعوى من قبل حمام اإذا جتاوزت قيمة الدعوى 

خم�سة ع�سر األف ريال عماين وهو ت�سبيب ال ي�سوبه اأي ق�سور.

حكمها  ومنطوق  االبتدائية  املحكمة  حيثيات  بني  تناق�س  هناك  لي�س  ا:  �ساد�ساً

املذكرة رف�س  املحكمة االبتدائية وطلب يف ختام  ال�سادر من  والفي�سل هو احلكم 

الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه وحتميل الطاعنة ر�سوم وم�ساريف الدعوى عن 

الدرجات الثالث واأتعاب املحاماة البالغ قدرها )2٥00ر.ع(.

والطلبات  باالأ�سباب  متم�سكة  2017/10٨/1م  بتاريخ  الطاعنة  عليها  عقبت  ثم 

الواردة ب�سحيفة الطعن معقبة باأن كل ردود املطعون �سده هي حم�س اأقوال مر�سلة 

ال ي�ساندها دليل اأو يعا�سدها ن�س قانوين يذود عنها الطاعنة التي �سطرت ب�سحيفة 

الطعن.

تعقيبها  واأكدت يف  التعقيب  2017/10/22م مبذكرة  بتاريخ  املطعون �سده  واأعلن 

املودع بتاريخ 2017/10/30م على ردها ال�سابق واأن كل ما اأثري ال يقدح يف �سالمة 

اأمد النزاع وعلى الطاعنة  اإطالة  احلكم املطعون فيه وهو جمرد جدل يق�سد فيه 

�سداد اأجرة ال�سهور من �سهر )2016/٥م( وحتى 2016/11/17م.

املـحكـمة 

الطعن قد  اإن  القانونية تبني  املداولة  املقرر وبعد  القا�سي  التقرير من  بعد تالوة 

. ا�ستوفى كافة اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكالاً

جاءت  قد  املتقدمة  باالأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  فاإن  املو�سوع  وعن 

�سديدة يف جمملها ذلك اأن املقرر قانوناًا اأنه واإن كان ملحكمة املو�سوع �سلطة حت�سيل 

فهم الواقع يف الدعوى وتقدير اأدلتها اإال اأن ذلك م�سروط باأن توؤ�س�س ق�ساءها على 

اأ�سباب جلية وا�سحة تف�سح فيها عن م�سادر االأدلة التي كونت منها عقيدتها وبنت 

يتاأتى  حتى  تقديرها  عليه  تنزل  ثم  االأوراق  من  ال�سحيح  وماأخذها  حكمها  عليه 

اأ�سبابه  فيه من حيث كفاية  املطعون  رقابتها على احلكم  اأن تعمل  العليا  للمحكمة 

وماأخذها من االأوراق واأنها توؤدي اإىل ما اأنتهى اإليه من نتيجة.
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اأهم  عن  اأ�سدرته  التي  املحكمة  تخلت  اإذا  باحلكم  املبطل  الق�سور  �سائبة  وتلحق 

واجباتها ومتحي�س دفاع اخل�سم وفهم املراد منه ثم اإنزال حكم القانون عليه �سواء 

ما  على  اخل�سم  دلل  مب�ستند  اأو  املكتوبة  اأو  ال�سفوية  باملرافعة  الدفاع  هذا  جاء 

ت�سمنه من دفاع وال يكفي اأن تت�سدى املحكمة لدفاع اخل�سم واإمنا يجب اأن تتفهم 

ا مع حقيقة وواقع الدفاع. مرماه ليكون ردها عليه متوافقاً

اأمام حمكمتي املو�سوع باأنها قد اأخلت املحل  اأن الطاعنة قد دفعت  وملا كان الثابت 

حما�سب  من  ا  موقعاً ا  عرفياً ا  م�ستنداً بذلك  وقدمت  2016/11/17م  بتاريخ  املوؤجر 

ا ا�ستئنافها وطعنها. املطعون �سده وجلعت ذلك �سبباً

وحيث اإن احلكم املطعون فيه قد اكتفى بتاأييد حكم اأول درجة بذات اأ�سبابه ومل 

ا بالق�سور املبطل  يناق�س دفاع الطاعنة ومل ميح�سه ومل يرد عليه فاإنه يكون م�سوباً

يكون احلكم جازما  اأن  اإذ يجب  االإخالء  واقعة  لعدم حتقيقه  الدفاع  وخمالاً بحق 

ا ملادة النزاع ولي�س كما انتهى اإليه احلكم امل�ستاأنف والذي اأيده احلكم املطعون  قاطعاً

بالدعوى  يتعلق  فيما  ا  جزئياً نق�سه  اإىل  املحكمة  هذه  معه  تتجه  الذي  االأمر  فيه 

االأ�سلية وتاأييده فيما عدا ذلك واإحالته يف ذلك اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم 

فيه بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

ا فيما يتعلق  املو�سوع بنق�س احلكم جزئياً الطعن �سكال, ويف  املحكمة بقبول  حكمت 

ورد  بامل�ساريف  �سده  املطعون  واإلزام  ذلك  عدا  فيما  وتاأييده  االأ�سلية  الدعوى  يف 

الكفالة للطاعنة.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 201٨/2/7 م

 , ال�سوايف  حممد  بن  حميد  بن  �سامل  د.  القا�سي/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة : را�سد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري , وعبـداهلل بن 

حممــــــد ال�سيابــــي , ونا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري, و�سالح الدين حممد غندور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )264(

 الطعن 2017/60م

عقد اإيجار) متديد – حمكمة- اأجرة- زيادة( 

االأجرة وال  - زيادة  االإيجار بدون  املوؤجر بتمديد عقد  اإلزام  للمحكمة  ال يحق 

ما  فاإن  املوؤجرة  بها  طالبت  التي  االأجرة  يف  الزيادة  بقبول  للم�ستاأجرة  اإلزام 

خل�س اإليه احلكم املطعون فيه برف�س طلب الزيادة يف االأجرة هو تقرير خاطئ 

قانوناًا واإن احلكم برف�س طلب زيادة االأجرة اأيا كان قدرها هو خمالف للقانون 

اأن املطعون �سده قد ارت�سى احلكم ال�سادر من  وال ي�سار الطاعن بطعنه, ذلك 

حمكمة اأول درجة.

الوقائع 

تتلخ�س الوقائع ح�سبما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق املرفقة مبلف 

الدعوى اإن مالك املوؤ�س�سة اأقامها قبل املدعى عليها )....( مبوجب �سحيفة معلنة 

االبتدائية  املحكمة  �سر  اأمانة  واودعت  جتاري  )201٥/6م(  برقم  قيدت  قانوناًا 

باخلابورة بتاريخ 201٥/2/1م طالبت من خاللها الزام املدعى عليها بتجديد عقد 

االإيجار ملدة �سنتني, وذلك ب�سبب تعنت املدعى عليها ورف�سها لتجديد العقد مما اأدى 

اإىل انقطاع اأكرث من خم�سة �سهور دون اال�ستفادة من عقد االإيجار وال�سماح باإيداع 

ال�سهور  اإيجار  مع  ا�ستالمها  عليها  املدعى  رف�ست  التي  امل�ستحقة  االإيجارات  قيمة 

القادمة اإىل حني الف�سل يف الدعوى واإلزام املدعى عليها بتحميل كافة امل�ساريف 

لتجديد العقد.

على �سند من القول اإن املدعية موؤ�س�سة فردية جتارية م�ستاأجرة للمحل رقم )...( 

من املدعى عليها يف بناية .... منذ اأكرث من خم�س �سنوات مبوجب عقود اإيجار جتدد 

ا  اإيجار رقم )...( نظري اأجرة وقدره مائة ريال عماين �سهريًّ ا واآخرها عقد  �سنوياً

مندوب  مع  التوا�سل  ومت  2014/12/27م  وحتى  2013/12/2٨م  من  الفرتة  عن 
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العقد  جتديد  رف�س  كما  االإيجار  ا�ستالم  رف�س  ولكن  االإيجار  لدفع  عليها  املدعى 

البلدي وحترير خمالفة وغلق املحل  اإىل عدم جتديد الرتخي�س  اأدى  املنتهي مما 

وادى اإىل تعطيل بع�س امل�سالح مع الدوائر احلكومية وتعر�ست املدعية اإىل خ�سائر 

تزيد عن ثالثة اآالف ريال عماين وختمت طلباتها ح�سب ما جاء بال�سحيفة رافقت 

�سورة من عقد االإيجار واإي�ساالت �سداد االأجرة املقدرة مبائة ريال عماين عن �سهر 

)2014/12م(.

وحيث اأدرج تداول نظر الدعوى اأمام حمكمة اأول درجة على النحو الثابت مبحا�سر 

اأقامت املدعى عليها دعوى فرعية مبوجب �سحيفة معلنة طلبت من  جل�ساتها, كما 

ال�سهري  االإيجار  زيادة  مع  واحدة  �سنة  ملدة  االإيجارية  العالقة  جتديد  خاللها 

ا  وفقاً االإيجار  بدفع  املوؤ�س�سة  مالك  واإلزام  ريال  مائة  زيادة  بواقع  املوؤجر  للمحل 

ا للمادة )1/6( من املر�سوم ال�سلطاين يف )٨9/6( املعدل  لهذه الزيادة وذلك طبقاً

باملر�سوم ال�سلطاين )2010/107م(.

باإلزام  والفرعية  االأ�سلية  بني  الدعوى  يف  املحكمة  ق�ست  201٥/3/3م  وبجل�سة 

دار ال�سفوة بتجديد عقد االإيجار حمل الدعوى مع زيادة االأجرة اإىل مائة و�سبعة 

ا واإلزامها بامل�ساريف, وحيث اإن )....( مل تر�س بهذا  رياالت عمانية )107( �سهريًّ

احلكم فطعنت عليه باال�ستئناف مبوجب �سحيفة معلنة اودعت اأمانة �سر املحكمة 

وبتعديله  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  احلكم  ختامها  يف  طلبت  201٥/4/2م  بتاريخ 

2014/12/2٨م  والق�ساء بتجديد العالقة االإيجارية ملدة �سنة واحدة تبداأ من 

وتنتهي يف 201٥/12/27م مع زيادة االأجرة للمحل رقم )...( اإىل مبلغ مائتي ريال 

عماين )200ر.ع( من تاريخ متديد العقد ال�سابق واإلزام امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف 

ومبلغ )٥00ر.ع اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي.

وحيث ادرج اال�ستئناف اأمام حمكمة اال�ستئناف بهيئة �سابقة وبجل�سة 201٥/6/24م 

ال�سابق  احلكم  وتاأييد  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول  املحكمة  حكمت 

والزمت امل�ستاأنفة بامل�ساريف.

اأمام املحكمة العليا ب�سحيفة  وحيث مل تر�س امل�ستاأنفة بهذا احلكم فطعنت عليه 

اأودعت اأمانة �سر املحكمة بالطعن رقم )201٥/1٥7م( بدائرة االإيجارات وبجل�سة 

2016/4/6م ق�ست املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون 

فيه واإحالة الدعوى ملحكمة ا�ستئناف �سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة 
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اأمام  اال�ستئناف  نظر  اأعيد  وحيث  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  ر�سوم  وبدون 

2017/2/12م ح�سرت امل�ستاأنفة بوكيل عنها  هذه املحكمة بهيئة مغايرة بجل�سة 

ختامها  يف  طلب  املحكمة  عليها  اطلعت  مذكرة  قدم  الذي  �سدها  امل�ستاأنف  وح�سر 

ا رف�س اال�ستئناف وتاأييد احلكم امل�ستاأنف. اأ�سليًّ

بامل�ساريف  امل�ستاأنف  اإلزام  مع  الدعوى  عنا�سر  لتحقيق  خبري  ندب  ا:  واحتياطيًّ

والغرامات املرتتبة وارفق �سورةاً من القانون رقم )1937/3م( وبتلك اجلل�سة قررت 

املحكمة حجز اال�ستئناف للحكم جلل�سة اليوم 2017/2/26م.

حددتها  التي  االإيجارية  القيمة  يف  بالزيادة  تر�س  مل  امل�ستاأجرة  كانت  وملا  هذا 

ا على غريها فاإنه ال يحق للمحكمة اإلزام املوؤجرة بتمديد  املوؤجرة ومل يرتا�سيا اأبداً

عقد االإيجار بدون زيادة االأجرة وال الزام امل�ستاأجرة بقبول الزيادة التي طلبتها 

املوؤجرة واإذ خالف احلكم امل�ستاأنف هذا النظر فاإن املحكمة تق�سي باإلغائه والق�ساء 

ا برف�س الدعوتني االأ�سلية والفرعية واإلزام كل منها مب�ساريف دعواه واإلزام  جمدداً

امل�ستاأنف �سدها مب�ساريف هذا اال�ستئناف.

فلم تر�س الطاعنة بهذا احلكم فطعنت عليه اأمام املحكمة العليا ب�سحيفة اودعتها 

اأمانة �سر املحكمة ووقع عليها املحامي/ ... من مكتب/ .... وقدم �سورة من الوكالة 

وما يفيد �سداد الر�سوم والكفالة, نعى فيها على احلكم املطعون فيه اخلطاأ يف تطبيق 

القانون بتحقيق اإذا ما كان هناك قاعدة قانونية واجبة التطبيق على النزاع الذي 

ا لهذه القاعدة القانونية,  ف�سل فيه احلكم املطعون فيه ومع ذلك �سدر احلكم خالفاً

وح�سب املادة )202( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية )ال ي�سار الطاعن بطعنه(.

وحيث اإن الثابت من احلكم املطعون فيه قد خل�س اإىل الق�ساء باإلغاء احلكم امل�ستاأنف 

برف�س  ا  جمدداً وق�سى  اإيجارات  )201٥/6م(  رقم  الفرعية  الدعوى  يف  ال�سادر 

الدعويني االأ�سلية والفرعية فاإنه يكون قد اأ�سر الطاعنة بطعنها كون حمكمة اأول 

الطاعنة  تر�س  ومل   %7 بواقع  لالأجرة  الزيادة  يف  الطاعنة  باأحقية  ق�ست  درجة 

اأو تعدله بالزيادة  اأن توؤيد هذا احلكم  بهذا احلكم وكان على حمكمة اال�ستئناف 

ال اأن تاأتي برف�س الدعوى وت�سر الطاعنة بطعنها الأنه مبوجب هذا احلكم ال يحق 

بحقوق  ا�سرار  هذا  ويف  �سنوات  عدة  مبرور  قانوناًا  مقررة  زيادة  اأي  طلب  للطاعنة 

العام  بالنظام  باعتبارها متعلقة  القانون  االآمرة يف  القواعد  الطاعنة وخروج عن 

الذي ال يجوز خمالفته.
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ا على ما تقدم يكون احلكم املطعون فيه بق�سائه �سالف الذكر قد خالف ما ن�س  وهدياً

التطبيق وبالتايل  الواجب  ال�سلطاين رقم )2010/107م( باعتباره  املر�سوم  عليه 

ا باالإلغاء, والتم�س الطاعن يف ختام  قد اأخطاأ احلكم املطعون فيه مما يجعله جديراً

فيه  املطعون  بنق�س احلكم  الق�ساء  املو�سوع  �سكالاً ويف  الطعن  �سحيفة طعنه قبول 

للطاعنة  والق�ساء  الطعن  ملو�سوع  والت�سدي  مغايرة  هيئة  )201٥/142م(  رقم 

ورد  املحاماة  اأتعاب  )400ر.ع(  ومبلغ  بامل�ساريف  �سدها  املطعون  واإلزام  بطلباتها 

الكفالة للطاعنة.

ا لعدم بنائه   وردت املطعون �سدها مبذكرة طالبت من خاللها رف�س الطعن مو�سوعاً

على اأ�سا�س �سليم من الواقع والقانون واإلزام الطاعنة بامل�ساريف واأتعاب املحاماة.

املـحكـمة 

حيث اإن الطعن قدم يف امليعاد القانوين وا�ستوفى املتطلبات ال�سكلية االأخرى وتق�س 

. املحكمة بقبوله �سكالاً

النعي  فاإن  اأ�سباب  من  الطعن  هذا  يف  الطاعنة  اأثارته  وفيما  املو�سوع  عن  وحيث 

للمادة  اأثارته الطاعنة مبخالفة احلكم املطعون فيه  بال�سبب االأول يف حمله فيما 

)202( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ذلك اأن احلكم االبتدائي ال�سادر 

بو�ساطة حمكمة اأول درجة قد ق�سى بتعديل االأجرة مببلغ )107ر.ع(.

)201٥/142م(  رقم  باال�ستئناف  عليه  فطعنت  احلكم  بهذا  الطاعنة  تر�س  ومل 

بنق�س  ق�ست  حيث  العليا  املحكمة  اأمام  احلكم  هذا  يف  الطعن  ومت  احلكم,  وتاأييد 

احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى لنظرها بهيئة مغايرة وحيث نظرت حمكمة ثاين 

درجة بهيئة مغايرة واأ�سدرت احلكم املطعون فيه بجل�سة يوم 26/فرباير/2017م, 

ا  وحكمت يف مو�سوع اال�ستئناف باإلغاء احلكم امل�ستاأنف فيما ق�سى به والق�ساء جمدداً

مب�ساريفها  فيهما  مدع  كل  واإلزام  والفرعية  االأ�سلية  املبتدئتني  الدعوتني  برف�س 

واإلزام امل�ستاأنف �سدها مب�ساريف اال�ستئناف.

االإجراءات  قانون  من   )202( املادة  خالف  قد  فيه  املطعون  احلكم  فاإن  وبالتايل 

املدنية والتجارية عندما ق�سى برف�س الدعوى الفرعية وخالف القانون حيث ال 

ا على حكم  ا اأو ا�ستئنافاً ي�سار الطاعن بطعنه ذلك اأن املطعون �سدها مل تبد اعرتا�ساً

حمكمة اأول درجة, مما يرتتب عليه بطالن احلكم ونق�سه.



– 144٥ –

ا للمادة )260(  وحيث اإن الدعوى �ساحلة للف�سل فيها فيتوجب على املحكمة طبقاً

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية احلكم يف مو�سوع الدعوى ذلك اأن الطعن 

ينظر للمرة الثانية اأمام املحكمة العليا.

وحيث اإن احلكم املطعون فيه قد خل�س اإىل رف�س الدعوتني االأ�سلية والفرعية فقد 

�سابه التناق�س يف اأن الطرفني قد توافقا على جتديد عقد االإيجار ومع ذلك حكمت 

بالنق�س  ا  م�سوباً ا  ومبهماً ا  متناق�ساً احلكم  وجاء  الفرعية  الدعوى  برف�س  املحكمة 

املدة  حيث  من  العقد  جتديد  على  يتوافقا  مل  الدعوى  طريف  اأن  ذلك  الت�سبيب  يف 

واإن الطاعن اأقام الدعوى الفرعية للمطالبة بتجديد العقد ملدة �سنة فيما جاءت 

طلبات املطعون �سده يف الدعوى االأ�سلية باملطالبة بتجديد العقد ملدة �سنتني.

وقد خلت االأوراق من اأي دليل ي�ستند اإليه املطعون �سده بتجديد العقد ملدة �سنتني, 

واإن عقد االإيجار ومنذ بداية االإيجار يتم جتديده ملدة �سنة وبالتايل كذلك يتعني 

رف�س طلب املطعون �سده واحلكم للطاعن يف الدعوى الفرعية بتجديد عقد االإيجار 

ملدة �سنة واحدة تبداأ من 2014/7/30م وتنتهي يف 201٥/7/29م.

وحيث عن طلب الطاعنة يف الدعوى الفرعية بزيادة االأجرة مببلغ )200ر.ع( واإن 

احلكم املطعون فيه قد اأخطاأ يف تطبيق القانون باعتبار اإن الزيادة قائمة على غري 

�سند ذلك اأن امل�ستاأجرة مل ترت�س الزيادة التي طالب بها املوؤجرة مببلغ )200ر.ع( 

االإيجار  عقد  بتمديد  املوؤجر  اإلزام  للمحكمة  يحق  ال  واإنه  )100ر.ع(  عن  بدالاً 

طالبت  التي  االأجرة  يف  الزيادة  بقبول  للم�ستاأجرة  اإلزام  وال  االأجرة  زيادة  بدون 

بها املوؤجرة فاإن ما خل�س اإليه احلكم املطعون فيه برف�س طلب الزيادة يف االأجرة 

اأيا كان قدرها هو  زيادة االأجرة  واإن احلكم برف�س طلب  هو تقرير خاطئ قانوناًا 

خمالف للقانون وال ي�سار الطاعن بطعنه, ذلك اأن املطعون �سده قد ارت�سى احلكم 

ال�سادر من حمكمة اأول درجة.

ومل يطعن فيه اأمام حمكمة اال�ستئناف واإن ما حكمت به حمكمة ثاين درجة بهيئة 

خمالف  هو  والفرعية  االأ�سلية  الدعوتني  برف�س  فيه  املطعون  احلكم  يف  مغايرة 

ي�سار  ال  بحيث  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )202( وللمادة  للقانون 

بطعنه.

)2010/107م(  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  لها  ي�سغ  مل  لالأجرة  الزيادة  اإن  وحيث 
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تبدو  )107ر.ع(  االأجرة  لت�سبح  بزيادة  املحكمة  به  ق�ست  ما  واأن  معنية  ا  حدوداً

مالئمة مع ظروف الدعوى.

ا ملا �سبق تق�سي املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم  وعليه ا�ستناداً

ا بتجديد عقد االإيجار حمل الدعوى ملدة �سنة واحدة  املطعون فيه والق�ساء جمدداً

من تاريخ انتهاء العقد ال�سابق باأجرة �سهرية مقدارها مائة و�سبعة رياالت عمانية 

واإلزام املطعون �سده امل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب

 حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال, ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء 

�سهرية  وباأجرة  واحدة  �سنة  ملدة  الدعوى  حمل  االإيجار  عقد  بتجديد  ا  جمدداً

مقدارها مائة و�سبعة رياالت عمانية واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف ورد الكفالة 

للطاعنة.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 201٨/2/7 م

 , ال�سوايف  حممد  بن  حميد  بن  �سامل  د.  القا�سي/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة : را�سد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري , وعبـداهلل بن 

حممــــــد ال�سيابــــي , ونا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري, و�سالح الدين حممد غندور . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )26٥(

الطعن 2017/120م

حكم )اأ�سباب - �سروط( 

مل ي�سرتط القانون اإبداء االأ�سباب ب�سكل معني اإمنا فقط اإبداء اأ�سباب للتو�سيح  -

حتى تتمكن املحكمة من فهم املطلوب من اال�ستئناف.

اإذا ق�سى احلكم بخالف التطبيق ال�سحيح للقانون والتقييم ال�سليم مبا يجعله  -

ق�ساء معيبا متعينا نق�سه.

الوقائع 

تتلخ�س الوقائع اإن املطعون �سده اأقام دعواه لدى املحكمة االبتدائية مب�سقط طلب 

من خاللها اإلزام الطاعن باأن يوؤدي له القيمة االإيجارية املرتتبة عليه وقدرها األف 

وخم�سمائة ريال وما ي�ستجد من مبالغ حتى تاريخ االإخالء الفعلي والنفاذ وكذلك 

�سداد قيمة ا�ستهالك الكهرباء واملاء واإخالء عني التداعي. وقال �سارحا لدعواه اإن 

املدعى عليه اأ�ستاأجر منه عني التداعي نظري اأجرة �سهريه قدرها مائتا ريال عماين 

12/ 2016 م  2016 م وحتى �سهر  اأمتنع عن �سداد االأجرة من �سهر مايو/  اأنه  اإال 

الذي جعله يقيم �سده  االأمر  ريال عماين  األف وخم�سمائة  باإجمايل مبلغ مقداره 

هذه الدعوى من اأجل احلكم له بطلباته ال�سالفة البيان.

جل�ساتها  مبحا�سر  ثابت  هو  كما  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  الدعوى  تداولت  وحيث 

وبجل�سة يوم 6/ 4 / 2016م اأ�سدرت حكمها القا�سي باإلزام املدعي عليه باإخالء عني 

امل�ستحقة  االأجرة  للمدعي  يوؤدي  وباأن  االإيجار  وعقد  بال�سحيفة  املبينة  التداعي 

عن الفرتة من �سهر مايو/ 2016 م وحتى متام االإخالء بواقع اأجرة �سهرية مائتي 

ريال عماين �سهريا واإلزامه ب�سداد فواتري الكهرباء واملياه اأثناء �سغله العني واألزمت 

املدعي عليه بامل�ساريف.    
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وقد بنت حكمها على وجود عقد اإيجار موقع من الطرفني ومل ينال من حجيته يف 

االإثبات ومل يقدم امل�ستاأجر ما يفيد �سداده لالأجرة املطالب بها. 

مل ير�س املحكوم عليه بهذا احلكم فاأ�ستاأنفه لدى حمكمة اال�ستئناف والتي بدورها 

حكمت ببطالن �سحيفة اال�ستئناف واألزمت امل�ستاأنف بامل�ساريف.

موؤ�س�سة حكمها على اأحكام املادة ) 219 ( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

احلكم  بيان  على   م�ستملة  تكون  اأن  اال�ستئناف  �سحيفة  تقدمي  عند  اأوجبت  التي 

كانت   وملا  والطلبات  اال�ستئناف  على  الباعثة  واالأ�سباب  �سدوره  وتاريخ  امل�ستاأنف 

حمكمة  دعا  مما  الذكر  �سالفة  للمادة  خمالفة  جاءت  قد  اال�ستئناف  �سحيفة 

اال�ستئناف ت�سدر حكمها املذكور اأعاله .

مل ير�س املحكوم عليه بذلك احلكم فطعن فيه بالنق�س بالطعن املاثل حيث تقدم 

�سند  واأرفق  الطعن  باأ�سباب  �سرها  الأمانة  العلياء  املحكمة  لدى  املقبول  حماميه 

الوكالة و�سدد الر�سم والكفالة واأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد عليها.

وطالب يف ختام �سحيفة الطعن بقبوله �سكال. ويف مو�سوعه بنق�س احلكم املطعون 

فيه والق�ساء جمددا برف�س الدعوى جملة وتف�سيال.  

واحتياطيا: نق�س احلكم والق�ساء جمددا باإعادة الدعوى اأمام حمكمة اال�ستئناف 

وامل�ساريف  الر�سوم  �سده  املطعون  حتميل  مع  مغايرة  بهيئة  جديد  من  لنظرها 

الق�سائية . 

اأ�سـبـاب الطـعـن:

 حيث اأقيم الطعن على االأ�سباب التالية: 

املحكمة  حكمت  عندما  هذا  ويتمثل  وتاأويله  تطبيقه  يف  القانون  خمالفة  االأول: 

ببطالن �سحيفة اال�ستئناف الأن ال�سحيفة مل ت�ستمل على جملة البيانات املطلوبة 

اأننا جند اأن �سحيفة اال�ستئناف جاءت م�ستملة على االأ�سباب القانونية  قانونا اإال 

ب�سكل  االأ�سباب  اإبداء  القانون  ي�سرتط  مل  حيث  االبتدائي  احلكم  باإلغاء  الكفيلة 

من  املطلوب  فهم  من  املحكمة  تتمكن  حتى  للتو�سيح  اأ�سباب  اإبداء  فقط  اإمنا  معني 

عليه  القانون  وتطبيق  الوقائع  تكييف  يف  الكاملة  ال�سلطة  لها  حيث  اال�ستئناف 

وبالتايل يكون القرار وتاأييد هذا القول بالعديد من ال�سوابق  الق�سائية ال�سادرة 
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من املحكمة العلياء وحتى ال تهدر العدالة كان على املحكمة امل�سدرة للحكم املطعون 

فيه اأن تقوم بتكييف الوقائع وبيان الدفوع القانونية ومتحي�سها والرد عليها وهذا 

من �سميم اخت�سا�سها فاإذا مل تقم بذلك يكون حكمها قد �سابه البطالن ي�ستوجب نق�سه. 

الثاين: االإخالل بالوزن ال�سليم للبينات ويت�سح ذلك عندما عولت حمكمة املو�سوع 

يف حكمها على عقد اإيجار غري موجود يف اأوراق الدعوى حيث مل يقدم املطعون �سده 

اأي م�ستند لالإيجار ميكن التعويل عليه يف احلكم مما يجعل ا�ستناد احلكم اإىل هذا 

امل�ستند الغري موجود باطال وبالتايل يكون ما اأ�ستند ت اإليه املحكمة يف حكمها ال اأ�سل 

له يف اأوراق الدعوى مما يعد اإخالال ج�سيما بالوزن ال�سليم للبينات مما يتعني تق�سه. 

الثالث: الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل ويتمثل ذلك اإذا تخلت املحكمة 

عن اأهم واجباتها وهي متحي�س دفاع اخل�سم وقهم املراد منه ثم اإنزال حكم القانون 

عليه �سواء جاء هذا الدفاع يف املرافعة ال�سفوية اأو املكتوبة اأو بامل�ستندات وتتحقق 

�سائبة الف�ساد يف اال�ستدالل عندما ت�ستخل�س املحكمة نتيجة معينة من واقعة لي�س 

اأن املحكمة مل  اإليها وباإنزال هذه القواعد على واقعة الدعوى  اأن توؤدي  من �ساأنها 

تناق�س وقائع الدعوى ب�سكل �سليم ومل تتقهم دفاع الطاعن الذي اأبداه يف املرافعة 

ال�سفهية فيما يتعلق بعدم وجود عقد اإيجار بالرغم من مطالبته من املطعون �سده 

ذلك  على  القانون  ن�س  ح�سبما  عنه  املقررة  الر�سوم  و�سداد  البلدية  من  باعتماده 

الأنه يحتاج اإليه  ومن املعلوم اأن الق�سور يف الت�سبيب يبطل احلكم املطعون فيه كما 

اأن الف�ساد يف اال�ستدالل يبطل احلكم املطعون فيه اأي�سا اإذا علمنا اأنه اأعتمد على 

م�ستند غري موجود يف اأوراق الدعوى وهو عقد االإيجار حيث مل يقم املطعون �سده 

بتحريره وت�سجيله لدى البلدية تهربا من �سداد ال�سريبة املرتتبة عليه ومن املعلوم 

ا يف اال�ستدالل يكون باطال ي�ستوجب نق�سه.   اأن احلكم اإذا جاء قا�سرا يف الت�سبيب وفا�سداً

الرابع: االإخالل بحق الدفاع يتمثل ذلك عندما مل تقم املحكمة بفح�س ومتحي�س 

اإيجار واعتماده من قبل  املطعون �سده بتحرير عقد  الطاعن وهو عدم قيام  دفاع 

البلدية ال�ستخدامه لدى اجلهات املخت�سة باالإ�سافة اإىل حت�سيل االأجرة من مقر 

عمله مما �سببا �سررا بالغا بالطاعن وهذا حق جوهري ا�ستند اإىل القانون  فلو مت 

االإجراء  بهذا  القيام  وبعدم  الدعوى  يف  الراأي  وجه  لتغري  الطاعن  دفاع  متحي�س 

الرئي�سي وهو من املهام الرئي�سية للمحكمة يكون بذلك حكمها قد جاء خمال بحق 

الدفاع مما يتعني نق�سه.   
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13 / 6 /2017 م قررت املحكمة وقف تنفيذ  العلياء بتاريخ  وقد نظرت املحكمة 

احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف مو�سوع الطعن. 

19 / 10 / 2017 م اأودع املطعون �سده مذكرة برده على �سحيفة الطعن  وبتاريخ 

قدمها عنه وكبله املحامي املقبول الرتافع اأمام املحكمة العلياء وقد طلب يف ختامها 

برف�س الطعن واإلزام الطاعن بر�سوم الدعاوي عن الدرجات الثالث واأتعاب املحاماة 

ومل  االإيجارية  العالقة  بوجود  اأقر  قد  الطاعن  ان  حيث   . ع  ر.   ٥60 وقدره  مبلغ 

ينكرها واملحكمة اأخذت يف حكمها بهذا االإقرار ومل ت�ستند اأ�سال على وجود عقد 

االإيجار من عدمه.

20 / 12 / 2017 م عقب الطاعن على رد املطعون �سده ومت�سك مبا جاء  وبتاريخ 

ب�سحيفة الطعن من اأ�سباب وطلبات .

املــحكمـــة

حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فيكون بذلك مقبول من حيث ال�سكل.

 ومن حيث املو�سوع فاإن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سببه االأول من اأ�سباب الطعن 

نعي �سديد ذلك اأن امل�سرع ترك للم�ستاأنف تقدير االأ�سباب التي يرى بيانها واكتفى 

باإلزامه بهذا البيان يف �سحيفة اال�ستئناف دون اأن يوجب عليه ذكر جميع االأ�سباب 

اأثناء املرافعة  اأن يعدل عنها اإىل غريها  اأو  اإليها ما ي�ساء  اأن ي�سيف  حتى ي�ستطيع 

وهذه املحكمة جتد اأن �سحيفة اال�ستئناف املقدمة من الطاعن جاءت م�ستملة على 

االأ�سباب القانونية الكفيلة باإلغاء احلكم االبتدائي حيث مل ي�سرتط القانون اإبداء 

االأ�سباب ب�سكل معني اإمنا فقط اإبداء اأ�سباب للتو�سيح حتى تتمكن املحكمة من فهم 

املطعون فيه قد جاء بخالف ذلك وق�سى  ولئن كان احلكم  املطلوب من اال�ستئناف 

ببطالن �سحيفة اال�ستئناف لعدم توافرها على جملة البيانات املطلوبة قانونا فاإن 

احلكم الطعني يكون قد ق�سى بخالف التطبيق ال�سحيح للقانون والتقييم ال�سليم مبا 

يجعله ق�ساء معيبا متعينا نق�سه دون حاجة لبحث باقي االأ�سباب وهذا ما تق�سي 

به بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم يف 

اإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة  مو�سوعها من جديد بهيئة مغايرة مع 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )  1٨3 ــ   261 ــ   2٥9  ( املواد  بن�س  عمال  للطاعن 

والتجارية .
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فلــهــذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى ملحكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بدون ر�سوم 

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 201٨/3/21 م

 , ال�سوايف  حممد  بن  حميد  بن  �سامل  د.  القا�سي/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة : را�سد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري , وعبـداهلل بن 

حممــــــد ال�سيابــــي , ونا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , و�سالح الدين حممد غندور . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)266(

الطعن 2017/1٥1م

عقد اإيجار) جهالة – بطالن( 

العقد على االإيجار وقع جمهوالاً وذلك من عدة وجوه )1( اإن العقد �سفوي وغري  -

مكتوب )2( مل يحدد متى تاريخ انعقاد االإيجار ومتى نهايته واملدة املتفق عليها 

)3( وقت دخول الكهرباء اإىل املحالت غري معلوم اأما حتديد االإيجار ال�سهري 

دون ما �سواه.

ا مما �سبق بيانه فاإن عقد االإيجار وقع جمهوالاً  - االتفاق بني الطرفني جاء خالياً

الأنه فقد اهم �سروطه ومكوناته وال يعتد به ويعود االأمر اإىل ما كان عليه احلال 

قبل االتفاق وذلك بنق�س احلكم املطعون.

الوقائع 

املرفقة  االأوراق  و�سائر  فيه  املطعون  احلكم  من  يبني  ح�سبما  الوقائع  تتلخ�س 

برقم  بربكاء  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  ابتداء  دعواه  اأقام  �سده  امل�ستاأنف  اإن 

اإلزام املدعى عليه )امل�ستاأنف( ....باأن يوؤدي له  )2016/14٨م( طلب من خاللها 

ا لدعواه باأنه �سلم  ا وقدره األفان و�ستمائة ريال عماين )2600ر.ع( وقال �سارحاً مبلغاً

هذا املبلغ للمدعى عليه من اأجل اأن يوؤجر له حمالت جتارية ومل يلتزم باالإتفاق 

وطالب با�سرتجاع املبلغ اإال اأنه ما زال مياطله وبتكرار حتى ا�سطر اإىل اإقامة هذه 

الدعوى.

موعد  وحتدد  بالن�سر  اعلنه  اإقامته  مكان  معرفة  ولعدم  عنوانه  معرفة  ولتعذر 

امل�ستندات  تقدمي  املحكمة  منه  وطلبت  يح�سر,  مل  ولكنه  2016/٥/12م  اجلل�سة 

على �سحة ما يدعي واأدى اليمني املتممة بناء على طلب املحكمة ومن ثم ق�ست باإلزام 

املدعى عليه باإرجاع املبلغ املذكور اأعاله وامل�ساريف و)200ر.ع( اأتعاب املحاماة.

الن�سر  طريق  عن  باحلكم  2017/1/11م  بتاريخ  عليه  املدعى  اإعالن   مت  وحيث 
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بجريدة الروؤية وتقدم املدعى عليه باال�ستئناف بتاريخ 2017/3/19م ب�سحيفة 

طالب من خاللها قبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء 

من جديد برف�س الدعوى.

يقدمه  ومل  امل�ستاأنف  بعنوان  يعلم  �سده  امل�ستاأنف  ان  اال�ستئناف  اأ�سباب  وتتح�سل 

ا للمواد )9 ــ 10 ــ 11 ــ 20( من  للمحكمة وبذلك يكون االإعالن بالن�سر باطالاً خمالفاً

قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

امل�ستاأنف  واأن  الت�سطيب  االإيجار جاهزة بعد  فاإن املحالت حمل  املو�سوع  ومن حيث 

االآن باال�ستالم و�سداد متاأخرات االأجرة ذلك الأن احلكم  ا�ستالمها ونطالبه  رف�س 

امل�ستاأنف خالف ن�س املادة )167( من قانون املعامالت املدنية حيث ال يجوز اإلغاء اأو 

تعديل العقد اإال بالرتا�سي اأو التقا�سي.

2017/4/26م ح�سر حمامي امل�ستاأنف و�سمم  وقد مت تداول اال�ستئناف وبجل�سة 

على طلباته وح�سر ممثل امل�ستاأنف �سده وطلب حجز اال�ستئناف للحكم.

بتاريخ  )20900ر.ع(  االإيجار  مقدم  دفع  �سده  امل�ستاأنف  باأن  امل�ستاأنف  واأ�ساف 

حمامي  ودفع  العقد  على  يوقع  ومل  املحالت  ال�ستالم  ياأت  ومل  2014/1/27م 

2017/٥/4م طالب من خاللها  بتاريخ  بها  امل�ستاأنف �سده من خالل مذكرة تقدم 

رف�س اال�ستئناف �سكالاً لتقدميه خارج امليعاد.

باحلكم  اإعالنه  اأن  كما  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  يح�سر  مل  امل�ستاأنف  كان  وملا  هذا 

ا للمواد )10 ــ  ا كان عن طريق الن�سر فاإن ذلك يكون خمالفاً ال�سادر يف الدعوى اأي�ساً

11 ــ 9 ــ واملادة 20( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ومن الزم اال�ستئناف 

. القبول �سكالاً

ومن حيث املو�سوع فاإنه ملا كان امل�ستاأنف يدفع مبخالفة احلكم لن�س املادة )167( 

من قانون املعامالت املدنية )باأن ال يجوز الأحد املتعاقدين ف�سخ العقد اأو تعديله اإال 

بالرتا�سي ومبطالعة اأوراق الدعوى وامل�ستندات املقدمة بعد اإقرار الطرفني باالتفاق 

األفان و�ستمائة ريال عماين)2600ر.ع( وقام  ا على حتديد االأجرة وقدرها  مقدماً

امل�ستاأنف �سده ب�سدادها كما اأقر امل�ستاأنف اأمام هذه املحكمة با�ستالم مقدم االإيجار 

املذكور, هذا وقد خلت اأوراق الدعوى وامل�ستندات املقدمة من تاريخ يحدد ا�ستالم 

املحالت ح�سبما يدعي امل�ستاأنف �سده باأن االإ�ستالم يكون بعد �سهرين من تاريخ مقدم 
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امل�ستاأنف �سده دفع يف �سحيفة دعواه  اأن  الدفع جاء مر�سالاً كما  فاإن هذا  االأجرة 

اأفاد من خاللها اأن االتفاق قد مت على اأن يتم احت�ساب االإيجارات من تاريخ اإدخال 

الكهرباء والت�سطيب وكتابة عقود االإيجار.

الت�سطيب  ومتام  الكهرباء  اإدخال  تاريخ  من  خالية  الدعوى  اأوراق  كانت  وملا  هذا 

وكتابة العقد فاإن دعوى امل�ستاأنف �سده جاءت خالية من الدليل �سيما واأن امل�ستاأنف 

احلكم  باإلغاء  الف�ساء  الزمه  مما  االآن  جاهزة  وهي  املحالت  لت�سليم  ا�ستعداد  على 

ا يق�سي بقبول اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء  ا جديداً امل�ستاأنف واإ�سدار حكماً

احلكم امل�ستاأنف والق�ساء برف�س الدعوى واإلزام رافعها بامل�ساريف.

وحيث مل ير�س امل�ستاأنف �سده بهذا احلكم فطعن عليه اأمام املحكمة العليا ب�سحيفة 

اأودعها اأمانة �سر املحكمة ووقع عليها املحامي/ ....عن مكتب/ ...., وقدم ما يفيد 

�سند الوكالة و�سداد الر�سوم والكفالة .

نعى فيها على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله وذلك 

ملخالفته ن�س املادة رقم )٥23( من قانون املعامالت املدنية والتي تن�س على )على 

املوؤجر ت�سليم العني املوؤجرة وتوابعها يف حالة ي�سلح معها ا�ستئفاء املنفعة املو�سودة 

بالكامل ودون مانع يعوق الت�سليم واالإنتفاع مع بقائه يف يد امل�ستاأجر حتى ينق�سي 

مدة االإيجار.

وحيث اإن االتفاق هو اأن يقوم املطعون �سده )املوؤجر( بت�سليم العني بعد �سهرين من 

تاريخ 2014/1/27م وهو تاريخ دفع مقدم االإيجار وعلى اأن يتم احت�ساب االإيجار 

املطعون  ان  التاأجري, وحيث  واملو�سوع هو عبارة عن عربون  العني  ت�سليم  تاريخ  من 

اأمام حمكمة  اأقام الطاعن دعواه  �سده مل يلتزم بت�سليم املحالت يف الوقت املحدد 

ا ا�سرتداد املبلغ املدفوع وقد حكمت املحكمة له بطلباته وحيث اأن  اأول درجة طالباً

عليه  ن�ست  وما  القانون  خالف  قد  فاإنه  الدعوى  برف�س  ق�سى  فيه  املطعون  احلكم 

املادة رقم )٥23( من قانون املعامالت املدنية والتجارية والتي ن�ست على اأن ت�ستحق 

االأجرة با�ستيفاء املنفعة وحيث اأن الطاعن مل ينتفع بالعني حمل الدعوى كذلك ال 

ي�ستحق املوؤجر قيمة االإيجار, كما اإن احلكم املطعون فيه خالف ن�س املادة رقم ) 1( 

من قانون االإثبات )على املدعي اإثبات االلتزام وعلى املدعى عليه اإثبات التخل�س 

منه فالطعن اثبت االإلتزام اإال اأن املطعون �سده مل يلتزم ومما يوؤكد على عدم التزام 

املطعون �سده اإنه اقر اأمام املحكمة اأن مل ي�سلم العني املوؤجر ومل ي�سلم املفاتيح واأنها 



– 14٥٥ –

املحالت ال زالت يف حوزته.

ا يف اال�ستدالل حينما ق�ست حمكمة اال�ستئناف  ا جاء احلكم املطعون فيه فا�سداً اأي�ساً

بعدم �سواب ق�ساء حمكمة اأول درجة م�سببة حكمها اأن املطعون �سده ح�سر اأمامها 

�سده  امل�ستاأنف  باأن  واأفاد  الدعوى  مو�سوع  املبلغ  وا�ستلم  االتفاق  ب�سحيفة  واأقر 

واملق�سود به الطاعن رف�س ا�ستالم املحالت واأنها جاهزة للت�سليم كما جاء يف حيثيات 

احلكم املطعون فيه باأن اأوراق الدعوى  خلت من تاريخ يحدد ا�ستالم املحالت ح�سبما 

يدعي امل�ستاأنف �سده اأنها بعد اإنتهاء  �سهرين من تاريخ دفع االأجرة وهذا ا�ستدالل 

فا�سد باأنه ال يوجد ميعاد لت�سليم العني الأن هذا قول املطعون �سده وال دليل عليه 

كما جاء يف حيثيات احلكم املطعون فيه باأن امل�ستاأنف ذكر يف �سحيفة ا�ستئنافه باأنه 

ومتام  الكهرباء  اإدخال  تاريخ  من  االإيجارات  احت�ساب  يتم  اأن  على  االتفاق  مت  قد 

الت�سطيب وكتابة عقود االإيجار فاإن الدعوى جاءت خالية من الدليل.

وختم الطاعن �سحيفة طعنه بطلبه قبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم 

املطعون فيه واإعادته اإىل حمكمة الر�ستاق اال�ستئنافية وبهيئة مغايرة لتنظر فيه 

من جديد.

والدفوع  الوقائع  كافة  موكلنا  ينكر  )اأوالاً  الطعن  �سحيفة  على  �سده  املطعون  ورد 

مل  موكلنا  باأن  ذكر  حيث  اأقواله  مع  يتما�سى  مبا  جاءت  الأنها  الطاعن  من  املقدمة 

اأ�سالاً بالدعوى وقد تعمد  اأن موكلنا مل يعلن  اأول درجة وال�سحيح  يح�سر حمكمة 

الدعوى  فوجى  وقد  اإقامته  حمل  عن  بعيدة  حمكمة  اأمام  الدعوى  رفع  الطاعن 

واحلكم ال�سادر فيها عند تنفيذه ومل يتم اإعالنه بال�سكل القانوين ال�سحيح لذلك 

جاء ا�ستئنافه يف وقته القانوين.

اأن ميعاد ت�سليم املحالت هو بعد �سهرين وهذا الدفع  كما ذكر الطاعن يف �سحيفة 

بعيد,  من  اأو  قريب  من  ا�ستئنافنا  �سحيفة  يف  نذكر  ومل  بذلك  تقر  فلم  �سحيح 

ونت�ساءل كيف يذكر الطاعن باأن ت�سليم املحالت بعد �سهرين و�سكت طوال هذه املدة 

حيث رفع دعواه بعد �سنتني من تاريخ التعاقد اأي�سا نرد على دفاع الطاعن من حيث 

احلكم و�سواب ما تو�سل اإليه, حيث ن�ست املادة )167( من قانون املعامالت اإنه اإذا 

ا فال يجوز الأحد املتعاقدين ف�سخه اأو تعديله اإال بالرتا�سي  ا الزماً كان العقد �سحيحاً

ا عن اأجار اأربعة اأ�سهر وقد  ا قد دفع الطاعن مبلغ )2600ر.ع( مقدماً اأو التقا�سي اأي�ساً

ا للمحالت جاهزة غري اأن الطاعن نكل عن التعاقد ورف�س  اأرفقتا باال�ستئناف �سوراً
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ا�ستالم املحالت اأو ف�سخ العقد و�سلت املحالت حمجوزة ل�سالح الطاعن حتى االآن ومل 

وتاأييد  الطعن  رف�س  بطلب  الطعن  �سحيفة  رده  مذكرة  وختم  للغري  تاأجريها  يتم 

احلكم املطعون فيه. 

�ملحكمة

بعد االإطالع على اأوراق الدعوى واملداولة وحيث ا�ستوفى الطعن اأو�ساعه ال�سكلية 

. فهو مقبول �سكالاً

اإىل  بالنظر  فاإنه  ذلك  وبيان  �سديده  جمملها  يف  الطعن  اأ�سباب  فاإن  املو�سوع  وعن 

باأن  تبني  فقد  الطرفني  بني  املتبادلة  والردود  االأوراق  ومراجعة  الدعوى  واقعة 

كان  املحالت  ت�سليم  االتفاق على  باأن  الطاعن  ينكر دعوى  )املوؤجر(  املطعون �سده 

بعد انق�ساء �سهرين من تاريخ دفع مقدم االإيجار ويوؤكد باأنه كان بعد جتهيز املحالت 

ودخول الكهرباء الأنها ما زالت حتت الت�سطيب اأي اأن ت�سليمها غري حمدد بيوم معني.

وبناء على ذلك فاإن العقد على االإيجار وقع جمهوالاً وذلك من عدة وجوه )1( اإن 

العقد �سفوي وغري مكتوب )2( مل يحدد متى تاريخ انعقاد االإيجار ومتى نهايته واملدة 

املتفق عليها )3( وقت دخول الكهرباء اإىل املحالت غري معلوم اأما حتديد االإيجار 

ال�سهري دون ما �سواه فال يكفي ملا كان ذلك وكان من �سمن �سروط �سحة املعقود عليه 

ا على ت�سليمه يف يوم معلوم يتم من خالله اال�ستالم  اأن يكون معلوم ال�سفة ومقدوراً

والت�سليم وتاريخ بدء العقد ونهايته وال�سروط املالزمة للعقد واملدة.

وقع  االإيجار  عقد  فاإن  بيانه  �سبق  مما  ا  خالياً جاء  الطرفني  بني  االتفاق  واأن  واأما 

جمهوالاً الأنه فقد اهم �سروطه ومكوناته وال يعتد به ويعود االأمر اإىل ما كان عليه 

احلال قبل االتفاق وذلك بنق�س احلكم املطعون فيه وتاأييد حكم حمكمة اأول درجة 

فيما ق�ست به برد املبلغ املقدم عن قيمة االإيجار ورد الكفالة للطاعن واإلزام املطعون 

�سده بامل�ساريف كما �سريد يف املنطوق.

فلــهــذه االأ�سباب

رقم  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف   , �سكالاً الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت 

الر�ستاق واحلكم  ا�ستئناف  ال�سادر من حمكمة  2017/٥/17م  املوؤرخ  )2017/٥م( 

2016/٨/2م  املوؤرخ  )2017/14٨م(  رقم  االبتدائي  احلكم  بتاأييد  جديد  من 

ال�سادر من املحكمة االبتدائية بربكاء واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة 

للطاعن.
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جل�سة يوم االأربعاء املوافق 201٨/3/2٨ م

 , ال�سوايف  حممد  بن  حميد  بن  �سامل  د.  القا�سي/  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

وع�سوية كل من اأ�سحاب الف�سيلة : را�سد بن نا�ســـر احلجـــــــــــري , وعبـداهلل بن 

حممــــــد ال�سيابــــي , ونا�ســـــــــر بن �سالـــــم اجلابـري , و�سالح الدين حممد غندور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )267(

 الطعن 2017/191م

عقار )ماأجور- ا�ستالم – رف�س – اأجرة( 

م�ستقبلية غري  - اأجرة  للح�سول على  منه  بغية  العقار  ا�ستالم  املدعى  رف�س  اإذا   

م�ستحقة رغم اأن امل�ستاأجر خرج من العقار بالتاريخ املحدد  فال ي�ستحق بعدها 

املوؤجر اأي اأجرة الأن  االأجرة مقابل االنتفاع.

الوقائع 

تتلخ�س الوقائع اإن املطعون �سده قد اأقام دعواه اأمام املحكمة االبتدائية ب�سحار 

طلب فيها بعد اأن قام بتعديل طلباته باالتي:

وما  201٥م   /  7 �سهر  من  وذلك  امل�ستحقة  االأجرة  ب�سداد  عليها  املدعى  اإلزام  ــ   1  

ا  )  ي�ستجد منها حتى تاريخ االإخالء الفعلي بواقع �سبعمائة وخم�سني رياالاً عمانيًّ

7٥0 ر.ع (  �سهريا .

2 ـــ اإلزامها ب�سداد فواتري الكهرباء واملياه حتى متام االإخالء.

3 ـــ اإلزام املدعى عليها باأداء خم�سمائة ريال عماين ) ٥00 ر.ع ( للمدعي كتعوي�س 

مادي ومعنوي عما حلقه من خ�سارة وفاته من ك�سب من جراء عدم اإخالء املدعي 

عليها للعني املوؤجر رغم انتهاء عقد االإيجار وعدم �سداد االأجرة وما تبعها من تبعات 

اأخرى .

4 ــ اإلزامها بامل�ساريف والر�سوم وثالثمائة ريال عماين ) 300 ر.ع ( اأتعاب املحاماة. 

الذكر  ال�سالف  اإيجار  عقد  مبوجب  عليها  املدعي  باأن  القول  من  �سند  على  وذلك   

ا�ستاأجرت من املدعي العني املو�سوفة يف ذلك العقد باأجرة �سهرية مقدارها �سبعمائة 

 7 �سهر  من  االأجرة  �سداد  عن  تخلفت  اأنها  اإال  ع(  ر.   7٥0  ( ا  عمانيًّ رياالاً  وخم�سني 
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/ 201٥م حتى تاريخ رفع الدعوى وما تبعها من فواتري الكهرباء ال�سادرة با�سمها 

لها  كانت  كونها  والهدايا  للت�سوق   .... ال�سركة  مع  املدعي  على  املنفعة   وبتفويت 

الرغبة با�ستئجار العني حمل الدعوى بعد خروج املدعى عليها اإال اأن تلك ال�سركة 

ا على  قامت بف�سخ االتفاق لعدم خروج املدعى عليها من العني املوؤجرة مما رتب �سرراً

ال�سالفة  بطلباته  له  احلكم  بغية  الدعوى  هذه  رفع  اإىل  دعاه  الذي  االأمر  املدعي 

البيان.

جل�ساتها  مبحا�سر  الثابت  ح�سب  الدعوى  نظر  درجة  اأول  حمكمة  با�سرت  وقد 

وح�سرا ممثال طريف النزاع وقدم ممثل املدعى عليها مذكرة بدفاعه ذكر فيها اأن 

موكلته كانت م�ستاأجرة للمبنى حمل الدعوى اإال اأنها �سلمته للمدعي بتاريخ 31/ 7/ 

201٥م بعد اأن قامت ب�سداد كافة امل�ستحقات املالية املرتتبة عليها بناء على ما كان 

بينهما من اتفاق �سفوي اإال اأن املدعى رف�س ا�ستالم العقار بغية منه للح�سول على 

اأجرة م�ستقبلية غري م�ستحقة فاملدعى عليها خرجت من العقار بتاريخ املذكور �سلفا 

وعليه فاالإجارة مقابل االنتفاع. 

وحيث تداولت الدعوى اأمام املحكمة االبتدائية ب�سحار على النحو املبني  مبحا�سر 

جل�ساتها اإىل اأن حكمت بجل�سة 6/ 6 / 2016م باإلزام املدعى عليها باإخالء العني 

املوؤجرة املو�سوفة يف العقد و�سداد ما تراكم يف ذمتها من اأجرة وذلك من �سهر 7 / 

201٥م وما اأ�ستجد من بعدها حتى تاريخ االإخالء الفعلي بواقع �سبعمائة وخم�سني 

الكهرباء واملياه والهاتف  واإلزامها ب�سداد فواتري  �سهريا  ر. ع(   7٥0  ( ا  رياالاً عمانيًّ

من تاريخ ت�سلمها العني املوؤجرة وحتى تاريخ اإخالئها واألزمتها امل�ساريف ومائة ريال 

عماين اأتعاب املحاماة ) 100 ر.ع ( ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات. 

اأن املدعى عليها مل تقم باإخطار  اأن الثابت من اأوراق الدعوى  موؤ�س�سة حكمها على 

املدعي برغبتها باالإخالء بل ظلت �ساغلة للعني حتى تاريخ رفع الدعوى وهو االأمر 

الذي اأكد عليه �سهود املدعي عليها حيث جاءت �سهادتهم متطابقة على اإن املدعى 

عليها مل تخطر املدعي باالإخالء كتابيا . 

والتي  اال�ستئناف  حمكمة  لدى  فا�ستاأنفته  احلكم  بهذا  عليها  املحكوم  تر�س  فلم 

بدورها حكمت يف اال�ستئناف بقبوله �سكال ورف�سه مو�سوعا وتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

اأتعاب  100 ر. ع ( مائة ريال عماين مقابل  واألزمت امل�ستاأنفة بامل�سروفات ومبلغ ) 

املحاماة عن درجة اال�ستئناف .
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اأن  على  اإ�سافة  االبتدائي  احلكم  يف  الواردة  االأ�سباب  نف�س  على  حكمها  موؤ�س�سة 

اأن  املوؤجر يجب  اإىل  امل�ستاأجر  املوؤجر من طرف  املحل  اإخالء  بالرغبة يف  االإخطار 

يكون كتابة �سواء كان عقد االإيجار �ساريا اأو يف فرتة جتديد وهي قاعدة  قانونية 

اآمرة تتعلق بالنظام العام .    

مل تر�س املحكوم عليها بهذا احلكم فطعنت فيه بالنق�س بالطعن املاثل حيث تقدم 

�سند  واأرفق  الطعن  باأ�سباب  �سرها  الأمانة  العلياء  املحكمة  لدى  املقبول  حماميها 

الوكالة و�سدد الر�سم والكفالة وطالبت يف ختام �سحيفة الطعن بقبوله �سكال.

ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي للمو�سوع بقبول اال�ستئناف �سكال 

والق�ساء جمددا برف�س الدعوى طاملا طلب املدعي املوؤجر اإخالء العقار واأخطرته 

ال�ساهدان  اأثبته  الذي  الفعلي  باالإخالء  اليقيني  ولعلمه  بذلك  �سفاهة  الطاعنة 

واحلكم االبتدائي نف�سه.

وعلى �سبيل االحتياط: بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالته اإىل حمكمة اال�ستئناف 

ب�سحار لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة .

اأ�سبـــاب الطعــن:

عدة  من  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  تنعي  حيث 

وجوه. 

االأول: اإن احلديث عن بطالن اإخطار الطاعنة للموؤجر �سفاهة باالإخالء قبل انتهاء 

مدته وانه يجب اأن يكون االإخطار كتابة حتى يرتتب اأثره هذا يكون اإذا كان املوؤجر 

يطلب جتديد العقد ملدة مماثلة واإلزام امل�ستاأجر بامتداد العقد اإىل نهايته ب�سبب 

اأنه مل يخطر املالك كتابة ويف االأجل املحدد لالإخطار اأما وقد طلب املوؤجر اإخالء 

االإخطار  بطالن  عن  احلديث  يجوز  فال  ال�سداد  لعدم  املوؤجرة  العني  من  الطاعنة 

ال�سفاهي ال�سادر من الطاعنة اإىل املوؤجر طاملا اأن املالك يطلب باالإخالء ولهذا فاإن 

وبالتايل اخلطاأ يف تطبيق  الدعوى  اإىل اخلطاأ يف تكييف  يوؤدي  الوقائع  فهم  عدم 

القانون الأن االأ�سل يف طريف العقد اأنهما ال يرغبان يف اال�ستمرار.

االتفاق  اأكدا  الطاعنة  �ساهدي  اأن  االأوراق  خارج  من  الق�ساء  يوؤكد  ما  الثاين: 

�سهادة  فاإن  وبالتايل  201٥م   /7  /31 تاريخ  منذ  �سفاهة  االإخالء  على  املوؤجر  مع 
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ال�ساهدين مل يكن هناك اأي مطعن اأو ماآخذ عليها وعليه فاإن دعوى املطعون �سده 

هو  مبا  يخالف  ق�ساء  هو  �سلفا  املذكور  التاريخ  بعد  االإخالء  �سق  يف  الطاعنة  على 

ثابت يف �سهادة ال�سهود امل�سجلة يف التحقيق الق�سائي وبالتايل فاإن احلكم باالإخالء 

الأن  حمل  غري  على  وقع  يكون  �سفاهة  املالك  واإخطار  للعقار  الطاعنة  اإخالء  بعد 

الثابت باالأوراق اأن العني اأخليت منذ 31/ 7/ 201٥م وفقا ل�سهادة ال�سهود وحمكمتي 

املو�سوع اأخطاأتا يف  فهم تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يجعل احلكم م�سوبا 

بالق�سور ي�ستوجب نق�سه. 

الثالث: �سكوت املطعون �سده عن مطالبته باالأجرة من �سهر 7/ 201٥م وحتى رفع 

الدعوى لف�سل الطاعنة عن اأداء االأجرة بعد اأكرث من ثمانية اأ�سهر هو تاأكيد لدفاع 

الطاعنة اأن املطعون �سده يرف�س ا�ستالم العقار لرتاكم االأجرة وكان حا�سرا عند 

خروج الطاعنة من العني املوؤجرة وفقا ل�سهادة �سهود الطاعنة الذين مل يطعن عليهم 

املطعون �سده اأو يجرحهم احلكم املطعون فيه فكان على املحكمة امل�سدرة للحكم اأن 

اأن عبء االإثبات يقع على الطاعنة يف  تتفهم دفاع الطاعنة ذلك والرد عليه كما 

رف�س املوؤجر ا�ستالم مفاتيح العني املوؤجرة وقد اأثبتت ذلك مبوجب �سهادة ال�سهود 

الذين اأكدوا يف �سهادتهم رف�س املطعون �سده يف رف�سه ا�ستالم املفاتيح فكان يجب 

على املطعون �سده نفي ادعاء الطاعنة باأنه مل يرف�س ا�ستالم مفاتيح العني حمل 

التداعي ومل ي�ساهدها وهي تخلي العني وحيث اأن احلكم املطعون فيه خالف هذا 

النظر يتوجب نق�سه.   

1 / 11 / 2017 م هذا الطعن فقررت املحكمة  وقد نظرت املحكمة العلياء بتاريخ 

ا�ستكمال االإجراءات وطلب ملفي االبتدائي واال�ستئناف.

بتاريخ 6 / 12 / 2017 م اأودعت املطعون �سدها مذكرة بردها على �سحيفة الطعن 

قدمها عنه وكبلها املحامي املقبول الرتافع اأمام املحكمة العلياء وقد طلب يف ختامها 

برف�س الطعن وبتاأييد احلكم املطعون فيه. 

املــحكمـــة 

حيث ا�ستوفى الطعن كافة اأو�ساعه القانونية فيكون بذلك مقبول من حيث ال�سكل.

 ومن املو�سوع فاأن النعي على احلكم املطعون فيه باأ�سبابه املختلفة املذكورة ب�سدر 

اخل�سم  دفاع  متحي�س  هو  املحكمة  واجبات  من  اأن  ذلك  حمله  يف  نعي  احلكم  هذا 
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وفهم املراد منه ثم اإنزال حكم القانون عليه �سواء جاء ذلك الدفع مبرافعة �سفهية 

ما ت�سمنه من دفاع حتى يكون ردها عليه  اأو مب�ستند دلل اخل�سم على  اأو مبذكرة 

حكمها  ي�سم  ذلك  فاإن  تلك  وظيفتها  عن  تخلت  هي  فاإن  اخل�سم  دفاع  مع  متما�سيا 

اأمام  دفاعها  يف  مت�سكت  قد  الطاعنة  اأن  واحلال  ذلك  كان  وملا  املبطل  بالق�سور 

حمكمتي املو�سوع باأنها كانت م�ستاأجرة للمبنى حمل الدعوى اإال اأنها �سلمته للمدعي 

بتاريخ 31/ 7/ 201٥م بعد اأن قامت ب�سداد كافة امل�ستحقات املالية املرتتبة عليها 

بغية  العقار  ا�ستالم  رف�س  املدعى  اأن  اإال  �سفوي  اتفاق  من  بينهما  كان  ما  على  بناء 

منه للح�سول على اأجرة م�ستقبلية غري م�ستحقة فاملدعى عليها خرجت من العقار 

املو�سوع  حمكمتي  اأن  وحيث  االنتفاع  مقابل  فاالأجرة  وعليه  �سلفا  املذكور  بالتاريخ 

ا عن مناق�سة هذا الدفع واإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الطاعنة  قد التفتتا متاماً

دفاعها بكافة طرق االإثبات واأن هي عجزت عن ذلك فلها توجيه اليمني احلا�سمة 

اإخالء  على  الطاعنة  امل�ستاأجرة  وال�سركة  بينه  اأتفاق  هناك  يكن  مل  باأنه  للخ�سم 

العني املوؤجرة بتاريخ 31/ 7/ 201٥م ومل تنذره �سفاهة بذلك وحيث اأن املحكمة 

امل�سدرة للحكم مل تقم بذلك فاإنه يكون حكمها م�سوبا ب�سائبة الق�سور يف الت�سبيب 

وخمالفة القانون يف تطبيقه, وبالتايل فينق�س احلكم املطعون فيه وحتال الدعوى 

املطعون  اإلزام  مع  مغايرة  بهيئة  فيها من جديد  لتحكم  ب�سحار  اال�ستئناف  ملحكمة 

ــ 1٨3 ( من  ــ 261  �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعنة عمال بن�س املواد ) 2٥9 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

فلــهــذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى ملحكمة ا�ستئناف ب�سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وبدون ر�سوم 

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة .

 





الق�سم الثامن 

الدائرة العمالية 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/31م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:   الف�سيلة  اأ�سحاب  من  وع�سوية كل 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عابدين �سالح ح�سن. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)26٨(

الطعن رقم 2016/326م

حكم )توقيع - م�سودة – بطالن( 

ال يكفي التوقيع على الورقة املت�سمنة منطوق احلكم وحده متى كانت منف�سلة  -

اأوراق امل�سودة امل�ستملة على االأ�سباب  اأ�سباب احلكم بل يتعني التوقيع على  عن 

واأن التوقيع على املنطوق وحده دون االأ�سباب يوؤدي اإىل بطالن احلكم.

خلو االأوراق امل�ستملة على االأ�سباب من توقيع الهيئة م�سدرة احلكم ينبني عليه  -

بطالن احلكم.

الوقائع

ت�ستخل�س وقائع الدعوى يف اأن املدعية قدمت �سكواها اإىل دائرة ت�سوية املنازعات 

العمالية طالبة فيها التعوي�س عن الف�سل التع�سفي و�سرف رواتبها 201٥/10/1م 

العمل  واأجر  201٥/4/14م  من  اعتبارا  الراتب  و�سرف  ال�سكوى  يف  الف�سل  وحتى 

طيلة فرتة اخلدمة والتعوي�س عن ا�ستخدام �سيارتها اخلا�سة وذلك على �سند من 

مدير  مبهنة  201٥/4/14م  بتاريخ  عليها  املدعى  لدى  بالعمل  التحقت  اأنها  القول 

يف  لها  عمل  يوم  اآخر  وكان  )1200ر.ع(  براتب  االإدارية  وال�سوؤون  املوظفني  �سوؤون 

201٥/10/٨م ب�سبب انها خدماتها دون مربر مما جعلها تقدم �سكواها .

وملا تعذرت الت�سوية الودية بني الطرفني اأحيلت ال�سكوى اىل املحكمة للبت يف النزاع 

�سوؤون  مدير  راتب  بدفع  احلكم  اىل  طلباتها  املدعية  وعدلت  اخل�سوم  لها  واأعلن 

املوظفني باأثر رجعي من تاريخ التعيني ودفع عالوة مهام اإ�سافية )٥00ر.ع( لقيامها 

مبهام مدير اإداري باأثر رجعي ودفع بدل االجازة ال�سنوية وعالوة ا�ستخدام �سيارتها 

والفوائد  الدعوى  يف  الف�سل  حتى  �سهري  راتب  ودفع  ال�سركة  اأعمال  يف  اخلا�سة 

التع�سفي  الف�سل  عن  والتعوي�س  االأق�ساط  دفع  يف  التاأخري  على  املرتتبة  البنكية 
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وبتاريخ 201٥/12/29م حكمت املحكمة االبتدائية .

واألزمتها  املو�سوع برف�سه  املقام من املدعى عليها ويف  العار�س  اأوال : بقبول الطلب 

امل�ساريف .

مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام   : االأ�سلية  الدعوى  يف   : ثانيا 

الغري  التع�سفي ومبلغ )1200ر.ع( بدل االجازات  الف�سل  )4000ر.ع( تعوي�سا عن 

امل�ستنفذة واألزمتها بامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات .

اأمام حمكمة اال�ستئناف مب�سقط ) الدائرة  ومل يرت�س الطرفان احلكم فا�ستاأنفاه 

ويف  �سكال  اال�ستئنافني  بقبول  2016/4/13م  بتاريخ  فيه  ق�ست  والتي   ) العمالية 

باإلغاء  وذلك  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  )2016/٥٥م(  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع 

االجازة  وبدل  التع�سفي  الف�سل  مو�سوع  حول  درجة  اأول  حمكمة  به  حكمت  ما 

رقم  اال�ستئناف  بامل�ساريف ويف مو�سوع  امل�ستاأنفة  والزام  بالرف�س  ب�ساأنها  والق�ساء 

توؤدي  باأن  �سدها  امل�ستاأنف  بالزام  وذلك  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل   )2016/12٥(

للم�ستاأنفة مبلغ )320ر.ع( اأجرة ثمانية اأيام من �سهر اأكتوبر 201٥ ورف�س ما عدا 

ذلك من طلبات واعفاء امل�ستاأنفة من الر�سوم .

العليا  املحكمة  اأمام  بالنق�س  فيه  فطعنت  احلكم  هذا  الطاعنة  ترت�س  مل  وحيث 

بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  باأمانة  الطعن  اأ�سباب  �سحيفة  واأودعت  املاثل  بالطعن 

عن  وكيال  ب�سفته  العليا  املحكمة  لدى  مقبول  حمام  من  موقعة  2016/٥/29م 

الطاعنة وقدم �سند وكالته عنها التي تبيح له ذلك .

وحيث اأن الطعن بنى على اأ�سباب ثالثة تنعى بهم الطاعنة على احلكم املطعون فيه 

خمالفته للقانون واخلطاأ يف تف�سريه وتاأويلة والق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق 

الدفاع وخمالفته للقانون يف �ساأن بدل االجازة ال�سنوية وذلك عندما ق�سى باإلغاء 

ا وفقا للمادة )4/40( من  احلكم االبتدائي واعتبار ف�سل الطاعنة كان ف�سال مربراً

ف�سل  اأن  بدعوى  والقانون  الدعوى  واأدلة  للواقع  ذلك  خمالفته  رغم  العمل  قانون 

الطاعنة كان ب�سبب الغياب مدة جاوزت ع�سر اأيام متقطعة يف ال�سنة ودون التحقق 

من ذلك .وقرار ف�سلها املوؤرخ يف 201٥/10/٨ يو�سح �سبب ف�سلها كان ب�سبب خروجها 

اإجازة ا�سطرارية من 201٥/٨/6 اىل 201٥/٨/11 ملدة �ستة اأيام وفق املادة )61( 

ب�سبب  الغياب  الطاعنة ذلك  بها وبررت  كاإجازة م�سرح  ال�سركة باعتمادها  وقامت 
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وفاة عمها م�ستندة يف ذلك اىل �سهادة وايل ال�سيب وفق ما ن�ست عليه املادة )67( من 

قانون العمل ومل تتو�سل باأي انذار ب�سبب ذلك ح�سب ما ن�ست عليه املادة )4/40( 

من قانون العمل واأنه اأمام دائرة ت�سوية املنازعات العمالية مل تذكر املطعون �سدها 

باأن ف�سلها كان ب�سبب الغياب بل قالت ب�سبب االإهمال وعدم التزامها باأوقات الدوام 

ف�سلها  يعترب  وبذلك   , العمل  يف  الكفاءة  وعدم  ال�سركة  ممتلكات  واتالف  الر�سمي 

اأو  العمل  املادة )37( من قانون  املن�سو�س عليه يف  تع�سفيا ودون مراعاة االخطار 

بعقد العمل اال اأن احلكم املطعون فيه مل يورد اأي ت�سبيب ببيان اأيام الغياب املتقطع 

اأم غري ذلك مما يجعل احلكم  اإذا كان ذلك الغياب مربرا بعذر  اأيام وما  ملدة )10( 

قا�سرا يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع .واأخطاأ احلكم املطعون فيه عندما الغى 

اأي�سا بدل االجازة  والتي مل ت�ستنفذها الطاعنة والتي تنطبق عليها املادة )64( من 

قانون العمل ولي�س املادة )61( منه  التي تنطبق على العامل الذي ال يزال على راأ�س 

عمله ولذلك تلتم�س احلكم لها .

رقم  اال�ستئناف  ملو�سوع  والت�سدي  باإلغائه  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  اأ�سليا: 

)2016/٥٥( والق�ساء جمددا برف�سه .

واحتياطيا : تلتم�س الطاعنة نق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة 

�سدها  املطعون  ردت  وحيث  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتف�سل  ا�سدرته  التي 

مبذكرة دفاعية على �سحيفة اأ�سباب الطعن موقعة من وكيلها القانوين املقبول لدى 

املحكمة العليا انهت فيها اإىل رف�س الطعن مو�سوعا .

وبتاريخ 2017/1/12 قررت املحكمة ا�ستكمال االإجراءات .

�ملحكمة

حيث اأن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانونا مما يتعني قبوله �سكال.

وعن مو�سوع الطعن وملا كان لهذه املحكمة اأن تت�سدى من تلقاء نف�سها ملا ورد باحلكم 

املطعون فيه مما يتعلق بالنظام العام ومل يتم�سك به اخل�سوم , وملا كان املقرر عمالاً 

بحكم املادة 170 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية اأنه يجب توقيع الرئي�س 

والق�ساة على م�سودة احلكم امل�ستملة على اأ�سبابه , ومن املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة 

اأنه ال يكفي التوقيع على الورقة املت�سمنة منطوق احلكم وحدة متى كانت منف�سلة 

عن اأ�سباب احلكم بل يتعني التوقيع على اأوراق امل�سودة امل�ستملة على االأ�سباب واأن 
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التوقيع على املنطوق وحده دون االأ�سباب يوؤدي اإىل بطالن احلكم .

يف  وردت  اأنها  فيه  املطعون  احلكم  م�سودة  مطالعة  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  فلما 

عدة اأوراق منف�سلة وقد جاء املنطوق يف ورقة منف�سلة ال ت�ستمل على اأي جزء من 

االأ�سباب وكان الثابت خلو  االأوراق امل�ستملة على االأ�سباب من توقيع الهيئة م�سدرة 

االأوراق  اإعادة  ثم  ومن  نق�سه  ي�ستوجب  مما  احلكم  بطالن  عليه  ينبني  مبا  احلكم 

ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عمالاً بحكم املادة 

امل�ساريف  �سدها  املطعون  اإلزام  مع  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   260

عدا الر�سوم عمال باملادتني 1٨3-2٥9 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال  ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها من جديد والزام املطعون �سدها 

امل�ساريف ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/31م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)269(

الطعن رقم 2016/777م

�سركة ) تنازل- حقوق العمل- عمل – نقل ملكية املن�ساة  – اأثره– م�سوؤولية اخللف 

مت�سامنا مع ال�سلف  عن حقوق العامل( 

اإذا مت التنازل عن الن�ساط كله اأو بع�سه فاإن حقوق العامل تكون يف ذمة املتنازل  -

كالهما  اجلديد  واملالك  ال�سابق  املالك  ويكون  بالت�سامن  كليهما  اإليه  واملتنازل 

م�سوؤولني عن �سائر احلقوق النا�سئة عن عقد العمل.

اإقامة الدعوى على غري ذي كامل �سفة يتعني معه الق�ساء بعدم قبول الدعوى  -

واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون قد خالف القانون واأخطاأ 

يف تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�سه.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف اأن العاملة املطعون �سدها بداأت خ�سومتها مع ال�سركة  الطاعنة ب�سكايتها التي 

2016/4/10م  بتاريخ  العاملة  بالقوى  العمالية  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  قدمها 

والتي قررت فيها اأنها تعمل لدى ال�سركة الطاعنة واآخرين منذ 201٥/٥/6م واأنه 

اىل  والعودة  الف�سل  قرار  اإلغاء  اأ�سليا  وطلبت  2016/٥/9م  من  خدمتها  اإنهاء  مت 

وراتب   2016 اإبريل  �سهر  وراتب  التع�سفي  الف�سل  عن  التعوي�س  واحتياطيا  العمل 

�سهر االإنذار وبدل االإجازة ال�سنوية ومكافاأة نهاية اخلدمة و�سهادة خربة ور�سالة 

عدم ممانعة .

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

اإىل  اإعادتها  اأ�سليا  وقّيدت برقم2016/432م عمايل م�سقط حيث طلبت املدعية 
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العمل و�سرف رواتبها واحتياطيا الزام املدعى عليها باأن توؤدي لها مبلغ ثمانية ع�سر 

األف ريال راتب اثنى ع�سر �سهرا �ساملة مدة االخطار ومبلغ خم�سة ع�سر األف ريال 

عماين بدل االإجازة وتذكرة اإىل بريوت واملدعى عليها دفعت بعدم قبول الدعوى 

تعاقدت  وقد  2016/3/27م  يف  ت�سجيلها  مت  قد  كونها  �سفة  ذي  غري  على  لرفعها 

من  �سورة  وقدمت  للتجارة   ............ �سركة  ال�سابق  العمل  �ساحب  مع  العاملة 

٨0% من ح�س�س �سركة ........ للمدعى عليها » �سركة ...........«  يف  عقد بيع 

2016/3/27 م.

املدعى  بالزام  االبتدائية  املحكمة  تلك  ق�ست  2016/7/2٥م  وبتاريخ  اإنه  وحيث 

عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغا قدره �سبعة اآالف وخم�سمائة ريال عماين تعوي�سا 

ومبنح  ال�سنوية  االجازة  مقابل  ريال  وخم�سمائة  األف  ومبلغ  التع�سفي  الف�سل  عن 

املدعية �سهادة خربة  .

رقم  باال�ستئناف  ا�ستاأنفه  فقد  االبتدائي  باحلكم  الطاعنة  ال�سركة  قبول  ولعدم 

2016/777م عمايل م�سقط والذي طلبت فيه احلكم بعدم قبول اال�ستئناف �سكال 

ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي 

�سفة كون العاملة كانت تعمل حتت كفالة �سركة ........... للتجارة والتي باعت ما 

ن�سبته ٨0% من ح�ستها للطاعنة.  

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2016/11/2م  بجل�سة  اإنه  حيث 

اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف .

 وقد اعتنق احلكم اأ�سباب احلكم االبتدائي �سالف البيان .

النق�س  بطريق  عليه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  الطاعنة  ال�سركة  قبول  ولعدم   

ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2016/12/11 ووقعت من حمام مقبول 

اأمامها واأرفق بها مبا يفيد اأداء الر�سم و�سداد الكفالة وطلبت يف ختامها احلكم بقبول 

احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  املقررة  االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف  لتقدمية  �سكال  الطعن 

اإىل حمكمة  الدعوى  واإعادة  الطعن  �ساقتها ب�سحيفة  التي  لالأ�سباب  املطعون عليه 

اال�ستئناف لنظرها بهيئة مغايرة وبوقف تنفيذ احلكم حلني الف�سل يف الطعن .

وقد نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه باخلطاأ يف تطبيق القانون والف�ساد يف 

اال�ستدالل وعدم االإملام بدفاع الطاعنة وقالت بيانا لذلك اأن املطعون �سدها كانت 
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للطاعنة  ح�س�سها  من   %٨0 باعت  والتي  للتجارة   ........... كفالة  حتت  تعمل 

مبوجب عقد �سراء يف 2016/3/27م مبا كان ي�ستوجب اإقامة الدعوى �سد ال�سركة 

قبول  بعدم  بالدفع  التقا�سي  مبرحلتي  مت�سكت  وقد  �سيما  �سدها  ولي�س  املذكورة 

فاإن  ثم  ومن  اأخرى  اأن�سطة  متتلك  اأنها  .حيث  �سفة  ذي  غري  على  لرفعها  الدعوى 

�سدور احلكم �سدها �سيرتتب عليه تنفيذه على �سجل جتاري خمتلف .

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 

كونه جديرا بالنظر وقد اعلن املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فلم تقدم ردا 

�ملحكمة

وحيث اأن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال 

ال�سالف  ب�سببه  فيه  املطعون  النعي على احلكم  الطعن وعن  اإنه عن مو�سوع  وحيث 

اإيراده  فهو نعي �سديد ذلك اأنه  من املقرر عمال بحكم املادتني )47و4٨( من قانون 

م�سوؤوال  اخللف  يكون  اأنه  )2003/3٥م(:  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمل 

بالت�سامن مع اأ�سحاب االأعمال ال�سابقني عن تنفيذ جميع االلتزامات النا�سئة عن 

وموؤدى   . العمل  قانون  تطبيق  عن  النا�سئة  احلقوق  ب�سائر  الوفاء  ويف  العمل  عقد 

ذلك اأنه  اإذا مت التنازل عن الن�ساط كله اأو بع�سه فاإن حقوق العامل تكون يف ذمة 

املتنازل واملتنازل اإليه كليهما بالت�سامن ويكون املالك ال�سابق واملالك اجلديد كالهما 

م�سوؤولني عن �سائر احلقوق النا�سئة عن عقد العمل والتي يفر�سها قانون العمل .

وملا كان املقرر اأن توافر ال�سفة يف املدعي واملدعى عليه �سرط لقبول الدعوى واأن 

اخت�سام بع�س اأ�سحاب ال�سفة دون غريهم من ذوي ال�سفة اأثره احلكم بعدم قبول 

الدعوى لرفعها على غري ذي كامل �سفة .

�سركة  لدى  عملت  �سدها  املطعون  اأن  االأوراق  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  فلما 

ا من ح�س�سها للمطعون �سدها ومن ثم فاإن  .............. للتجارة والتي باعت جزءاً

ال�سركتني كليهما تكونان م�سئولتني بالت�سامن عن حقوق املطعون �سدها وهو ما كان 

ي�ستوجب اخت�سامهما معا كون ال�سفة تتوفر فيها معا .

وحيث اأن املطعون �سدها مل تخت�سم ال�سركة املذكورة ومن ثم فقد اأقيمت   

الدعوى على غري ذي كامل �سفة وهو ما كان يتعني معه الق�ساء بعدم قبول الدعوى 
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واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون قد خالف القانون واأخطاأ يف 

مب�سقط  اال�ستئناف  ملحكمة  الدعوى  اإعادة  ثم  ومن  نق�سه  ي�ستوجب  مبا  تطبيقه 

لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عمال بحكم املادة 260 من قانون االإجراءات 

الكفالة  وبرد  الر�سوم  عدا  امل�ساريف  �سده  املطعون  الزام  مع  والتجارية  املدنية 

للطاعنة عمال باملادتني 1٨3 , 2٥9 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

فلهذه االأ�سباب 

  » حكمت بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة الدعوى 

اىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام املطعون 

�سدها امل�ساريف عدا  الر�سوم وبرد الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/31م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري   �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  وع�سوية كل 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)270(

الطعن رقم 2016/٨04م

عامل )ف�سل- حاالت-  خطاأ ج�سيم-عمل – جمازاة العامل بالف�سل –�سرطه– اأن 

تتنا�سب املخالفة مع ج�سامة جزاء  الف�سل( 

�سمنها  - لي�س  عمله  من  العامل  ف�سل  فيها  العمل  لرب  ي�سوغ  حاالت  امل�سرع  حدد 

ي�سكل  ال  �سحته  ثبوت  حال  الت�سرف  هذا  اأن  كما  العمل  اأثناء  التبغ  ا�ستعمال 

خطاأ ج�سيما اأو ت�سرفا خطريا بحيث يربر الف�سل مبا�سرة.

ملحكمة املو�سوع  ال�سلطة فى ا�ستخال�س ثبوت ارتكاب العامل للمخالفة وكفايتها  -

وتنا�سبها مع ج�سامة جزاء الف�سل. 

الوقائع 

تتلخ�س وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف اأن العامل املطعون �سده بداأ خ�سومته مع املطعون �سدها  ب�سكايته التي قدمها 

لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة بتاريخ 2016/3/7م والتي 

مدرب  مبهنة  2013/7/1٥م  من  اعتبارا  �سدها  املطعون  لدى  يعمل  اأنه  فيها  قرر 

�سحة و�سالمة براتب 1730ر.ع واأنه يف 2016/2/29م مت اإنهاء خدمته دون مربر 

التع�سفي ور�سيد  الف�سل  التعوي�س عن  اإلغاء قرار ف�سله واحتياطيا  م�سروع وطلب 

اجازاته ال�سنوية .

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

وقّيدت برقم2016/270م عمايل م�سقط حيث مثل العامل املدعي ب�سخ�سه وطلب 

احلكم بالتعوي�س عن الف�سل التع�سفي بح�سب طلباته اخلتامية ومثل وكيل ال�سركة 

مادة  العامل  ال�ستخدام  مربرا  جاء  الف�سل  كون  الدعوى  رف�س  طلب  عليها  املدعى 
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التبغ يف قاعات التدريب ورغم اإنذاره اإال اأنه كرر الفعل .

اإلزام  املحكمة االبتدائية مب�سقط  2016/٨/1٨م ق�ست تلك  تاريخ  اأنه يف  وحيث 

٥190ر,ع فقط خم�سة اآالف ومائة  املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي تعوي�سا قدرة 

وت�سعني رياال عمانيا .

ولعدم قبول العامل باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفه رقم 2016/79٨ عمايل م�سقط 

قبول  ولعدم  ل�ساحلة  به  املق�سي  التعوي�س  مبلغ  بزيادة  احلكم  فيه  طلب  والذي 

 2016/٨1٥ باال�ستئناف  عليه  طعنت  فقد  الق�ساء  بذلك  �سدها  املحكوم  ال�سركة 

عمايل م�سقط بطلب الغاء احلكم االبتدائي .

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2016/11/9م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  االأول  اال�ستئناف  برف�س  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئنافني 

2016/٨1٥ م�سقط باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء برف�س الدعوى .

النق�س   بطريق  عليه  طعن  فقد  املتقدم  باحلكم  �سده  املحكوم  العامل  قبول  ولعدم 

ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2016/12/٨ ووقعت من حمام مقبول 

�سكال  الطعن  بقبول  احلكم  ختامها  يف  طلب  الر�سم  اأداء  يفيد  ما  بها  واأرفق  اأمامها 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  املقرر  االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف  لتقدميه 

واإلغائه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظر فيها بهيئة مغايرة 

واحتياطيا الت�سدي للطعن واحلكم جمددا بالزام  ال�سركة املطعون �سدها باإعادة 

للعمل  عودته  وحتى  الف�سل  تاريخ  من  رواتبه  كامل  �سرف  مع  عمله  اىل  الطاعن 

ومكافاأة نهاية اخلدمة والت�سدي للطعن والزام املطعون �سده ب�سرف راتب �سنة له 

والتعوي�س عن الف�سل التع�سفي ونهاية اخلدمة و�سائر التعوي�سات مع الزام املطعون 

�سده بامل�ساريف .

القانون  تطبيق  يف  واخلطاأ  بالق�سور  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  نعى  وقد 

والف�ساد يف اال�ستدالل كون مدة عمله بال�سركة قد ا�ستمرت لثالث �سنوات ون�سف 

واأن ما تذرعت به املطعون �سدها من ا�ستعمال التبغ بالفم اأثناء العمل ال دليل عليه 

كما اأنه ال �سحة ملا تدعيه ال�سركة املطعون �سدها من وجود �سكاوى من الطلبة قبله 

التدرج يف  ي�ستفاد منها وجوب  العمل والتي  31 من قانون  املادة  ف�سال عن خمالفة 

العقوبات .
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كما اأن احلكم خالف قواعد االخت�سا�س بح�سبان اأن طلباته ب�ساأن الغاء قرار الف�سل 

والعودة اىل العمل طلبات غري مقدرة القيمة ومن ثم تخت�س به الدائرة الثالثية 

مبا كان يتعني معه الق�ساء بعدم اخت�سا�س حمكمة اأول درجة قيميا .

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 

كونه جديرا بالنظر وقد اأعلن املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت مبذكرة طلبت 

يف ختامها رف�س الطعن كون احلكم املطعون فيه قد جاء موافقا �سحيح القانون. 

املحكمــــة

 وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن كان مقبوال �سكال .

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه مبخالفته القانون 

كون املحكمة االبتدائية غري خمت�سه قيميا بنظر الدعوى لكون طلباته غري مقدرة 

القيمة مبا يجعل االخت�سا�س بنظرها منعقدا للدائرة الثالثية ولي�س للقا�سي الفرد 

فهو نعي غري �سديد ذلك اأنه  من املقرر عمال باملادتني 36 , 37 من قانون االإجراءات 

بنظر  االخت�سا�س  اأن   200٥/92 ال�سلطاين  باملر�سوم  املعدلتني  والتجارية  املدنية 

الدعاوى غري املقدرة القيمة ينعقد للمحكمة االبتدائية م�سكلة من قا�س فرد ومن 

ثم كان النعي يف غري حمله .

ملا  الت�سبيب  يف  والق�سور  القانون  مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  وعن 

ا�ستخل�سه من م�سروعية الف�سل لتناوله ) الطاعن ( التبغ اأثناء العمل فهو نعي �سديد 

ذلك اأنه  واإن كان املقرر اأن تقدير م�سروعية الف�سل من عدمه من م�سائل الواقع اإال 

واإذ  ومقبولة  �سائغة  اأ�سباب  على  ق�ساءها  تبني  اأن  املو�سوع  حمكمة  على  يجب  اأنه 

كان امل�سرع قد حدد حاالت ي�سوغ لرب العمل فيها ف�سل العامل من عمله لي�س �سمنها 

ا�ستعمال التبغ اأثناء العمل كما اأن هذا الت�سرف حال ثبوت �سحته ال ي�سكل خطاأ 

ج�سيما اأو ت�سرفا خطريا بحيث يربر الف�سل مبا�سرة ومن ثم فاإن احلكم املطعون فيه 

اإذ بنى ق�ساءه على ما ا�ستخل�سه من ا�ستعمال الطاعن التبغ اأثناء العمل ف�سال عن 

تكرار االأخطاء يكون قد خالف القانون واخطاأ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�سه .

260 اإجراءات  وملا كان املو�سوع �ساحلا للف�سل فيه فاإن هذه املحكمة وعمال باملادة 

مدنية وجتارية تت�سدى للف�سل يف مو�سوع اال�ستئناف .
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ال�سركة  من  املقام  م�سقط  عمايل   2016/٨1٥ اال�ستئناف  مو�سوع  عن  اإنه  وحيث 

بطلب الغاء احلكم االبتدائي وملا كان االأخري قد خل�س �سائبا اإىل عدم م�سروعية 

ف�سل العامل فاإن اال�ستئناف يكون خليقا بالرف�س وتاأييد احلكم امل�ستاأنف .

وعن امل�ساريف فهي الزام املطعون �سدها عمال باملادتني 1٨3 , 2٥9 اإجراءات مدنية 

وجتارية .

فلهذه االأ�سباب

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع   ويف  �سكال  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «  

مو�سوعا  ورف�سه  �سكال  بقبوله  عمايل   2016/٨1٥ اال�ستئناف  ملو�سوع  والت�سدي 

�سدها  املطعون  واألزمت  م�سقط  عمايل   2016/270 رقم  امل�ستاأنف  احلكم  وبتاأييد 

امل�ساريف ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/31م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عابدين �سالح ح�سن. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)271(

الطعن رقم 2016/66٥م

عامل ) حق- اإبراء – بطالن- عقد عمل – االنتقا�س من حقوق العامل – �سرطه – 

عدم امكانية جتزئة العقد واأن يكون اأكرث فائدة للعامل( 

يقع باطال كل اإبراء اأو م�ساحلة  اأو تنازل  عن احلقوق النا�سئة عن هذا القانون  -

اأن  القاعدة  هذه  تطبيق  �سرط  اأن  اإال  ؛  العمل  قانون  الأحكام  خمالفا  كان  اإذا 

يكون ال�سرط املخالف الأحكام قانون العمل م�ستقال عن باقي �سروط العقد وال 

يرتبط بباقي بنوده ارتباطا ال يقبل التجزئة فحينئذ يبطل ال�سرط املخالف 

للقانون  وت�سح باقي �سروط العقد اأما اإذا كان ال�سرط املخالف الأحكام قانون 

ت�سكل  بحيث  التجزئة  يقبل  ال  ارتباطا  العقد  �سروط  بباقي  مرتبطا  العمل 

�سروط العقد جمتمعة نظاما متكامال له كيان خا�س  ويف هذه احلالة ال ينظر 

الأي �سرط  على ا�ستقالل على اأنه يخالف اأحكام قانون العمل  واإمنا يتعني النظر 

كان  اإذا  ما  على  والوقوف  جملته  يف  النظام  واإىل  جمتمعة  العقد  �سروط  اإيل 

النظام  اإذا كان  ما  العمل من عدمه وذلك بالتعرف على  خمالفا الأحكام قانون 

برمته اأكرث فائدة للعامل من عدمه .

ا�ستثناء من مبداأ عدم جواز االنتقا�س من حقوق العامل املقررة بقانون العمل  -

يجوز اأن يت�سمن العقد �سرطا ينتق�س من تلك احلقوق وي�سرتط لذلك  اأن يكون 

العقد ال يقبل التجزئة ب�ساأن ما ت�سمنه من �سروط واأن يكون اأكرث فائدة للعامل 

وملحكمة املو�سوع �سلطة مراقبة حتقق هذين ال�سرطني. 

الوقائع 

ت�سوية  دائرة  لدى  ب�سكوى  تقدم  �سده  املطعون  اأن  يف  الدعوى  وقائع  تتلخ�س 

التحق  اأنه  ا  مقرراً 201٥/12/7م  بتاريخ  الظاهرة  مبحافظة  العمالية  املنازعات 
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بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 2009/1/٥م مبهنة عامل �سحن وتفريغ باأجر �سهري 

ا تطبيق ن�س املادة 6٥ من قانون العمل واأمام تعذر الت�سوية  قدره )1٨٥ر.ع( طالباً

الودية اأحيلت الدعوى اإىل املحكمة االبتدائية بعربي وقيدت برقم 201٥/161م 

وحيث قدم املدعي بو�ساطة وكيلة مذكرة ختامية طلب فيها:

للراتب  اإ�سافية   %٥0 بواقع  الر�سمية  االإجازات  بدل  ب�سرف  عليها  املدعى  اإلزام 

ال�سامل منذ تعيني املدعي وحتى الف�سل يف الدعوى وملدة 10 اأيام للعيدين )الفطر 

ويوم  الوطني  العيد  عن  ويومني  املباركة  النه�سة  يوم  عن  واحد  ويوم  واال�سحى( 

لراتبه  ا  ا( يف كل عام وفقاً املجموع )16يوماً ليكون  الهجرية  ال�سنة  راأ�س  واحد عن 

ال�سامل.

اإلغاء االإنذارات املوجهة له من املدعى عليها يف يوم اإجازة العيد الوطني يومي 2و3 

دي�سمرب 201٥م.

اإلغاء قرار اخل�سم من الراتب عن اإجازة العيد الوطني لعام 201٥م.

اإلزام ال�سركة امل�ساريف والر�سوم واالأتعاب بح�ساب مائة ريال.

املو�سوع  ويف  �سكالاً  الدعوى  بقبول  املحكمة  حكمت  2016/2/1٥م  يوم  وبجل�سة 

برف�سها واإعفاء املدعي من امل�ساريف .

اأمام  2016/3/٨م  بتاريخ  فا�ستاأنفه  العامل  لدى  قبوالاً  احلكم  هذا  يلق  مل  وحيث 

باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  قبول  طالبا  بعربي  اال�ستئناف  حمكمة 

ا قدره  باأن تدفع له مبلغاً امل�ستاأنف �سدها  باإلزام  ا  امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً احلكم 

)3362.2٥6ر.ع( وحمل امل�ساريف واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي مبا قدره 

مائتا ريال عماين عليها.

وحيث اأ�سدرت حمكمة اال�ستئناف حكمها بتاريخ 2016/6/22م بقبول اال�ستئناف 

�سكالاً 

ا با�ستحقاق امل�ستاأنف بدل العطل  ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

الر�سمية خالل �سنة �سابقة من تاريخ الدعوى وحتميل امل�ستاأنف �سدها امل�ساريف .

املحكمة  هذه  اأمام  بالنق�س  عليه  فطعنت  احلكم  ذلك  ال�سركة  ترت�س  مل  وحيث 
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بالطعن املاثل مبوجب �سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة موقعة من حمام مقبول 

اأمام املحكمة العليا مبوجب �سند وكالة م�سدق عليه من دائرة الكاتب بالعدل يجيز 

. له ذلك بعد �سداد الكفالة املقررة قانوناًا طالبة احلكم اأوال بقبول الطعن �سكالاً

يف  الف�سل  حلني  ا  موؤقتاً فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  بوقف  م�ستعجلة  وب�سفه  ا  وثانياً

الطعن.

ا باإحالة الدعوى  ا والق�ساء جمدداً ا ويف املو�سوع : نق�س احلكم املطعون فيه كلياً ثالثاً

ا بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعنة. اإىل حمكمة ا�ستئناف عربي لنظرها جمدداً

ا فيما ق�سى به من اأحقية املطعون �سده يف التعوي�س  نق�س احلكم املطعون فيه جزئياً

عن عمله يف االإجازات الر�سمية عن �سنة �سابقة عن تاريخ تقدمي الدعوى والق�ساء 

ا باالآتي: جمدداً

2016/2٨ النتهائية احلكم امل�ستاأنف  عدم جواز نظر ا�ستئناف املطعون �سده رقم 

عمالاً باملادة 37 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

ا راحة والعودة للعمل ٥ اأيام  ا مقابل 14 يوماً ف�سخ نظام عمل املطعون �سده 14 يوماً

مقابل يومان راحة واإلزام املطعون �سده امل�ساريف عدا الر�سوم.

ونعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون والثابت باالأوراق والق�سور 

يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع اإذ اأن االأوراق ا�ستملت على ما يفيد اأن املطعون 

اإجازة  عدا  اال�سبوعية  الراحة  واأيام  الر�سمية  االإجازات  يف  حقه  اأ�سقط  �سده 

العيدين )الفطر واال�سحى( والأن االأوراق خلت مما يفيد اأن الطاعنة اأقرت بعمل 

اال�ستئناف  حمكمة  اإليه  انتهت  ملا  ا  خالفاً الر�سمية  االإجازات  خالل  �سده  املطعون 

املطعون يف حكمها وحيث اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة  الطعن فقدم بو�ساطة وكيله 

وتاأييد  الطعن  رف�س  ا  طالباً املقررة  لالإجراءات  ا  ووفقاً املهلة  خالل  بالرد  مذكرة 

احلكم املطعون فيه واإلزام الطاعنة بالر�سوم واأتعاب املحاماة 400ر.ع.  

املحكمــــة

.  وحيث اإن هذا الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه القانونية فهو مقبول �سكالاً

3 من قانون العمل ال�سادر  اإنه عن الطعن  فاإنه من املقرر عمال بحكم املادة  وحيث 

هذا  اأحكام  يخالف  �سرط  كل  باطال  يقع  اأنه   2003/  3٥ رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
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النا�سئة عن  اأو تنازل  عن احلقوق  اأو م�ساحلة   اإبراء  القانون  كما يقع باطال كل 

اأن يكون  اأن �سرط تطبيق هذه القاعدة  اإال  اإذا كان خمالفا الأحكامه  هذا القانون 

العقد وال يرتبط  العمل م�ستقال عن باقي �سروط  املخالف الأحكام قانون  ال�سرط 

للقانون   املخالف  ال�سرط  يبطل  فحينئذ  التجزئة  يقبل  ال  ارتباطا  بنوده  بباقي 

وت�سح باقي �سروط العقد اأما اإذا كان ال�سرط املخالف الأحكام قانون العمل مرتبطا 

بباقي �سروط العقد ارتباطا ال يقبل التجزئة بحيث ت�سكل �سروط العقد جمتمعة 

نظاما متكامال له كيان خا�س  ويف هذه احلالة ال ينظر الأي �سرط  على ا�ستقالل 

على اأنه يخالف اأحكام قانون العمل  واإمنا يتعني النظر اإىل �سروط العقد جمتمعة 

من  العمل  قانون  الأحكام  خمالفا  كان  اإذا  ما  على  والوقوف  جملته  يف  النظام  واإىل 

عدمه وذلك بالتعرف على ما اإذا كان النظام برمته اأكرث فائدة للعامل من عدمه . , 

فاإذا كان النظام يف جملته اأكرث فائدة للعامل فال ي�سح القول اإن اأحد �سروط العقد 

يخالف اأحكام قانون العمل كونه اأقل فائدة للعامل بالنظر الأحكام القانون.

فلما كان ذلك وهديا به وكان املطعون �سده يعمل بنظام – املناوبة – اأي العمل ملدة 

اأ�سبوعني مقابل اأ�سبوعني راحة على اأن تكون �ساعات العمل ع�سر �ساعات يوميا ومن 

ثم فاإن العامل يف هذا النظام يعمل ملدة اأربعة ع�سر يوما كل اأربعة اأ�سابيع ويعمل 

كذلك ملدة مائة واأربعني �ساعة خالل ذات املدة مع اأحقية املطعون �سده يف احل�سول 

على اإجازتي عيد الفطر وعيد االأ�سحى , وحيث اإنه بالنظر لهذا النظام يف جملته 

فاإنه اأكرث فائدة للعامل املطعون �سده  كونه يعمل اأياما اأقل من املقرر باملادة 71 من 

قانون العمل والتي حددت اأيام العمل بخم�سة اأيام كل اأ�سبوع اأي بواقع ع�سرين يوما 

6٨ من القانون  كل اأربعة اأ�سابيع كما اأنه يعمل �ساعات عمل اأقل من املقررة باملادة 

ذاته والتي حددت �ساعات العمل بواقع ت�سع �ساعات يوميا اأي بواقع مائة وثمانني 

اأ�سابيع  مبا يقطع باأن العامل يف هذا النظام يعمل الأيام و�ساعات  اأربعة  �ساعة كل 

اأقل من العامل العادي ومن ثم فاإن حرمان العامل – املطعون �سده – من االإجازات 

اأيام  ب�سعة  والتي ال جتاوز   - واالأ�سحى  الفطر  اإجازتي عيدي  الر�سمية  - خالف 

على مدار العام  ال ينال من اعتبار هذا النظام يعد اأكرث فائدة للمطعون �سده وعليه 

والبناء على ذلك فاإن هذا ال�سرط بالنظر اإىل كونه مرتبطا بباقي �سروط النظام 

ال يعد خمالفا للمادة 6٥ من قانون العمل ال�سالف البيان والتي تعطي للعامل العادي 

احلق يف بدل االإجازة الر�سمية اإذا �سادفت اأيام العمل , ومن ثم فاإن النعي علي احلكم 

املطعون فيه خمالفة القانون والثابت باالأوراق والق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق 
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ا. الدفاع يكون �سديداً

ا على اأن االتفاق املربم  وحيث اإن احلكم االبتدائي ملا ق�سى برف�س الدعوى تاأ�سي�ساً

 14 اأيام الراحة اال�سبوعية وجعلها )  بني طريف الدعوى يف ال�سق املتعلق بتجميع 

�سادف  قد  �سده  للمطعون  اأكرث  م�سلحة  يحقق  راحة(  ا  يوماً  14 مقابل  عمل  ا  يوماً

فهو  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف  وملا  باالأوراق  والثابت  القانون  �سحيح 

جدير بالنق�س.

ا للمادة  وحيث اإن مو�سوع الدعوى �سالح للف�سل فيه ويتجه بناء على ذلك وتطبيقاً

رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  يف  احلكم  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   260

واإلزام  االبتدائي  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  بقبوله   2016/19

الر�سوم  عدا  الطعن  هذا  مب�ساريف  �سده  املطعون  واإلزام  مب�سروفاته  امل�ستاأنف 

املدنية  االإجراءات  2٥9/247/1٨3 من قانون  باملواد  للطاعنة عمالاً  الكفالة  ورد 

والتجارية واملادة 10 من قانون العمل.

فلهذه االأ�سباب 

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

احلكم  وتاأييد  ا  مو�سوعاً ورف�سه  �سكالاً  بقبوله   2016/19 رقم  اال�ستئناف  ملو�سوع 

االبتدائي رقم 201٥/161م واإلزام امل�ستاأنف مب�سروفاته دون الر�سوم ومب�ساريف 

هذا الطعن عدا الر�سوم ورد الكفالة للطاعنة.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/31م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)272(

الطعن رقم 2016/٨70م

العامل  تبعية   – عنا�سره   – العمل  عقد  توجيه-   – اإ�سراف  )تبعية-  عمل  عقد 

ل�ساحب العمل  مقابل اأجر( 

 ياأخذ القانون العماين يف قانون العمل بنظرية التبعية القانونية والتي ت�سمل  -

االإ�سراف والتوجيه واالأجر وهو امل�ستقىر عليه يف ق�ساء هذه املحكمة .

اإ�سراف  - اأن يوؤدى العمل حتت  -عقد العمل هو االتفاق الذى يتعهد فيه العامل 

وتوجيه �ساحب العمل لقاء اأجر. 

الوقائع 

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف اأن العامل املطعون �سده بدا خ�سومته مع الطاعنة ب�سكايته التي قدمها لدائرة 

ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ 201٥/12/16م والتي قرر فيها 

اأنه التحق بالعمل لدى املدعى عليها بتاريخ 2014/6/22م مبهنة مهند�س يف حقول 

النفط براتب )1900ر.ع ( وكان اآخر يوم عمل له بتاريخ 201٥/12/1٨م ب�سبب 

ف�سله من عمله بدون مربر طالبا احلكم باإلغاء قرار الف�سل والعودة للعمل و�سرف 

عن  تعوي�سه  واحتياطيا  ال�سكوى  يف  الف�سل  حتى  2016/1/1م  تاريخ  من  رواتبه 

الف�سل التع�سفي .

ولتعذر الت�سوية الودية فقد اأحيلت املنازعة اىل املحكمة االبتدائية مب�سقط وقيدت 

برقم 2016/1٨٥م عمايل فردي حيث مثل العامل املدعي ب�سخ�سه وطلب احلكم له 

بطلباته الواردة ب�سحيفة الدعوى وح�سرت املدعى عليها بوكيل عنها و�سممت على 

اأن املدعي ال تربطه بها عالقة عمل اأ�سال طالبة احلكم برف�س الدعوى .



– 14٨0 –

2016/4/12م ق�ست تلك املحكمة االبتدائية بالزام املدعى  اإنه يف تاريخ  وحيث 

واألزمتها  تع�سفيا  ف�سله  عن  تعوي�سا  )6000ر,ع(  مبلغ  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها 

بامل�ساريف .

ولعدم قبول ال�سركة باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم 2016/492م 

عمايل م�سقط والذي طلبت فيه احلكم بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع باإلغاء 

احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�س الدعوى .

كما طعن عليه العامل باال�ستئناف رقم 2016/٥0٥م طالبا قبول اال�ستئناف �سكال 

اإىل  به  املق�سي  املبلغ  بزيادة  والق�ساء  جزئيا  امل�ستاأنف  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف 

)3٨000ر.ع( والزام امل�ستاأنف �سدها اأتعاب املحاماة األف ريال عن درجتي التقا�سي 

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2016/12/7م  وبجل�سة  اإنه  وحيث 

اال�ستئنافني �سكال ويف مو�سوعهما برف�سهما وتاأييد احلكم امل�ستاأنف والزام امل�ستاأنفة 

امل�ساريف واإعفاء امل�ستاأنف من الر�سوم .

ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  ال�سركة  قبول  ولعدم 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2016/12/2٨م ووقعت من حمام مقبول اأمامها 

واأرفق بها ما يفيد اأداء الر�سم والكفالة طلبت يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكال 

لتقدميه يف امليعاد وفق االأو�ساع املقرر ويف املو�سوع اأ�سليا بنق�س احلكم املطعون فيه 

لعدم  الدعوى  قبول  بعدم  والق�ساء  باإلغائه  اال�ستئناف  حمكمة  حلكم  والت�سدي 

ال�سفة , واحتياطيا بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف 

مب�سقط لنظرها بهيئة مغايرة .

تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  نعت  وقد 

مع �سائبة الف�ساد : ذلك اأن حمكمة احلكم املطعون فيه جتاهلت �سهادة ال�ساهدين 

فرعا   لي�ست  ال�سعودية   ........ اأن  اأكدت  التي   )............ �سركة  مديرة   (

لـ............ عمان وامنا كل منهما �سركة قائمة بذاتها يتبعان االثنان .......... 

تعيني  طلبت  ال�سعودية   ........ اأن   .......... ال�ساهد  اأكد  كما   ) االأم  ال�سركة   (

الختيار  عمان   ................ خماطبة  ومتت  لديها  للعمل  عمانيني  موظفني 

املوظفني وم�ساعدتهم يف ال�سفر اإىل دبي الإجراء  االختبارات ودورة تدريبية وهذا 

يف نطاق التعاون وكان املطعون �سده يعلم متاما باأن تعيينه لدى .......... ال�سعودية 
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الأن عر�س العمل �سادر من ال�سعودية , اأ�سف اإىل ذلك اأن عقد العمل الذي قدمت 

الطاعنة ن�سخة منه للمحكمة يوؤكد ذلك ون�سخ ال�سجل التجاري لكال ال�سركتني اإال اأن 

املحكمة اأ�سدرت حكمها بتاأييد احلكم االبتدائي واأحالت اىل اأ�سبابه وجاء حكمها 

اخلتامية  وباملذكرة  اال�ستئناف  اأ�سباب  يف  جاء  عما  والتفتت  الت�سبيب  من  خاليا 

للطاعنة واأهدرت بذلك حق هذه االأخرية يف الدفاع اجلوهري الذي اأبدته .

وحيث نظر الطعن بغرفة املداولة حيث قررت املحكمة وقف تنفيذ احلكم املطعون 

�سده فيه اإىل حني الف�سل يف الطعن وا�ستكمال االإجراءات وقد اأعلن املطعون �سده 

ب�سحيفة الطعن وقدم بو�ساطة وكيله مذكرة بالرد طلب يف ختامها احلكم برف�س 

م�سممة  عليها  الطاعنة  وعقبت  املحاماة  واأتعاب  امل�ساريف  رافعة  وحتميل  الطعن 

على طلباتها الواردة ب�سحيفة الطعن.

املحكمــــة

وحيث اأن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال .

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب اأعاله فهو 

نعي �سديد ذلك اأن املقرر بالقانون العماين يف تعريفه لعقد العمل اأنه ياأخذ بنظرية 

يف  عليه  امل�ستقر  وهو  واالأجر  والتوجيه  االإ�سراف  ت�سمل  والتي  القانونية  التبعية 

ق�ساء هذه املحكمة .

اأ�سباب احلكم املطعون فيه اأن املحكمة التي اأ�سدرته  وملا كان ذلك وكان الثابت من 

يف  املوؤرخ  العمل  عر�س  �سمنها  ومن  الطاعنة  من  املقدمة  للم�ستندات  تتعر�س  مل 

2014/٥/22م واملوقع عليه من املطعون �سده وعقد العمل املوؤرخ يف 2014/6/11م 

اأي�سا من املطعون �سده ومن �سركة ............ اململكة العربية ال�سعودية  واملوقع 

 2016/3/16 بتاريخ   ........... ل�سركة  امل�ساعد  العام  االأمني  و�سهادة �سادرة من 

العربية  اململكة  ولها فروع من �سمنها فرع  بنما  ال�سركة مقرها  اأن هذه  واملت�سمنة 

االأو�سط  ال�سرق   ............. من  موجهه  ور�سالة  وغريهما  عمان  ويف  ال�سعودية 

اإىل مدير عام املوؤ�س�سة العامة ........... ت�سمنت معطيات وبيانات يتغري بها وجه 

الراأي يف الدعوى , و�سهادة ت�سجيل فرع �سركة اأجنبية ون�سخة يف ال�سجل التجاري 

مل  جوهري  دفاع  من  الطاعنة  اأبدته  ما  على  ف�سال  عمان  لـ.............�سلطنة 

العمل  عالقة  عنا�سر  ت�ستظهر  مل  كما  عليه  والرد  تناق�سه  ومل  املحكمة  تتناوله 
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بينهما  العمل  عقد  عنا�سر  توفر  مدى  وال  �سده  واملطعون  الطاعنة  بني  الرابطة 

والف�ساد  الدفاع  بحق  واالإخالل  الت�سبيب  يف  بالق�سور  معيبا  ق�ساءها  يجعل  مما 

ملحكمة  الدعوى  اإعادة  ثم  ومن  نق�سه  ي�ستوجب  الذي  االأمر  املبطل  اال�ستدالل  يف 

قانون  260من  باملادة  عمال  مغايرة  بهيئة  جديد  من  لنظرها  م�سقط  ا�ستئناف 

ورد  الر�سوم  عدا  امل�ساريف  �سده  املطعون  الزام  مع  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

الكفالة للطاعنة عمال باملادتني 1٨3 , 2٥9 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

فلهذه االأ�سباب : ـ

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام 

املطعون �سده امل�ساريف عدا الر�سوم ورد الكفالة للطاعنة  ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/31م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)273(

الطعن رقم 2016/731م

عقد )عمل - ن�س – فرتة االختبار – يجب اإثباتها بالكتابة(. 

املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن فرتة االختبار يجب التن�سي�س عليها يف عقد  -

العمل واإن خلو عقد العمل  من الن�س على فرتة اختبار موؤداه اأنه ال وجود لفرتة 

اختبار.

الوقائع 

تتلخ�س وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف اأن  العاملة املطعون  �سدها بداأت خ�سومتها مع الطاعنة ب�سكايتها التي قدمتها 

قررت  والتي  2016/1/10م  بتاريخ  العاملة  بالقوى  العمالية  املنازعات  لدائرة 

مبهنة   201٥/10/11 بتاريخ  الطاعنة  ال�سركة  لدى  بالعمل  التحقت  باأنها  فيها 

كاتبة تاأمني براتب �سهري )430ر.ع( وكان اآخر يوم عمل لها بتاريخ 2016/1/6م 

للعمل  اإعادتها  طالبة  اخطار  �سابق  اأو  مربر  بدون  خدماتها  باإنهاء  ال�سركة  لقيام 

اأو التعوي�س عن الف�سل التع�سفي , �سرف رواتبها من تاريخ اإيقافها حتى الف�سل يف 

تكاليف  حتمل  خربة  �سهادة   , واملعنوية  املادية  االأ�سرار  عن  التعوي�س   , الدعوى 

التدريب , بدل االإجازة.

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

ب�سخ�سها  املدعية  العاملة  مثلت  حيث  م�سقط  عمايل  2016/2٥2م  برقم  وقيدت 

وطلبت احلكم لها بطلباتها الواردة ب�سحيفة الدعوى مع بدل االإجازة ال�سنوية . 

وح�سرت وكيلة املدعى عليها وقدمت �سحيفة رد على الدعوى والتم�ست يف ختامها 

للقانون خالل فرتة االختبار  الدعوى الإنهاء خدمات املدعية وفقا  احلكم برف�س 

لعدم الكفاءة .
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املدعى  باإلزام  االبتدائية  املحكمة  تلك  ق�ست  2016/٥/16م  بتاريخ  اإنه  وحيث 

عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )1390ر,ع( عن الف�سل التع�سفي وت�سليمها 

لوزارة  )2230ر,ع(  مببلغ  املدعية  تدريب  تكاليف  وحتمل  اخلدمة  بنهاية  �سهادة 

القوى العاملة واألزمتها امل�ساريف ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات .

رقم  باال�ستئناف  ا�ستاأنفته  االبتدائي فقد  الطاعنة باحلكم  ال�سركة  ولعدم قبول 

2016/616م عمايل م�سقط والذي طلبت فيه احلكم بقبول اال�ستئناف �سكال ويف 

املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�س الدعوى.

وحيث اإنه وبجل�سة 2016/10/26م �سدر احلكم املطعون فيه والذي ق�سى بقبول 

امل�ستاأنفة  والزام  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سة  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف 

امل�ساريف .

ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  ال�سركة  قبول  ولعدم 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2016/11/13م ووقعت من حمام مقبول اأمامها 

واأرفق بها ما يفيد اأداء الر�سم طلبت يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكال لتقدميه 

والق�ساء  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  املقررة   االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف 

جمددا برف�س الدعوى وعدم قبولها واحتياطيا بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة .

املطعون  اأن  ذلك   : القانون  مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  نعت  وقد 

�سدها رغم ق�سر فرتة التدريب قد تغيبت ملدة 23يوم باأعذار واهية وغري مقبولة 

العاملة  القوى  لوزارة  تعهدها  من  بالرغم  جديتها  عدم  من  الطاعنة  حتققت  وملا 

بتحمل نفقات تدريب املطعون �سدها والبالغة )2230ر.ع( فقد قررت اإنهاء خدمات 

املطعون �سدها خالل فرتة االختبار املن�سو�س عليها قانونا بثالثة اأ�سهر وفقا للمادة 

طلب  ويتعني  للقانون  خمالفا  فيه  املطعون  احلكم  يجعل  مما  العمل  قانون  )24(من 

نق�سه والق�ساء جمددا برف�س الدعوى .

وتنعى بال�سبب الثاين خمالفة الثابت باالأوراق عندما حكمت املحكمة االبتدائية 

العاملة مقابل تدريب املطعون  للمطعون �سدها باملبلغ املتفق عليه مع وزارة القوى 

الطاعنة  اأن  كما   , العقد  هذا  يف  طرفا  لي�ست  اأنها  حال  )2230ر.ع(  البالغ  �سدها 

العالقة  اإنهاء  مت  طاملا  �سدها  املطعون  تدريب  ور�سوم  نفقات  بتحمل  ملزمة  لي�ست 
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التعاقدية معها الأنها مل تلتزم باحل�سور ملعهد التدريب مما يتعني معه نق�س احلكم 

املطعون فيه يف هذا ال�سق .

وحيث نظر الطعن يف غرفة املداولة حيث قررت املحكمة وقف تنفيذ احلكم املطعون 

�سدها  املطعون  اأعلنت  وقد  االإجراءات  وا�ستكمال  الطعن  يف  الف�سل  حني  اإىل  فيه 

ب�سحيفة الطعن اإال اإنها مل ترد عليها .

املحكمــــة

  وحيث اأن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبول �سكال .

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب االأول فاإنه 

من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن فرتة االختبار يجب التن�سي�س عليها بعقد العمل 

واأن خلو عقد العمل مما يفيد وجود فرتة االختبار موؤداه اأنه ال وجود لفرتة اختبار 

.

وملا كان ذلك وكان الثابت من اأوراق الدعوى اأن عقد العمل املربم بني طريف الدعوى 

مل يت�سمن حتديد فرتة االختبار وكان قانون العمل حددها ملدة ال تزيد عن ثالثة 

اأ�سهر اأي اأنه من املمكن اأن تكون فرتة االختبار اأقل من تلك املدة اأو عدم وجود فرتة 

لالختبار اأ�سال .

وملا كانت الطاعنة مل تن�س يف عقد عمل املطعون �سدها على فرتة االختبار ومل تثبت 

عدم كفاءة املطعون �سدها كما مل تثبت �سحة تغيبها عن موقع العمل وال حددت 

االأيام التي اأدعت تغيب املطعون �سدها فيها عن العمل ف�سال على اأن فرتة التدريب 

قد انتهت وبا�سرت املطعون �سدها العمل لدى الطاعنة وبالتايل ال يجوز التم�سك 

بغيابها اأثناء فرتة التدريب واإذ مل تقدم الطاعنة ما يفيد �سحة ما تدعيه �سيما 

اإليه حمكمة املو�سوع بدرجيتها  واأنها مطالبة قانونا باالإثبات كتابة فاإن ما انتهت 

من اأن اإنهاء خدمات املطعون �سدها كان بدون مربر م�سروع وخمالفا للقانون فاإن هذا 

الق�ساء يكون قد �سادف �سحيح القانون وما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة االأمر 

الذي يتعني معه رف�س الطعن يف هذا ال�سق .

وحيث اإنه عن النعي على احلكم املطعون فيه مبخالفته للثابت باالأوراق فيما ق�سى 

به من الزام الطاعنة بتحمل تكاليف تدريب املطعون �سدها والبالغة األفني ومائتني 
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وثالثني رياال عمانيا ففي غري حملة ذلك اأن الطاعنة كانت التزمت يف عقد املطعون 

القوى  وزارة  اإىل  التكاليف  بتلك  2014/12/2٨م  يف  املوؤرخ  التدريب  حتت  �سدها 

العاملة يف حالة اإنهاء خدمة املتدرب املطعون �سدها اأو ف�سله من العمل قبل اإكمال 

العامل  الف�سل قد اتخذ ب�سبب ارتكاب  اأن قرار  العام ما مل يثبت  مدة ال تقل عن 

ملخالفة ت�ستوجب جمازاته بالف�سل. 

وملا كان الثابت باأوراق الدعوى اأن الطاعنة ف�سلت املطعون �سدها بدون �سبب م�سروع 

ف�سال على انتفاء وجود فرتة االختبار اأ�سال فاإن ما انتهت اإليه حمكمة احلكم املطعون 

فيه من ق�ساء يف هذا ال�ساأن هو جمرد اإبراءه ذمة املطعون �سدها من تكاليف ونفقات 

تدريبها مما يكون معه احلكم املطعون فيه موافقا ل�سحيح القانون وللثابت باالأوراق 

اأي�سا مع الزام الطاعنة بامل�ساريف عدا  مما يتعني معه رف�س الطعن يف هذا ال�سق 

247( من قانون االإجراءات   ,  2٥9  , الر�سوم وم�سادرة الكفالة عمال باملواد )1٨3 

املدنية والتجارية .

فلهذه االأ�سباب : ـ

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع برف�سه والزام الطاعنة بامل�ساريف 

و م�سادرة  الكفالة ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/31م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)274(

الطعن رقم 2016/727م

على  مطروحا  املغفل  الطلب  يزال  – ال  – اأثره  – اغفال  حكم   - )طلب  ا�ستئناف 

حمكمة اول درجة( 

اإن الطلب الذي تغفله حمكمة اأول درجة ال يجوز الطعن فيه باال�ستئناف وطاملا  -

اأن طلب �سهادة اخلربة مل يطرح اأمام حمكمة اأول درجة فاإنه ميتنع على حمكمة 

اال�ستئناف التعر�س لذلك الطلب واإذ خالف احلكم اال�ستئنايف هذا النظر فاإنه 

ا برف�س  خالف �سحيح القانون وهو جدير باالإلغاء يف هذا ال�سق والق�ساء جمدداً

هذا الطلب عمال باملادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

اغفال الطلبات ال ت�ستنفذ به حمكمة اأول درجة واليتها فى نظر الطلب املغفل  -

وال يجوز الطعن عليه باال�ستئناف مراعاة ملبداأ التقا�سي على درجتني. 

الوقائع 

تتلخ�س وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف اأن العامل املطعون �سده بداأ خ�سومته مع الطاعنة ب�سكايته التي قدمها لدائرة 

ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ 2016/2/2٨م والتي قرر فيها اأنه 

201٥/٥/٥م مبهنة مهند�س يف حقول النفط  التحق بالعمل لدى املدعى عليها يف 

براتب �سهري )111٥ر.ع( وكان اآخر يوم عمل له بتاريخ 2016/2/24م ب�سبب اإنهاء 

خدماته بدون مربر طالبا احلكم بعد تعديل طلباته باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي 

بواقع )1100ر.ع(   العقد  باقي مدة  �سهرا عن   14 اأجر  مبلغ )1٥400ر.ع( عن  له 

�ساملة بدل مدة االإخطار .

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 
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وطلب  بوكيله  املدعي  العامل  مثل  حيث  فردي  عمايل  2016/23٥م  برقم  وقيدت 

احلكم له بعد تعديل طلباته مبا ذكر اأعاله وح�سرت املدعى عليها بوكيلها طالبة 

رف�س الدعوى وقدمت �سورة من عقد العمل وقرار انهاء اخلدمة و�سورة من منوذج 

مراجعة وتقييم اأداء املدعي .

وحيث اإنه يف تاريخ 2016/٥/3م ق�ست تلك املحكمة االبتدائية باإلزام املدعى عليها 

بامل�ساريف  واألزمتها  االإنذار  �سهر  بدل  )1100ر.ع(  قدرة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  باأن 

ومائتي ريال عن اأتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات .

ولعدم قبول املدعي باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفه باال�ستئناف رقم ٥٨6/2016 

اأ�سليا  املو�سوع  �سكال ويف  اال�ستئناف  بقبول  فيه احلكم  والذي طلب  م�سقط  عمايل 

باإلزام امل�ستاأنف �سدها باإعادته اإىل عمله و�سرف اأجوره ال�سهرية من تاريخ اإيقافه 

مبلغ  له  توؤدي  باأن  �سدها  امل�ستاأنف  اإلزام  واحتياطيا  اإليه  عودته  حتى  العمل  عن 

)1٥400ر.ع( عن قيمة رواتبه املتبقية من العقد بواقع ) 1100ر.ع ( �سهريا �ساملة 

بدل مدة االإخطار مع اأتعاب املحاماة مبلغ ) ٥0ر.ع (و�سهادة خربة .

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2016/10/٥م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

باإلزام  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف 

امل�ستاأنف �سدها باأن توؤدي للم�ستاأنف مبلغا قدره )1٥400ر.ع( قيمة الباقي له من 

العقد و�سهادة خربة و )300ر.ع( عن اأتعاب املحاماة .

ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  ال�سركة  قبول  ولعدم 

اأمامها  2016/11/9 م ووقعت من حمام مقبول  اأمانة �سر هذه املحكمة يف  اأودعت 

واأرفق بها ما يفيد اأداء الر�سم والكفالة وطلب يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكال 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  املقررة  االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف  لتقدميه 

واإحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها بهيئة مغايرة.

وقد نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة �سحيح القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

)1٥400ر.ع(  مببلغ   �سده  للمطعون  بالتعوي�س  ق�ست  حكمها  يف  املحكمة  اأن  ذلك 

قيمة باقي مدة العقد خمالفة بذلك ن�س املادة )106( من قانون العمل وما ا�ستقر 

عليه فقه الق�ساء من اأنه ال قانون يلزم املحكمة بالتعوي�س عن الف�سل التع�سفي مبا 

ي�ساوي مدة العقد الباقية وبذلك تكون قد حكمت مبا مل يطلبه املطعون �سده يف 
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دعواه التي مل تت�سمن طلب التعوي�س له عن الف�سل التع�سفي مبا يوازي باقي اأجور 

العقد , كما خالفت املحكمة ن�س املادة 1٨2 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

�سهادة اخلربة وقد  املحكمة االبتدائية وهو  له  وق�ست يف طلب مغفل مل تتعر�س 

�سواء  عليه  ترد  مل  اأنها  اإال  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  الدفع  هذا  الطاعنة  اأثارت 

بالقبول اأو الرف�س وفوتت بذلك على الطاعنة درجة من درجات التقا�سي.

وتنعى املحكمة على احلكم املطعون فيه باإنعدام الت�سبيب حني عدلت احلكم امل�ستاأنف 

كليا وجعلت مبلغ التعوي�س 1٥400ر.ع عن باقي رواتب العقد دون اأن تقدم اأي �سند 

لق�سائها تربر من خالله ما انتهت اإليه من نتيجة خمالفة بذلك ن�س املادة )172( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

اأن  ذلك  باالأوراق  الثابت  وخمالفة  اال�ستدالل  يف  الف�ساد  احلكم  على  تعنى  كما 

املحكمة خالفت ن�س املادة )106( من قانون العمل التي مل متيز طريقة التعوي�س يف 

حالة وجود عقد عمل حمدد املدة اأو غري حمدد املدة بل تركت الباب مفتوحا اأمام 

املحكمة يف تقدير مبلغ التعوي�س عن ال�سرر الذي يلحق العامل ومل تن�س �سراحة 

على تعوي�سه عن باقي فرتة العقد حمدد املدة وق�ست للمطعون �سده باأجور 14 �سهرا 

�سهر االإنذار الذي ق�ست به املحكمة  اأن تتعر�س لراتب  العقد دون  عن باقي مدة 

, كما  االإخطار  راتب بدل  �سهرا مع   14 اأجور  املطعون �سده  االبتدائية وكان طلب 

مل تلتفت املحكمة اإىل امل�ستندات املقدمة واملتعلقة بتقارير تقييم االأداء للمطعون 

�سده وعدم كفاءته باالإ�سافة اإىل ظروف الطاعنة بعد نزول اأ�سعار النفط والغاز 

نق�س  ي�ستوجب  مما  البينات  وزن  ويف  بذلك  اأخلت  وقد  تناق�سها  ومل  تبحثها  ومل 

حكمها .

وحيث نظر الطعن بغرفة املداولة حيث قررت املحكمة وقف تنفيذ احلكم املطعون 

فيه اإىل حني الف�سل يف الطعن وا�ستكمال اإجراءاته كونه جديرا بالنظر وقد اأعلن 

املطعون �سده ب�سحيفة الطعن اإال اأنه مل يرد عليها ب�سيء .

املحكمــــة

وحيث اأن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن كان مقبوال �سكال .

اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه مبخالفته املادة  وحيث 

)1٨2( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية حني ق�ست حمكمة اال�ستئناف يف 
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طلب مغفل مل تتعر�س له املحكمة االبتدائية وهو �سهادة اخلربة رغم اإبداء هذا 

الطلب من املطعون �سده اأمام حمكمة اأول درجة ذلك اأنه  ملا كان املقرر بن�س املادة 

املحكمة  تغفله  الذي  الطلب  اأن  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )1٨2(

االبتدائية يبقى على اأ�سله معلقا اأمامها و�سبيل الف�سل فيه يكون بالرجوع اإىل ذات 

املحكمة لنظره واحلكم فيه وال يجوز الطعن يف احلكم باال�ستئناف الإغفاله الف�سل 

يف ذلك الطلب .

وحكمت  اال�ستئناف(  الطعن)  بقبول  اال�ستئناف  حمكمة  ق�ست  واإذ  ذلك  كان  وملا 

ب�سهادة اخلربة للمطعون �سده رغم اأن الطاعنة كانت اأثارت هذا الدفع اأمامها اإال 

اأنها مل ترد عليه �سواء بالقبول اأو بالرف�س وفوتت على الطاعنة درجة من درجات 

التقا�سي وخالفت �سحيح القانون مما ي�ستوجب نق�س حكمها يف هذا ال�سق .

ا الف�سل فيه فاإن املحكمة تت�سدى للف�سل يف ال�سق املتعلق  وحيث ملا كان املو�سوع جاهزاً

بطلب �سهادة اخلربة .

وحيث اإنه عن ذلك الطلب وملا كان املقرر اأن الطلب الذي تغفله حمكمة اأول درجة 

ال يجوز الطعن فيه باال�ستئناف وطاملا اأن طلب �سهادة اخلربة مل يطرح  اأمام حمكمة 

خالف  واإذ  الطلب  لذلك  التعر�س  اال�ستئناف  حمكمة  على  ميتنع  فاإنه  درجة  اأول 

احلكم اال�ستئنايف هذا النظر فاإنه خالف �سحيح القانون وهو جدير باالإلغاء يف هذا 

ال�سق والق�ساء جمددا برف�س هذا الطلب عمال باملادة )260( من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية .

وحيث اإنه وعن باقي اأ�سباب النعي فهي غري �سديدة ذلك اأن حمكمة احلكم املطعون 

اأ�سباب ومربرات  من  اأيدته  ما  الطاعنة بخ�سو�س  دفاعات  لكافة  تعر�ست  فيه قد 

اأو  االقت�سادية  بالظروف  يتعلق  فيما  �سواء  �سده  املطعون  خدمات  اإنهاء  لقرارها 

باأ�سباب  عليها  وردت  وحم�ستها  وناق�ستها  �سده  للمطعون  الوظيفي  االأداء  ب�سعف 

�سائغة تتوافق مع �سحيح الواقع والقانون , كما اأ�س�ست حكمها بالتعوي�س للمطعون 

الباقي  قيمة  عماين  ريال  واأربعمائة  األفا  ع�سر  خم�سة  )1٥400ر.ع(  مببلغ  �سده 

املعدلة  دعواه  �سحيفة  يف  الطلب  هذا  اأبدى  قد  كان  اأنه  اأ�سا�س  على  العقد  من  له 

اخلتامية واملقدمة بجل�سة 2016/4/٥م خالفا ملا جاء باملناعي اأعاله االأمر الذي 

للطاعنة  الكفالة  ورد  بامل�ساريف  �سده  املطعون  اإلزام  مع  الطعن  رف�س  معه  يتعني 

عمال باملادتني )1٨3 , 2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .
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فلهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيا 

فيما ق�سى به من اإلزام الطاعنة بت�سليم املطعون �سده �سهادة خربة والق�ساء جمددا 

برف�س هذا الطلب وبرف�س الطعن فيما عدا ذلك واإلزام املطعون �سده امل�ساريف ورد 

الكفالة للطاعنة  ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  الق�ساة:�سعيد  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)27٥(

الطعن رقم 2016/791م

 – – �سرطه  – م�سروعية قرار ف�سل العامل  – تعوي�س- عمل  ف�سل)تع�سف- مربر 

وجود مربر كاف وم�سروع – خمالفة ذلك تع�سف(. 

اأن الف�سل وقع بغري تع�سف  - ا  اإذا رف�س احلكم طلب التعوي�س عن الف�سل معترباً

لوجود بند يف العقد يتيح التحلل منه مع اأن ذلك البند ما هو اإال ترديد للمادة 

)37( من قانون العمل ولوجود االإخطار.

يجب توافر �سرط وجود املربر امل�سروع للف�سل والذي بغريه يكون الف�سل غري  -

مبا  تطبيقه  يف  واأخطاأ  القانون  خالف  قد  اأنه  احلكم  من  يجعل  مبا  م�سروع 

ي�ستوجب نق�سه يف هذا ال�سق.

وم�سروع  - يتوافر مربر كاف  باأن  مقيد  العامل  اإنهاء عمل  فى  العمل  حق �ساحب 

للف�سل واإال عد ف�سال تع�سفيا يوجب التعوي�س. 

الوقائع

حيث اإن وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

تتح�سل يف اأن العامل بداأ خ�سومته مع املطعون �سدها ب�سكايته التي قدمها لدائرة 

ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ 201٥/12/14والتي قرر فيها اأنه 

يعمل لدى املطعون �سدها منذ 2012/7/21 بوظيفة مدير جتاري براتب اأ�سا�سي 

قدره األف ومائتني وثالثني رياالاً واأن ال�سركة اأخطرته برغبتها يف اإنهاء خدماته 

ا  طالباً  2016/1/٨ له  عمل  يوم  اآخر  يكون  اأن  على   201٥/11/9 بتاريخ  وذلك 

تعوي�سه عن الف�سل التع�سفي مببلغ اثنني و�سبعني األفا واأربعمائة وثمانني رياالاً . 

ولتعذر الت�سوية الودية فقد اأحيلت املنازعة اإىل املحكمة االبتدائية وقيدت برقم 
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)2016/434م( عمايل حيث عدل املدعي للدعوى وطلب رواتبه من تاريخ الف�سل 

مببلغ واحد وع�سرين األفا و�سبعمائة ريال ومكافاأة نهاية اخلدمة ثالثة اآالف ريال 

ا واحلوافز  عن كل �سنة وبدل االإجازة ال�سنوية عن اآخر عام عمل فيه ملدة 42 يوماً

واأربعمائة  األفا  و�سبعني  اثنني  مببلغ  التع�سفي  الف�سل  عن  والتعوي�س  امل�ستحقة 

وثمانني رياال و�سهادة اخلربة ور�سالة عدم ممانعة من نقل الكفالة . 

وحيث اإنه يف تاريخ 2016/٥/26م ق�ست تلك املحكمة االبتدائية باإلزام ال�سركة 

الف�سل  عن  ا  تعوي�ساً ريال  اآالف  �ستة  وقدره  مبلغ  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها  املدعى 

التع�سفي ومنحه �سهادة نهاية خدمة ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات . 

باال�ستئناف  العامل  ا�ستاأنفه  ولعدم قبول طريف اخل�سومة باحلكم االبتدائي فقد 

وذلك  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  احلكم  فيه  طلب  والذي  عمايل   )2016/6٥٥(

برفع مبلغ التعوي�س اإىل اثني ع�سر األفا وثالثمائة ريال والق�ساء له مببلغ ثالثة 

األف ريال بدل مكافاأة نهاية اخلدمة واألف وثمامنائة وثالثني رياالاً بدل االإجازة 

طلبت  والذي   )2016/624( رقم  باال�ستئناف  ال�سركة  ا�ستاأنفته  كما   , ال�سنوية 

ا تخفي�س  ا برف�س الدعوى واحتياطيًّ اإلغاء احلكم االبتدائي والق�ساء جمدداً فيه 

التعوي�س اإىل األف ريال فقط . 

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر   2016/10/26 بجل�سة  اإنه  وحيث 

اال�ستئنافني �سكالاً ويف املو�سوع بتعديل احلكم امل�ستاأنف برف�س التعوي�س عن الف�سل 

التع�سفي وتاأييد احلكم امل�ستاأنف فيما عداه . 

ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعن  فقد  املتقدم  باحلكم  الطاعن  قبول  ولعدم 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2016/12/٥ ووقعت من حمام مقبول اأمامها طلب 

ويف  املقرر  االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف  لتقدميه  �سكالاً  الطعن  بقبول  احلكم  ختامها  يف 

ا باإعادته للمحكمة التي اأ�سدرته  املو�سوع نق�س احلكم املطعون فيه والق�ساء جمدداً

ا بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي  للف�سل فيه من جديد بهيئة مغايرة واحتياطيًّ

للمو�سوع . 

وقد نعى الطاعن على احلكم املطعون فيه خمالف القانون واخلطاأ يف تطبيقه وذلك 

بعد  القانون  خالف  اأنه  كما  تع�سفي  قرار  اأنه  حال  مربر  الف�سل  اأن  اعترب  عندما 

ق�سائه برواتبه من تاريخ الف�سل وكذلك بعد ق�سائه مبكافاأة نهاية اخلدمة وبدل 
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االإجازة ال�سنوية.

وبدل  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  برف�سه  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور 

ا�ستعداد ل�سداد راتب  باأنها على  اأقرت  اأن املطعون �سدها قد  ال�سنوية مع  االإجازة 

�سهر وتعوي�سه باملنا�سب. 

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 

ا بالنظر , وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن . كونه جديراً

املحكـــمـــة 

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوالاً �سكالاً . 

 وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون 

له  ق�سائه  بعدم  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور  تطبيقه  يف  واخلطاأ 

مبكافاأة نهاية اخلدمة وبدل االإجازة والرواتب من حني الف�سل فاإنه نعي غري �سديد 

ذلك الأنه ويف خ�سو�س الرواتب فاإن املقرر اأن االأجر مقابل العمل وطاملا اأن العامل 

التي يطالب عنها االأجر فاإنه لذلك ال ي�ستحق  باأنه ال يزاول عمالاً يف الفرتة  يقر 

االأجر كما واأنه ويف خ�سو�س مكافاأة نهاية اخلدمة وبدل االإجازة فاإن احلكم املطعون 

ا للت�سوية  فيه ذكر اأن الطاعن ا�ستلم مقابلها وذلك عن طريق التحويل البنكي نفاذاً

التي ح�سلت بني الطاعن و املطعون �سدها والتي مل تكن حمل طعن من الطاعن ومل 

يعار�س يف حمتواها ومل ينكر حتويل املبلغ حل�سابه مما يجعل النعي على احلكم يف 

�سق الرواتب وبدل املكافاأة وبدل االإجازة قائم على غري اأ�سا�س مما يتعني رف�سه.

بعدم  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  احلكم  على  النعي  عن  اإنه  وحيث       

املقرر  وملا كان  له  م�ستحق  اأنه  التع�سفي حال  الف�سل  بالتعوي�س عن  للعامل  ق�سائه 

يف ق�ساء هذه املحكمة اأن اإنهاء عقد العمل غري حمدد املدة �سرطه االإخطار خالل 

املدة القانونية وعدم التع�سف ووجود مربر م�سروع الإنهاء العقد وخمالف ذلك موؤداه 

, ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد  ا يف الف�سل  اعتبار �ساحب العمل متع�سفاً

ا اأن الف�سل وقع بغري تع�سف لوجود  ق�سى برف�س طلب التعوي�س عن الف�سل معترباً

بند يف العقد يتيح التحلل منه مع اأن ذلك البند ما هو اإال ترديد للمادة )37( من 

امل�سروع  املربر  الواجب توافر �سرط وجود  اأن  العمل ولوجود االإخطار حال  قانون 

اأنه قد خالف  الف�سل غري م�سروع مبا يجعل من احلكم  للف�سل والذي بغريه يكون 
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القانون واأخطاأ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�سه يف هذا ال�سق ومن ثم اإعادة الدعوى 

ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عمالاً بحكم املادة 

)260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية  مع اإلزام املطعون �سده امل�ساريف 

عمالاً باملادتني )1٨3و2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية . 

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمـة بقبـول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه يف ال�سق 

املتعلق بالتعوي�س عن الف�سل التع�سفي واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط 

لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف . 



– 1496 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)276(

الطعن رقم 2016/٨43م

اإجازة ) حق- خدمة- عمل – مقابل ر�سيد االإجازات – �سرط ا�ستحقاقها –م�سى 

�ستة اأ�سهر على بدء العمل( 

اأِ�سهر من  - العمل بعد م�سى �ستة  اإذا ترك  للعامل احلق يف ر�سيده من االإجازات 

تاريخ التحاقه بالعمل ملا كان ذلك وكان املحكمة قد خالفت ذلك النظر وق�ست 

خمالف  يجعله  مبا  العام  ت�سل  مل  خدمته  مدة  اأن  اإىل  نظرا  ا�ستحقاقه  بعدم 

للقانون مبا ي�ستوجب نق�س احلكم.

للعامل الذى اأم�سى �ستة اأ�سهر فى العمل احلق فى االإجازة ال�سنوية طبقا لن�س  -

املادة )61( عمل واالأ�سل اأن العامل يح�سل  على اإجازاته عينا فاإذا اأنتهى عمل 

العامل دون القيام بتلك االإجازات يلتزم �ساحب العمل باإداء مقابلها للعامل. 

الوقائع 

وحيث اإن وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

التي  ب�سكايته  �سدها  املطعون  مع  خ�سومته  ...........بداأ  العامل  اأن  يف  تتح�سل 

قدمها لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ 2016/1/٥م والتي  

201٥/3/1٥م بوظيفة فني  للعمل مع املطعون �سدها بتاريخ  التحق  اأنه  قرر فيها 

حمطات توليد براتب �سهري وقدره خم�سمائة وخم�سون رياال واأن ال�سركة ف�سلته 

من عمله بتاريخ 201٥/12/29م بدون �سبب وبدون �سابق اإخطار وطالب الرجوع 

يف  العمل  بدل  و�سرف  التع�سفي  الف�سل  عن  تعوي�سه  احتياطيه  وب�سفه  عمله  اإىل 

اأيام العطالت واالأعياد .

برقم  وقيدت  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الت�سوية  ولتعذر 

قرار  باإلغاء  له  الق�ساء  مطالبا  طلباته  املدعي  عدل  حيث  عمايل  2016/194م 
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 2016 وفرباير  يناير  �سهر  عن  راتبه  و�سرف  عمله  اىل  وعودته  التع�سفي  الف�سل 

مكافاأة  و�سداد  ريال  اآالف  ع�سرة  مببلغ  التع�سفي  الف�سل  عن  تعوي�سه  واحتياطيا 

اإجازة  �سهر  االإنذار وبدل  �سهر  رياال وبدل  �ستمائة وخم�سني  نهاية اخلدمة مببلغ 

�سنوية والتعوي�س عن بدل االإجازات واالأعياد الدينية واملنا�سبات الر�سمية مببلغ 

األف ريال .

وحيث اإنه يف تاريخ 2016/9/27م ق�ست املحكمة االبتدائية برف�س الدعوى .

ولعدم قبول الطاعن باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفه باال�ستئناف رقم ٨٨6/2016 

عمايل والذي طلب فيه احلكم باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا للم�ستاأنف 

ب�سائر طلباته التي قدمها اأمام حمكمة اأول درجة 

والذي ق�سى بقبول  املطعون فيه  2016/11/16م �سدر احلكم  اأنه بجل�سة  وحيث 

اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف 

ب�سحفية  النق�س  بطريق  عليه  طعن  فقد  املتقدم  باحلكم  الطاعن  قبول  ولعدم 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2016/12/22م ووقعت من حمام مقبول اأمامها 

طلب يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكال لتقدميه يف امليعاد وفق االأو�ساع املقررة 

م�سقط  ا�ستئناف  ملحكمة  الدعوى  واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  املو�سوع  ويف 

لنظرها من جديد بهيئة مغايرة .

وقد نعي الطاعن على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون وذلك وبعدم تطبيق ن�س 

40 من قانون العمل التطبيق ال�سحيح من حيث اأن املطعون �سدها دفعت باأن  املادة 

مربر الف�سل هو اخلطاأ اجل�سيم الذي اأقرتفه العامل دون اأن تو�سح نوعه وحجمه 

اإال قولها اأنه كان يتغيب وق�ست املحكمة برف�س اال�ستئناف مع عدم وجود ما يفيد 

االإخالل اجل�سيم وعدم تتبع حاالت الغياب وعدد االأيام التي غابها الطاعن وهل 

تلك االأيام جتيز الف�سل من عدمه .

باالأوراق  الثابت  وخمالفة  االأدلة  وزن  وعدم  الت�سبيب  يف  االإخالل  عليه  نعى  كما 

املقدمة  امل�ستندات  اإىل  االلتفات  العامل وعدم  من  املقدمة  للدفوع  بعدم متحي�سها 

يف الدعوى وعدم تقدير الفعل املرتكب من العامل مبا ي�سمح بو�سفه باجل�سيم من 

عدمه .

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 
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كونه جديرا بالنظر وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن.

املحكمــــة

  وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال.

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه مبا �سلف يف جممله 

�سديد ذلك الأن املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن اإنهاء عقد العمل غري املحدد املدة 

الإنهاء  م�سروع  التع�سف ووجود مربر  القانونية وعدم  املدة  االإخطار خالل  �سرطه 

العقد وخمالفة ذلك موؤداه اعتبار �ساحب العمل متع�سفا يف الف�سل كما اأن املادة)40( 

من قانون العمل واأن اأتاحت ف�سل العامل دون اإخطار اإال اأنه يجب على املحكمة اأن 

تتحقق من وجود ذلك ال�سبب ونوعه وال يكفي اأن ي�ساق ب�سكل اإجمايل دون تف�سيل 

وال اإثبات .

ملا كان ذلك وكان البني من مفردات احلكم اأن املطعون �سدها اإمنا ف�سلت العامل للخلل 

اجل�سيم دون اأن توقف املحكمة على نوع االإخالل اإال قولها اأنه غري من�سبط يف دوامه 

واأنه يتغيب عن العمل واأنه غري منجز للمهام املنوطة به ومعلوم  اأن االإخالل اجل�سيم 

اأمر خمتلف عن الغياب ف�سال عن اأن املحكمة مل تتحقق من عدد اأيام الغياب وهل هي 

مت�سلة اأم منف�سله مبا يو�سلها اإىل �سحة ادعاء الغياب من عدمه كما اأنها اأيدت قول 

احلكم االبتدائي من اأن العامل عجز عن اإثبات التع�سف يف الف�سل مع اأن الواجب اأن 

يكلف �ساحب العمل باإثبات اخللل اجل�سيم والغياب وعدده االأمر الذي يجعل احلكم 

ا نق�سه . ا للقانون م�ستوجباً املطعون فيه خمالفاً

يف  احلق  للعامل  اأن  املحكمة  هذه  لدى  املقرر  كان  فلما  االإجازة  بدل  خ�سو�س  ويف 

ر�سيده من االإجازات اإذا ترك العمل بعد م�سى �ستة اأِ�سهر من تاريخ التحاقه بالعمل 

ملا كان ذلك وكان املحكمة قد خالفت ذلك النظر وق�ست بعدم ا�ستحقاقه نظرا اإىل 

اأن مدة خدمته مل ت�سل العام مبا يجعله خمالفا للقانون مبا ي�ستوجب نق�س احلكم 

املطعون فيه واإعادة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها من جديد بهيئة 

260 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية مع اإلزام  مغايرة عمال باحلكم املادة 

املطعون �سده امل�ساريف .عمال 259,183 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

فلهذه االأ�سباب : ـ

   »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واحالة 

الدعوى اىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام 

املطعون �سده امل�ساريف«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)277(

الطعن رقم 2017/11م

ارتكاب   – مربره   – بالف�سل  العامل  جمازات  حق   – –تربير-عمل  )جنحة  ف�سل 

جرمية فى مكان واأثناء العمل ق�سى باإدانة العامل عنها بحكم نهائي( 

ا يف جنحة ارتكبت يف مكان العمل واأثناء القيام به ,  - اإذا حكم على العامل نهائيًّ

واأ�سا�س هذا احلق الذي خوله امل�سرع يف هذا احلالة لرب العمل والذي اأجاز له 

ف�سل العامل يف احلالة املذكورة هو ارتكاب العامل جلرم يف مكان العمل واأثناء 

القيام به وهذا اجلرم ثبت قبل العامل بحكم نهائي.

-حق �ساحب العمل فى توقيع جزاء الف�سل على العامل الذى ارتكب جرمية فى  -

مكان العمل واأثنائه وثبتت اإدانة العامل عنها بحكم نهائي. 

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف 

اأن العامل الطاعن بداأ خ�سومته مع ال�سركة املطعون �سدها ب�سكايته التي قدمتها 

لدائرة ت�سوية املنازعات الُعمالية بالقوى العاملة بتاريخ 2016/2/29 والتي قررت 

2006/4/1٥ مبهنة رئي�س تنفيذي  اأنه التحق بال�سركة املطعون �سدها منذ  فيها 

براتب قدره �ستة اآالف ريال ُعماين و�سبعمائة وثالثة وت�سعون رياالاً واأنه يف تاريخ 

من  م�ستحقاته  و�سداد  العمل  اإىل  العودة  وطلب  خدمته  اإنهاء  مت   2016/2/1٥

�سفر  وتذاكر  درا�سية  وعالوة  اخلدمة  نهاية  ومكافاأة  اإجازة  وبدل  �سنوية  عمولة 

واالأ�سرار  التع�سفي  الف�سل  عن  والتعوي�س  وتطبيب  هاتف  وعالوة  �سيارة  واإيجار 

النف�سية والبدنية ونقل كفالته .

املحكمة االبتدائية مب�سقط  اإىل  املنازعة  اأحيلت  الودية فقد  الت�سوية  ولتعذر      

وقيدت برقم )2016/3٨٥م( عمايل م�سقط حيث طلب العامل التعوي�س عن الف�سل 
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التع�سفي مببلغ خم�سمائة األف ريال ُعماين ورواتبه من تاريخ التوقف يف 2014/1 

201٥ مببلغ   ,  2014  ,  2013 لالأعوام  ال�سنوي  والبون�س  الدعوى  الف�سل يف  وحتى 

ا وبدل االإجازة  ا و�ستمائة وثالثة و�ستني رياالاً عمانيًّ اأربعمائة واأربعة واأربعني األفاً

بواقع   2016 يناير وفرباير  و�سهري   201٥  ,  2014  ,  2013 االأعوام  ال�سنوية عن 

ا وعالوة تدري�س اأوالده بواقع  ا وثمامنائة وثمانية وع�سرين رياالاً عمانيًّ ع�سرين األفاً

ريال  اآالف  ثالثة  بواقع  والعالج  والهاتف  ال�سيارة  وعالوة  ُعماين  ريال  اآالف  �ستة 

ُعماين و�سهادة خربة وعدم ممانعة من نقل الكفالة وامل�ساريف . 

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  تلك  ق�ست  2016/٥/26م  تاريخ  يف  اإنه  وحيث       

باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ �ستة اآالف و�سبعمائة واثنني وت�سعني 

ا مقابال الإجازته عن عام 2013 , وقد اأ�س�س احلكم ق�ساءه برف�س طلب  رياالاً عمانيًّ

اأو  ا مبا يربر ف�سله دون اإخطار  التعوي�س على تقا�سي العامل ر�سوة واإدانته جزائياً

مكافاأة نهاية خدمة ورف�سه لباقي الطلبات لعدم قيام ال�سند على ا�ستحقاقها . 

     ولعدم قبول العامل باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفه باال�ستئنافني رقمي 649 , 

2016/6٥3 عمايل م�سقط والذي طلب فيهما احلكم له ب�سائر طلباته املبداة اأمام 

حمكمة اأول درجة . 

     ومل ينل احلكم كذلك قبول ال�سركة فطعنت عليه باال�ستئناف )2016/677( 

من  به  ق�سى  ما  ب�ساأن  الدعوى  ورف�س  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  بطلب  م�سقط  عمايل 

ا على اأ�سا�س االأجر ال�سامل . مقابل اإجازات حل�سوله على ذلك املقابل حم�سوباً

     وحيث اإنه بجل�سة 2016/11/30 �سدر احلكم املطعون فيه والذي ق�سى بقبول 

واإعفاء  برف�سهما   2016/6٥3  ,  649 اال�ستئنافني  مو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافات 

احلكم  باإلغاء   2016/677 رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  الدعويني  ر�سم  العامل 

ر.ع مقابل بدل  امل�ستاأنفة مببلغ )6792(  اإلزام  من  به  فيما ق�سى  ا  امل�ستاأنف جزئياً

ا برف�س الدعوى ب�ساأنها وتاأييده فيما  االإجازة ال�سنوية لعام 2013 والق�ساء جمدداً

عدا ذلك . 

     ولعدم قبول العامل باحلكم املتقدم فقد طعنت عليه بطريق النق�س ب�سحيفة 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2017/1/٥م ووقعت من حمام مقبول اأمامها واأرفق 

بها �سند وكالة الطاعن لوكيله طلب يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكالاً لتقدميه يف 
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امليعاد وفق االأو�ساع املقررة ويف املو�سوع باإلغاء احلكم املطعون فيه والق�ساء له مببلغ 

ا وت�سعمائة وع�سرين رياالاً مكافاأة نهاية اخلدمة , واملتبقي له من  �سبعة و�ستني األفاً

رواتب من تاريخ انتهاء مدة الوقف يف 2014/4/1 حتى الف�سل يف الدعوى , ومبلغ 

االإجازة  بدل  ُعمانيا  رياالاً  و�ستني  وثالثة  و�ستمائة  ا  األفاً واأربعني  واأربعة  اأربعمائة 

و�ستني  وثمانية  ومائة  ا  األفاً وع�سرين  �سبعة  ومبلغ   201٥  ,  2014  ,  2013 لالأعوام 

201٥ ويناير وفرباير/2016   ,  2014  ,  2013 ا بدل االإجازة لالأعوام  رياالاً عمانيًّ

هاتف  عالوة  و�ستمائة  اآالف  ثالثة  ومبلغ  تدري�س  عالوة  األفا  ع�سر  �ستة  ومبلغ 

و�سيارة وعالج وبدل تذاكر له والأ�سرته و�سهادة عدم ممانعة.

    وقد نعى الطاعن على احلكم املطعون فيه مبخالفته القانون واخلطاأ يف تطبيقه 

وتاأويله والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب من اأوجه: 

اأولها : اأن احلكم اجلزائي ال�سادر �سده واإن حرمه من بدل االإخطار ومكافاأة نهاية 

اخلدمة اإال اأنه ال يحرمه من الرواتب من انتهاء مدة الوقف وحتى الف�سل كونه مل 

ميتنع عن العمل واأن ال�سركة هي التي منعته من العمل . 

ا : اأنه ي�ستحق االأرباح عن االأعوام 2013 , 2014 , 201٥ وقد اأخطاأ احلكم يف  ثانيهاً

ا حتت  حرمانه منها رغم اأنه مل ميتنع عن العمل بل اأنه و�سع نف�سه طواعية واختياراً

ا لالأرباح املذكورة .  اإمرة رب العمل اإال اأنه منع من العمل ومن ثم كان م�ستحقاً

 ,  2013 اأخطاأ يف عدم الق�ساء له ببدل االإجازة عن  االأعوام  اأن احلكم  وثالثها : 

ا مببلغ قدره  6٨ يوماً اأقرت با�ستحقاقه لبدل مدة  اأن ال�سركة  201٥ رغم   ,  2014

ا واأربعمائة و�ستة رياالت وخم�سمائة وع�سرين بي�سة .  خم�سة ع�سر األفاً

ورابعها : اأن احلكم اأخطاأ يف عدم الق�ساء له بعالوة التدري�س الأطفاله لعامي 201٥ 

, 2016 رغم اأحقيته فيها كونه كان على ذمة املطعون �سدها وحتت ت�سرفها. 

     وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال االإجراءات كون 

ا بالنظر , وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن , فقدمت بوكيل  الطعن جديراً

ا على الطعن طلب فيه رف�س الطعن .  عنها مقبول اأمام هذه املحكمة رداً

املحكـــمـــة 

.      حيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوالاً �سكالاً
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     وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وما ينعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه باخلطاأ 

يف تطبيق القانون لعدم ق�سائه له بامل�ستحقات حمل املطالبة منذ وقفه عن العمل 

يف يناير 2014 وحتى الف�سل يف الدعوى فهو نعي غري �سديد ذلك اأنه  ملا كان املقرر 

عمالاً بحكم املادة )40( من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين اأنه ل�سالح العمل 

ا  ف�سل العامل دون �سبق اإخطاره وبدون مكافاأة نهاية اخلدمة اإذا حكم عليه نهائيًّ

يف جنحة ارتكبت يف مكان العمل واأثناء القيام به , واأ�سا�س هذا احلق الذي خوله 

املذكورة  العامل يف احلالة  اأجاز له ف�سل  العمل والذي  امل�سرع يف هذا احلالة لرب 

قبل  ثبت  اجلرم  وهذا  به  القيام  واأثناء  العمل  مكان  يف  جلرم  العامل  ارتكاب  هو 

العامل بحكم نهائي , فاحلكم اجلزائي مثبت للخطاأ وكا�سف عنه ومن ثم فاإن االآثار 

املرتتبة على ذلك اخلطاأ تن�سحب اإىل وقت وقوعه والك�سف عنه , ومن ثم فاإذا كان 

ا للمادة )32( من  رب العمل قد اأوقف العامل ومل يعده بعد انتهاء مدة الوقف طبقاً

ا فاإن احلكم النهائي باالإدانة ي�سفي امل�سروعية  القانون ذاته ثم اأدين العامل نهائيًّ

البيان  اآنف  العمل  قانون  من  املادة )32(  امل�سرع يف  اأن  ذلك  العمل  رب  على ت�سرف 

اإذا مل يكن قد �سدر حكم  اأ�سهر  للعمل بعد م�سى ثالثة  العامل  اإعادة  اأوجب  حني 

يف الدعوى اجلزائية اإمنا تفي قطع ال�سبيل على رب العمل اإن اأراد النيل من العامل 

باتهامه بتهمة باطلة بق�سد وقفه عن العمل ف�سالاً عن افرتا�س قرينة الرباءة يف 

حقه مبا ال ي�سوغ معه اال�ستمرار يف وقفه عن العمل رغم عدم اإدانته ومن ثم فاإذا 

ا فاإن ذلك يك�سف عن م�سروعية وقفه ويرتتب على ذلك  ق�سي باإدانة العامل نهائيًّ

من ثم عدم اأحقية العامل يف املطالبة باأية حقوق نا�سئة بعد الوقف اإذا ما هو اأتبع 

الوقف بالف�سل . 

الطاعن  العامل  اأوقفت  �سدها  الطعون  اأن  االأوراق  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  فلما   

منذ مطلع عام 2014 ب�سبب اتهامه يف جرمية ر�سوة يف مكان العمل واأثناء القيام به 

ا يف الدعوى  اجلزائية رقم )4٥1 , 2016/4٥2( ا�ستئناف م�سقط  وقد اأدين نهائيًّ

واملوؤيد للحكم االبتدائي 201٥/2036 جزائي م�سقط والذي اأدان الطاعن بجرمية 

البالد  ـ وعاقبه عنها بال�سجن والغرامة والطرد من  القيام بالعمل  اأثناء  ـ  الر�سوة 

بعد ق�ساء العقوبة وكان الطاعن قد مت وقفه عن العمل من مطلع عام 2014 ومل 

يعد للعمل ومن ثم فاإن حكم االإدانة النهائي املذكور ف�سالاً عن اأنه اأعطى الطاعنة 

�سلطة ف�سل الطاعن دون اإخطار اأو مكافاأة نهاية اخلدمة فاإنه كذلك يرتتب عليه 

عدم ا�ستحقاقه اأية م�ستحقات بعد وقفه كونه مل يقم بعمل بعد ذلك التاريخ ف�سالاً 
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عن م�سروعية وقفه التي ك�سف عنها احلكم اجلزائي ومن ثم فاإن نعي الطاعن على 

اخلدمة  نهاية  ومكافاأة  الف�سل  عن  بالتعوي�س  ق�سائه  لعدم  فيه  املطعون  احلكم 

201٥ وكذا بدل االإجازات عن املدة من اأول   , 2014 واملكافاة »البون�س« عن عامي 

الهاتف  و  ال�سيارة  وعالوات  الأوالده  التدري�س  عالوة  وكذا  الف�سل  حتى   2014

والعالج عن املدة ذاتها و�سائر املطالبات بعد الوقف نعي غري �سديد ويف غري حمله 

ومن ثم تلتفت عنه املحكمة . 

وعن نعي على احلكم بعد ق�سائه له ببدل االإجازة لعام 2013 واإذ كان الثابت حتويل 

مقابل تلك االإجازة حل�سابه بنك بي دي مببلغ )8358,581(ر.ع فقط ثمانية اآالف 

ا , وخم�سمائة واإحدى وثمانني بي�سة ومن  وثالثمائة وثمانية وخم�سني رياالاً عمانيًّ

ثم كان نعيه يف غري حمله . 

 2013 عام  عن  »الون�س«  باملكافاأة  له  ق�سائه  لعدم  فيه  املطعون  احلكم  نعيه  وعن 

وتذاكر ال�سفر للعودة لبلده هو واأوالده واإذ مل يبحث احلكم املطعون فيه يف مدى 

ا�ستحقاقه للمكافاأة عن عام 2013 والذي كان خالله على راأ�س العمل ومدى توافر 

ا لالئحة ال�سركة ونظامها وامل�ستحق له اإن كان ومل يبحث  �سروط ا�ستحقاقها طبقاً

 )٥6( باملادة  عمالاً  لبلدهم  العودة  تذاكر  يف  الطاعن  اأ�سرة  ا�ستحقاق  مدى  كذلك 

ا نق�سه يف هذا ال�سق ومن ثم اإعادة  ا بالق�سور متعيناً من قانون العمل فاإنه يكون معيباً

يف  مغايرة  بهيئة  جديد  من  الدعوى  لنظر  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

عمالاً  واأ�سرته  للطاعن   العودة  وتذاكر   2013 عام  »بون�س«  مبكافاأة  املتعلق  ال�سق 

باملادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

)2002/29( مع اإلزام الطاعن امل�ساريف عدا الر�سوم عمالاً باملادتني )1٨٥ , 2٥9( 

من القانون ال�سالف الذكر و املادة )10( من قانون العمل .

فلهذه االأ�سباب 

ا  حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئياً

بلده  اإىل  للعودة  ال�سفر  تذاكر  طلب  ويف   »2013 »بون�س  مبكافاأة  املتعلق  ال�سق  يف 

م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  ال�سق  هذا  يف  للف�سل  الدعوى  واإعادة  واأ�سرته  هو 

للف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة ورف�س الطعن فيما عدا ذلك , واألزمت الطاعن 

امل�ساريف عدا الر�سوم . 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)27٨(

الطعن رقم 2017/1٨٥م

اإثبات) �سهادة- ن�ساء- ترجيح – تربير( 

اإذا رجحت املحكمة �سهادة من ا�ستمعت اإليهم دون اأن تربر ذلك ودون اأن ت�سوق  -

لذلك اأ�سباب �سائغة �سيما واأن ال�ساهدات من العامالت لدى املطعون �سدها كما 

اأن �سهادتهن مل يكتمل بها ن�ساب ال�سهادة كونهن ثالث ن�ساء.

الوقائع

تتح�سل الوقائع  يف اأن العاملة الطاعنة بداأت خ�سومتها مع املطعون �سدها ب�سكايتها 

التي قدمتها لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة والتي قررت فيها اأنها 

براتب  �سعر  م�سففة  مبهنة   2013 نوفمرب  يف  �سدها  املطعون  لدى  بالعمل  التحقت 

ف�سلها  ب�سبب   201٥/10/30 يف  لها  عمل  يوم  اآخر  وكان  )4٥0(ر.ع  قدره  �سهري 

االإخطار  بدل  راتب  لها  ت�سرف  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم  وطلبت  ا  تع�سفياً

)4٥0(ر.ع ومكافاأة نهاية اخلدمة وبدل االإجازة ال�سنوية وبدل العمل يف االإجازة 

االأجر  قيمة  و�سعف  ا  �سهراً  )47( عن  ر.ع   )2٥٨0( مبلغ  )ال�سبت(  االأ�سبوعية 

العمل االإ�سافية )1430(ر.ع وم�ساريف العالج )1٨0(ر.ع  االأ�سا�سي وبدل �ساعات 

�سفر  وتذكرة  ممانعة  عدم  ور�سالة  التع�سفي  الف�سل  عن  ا  تعوي�ساً ر.ع  و)10(اآالف 

ودفع غرامات جتديد بطاقة االإقامة وت�سليمها جواز �سفرها .

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

وقيدت برقم )2016/19٥م( عمايل فردي حيث مثلت العاملة املدعية ب�سخ�سها 

وطلبت احلكم لها بطلباتها ال�سابقة وح�سرت املدعى عليها بوكيل عنها وقدم مذكرة 

بالرد دفع فيها ب�سقوط احلق يف املطالبة ببدل العمل اأيام العطالت و�ساعات العمل 

ا للمدعى عليها ي�ستوجب  االإ�سافية بالتقادم واأن املدعية تركت العمل و�سببت �سرراً
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التعوي�س لها عنه باألف وخم�سمائة ر.ع . 

وحيث اإنه يف تاريخ 17/مايو/2016م ق�ست تلك املحكمة االبتدائية باإلزام املدعى 

ومبلغ  التع�سفي  الف�سل  عن  ا  تعوي�ساً )2000(ر.ع  مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها 

)4٥0(ر.ع بدل �سهر االإنذار ومبلغ )900(ر.ع بدل االإجازة ال�سنوية ومبلغ )2٥0(

ر.ع مكافاأة نهاية اخلدمة وت�سليمها جواز �سفرها وتذكرة �سفر و�سداد غرامات عدم 

جتديد البطاقة واإلزامها امل�ساريف ورف�س ما عدا ذلك . 

ولعدم قبول ال�سركة باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته باال�ستئناف )2016/609( 

عمايل م�سقط طاعنة يف �سهود امل�ستاأنف �سدها باعتبار �سهادتهم هي �سهادة �سماعية 

واأنهم زمالء امل�ستاأنف �سدها. 

كما طعنت عليه العاملة باال�ستئناف رقم 2016/623 16 طالبة احلكم لها بجميع 

اإن  القول  �سند من  اأول درجة على  اأمام حمكمة  الواردة ب�سحيفة دعواها  طلباتها 

املحكمة االبتدائية اأغفلت الق�ساء لها بطلباتها واأخطاأت يف تف�سري عنا�سر التعوي�س 

واحت�ساب مقداره . 

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر   2017/10/4 بجل�سة  اإنه  وحيث 

اال�ستئنافني �سكالاً ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/609( اإلغاء احلكم امل�ستاأنف  

وبدل  التع�سفي  الف�سل  عن  بالتعوي�س  �سدها  للم�ستاأنف  به  ق�سى  فيما  ا  جزئياً

واإلزام  ذلك  عدا  ما  وتاأييد  ب�ساأنهما  الدعوى  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  االإخطار 

, ويف مو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/623( برف�سه واإعفاء  امل�ستاأنفة بامل�ساريف 

امل�ستاأنفة من ر�سوم رفع الدعوى . 

ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  العاملة  قبول  ولعدم 

اأمامها  مقبول  حمام  من  ووقعت   2017/2/13 يف  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت 

طلب يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكالاً لتقدميه يف امليعاد وفق االأو�ساع املقررة 

ا باإلغاء احلكم املطعون  ا والت�سدي والق�ساء جمدداً وبنق�س احلكم املطعون فيه جزئياً

واإعادة  ا  ا نق�س احلكم املطعون فيه جزئياً فيه وتاأييد احلكم االبتدائي واحتياطيًّ

الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها بهيئة مغايرة ويف جميع االأحوال اإلزام 

املطعون �سدها بغرم التقا�سي �سامالاً اأتعاب املحاماة . 

     وقد نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه  : 
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ملا  حكمها  يف  املطعون  املحكمة  اأن  ذلك  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  خمالفة   )1

�سدها  املطعون  ومكنت  االإثبات  �سهود  غياب  يف  النفي  �سهود  �سماع  لطلب  ا�ستجابت 

بعد االطالع على فحوى �سهادة �سهود االإثبات اإمالء �ساهدي النفي والتاأثري عليهما 

وهو اأمر ي�سر بتوازن االأدلة . 

2( الف�ساد يف اال�ستدالل  ذلك اأن املحكمة املطعون يف حكمها بررت ق�ساءها برف�س 

من  هي  الطاعنة  اأن  باعتبار  االإخطار  وبدل  التع�سفي  الف�سل  عن  التعوي�س  طلب 

تركت العمل باإرادتها ومل تقم املطعون �سدها بف�سلها م�ستندة يف ذلك اإىل �سهادة 

امللف مما  �سهادتهما ف�سالاً عن خلو  الطاعنة اعرت�ست على  اأن  النفي رغم  �ساهدي 

يفيد ثمة ا�ستقالة من الطاعنة اأو ثمة اإنذار باالنقطاع اأو الغياب اأو �سرعت املطعون 

يوجب  مما  للقانون  املخالفة  ال�ساهدين  �سهادة  اإال  قرارها  يع�سد  اإجراء  يف  �سدها 

نق�س احلكم املطعون فيه .

3( الق�سور يف الت�سبيب حني اكتفى احلكم املطعون فيه باال�ستناد اإىل �سهادتي النفي 

املقدح فيهما ملخالفتهما املادة )44( من قانون االإثبات وخلو امللف مما يفيد ترك 

الطاعنة للعمل اأو الغياب اأو تقدمي اال�ستقالة وكذلك غياب اتخاذ اأي اإنذار بالف�سل 

للغياب من طرف املطعون �سدها مما يوجب نق�س احلكم لق�سوره يف الت�سبيب . 

وحيث نظر الطعن يف غرفة املداولة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال االإجراءات , وقد 

اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن للرد عليها , فقدمت بو�ساطة وكيلها مذكرة 

بالرد انتهت يف ختامها اإىل طلب الق�ساء برف�س الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه 

وعقبت الطاعنة عليها م�سممة على طلباتها الواردة ب�سحيفة الطعن . 

املحكـــمـــة 

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوالاً �سكالاً . 

من  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  تنعاه  وعما  الطعن  مو�سوع  عن  اإنه  وحيث 

ال�سهادة واالأخذ ب�سهادة  واإن كان وزن  اأنه   ال�سابقة فهو نعي �سديد ذلك  االأ�سباب 

�ساهد دون اآخر مما ت�ستقل به حمكمة املو�سوع اإال اأنها يجب اأن تبني حكمها على 

ا.  اأ�سباب �سائغة ومقبولة عقالاً ومنطقاً

�سهود  بني  وازنت  قد  فيه  املطعون  احلكم  م�سدرة  املحكمة  وكانت  ذلك  كان  فلما 
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ا�ستمعت  الذين  النفي  �سهود  وبني  درجة  اأول  حمكمة  لهم  ا�ستمعت  الذين  االإثبات 

اأن تربر ذلك  اإليهم دون  اإليهم املحكمة م�سدرة احلكم ورجحت �سهادة من ا�ستمعت 

ودون اأن ت�سوق لذلك اأ�سباب �سائغة �سيما واأن ال�ساهدات من العامالت لدى املطعون 

اأن �سهادتهن مل يكتمل بها ن�ساب ال�سهادة كونهن ثالث ن�ساء واإذ مل يرد  �سدها كما 

ا  احلكم املطعون فيه على دفاع الطاعنة املتعلقة بال�سهادة برد �سائغ فاإنه يكون معيباً

مع  ويكون  نق�سه  معه  يتعني  الذي  االأمر  القانون  ومبخالفة  الت�سبيب  يف  بالق�سور 

النق�س االإحالة مع اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف عمالاً باملواد )1٨3و2٥9و260( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية . 

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمـة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

واإلزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  لنظرها  مب�سقط  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى 

املطعون �سدها بامل�ساريف.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)279(

الطعن رقم 2016/717م

على  االعتداء   ج�سامة  معيار   – ف�سل-عمل  �سروط-  عمل-  رب  )اعتداء-  عامل 

�ساحب العمل الذى يربر ف�سل العامل  وفقا للمادة )40( من قانون العمل(  

اأو  - اعتباره  اأو  ج�سده  يف  ال�سخ�س  اأ�ساب  قد  كان  كلما  ا  ج�سيماً االعتداء  يكون 

االجتماعي  الو�سع  تقديره  يف  ويراعى  االعتداء,  �سورة  كانت  ا  اأياً �سخ�سه  يف 

ومدى  واملجتمع  البيئة  كذلك  وتراعى  االعتداء,  اإليه  وجه  ملن  والوظيفي 

ا�ستهجانها ملثل هذه االألفاظ.

ا«  - ا« اأو »اإذا كنت ابن ابيك اف�سلني غداً  تعدُّ عبارة »اإذا كنت رجالاً فاف�سلني غداً

جارحة وخاد�سة للحياء وحتط من قدر وكرامة وهيبة من وجهت اإليه, ومن ثم 

ا يف حكم الفقرة )٨( من  يكون الفعل الذي قام به املطعون �سده اعتداءاً ج�سيماً

املادة )40( من قانون العمل وتربر ف�سل املطعون �سده من العمل. 

الوقائع

ت�سوية  دائرة  اأمام  ب�سكوى  تقدم  �سده  املطعون  اأن  يف  الطعن  وقائع  ت�ستخل�س 

املنازعات الُعمالية بتاريخ 201٥/9/16 التم�س يف ختام طلباته احلكم باإلغاء قرار 

الوظيفي ودفع كامل رواتبه وم�ستحقاته  امل�سمى  اإىل عمله بذات  واإعادته  الف�سل 

منذ تاريخ الف�سل يف 201٥/9/1٥ وحتى تاريخ اإعادته اإىل عمله, ويف حالة رف�س 

البنك اإعادته اإىل عمله احلكم له بالتعوي�س عن الف�سل التع�سفي مببلغ )60000(

ر.ع �ستون األف ريال ُعماين ودفع له بدل حوافز واأرباح وم�ستحقات عن الفرتة من 

ريال  وخم�سمائة  األفان  )2٥00(ر.ع  وقدره  مبلغ   201٥/9/٨ وحتى   2014/9/٨

وخم�سة  وثالثمائة  األف  )139٥(ر.ع  وقدره  مببلغ  االإخطار  مدة  عن  راتب  وبدل 

وحتى   2014/9/٨ من  الفرتة  عن  امل�ستحق  االإ�سايف  االأجر  وبدل   , رياالاً  وت�سعون 
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مببلغ  املحاماة  واأتعاب  وامل�ساريف  ريال  األفا  )2000(ر.ع  وقدره  مبلغ   201٥/9/٨

)1٥00(ر.ع األف وخم�سمائة ريال .

االبتدائية  املحكمة  اإىل  ال�سكوى  اأحيلت  الطرفني  بني  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام   2016/4/1٨ بتاريخ  ق�ست  والتي  ب�سحار 

الف�سل  عن  ا  تعوي�ساً رياالاً  واأربعون  و�سبعمائة  األفا  ع�سر  �ستة  )16740(ر.ع  مبلغ 

االإخطار  بدل  رياالاً  ت�سعون  و  وخم�سة  وثالثمائة  األف   )139٥( ومبلغ  التع�سفي 

واألزمته برفع قرار جتميد ح�ساب املدعي رقم )............( واألزمته بامل�ساريف 

ومبلغ )200( مائتي ريال ُعماين مقابل اأتعاب املحاماة ورف�س باقي الطلبات . 

والتي  اأمام حمكمة اال�ستئناف ب�سحار  فا�ستاأنفاه  الطرفني هذا احلكم  ومل يرت�س 

ورف�سهما  �سكالاً  اال�ستئنافني  ))بقبول  )هكذا(   2016/10/6 بتاريخ  فيهما  ق�ست 

ا وتاأييد احلكم امل�ستاأنف  واألزمت امل�ستاأنف يف اال�ستئناف رقم )2016/263(  مو�سوعاً

مب�ساريف ا�ستئنافه((.

وحيث مل يقبل الطاعن هذا احلكم فطعن فيه بطريق النق�س اأمام املحكمة العليا 

بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  الطعن  اأ�سباب  �سحيفة  اأودع  والذي  املاثل  بالطعن 

عن  وكيالاً  ب�سفته  العليا  املحكمة  لدى  مقبول  حمام  من  موقعة   2016/10/30

و  الكفالة  �سداد  يفيد  وما   , ذلك  له  تبيح  التي  عنه  وكالته  �سند  وقدم   , الطاعن 

الر�سم املقررين قانوناًا . 

وقد ُبني الطعن على خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد 

يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب عندما ق�سى برف�س ا�ستئناف البنك )الطاعن( 

املادة  بذلك  ا  خمالفاً  , اإليها  تو�سل  التي  النتيجة  حيث  من  االبتدائي  احلكم  واأيد 

)٨/40( من قانون العمل التي اأجازت ل�ساحب العمل ف�سل العامل دون �سبق اإخطار 

املدير  اأو  العمل  �ساحب  على  اعتداء  منه  وقع  اإذا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  وبدون 

 , ب�سببه  اأو  العمل  اأثناء  روؤ�سائه  اأحد  اإذا وقع منه اعتداء ج�سيم على  اأو  امل�سوؤول 

 ........... �سده  املطعون  اأن  اإليهم  امل�ستمع  ال�سهود  واأقوال  االأدلة  من  ثبت  واأنه 

اعتدى باالإهانة والتعدي اللفظي على املدير االإقليمي على مراأى وم�سمع من العمال 

ا( اأو )اإذا كنت ابن اأبيك اأف�سلني  وال�سهود وذلك بعبارة )اإذا كنت رجالاً فاأف�سلني غداً

ا( وهي عبارات جارحة وخاد�سة للحياء وتنطبق عليها مقت�سيات املادة ال�سالفة  غداً

ا وبذلك  ا اأو معنوياً والتي جاءت عبارات املادة االآنفة عامة �سواء كان االعتداء ج�سمياً
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يكون الطاعن قد طبق املادة )٨/40( من قانون العمل ملا قام باإنهاء خدمات املطعون 

حكمها  يف  الطعون  املحكمة  بذلك  ق�ست  كما  ا  تع�سفياً تف�سله  ومل  العمل  من  �سده 

االأمر الذي يتعني معه الق�ساء بوقف تنفيذ احلكم حمل الطعن ونق�سه والت�سدي 

ا  الدعوى واحتياطيًّ ورف�س  االبتدائي  باإلغاء احلكم  والق�ساء من جديد  للمو�سوع 

ا اأمام هيئة مغايرة . بنق�سه  واإعادته اإىل حمكمة اال�ستئناف ب�سحار لنظره جمدداً

لدى  املقبول  القانوين  وكيله  من  موقعة  دفاعية  مبذكرة  �سده  املطعون  رد  وحيث 

ا .  املحكمة العليا اأنتهى فيها اإىل طلب رف�س الطعن مو�سوعاً

وحيث عقب الطاعن مبذكرة على مذكرة رد املطعون �سده التم�س فيها التم�سك مبا 

جاء يف �سحيفة الطعن . 

وبتاريخ 2017/4/22 قررت املحكمة وقف تنفيذ احلكم اإىل حني الف�سل يف الطعن 

وا�ستكمال االإجراءات . 

املحكـــمـــة : ـ

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانوناًا مما يتعني قبوله �سكالاً .   

اإن النعي على احلكم املطعون فيه مبخالفته للقانون والف�ساد يف اال�ستدالل  وحيث 

والق�سور يف الت�سبيب �سديد , ذلك اأن املادة )٨/40( من قانون العمل جتيز »ل�ساحب 

يف  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  وبدون  اإخطاره  �سبق  دون  عمله  من  العامل  ف�سل  العمل 

حالة اإذا وقع منه اعتداء ج�سيم على اأحد روؤ�سائه اأثناء العمل اأو ب�سببها..« ويكون 

ا  ا كلما كان قد اأ�ساب ال�سخ�س يف ج�سده اأو اعتباره اأو يف �سخ�سه اأياً االعتداء ج�سيماً

كانت �سورة االعتداء , ويراعى يف تقديره الو�سع االجتماعي والوظيفي ملن وجه 

اإليه االعتداء , وتراعى كذلك البيئة واملجتمع ومدى ا�ستهجانها ملثل هذه االألفاظ.

اأمام  عال  ب�سوت  االإقليمي  املدير  على  تفوه  قد  �سده  املطعون  وكان  ذلك  كان  وملا   

ا«  العمال واأثناء عمله يف البنك الذي يعمل فيه بعبارة »اإذا كنت رجالاً فاف�سلني غداً

اأمام حمكمة  اإليهم  ا« واأكد ذلك ال�سهود امل�ستمع  اأف�سلني غداً اأبيك  اأو »اإذا كنت ابن 

من  وهيبة  وكرامة  قدر  من  وحتط  للحياء  وخاد�سة  جارحة  عبارة  وهي  املو�سوع 

ا  وجهت اإليه , ومن ثم يكون الفعل الذي قام به املطعون �سده يعترب اعتداءاً ج�سيماً

يف حكم الفقرة )٨( من املادة )40( من قانون العمل وتربر ف�سل املطعون �سده من 

العمل , واإذ خالف احلكم  املطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون مما يكون 
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ا بالنق�س , ف�سالاً عن ذلك اأن الثابت من مطالعة مدونات احلكم املطعون فيه  خليقاً

اأن الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم ح�سب الثابت من حما�سر اجلل�سات تختلف 

عن تلك املدونة ب�سورة احلكم الر�سمية واأن كانت االأخرية هي املعول عليها , ومن 

اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  نق�سه  ويتعني  باطالاً  احلكم  يكون  ثم 

لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة , واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف عدا الر�سوم 

املدنية  االإجراءات  قانون  من   )247  ,  261( باملادتني  عمالاً  للطاعن  الكفالة  ورد 

والتجارية.

فلهذه االأ�سباب : ـ

حكمت املحكمـة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

واإلزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

املطعون �سده بامل�ساريف عدا الر�سوم ورد الكفالة للطاعن.



– 1٥12 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨0(

الطعن رقم 2017/210م

قانون ) عمل- نظام عام ( – جزاء) مدة – ف�سل(.  

جاءت اأحكام قانون العمل اآمرة متعلقة بالنظام العام ومن ثم فال يجوز خمالفة  -

هذه االأحكام ويحظر االتفاق على اأ

خمالفتها. -

ا من تاريخ ثبوت املخالفة وهو ما  - اأوقع رب العمل اجلزاء بعد اأكرث من ثمانني يوماً

يرتتب عليه بطالن ذلك اجلزاء ويكون الف�سل من ثم قد وقع باطالاً ويكون طلب 

ا على �سند, واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه  التعوي�س عنه قائماً

يكون قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�سه.

الوقائع

تتح�سل الوقائع يف اأن العاملة الطاعنة بداأت خ�سومتها مع ال�سركة املطعون �سدها 

بتاريخ  العاملة  بالقوى  الُعمالية  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  قدمتها  التي  ب�سكايتها 

2016/٥/11 والتي قررت فيها اأنها التحقت بالعمل لدى ال�سركة مبهنة مدير موارد 

ب�سرية براتب األف وثالثمائة ريال ُعماين واأنها يف 201٥/٨/2٨ مت اإنهاء خدمتها 

اإجازة  التع�سفي وراتب  الف�سل  والتعوي�س عن  العمل  اإىل  العودة  دون مربر وطلبت 

ا وبدل االإجازة ال�سنوية , وقد اأجابت ال�سركة  الو�سع عن مدة اثنني واأربعني يوماً

باأن ف�سل العاملة مرجعه لغيابها املتكرر وقد �سبق الف�سل اإنذارها اأكرث من مرة. 

وقيدت  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر      

عليها  املدعى  ال�سركة  اإلزام  طلبت  حيث  م�سقط  عمايل  )2016/٥٨9م(  برقم 

ريال  وثالثمائة  األف  براتب  ب�سرية  موارد  مدير  وظيفتها  يف  العمل  اإىل  باإعادتها 
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ا ويف حالة رف�س املدعى عليها اإعادتها اإىل العمل تعوي�سها على الف�سل  ُعماين �سهريًّ

ا واأربعمائة ريال ُعماين وباقي اإجازتها  األفاً التع�سفي مببلغ وقدره ثالثة وع�سرين 

وثالثمائة  األف  مببلغ  االإنذار  �سهر  وراتب  ُعماين  ريال  خم�سمائة  مببلغ  ال�سنوية 

ريال ُعماين وت�سليمها �سهادة خربة عن فرتة عملها , مع اإلزام املدعى عليها امل�ساريف 

واأتعاب املحاماة . 

باإلزام  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  2016/10/20م  تاريخ  يف  اإنه  وحيث 

ا  يوماً اأحد ع�سر  مقابل  ُعمانيا  رياال  اأربعني  مبلغ  للمدعية  توؤدي  باأن  املدعى عليها 

اأ�س�س  وقد  ذلك  عدا  ما  ورف�ست   , خربة  �سهادة  وت�سليمها  ال�سنوية  اإجازتها  من 

حتى   19 من  املدة  العمل  عن  لتغيبها  العاملة  ف�سل  م�سروعية  على  ق�ساءه  احلكم 

201٥/4/2٥ ثم اأيام 3/22 , 6 , 9, 201٥/4/1٥ رغم اإنذارها بعد الفرتة االأوىل. 

ولعدم قبول العاملة باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم 2016/9٥٨ 

لها  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  احلكم  فيه  طلبت  والذي  م�سقط  عمايل 

بالتعوي�س عن الف�سل التع�سفي مببلغ خم�سة ع�سر األف و�ستمائة ريال ُعماين وراتب 

اإثبات  القانونية و عدم  ا�ستئنافها على عدم غيابها املدة  اأ�س�ست  �سهر االإنذار وقد 

ال�سركة للغياب املوجب للف�سل وال�سركة ردت بغياب العاملة امل�ستاأنفة اأربعة ع�سر 

ا .  يوماً

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر   2017/1/1٨ بجل�سة  اإنه  وحيث 

اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف وقد بني احلكم على 

ثبوت تغيب امل�ستاأنفة اأكرث من ع�سرة اأيام واإنذارها اأكرث من مرة مبا يكون معه احلكم 

ا بالتاأييد .  ا جديراً امل�ستاأنف قد جاء �سائباً

ولعدم قبول املحكوم �سدها باحلكم املتقدم فقد طعنت عليه بطريق النق�س ب�سحيفة 

اأمامها  مقبول  حمام  من  ووقعت  2017/2/27م  يف  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت 

واأرفق بها ما يفيد �سند الوكالة عن الطاعنة طلب يف ختامها احلكم بقبول الطعن 

�سكالاً لتقدميه يف امليعاد وفق االأو�ساع املقررة ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه 

ا�ستئناف  اإىل حمكمة  اأخرى  االأوراق مرة  واإعادة  2016/9٥٨ عمايل م�سقط  رقم 

م�سقط الإعادة بحث النزاع بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف. 

    وقد نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه ب�سببني: 
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والتي   201٥/610 الدعوى  �سم  طلبها  الإغفاله  الت�سبيب  يف  الق�سور   : اأولهما    

اأقيمت منها �سد املطعون �سدها وق�سى فيها ل�ساحلها مبا يدل على تع�سف املطعون 

�سدها يف الف�سل ف�سالاً عن اإغفاله ملف التنفيذ اخلا�س بهذا احلكم للوقوف على 

راتبها والبالغ األفا وثالثمائة ريال ُعماين مبوجب ذلك احلكم والإغفاله الرد على 

دفاعها ب�ساأن العذر املربر لغيابها وما قدمته من �سهادات طبية واإغفاله عدم ت�سلمها 

االإنذارات املقدمة من  املطعون �سدها .

وثانيهما : خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه خلطاأ احلكم املطعون فيه يف ح�ساب 

قد  فيه  املطعون  باحلكم   حكمها  املوؤيد  االبتدائية  املحكمة  ولكون  االإجازات  اأيام 

اأحالت الدعوى اإىل التحقيق لتثبت الطاعنة عذرها يف الغياب مع وجود امل�ستندات    

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 

ا بالنظر , وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فقدمت مذكرتني  كونه جديراً

بالرد طلبت فيها رف�س الطعن وردت الطاعنة مبذكرة �سممت فيها على طلباتها . 

املحكـــمـــة 

وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوالاً �سكالاً . 

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وملا كان املقرر اأن القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام 

اإثارتها يف  العام ال يجوز االتفاق على خمالفتها وال يجوز كذلك خمالفتها ويجوز 

تلقاء  من  لها  تتعر�س  اأن  املحكمة  هذه  على  ويجب  الدعوى  عليها  كانت  حالة  اأية 

نف�سها ولو مل يدفع بذلك اأي من اخل�سوم بل وعلى الرغم  منهم .

العامل  وحماية  العام  ال�سالح  لتحقيق  �سرعت  اإمنا  العمل  قانون  قواعد  كانت  وملا 

واإيجاد التوازن بني حقوقه وحقوق �ساحب العمل ومن ثم فقد جاءت اأحكام قانون 

العمل اآمرة متعلقة بالنظام العام ومن ثم فال يجوز خمالفة هذه االأحكام ويحظر 

االتفاق على اأ

ال�سادر  العمل  قانون  من   )30( باملادة  عمالاً  املقرر  وكان  ذلك  كان  فلما   , خمالفتها 

العامل  على  تاأديبي  جزاء  توقيع  يجوز  ال  اأنه   )2003/3٥( ال�سلطاين  باملر�سوم 

ا ,  ا للعمال الذين يتقا�سون اأجورهم �سهريًّ بعد ثبوت املخالفة باأكرث من ثالثني يوماً

ا على رقبة العامل , ويكون اجلزاء  ا م�سلطاً وغاية ذلك وعلته اأال يبقى اجلزاء �سيفاً
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اإذ مت توقيعه ملخالفة لوائح ال�سركة ويكون كذلك حتى لو كان ف�سالاً عن  ا  تاأديبياً

درجة  كانت  ا  اأياً العمل  لقانون  خمالفة  يت�سمن  املن�ساأة  اأو  ال�سركة  لوائح  خمالفته 

الواقع على الطاعنة قد  الف�سل  اأن  الثابت من االأوراق  واإذ كان   , اجلزاء و�سورته 

به  والثابت  اخلدمة  اإنهاء  قرار  ت�سمنه  ما  نحو  على  ال�سركة  لوائح  ملخالفتها  جاء 

بها  املعمول  اللوائح  وبخالف  العمل  قانون  يخالف  الطاعنة  من  الواقع  الغياب  اأن 

اأن االإنذارات املوجهة للطاعنة قد متت االإ�سارة فيها اإىل خمالفة  ال�سركة كما  يف 

�سيا�سة ولوائح ال�سركة ومن ثم فهو جزاء تاأديبي يتعني فيه االلتزام بحكم املادة 

وكان  ذلك  كان  فلما   , باطالاً  اجلزاء  كان  واإال  البيان  اآنفة  العمل  قانون  من   )30(

الثابت من االإنذار املوجهة للطاعنة بتاريخ 201٥/٥/1٨ اأنها بعد تغيبها عن العمل 

ا  واإنذارها يف 201٥/٥/22 ثبت تغيبها حتى 201٥/٥/7 ما عدده اأحد ع�سر يوماً

, ومن ثم فاإن املخالفة تكون قد ثبتت يف ذلك التاريخ ويكون الغياب املربر للف�سل 

قد حتقق يف 201٥/٥/7 مبا كان يجيز للمطعون �سدها حال حتققه توقيع اجلزاء 

اآنفة  العمل  للمادة )30( من قانون  ا  املخالفة تطبيقاً �سهر من تاريخ ح�سول  خالل 

 201٥/7/29 تاريخ  يف  اجلزاء  اأوقعت  �سدها  املطعون  اأن  الثابت  كان  واإذ   , البيان 

ا من تاريخ ثبوت املخالفة وهو ما يرتتب عليه بطالن  اأكرث من ثمانني يوماً اأي بعد 

ا  ذلك اجلزاء ويكون الف�سل من ثم قد وقع باطالاً ويكون طلب التعوي�س عنه قائماً

على �سند , واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون قد خالف القانون 

واأخطاأ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�سه يف �سق التعوي�س وبدل االإخطار وحيث اإنه ملا 

ا للف�سل فيه فاإن هذه املحكمة تت�سدى للحكم فيه اإعماالاً حلكم  كان املو�سوع �ساحلاً

ال�سلطاين  ال�سادر باملر�سوم  املادة )260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

. )2002/29(

وحيث اإنه عن مو�سوع اال�ستئناف )2016/9٥٨( عمايل م�سقط واملقام من امل�ستاأنفة 

بطلب الق�ساء ببدل االإخطار والتعوي�س عن الف�سل التع�سفي وملا كان املقرر عمالاً 

ف�سل  اأن  للمحكمة  تبني  اإذا  اأنه  البيان  اآنف  العمل  قانون  من   )106( املادة  بحكم 

ا للقانون فاإنه يجب عليها اإما اإعادته اإىل العمل اأو التعوي�س مبا ال  العامل جاء خمالفاً

ا القانون  يقل عن ثالثة اأ�سهر ومن ثم وملا كان اإنهاء خدمة الطاعنة قد جاء خمالفاً

وت�سعمائة  اآالف  ثالثة  ر.ع   3900 بواقع  اأ�سهر  ثالثة  براتب  تعوي�سها  يوجب  مبا 

ا بالثابت من احلكم النهائي رقم )201٥/601( من اأن راتبها األف  ريال ُعماين اأخذاً

اإمهال  اإنهاء اخلدمة  , وعن بدل االإخطار واإذ ت�سمن قرار  وثالثمائة ريال ُعماين 
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ا مما ال حمل معه للق�ساء به واإذ خالف احلكم االبتدائي هذا النظر  الطاعنة �سهراً

ا باالإلغاء يف �سق التعوي�س وعن امل�ساريف فاملحكمة تلزم بها املطعون  فاإنه يكون خليقاً

�سدها عمالاً باملادتني )1٨٥ , 2٥9( اإجراءات مدنية وجتارية . 

فلهذه االأ�سباب 

ا      حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئياً

عمايل   )2016/9٥٨( اال�ستئناف  ملو�سوع  والت�سدي  الف�سل  عن  التعوي�س  �سق  يف 

م�سقط والق�ساء بقبوله �سكالاً ويف املو�سوع باإلغاء احلكم االبتدائي )٥٨9/2016( 

�سدها  املطعون  باإلزام  ا  جمدداً والق�ساء  التعوي�س  �سق  يف  ا  جزئياً م�سقط  عمايل 

بتعوي�س الطاعنة مببلغ ثالثة اآالف وت�سعمائة ريال ُعماين والتاأييد فيما عدا ذلك 

واألزمت املطعون �سدها امل�ساريف . 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي, عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨1(

الطعن رقم 2016/٨73م

عمل )مدة- اتفاق - اإجازة( – ف�سل )تع�سف- ظروف اقت�سادية(  

اأ�سبوعية  - اإجازة  غري  من  الأيام  متوا�سالاً  العمل  جعل  على  االأطراف  اتفاق  اإن 

تعقبها اأيام اإجازة متوا�سلة مت�ساوية مع مدة العمل ال ي�سقط احلق يف االإجازة 

ال�سنوية اأو يف البدل املايل عنها ما مل يوجد ن�س اأو اتفاق على خالف ذلك.

العمل  - �ساحب  تقدمي  عدم  على  التع�سف  اإثبات  يف  االبتدائي  احلكم  بني  اإذا   

احلكم  اإحالة  من  يجعل  مما  االقت�سادية  الظروف  ب�سبب  للف�سل  الكايف  املربر 

املطعون فيه اإىل احلكم االبتدائي غري �سحيحة االأمر الذي تنتهي معه املحكمة 

اإىل نق�س احلكم املطعون فيه.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سب ما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف اأن العامل املطعون �سده بداأ خ�سومته مع الطاعنة ب�سكايته التي قدمها لدائرة 

ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ 2016/6/1م والتي قرر فيها اأنه 

األتحق بالعمل مع الطاعنة يف 2013/٥/14م مبهنة م�سغل اآالت حفر براتب وقدره 

األف وخم�سمائة واأربعون رياال واأن الطاعنة ف�سلته بتاريخ 2016/٥/2٥م دون �سبب 

ا عن  قانوين وطالب باإيقاف قرار الف�سل وبعودته للعمل وب�سفة احتياطية تعوي�ساً

الف�سل التع�سفي مبلغ خم�سة وخم�سني األف ريال عماين باالإ�سافة اإىل تعوي�سه عن 

ال�سنوية و�سهادة  ال�ساعات االإ�سافية وبدل االإجازات  مكافاأة نهاية اخلدمة وبدل 

اخلربة وتذكرة �سفر.

ولتعذر الت�سوية الودية فقد اأحيلت املنازعة اإىل املحكمة االبتدائية وقيدت برقم 
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)2016/7٥0م عمايل( حيث كرر املطعون �سده لطلباته على النحو االآنف البيان.

عليها  املدعى  باإلزام  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  2016/10/4م  بتاريخ  اإنه  وحيث 

باأن توؤدي للمدعي مبلغ خم�سة اآالف ريال عماين تعوي�سا عن ف�سله التع�سفي ومبلغ 

األفني وثالثمائة وع�سرة رياالت مكافاأة نهاية اخلدمة ومبلغ اأربعة اآالف و�ستمائة 

وع�سرين رياال بدل االإجازات ال�سنوية وت�سليمه �سهادة خربة ورف�س ماعدا ذلك.

ولعدم قبول الطرفني باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته الطاعنة باال�ستئناف رقم 

باإلغاء احلكم االبتدائي والق�ساء  )2016/44٨ عمايل( والذي طلبت فيه احلكم 

ا برف�س الدعوى. جمدداً

تعديل  منه  طلب  والذي   )  2016/909( رقم  باال�ستئناف  العامل  عليه  طعن  كما 

احلكم االبتدائي وذلك بالزيادة يف مبلغ التعوي�س اإىل خم�سة وخم�سني األف ريال 

املتبقي عن �سهر مايو ويونيو/2016م وبدل االإنذار ومقابل  عماين ومقابل االأجر 

�ساعات العمل االإ�سافية ومقابل تذاكر ال�سفر خالل االإجازات ال�سنوية.

وحيث اإنه بجل�سة 2016/12/14م �سدر احلكم املطعون فيه والذي ق�سى يف مو�سوع 

اال�ستئناف املقام من �ساحبة العمل باإلغاء الفقرة احلكمية املتعلقة مبكافاأة نهاية 

االإجازات  بدل  عن  املبلغ  وتعديل  بالرف�س  جديد  من  ب�ساأنها  والق�ساء  اخلدمة 

ال�سنوية وذلك بالنزول به اإىل مبلغ مقداره األف وخم�سمائة واأربعون رياال وتاأييده 

فيما عدا ذلك ويف مو�سوع ا�ستئناف العامل برف�سه.

ولعدم قبول الطاعنة �ساحبة العمل باحلكم املتقدم فقد طعنت عليه بطريق النق�س 

حمام  من  ووقعت  2016/12/29م  يف  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة 

مقبول اأمامها واأرفق بها ما يفيد اأداء الر�سم طلبت يف ختامها احلكم بقبول الطعن 

املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  املقررة  االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف  لتقدميه  �سكالاً 

فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتف�سل فيها من جديد بهيئة 

مغايرة اأو الت�سدي للمو�سوع واحلكم من جديد باإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء من 

جديد برف�س الدعوى.

للقانون  فيه  املطعون  احلكم  خمالفة  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  نعت  وقد 

واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله وذلك من عدة اأوجه الوجه االول : اأن احلكم املطعون 

للمطعون  �سددت  الطاعنة  اأن  على  تدل  والتي  باالأوراق  الثابت  بخالف  ق�سى  فيه 
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�سده كافة حقوقه مبا فيها بدل االإجازة وذلك من خالل التحويل البنكي حل�سابه 

بتاريخ 2016/6/2٨م.

الوجه الثاين: اأنه خالف القانون حينما اعترب اأن الف�سل تع�سفيا ورتب على ذلك اأن 

ا للقوانني  ق�سى له بالتعوي�س عنه حال اأن الطاعنة اإمنا ف�سلته لعلة التعمني تنفيذاً

واالأنظمة ذات ال�سلة .

الوجه الثالث: اإن ق�ساء بدل االإجازة مع اأنه ال ي�ستحقها لكونه يعمل بنظام املناوبات 

ا�ستوفى  واإنه بذلك يكون قد  اإجازة مقابل )3٥ يوم عمل(  ا(  يوماً ياأخذ )3٥  باأن 

ا. ا اإىل اأنه اأخذ كامل مرتبه عن اأثنى ع�سر �سهراً اإجازاته وال يحق له بدالاً عنها نظراً

الوجه الرابع: اأنه مل يعمل املادة ال�سابعة يف �ساأن �سقوط دعواه عن بدل االإجازات 

بالتقادم واأنه عن �سبيل الفر�س فاإنه ي�ستحق اإجازة ل�سنة واحدة فقط ولي�س لثالث 

�سنوات كما نعت على احلكم الف�ساد يف اال�ستدالل و الق�سور يف الت�سبيب لقيام احلكم 

املطعون فيه على اأدلة غري �سائغة وال تكفي حلمله واأنه يتعار�س مع االأوراق.

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 

ا بالنظر وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن. كونه جديراً

املحكمــــة

.  وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكالاً

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه اأنه خالف املادة 

ال�سابعة من قانون العمل فاأنه نعي غري �سديد ذلك الأن املقرر لدى هذه املحكمة اأن 

ال�سقوط املحدد يف املادة ال�سابعة اإمنا يح�سب يف �ساأن بدل االإجازة بعد ا�ستحقاقها 

رفع  تاريخ  اإىل  اإنتهاء اخلدمة  تاريخ  املدة من  كانت  وملا  اإنتهاء اخلدمة  تاريخ  وهو 

ال�سكوى اأقل من �سنة فاإن الدفع بالتقادم غري �سائغ مما يجعل من النعي على احلكم 

مبخالفة املادة ال�سابعة يف غري حمله.

املت�سمن  الطرفني  بني  املربم  االتفاق  خالف  اأنه  احلكم  على  النعي  عن  اإنه  وحيث 

ذلك  واإن  ا(  )3٥يوماً مقدارها  اإجازة  على  العامل  ح�سول  مقابل  ا(  يوماً  3٥( العمل 

ا  اأي�ساً �سديد  غري  نعي  فاأنه  ال�سنوية  االإجازة  يف  احلق  ي�سقط  اأن  �ساأنه  من  االتفاق 

وذلك الأن املقرر اأن اتفاق االأطراف على جعل العمل متوا�سالاً الأيام من غري اإجازة 
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يف  احلق  ي�سقط  ال  العمل  مدة  مع  مت�ساوية  متوا�سلة  اإجازة  اأيام  تعقبها  اأ�سبوعية 

االإجازة ال�سنوية اأو يف البدل املايل عنها ما مل يوجد ن�س اأو اتفاق على خالف ذلك. 

ملا كان ذلك وكان احلكم قد اأخذ بذلك النظر واعترب اأن عمل املطعون �سده )3٥ 

يوما( مقابل راحة مدتها )3٥ يوما( ال ي�سقط حقه يف اإجازته ال�سنوية  اأو يف البدل 

فاإن احلكم يكون قد �سادف �سحيح القانون ما يجعل من النعي عليه يف غري حمله.

وحيث اأنه عن النعي على احلكم باأنه ق�سى مببلغ عن االإجازة مع اأن الطاعنة حولت 

يف ح�ساب العامل حقه عنها فاإنه نعي �سديد ذلك الأن املقرر اإنه على مدعي الوفاء 

اإثباته واأنه ال تربء ذمة �ساحب العمل اإال بالتحويل اإىل ح�ساب العامل لدى اأحد 

امل�سارف , ملا كان ذلك وكانت الطاعنة تدعي اأنها حولت م�ستحقات الطاعن عن بدل 

واثنني  و�ستمائة  اآالف  اأربعة  ملبلغ  دليالاً يدعم ذلك وهو حتويلها  االإجازة وقدمت 

مت  املبلغ  ذلك  اأن  مع   2016/6/2٨ بتاريخ  وذلك  العامل  ح�ساب  اإىل  رياال  و�ستني 

االإجازة  وبدل  االإنذار  بدل  وعن  �سنني  لثالث  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  عن  احت�سابه 

ذلك اأنه  ملا كانت حمكمة املو�سوع مل ت�ستظهر مدى �سحة ال�سداد وما اإذا كان ال�سداد 

قد مت على االأجر االأ�سا�سي من عدمه فاإن حكمها يكون معيبا بالق�سور مبا ي�ستوجب 

نق�سه.

اإنه عن النعي على احلكم باأنه خالف القانون حينما اعترب الف�سل تع�سفيا  وحيث 

لعلة  ف�سلته  اإمنا  الطاعنة  اأن  حال  عنه  بالتعوي�س  له  ق�سى  اأن  ذلك  على  ورتب 

ا مع �سيا�سة الدولة فاأنه نعي غري �سديد ذلك الأنه ملا كان املقرر لدى  التعمني متا�سياً

هذه املحكمة اأن الق�سور املبطل للحكم اإمنا ين�سرف اإىل احلكم عند تخليه عن اأهم 

واجباته املوكوله اإليه وهو حتقيق الدفع باإغفاله وتركه وعدم االكرتاث به , وملا 

ا اأنه يجوز ل�ساحب العمل اأن ينهي خدمات العامل الوافد وف�سله من  كان املقرر اأي�ساً

العمل مبربر التعمني واإحالل العامل العماين حمله.

ف�سلت  باأنها  اال�ستئناف  حمكمة  اأمام  ا  دفعاً قدمت  قد  الطاعنة  وكانت  ذلك  كان  ملا 

ا  العامل لعلة التعمني وكان احلكم املطعون فيه مل يورد يف اأ�سبابه هذا الدفع مكتفياً

حال  الف�سل  يف  متع�سفة  الطاعنة  باعتبار  ق�سى  الذي  االبتدائي  احلكم  بتاأييد 

�ساحبة  تقدمي  عدم  على  التع�سف  اإثبات  يف  حكمه  بنى  قد  االبتدائي  احلكم  اأن 

العمل املربر الكاف للف�سل ب�سبب الظروف االقت�سادية مما يجعل من اإحالة احلكم 

املطعون فيه اإىل احلكم االبتدائي غري �سحيحة االأمر الذي تنتهي معه املحكمة اإىل 
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نق�س احلكم املطعون فيه على اأن يكون مع النق�س االإحالة ملحكمة اال�ستئناف التي 

اأ�سدرت احلكم لتنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عمالاً بحكم املادة )260( من 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف عدا الر�سوم 

املدنية  االإجراءات  قانون  2٥9( من  و  باملادة )1٨3  للطاعنة عمال  الكفالة  رد  مع 

والتجارية.

فلهذه االأ�سباب : ـ

ا يف �سقي     »  حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم جزئياً

الف�سل التع�سفي والتعوي�س عنه وبدل االإجازة واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي 

ذلك  عدا  فيما  الطعن  ورف�س  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيه  لتحكم  احلكم  اأ�سدرت 

واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف عدا الر�سوم ورد الكفالة للطاعن«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/29م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨2(

الطعن رقم 2017/261م

عامل )خدمة – انتهاء- معا�س- ا�ستحقاق- تاأمينات – ا�ستحقاق املكافاة – �سرطه 

– مدة اال�سرتاك فى التاأمينات ال تقل عن �سنة – ا�سرتاط  بلوغ العامل �سن ال�ستني 
خطاأ ي�ستوجب نق�س احلكم( 

اإذا انتهت خدمة املوؤمن عليه ومل تتوافر فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�س ا�ستحق  -

مكافاأة نهاية اخلدمة ب�سرط اأال تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمينات عن �سنة كاملة.

ال ميكن تقييد الن�س بغري مقيد ولو اأراد امل�سرع اأن يرجئ وقت اال�ستحقاق حتى  -

بلوغ املوؤمن �سن ال�ستني لن�س على ذلك �سراحة اأما اأنه مل يفعل فاإن تلك املكافاأة 

ت�ستحق بانتهاء اخلدمة وعدم ا�ستحقاق املعا�س وب�سرط اأن تكون مدة التاأمني 

�سنة فاأكرث دون اأية �سروط اأو قيود اأخرى, واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا 

ا نق�سه . النظر فاإنه يكون قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه م�ستوجباً

الوقائع

 )2016/٨٥٨( رقم  االبتــدائية  الدعــــوى  اأقام  الطاعن  اأن  يف  الوقائع   تتح�سل 

ا قدره  ـ باأن توؤدي له مبلغاً ـ املطعون �سدها  اإلزام املدعى عليها  مدين م�سقط بطلب 

ا و�سبعمائة و�سبع وخم�سون بي�سة  ت�سعة اآالف وت�سعمائة واثنان و�ستون رياالاً عمانيًّ

وثمانية  اأ�سهر  وع�سرة  �سنة  ع�سر  خم�س  ملدة  عمل  اأنه  اإىل  ا  ا�ستناداً وذلك  ُعمانية 

2016/٨/1٥ وقد  اأيام لدى ال�سركة ................ حتى انتهت خدمته بها يف 

ا�سرتك خالل املدة املذكورة يف التاأمينات االجتماعية وقد تقدم ل�سرف م�ستحقاته 

املرتتبة على ذلك اإال اأن الهيئة رف�ست طلبه.

وحيث اإنه بجل�سة 2016/10/10 ق�ست املحكمة االبتدائية باإلزام الهيئة املدعى 
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رياالاً  و�ستون  واثنان  وت�سعمائة  اآالف  ت�سعة  قدره  ا  مبلغاً للمدعي  توؤدي  باأن  عليها 

ا و�سبعمائة وخم�س وخم�سون بي�سة ُعمانية .  عمانيًّ

ولعدم قبول الهيئة املحكوم �سدها بذلك الق�ساء فقد طعنت عليه باال�ستئناف رقم 

2016/904 مدين م�سقط بطلب اإلغاء احلكم املتقدم والق�ساء برف�س الدعوى . 

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر   2017/1/31 بجل�سة  اإنه  وحيث 

برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  مو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

الدعوى.

     ولعدم قبول املحكوم �سده باحلكم املتقدم فقد طعن عليه بطريق النق�س اأمام هذه 

مقبول  حمام  من  ووقعت  2017/2/22م  يف  ال�سر  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة  املحكمة 

احلكم  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  احلكم  ختامها  يف  طلب  املحكمة  هذه  اأمام 

باإلغاء احلكم املطعون فيه والت�سدي والق�ساء باإلزام املطعون �سدها مببلغ املكافاأة 

و�سبعمائة  ا  عمانيًّ رياالاً  و�ستون  واثنان  وت�سعمائة  اآالف  ت�سعة  قدره  له  امل�ستحق 

وخم�س وخم�سون بي�سة ُعمانية.

يف  والق�سور  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  حا�سلهما  �سببني  على  الطعن  اأقيم  وقد 

الت�سبيب وخمالفة القانون كونه قد انتهت خدمته ومل ي�ستوف �سروط منح املعا�س 

ومن ثم فعمالاً باملادتني )24 , 2٥( من قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين )91/72( فاإنه ي�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة واإذ خالف احلكم املطعون 

ا يف بناء اأ�سبابه . ا القانون مق�سراً فيه هذا النظر فاإنه يكون خمالفاً

اأنه جدير  اأمام هذه املحكمة بهيئة غرفة م�سورة فراأت  اإن الطعن نظر       وحيث 

بالنظر فقررت ا�ستكمال االإجراءات حيث قدمت املطعون �سدها مذكرة بالرد طلبت 

فيها رف�س الطعن.

املحكـــمـــة 

. حيث ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية واأقيم يف امليعاد ومن ثم كان مقبوالاً �سكالاً

فهو  القانون  مبخالفته  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  وعن  الطعن  مو�سوع  وعن 

التاأمينات  قانون  من   )2٥  ,  24( املادتني  بن�س  املقرر  كان  ملا  اأنه   ذلك  �سديد  غري 

اأنه »اإذا انتهت خدمة املوؤمن   91/72 االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
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عليه ومل تتوافر فيه �سروط ا�ستحقاق املعا�س ا�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة ب�سرط 

اأال تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمينات عن �سنة كاملة واأنه حت�سب مكافاأة نهاية اخلدمة 

العامل عند  اأ�سا�سي تقا�ساه  اأجر  اآخر  اأ�سا�س  ال�سابقة على  باملادة  املن�سو�س عليها 

انتهاء خدمته بواقع اأجر �سهر واحد عن كل �سنة من ال�سنوات الثالثة االأوىل من 

الثالث  تلي  التي  ال�سنوات  عن  �سهرين  اأجر  وبواقع  التاأمينات  يف  ا�سرتاكه  �سنوات 

�سنوات االأوىل ومفاد ذلك اأن املوؤمن ي�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة متى انتهت خدمته 

ا كان �سبب انتهاء اخلدمة �سواء باال�ستقالة اأو الف�سل من اخلدمة اأو خالف ذلك  اأياً

يف  ا�سرتاكه  مدة  تقل  اأال  وب�سرط  املعا�س  ا�ستحقاق  �سروط  فيه  تتوافر  اأن  دون   ,

ا�ستحق  الثالثة  ال�سروط  اإذا توافرت تلك  فاإنه  التاأمينات عن �سنة كاملة ومن ثم 

اأو  اأخرى  �سروط  على  ا  معلقاً ذلك  يكون  اأن  دون  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  عليه  املوؤمن 

موؤجالاً اإىل وقت بعينه طاملا مل ين�س على ذلك , اإذ ال ميكن تقييد الن�س بغري مقيد 

ولو اأراد امل�سروع اأن يرجئ وقت اال�ستحقاق حتى بلوغ املوؤمن �سن ال�ستني لن�س على 

وعدم  اخلدمة  بانتهاء  ت�ستحق  املكافاأة  تلك  فاإن  يفعل  مل  اأنه  اأما  �سراحة  ذلك 

ا�ستحقاق املعا�س وب�سرط اأن تكون مدة التاأمني �سنة فاأكرث دون اأية �سروط اأو قيود 

القانون  خالف  قد  يكون  فاإنه  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف  واإذ   , اأخرى 

ا نق�سه . واأخطاأ يف تطبيقه م�ستوجباً

عمالاً  فيه  للف�سل  تت�سدى  املحكمة  هيئة  فاإن  فيه  للحكم  ا  �ساحلاً املو�سوع  كان  وملا 

باملادة )260( اإجراءات مدنية وجتارية . 

وعن مو�سوع اال�ستئناف رقم )2016/904( مدين م�سقط وملا كان احلكم االبتدائي 

رقم )2016/٨٥٨( مدين م�سقط قد طبق �سحيح حكم املادتني )24 , 2٥( من قانون 

91/72 وق�سى للم�ستاأنف �سده  التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

مبكافاأة نهاية اخلدمة ومن ثم فاإن اال�ستئناف يكون على غري �سند وترف�سه املحكمة . 

2٥9( من   , وعن امل�ساريف فاملحكمة تلزم بها املطعون �سدها عمالاً باملادتني )1٨3 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية مع رد الكفالة للطاعن واإعفاء املطعون �سدها 

من الر�سوم .

فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

ورف�سه  �سكالاً  بقبوله  والق�ساء  م�سقط  مدين   )2016/904( اال�ستئناف  ملو�سوع 

م�سقط  مدين   )2016/٨٥٨( رقم  االبتدائية  املحكمة  حكم  وبتاأييد  ا  مو�سوعاً

واألزمت املطعون �سدها امل�ساريف عدا الر�سوم وبرد مبلغ الكفالة للطاعن . 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/29م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨3(

الطعن رقم 2017/271م

– اآثار  – ح�سانة دبلوما�سية  متثيل )ممثل دبلوما�سي- �سروط - اخت�سا�س دوىل 

ذلك – عدم اخت�سا�س الق�ساء العمانى �سد ال�سفارات االأجنبية(. 

املدين  - بالق�ساء  يتعلق  فيما  الق�سائية  باحل�سانة  الدبلوما�سي  املبعوث  يتمتع   

العقارية  باالأموال  املتعلقة  العينية  الدعاوى  عدا  فيما  لديها  املعتمد  للدولة 

والرتكات  باالإرث  املتعلقة  والدعاوى  الدولة,  تلك  اإقليم  يف  الكائنة  اخلا�سة 

املتعلقة  الدعاوى  وكذا  املعتمدة  الدولة  عن  بالنيابة  ال  نف�سه  عن  باالأ�سالة 

من   31 باملادة  عمالاً  وظيفته  خارج  ميار�سه  الذي  التجاري  اأو  املهني  بالن�ساط 

اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية. 

الوقائع :

تتح�سل وقائع يف اأن العاملة الطاعنة بداأت خ�سومتها مع املطعون �سدها ب�سكايتها 

التي قدمتها لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ 201٥/2/10م 

والتي قررت فيها اأنها تعمل لدى �سفارة )املطعون �سدها( منذ عام 200٨م بوظيفة 

�سكرتريه بعثه )من�سقة( براتب قدره �سبعمائة و�سبعة و�سبعون رياال عمانيا واأنه 

يف تاريخ 201٥/12/٨م مت اإخطارها باإنهاء خدمتها وطلبت التعوي�س عن الف�سل 

اخلدمة  نهاية  و�سهادة  االإجازات  لر�سيد  النقدي  واملقابل  االإنذار  وبدل  التع�سفي 

ا لبنود العقد. ومكافاأة نهاية اخلدمة ونقل كفالتها وردت ال�سفارة اأن الف�سل مت طبقاً

وقيدت  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

التع�سفي  الف�سل  عن  التعوي�س  املدعية  طلبت  وحيث  عمايل   2016/114 برقم 

وثالثمائة  اآالف  اأربعة  مببلغ  اخلدمة  ونهاية  عماين  ريال  األف  خم�سني  مببلغ 

وثالثة وثمانني رياال عمانيا ومائة وخم�سني بي�سة وتذكرة �سفر للعودة اإىل بلدها 
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األف  اخلدمة  نهاية  و�سهادة  اإجازة  مقابل  عمانيا  رياال  و�سبعني  و�سبعة  و�سبعمائة 

وخم�سمائة ريال اأتعاب املحاماة .

الق�سائية  ال�سلطات  اأنها ال تخ�سع الخت�سا�سات  فيها  ال�سفارة مبذكرة قررت  ردت 

من  مانع  ال  واأنه  الدبلوما�سية  للعالقات  )فيينا(  اتفاقيه  من   31 املادة  لن�س  ا  طبقاً

ت�سليمها مكافاأة نهاية اخلدمة ومقابل االإجازات غري امل�ستنفذة.

بعدم  مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  2016/4/26م  تاريخ  يف  اإنه  وحيث 

املمنوحة  الق�سائية  للح�سانة  اإعماالاً  وذلك  الدعوى  بنظر  املحكمة  اخت�سا�س 

املادة  الأحكام  اإعماالاً  وذلك  لبلدها  الدبلوما�سي  املمثل  باعتبارها  عليها  للمدعى 

)43( من اتفاقية )فيينا( للعالقات الدبلوما�سية.

ولعدم قبول العاملة باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم ٥23/2016 

عمايل م�سقط والذي طلبت فيه احلكم لها بطلباتها املبداه اأمام حمكمة اأول درجة .

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/2/22م  بجل�سة  اأنه  وحيث 

اال�ستئناف �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع اإعفاء رافعته من 

امل�ساريف.

اأودعت  ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعنت  فقد  الطاعنة  العاملة  قبول  ولعدم 

اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2017/3/3م طلبت يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكالاً 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  املقررة  االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف  لتقدميه 

والق�ساء باخت�سا�س الق�ساء العماين بنظر الدعوى والق�ساء بالتعوي�س عن الف�سل 

التع�سفي واإلزام املطعون �سدها باأن توؤدي للطاعنة مكافاأة نهاية اخلدمة عن مدة 

اإجازتها  وبدل  بلدها  اإىل  للعودة  لها  �سفر  بتذكرة  �سدها  املطعون  واإلزام  خدمتها 

ا اإعادة الدعوى اإىل املحكمة  ال�سنوية و�سهادة نهاية اخلدمة وامل�ساريف واحتياطيًّ

التي اأ�سدرته للف�سل فيه من جديد بهيئة مغايرة .

وقد نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه ب�سبب وحيد هو اخلطاأ يف تطبيق القانون 

الت�سبيب  يف  وق�سوره  اال�ستدالل  يف  ف�سادة  عن  ف�سالاً  ا  وتف�سرياً ا  تطبيقاً وخمالفته 

حني ق�سى بعدم اخت�سا�س الق�ساء العماين بنظر الدعوى باملخالفة لقانون العمل 

قبلت  قد  �سدها  املحكوم  اأن  كما  العمالية  املنازعات  و�سائر  املنازعة  يحكم  الذي 

والية املحاكم العمانية واخت�سا�سها حيث قدمت مذكرة اأقرت فيها بحق الطاعنة 
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ا و�سبعمائة وثالث  يف مبلغ وقدره اأربعة اآالف وخم�سمائة و�ستة ع�سر رياال اً عمانيًّ

و�ستون بي�سة, وهو مبلغ يقل عن حقوقها ف�سالاً عن اأحقيتها يف التعوي�س عن الف�سل 

املحاكم  املطعون فيه من عدم اخت�سا�س  ما ق�سى به احلكم  فاإن  التع�سفي ومن ثم 

العمانية يعيبه ف�سالاً عن خمالفة القانون الف�ساد يف اال�ستدالل.

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 

مبذكرة  فردت  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اأعلنت  وقد  بالنظر  ا  جديراً كونه 

ارفقت بها ما يفيد ح�سول الطاعنة على م�ستحقاتها.

املحكمــــة

  وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال.

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه مبخالفته القانون 

لق�سائه بعدم اخت�سا�س الق�ساء العماين بنظر الدعوى فهو نعي غري �سديد ذلك اأنه  

ملا كان املقرر عمالاً باملادة )31( من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية اأن املبعوث 

الدبلوما�سي يتمتع باحل�سانة الق�سائية فيما يتعلق بالق�ساء املدين للدولة املتعمد 

يف  الكائنة  اخلا�سة  العقارية  باالأموال  املتعلقة  العينية  الدعاوى  عدا  فيما  لديها 

اأقليم الدولة املعتمد لديها والدعاوى املتعلقة باالإرث والرتكات  باالأ�سالة عن نف�سه 

ال بالنيابة عن الدولة املعتمدة وكذا الدعاوى املتعلقة بالن�ساط املهني اأو التجاري 

الذي ميار�سه خارج وظيفته, فلما كان ذلك وكانت الدعوى املقامة من الطاعنة �سد 

املطعون �سدها لي�ست �سمن اال�ستثناءات ال�سالفة البيان ومن ثم ينح�سر االخت�سا�س 

تنازل  من  الطاعنة  به  مت�سكت  ما  ذلك  يف  يقدح  وال  العماين  الق�ساء  عن  بنظرها 

من  الثابت  اإذ  الدعوى  على  بردها  العماين  الق�ساء  والية  وقبولها  �سدها  املطعون 

الواقع  من  �سند  غري  على  الطعن  كان  ثم  ومن  باحل�سانة  مت�سكها  الرد  ذلك  مطلع 

باملادتني  عمالاً  الر�سوم  عدا  امل�ساريف  الطاعنة  اإلزام  مع  رف�سه  ا  متعيناً القانون  اأو 

261/1٨3 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.  

فلهذه االأ�سباب : ـ

الطاعنة  اإلزام  مع  برف�سه  املو�سوع   ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «    

امل�ساريف عدا الر�سوم.« 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/29م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨4(

الطعن رقم 2016/792م

حتكيم )عمل- �سروط- عقد عمل – وجود �سرط حتكيم بعقد العمل – اأثره – ال 

مينع الق�ساء العمانى من نظر الدعوى – علة ذلك- حماية العامل( 

يفيد ن�س املادة )11( من قانون التحكيم اأنه ال يجوز التحكيم يف امل�سائل التي  -

يخالف  �سرط  كل  بطالن  العمل  قانون  وفق  املقرر  اأن  كما  ال�سلح  فيها  يجوز  ال 

اأحكام قانون العمل وكل اإجراء وم�ساحلة اأو تنازل عن احلقوق النا�سئة عنه اأو 

ا  ا اإياها اأنها قواعد واأحكام تخ�س النظام العام قا�سداً املخالفة الأحكامه معترباً

الطرف  اإياه  ا  معترباً ال�سمانات  من  بكثري  واإحاطته  التع�سف  من  العامل  حماية 

االأ�سعف يف العالقة التعاقدية.

الوقائع

�سدها  املطعون  ال�سركة  مع  خ�سومته  بداأ  الطاعن  العامل  اأن  يف  الوقائع   تتح�سل 

بتاريخ  العاملة  بالقوى  العمالية  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  قدمها  التي  ب�سكايته 

مبهنة   2014/9/10 يف  معها  بالعمل  األتحق  اأنه  فيها  قرر  والتي   201٥/11/19

واأن  رياالاً  ع�سر  وت�سعة  و�سبعمائة  اآالف  خم�سة  وقدره  براتب  قانوين  م�ست�سار 

201٥/11/12 بدون م�سوغ قانوين , وطالب  املطعون �سدها اأنهت خدماته بتاريخ 

باإلغاء قرار الف�سل والرجوع اإىل العمل مع �سرف رواتبه من تاريخ الف�سل ويف حالة 

و�ستني  ت�سعة  مببلغ  التع�سفي  الف�سل  عن  تعوي�سه  يكون  العمل  اإىل  ارجاعه  عدم 

ا ومائتني وثمانية وع�سرين رياالاً وبراتب �سهر االإنذار وبدل االإجازة ال�سنوية  األفاً

اآخر  عمل  �ساحب  اإىل  خدماته  ونقل  اخلدمة  نهاية  ومكافاأة  اخلربة  و�سهادة 

وت�سليمه اأمتعته ال�سخ�سية . 

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 
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وقيدت برقم 2016/404م عمايل حيث مثل العامل املدعي ب�سخ�سه وطلب احلكم 

201٥ وفوائد ما بعد اخلدمة  اإىل ما �سبق املتبقي من مرتب نوفمرب  له باالإ�سافة 

و�سهادة خربة وتذكرة �سفر له والأ�سرته الأملانيا .

املدعى  باإلزام  االبتدائية  املحكمة  تلك  ق�ست   2016/٥/26 تاريخ  يف  اإنه  وحيث 

عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغا وقدره �ستة وثالثون األفا و�ستمائة و�ستة وخم�سون 

من  عداه  ما  ورف�ست  بلده  اإىل  ال�سفر  وتذكرة  اخلربة  �سهادة  له  ت�سلم  واأن  رياالاً 

طلبات . 

رقم  باال�ستئناف  ا�ستاأنفته  فقد  االبتدائي  باحلكم  الطاعنة  قبول  ولعدم 

من  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  امل�ستاأنفة  طلبت  حيث  عمايل   )2016/6٥0(

جديد بعدم قبول الدعوى لوجود �سرط حتكيم . 

وحيث اإنه بجل�سة 2016/11/2 �سدر احلكم املطعون فيه والذي ق�سى باإلغاء احلكم 

امل�ستاأنف والق�ساء من جديد بعدم قبول الدعوى .

ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعن  فقد  املتقدم  باحلكم  الطاعن  قبول  ولعدم 

اأمامها  مقبول  حمام  من  ووقعت   2016/12/٨ يف  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت 

واأرفق بها ما يفيد اأداء الر�سم طلب يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكالاً لتقدميه يف 

امليعاد وفق االأو�ساع املقرر وبنق�س احلكم والق�ساء من جديد برف�س اال�ستئناف رقم 

)2016/67٥0( وتاأييد حكم املحكمة االبتدائية م�سقط يف الدعوى )2016/404( 

اأوجه االأول:  القانون من عدة  وقد نعى الطاعن على احلكم املطعون فيه خمالفة 

ب�سبب اعتماد ق�سائه على ورقة اعتمدت من غري ال�سركة املطعون �سدها حيث اأن 

عر�س الوظيفة املوؤرخ يف 2014/7/1٨ مت كتابتها من قبل �سركة......... الكائنة 

ال�سركة املطعون �سدها ولها �سجل خمتلف  بنيويورك االأمريكية وهي تختلف عن 

ا بالتوقيع عن  ومفو�سني بالتوقيع خمتلفني كما اأن املوقع عليها �سخ�س لي�س مفو�ساً

ال�سركة الكائنة بُعمان . 

الوجه الثاين : اأن احلكم مل يطبق ن�س املادة )4( من قانون العمل الُعماين والذي 

يخ�سع جميع اأ�سحاب االأعمال والعمال الأحكامه . 

الوجه الثالث : اأن احلكم املطعون فيه تغافل حلقيقة اأن �سرط التحكيم املثبت يف 

العقد كان نتيجة اإكراه ولي�س الإرادة حرة مما يبطل العقد. 
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     الوجه الرابع : اأن احلكم املطعون فيه خالف القانون باعتماد ق�ساءه على وجود 

�سرط حتكيم اأجنبي يف عقد عمل ُعماين مع اأن املادة )3( من قانون العمل اأبطلت 

اأي �سرط يخالف ن�سو�س قانون العمل الُعماين. 

الوجه اخلام�س : االإخالل بحق الدفاع اإذ مل ي�سقها احلكم ومل يرد عليها . 

الوجه ال�ساد�س اأن احلكم املطعون فيه خالف قانون العمل والذي يعترب اأحكامه من 

النظام العام باعتماده على �سرط التحكيم املخالف لقانون العمل .  

املحكـــمـــة : ـ

وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوالاً �سكالاً . 

فاإنه يف جممله  فيه  املطعون  النعي على احلكم  الطعن وعن  اإنه عن مو�سوع  وحيث 

نعي �سديد ذلك الأنه ملا كان املقرر بن�س املادة )11( من قانون التحكيم اأنه ال يجوز 

التحكيم يف امل�سائل التي ال يجوز فيها ال�سلح كما اأن املقرر وفق قانون العمل بطالن 

اأو تنازل عن احلقوق  كل �سرط يخالف اأحكام قانون العمل وكل اإجراء وم�ساحلة 

ا اإياها اأنها قواعد واأحكام تخ�س النظام  النا�سئة عنه اأو املخالفة الأحكامه معترباً

ا اإياه  ا حماية العامل من التع�سف واإحاطته بكثري من ال�سمانات معترباً العام قا�سداً

التي  وامليزات  ال�سمانات  تلك  بني  ومن  التعاقدية  العالقة   يف  االأ�سعف  الطرف 

حظي بها اأن جعل �سكواه تقدم ابتداءاً اإىل القوى العاملة وجعل نظر دعواه ب�سفة 

�سريعة حتى ال يتاأخر و�سول حقه اإليه واأعفاه من الر�سوم الق�سائية ومن الكفاالت 

الق�سائية عند الطعون.

اأنه  فيه  ما  واأقل  الق�ساء  اإطار  خارج  ا�ستثنائيا  طريقا  التحكيم  وكان  ذلك  كان  ملا 

يكبد العامل اأمواالاً ونفقات للتحكيم ف�سالاً عن بعد امل�سافة بني بالد الطاعن يف اأملانيا 

ومقر التحكيم يف الواليات املتحدة االأمريكية مما يجعل من �سرط التحكيم املثبت 

ا باطالاً واإذ  يف عقد العمل تنازالاً عن حقوق للعامل ثابتة بالقانون مما يجعله �سرطاً

خالف احلكم ذلك النظر يف حيثياته غري ناظر اإىل قانون العمل وما حوى من مواد 

وقـــواعد اآمرة من النظام العام مبا ي�ستوجب نق�سه ومن ثم اإعادة الدعوى ملحكمة 

اال�ستئناف مب�سقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة عمالاً بحكم املادة )260( 

عمالاً  امل�ساريف  �سده  املطعون  اإلزام  مع  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من 

باملادتني )1٨3 , 2٥9( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .
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فلهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمـة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدها امل�ساريف . 
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/29م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي, عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨٥(

الطعن رقم 2017/243م

مربرات   – العمل  عقد  انتهاء  انتقال–  اإفال�س-   – �سركة   - )ا�ستمرار  عمل  عقد 

االإنهاء االقت�سادية(  

ا ما مل تتم ت�سفية ال�سركة واإفال�سها اأو االإغالق النهائي  - يظل عقد العمل قائماً

لها بت�سريح من اجلهة املخت�سة, واأنه يف حالة انتقال امل�سروع اإىل �ساحب عمل 

بذات  اجلديد  العمل  �ساحب  اإىل  ينتقلون  العمال  فاإن  كانت,  �سفة  باأية  اآخر 

املزايا واملنافع التي كانوا يح�سلون عليها. 

الوقائع

املحكمة  اأمام  دعوى  ب�سحيفـة  تقـــدم  املدعـــي  اأن  يف  الطعن  وقـــائع  تتلخـــ�س 

ختامها  يف  طلب  2016/3/24م  بتاريخ  بالقابل  التجارية«  »الدائرة  االبتدائية 

ونقل  التنازل  اإجراءات  باإنهاء  �سدهما(  )املطعون  عليهما  املدعى  باإلزام  احلكم 

كفالة العمال من دائرة العمل والعمال اإىل كفالتهما واأداء امل�ساريف , الأنه بتاريخ 

لالإعمال   ............. )�سركة  التجاري  ال�سجل  عن  تنازل  2013/12/17م 

ولكنه  ال�سجل  اإجراءات  جميع  اأنهى  وقد   )........( ال�سجل  رقم  واالإن�ساءات( 

, كما  تفاجاأ باأن العمال ال يزالون على ا�سمه ومل تنقل كفالتهم حتى تاريخ اليوم 

اأنهم قاموا بتجديد بطاقات العمال بدون علمه. 

وبتاريخ 2016/٥/3م ق�ست املحكمة االبتدائية برف�س الدعوى.

وحيث مل يقبل الطاعن هذا احلكم فا�ستاأنفه اأمام حمكمة اال�ستئناف باإبراء والتي 

برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف  بقبول   2016/10/24 بتاريخ  فيه  ق�ست 

وتاأييد احلكم امل�ستاأنف , واإلزام رافعه بامل�ساريف . 
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وحيث مل يرت�س الطاعن هذا احلكم فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن 

بتاريخ  املحكمة  هذه  �سر  باأمانة  الطعن  �سحيفة  اأودع  والذي   )2016/٨٨0( رقم 

2016/12/4 موقعة من حمام مقبول لدى املحكمة العليا ب�سفته وكيالاً عن الطاعن 

, واأدىل مبا يفيد وكالته عنه تبيح له ذلك وما يفيد �سداد الكفالة والر�سم املقررين 

قانوناًا . 

وقد ُبني الطعن على خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون والق�سور يف الت�سبيب والف�ساد 

يف اال�ستدالل والبطالن واالإبهام والغمو�س عندما خالف مقت�سيات املادتني )172 , 

173( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية وذلك باأنه مل يبني فيه املحكمة التي 

ا يف مادة مدنية اأو جتارية واأ�سماء الق�ساة  اأ�سدرته وتاريخ �سدوره وما اإذا كان �سادراً

الذين �سمعوا املرافعة و ا�سرتكوا يف املداولة واأ�سماء اخل�سوم وموطنهم وغري ذلك 

مما ا�سرتطته املادة )172( ال�سالفة , وعند االطالع على احلكم مو�سوع الطعن جند 

يف اأعلى ال�سفحة االأوىل والتي تليها رقم )2016/76( ويف نف�س ال�سفحة االأوىل يف 

تو�سيف احلكم مكتوب يف الدعوى رقم )2016/٥1( مما يجعل احلكم حامل لرقمني 

خمتلفني , كما اأن رئي�س الدائرة الذي نظر الدعوى هو ف�سيلة ال�سيخ/..... ورئي�س 

ا�سم من  التوقيع  ال�سيخ/..... ومل يبني يف  الذي نطق باحلكم هو ف�سيلة  الدائرة 

من  دائرة  رئي�س  من  اأي  معرفة  معه  يتعذر  مما  للحكم  االأ�سلية  الن�سخة  على  وقع 

الدائرتني وقع على ن�سخة احلكم االأ�سلية , مما يخالف ذلك املادة )173( ال�سالفة 

, كما اأن املادة املذكورة تلزم اأمني ال�سر بالتوقيع بجوار توقيع رئي�س اجلل�سة على 

ن�سخة احلكم االأ�سلية بينما يف احلكم وقع رئي�س الدائرة على جميع �سفحات احلكم 

, واأمني ال�سر وقع على ال�سفحة االأخرية فقط مما يجعل احلكم املطعون فيه باطالاً 

ويتعني نق�سه . 

كما اأن احلكم املطعون فيه ق�سى برف�س الدعوى الأن التنازل امل�سادق عليه من قبل 

الكاتب بالعدل مت بدون موافقة جهة االخت�سا�س بنقل العمال ومل تقم املحكمة 

بتف�سري اإرادة الطرفني يف االتفاق , واأن الطاعن كان يظن اأنه انتهى من نقل كفالة 

واملطعون   2013/12/17 بتاريخ  احلا�سل  التجاري  ال�سجل  بيع  تاريخ  من  العمال 

�سدهما هما من ترك العمال بدون نقل كفالتهم لديهما رغم عملهم عندهما وكون 

ا يف الت�سبيب , و�سابه  كفالتهم كانت على ال�سجل التجاري املباع مما �ساب احلكم ق�سوراً

الغمو�س يف الت�سبيب عندما جعل �سند حكمه املادة )16( من قانون الكاتب بالعدل 

رغم اأن هذه املادة تناق�س وتلزم الكاتب بالعدل بتوثيق املعاملة قبل احل�سول على 
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املق�سود منه  واألفاظه بعك�س دالالته الأن  العقد  موافقة اجلهات املخت�سة وف�سرت 

على   القانون  تطبيق  مراقبة  من  ذلك  يحول  مما  التجاري  ال�سجل  ملحقات  جميع 

الوقائع من قبل املحكمة العليا مما يتعني نق�س احلكم املطعون فيه واإلزام املطعون 

�سدهما بامل�سروفات ورد الكفالة . 

     وبتاريخ 2017/2/2٨ قررت املحكمة )الدائرة التجارية( باأن املنازعة ُعمالية 

مما تخت�س به الدائرة الُعمالية واإحالتها اإىل الدائرة الُعمالية لالخت�سا�س وقيد 

ب�سحيفة  �سدهما  املطعون  واأعلن  العمالية  بالدائرة   )2017/243( برقم  الطعن 

اأ�سباب الطعن فاآثرا عدم الرد عليها . 

املحكـــمـــة 

وحيث اإن الطعن قد ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية املقررة قانوناًا مما يتعني قبوله �سكالاً . 

الت�سبيب  يف  والق�سور  القانون  مبخالفة  فيه  املطعون  احلكم  على   النعي  اإن  وحيث 

�سديد , ذلك اأنه  من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن اإجراءات التقا�سي من النظام 

العام , وكان من املقرر عمالاً باملادة )209( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

اإال  ا يف مو�سوع يوجب القانون فيها اخت�سام �سخ�س معني  اإذا كان احلكم �سادراً اأنه 

اأن الطاعن مل يفعل ذلك فاإنه وجب على املحكمة اأن تاأمره باخت�سامه اأمام حمكمة 

املو�سوع . 

وملا كان ذلك وكان الثابت اأن القوى العاملة هي اجلهة املنوط بها اتخاذ اإجراءات 

ا مبخالفته  امل�ستاأنف مل يقم باخت�سامها مبا يجعل احلكم معيباً اأن  اإال  الكفالة  نقل 

للقانون واخلطاأ يف تطبيقه . 

ا ما  كما اأنه من املقرر اأن املادتني )47 , 4٨( من قانون العمل اأن عقد العمل يظل قائماً

مل تتم ت�سفية ال�سركة واإفال�سها اأو االإغالق النهائي لها بت�سريح من اجلهة املخت�سة 

, واأنه يف حالة انتقال امل�سروع اإىل �ساحب عمل اآخر باأية �سفة كانت , فاإن العمال 

ينتقلون اإىل �ساحب العمل اجلديد بذات املزايا واملنافع التي كانوا يح�سلون عليها . 

وملا كان انتقال العمال ي�ستتبع نقل كفالة العمال ملالك امل�سروع اجلديد , واإذ خالف 

نق�سه  وي�ستوجب  القانون  خالف  قد  يكون  فاإنه  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم 

مغايرة  بهيئة  فيها من جديد  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة 
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واإلزام املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن عمالاً باملادتني )261 , 247( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية . 

فلهذه االأ�سباب : ـ

    حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

واإلزام  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

املطعون �سده بامل�ساريف ورد الكفالة للطاعن .
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/12م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  الق�ساة:�سعيد  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي, عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨6(

الطعن رقم 2017/42٥م

االلتزام  عمل-  عنا�سر-  �سرر-   – )تقدير  تعوي�س   – �سروط(  )م�ساواة-  عامل 

بامل�ساواة بني العمال – عنا�سر امل�سوؤلية عن التعوي�س وتقديره( 

ظروف  - يف  ويعملون  واحدة  موؤ�س�سة  يف  يكونوا  اأن  العمال  بني  امل�ساواة  مناط 

مماثلة وتت�ساوي موؤهالتهم و�سروط عملهم املتفق عليها.  

 ت�ستقل حمكمة املو�سوع يف تقدير التعوي�س اإال اأنها ملزمة ببيان عنا�سر ال�سرر  -

الطاعنة  جانب  يف  اخلطاأ  ا�ستظهر  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 

املتمثل يف تاأخرها يف �سداد راتب املطعون �سده وخل�س �سائبا اإىل اأن ذلك من 

�ساأنه اإحلاق ال�سرر باملطعون �سده بح�سبان اأن الراتب بالن�سبة للعامل هو قوام 

واإذ مل يبني  ال�سرر يختلف من �سخ�س الآخر ومن حالة الأخرى  اأن  اإال  حياته 

احلكم �سورة ال�سرر الذي حلق باملطعون �سده ومبلغه ومداه واأثر ذلك يف تقدير 

التعوي�س فاإنه يكون معيبا بالق�سور م�ستوجبا نق�سه.

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن املطعون 

�سده  .....كان قد اأقام �سكواه ابتداءاً اأمام القوى العاملة والتي اأحالتها اإىل املحكمة  

االبتدائية بعربي  وقيدت برقم 2016/23٨م طالبا فيها اإلزام املدعى عليها باأن 

ا لكل �سهر وذلك باأثر رجعي  توؤدي له عالوة غالء املعي�سة مبلغ �سبعني رياال عمانيًّ

من تاريخ تعيينه لديها وحتى الف�سل يف الدعوى واأن توؤدي له مبلغ ع�سرة اآالف ريال 

ا عن ما حلقه من اأ�سرار مادية ومعنوية نتيجة تاأخرها يف �سرف رواتبه يف  تعوي�ساً

امليعاد القانوين لها وقال يف �سرح الدعوى باأنه األتحق بالعمل مع الطاعنة  واأنها غري 

ملتزمة ب�سرف الرواتب يف اآجالها املحددة لها واأنها حرمته من حقه يف بدل غالء 
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املعي�سة الواجب �سرفه له مبوجب قرار جمل�س الوزراء يف عام 2011م واأ�سوة ببع�س 

الذي  ال�سرر  عن  التعوي�س  ي�ستحق  واأنه  لهم  العالوة  تلك  �سرف  مت  الذين  زمالئه 

اأ�سابه من جراء تاأخري الطاعنة يف �سرف اأجره يف ميعاده وكان اأن ق�ست املحكمة 

وباأثر رجعي  معي�سة  للمدعي عالوة غالء  توؤدي  باأن  املدعى عليها  ال�سركة  باإلزام 

على  ال�سركة  بذات  االآخرين  للعمال  ل�سرفها  اإقرارها  تاريخ  من  �سنة  انق�ساء  قبل 

ح�سب وظيفة املدعي ووفق اجلدول املعمول به يف ال�سركة املدعى عليها واملعتمد من 

وزارة القوى العاملة ب�ساأن �سرف عالوة غالء املعي�سة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات 

ا�ستئناف  2016/٥م  باال�ستئناف رقم  الطاعنة  الطرفني  فا�ستوؤنف احلكم من قبل 

عربي واملطعون �سده باال�ستئناف رقم   2016/3 ا�ستئناف عربي.  

وبتاريخ 2017/4/4م حكمت املحكمة بقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف املو�سوع برف�س 

اال�ستئناف رقم 2017/٥ املقام من الطاعنة ويف اال�ستئناف رقم 2017/3 م  باإلغاء 

بالزام  جمددا   والق�ساء  التعوي�س   طلب  رف�س  من  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم 

التي  االأ�سرار  عن  ريال   مائة  مبلغ  للم�ستاأنف  توؤدي  باأن  �سدها  امل�ستاأنف  ال�سركة 

حلقته من التاأخر يف �سرف  راتبه وتعديل احلكم امل�ستاأنف يف تاريخ �سرف عالوة 

2016/4/1 وتاأييد احلكم  امل�ستاأنف  فيما  غالء املعي�سة بجعله اعتبارا من تاريخ 

عدا ذلك   واألزمت امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف .

واإذ مل تر�س الطاعنة باحلكم فقد اأقامت عليه الطعن املاثل ب�سحيفة اأودعت اأمانة 

�سر املحكمة بتاريخ 2017/٥/14 موقع من حمام مقبول لدى املحكمة العليا ويحمل 

واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  طعنها  يف  وطلبت  الطعن  رفع  له  يجيز  توكيالاً 

اأعلن  وقد  مغايرة   بهيئة  فيها  لتف�سل  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

املطعون �سده ب�سحيفة الطعن وقام بالرد عليه.

وحيث اأن حا�سل ما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ 

يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الدفاع  بحق  واالإخالل  وتاأويله  تطبيقه  يف 

املادة )11( من قانون  الت�سبيب وذلك حينما خالف احلكم املطعون فيه مقت�سيات 

ا �سامالاً عالوة ال�سكن وعالوة النقل  ا اإىل اأن املطعون �سده يتقا�سى راتباً العمل نظراً

ملقابلة اأعباء املعي�سة وهو ذات الراتب واملخ�س�سات للعاملني يف حال اتفاق طبيعة 

من  املنقولني  العمال  اأن  اإىل  ا  نظراً تنطبق  ال  امل�ساواة  م�ساألة  واأن  و�سروطه  عملهم 

الطاعنة  ال�سركة  اإىل  نقلهم  قبل  العالوة  تلك  يتقا�سون  كانوا   .......... �سركة 
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ومل تكن ال�سركة الطاعنة لت�سرفها لهم لوال اأنهم كانوا يتقا�سونها من قبل كما اأن 

املتعاقدين وال  �سريعة  العقد  واأن  بالطاعنة عالقة عقدية  املطعون �سده تربطه 

العمل جاء خاليا من عالوة  واأن عقد  امل�ساواة  يجوز اخلروج عن ن�سو�سه بذريعة 

اأنه  قد  اإذ ق�سى بخالف ذلك يكون جانبه ال�سواب , كما  غالء املعي�سة واأن احلكم 

ب�سبب  �سرر  من  �سده  املطعون  حلق  عما  بالتعوي�س  ق�سى  حينما  ال�سواب  جانبه 

تاأخر الطاعنة يف �سرف راتبه دون اأن تتحقق من عنا�سر امل�سوؤولية العقدية حيث 

اأن الطاعنة قد تاأخرت يف �سرف راتبه بل مل يبني ال�سهر  مل يثبت املطعون �سده 

وال�سنة مما يعيبه وي�ستوجب نق�سه.

املحكمــــة

وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال.

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وما تنعاه الطاعنة بال�سبب االأول من خمالفة احلكم 

غالء  بعالوة  �سده  للمطعون  ق�سائه  يف  تطبيقه   يف  واخلطاأ  للقانون  فيه   املطعون 

املعي�سة فهو نعي �سديد  ذلك الأنه ملا كان املقرر اأن  اأجر العامل اإما اأن يحدده عقد 

العمل الفردي اأو عقود العمل اجلماعية اأو حتدده لوائح ال�سركة اأو امل�سنع اأو املن�ساأة 

واأنه قد يتدخل امل�سرع لتنظيمه بو�سع حد اأدنى لالأجر �سواء االأ�سا�سي اأو ال�سامل اأو 

بتقرير عالوة معينة كالعالوة الدورية, ومن ثم فال ميكن تعديل اأجر العامل اأو اأي 

عن�سر من عنا�سره اإال باتفاق الطرفني كما اأن الق�ساء ال ميلك �سلطة تعديل االأجر 

العمل بني عماله  ي�ساو �ساحب  اإذا مل  اأو  املقرر قانونا  االأدنى  اإذا قل عن احلد  اإال 

يف االأجر على نحو ما جرى به حكم املادة  )11( من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين )2003/3٥م( والتي توجب على رب العمل امل�ساواة بني عماله يف االأجر 

حال اتفاق طبيعة العمل و�سروطه فمناط هذه امل�ساواة اأن يكون العمال يف موؤ�س�سة 

واحدة ويعملون يف ظروف مماثلة وتت�ساوى موؤهالتهم و�سروط عملهم املتفق عليها.  

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد ق�سى للمطعون �سده بعالوة غالء املعي�سة 

اأن  ال�سركة ودون  رغم عدم االتفاق عليها يف عقد العمل ودون �سند لها يف الئحة 

يقررها ت�سريع اأيا كانت درجته  ف�سال عن  اأن ما ذهب اإليه احلكم من تطبيق املادة 

)11( من قانون العمل ال�سالفة البيان مل يكن �سديدا ذلك اأنه  قد ذهب اإىل وجوب 

م�ساواة املطعون �سده بغريه ممن يتقا�سون  عالوة غالء املعي�سة دون اأن  يحدد هوؤالء 

ويبني طبيعة و ظروف عملهم و�سروطه ومدى متاثلها مع املطعون �سده وال يقدح يف 
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ذلك تقا�سى بع�س العاملني املنقولني  من �سركة اأخرى كانت تعمل يف م�سروع انتقل 

للطاعنة ومن ثم نقلت هذه الفئة من العمال لل�سركة - بانتقال امل�سروع اإليها - بذات 

غالء  عالوة  بينها  ومن  ال�سركة  بتلك  عليها  يح�سلون  كانوا  التي  واحلقوق  املزايا 

املعي�سة وذلك امتثاال حلكم املادة )4٨( مكررا من قانون العمل ال�سالف البيان  اأنه ال 

حمل للم�ساواة بني هذه الفئة من العمال واملطعون �سده الختالف املراكز القانونية 

اإذ اأن ح�سول هوؤالء العمال املنقولني لل�سركة مرجعه لظروف تلك ال�سركة ونظامها 

ولوائحها وما ع�سى اأن تكون قد اأبرمته من اتفاقيات جماعية اأو فردية مع عمالها 

وهو ما ال يلزم الطاعنة  وال يوجب عليها امل�ساواة بني هوؤالء العمال وعمالها ب�ساأن 

عن  ف�سال    - يكون  فاإنه  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف  واإذ  العالوة   هذه 

ق�سوره – قد اأخطاأ يف تطبيق القانون م�ستوجبا نق�سه. 

وعما تنعاه الطاعنة بال�سبب  الثاين بالق�سور يف الت�سبيب يف ق�ساء احلكم  بالتعوي�س 

عن تاأخر الطاعنة يف �سداد راتب املطعون �سده فهو كذلك نعي �سديد  اإذ اأنه واإن كان 

املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأنه واإن كان تقدير التعوي�س مما ت�ستقل به حمكمة 

املو�سوع اإال اأنها ملزمة ببيان عنا�سر ال�سرر ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد 

ا�ستظهر اخلطاأ يف جانب الطاعنة املتمثل يف تاأخرها يف �سداد راتب املطعون �سده 

وخل�س �سائبا اإىل اأن ذلك من �ساأنه اإحلاق ال�سرر باملطعون �سده بح�سبان اأن الراتب 

اأن ال�سرر يختلف من �سخ�س الآخر ومن حالة  اإال  بالن�سبة للعامل هو قوام حياته 

الأخرى واإذ مل يبني احلكم �سورة ال�سرر الذى حلق باملطعون �سده ومبلغه ومداه واأثر 

ذلك يف تقدير التعوي�س فاإنه يكون معيبا بالق�سور م�ستوجبا نق�سه واإعادة الدعوى 

اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتنظرها بهيئة مغايرة عمال باملادة 260 من قانون 

مع  )2002/29م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

قانون  من    2٥9,  1٨3 باملادتني  عمال  الر�سوم  عدا  امل�ساريف  �سده  املطعون  اإلزام 

االإجراءات املدنية والتجارية واملادة 10 من قانون العمل وبرد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب 

 »  حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإيل  الدعوى 

واألزمت املطعون �سده بامل�ساريف عدا الر�سوم وبرد مبلغ الكفالة للطاعنة ».



– 1٥40 –

جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/12م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨7(

الطعن رقم 2017/427م

 – – ق�ساء- �سلطة -عمل  – عقد - الئحة(-  اأجر )  تعديل  اأجر عامل )حتديد 

اأجر العامل – كيفية حتديده– �سلطة املحكمة فى حتديد االأجر( 

يحدد اأجر العامل يف عقد العمل الفردي اأو عقود العمل اجلماعية اأو حتدده  -

بو�سع  لتنظيمه  امل�سرع  يتدخل  قد  واأنه  املن�ساأة  اأو  امل�سنع  اأو  ال�سركة  لوائح 

كالعالوة  معينة  عالوة  بتقرير  اأو  ال�سامل  اأو  االأ�سا�سي  �سواء  لالأجر  اأدنى  حد 

اإال  عنا�سره  من  عن�سر  اأي  اأو  العامل  اأجر  تعديل  ميكن  فال  ثم  ومن  الدورية, 

باتفاق الطرفني.

اإذا قل عن احلد االأدنى املقرر قانونا  - اإال  ال ميلك الق�ساء �سلطة تعديل االأجر 

العمل بني عماله يف االأجر على نحو ما جرى به حكم  ي�ساو �ساحب  اإذا مل  اأو 

والتي  ال�سلطاين )2003/3٥م(  باملر�سوم  ال�سادر  العمل  املادة )11( من قانون 

العمل  اتفاق طبيعة  االأجر حال  امل�ساواة بني عماله يف  العمل  رب  توجب علي 

و�سروطه فمناط هذه امل�ساواة اأن يكون العمال يف موؤ�س�سة واحدة ويعملون يف 

ظروف مماثلة وتت�ساوي موؤهالتهم و�سروط عملهم املتفق عليها. 

الوقائع

تتح�سل الوقائع على ما يبني من احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف اأن املطعون 

اأحالتها  العاملة والتي  القوى  اأمام  ابتداءاً  �سكواه  اأقام  �سده ............. كان قد 

اإىل املحكمة االبتدائية بعربي وقيدت برقم 2016/237م طالبا فيها اإلزام املدعى 

ا لكل �سهر وذلك باأثر  عليها باأن توؤدي له عالوة غالء املعي�سة مبلغ �سبعني رياال عمانيًّ

رجعي من تاريخ تعيينه لديها وحتى الف�سل يف الدعوى واأن توؤدي له مبلغ ع�سرة 

ا عن ما حلقه من اأ�سرار مادية ومعنوية نتيجة تاأخرها يف �سرف  اآالف ريال تعوي�ساً
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رواتبه يف امليعاد القانوين لها وقال يف �سرح الدعوى باأنه التحق بالعمل مع الطاعنة  

اآجالها املحددة لها واأنها حرمته من حقه يف  واأنها غري ملتزمة ب�سرف الرواتب يف 

2011م  بدل غالء املعي�سة الواجب �سرفه له مبوجب قرار جمل�س الوزراء يف عام 

واأ�سوة ببع�س زمالئه الذين مت �سرف تلك العالوة لهم واأنه ي�ستحق التعوي�س عن 

اأن  وكان  ميعاده  يف  اأجره  �سرف  يف  الطاعنة  تاأخري  جراء  من  اأ�سابه  الذي  ال�سرر 

ق�ست املحكمة باإلزام ال�سركة املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي عالوة غالء معي�سة 

بذات  االآخرين  للعمال  ل�سرفها  اإقرارها  تاريخ  من  �سنة  انق�ساء  قبل  رجعي  وباأثر 

ال�سركة على ح�سب وظيفة املدعي ووفق اجلدول املعمول به يف ال�سركة املدعى عليها 

واملعتمد من وزارة القوى العاملة ب�ساأن �سرف عالوة غالء املعي�سة ورف�س ما عدا ذلك 

من طلبات فا�ستوؤنف احلكم من قبل الطرفني الطاعنة باال�ستئناف رقم 2016/6م 

ا�ستئناف عربي واملطعون �سده باال�ستئناف رقم  2016/1 ا�ستئناف عربي.  

وبتاريخ 2017/4/4م حكمت املحكمة بقبول اال�ستئنافني �سكالاً ويف املو�سوع برف�س 

اال�ستئناف رقم 6 /2017 املقام من الطاعنة ويف اال�ستئناف رقم 2017/1 م  باإلغاء 

بالزام  جمددا   والق�ساء  التعوي�س  طلب  رف�س  من  به  ق�سى  فيما  امل�ستاأنف  احلكم 

التي  االأ�سرار  عن  ريال  مائة  مبلغ  للم�ستاأنف  توؤدي  باأن  �سدها  امل�ستاأنف  ال�سركة 

حلقته من التاأخر يف �سرف  راتبه وتعديل احلكم امل�ستاأنف يف تاريخ �سرف عالوة 

فيما  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد   2016/4/1 تاريخ  من  اعتبارا  بجعله  املعي�سة  غالء 

عدا ذلك   واألزمت امل�ستاأنف �سدها بامل�ساريف .

اأودعت  ب�سحيفة  املاثل  الطعن  عليه  اأقامت  فقد  باحلكم  الطاعنة  تر�س  مل  واإذ   

اأمانة �سر املحكمة بتاريخ 2017/٥/14 موقع من حمام مقبول لدى املحكمة العليا 

فيه  املطعون  احلكم  نق�س  طعنها  يف  وطلبت  الطعن  رفع  له  يجيز  توكيالاً  ويحمل 

واحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتف�سل فيها بهيئة مغايرة  وقد 

اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن وقام بالرد عليه.

وحيث اأن حا�سل ما تنعاه الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفة القانون واخلطاأ 

يف  والق�سور  اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الدفاع  بحق  واالإخالل  وتاأويله  تطبيقه  يف 

املادة )11( من قانون  الت�سبيب وذلك حينما خالف احلكم املطعون فيه مقت�سيات 

ا �سامالاً عالوة ال�سكن وعالوة النقل  ا اإىل اأن املطعون �سده يتقا�سى راتباً العمل نظراً

ملقابلة اأعباء املعي�سة وهو ذات الراتب واملخ�س�سات للعاملني يف حال اتفاق طبيعة 
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من  املنقولني  العمال  اأن  اإىل  ا  نظراً تنطبق  ال  امل�ساواة  م�ساألة  واأن  و�سروطه  عملهم 

الطاعنة  ال�سركة  اإىل  نقلهم  قبل  العالوة  تلك  يتقا�سون  كانوا  �سركة............ 

ومل تكن ال�سركة الطاعنة لت�سرفها لهم لوال اأنهم كانوا يتقا�سونها من قبل كما اأن 

املتعاقدين وال  �سريعة  العقد  واأن  بالطاعنة عالقة عقدية  املطعون �سده تربطه 

العمل جاء خاليا من عالوة  واأن عقد  امل�ساواة  يجوز اخلروج عن ن�سو�سه بذريعة 

اأنه  قد  اإذ ق�سى بخالف ذلك يكون جانبه ال�سواب , كما  غالء املعي�سة واأن احلكم 

ب�سبب  �سرر  من  �سده  املطعون  حلق  عما  بالتعوي�س  ق�سى  حينما  ال�سواب  جانبه 

تاأخر الطاعنة يف �سرف راتبه دون اأن تتحقق من عنا�سر امل�سوؤولية العقدية حيث 

اأن الطاعنة قد تاأخرت يف �سرف راتبه بل مل يبني ال�سهر  مل يثبت املطعون �سده 

وال�سنة مما يعيبه وي�ستوجب نق�سه.

املحكمــــة

وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال.

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وما تنعاه الطاعنة بال�سبب االأول من خمالفة احلكم 

غالء  بعالوة  �سده  للمطعون  ق�سائه  يف  تطبيقه   يف  واخلطاأ  للقانون  فيه   املطعون 

املعي�سة فهو نعي �سديد  ذلك الأنه ملا كان املقرر اأن  اأجر العامل اإما اأن يحدده عقد 

العمل الفردي اأو عقود العمل اجلماعية اأو حتدده لوائح ال�سركة اأو امل�سنع اأو املن�ساأة 

واأنه قد يتدخل امل�سرع لتنظيمه بو�سع حد اأدنى لالأجر �سواء االأ�سا�سي اأو ال�سامل اأو 

بتقرير عالوة معينة كالعالوة الدورية, ومن ثم فال ميكن تعديل اأجر العامل اأو اأي 

عن�سر من عنا�سره اإال باتفاق الطرفني كما اأن الق�ساء ال ميلك �سلطة تعديل االأجر 

العمل بني عماله  ي�ساو �ساحب  اإذا مل  اأو  املقرر قانونا  االأدنى  اإذا قل عن احلد  اإال 

يف االأجر على نحو ما جرى به حكم املادة )11( من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين )2003/3٥م( والتي توجب علي رب العمل امل�ساواة بني عماله يف االأجر 

حال اتفاق طبيعة العمل و�سروطه فمناط هذه امل�ساواة اأن يكون العمال يف موؤ�س�سة 

واحدة ويعملون يف ظروف مماثلة وتت�ساوي موؤهالتهم و�سروط عملهم املتفق عليها.  

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد ق�سى للمطعون �سده بعالوة غالء املعي�سة 

اأن  ال�سركة ودون  رغم عدم االتفاق عليها يف عقد العمل ودون �سند لها يف الئحة 

يقررها ت�سريع اأيا كانت درجته  ف�سال عن  اأن ما ذهب اإليه احلكم من تطبيق املادة 

/ 11 من قانون العمل �سالفة البيان مل يكن �سديدا ذلك اأنه  قد ذهب اإىل وجوب 
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م�ساوة املطعون �سده بغريه ممن يتقا�سون  عالوة غالء املعي�سة دون اأن يحدد هوؤالء 

ويبني طبيعة و ظروف عملهم و�سروطه ومدى متاثلها مع املطعون �سده وال يقدح يف 

ذلك تقا�سى بع�س العاملني املنقولني من �سركة اأخري كانت تعمل يف م�سروع انتقل 

للطاعنة ومن ثم نقلت هذه الفئة من العمال لل�سركة - بانتقال امل�سروع اإليها - بذات 

غالء  عالوة  بينها  ومن  ال�سركة  بتلك  عليها  يح�سلون  كانوا  التي  واحلقوق  املزايا 

املعي�سة وذلك امتثاال حلكم املادة / 4٨ مكررا من قانون العمل �سالف البيان اأنه ال 

حمل للم�ساواة بني هذه الفئة من العمال واملطعون �سده الختالف املراكز القانونية 

اإذ اأن ح�سول هوؤالء العمال املنقولني لل�سركة مرجعه لظروف تلك ال�سركة ونظامها 

ولوائحها وما ع�سى اأن تكون قد اأبرمته من اتفاقيات جماعية اأو فردية مع عمالها 

وهو ما ال يلزم الطاعنة  وال يوجب عليها امل�ساواة بني هوؤالء العمال وعمالها ب�ساأن 

عن  ف�سال    - يكون  فاإنه  النظر  هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف  واإذ  العالوة   هذه 

ق�سوره – قد اأخطاأ يف تطبيق القانون م�ستوجبا نق�سه. 

وعما تنعاه الطاعنة بال�سبب  الثاين بالق�سور يف الت�سبيب يف ق�ساء احلكم  بالتعوي�س 

عن تاأخر الطاعنة يف �سداد راتب املطعون �سده فهو كذلك نعي �سديد  اإذ اأنه واإن كان 

املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأنه واإن كان تقدير التعوي�س مما ت�ستقل به حمكمة 

املو�سوع اإال اأنها ملزمة ببيان عنا�سر ال�سرر ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد 

ا�ستظهر اخلطاأ يف جانب الطاعنة املتمثل يف تاأخرها يف �سداد راتب املطعون �سده 

وخل�س �سائبا اإىل اأن ذلك من �ساأنه اإحلاق ال�سرر باملطعون �سده بح�سبان اأن الراتب 

اأن ال�سرر يختلف من �سخ�س الآخر ومن حالة  اإال  بالن�سبة للعامل هو قوام حياته 

ومداه  ومبلغه  �سده  باملطعون  حلق  الذى  ال�سرر  �سورة  احلكم  يبني  مل  واإذ  الأخرى 

واإعادة  نق�سه  م�ستوجبا  بالق�سور  معيبا  يكون  فاإنه  التعوي�س  تقدير  يف  ذلك  واأثر 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم لتنظرها بهيئة مغايرة عمال باملادة 260 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 29 / 2002 

1٨3 ,2٥9 من قانون  مع اإلزام املطعون �سده امل�ساريف عدا الر�سوم عمال باملادتني 

االإجراءات املدنية والتجارية واملادة 10 من قانون العمل وبرد الكفالة للطاعنة.

فلهذه االأ�سباب 

   » حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتحكم  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإيل  الدعوى 

واألزمت املطعون �سده بامل�ساريف عدا الر�سوم وبرد مبلغ الكفالة للطاعنة ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/2/12م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  ـ �سعيد بن  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  وع�سوية كل من 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , كمال عزوزي غربي. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨٨(

الطعن رقم 2017/٥٨6م

 – عالقة-عمل  انهاء-  عمل-  ا�ستمرار-   ( ا�ستقالة   – تعريف(  )ا�ستقالة-  عامل 

انتهاء عقد العمل باال�ستقالة – اأثرها – حق الرجوع فيها(  

اإرادي  - عمل  فهي  ا  اختياراً العمل  رابطة  يقطع  اأن  يف  للعامل  حق  هي  اال�ستقالة 

ا  ا �سريحاً من جانب العامل يرتتب عليه انتهاء عالقة العمل طاملا �سدر �سحيحاً

ا. ا وكان نهائيًّ مكتوباً

ا�ستمرار العامل يف العمل بعد تقدمي اال�ستقالة مبا موؤداه ا�ستمرار عالقة العمل  -

ا  كما اأنه عدل عنها �سراحة قبل قبولها ومن ثم فاإن اإنهاء خدمة العامل ا�ستناداً

اإليها يكون غري م�سروع واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون قد 

خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�سه.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف اأن العامل )الطاعن( بداأ خ�سومته مع ال�سركة )املطعون �سدها( ب�سكايته التي 

قدمها لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة 2017/1/11م والتي قرر 

فيها اأنه يعمل لدى ال�سركة )املطعون �سدها( منذ 2014/4/7م كاتب �سوؤون اإدارية 

براتب قدره �ستمائة وع�سرون رياال عمانيا وقد تقدم با�ستقالته يف 2016/10/20م 

املطعون  ال�سركة  من  بطلب  2016/12/4م  تاريخ  يف  عنها  فعدل  تقبل  مل  اأنها  اإال 

وطلب  2017/1/1م  يف  بف�سله  فوجئ  اال�ستقالة  طلب  �سحب  وبعد  اأنه  اإال  �سدها 

ا  واحتياطيًّ 2016م  عام  عن  اإجازته  وبدل  التاأمينات  يف  وت�سجيله  للعمل  اإعادته 

التعوي�س عن الف�سل التع�سفي .

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 
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وقيدت برقم 2017/173 عمايل م�سقط حيث �سمم العامل على طلباته فيما طلبت 

ال�سركة املدعى عليها رف�س الدعوى كون العامل تقدم با�ستقالته يف 2016/10/20م 

يف  املوؤرخ  طلبه  على  املوافقة  تتم  مل  واأنه  ذلك  على  بناء  خدمته  اإنهاء  مت  وقد 

ا طلب فيه الغاء قرار ف�سله  2016/12/4م املت�سمن �سحب ا�ستقالته والعامل قدم رداً

واإعادته اإىل العمل مع �سرف جميع رواتبه من تاريخ الف�سل وحتى �سريورة احلكم 

ا اأو تعوي�سه عن الف�سل مببلغ اأربعة ع�سر األف ريال عماين. نهائيًّ

وحيث اإنه يف تاريخ 2017/3/22م ق�ست املحكمة االبتدائية مب�سقط باإلزام املدعى 

عليها باإعادة املدعي اإىل عمله مع �سرف كافة م�ستحقاته ابتداء من يناير 2017م 

وحتى الف�سل يف الدعوى واإلزامها امل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك.

ولعدم قبول ال�سركة باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم 2017/29٨ 

عمايل م�سقط والذي طلبت فيه احلكم باإلغاء احلكم امل�ستاأنف وبرف�س الدعوى.

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/٥/24م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

الدعوى مع اإلزام امل�ستاأنف �سده امل�ساريف واإعفائه من ر�سم الدعوى. 

النق�س  بطريق  عليه  طعن  فقد  املتقدم  باحلكم  )الطاعن(  العامل  قبول  ولعدم 

ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2017/7/2م ووقعت من حمام مقبول 

�سكالاً  الطعن  بقبول  احلكم  ختامها  يف  طلب  ملحاميه  وكالته  �سند  بها  واأرفق  اأمامها 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  املقررة  االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف  لتقدميه 

والق�ساء جمددَا باإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي ا�سدرته للف�سل فيه من جديد 

ا نق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي للمو�سوع . بهيئة مغايرة واحتياطيًّ

وقد نعى الطاعن على احلكم املطعون فيه ب�سببني اأولهما خمالفته القانون واخلطاأ 

يف  منه  املقدمة  اال�ستقالة  اإىل  ا  ا�ستناداً ف�سله  م�سروعية  ال�ستخال�س  تطبيقه  يف 

2016/10/20م والتي مل تقبلها املطعون �سدها ومن ثم ا�ستمر يف العمل وعدل عن 

ا . اال�ستقالة فيما بعد مبا يكون معه الف�سل بعد ذلك تع�سفياً

وثانيها الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل اإذ مل يق�س احلكم مبكافاأة نهاية 

اخلدمة وبدل اإجازاته التي مل يح�سل عليها رغم اأنه انتهى مل�سروعية اإنهاء اخلدمة.
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وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 

ا بالنظر وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فلم ترد عليها. كونه جديراً

املحكمــــة

  وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال.

وحيث اأنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سببه االأول فهو 

نعي �سديد ذلك اأنه  ملا كان املقرر عمالاً باملادة 4/43 من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين )2003/3٥م( اأنه ينتهي عقد العمل باال�ستقالة اأو الف�سل اأو ترك العمل 

ا الأحكام هذا القانون. طبقاً

فهي  ا  اختياراً العمل  رابطة  يقطع  اأن  يف  للعامل  حق  هي  اال�ستقالة  فاإن  ثم  ومن 

ا  اإرادي من جانب العامل يرتتب عليه انتهاء عالقة العمل طاملا �سدر �سحيحاً عمل 

ا , وملا كان قانون العمل �سالف البيان مل ينظم اأمر العدول  ا وكان نهائيًّ ا مكتوباً �سريحاً

 , العامة  القواعد  اإىل  ذلك  يف  يرجع  فاإنه  ا  ميعاداً لذلك  يحدد  ومل  اال�ستقالة  عن 

فلما كان ذلك وكانت اال�ستقالة على هدى ما �سلف حق للعامل له اأن ي�ستعمله متى 

ُعدل  اإذا  اإال  )اال�ستقالة(  تقدميه  مبجرد  العمل  عالقة  انتهاء  عليه  وينبني  �ساء 

عنها قبل قبولها فللعامل اإذن احلق يف العدول عن اال�ستقالة ما دامت مل تقبل من 

العامل الطاعن تقدم  اأن  الثابت من االأوراق  , فلما كان ذلك وكان  العمل  جانب رب 

اال�ستقالة مبا  بعد تقدمي  العمل  ا�ستمر يف  اأنه  اإال  2016/10/20م  با�ستقالته يف 

فاإن  اأنه عدل عنها �سراحة قبل قبولها ومن ثم  العمل كما  ا�ستمرار عالقة  موؤداه 

ا اإليها يكون غري م�سروع واإذ خالف احلكم املطعون فيه  اإنهاء خدمة العامل ا�ستناداً

نق�سه  ي�ستوجب  مبا  تطبيقه  يف  واأخطاأ  القانون  خالف  قد  يكون  فاإنه  النظر  هذا 

املو�سوع  وكان  ذلك  كان  فلما  الطعن  اأ�سباب  من  الثاين  لل�سبب  للتعر�س  حاجة  دون 

ا للف�سل فيه فاإنه وعمالاً باملادة 260 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية  �ساحلاً

تت�سدى للف�سل يف املو�سوع , فلما كان ذلك وكان احلكم االبتدائي ال�سادر يف الدعوى 

ا اإىل عدم م�سروعية ف�سل العامل  رقم 2017/173 عمايل م�سقط قد خل�س �سائباً

العمل  يف  وا�ستمراره  اال�ستقالة  عن  عدوله  من  ا  �سائغاً ذلك  ا�ستخل�س  واإذ  الطاعن 

ا يف اأ�سبابه ومن  ا يف نتيجته �سائغاً بعد تقدميها بنحو �سهرين ون�سف فاإنه يكون �سائباً

ثم تق�سي املحكمة يف مو�سوع اال�ستئناف رقم 2017/29٨م عمايل م�سقط برف�سه 

عمالاً  �سدها  املطعون  تلزمها  فاملحكمة  امل�ساريف  وعن  االبتدائي  احلكم  وتاأييد 
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باملادتني 1٨3-2٥9 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول  املحكمة  حكمت   «

برف�سه  والق�ساء  م�سقط  عمايل  2017/29٨م  رقم  اال�ستئناف  ملو�سوع  والت�سدي 

ا وتاأييد احلكم االبتدائي رقم 2017/173م عمايل م�سقط واألزمت املطعون  مو�سوعاً

�سدها امل�ساريف ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/19م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)2٨9(

الطعن رقم 2017/٥4٨م

عقد عمل حمدد املدة )ا�ستمرار- جتديد– التجديد ال�سمنى للعقد مادة )36( من 

قانون العمل(

اإذا كان العقد حمدد املدة وا�ستمر الطرفان يف تنفيذه بعد انق�ساء مدته يعترب  -

العقد جمددا بذات �سروطه ملدة غري حمددة وفق اأحكام املادة )36( من قانون 

العمل.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من االأوراق ومن احلكم املطعون فيه اأن الطاعن 

تقدم ب�سكوى لدى دائرة ت�سوية املنازعات العمالية بتاريخ 2016/3/17م مفادها 

اأنه التحق بالعمل لدى املطعون �سدها بتاريخ 2014/2/17م مبهنة م�سرف خدمات 

اآالف  ع�سرة  )10000ر.ع(  مببلغ  ويطالب  )200ر.ع(  قده  �سهري  براتب  غذائية 

نهاية  ومكافاأة  االإخطار  بدل  وراتب  التع�سفي  الف�سل  عن  له  تعوي�سا  عماين  ريال 

اخلدمة , وقيمة الر�سيد املتبقي من االإجازة ال�سنوية و�سهادة خربة ونقل كفالته .

وبتاريخ 2016/3/1٥م مت اإعالنه بر�سالة يف 2016/3/1٥م باإنهاء خدماته.

االبتدائية  املحكمة  اإىل  ال�سكوى  اأحيلت  الطرفني  بني  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

بربكاء والتي حكمت فيها بتاريخ 2017/1/2٥م )باإلزام املدعى عليها مبنح املدعي 

�سهادة خربة واألزمتها بامل�ساريف ورف�س ما زاد على ذلك من طلبات(.

ومل يقبل الطاعن هذا احلكم فا�ستاأنفه اأمام حمكمة اال�ستئناف بالر�ستاق )الدائرة 

ويف  �سكال  اال�ستئناف  )بقبول  2017/٥/4م  بتاريخ  فيه  ق�ست  والذي  العمالية( 

االجازة  وبدل  اخلدمة  نهاية  مبكافاأة  يتعلق  فيما  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع 
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امل�ستاأنف  باإلزام  جمددا  والق�ساء  اخلدمة  نهاية  اخطار  عن  والتعوي�س  ال�سنوية 

وثالثمائة  رياال  وخم�سني  وثمانية  اأربعمائة  مبلغ  للم�ستاأنف  توؤدي  باأن  �سدها 

وثالثني بي�سة كل ما ذكر وتاأييده فيما عدا ذلك واعفت امل�ستاأنف من امل�ساريف(.

وحيث مل يرت�س الطاعن هذا احلكم فطعن فيه بالنق�س اأمام املحكمة العليا بالطعن 

املاثل والذي اأودع �سحيفته باأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 2017/6/13م موقعة 

من حمام مقبول لدى املحكمة العليا ب�سفته وكيال عن الطاعن وقدم ما يفيد �سند 

وكالته عنه والذي يبيح له ذلك .

تطبيقه  يف  واخلطاأ  للقانون  فيه  املطعون  احلكم  خمالفة  على  الطعن  بني  وقد 

العامل  وتاأويله والف�ساد يف اال�ستدالل وذلك عندما جتاهلت املحكمة بداية عمل 

ا�ستنادا اإىل عر�س العمل املوؤرخ يف 2013/12/1٥م وتقرير اخلبري يف بداية العمل 

وا�ستندت يف ذلك على البيانات ال�سادرة من القوى العاملة واأقوال املطعون �سدها 

الدعوى  م�ستندات  بذلك  خمالفة  2014/2/17م  تاريخ  منذ  لديها  يعمل  باأنه 

والوثائق املرفقة بامللف واأن العقد الرابط بني الطرفني جتدد بعد انتهائه بتاريخ 

اإليه من املطعون �سدها بعدم رغبة هذه االأخرية  2016/2/16م واالإنذار املوجه 

2016/3/10م وبذلك يكون العقد قد جتدد تلقائيا بعد  يف جتديده كان بتاريخ 

انق�ساء املدة املحددة له يف �سنتني واملحكمة االبتدائية اعتربت ف�سله عن العمل كان 

ب�سبب الغياب امل�ستمر بينما حمكمة اال�ستئناف املطعون يف حكمها اعتربت الف�سل 

عن العمل ب�سبب عدم رغبة املطعون �سدها يف جتديد العقد مع الطاعن بعد انتهاء 

2016/3/30م وبذلك يكون ف�سله عن العمل ف�سال تع�سفيا واأن املطعون  مدته يف 

�سدها اأ�سدرت خطابا لف�سل الطاعن من عمله بتاريخ 2016/3/10م بعد جتديد 

اإىل  املوجه  اخلطاب  �سدها  املطعون  و�سمنت  2016/2/16م  بتاريخ  تلقائيا  العقد 

الق�سية  يف  املنتدب  واخلبري  الغياب  وب�سبب  مدته  النتهاء  العقد  بانتهاء  الطاعن 

تع�سفيا مبا  الطاعن عن عمله ف�سال  العقد مما يجعل ف�سل  الإنهاء  ال�سببني  خالف 

ي�ستوجب نق�س احلكم املطعون فيه ملخالفته للقانون.

وحيث اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فاآثرت عدم الرد عليها 

وبتاريخ 2017/7/20م قررت املحكمة ا�ستكمال االإجراءات . 

املحكمــــة

 وحيث اإن الطعن اأقيم يف امليعاد وا�ستوفى او�ساعه ال�سكلية فانه يكون مقبول �سكال 
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 وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه مبا ورد يف اأ�سباب 

اإذا كان  اأنه  36 من قانون العمل  اأنه عمال باملادة  اأنه  من املقرر  الطعن �سديد ذلك 

العقد  يعترب  مدته  انق�ساء  بعد  تنفيذه  يف  الطرفان  وا�ستمر  املدة  حمدد  العقد 

جمددا بذات �سروطه ملدة غري حمددة.

و�سجل  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  تقرير  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا  اإنه  وحيث 

بتاريخ  �سدها  املطعون  لدى  بالعمل  التحق  الطاعن  اأن  واالن�سراف  احل�سور  ك�سف 

ا ملدة �سنتني وبذلك تكون  2014/2/17م وكان العقد الرابط بني الطرفني حمدداً

اإعالن الطاعن  2016/2/16م واأن ر�سالة  نهاية العقد لدى املطعون �سدها بتاريخ 

2016/3/10م ومن ثم فاإن ف�سله عن  باإنهاء خدماته لدى املطعون �سدها بتاريخ 

36 من  املادة  ما ن�ست عليه  العقد تلقائيا ح�سب  العمل يكون قد وقع بعد جتديد 

قانون العمل وبذلك جاز لكل الطرفني اإنهاوؤه بعد اعالن الطرف االآخر كتابة قبل 

موعد االنتهاء بثالثني يوما وفق وقائع الطعن املاثل , ومن ثم كان ف�سل الطاعن عن 

العمل ف�سال تع�سفيا واإذا خالف احلكم هذا النظر فاإنه يتعني نق�س احلكم املطعون 

للقانون  ملخالفته  عنه  والتعوي�س  التع�سفي  بالف�سل  املتعلق  ال�سق  يف  جزئيا  فيه 

فيها من  لتف�سل  ا�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  الت�سبيب  والق�سور يف 

جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف عمال باملادتني 261/2٥9 من 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية. 

فلهذه االأ�سباب 

  »حكمت املحكمة بقبول  الطعن  �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيا 

يف ال�سق املتعلق بالف�سل التع�سفي واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم 

لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة  والزام املطعون �سدها امل�ساريف .«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/19م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي, عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)290(

الطعن رقم 2017/277م

الئحة )جمل�س تعاون - التزام- حكم( 

تت�سمن الالئحة الداخلية لل�سركة الن�س على تعوي�س العاملني من مواطني دول  -

جمل�س التعاون اخلليجي عالوة اإنهاء خدمة قدرها ثالثون األف دوالر امريكي 

مبا كان يوجب على حمكمة اأول درجة مراعاة هذه العالوة املقررة عند اإنهاء 

اخلدمة بح�سبانها تعوي�سا.

الوقائع

تتخل�س وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف اأن  العامل )املطعون �سده( بداأ خ�سومته مع ال�سركة )الطاعنة( ب�سكايته التي 

2016/6/24م  بتاريخ  العاملة  بالقوى  العمالية  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  قدمها 

والتي قرر فيها اأنه التحق بال�سركة )الطاعنة( منذ 2010/10/2م مبهنة م�سرف 

�سيانة براتب قدره ثالثة اآالف وثالثمائة ريال عماين وقد قامت ال�سركة بف�سله 

احتياطية  وب�سفة  العمل  اإىل  اإعادته  ا�سلية  ب�سفة  وطلب  مربر  دون  العمل  من 

التعوي�س عن الف�سل التع�سفي ومكافاأة نهاية اخلدمة وبدل االإجازة عن �ستة ع�سر 

يوما , وقد اأجابت ال�سركة باأنه مت ت�سوية مكافاأة اخلدمة مع العامل وبدل االنذار 

واأنه لي�س له مقابل اإجازات.

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

مببلغ  له  احلكم  العامل  طلب   حيث   ثالثي  عمايل  2016/92٥م  برقم  وقيدت 

خم�سمائة األف ريال عماين تعوي�سا عن الف�سل التع�سفي وبدل �سهر االخطار وبدل 

األف دوالرا  اإىل بالده ومبلغ ثالثني  اجازة �ستة ع�سر يوما ودفع مقابل نقل اثاثه 

وما يعادلها طبقا لالئحة ال�سركة واأربع تذاكر �سفر و�سهادة خربة , ردت ال�سركة 
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مبذكرة اأقرت فيها للعامل مببلغ )33٥06.31( دوالرا اأمريكيا مقابل اإنهاء خدمته 

طبقا للوائح ال�سركة ومبلغ )761٨( دوالرا بدل اخطار ومقابل نقل امتعته لبلده 

وتذاكر �سفر عودة له ولزوجته واثنني من اأوالده.

ال�سركة  باإلزام  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  2016/11/27م  تاريخ  يف  اإنه  وحيث 

املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي ثالثني األف ريال عماين تعوي�سا عن الف�سل التع�سفي 

, ت�سعة اآالف واأربعة وع�سرين رياال عمانيا عن بدل االإخطار وثالثة اآالف وخم�سة 

اأمريكيا بدل اإجازة واألفني و�سبعمائة وخم�سني رياال عمانيا بدل  ا  وع�سرين دوالراً

نقل اأمتعة وثالثني األف دوالر اأمريكي ميزات عقود العاملني من دول جمل�س التعاون 

عزت  وقد  ال�سعودية  العربية  للملكة  �سفر  تذاكر  واأربعة  خربة  �سهادة  وت�سليمه 

ف�سل العامل اإىل تعمني الوظيفة.

ولعدم قبول العامل باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفه باال�ستئناف رقم 1046 /2016 

التع�سفي عن  الف�سل  التعوي�س عن  عمايل م�سقط  والذي طلب فيه احلكم بزيادة 

الف�سل اإىل خم�سمائة األف ريال عماين وزيادة املبلغ املق�سي به كميزات للعاملني من 

دول جمل�س التعاون اإىل ثالثة وثالثني األف دوالر امريكي .

 2016/1047 باال�ستئناف  عليه  طعنت  فقد  ذاته  باحلكم  ال�سركة  قبول  ولعدم 

عمايل م�سقط اإلغاء احلكم االبتدائي فيما ق�سى به من تعوي�س عن الف�سل التع�سفي

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/2/22م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

امل�ستاأنف  امل�ستاأنف واإعفاء  اال�ستئنافني �سكال ويف املو�سوع برف�سهما وتاأييد احلكم 

من ر�سم رفع الدعوى واإلزام امل�ستاأنفة مب�ساريف ا�ستئنافها.

النق�س  بطريق  عليه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  الطاعنة  ال�سركة  قبول  ولعدم 

ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2017/4/3م ووقعت من حمام مقبول 

اأمام املحكمة العليا واأرفق بها ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة طلبت يف ختامها احلكم 

, ويف املو�سوع بنق�س  بقبول الطعن �سكالاً لتقدميه يف امليعاد ووفق االو�ساع املقررة 

من  فيها  للف�سل  املو�سوع  ملحكمة  الدعوى  واإعادة  الطعن  حمل  اال�ستئنايف  احلكم 

ا واحلكم لها باالأتعاب وامل�ساريف. جمدداً

احلكم  خمالفة  حا�سلة  وحيد  ب�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  نعت  وقد 

املطعون فيه للقانون والواقع لتاأييده احلكم االبتدائي فيما ق�سى به تعوي�س عن 
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الف�سل ملرتني اإذ ق�سى مببلغ ثالثني األف ريال عماين تعوي�سا عن الف�سل ثم ق�سى 

مببلغ ثالثني األف دوالر اأمريكي كتعوي�س اآخر هو يف حقيقته تعوي�س عن الف�سل 

ا لنظام ال�سركة مبا يعد ازدواجا يف التعوي�س ينبني عليه التزامها بالتعوي�س  وفقاً

مرتني باعتبار اأن التعوي�س الذي قررته ال�سركة عن اإنهاء اخلدمة بعد مرور �سنة 

هو تعوي�س اتفاقي بني الطرفني حال اأنهاء اخلدمة بعد �سنة على االأقل ال يجب 

اأن يجتمع معه تعوي�س اآخر �سيما واأن الطاعنة قامت ب�سداد اال�سرتاكات التاأمينية 

اخلدمة  نهاية  مكافاأة  عليها  املتفق  املبلغ  اعتبار  ميكن  فال  ثم  ومن  �سده  للمطعون 

واإمنا هو تعوي�س اتفاقي جراء ف�سل املطعون �سده كان يتعني على احلكم مراعاته 

عند احلكم بالتعوي�س .

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة وقررت املحكمة ا�ستكمال اجراءات الطعن كونه 

ا طلب فيه رف�س  ا بالنظر وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فقدم رداً جديراً

الطعن عقبت عليه الطاعنة مبذكرة �سممت فيها على طلباتها.

املحكمــــــة

. وحيث اإن الطعن ا�ستوفى او�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكالاً

نعي  ب�سببه فهو  املطعون فيه  النعي على احلكم  الطعن وعن  اإنه عن مو�سوع  وحيث 

وتف�سري  فيها  االأدلة  ووزن  الدعوى  الواقع يف  ا�ستخال�س  كان  واإن  اأنه   ذلك  �سديد 

ا  العقود من �سلطة حمكمة املو�سوع اإال اأن ذلك م�سروط باأن يكون ا�ستخال�سها �سائغاً

املدنية  املعامالت  قانون  من   267 باملادة  عمال  املقرر  ومن  االأوراق  يف  معينه  وله 

النقود  مبلغا من  االلتزام  يكن  اإذا مل   ( اأنه   2013/29 ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 

اأي  اأو  العقد  يف  عليها  بالن�س  التعوي�س  قيمة  مقدما  يحددا  اأن  للمتعاقدين  يجوز 

اتفاق الحق ويجوز للمحكمة بناء على طلب اأحد الطرفني اأن تعدل يف هذا االتفاق 

التعوي�س  ي�سمى  احلالة  هذه  يف  والتعوي�س  لل�سرر(«  م�ساويا  التعوي�س  يجعل  مبا 

اأنها مت�سكت  الطاعنة  ا�ستئناف  الثابت من �سحيفة  , فلما كان ذلك وكان  االتفاقي 

دول  مواطني  من  العاملني  تعوي�س  على  الن�س  تت�سمن  لها  الداخلية  الالئحة  باأن 

جمل�س التعاون اخلليجي عالوة اإنهاء خدمة قدرها ثالثون األف دوالر امريكي مبا 

كان يوجب على حمكمة اأول درجة مراعاة هذه العالوة املقررة عند اإنهاء اخلدمة 

اأ�سباب  من  ال�سبب  هذا  يتناول  مل  فيه  املطعون  احلكم  كان  وملا   , تعوي�سا  بح�سبانها 

اال�ستئناف بالبحث والتمحي�س والرد عليه وهو ما يعيب احلكم املطعون فيه ف�سال 
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عن الق�سور مبخالفة القانون , مبا ي�ستوجب نق�سه جزئيا يف ال�سق املتعلق بالتعوي�س 

عن الف�سل ومن ثم اإعادة الدعوى ملحكمة ا�ستئناف م�سقط لنظر الدعوى من جديد 

املدنية والتجارية مع  260 من قانون االإجراءات  املادة  بهيئة مغايرة عمال بحكم 

اإلزام املطعون �سده امل�ساريف عدا الر�سوم وبرد الكفالة للطاعنة عمال باملواد 1٨3-

2٥9 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

فلهذه االأ�سباب 

  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه جزئيا 

يف ال�سق املتعلق بالتعوي�س عن الف�سل واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط  

لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام املطعون �سده امل�ساريف عدا الر�سوم 

وبرد الكفالة للطاعنة.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/19م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي, عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)291(

الطعن رقم 2017/٥10م

حق ) عامل- تقادم حويل  – قطع( 

اإن الدفع ب�سقوط حق  العامل يف املطالبة باأية حقوق بالتقادم احلويل ح�سبما  -

قررته املادة )7( من قانون العمل ال�سالفة البيان اإال اأن حمكمة احلكم املطعون 

الطاعن  رفعها  التي  اجلزائية  ال�سكوى  اأن  واعتربت  النظر  ذلك  خالفت  فيه 

اأثناء القيد الزمني املقرر  تقطع مدة التقادم وكان قيام املطعون �سدها واقعا 

قانونا خمالفة بذلك املادة )3٥0( من قانون املعامالت املدنية التي اأوردت على 

�سبيل احل�سر احلاالت التي تقطع مدة التقادم والتي مل تتوفر اأي منها يف دعوى 

احلال �سّيما واأن اإعمال قاعدة اجلزائي يوقف املدين ال يكون اإال يف حال تعا�سر 

وتزامن الدعويني املدنية واجلزائية وهو االأمر املفقود يف الدعوى املاثلة واإذ 

خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه قد خالف �سحيح القانون واأخطاأ يف 

تطبيقه وتاأويله وجاء معيبا ب�سائبة الف�ساد يف اال�ستدالل املوجب للنق�س االأمر 

الذي يتعني معه نق�س احلكم املطعون فيه.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

التي  ب�سكايتها  )الطاعن(  مع  خ�سومتها  بداأت  �سدها(  )املطعون  العاملة  اأن   يف 

قدمتها لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ 2016/12/1٨م 

2009/11/19م مبهنة  والتي قررت فيها اأنها التحقت بالعمل لدى الطاعن بتاريخ 

بتاريخ  لها  عمل  يوم  اآخر  وكان  )791ر.ع(  قدره  �سهري  براتب  م�سريف  كاتب 

لها  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  طالبة  مربر  بدون  ف�سلها  ب�سبب  201٥/6/17م 

االإجازات  وبدل  ي�ستجد  وما  2017/1/14م  وحتى  201٥/6/17م  منذ  رواتبها 
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ال�سنوية مبلغ )1٥٨20ر.ع( و)٥0( األف ريال عماين تعوي�سا عن الف�سل التع�سفي 

واإلزامه امل�ساريف ومبلغ )2٨00ر.ع( عن اأتعاب املحاماة.

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

وقيدت برقم 2017/134م عمايل فردي حيث مثلت العاملة املدعية بوكيلها وطلبت 

احلكم لها بالطلبات املعدلة اأعاله.

وحيث اإنه يف تاريخ 2017/3/26م ق�ست املحكمة االبتدائية مب�سقط ب�سقوط حق 

املدعية يف املطالبة مبرور املدة القانونية واإلزامها امل�ساريف.

ولعدم قبول العاملة باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم 2٨1 /2016 

عمايل م�سقط والذي طلبت فيه احلكم بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع بنق�س 

احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بطلباتها لدى املحكمة االبتدائية.

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/٥/17م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

باإلزام  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئناف 

ا عن الف�سل  امل�ستاأنف �سده باأن يوؤدي للم�ستاأنفة مبلغا وقدره )4٥00ر.ع( تعوي�ساً

التع�سفي ومبلغ )39٥.٥00ر.ع( مقابل بدل االإجازة ال�سنوية ورف�س ما عدا ذلك من 

طلبات واإلزام امل�ستاأنف �سده امل�ساريف ومبلغ مائتي ريال عماين عن اأتعاب املحاماة.

اأودعت  ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعن  فقد  باحلكم  )البنك(  قبول  ولعدم 

اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2017/6/٥م ووقعت من حمام مقبول اأمام املحكمة العليا 

واأرفق بها ما يفيد اأداء الر�سم والكفالة طلب يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكالاً 

, ووقف تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني  لتقدميه يف امليعاد ووفق االو�ساع املقررة 

الدعوى ملحكمة  واإحالة  فيه  املطعون  بنق�س احلكم  املو�سوع  الطعن ويف  الف�سل يف 

ا�ستئناف م�سقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف.

 وقد نعى الطاعن على احلكم املطعون فيه :-

خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله ذلك اأن ما انتهت اإليه حمكمة اال�ستئناف 

يف حكمها باأن ال�سكوى اجلزائية التي تقدم بها البنك الطاعن �سد املطعون �سدها 

تتقدم  مل  �سدها  املطعون  واأن  �سيما  القانون  بذلك  خمالفة  التقادم  مدة  تقطع 

العمل  106 من قانون  باملادة  الوارد  العمالية يف ميعاد خم�سة ع�سر يوما  ب�سكواها 
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وهو ميعاد �سقوط وحتمي وال يتوقف �سريانه وال ينقطع ف�سال على اأنه مت اخطار 

املطعون �سدها باإنهاء خدمتها بتاريخ 201٥/6/17م اإال اأنها مل تتقدم ب�سكواها اىل 

2016/12/1٨م اأي بعد مرور اأكرث من �سنة مما  دائرة املنازعات العمالية اإال يوم 

يجعل حقها يف املطالبة قد �سقط بالتقادم عمال باملادة 7 من قانون العمل وبالتايل 

بينت  التي  املدنية  املعامالت  3٥0 من قانون  املادة  ن�س  اال�ستئناف  خالفت حمكمة 

اأن  اعتربت  ملا  اال�ستئناف  حمكمة  اأن  كما   , التقادم  مدة  فيها  تقطع  التي  احلاالت 

ع�سر  باأربعة  اجلزائية  ال�سكوى  تقدمي  بعد  �سدها  املطعون  خدمات  اأنهى  الطاعن 

يوما دون انتظار نتيجة ال�سكوى خمالفا بذلك ن�س املادة 32 من قانون العمل فقد 

اأو  جناية  العامل  ارتكاب  بحالة  تتعلق  التي  املذكورة  املادة  ون�س  القانون  خالفت 

جنحه داخل مكان العمل حال اأن ما اقرتفته املطعون �سدها هو التزوير وا�ستعمال 

م�ستند مزور مبنا�سبة عملها ويخرج عن نطاق املادة 32 من قانون العمل.

كما اأن املحكمة ملا اعتربت اأن املادة 40 من قانون العمل التي برر بها الطاعن �سبب 

اإنهاء خدمات املطعون �سدها ال تنطبق على الواقعة اأي حالة من احلاالت الواردة 

ما  ح�سب  ج�سيما  خطاأ  ارتكبت  قد  �سدها  املطعون  اأن  اإذ  القانون  خالفت  قد  بها 

اثبته تقرير اللجنة امل�سكلة للبحث يف واقعة االختال�س عن طريق �سحوبات نقدية 

التحايل والتزوير من قبل املطعون �سدها مما يجعل تلك االفعال  متكررة بطريق 

�سدها  املطعون  خدمات  اإنهاء  )الطاعن(  العمل  ل�ساحب  يجيز  ج�سيم  خطاأ  ت�سكل 

دون اإخطار ودون مكافاأة نهاية اخلدمة خالفا ملا ذهبت اإليه املحكمة.

اجلزائية  ال�سكوى  اأن  اعترب  ملا  فيه  املطعون  احلكم  اأن  ذلك  اال�ستدالل  يف  الف�ساد 

قاطع ملدة التقادم املن�سو�س عليها يف املادة 7 من قانون العمل واأن مدة التقادم تبداأ 

من تاريخ �سدور احلكم بالرباءة واكت�سابه الدرجة القطعية فقد �سابه الف�ساد يف 

اال�ستدالل ذلك اأن البنك هو الذي تقدم بال�سكوى واملطعون �سدها قعدت عن اتخاذ 

اأي اإجراء للمطالبة بحقوقها ومل تتقدم بال�سكوى خالل ميعاد )1٥( يوما املن�سو�س 

عليه باملادة 106 من قانون العمل وقد اأخطرها الطاعن باالإنهاء يف 201٥/6/17م 

اأي بعد اأكرث من �سنة  2016/12/1٨م  اإال يف  اأنها مل تتقدم ب�سكواها العمالية  اإال 

باملادة  املن�سو�س عليها  التقادم  وبالتايل ال وجود الأي حالة من حاالت قطع مدة 

3٥0 من قانون املعامالت املدنية خالفا ملا انتهت اإليه حمكمة اال�ستئناف مما يتعني 

نق�س حكمها.
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هذه  اأمام  بالنق�س  عليه  فطعنت  اال�ستئنايف  باحلكم  العاملة  ترت�س  مل  وحيث 

املحكمة بالطعن رقم 2017/٥46م مبوجب �سحيفة باأ�سباب الطعن موقعة من حمام 

مقبول لدى املحكمة العليا بتاريخ 2017/6/12م وقدم �سند وكالته وطلب يف ختام 

مذكرته قبول الطعن �سكال لتقدميه خالل القيد الزمني ويف املو�سوع اأ�سليا بنق�س 

يف  بالتعوي�س  بطلباتها  للطاعنة  واحلكم  للدعوى  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم 

1٥٨20ر.ع تعوي�سا عن االإجراءات اجلزائية �سدها وتوقف راتبها من  اأ-  �سقني : 

201٥/6/17م حتى 2017/1/4م تاريخ �سدور احلكم بالرباءة.

بالباطل  واتهامها  التع�سفي  الف�سل  عن  تعوي�سا  عماين  ريال  األف   )٥0( مبلغ  ب- 

واإلزام املطعون �سده ب2٨00ريال عماين اأتعاب حماماة.

واحتياطيا بالنق�س واإحالة الدعوى ملحكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها من جديد 

بهيئة مغايرة.

وقد نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه باخلطاأ يف تطبيق القانون وذلك عندما 

اجلزائية  االإجراءات  فرتة  خالل  الرواتب  من  مب�ستحقاتها  للطاعنة  يحكم  مل 

لها  ق�سى  ملا  اأخطاأ  كما   , قانوين  �سند  دون  تع�سفا  �سدها  اتخذت  التي  واملحاكمة 

خطاأ  االعتبار  يف  ياأخذ  ومل  )4٥00ر.ع(  التع�سفي  الف�سل  عن  زهيد  بتعوي�س 

االإدارة يف الف�سل التع�سفي وهو ثابت وال ال�سرر الكبري بكل تفا�سيله الذي وقع على 

الطاعنة مما ي�ستوجب نق�س ق�سائها.

وحيث نظر الطعنان بغرفة املداولة حيث قررت املحكمة يف الطعن رقم 2017/٥10م 

2017/٥46م  الطعن  ويف  االإجراءات  وا�ستكمال  فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  وقف 

ا�ستكمال االإجراءات واأعلن املطعون �سده بالطعن 2017/٥46م للرد على �سحيفة 

الطعن فقدم بو�ساطة وكيله مذكرة بالرد وانتهى يف ختامها اإىل طلب رف�س الطعن 

رقم 2017/٥46م واإلزام الطاعنة امل�ساريف واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�سي 

املو�سوع  ولوحدة  بال�سحيفة  الواردة  طلباتها  على  م�سممة  الطاعنة  وعقبت 

الطعن  اإىل  2017/٥46م  رقم  الطعن  �سم  املحكمة  قررت  الطعنني  بني  واالرتباط 

رقم2017/٥10م لي�سدر فيهما حكم واحد. 

املحكمــــة

. وحيث اإن الطعنان ا�ستوفيا او�ساعهما ال�سكلية ومن ثم كانا مقبولني �سكالاً
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وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن رقم 2017/٥10م وعن النعي على احلكم املطعون فيه 

بالوجه االأول من ال�سبب االأول وبال�سبب الثاين فهو نعي �سديد ذلك اأن املقرر باملادة 

الدائرة  اأن يطلب من  العمل  الذي يف�سل من  اأنه )للعامل  العمل  )106( من قانون 

املخت�سة خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اخطاره بالقرار باإلغاء قرار الف�سل( كما 

اأن املقرر باملادة )7( من نف�س القانون )اأنه ي�سقط حق العامل يف املطالبة باأي حق 

من احلقوق املن�سو�س عليها يف هذا القانون بعد انق�ساء �سنة من تاريخ ا�ستحقاقه(. 

املقررة  املدة  )تنقطع  اأنه  املدنية  املعامالت  قانون  من   )3٥0( باملادة  املقرر  اأن  كما 

لعدم �سماع الدعوى باملطالبة الق�سائية ولو رفعت الدعوى اإىل حمكمة غري خمت�سة 

وملا   ) بحقه  للتم�سك  الدائن  به  يقوم  ق�سائي  اإجراء  باأي  اأو  وباحلجز  وباالإعذار 

كان ذلك وكان الثابت من اأوراق الدعوى اأن املطعون �سدها قد مت اخطارها بقرار 

اإنهاء خدماتها بتاريخ 201٥/6/17م اإال اأنها مل تتقدم ب�سكواها العمالية للدائرة 

انتهاء  تاريخ  �سنة من  اأكرث من  بعد مرور  اأي  2016/12/1٨م  بتاريخ  اإال  املخت�سة 

الطاعن  دفع  وقد  املطالبة(  مو�سوع  احلقوق  ا�ستحقاق  تاريخ  )اأي  العمل  عالقة 

ب�سقوط حق املطعون �سدها يف املطالبة باأية حقوق بالتقادم احلويل ح�سبما قررته 

املادة )7( من قانون العمل ال�سالفة البيان اإال اأن حمكمة احلكم املطعون فيه خالفت 

اأن ال�سكوى اجلزائية التي رفعها الطاعن تقطع مدة التقادم  ذلك النظر واعتربت 

بذلك  خمالفة  قانونا  املقرر  الزمني  القيد  اأثناء  واقعا  �سدها  املطعون  قيام  وكان 

احلاالت  احل�سر  �سبيل  على  اأوردت  التي  املدنية  املعامالت  قانون  من   )3٥0( املادة 

اإعمال  اأي منها يف دعوى احلال �سيما واأن  التي تقطع مدة التقادم والتي مل تتوفر 

قاعدة اجلزائي يوقف املدين ال يكون اإال يف حال تعا�سر وتزامن الدعويني املدنية 

فيه  املطعون  احلكم  خالف  واإذ  املاثلة  الدعوى  يف  املفقود  االأمر  وهو  واجلزائية 

هذا النظر فاإنه قد خالف �سحيح القانون واأخطاأ يف تطبيقه وتاأويله وجاء معيبا 

نق�س احلكم  يتعني معه  الذي  االأمر  للنق�س  املوجب  اال�ستدالل  الف�ساد يف  ب�سائبة 

املطعون فيه دون حاجة للتعر�س لبقية اأ�سباب الطعن والرد عليها .

قانون  من   )260( للمادة  وفقا  فيه  للف�سل  �سالح  الدعوى  مو�سوع  اإن  وحيث 

االإجراءات املدنية والتجارية وعليه فاإن املحكمة تت�سدى ملو�سوع اال�ستئناف رقم 

2017/2٨1م.

وحيث اإن احلكم امل�ستاأنف ملا ق�سى ب�سقوط احلق يف املطالبة بامل�ستحقات بالتقادم 

احلويل وفقا لن�س املادة 7 من قانون العمل فقد جاء متفقا مع �سحيح القانون االأمر 
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الذي يتعني معه الق�ساء بتاأييده واإلزام املطعون �سدها امل�ساريف عدا الر�سوم ورد 

الكفالة للطاعن عمال باملادتني 1٨3و2٥9 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

يف الطعن رقم 2017/٥46م:

�سلفا  ق�ست  املحكمة  كانت  فلما  2017م   /٥46 رقم  الطعن  مو�سوع  ويف  اإنه  حيث 

لال�ستئناف  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  2017/٥10م  رقم  الطعن  يف 

رقم  االبتدائي  احلكم  وتاأييد  مو�سوعا  ورف�سه  �سكال  بقبوله  2017/2٨1م  رقم 

2016/134م على النحو املبني اأعاله ومن ثم يكون هذا الطعن ال حمل له مما يتعني 

من   1٨3 باملادة  عمال  الر�سوم  عدا  امل�ساريف  رافعته  واإلزام  برف�سه  الق�ساء  معه 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

2017/٥10م  رقم  الطعن  مو�سوع  وفى  �سكال  الطعنني  بقبول  املحكمة  »حكمت   

�سكال  بقبوله  2017/2٨1م  رقم  لال�ستئناف  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س 

ورف�سه مو�سوعا وتاأييد احلكم االبتدائي رقم 2016/134م واإلزام املطعون �سدها 

٥46/ 2017م  امل�ساريف عدا الر�سوم ورد الكفالة للطاعن ويف مو�سوع الطعن رقم 

برف�سه واإلزام رافعته امل�ساريف عدا الر�سوم.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/3/19م

ا  رئي�ساً ال�سعيدي/  عبيد  بن  حممد  بن  د.يعقوب  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمــــــــد   , امل�سكــري  �سليمـــــان  بن  �سعيد   : الف�سيلة  اأ�سحاب  من   كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبداملجيد حممــــد املانـــــــــع , عبداملن�سف ا�سماعيل حممود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)292(

الطعن رقم 2017/61٥م 

اخت�سا�س) بالغ الهروب - التظلم وطلب اإلغاء االإجراءات  املرتتبة علية -  خ�سومة 

اإدارية – يخت�س بها  الق�ساء االإداري(.

)تخت�س  - اأنه  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( باملادة  املقرر  اإن 

ومنها  االإدارية  اخل�سومات  يف  بالف�سل  غريها  دون  االإداري  الق�ساء  حمكمة 

االإدارية  القرارات  مبراجعة  ال�ساأن  ذوو  يقدمها  التي  1.....2-الدعاوى 

العمل  جلهة  اأن  )2001/9٥م(  رقم  الوزاري  بالقرار  املقرر  اأن  كما  النهائية. 

العمل  اأ�سحاب  بها  يتقدم  التي  الوافدين  العمال  عن  الهروب  بالغات  اعتماد 

الزمني  القيد  خالل  العامل  يرفعه  الذي  التظلم  يف  الف�سل  �سلطة  لها  كما   ,

الذي يتقدم به �ساحب  االإلغاء  ال�سوابط وكذلك طلب  الذي ن�ست عليه ذات 

العمل بعد اعتماد البالغ خالل ثالثني يوما من تاريخ اعتماده وموؤدى ذلك اأن 

اأو  اأو رف�س لقيد االإلغاء  اأو قبوله  ما تتخذه اجلهة االإدارية من رف�س للتظلم 

مقومات  حتمل  اأعمال  فهي  النظام  يف  وت�سجيله  الهروب  بالغ  اعتماد  اأو  قبوله 

املخت�سة  ال�سلطة  بني  اإدارية  خ�سومة  االأ�سا�س  يف  هو  الذي  االإداري  القرار 

الطعون  بنظر  االإداري  الق�ساء  اخت�سا�س  ذلك  وي�ستتبع  امل�سلحة  واأ�سحاب 

على تلك القرارات ح�سبما هو من�سو�س عليه يف قانون حمكمة الق�ساء االإداري 

ال�سالف  الوزاري  القرار  اإجراءات ح�سب  من  العاملة  القوى  وزارة  به  فما تقوم 

الذكر اإعمال �سلطتها بعد اأن يطلب االأطراف منها التدخل يف املركز الذي يريد 

مقومات  له  اإداريا  قرارا  ت�سدر  فهي  العامل  ينفيه  اأو  العمل  �ساحب  يخلقه  اأن 

اخل�سومة االإدارية عندما ترف�س تظلم العامل منه اأو طلب اإلغاء البالغ اأو عدم 

اعتماده وت�سجيله يف النظام ومن ثم يظل النزاع خ�سومة اإدارية بني اأ�سحاب 

امل�سلحة ووزارة القوى العاملة يخت�س بالف�سل فيه الق�ساء االإداري واإذ خالف 

احلكم املطعون فيه هذا النظر فقد اأخطاأ يف تطبيق القانون و�سابه الق�سور يف 

الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل مما يتعني نق�سه.
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الوقائع

بعد مطالعة االأوراق و�سماع التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر واملداولة قانونا.

وحيث اإن وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

تتح�سل يف اأن  العاملة )املطعون �سدها االأوىل( بداأت خ�سومتها مع املطعون �سدها 

العاملة  بالقوى  العمالية  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  قدمتها  التي  ب�سكايتها  الثانية 

�سدها  املطعون  لدى  بالعمل  التحقت  اأنها  فيها  قررت  والتي  2016/٨/16م  بتاريخ 

الثانية بتاريخ 2014/9/14م مبهنة معلمة ريا�سيات براتب �سهري )200ر.ع( وكان 

علمت  201٥/9/٥م  يوم  اإجازتها  من  عادت  وملا  201٥/٥/2٥م  يف  عمل  يوم  اآخر 

بف�سلها طالبة احلكم ب�سم بالغ الهروب املقدم من املدعى عليها بتاريخ 201٥/11/3م 

واإلغائه لكيديته والتعوي�س لها عن الكيدية بخم�سة اآالف ريال عماين وعن منعها 

من ال�سفر وحجز حريتها والتعوي�س لها عن تذكرة ال�سفر )160ر.ع( وعن الف�سل 

يونيو  �سهر  من  املتاأخرة  اأجورها  و�سرف  )1200ر.ع(  املفقود  املبلغ  وعن  التع�سفي 

ر�سالة  اأو  نقل كفالتها   , �سهادة خربة  الدعوى ومنحها  الف�سل يف  اإىل حني  2016م 

عدم ممانعة و�سداد غرامات انتهاء بطاقة العمل , حتمل اإيجارات ال�سكن من تاريخ 

ف�سلها و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل.

ولتعذر الت�سوية الودية فقد اأحيلت املنازعة اإىل املحكمة االبتدائية ب�سحم وقيدت 

برقم 2016/6٥م عمايل فردي حيث مثلت العاملة املدعية ب�سخ�سها وطلبت احلكم 

لها بالطلبات  �سالفة البيان .

وحيث اإنه يف تاريخ 2016/11/30م ق�ست املحكمة االبتدائية يف الدعوى االأ�سلية 

اأوال: بعدم اخت�سا�سها والئيا بنظر طلب اإلغاء بالغ الهروب والتعوي�س عن كيدية 

و�سياع تذكرة ال�سفر واإحالتها بحالتها اإىل حمكمة الق�ساء االإداري لنظرها باإحدى 

بعد  باملوعد  اخل�سوم  اإعالن  ال�سر  اأمانة  وعلى  2016م  دي�سمرب  �سهر  يف  جل�ساتها 

حتديده.

ثانيا: بعدم قبول طلب �سداد غرامات انتهاء بطاقة العمل وجتديدها ونقل الكفالة 

لرفعها قبل االأوان ورف�س باقي الطلبات مع اإعفاء املدعية من ر�سمها ويف الدعوى 

الفرعية برف�سها واإلزام املدعية فرعيا امل�ساريف.

ولعدم قبول العاملة باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم 4٥4 /2017 
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عمايل �سحار  والذي طلبت فيه احلكم بقبول اال�ستئناف �سكال ويف املو�سوع باإلغاء 

بهيئة  لنظرها  ب�سحم  االبتدائية  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة  امل�ستاأنف  احلكم 

مغايرة طبقا لن�س املادة )22٨( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية واحتياطيا 

ا بالطلبات الواردة ب�سحيفة الدعوى االبتدائية واإلغاء بالغ الهروب  الق�ساء جمدداً

وما يرتتب عليه.

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/6/٨م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

وامل�ستاأنف  امل�ستاأنفة  الطرفان  عليه  اتفق  ما  باإثبات  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف 

مبح�سر  واحلاقة  واملقاوالت(  للتجارة  املتميز  الذهبي  )احلجر  الثانية  �سدها 

اجلل�سة وجعله يف قوة ال�سند التنفيذي واإلزام امل�ستاأنف �سدها االأوىل وزارة القوى 

العاملة باإلغاء بالغ الهروب �سد امل�ستاأنفة مع اإلزامها ما ترتب عليه من اآثار.

ب�سحيفة  النق�س  بطريق  عليه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  الطاعنة  قبول  ولعدم 

بقبول  احلكم  ختامها  يف  طلبت  2017/7/11م  يف  املحكمة  هذه  �سر  اأمانة  اأودعت 

احلكم  تنفيذ  وبوقف   , املقررة  االو�ساع  ووفق  امليعاد  يف  لتقدميه  �سكالاً  الطعن 

املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

للمو�سوع باإلغائه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واإلزام رافعة بامل�ساريف.

وقد نعت الطاعنة على احلكم املطعون فيه :-

اخلطاأ يف تطبيق القانون : ذلك اأن املادة )2( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري ن�ست 

)تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري دون غريها بالف�سل يف اخل�سومات االإدارية ومنها 

» الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية«( ويعترب 

املادة رف�س  1و2 من هذه  البندين رقمي  من القرارات االإدارية املن�سو�س عليها يف 

اأو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا  ال�سلطات االإدارية 

باإلغاء  الطاعنة )االإدارة(   العاملة هي مطالبة  وملا كانت دعوى  واللوائح  للقوانني 

بالغ الهروب فاإن النزاع هو بني االإدارة والعاملة وتخت�س به املحكمة االإدارية ولي�س 

الق�ساء العادي خالفا ملا ذهبت اإليه حمكمة احلكم املطعون فيه مما يوجب نق�سه.

العاملة  بني  املربم  ال�سلح  اأن  ذلك   : اال�ستدالل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور 

و�ساحب العمل خمالف للقرار الوزاري واللوائح املنظمة يف اعتمادات بالغات الهروب 

التي تتطلب �سوابط واإجراءات معينة تقوم بها االإدارة وتتثبت من �سحتها اأي�سا مما 
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يجعل احلكم املطعون فيه ملا خالف هذا الراأي قد �سابه الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد 

يف اال�ستدالل االأمر الذي يتعني معه نق�سه.  

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة وقررت املحكمة بتاريخ 2017/٨/14م ا�ستكمال 

اإجراءات الطعن كونه جديرا بالنظر وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن 

مو�سوعا  الطعن  رف�س  طلب  اإىل  ختامها  يف  انتهت  مذكرة  وكيلها  بو�ساطة  فقدمت 

واإلزام الطاعنة ٥00ر.ع اأتعاب املحاماة وعقبت الطاعنة م�سممة على طلباتها.

املحكمــــــة

. وحيث اإن الطعن ا�ستوفى او�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكالاً

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سببيه فهو نعي 

)تخت�س  اأنه  االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( باملادة  املقرر  اأن  ذلك  �سديد 

ومنها  االإدارية  اخل�سومات  يف  بالف�سل  غريها  دون  االإداري  الق�ساء  حمكمة 

1.....2)الدعاوى التي يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية( 

كما اأن املقرر بالقرار الوزاري رقم 2001/9٥ اأن جلهة العمل اعتماد بالغات الهروب 

عن العمال الوافدين التي يتقدم بها اأ�سحاب العمل , كما لها �سلطة الف�سل يف التظلم 

وكذلك  ال�سوابط  ذات  عليه  ن�ست  الذي  الزمني  القيد  خالل  العامل  يرفعه  الذي 

طلب االإلغاء الذي يتقدم به �ساحب العمل بعد اعتماد البالغ خالل ثالثني يوما 

من تاريخ اعتماده وموؤدى ذلك اأن ما تتخذه جهة �سوؤون العمل من رف�س للتظلم اأو 

اأو اعتماد بالغ الهروب وت�سجيله يف النظام  اأو قبوله  اأو رف�س لقيد االإلغاء  قبوله 

فهي اأعمال حتمل مقومات القرار االإداري الذي هو يف االأ�سا�س خ�سومة اإدارية بني 

ال�سلطة املخت�سة واأ�سحاب امل�سلحة وي�ستتبع ذلك اخت�سا�س الق�ساء االإداري بنظر 

الق�ساء  حمكمة  قانون  يف  عليه  من�سو�س  هو  ح�سبما  القرارات  تلك  على  الطعون 

االإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة من اإجراءات ح�سب القرار الوزاري ال�سالف 

الذكر اإعمال �سلطتها بعد اأن يطلب االأطراف منها التدخل يف املركز الذي يريد اأن 

يخلقه �ساحب العمل اأو ينفيه العامل فهي ت�سدر قرارا اإداريا له مقومات اخل�سومة 

اعتماده  عدم  اأو  البالغ  اإلغاء  طلب  اأو  منه  العامل  تظلم  ترف�س  عندما  االإدارية 

وت�سجيله يف النظام ومن ثم يظل النزاع خ�سومة اإدارية بني اأ�سحاب امل�سلحة ووزارة 

القوى العاملة يخت�س بالف�سل فيه الق�ساء االإداري واإذ خالف احلكم املطعون فيه 

يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  الق�سور  و�سابه  القانون  تطبيق  يف  اأخطاأ  فقد  النظر  هذا 
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اال�ستدالل مما يتعني نق�سه.

قانون  من   )260( للمادة  تطبيقا  فيه  للف�سل  قابل  الدعوى  مو�سوع  اإن  وحيث 

رقم  اال�ستئناف  ملو�سوع  تت�سدى  املحكمة  فاإن  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

2016/4٥4م وتقت�سيه.

اإال  اأن )املدعية مبطالبتها هذه ال تعدو  وحيث انتهى احلكم االبتدائي �سائغا اإىل 

الوزاري  القرار  مراجعة  االأخرية  من  بطلبها  املدخل  اخل�سم  قرار  على  اعرتا�سا 

و�سياع  الهروب  بالغ  كيدية  عن  بالتعوي�س  املطالبة  اأن  كما  التعميم  قرار  باإلغاء 

لهذه  واليه  وال  القرار  ذلك  عن  النا�سئة  االأ�سرار  عن  مطالبة  هي  ال�سفر  تذكرة 

املحكمة بذلك , االأمر الذي تنتهي معه املحكمة اإىل عدم اخت�سا�سها والئيا بنظر 

الدعوى( وقد اأح�سن تطبيق مقت�سيات املادة )6( من قانون حمكمة الق�ساء االإداري 

بعدم  املتعلق  االأول  �سقه  يف  بالتاأييد  جدير  فهو   2001/9٥ رقم  الوزاري  والقرار 

باملادة  عمال  الر�سوم  عدا  امل�ساريف  �سدها  املطعون  اإلزام  مع  الوالئي  االخت�سا�س 

1٨3 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

فلهذه االأ�سباب 

  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي 

ملو�سوع اال�ستئناف رقم 2016/4٥4م بقبوله �سكال ورف�سه مو�سوعا وتاأييد احلكم 

مع  والئيا  املحكمة  اخت�سا�س  عدم  من  به  ق�سى  فيما  2016/6٥م  رقم  االبتدائي 

اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف عدا الر�سوم«.
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 جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/4/9م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)293(

الطعن رقم 2017/634م

ا�ستقالة ) تعريف- اآثار- عدول(

اإرادي  - عمل  فهي  ا  اختياراً العمل  رابطة  يقطع  اأن  يف  للعامل  حق  هي  اال�ستقالة 

من جانب العامل ويرتتب عليه انتهاء عالقة العمل طاملا �سدر �سحيحا �سريحا 

مكتوبا وكان نهائيا.

ا فاإنه  - مل ينظم قانون العمل اأمر العدول عن اال�ستقالة ومل يحدد لذلك ميعاداً

يرجع يف ذلك اإىل القواعد العامة, فلما كان ذلك وكانت اال�ستقالة على هدى 

ما �سلف حق للعامل له اأن ي�ستعمله متى �ساء وينبني عليه انتهاء عالقة العمل 

مبجرد تقدميه )اال�ستقالة( اإال اإذا عدل عنها قبل قبولها فللعامل اأذن احلق يف 

العدول عن اال�ستقالة ما دامت مل تقبل من جانب رب العمل . 

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

)الطاعنة(  ال�سركة  مع  خ�سومته  بداأ  �سده  املطعون  )العامل(  اأن  يف   تتح�سل 

بتاريخ  العاملة  بالقوى  العمالية  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  قدمها  التي  ب�سكايته 

بتاريخ  عليها  املدعى  لدى  بالعمل  التحق  اأنه  فيها  قرر  والتي  2016/11/21م 

2013/2/24م مبهنة م�سمم داخلي باأجر �سهري )٨00ر.ع( وبتاريخ 2016/2/2٨م 

اأنهت خدماته بدون مربر طالبا احلكم بعد تعديل طلباته :-

باإلغاء قرار الف�سل واإعادته لعمله.. 1

�سرف مبلغ 4٨ األف ريال عماين عن الف�سل التع�سفي.. 2

�سهر . 3 ون�سف  2016م  ودي�سمرب  نوفمرب  �سهري  راتب  عن  عماين  ريال  األف  مبلغ 

اأكتوبر.
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مبلغ 1600ر.ع بدل االإجازة ال�سنوية عن 2014م و 2016م و600 ريال مقابل . 4

تذكرة �سفر للعامني.

وت�سليمه . ٥ االإخطار  بدل  عن  و)٨00ر.ع(  )2400ر.ع(  اخلدمة  نهاية  مكافاأة 

�سهادة خربة ور�سالة عدم ممانعة واإلزامها امل�ساريف واألف ريال عماين اأتعاب 

املحاماة.

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

وقيدت برقم )2017/161م عمايل فردي( حيث مثل العامل املدعي بوكيله وطلب 

احلكم له بالطلبات املعدلة �سالفة البيان

مبلغ  عن  زاد  فيما  الدعوى  برف�س  احلكم  وطلب  عليها  املدعى  وكيل  وح�سر 

بتاريخ  ا�ستقالته  قدم  املدعي  اأن  م�سيفا  م�ستحقات  لقاء  )194.٨٥0ر.ع( 

2016/6/21م واأكد عليها بتاريخ 2016/٨/17م

وحيث اإنه يف تاريخ 2017/4/2م ق�ست املحكمة االبتدائية مب�سقط باإلزام املدعى 

التع�سفي  الف�سل  عن  تعوي�سا  )٥600ر.ع(  وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها 

�سهر  من  يوما  و2٨  ونوفمرب  اأكتوبر  �سهر  ن�سف  راتب  عن  )1946.600ر.ع(  ومبلغ 

ومبلغ )61٥ر.ع( عن  ال�سنوية  االإجازات  ومبلغ )1400ر.ع( بدل  2016م  دي�سمرب 

مكافاأة نهاية اخلدمة واإلزامها امل�ساريف وت�سليمه �سهادة خربة وتذكرة �سفر عودة 

لبالده مع )100ر.ع( عن اأتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.

رقم  باال�ستئناف  ا�ستاأنفته  فقد  االبتدائي  باحلكم  عليها  املحكوم  قبول  ولعدم 

2017/3٨3م عمايل م�سقط والذي طلبت فيه احلكم بقبول اال�ستئناف �سكال ويف 

اال�ستقالة  ر�سالة  اأن  الإثبات  للتحقيق  الدعوى  اإحالة  فيه  الف�سل  وقبل  املو�سوع 

برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  اإلغاء  ثم  2016/6/21م  بتاريخ  �سادرة 

الدعوى فيما زاد عن مبلغ )1940.٨٥0ر.ع( مع تذكرة �سفر , كما طعن عليه العامل 

احلكم  بتعديل  املو�سوع  ويف  �سكال  قبوله  طالبا  2017/390م  رقم  باال�ستئناف 

امل�ستاأنف وفق طلباته لدى املحكمة االبتدائية.

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/6/14م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

اال�ستئنافني �سكال , ويف مو�سوع اال�ستئناف 2016/3٨3م برف�سه واإلزام امل�ستـاأنفة 

م�ساريف ا�ستئنافها .
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وذلك  جزئيا  امل�ستاأنف  احلكم  بتعديل  2016/390م  رقم  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف 

االإخطار  بدل  عن  )٨00ر.ع(  مبلغ  للم�ستاأنف  توؤدي  باأن  �سدها  امل�ستاأنف  باإلزام 

وتاأييد ما عدا ذلك واإعفاء امل�ستاأنف من الر�سوم.

ولعدم قبول املحكوم عليها باحلكم املتقدم فقد طعنت عليه بطريق النق�س ب�سحيفة 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 2017/7/17م ووقعت من حمام مقبول اأمامها 

واأرفق بها ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة طلبت يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكال 

حلني  فيه  املطعون  احلكم  تنفيذ  ووقف   , املقررة  االأو�ساع  وفق  امليعاد  يف  لتقدميه 

الف�سل يف الطعن ويف املو�سوع بنق�سه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف التي 

اأ�سدرت احلكم لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ورد الكفالة للطاعنة.

وتاأويله  القانون  تطبيق  يف  اخلطاأ  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  نعت  وقد    

املطعون  ا�ستمر  وطاملا  واحد  �سهر  ملدة  �سارية  اال�ستقالة  اأن  املحكمة  اعتربت  حني 

واأن  التعاقدية  العالقة  ا�ستمرت  فقد  2016/12/2٨م  غاية  اإىل  العمل  يف  �سده 

العامل �سرف النظر عن اال�ستقالة وعدل عنها حال اأنه كان اأردفها بر�سالة بتاريخ 

2016/٨/17م اأكد فيها على اأن مهلة االخطار الواردة بر�سالة اال�ستقالة �ست�سبح 

�سهرين بدال من �سهر واحد والتي �ستنتهي يف 2016/٨/26م اإال اأن املحكمة مل تعر 

دفاعها بكون املطعون �سده تقدم باال�ستقالة يوم 2016/6/21م واأردفها بر�سالة يف 

2016/٨/17م للتاأكيد على اأن املهلة �ست�سبح �سهرين عو�سا عن �سهر وذلك ليتوىل 

عن  انقطع  ثم  العامل  تدريب  توىل  واأنه  )األني(  حمله  يحل  الذي  العامل  تدريب 

اأن  اإال  2016م  اأكتوبر و�سهري نوفمرب ودي�سمرب  العمل ومل يعمل خالل ن�سف �سهر 

املحكمة مل تناق�س هذا الدفاع ومل تورده ومل ترد عليه رغم اأنه دفاع جوهري مما 

يوجب نق�س حكمها , كما نعى على احلكم املطعون فيه بالق�سور يف الت�سبيب واالإخالل 

بحق الدفاع عندما ق�ست املحكمة باأحقية املطعون �سده يف مقابل االإخطار واأيدت 

اإليه حال  باقي فقرات احلكم امل�ستاأنف واأحالت اإىل احلكم االبتدائي فيما ا�ستند 

ا�ستمرت  وقد  2014/6/21م  يف  قدمت  اال�ستقالة  اأن  اعترب  االبتدائي  احلكم  اأن 

عالقة العمل بني الطرفني مبوجب االتفاق احلا�سل بتاريخ 201٥/7/7م اإىل غاية 

2016/12/2٨م تاريخ اإنهاء خدمة املطعون �سده خالفا ملا اعتمده احلكم املطعون 

عالقة  ا�ستمرت  وقد  اال�ستالم  تاريخ  من  �سهر  مهلتها  اال�ستقالة  ر�سالة  اأن  من  فيه 

فيه  املطعون  اأن حمكمة احلكم  باالأوراق ف�سال على  للثابت  بعد ذلك خالفا  العمل 

طرحت جانبا طلب الطاعنة باإحالة الدعوى للتحقيق الإثبات اأن ر�سالة اال�ستقالة 
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الدفاع ال  2014/6/21م ومل تتعر�س لذلك  2016/6/21م ولي�س  �سادرة بتاريخ 

ا مما ي�ستوجب نق�س حكمها. اإيرادا وال رداً

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال االإجراءات , وقد 

يف  طلب  بالرد  مذكرة  وكيله  بو�ساطة  فقدم  الطعن  ب�سحيفة  �سده  املطعون  اأعلن 

ختامها احلكم بعدم قبول الطعن وتاأييد احلكم املطعون فيه.

املحكمــــة

 وحيث اإن الطعن اأقيم يف امليعاد وا�ستوفى او�ساعه ال�سكلية فاإنه يكون مقبوال �سكال. 

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه باالأ�سباب ال�سالفة 

البيان فهو نعي غري �سديد ذلك اأنه  ملا كان املقرر عمال باملادة 4/43 من قانون العمل 

هذا  الأحكام  ا  طبقاً العمل  ترك  اأو  الف�سل  اأو  باال�ستقالة  العمل  عقد  ينتهي  )اأنه 

ا  القانون( ومن ثم فاإن اال�ستقالة هي حق للعامل يف اأن يقطع رابطة العمل اختياراً

فهي عمل اإرادي من جانب العامل يرتتب عليه انتهاء عالقة العمل طاملا �سدر �سحيحا 

�سريحا مكتوبا وكان نهائيا , وملا كان قانون العمل �سالف البيان مل ينظم اأمر العدول 

 , العامة  القواعد  اإىل  ذلك  يف  يرجع  فاإنه  ا  ميعاداً لذلك  يحدد  ومل  اال�ستقالة  عن 

فلما كان ذلك وكانت اال�ستقالة على هدى ما �سلف حق للعامل له اأن ي�ستعمله متى 

عدل  اإذا  اإال  )اال�ستقالة(  تقدميه  مبجرد  العمل  عالقة  انتهاء  عليه  وينبني  �ساء 

عنها قبل قبولها فللعامل اأذن احلق يف العدول عن اال�ستقالة ما دامت مل تقبل من 

املطعون �سده  العامل  اأن  االأوراق  الثابت من  كان ذلك وكان  فلما   , العمل  جانب رب 

اأنه ا�ستمر يف العمل بعد تقدمي اال�ستقالة  2016/6/21م اإال  تقدم با�ستقالته يف 

مبا موؤداه ا�ستمرار عالقة العمل واأن العامل عدل عنها قبل قبولها ومن ثم فاإن اإنهاء 

خدمته ا�ستنادا اإليها يكون غري م�سروع واإذا اعتنق احلكم املطعون فيه هذا النظر 

فاإنه يكون موافقا ل�سحيح القانون ومبناأى عن اخلطاأ يف تطبيقه وعن الق�سور ومن 

ثم كان النعي يف غري حمله مبا يتعني معه رف�س الطعن مع اإلزام الطاعنة امل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة عمال باملواد  260/247/2٥9/1٨3 من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية.

فلهذه االأ�سباب : ـ

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع برف�سه مع اإلزام الطاعنة امل�ساريف 

وم�سادرة الكفالة.«
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/4/9م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)294(

الطعن رقم 2017/306م

عقد عمل) �سروط- م�سلحة العامل– االنتقا�س من احلقوق املقررة فى قانون العمل 

اأكرث فائدة وعدم امكانية التجزئة(  جممله  فى  العقد  يكون  –�سرطه– ان 

اإذا ت�سمن عقد العمل �سرطا اأو اأكرث وكان ذلك ال�سرط مرتبطا بباقي �سروط  -

ال�سروط يف جمموعها  اإىل  النظر  فاإنه يتعني  التجزئة  ارتباطا ال يقبل  العقد 

ما  اإليها يف جمموعها وبحث  متكامال ومن ثم ينظر  نظام عمل  باعتبارها متثل 

اإذا كانت جمتمعه ت�سكل ميزة اأف�سل للعامل فال ينظر ملخالفة اأحدها اأو بع�سها 

لقانون العمل طاملا كانت ال�سروط جمتمعه اأكرث فائدة للعامل.

الوقائع

تتح�سل  وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

تتح�سل يف  اأن )النقابة( املطعون �سدها بداأت خ�سومتها مع ال�سركة )الطاعنة( 

ب�سكايتها التي قدمتها لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة والتي قررت 

فيها اأن ال�سركة ترف�س تعوي�س عمالها عن االإجازات الر�سمية اعتبارا من 2011م 

اأنها تفر�س على عمالها العمل ملدة ع�سرة �ساعات من مناطق االمتياز وثمانية  كما 

�ساعات خالل �سهر رم�سان املبارك واأن ال�سركة مل ت�سنع الئحة نظام العمل ليتمكن 

 %3 بن�سبة  الدورية  العالوة  لعمالها  ال�سركة �سرفت  واأن  العمال من االطالع عليها 

فقط واأنها توفر لهم التاأمني ال�سحي.

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

املطالبة  على  النقابة  �سممت  حيث  فردي(  عمايل  )2016/609م  برقم  وقيدت 

بتعوي�س عمالها عن اأيام االإجازات الر�سمية باأثر رجعي من عام 2011م وبااللتزام 

اأيام  خالل  �ساعات  و�ست  اليوم  يف  �ساعات  ت�سع  وهي  قانونا  املقررة  العمل  ب�ساعات 
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�سهر رم�سان املبارك واإلزام ال�سركة بو�سع ن�سخة من الئحة نظام العم بحيث يتمكن 

العمال من مطالعتها و�سرف العالوة الدورية على النحو املقر يف ال�سنوات ال�سابقة 

اأكرث من 3% وتوفري رعاية �سحية للعمال. 

العاملني  باأحقية  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  2016/10/6م  تاريخ  يف  اإنه  وحيث 

عام  منذ  الر�سمية  االإجازات  اأيام  عملهم  مقابل  تقا�سي  يف  عليها  املدعى  بال�سركة 

العامل يوم بدل عن يوم  اأو منح   %2٥ ال�سامل بزيادة  2011م حم�سوبا على االأجر 

االإجازة واإلزام املدعى عليها اإال يتجاوز متو�سط عمل العامل ثمانية واأربعني �ساعة 

يف  الدورية  العالوة  ومنحهم  والعالجية  الطبية  الرعاية  لهم  توفر  واأن  ا�سبوعيا 

حالة ا�ستيفائهم �سروط ا�ستحقاقاتها مبا ال يقل عن %3.

رقم  باال�ستئناف  ا�ستاأنفته  فقد  االبتدائي  باحلكم  ال�سركة  قبول  ولعدم 

2016/917م عمايل م�سقط والذي طلبت فيه احلكم اأ�سليا وقف اال�ستئناف حلني 

�سريورة احلكم اجلزائي نهائيا واحتياطيا ويف املو�سوع باإلغاء احلكم امل�ستاأنف �سده 

ا برف�س الدعوى وقد �سيدت ال�سركة ا�ستئنافها على خمالفة احلكم  والق�ساء جمدداً

لهم  يحق  معهم  اتفاق  وثم  املقاربة  بنظام  يعملون  العمال  كون  للقانون  االبتدائي 

فوائد اأكرب من املقررة يف القانون .

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/3/1٥م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

رافعته  واإلزام  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف 

الق�ساء  اأن  اإليها  واأ�ساف  االبتدائي  احلكم  اأ�سباب  احلكم  اعتنق  وقد  امل�ساريف 

بالرباءة يف الدعوى اجلزائية ال يحول دون املطالبة باحلقوق املدنية التي اأوجبها 

قانون العمل.

ب�سحيفة  النق�س  بطريق  فيه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  ال�سركة  قبول  ولعدم 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 2017/4/13م ووقعت من حمام مقبول اأمامها 

واأرفق بها ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة طلبت يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكال 

لتقدميه يف امليعاد وفق االأو�ساع املقررة , بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة االأوراق 

الكفالة  رد  مع  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيه  لتف�سل  ا�سدرته  التي  املحكمة  اإىل 

للطاعنة وبوقف تنفيذ احلكم حلني الف�سل يف الطعن.

هو  وحيد  ل�سبب  ردها  ميكن  باأ�سباب  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعنة  نعت  وقد 
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خمالفة القانون وذلك ملخالفة احلكم املطعون فيه حلجية احلكم اجلزائي القا�سي 

قيام  ملتعة  العمل  قانون  اأحكام  خمالفته  تهمة  من  الب�سرية  املوارد  مدير  برباءة 

العاملني باإجازاتهم الر�سمية ودون تعوي�سهم عنها والذي ق�سى فيه باحلكم ال�سادر 

املتهم  برباءة  م�سقط  201٥/٥٥0م  رقم  امل�ستاأنفة  اجلنحة  يف  2017/2/20م  يف 

لوجود اتفاق مع العمال ب�سكل ميزة اف�سل لهم, وملخالفة احلكم ملا مت االتفاق عليه 

بعقود العمل تطبيقا ملا مت االتفاق عليه بني جمموعة من ال�سركات واالحتاد العام 

مقابل  ا�سبوعني  العمل  نظام  ب�ساأن  املعينة  اجلهات  بع�س  وممثلي  ال�سلطنة  لعمال 

الوزاري  القرار  األزمها بتطبيق  املطعون فيه  اأن احلكم  اأ�سبوعني ف�سال عن  االإجازة 

رقم 2013/٥41 ب�ساأن تقرير العالوة الدورية رغم اإقرار املطعون �سدها بتنفيذها 

القرار كما اأن احلكم ق�سى مبا مل يطلبه اخل�سوم حيث طلبت املطعون �سدها بتوفري 

تاأمني �سحي للعمال يف حني ق�سى احلكم بتوفري الرعاية الطبية والعالجية للعمال 

, كما اأن احلكم ق�سى جلميع العمال رغم اأن بع�سهم مت تعيينه بعد 2011م وبع�سهم 

ترك العمل مبا جعله جمهال غري قابل للتنفيذ.

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال االإجراءات كونه 

جديرا بالنظر , وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن فردت مبذكرة طلبت 

بطلباتها  لها  احلكم  فيها  طلبت  مبذكرة  الطاعنة  عليها  عقبت  الطعن  رف�س  فيها 

ب�سحيفة الطعن.

املحكمــــة

 وحيث اإن الطعن ا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال.

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سببه اآنف البيان 

اإذا ت�سمن عقد  اأنه  املحكمة  املقرر يف ق�ساء هذه  كان  ملا  اأنه   ذلك  �سديد  نعي  فهو 

ال  ارتباطا  العقد  �سروط  بباقي  مرتبطا  ال�سرط  ذلك  وكان  اأكرث  اأو  �سرطا  العمل 

ال�سروط يف جمموعها باعتبارها متثل نظام  اإىل  يقبل التجزئة فاإنه يتعني النظر 

ت�سكل  جمتمعه  كانت  اإذا  ما  وبحث  جمموعها  يف  اإليها  ينظر  ثم  ومن  متكامالاً  عمل 

كانت  طاملا  العمل  لقانون  بع�سها  اأو  اأحدها  ملخالفة  ينظر  فال  للعامل  اأف�سل  ميزة 

مت�سكت  قد  الطاعنة  وكانت  ذلك  كان  فلما   , للعامل  فائدة  اأكرث  جمتمعه  ال�سروط 

ا بني ممثلي العمال وال�سركات وممثلي بع�س اجلهات ذات ال�سلة ت�سمن  باأن ثم اتفاقاً

قيام العمال عن اإجازاتهم الر�سمية عدا اإجازتي عيدي الفطر واالأ�سحى اإذا وقعت 
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ع�سر  العمل  ا�سبوعي  خالل  العمال  ت�سغيل  على  اتفاق  ومت  العمل  ا�سبوعي  اأثناء 

اأكرث للعمال واإذ مل تقم  اأن يحقق فائدة  �ساعات يوميا وكان من �ساأن هذا االتفاق 

املذكور  العمل  نظام  كان  اإذا  ما  وا�ستظهار  ومتحي�سه  الدفاع  هذا  ببحث  املحكمة 

النظام يف جملته  كان ذلك  اإذا  وما  للمطعون �سدها  املنت�سبني  العاملني  مطبقا على 

يعترب اأكرث فائدة للعمال فاإن احلكم يكون معيبا ف�سال عن الق�سور مبخالفة القانون 

واإذ مل ي�ستظهر احلكم ما اإذا كانت الطاعنة توؤدي لعمالها منت�سبي املطعون �سدها 

ق�سى  واإذ  بها  لهم  وق�سى  2013/٥41م  الوزاري  بالقرار  املقررة  الدورية  العالوة 

كذلك باإلزام الطاعنة بتوفري الرعاية الطبية والعالجية ملنت�سبي املطعون �سدها 

دون طلب وباملخالفة لطلبها املت�سمن توفري التاأمني ال�سحي للعمال واإذ ق�سى للعمال 

دون ا�ستثناء ودون الوقوف على حالة كل منهم ومدى ا�ستحقاقه ملطالباته ومقدار 

اإعادة  نق�سه ومن ثم  ي�ستوجب  القانون مبا  معيبا مبحالفة  يكون  فاإنه  ي�ستحقه  ما 

عمال  مغايرة  بهيئة  جديد  من  الدعوى  لنظر  م�سقط  ا�ستئناف  ملحكمة  الدعوى 

بحكم املادة 260 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية مع اإلزام  املطعون �سدها 

امل�ساريف عدا الر�سوم ورد الكفالة للطاعنة عمال باملواد 1٨3 ,247, 2٥9 من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية و 10 من قانون العمل.

فلهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة واإلزام 

املطعون �سدها امل�ساريف وبرد الكفالة للطاعنة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/4/9م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)29٥(

الطعن رقم 2017/766م

�ساعات العمل) تعريف- حتديد( 

�ساعات العمل هي الوقت الذي يكون فيه العامل حتت ت�سرف �ساحب العمل وال  -

تدخل فيه فرتات الراحة ومفاد ذلك اأن �ساعات العمل يق�سد بها �ساعات العمل 

الفعلية التي يقوم العامل خاللها بالعمل اأو يكون حتت ت�سرف رب العمل م�ستعدا 

للقيام بالعمل, وي�ستبعد منها فرتات الراحة.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

يف  اأن العامل )املطعون �سده( بداأ خ�سومته مع ال�سركة )الطاعنة( ب�سكايته التي 

2016/12/4م  بتاريخ  العاملة  بالقوى  العمالية  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  قدمها 

ا فيها من عدم قيام ال�سركة الطاعنة ب�سرف بدل �ساعات العمل اال�سافية  مت�سرراً

عن  بتعوي�سه  ال�سركة  اإلزام  وطلب  يوميا  �ساعتني  بواقع  لديها  عمله  بداية  من 

�ساعات العمل اال�سافية .

مب�سقط  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

املدعي  العامل  طلب  املحكمة  واأمام  فردي(  عمايل  )2017/127م  برقم  وقيدت 

من  اعتبارا  اال�سافية  العمل  �ساعات  عن  م�ستحقاته  له  توؤدي  باأن  ال�سركة  اإلزام 

وبتعوي�سه مببلغ خم�سة  ي�ستجد  وما  2016م  دي�سمرب  نهاية  2014م وحتى  ابريل 

ع�سر األف ريال عماين جراء قيام ال�سركة باإجباره على العمل �ساعات ا�سافية دون 

املطالبة ببدل  ال�سركة الدعوى �سقوط احلق يف  , رفعت  امل�ساريف  واإلزامها  مقابل 

وبعدم  مطالبة  دون  ا�ستحقاقها  تاريخ  من  �سنة  عليها  مر  التي  اال�سافية  ال�ساعات 

االأحقية يف بدل العمل اال�سايف كون الراتب ي�سمله وبعدم االأحقية يف التعوي�س 
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وطلبت ندب خبري ح�سابي لبحث طلبات املدعي .

توؤدي  باأن  عليها  املدعى  ال�سركة  باإلزام  املحكمة  ق�ست  2017/3/27م  وبجل�سة 

للمدعي مبلغا وقدره األف وت�سعمائة وثمانون رياال عمانيا عن مقابل �ساعات العمل 

ما  ورف�ست  2016م  دي�سمرب  نهاية  وحتى  201٥/11/27م  من  املدة  عن  االإ�سافية 

عدا ذلك وب�سقوط املطالبة عن املدة ال�سابقة.

2017/366م  رقم  باال�ستئناف  ا�ستاأنفته  فقد  ذاته  باحلكم  ال�سركة  قبول  ولعدم 

الدعوى  برف�س  ا  جمدداً والق�ساء  االبتدائي  احلكم  اإلغاء  طالبة  م�سقط  عمايل 

عملها  التي  اال�سافية  العمل  �ساعات  على  للوقوف  ح�سابي  خبري  ندب  واحتياطيا 

امل�ستاأنف �سده.

ل�سمول  االأجر  لذلك  العامل  ا�ستحقاق  عدم  على  ا�ستئنافها  ال�سركة  �سيدت  وقد 

الراتب اإياه .

ولعدم قبول العامل باحلكم ا�ستاأنفه باال�ستئناف رقم 2017/3٨٨م عمايل م�سقط 

بطلب احلكم له ببدل العمل اال�سايف من ابريل 2014م مع التعوي�س .

�ساعات  ثالث  �سده  امل�ستاأنف  عمل  اإىل  خل�س  اال�ستئناف  يف  خبريا  املحكمة  ندبت 

ا�سافية يوميا واأنه ي�ستحق عن مدة �سنة �سابقة على ال�سكوى اأي اعتبارا من دي�سمرب 

وثمانية  و�ستمائة  اآالف  ع�سرة  قدره  مبلغا  2017م  يوليو  نهاية  وحتى  2016م 

وثالثون رياال عمانيا وت�سع واأربعون بي�سة.

احلكم  بتعديل  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/10/1٨م  وبجل�سة 

امل�ستاأنف بجعل املبلغ املق�سي به عن �ساعات العمل اال�سافية اإىل مبلغ ع�سرة اآالف 

و�ستمائة وثمانية وثالثني رياال عمانيا وت�سٍع واأربعني بي�سة. والتاأييد فيما عدا ذلك .

النق�س  بطريق  فيه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  الطاعنة  ال�سركة  قبول  ولعدم 

ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ 2017/11/1٥م ووقعت من حمام 

احلكم  ختامها  يف  طلبت  والكفالة  الر�سم  �سداد  يفيد  ما  بها  واأرفق  اأمامها  مقبول 

بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه ب�ساأن بدل �ساعة 

العمل اال�سافية الثالثة حلني الف�سل يف مو�سوع الطعن , اأ�سليا: نق�س احلكم املطعون 

فيه والت�سدي وق�سر بدل �ساعات العمل اال�سافية على بدل �ساعتي عمل ا�سافية 



– 1٥76 –

فقط واحتياطيا نق�س احلكم واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اال�ستئناف لتحكم فيه 

من جديد بهيئة مغايرة.

وقد اأقيم الطعن على �سبب وحيد تنعى به الطاعنة على احلكم املطعون فيه خمالفته 

اإذ احت�سبتها املحكمة ثالث  القانون فيما يتعلق باحت�ساب �ساعات العمل اال�سافية 

باملخالفة  العمل  �ساعات  الراحة داخلة يف ح�ساب  �ساعة  اأن  باعتبار  يوميه  �سعات 

حلكم املادة االأوىل من قانون العمل.

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة وقف التنفيذ  وا�ستكمال 

االإجراءات كونه جديرا بالنظر , وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فلم يرد 

عليها.

املحكمــــة

 وحيث اإن الطعن اأقيم يف امليعاد وا�ستوفى او�ساعه ال�سكلية فاإنه يكون مقبوال �سكال. 

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سببه اآنف البيان 

فهو نعي �سديد ذلك اأنه  من املقرر عمال بحكم البند 19 من املادة 1 من قانون العمل 

اأن �ساعات العمل هي الوقت الذي يكون فيه   2003/3٥ ال�سادر املر�سوم ال�سلطاين 

اأن  ذلك  ومفاد  الراحة  فرتات  فيه  تدخل  وال  العمل  �ساحب  ت�سرف  حتت  العامل 

�ساعات العمل يق�سد بها �ساعات العمل الفعلية التي يقوم العامل خاللها بالعمل اأو 

يكون حتت ت�سرف رب العمل م�ستعدا للقيام بالعمل وي�ستبعد منها فرتات الراحة , 

اإن احلكم املطعون فيه قد خالف هذا النظر حمت�سبا �ساعة الراحة �سمن  وحيث 

�ساعات العمل م�ستدال بالفقرة الثانية من املادة 69 من قانون العمل والتي ين�سحب 

اأو  راحة  فرتة  دون  العمل  يف  اال�ستمرار  عليهم  يتحتم  الذين  العمال  على  حكمها 

العمال الذي يعملون اأعماال �ساقة ومرهقة وهوؤالء مينحون فرتات راحة حت�سب من 

�ساعات العمل الفعلية وهوؤالء يحددهم قرار من الوزير املخت�س من ثم فاإن احلكم 

املطعون فيه قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�سه.

ملا كان املو�سوع �ساحلا للف�سل فيه فاإن هذه املحكمة تت�سدى للحكم فيه عمال بحكم 

ال�سادر  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   260 املادة  من  االأخرية  الفقرة 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29م .

وعن مو�سوع اال�ستئنافني وملا كان الثابت من تقرير اخلبري اأن العامل املطعون �سده 
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ينكره  ما مل  للراحة وهو  �ساعة  يوميا تتخللها  �ساعة  اثنتي ع�سرة  ملدة  يعمل  كان 

العامل وكان املقرر باملادة 6٨ من قانون العمل اأن �ساعات العمل املقررة ت�سع �ساعات 

ومن ثم فاإن العامل امل�ستاأنف �سده يكون قد عمل ملدة �ساعتني يوميا عمال ا�سافيا 

قد  اخلبري  وكان  بع�سه  اأو  كله  اخلبري  بتقرير  االأخذ  يجوز  اأنه  املقرر  من  كان  وملا 

انتهى اإىل احت�ساب امل�ستحق للعامل املطعون �سده عن املدة من اأول دي�سمرب 2016م 

حتى نهاية يوليو 2017م على اأ�سا�س قيام العامل بالعمل ملدة ثالث �ساعات ا�سافية 

, وكان املبلغ  اأن �ساعات العمل اال�سافية هي �ساعتان  يوميا واإذ انتهت املحكمة اإىل 

الذي قدره اخلبري على اأ�سا�س اأن �ساعات العمل اال�سافية ثالثة �ساعات يوميا هو 

1063٨.049 ريال عماين ومن ثم يكون امل�ستحق للمطعون �سده على املدة ال�سالفة 

البيان هو املبلغ املذكور م�سروبا يف 3/2 ويكون من ثم هو مبلغ �سبعة اآالف واثنني 

وت�سعني رياال عمانيا وثالث بي�سات  مبا يتعني معه تعديل احلكم االبتدائي وذلك 

ا وثالث بي�سات وتبعا  بجعل املبلغ املق�سي به �سبعة اآالف واثنني وت�سعني رياالاً عمانيًّ

لذلك فاملحكمة تلزم املطعون �سده امل�ساريف عدا الر�سوم مع رد الكفالة للطاعنة 

عمال باملواد 1٨3 , 24٨ , 2٥9 2٥9/1٨3 من قانون االإجراءات املدنية والتجارية 

. 10 من قانون العمل.

فلهذه االأ�سباب 

  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون والت�سدي 

للف�سل يف اال�ستئناف رقم 2017/336م عمايل م�سقط بقبوله �سكال ويف مو�سوعه 

العمل  عن  �سده  للمطعون  به  املق�سي  املبلغ  بجعل  وذلك  االبتدائي  احلكم  بتعديل 

اال�سايف مبلغ �سبعة اآالف واثنني وت�سعني رياال عمانيا وثالث بي�سات والتاأييد فيما 

عدا ذلك مع اإلزام املطعون �سده امل�ساريف عدا الر�سوم وبرد الكفالة للطاعنة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/4/9م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)296(

الطعن رقم 2017/6٥4م

عمل اإ�سايف )تعريف( 

اإن العمل اال�سايف الذي ي�ستحق عنه مقابل هو العمل الذي ينفذ يف ال�ساعات  -

التي تتجاوز �ساعات العمل املقررة.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق يف  

اأن العامل )املطعون �سده( بداأ خ�سومته مع ال�سركة )الطاعنة( ب�سكايته التي قدمها 

لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة بتاريخ 2016/9/29م والتي قرر 

فيها اأنه التحق بالعمل لدى ال�سركة )الطاعنة( اعتبارا من 2013/6/10م مبهنة 

�سمكري �سيارات براتب �سهري قدره اأربعمائة ريال عماين وقد مت نقله اإىل �ساللة 

اأنه عند مبا�سرته  اإال  اأنه رف�س فتم االتفاق على نقله لفرع ال�سركة بالرمي�س  اإال 

العمل فوجئ بنقله اإىل الر�سيل وطلب اإلغاء قرار النقل.

ولتعذر الت�سوية الودية فقد اأحيلت املنازعة اإىل املحكمة االبتدائية ب�سحار وقيدت 

برقم )2017/447م عمايل فردي( حيث قرر العامل بف�سله من العمل وطلب رواتبه 

اأداها وال متت لعمله  2016م والتعوي�س عن االأعمال التي  اأكتوبر  اعتبارا من �سهر 

ب�سله مببلغ األف ريال عماين ومبلغ األفي ريال عماين تعوي�سا عن االأ�سرار املادية 

واملعنوية ومبلغ خم�سة اآالف ريال عماين تعوي�سا عن الف�سل التع�سفي وراتب �سهر 

بدل االإنذار واحتياطيا الرواتب املتاأخرة ومبلغ ثالثة اآالف ريال عماين تعوي�سا 

وتنفيذ العقد املحرر بينهما يف كل بنوده.

باإلزام  ب�سحار  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  2017/4/10م  تاريخ  يف  اإنه  وحيث 
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ال�سركة املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ األفني واأربعمائة ريال عماين تعوي�سا 

اأربعمائة ريال  اإنذار ومبلغ  اأربعمائة ريال عماين بدل  التع�سفي ومبلغ  الف�سل  عن 

عماين بدل االأعمال التي كلف بها وامل�ساريف ومائة ريال عماين اأتعاب املحاماة.

ولعدم قبول ال�سركة باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته باال�ستئناف رقم 2017/140م 

عمايل �سحار والذي طلبت فيه احلكم باإلغاء احلكم امل�ستاأنف ورف�س الدعوى.

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/6/1٥م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

اإلزام امل�ستاأنفة  , ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد احلكم امل�ستاأنف مع  اال�ستئناف �سكال 

ريال  مائة  قدرها  �سده  للم�ستاأنف  حماماة  اأتعاب  مقابل  واأداء  اال�ستئناف  مب�ساريف 

عماين.

النق�س  بطريق  فيه  طعنت  فقد  املتقدم  باحلكم  الطاعنة  ال�سركة  قبول  ولعدم 

2017/7/2٥م ووقعت من حمام  بتاريخ  املحكمة  �سر هذه  اأمانة  اأودعت  ب�سحيفة 

احلكم  ختامها  يف  طلبت  والكفالة  الر�سم  �سداد  يفيد  ما  بها  واأرفق  اأمامها  مقبول 

ا: وقبل الف�سل يف  بقبول الطعن �سكال لتقدميه يف امليعاد وفق االأو�ساع املقررة , اأ�سليًّ

الطعن وب�سفة م�ستعجلة االأمر بوق تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن 

وذلك بناء على االأ�سباب الواردة يف طلب وقف التنفيذ وباإلغاء احلكم املطعون فيه 

ا برف�س الدعوى يف مواجهة الطاعنة . والق�ساء جمدداً

يف  املطعون  املحكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  واحتياطيا: 

حكمها لتف�سل فيه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعنة.

وقد اأقيم الطعن على �سببني اثنني تنعى باأولهما على احلكم املطعون فيه خمالفته 

القانون واخلطاأ يف تطبيقه لق�سائه بالتعوي�س عن الف�سل التع�سفي رغم عدم ف�سله 

واعتبارها اأن قرار نقله تع�سفي رغم اأحقيتها يف نقله طبقا ل�سروط العقد ف�سال عن 

املحكمة  واأن  كما   , ومقت�سياته  العمل  ل�سالح  طبقا  ل�سدوره  النقل  قرار  م�سروعية 

الف�سل  عن  التعوي�س  يطلب  مل  اإذ  �سده  املطعون  من  طلب  دون  بالتعوي�س  ق�ست 

التع�سفي , كما واأنه تقدم با�ستقالته يف 2017/٥/24م اأثناء نظر اال�ستئناف ال�سادر  

فيه احلكم املطعون فيه مبا ينفي عنها قالة الف�سل التع�سفي ا�سافة اإىل خطاأ احلكم 

يف ق�سائه بالتعوي�س عن االأعمال اال�سافية رغم عدم توافر م�سوغات الق�ساء به.

وتنعى بثانيهما على احلكم املطعون فيه الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل 
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واأن  العامل املطعون �سده  اأنها مل تف�سل  اأثارته من دفاع  ملا  لعدم متحي�س املحكمة 

قرار نقله مربر .

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اإجراءات الطعن 

كونه جديرا بالنظر , وقد اأعلن املطعون �سده ب�سحيفة الطعن فقدم ردا عليها موقعا 

الطاعنة  عليه  وردت  الطعن  رف�س  فيها  طلب  املحكمة  هذه  اأمام  مقبول  وكيب  من 

مبذكرة �سممت فيها على طلباتها.

املحكمــــة

 وحيث اإن الطعن اأقيم يف امليعاد وا�ستوفى او�ساعه ال�سكلية فاإنه يكون مقبوال �سكال. 

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون فيه ب�سببه اآنف البيان 

اأنه  واأن كان فهم الواقع يف الدعوى وتقدير م�سروعية ف�سل  فهو نعي �سديد ذلك 

العامل من عمله كل ذلك من �سلطة حمكمة املو�سوع اإال اأن ذلك م�سروط باأن تقيم 

اال�سايف  العمل  اأن  املقرر  ومن  االأوراق  يف  ماأخذها  لها  �سائغة  اأ�سباب  على  ق�ساءها 

�ساعات  تتجاوز  التي  ال�ساعات  يف  ينفذ  الذي  العمل  هو  مقابل  عنه  ي�ستحق  الذي 

العمل املقررة , فلما كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اأيد احلكم االبتدائي فيما 

ق�سى به من تعوي�س عن الف�سل التع�سفي وبدل االإنذار دون اأن ي�ستظهر ما اإذا كانت 

الطاعنة بالفعل قد ف�سلت املطعون �سده دون م�سوغ ودون اأن ميح�س دفاعها يف اأنها 

مل تف�سله واأنه من توقف عن العمل دون مربر واأنها مل حتل بينه وبني قيامه بالعمل 

للمطعون  بتاأييد احلكم االبتدائي يف ق�سائه  واإذ ق�سى احلكم املطعون فيه كذلك 

ا�سافية  ل�ساعات  عمل  قد  كان  اإذا  ما  ي�ستظهر  اأن  دون  اال�سايف  العمل  ببدل  �سده 

جتاوز ال�ساعات املقررة للعمل من عدمه فاإنه يكون معيبا ف�سال عن الق�سور مبخالفة 

لنظر  �سحار  ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  نق�سه  ي�ستوجب  مبا  القانون  

املدنية  االإجراءات  قانون  من   260 باملادة  عمال  مغايرة  بهيئة  جديد  من  الدعوى 

قانون  من   2٥9/1٨3 باملادتني  عمال  امل�ساريف  �سده  املطعون  اإلزام  مع  والتجارية 

االإجراءات املدنية والتجارية .

فلهذه االأ�سباب 

  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإحالة 

الدعوى اإىل حمكمة ا�ستئناف �سحار لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع اإلزام 

املطعون �سده امل�ساريف عدا الر�سوم وبرد الكفالة للطاعنة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/4/9م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي, عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)297(

الطعن رقم 2017/411م

املو�سوع  حمكمة  التزام   – اخل�سوم  طلبات   – دعوى  �سروط–  مكافاأة)ا�ستحقاق- 

ببحث وحتقيق تلك الطلبات(  

ونظام  - ل�سروط  طبقا  ال�سنوية  املكافاأة  ي�ستحق  الطاعن  كان  اإذا  ما  بحث  اإن   

ل�سروط  طبقا  مناوبة  عالوة  ي�ستحق  الطاعن  كان  اإذا  ما  وبحث  ا�ستحقاقها 

نف�سها  األزمت  قد  �سدها  املطعون  كانت  اإذا  ما  وا�ستظهار  عدمه  من  ا�ستحقاقها 

مبنحه قر�سا �سكنيا من عدمه اأي اأنه كان على حمكمة املو�سوع بحث �سائر طلبات 

الطاعن �سالكة يف �سبيل ذلك كل ال�سبل  املو�سلة اإىل احلقيقة �سّيما واأن الطاعن 

قد طلب اإثباتا ملدعاة ندب خبري متخ�س�س اأما واأن حمكمة اأول درجة قد تخلت 

عن واجبها يف فح�س طلبات الطاعن و�سايرتها املحكمة م�سدرة احلكم املطعون 

درجة  اأول  حمكمة  حكم  بتاأييد  القا�سي  عليه  املطعون  حكمها  وا�سدرت  عليه 

الذي ق�سى برف�س الدعوى مبا يعيب احلكم املطعون فيه بالق�سور يف الت�سبيب 

واالإخالل بحق الدفاع ويكون نعي الطاعن من ثم يف حمله مبا ي�ستوجب نق�س 

احلكم املطعون فيه.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

�سدها(  )املطعون  ال�سركة  مع  خ�سومته  بداأ  )الطاعن(  العامل  اأن  يف   تتح�سل 

ب�سكايته التي قدمها لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة والتي طلب 

فيها تعوي�سه نقديا عن عمله اال�سايف طوال �سهر رم�سان باأثر رجعي وتعوي�سه عن 

الرتقيات االإدارية باأثر رجعي وتعوي�سه عن العالوة الدورية بنف�س املزايا ال�سابقة 

باأثر رجعي  .
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وقد ردت ال�سركة على تلك املطالبات بالرف�س.

ب�سحار  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

ال�سركة  باإلزام  املدعي  طلب  حيث  �سحار(  عمايل  )2016/36٨م  برقم  وقيدت 

اأوال:- برتقيته اأ�سوة بزمالئه العاملني وما يرتتب على ذلك من اآثار .

رياال  ثالثني  من  بدال  عمانيا  رياال  خم�سني  مببلغ  املناوبة  عالوة  ب�سرف  ثانيا:- 

عمانيا و�سرف الفارق باأثر رجعي.

ثالثا:- �سرف بدل �ساعات العمل االإ�سايف يف �سهر رم�سان باأثر رجعي.

2013/٥41م  الوزاري  القرار  الدورية وفق  العالوة  ال�سركة ب�سرف  اإلزام  رابعا:- 

دون االإخالل بامليزة االأف�سل.

خام�سا:- االلتزام بالقرو�س ال�سكنية بدون فوائد اأ�سوة بال�سركات االأخرى .

على  وذلك  رجعي  باأثر  )البون�س(  ال�سنوية  باملكافاأة  عليها  املدعى  اإلزام  �ساد�سا:- 

العالوة  بن�سبة  لديها  العاملني  بني  ت�ساوي  ال  عليها  املدعى  ال�سركة  اأن  من  �سند 

اأنها ال ت�ساوي بينهم يف الرتقيات  الدورية رغم اتفاق طبيعة العمل و�سروطه كما 

ال�سركة واأنها مل توؤد له املقابل النقدي لبدل العمل اال�سايف خالل  طبقا لالئحة 

ت�ساوي  ال  عليها  املدعى  اأن  كما  للقانون  طبقا  و�سليم  �سحيح  نحو  على  رم�سان  �سهر 

بني العاملني لديها وحترمهم من الكثري من املزايا مثل مكافاأة نهاية العام والقرو�س 

ال�سكنية بدون فوائد وفق املعمول به يف �سركات اأخرى.

وقد ردت ال�سركة املدعى عليها على الدعوى باأنها ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري 

رقم 2013/٥41م ب�ساأن العالوة الدورية وتقوم مبنحها للعاملني امل�ستوفني ل�سروطها 

بداية كل عام وقد ت�سلمها العامل املدعي والذي مل يحدد ال�سنة التي مل يتح�سل 

عليها فيها واأنه بالن�سبة للرتقيات فتنظمها الئحة ال�سركة ويتم تطبيقها طبقا ملا 

اأيام  اأ�سا�س  يتم احت�سابه على  فاإنه  العمل اال�سايف  يتعلق ببدل  واأنه فيما  بها  ورد 

ال�سهر و�ساعات العمل املقررة وطبقا للن�سبة املقررة قانونا وقد حت�سل املدعي على 

املناوبة  2016م وعن بدل  يوليو  �سهر  رم�سان خالل  �سهر  العمل اال�سايف يف  مقابل 

اأو  منحه  يف  ال�سركة  على  اإلزام  وال  القانون  من  �سند  على  يقوم  فال  زيادته  وطلب 

زيادته.
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واأنه عن طلب القرو�س ال�سكنية بدون فوائد واملكافاأة ال�سنوية فال يوجد يف عقد 

العمل اأو الئحة ال�سركة اأو قانون العمل التزام بذلك.

موؤ�س�سة  برف�سها  الدعوى  يف  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  2016/10/31م  وبجل�سة 

ق�ساءها على اأن طلبات املدعي جاءت غري حمددة اأو وا�سحة.

ولعدم قبول العامل باحلكم املتقدم فقد طعن عليه باال�ستئناف رقم 2016/399م 

عمايل �سحار والذي طلب فيه احلكم باإلغاء احلكم االبتدائي واحلكم له بطلباته 

العاملني  باملوظفني  م�ساواته  لطلب  باالإ�سافة  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  املبداة 

بال�سركة يف ذات املهنة يف االأجر والعالوات . 

وقد �سيد امل�ستاأنف ا�ستئنافه على اأن ال�سركة تقوم باحت�ساب مقابل العمل اال�سايف 

يف �سهر رم�سان احت�سابا غري �سليم ومل توفه حقه عن تلك ال�ساعات كما اأن ال�سركة 

اإذ  �سابقة  �سنوات  يف  متبعا  كان  الذي  النحو  على  الدورية  العالوة  ب�سرف  تقم  مل 

كانت تقوم ب�سرفها مبا يزيد عن الن�سبة املقررة بالقرار الوزاري 2013/٥41م مبا 

رغم  برتقيته  تقم  مل  ال�سركة  اأن  كما   , بها  االخالل  عدم  يتعني  اأف�سل  ميزة  يعد 

ا�ستحقاقه الرتقية وفق اأحكام الالئحة ال�سابقة , كما اأن ال�سركة مل تقم ب�سرف 

ت�سرف  كانت  كما  200٨م  منذ  لهم  �سرفها  اعتادت  والتي  للعمال  ال�سنوية  املكافاأة 

كما  رياال عمانيا  رياال عمانيا ت�سرفها مببلغ ثالثني  املناوبة مببلغ خم�سني  عالوة 

واأن ال�سركة مل توفر للعمال قرو�سا بدون فوائد اأ�سوة بغريها.

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/3/30م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

رافعه  واألزمت  امل�ستاأنف  احلكم  وتاأييد  برف�سه  املو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئناف 

امل�ساريف ومبلغ مائة ريال عماين واأتعاب حماماة.

ولعدم قبول العامل الطاعن باحلكم املتقدم فقد طعن فيه بطريق النق�س ب�سحيفة 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة بتاريخ ٥/9 /2017م  ووقعت من حمام مقبول اأمامها 

واأرفق بها ما يفيد �سداد الر�سم والكفالة طلب يف ختامها احلكم بقبول الطعن �سكال 

ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  واالإحالة  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف 

بهيئة مغايرة للف�سل فيها من جديد .

ا  ثانيا:- نق�س احلكم املطعون فيه والت�سدي واإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمدداً

باإلزام املطعون �سدها مب�ساواة الطاعن باملوظفني العاملني بال�سركة يف ذات املهنة يف 
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االأجر والعالوة.

2- اإلزام املطعون �سدها برتقية الطاعن وبامل�ساواة مع زمالئه من تاريخ االلتحاق 

بالعمل وما يرتتب على ذلك من ا�ستحقاقات مالية .

باأثر  رم�سان  �سهر  يف  اال�سايف  العمل  �ساعات  بدل  ب�سرف  �سدها  املطعون  اإلزام   -3

رجعي.

4- اإلزام املطعون �سدها ب�سرف عالوة املناوبة خم�سني رياال عمانيا.

٥- �سرف العالوة الدورية وباأثر رجعي .

6- اإلزام املطعون �سدها بالقرو�س ال�سكنية.

7- اإلزامها باملكافاأة ال�سنوية.

٨- اإلزامها امل�ساريف.

وقد اأقيم الطعن على �سببني ينعى الطاعن باأولهما على احلكم املطعون  فيه خمالفة 

القانون واخلطاأ يف تطبيقه حني اأيد احلكم االبتدائي الذي ق�سى برف�س الدعوى 

رغم اأن الثابت اأن املطعون �سدها قد اأخلت بالتزامها ب�ساأن حقوقه:-

اأوال فيما يتعلق ب�ساعات العمل اال�سايف يف �سهر رم�سان مل يتقا�س الطاعن االأجر 

امل�ستحق له عن �ساعات العمل اال�سايف نظرا خلطاأ املطعون �سدها يف احت�ساب مقابل 

�ساعات العمل اإذ قامت باحت�سابها على اأ�سا�س اأن �ساعات العمل ثمانية �ساعات .

ثانيا فيما يتعلق بالعالوة الدورية التي متنح للعامل �سنويا وت�ساف الأجره االأ�سا�سي 

والتي تقررت بالقرار الوزاري 2013/٥41م فقد كان الطاعن يتقا�سى هذه العالوة 

اأكرب مما قرره القرار الوزاري �سالف الذكر مبا كان يتعني معه اال�ستمرار يف �سرف 

تلك الن�سبة وعدم االنتقا�س منها وعدم االخالل بامليزة ال�سابقة .

الطاعن  فاإن  الرتقية  يف  امل�ساواة  وكذا  فيه  وامل�ساواة  باالأجر  يتعلق  فيما  ثالثا:- 

اأ�سوة بزمالئه الذين تتفق �سروط  اأحكام الالئحة ال�سابقة  م�ستحق للرتقية وفق 

وطبيعة عملهم اإال اأنه مل تتم ترقيته.

رابعا:- فيما يتعلق بالقرو�س ال�سكنية بدون فوائد )والبون�س( واملكافاأة ال�سنوية 
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وعالوة املناوبة فاإن ال�سركة مل تلتزم ب�سرفها حيث قعدت املطعون �سدها عن �سرف 

ال�سنوية  املكافاأة  �سرف  عن  توقفت  ,كما   به  تعهدت  ما  بخالف  ال�سكنية  القرو�س 

كما واأن عالوة املناوبة ال ي�سرف منها اإال ثالثني رياال �سهريا للعمال الذين يعملون 

بنظام املناوبة ولي�س خم�سني رياال عمانيا .

وينعى الطاعن بثانيهما على احلكم املطعون فيه بالق�سور يف الت�سبيب واالإخالل بحق 

الدفاع والف�ساد يف اال�ستدالل حيث التفتت املحكمة عن طلبه ندب خبري متخ�س�س 

يف املحا�سبة اأو يف �سوؤون املوارد الب�سرية لبيان ا�ستحقاقات الطاعن ومقدارها وما هو 

واجب على ال�سركة املطعون �سدها وما ي�ستحق للطاعن ومراجعة القوانني واللوائح 

والقرارات الداخلية لل�سركة وحتقيق وقائع الدعوى كما اأن ما جاء بحكم حمكمة 

اأول درجة من اأن طلبات الطاعن غري حمددة وال ت�سند اإىل ن�س يف القانون وبع�سها 

واال�ستدالل  اال�ستنباط  يف  ف�ساد  فهو  العمل  ل�ساحب  التقديرية  لل�سلطة  يخ�سع 

وخمالفة القانون .

حيث نظر الطعن بغرفة امل�سورة فراأت املحكمة اأنه جدير بالنظر فقررت ا�ستكمال 

االإجراءات.

مقبول  بوكيل  عليها  فردت  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  ال�سركة  اأعلنت  وحيث 

اأمام املحكمة العليا مبذكرة طلبت يف ختامها رف�س الطعن وقد رد الطاعن مبذكرة 

موقعة من حمام مقبول اأمام املحكمة العليا طلبت فيها رف�س الطعن وتاأييد احلكم 

املطعون فيه واإلزام الطاعن بامل�ساريف.

املحكمــــة

 وحيث اإن الطعن اأقيم يف امليعاد وا�ستوفى او�ساعه ال�سكلية فاإنه يكون مقبوال �سكال. 

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وملا كان على حمكمة املو�سوع متحي�س طلبات اخل�سوم 

وفهم املراد منها وبحث اأدلتها وبذل كل الو�سائل التي من �ساأنها اأن جتلي وجه احلق 

يف الدعوى وكان عليها اأال تدخر و�سعا يف التحقق من �سحة ما طرح عليها من وقائع 

احلق  وجه  اإىل  بلوغا  التحقيق  �سلطة  من  لديها  ما   كل  ت�ستنفذ  اأن  وعليها  مادية 

اأن تفند طلبات اخل�سوم واأوجه دفاعهم وتفح�سها فح�سها  يف الدعوى واأنه يتعني 

ا واأن ت�سلك يف �سبيل ذلك كل ال�سبل املو�سلة لك�سف الواقع يف الدعوى واإال كان  دقيقاً

حكمها معيبا بالق�سور , ومن املقرر اأن وظيفة حمكمة اال�ستئناف لي�ست مق�سورة على 

مراقبة احلكم امل�ستاأنف من حيث �سالمة التطبيق القانوين فح�سب واإمنا يتعني عليها 
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اإعادة بحث مو�سوع النزاع بكل ما ا�ستمل عليه من اأدلة ودفوع واأوجه دفاع لتقول 

ال�سواء  على  والقانونية  الواقعية  النزاع  عنا�سر  يواجه  م�سبب  بق�ساء  فيه  كلمتها 

واإال كان حكمها م�سوبا بالق�سور.

فلما كان ما تقدم وهديا به وكان الطاعن قد اأقام دعواه املبتداأه طالبا فيها منحه 

اأن  من  �سند  على  قبل  من  يتقا�ساه  كان  ما  اأ�سا�س  على  ال�سنوية  الدورية  العالوة 

املقررة  الن�سبة  عن  تزيد  بن�سبة  الدورية  العالوة  منحه  على  داأبت  قد  ال�سركة 

وكان  امليزة  تلك  من  االنتقا�س  عدم  معه  يتعني  مبا  2013/٥41م  الوزاري  بالقرار 

قد طلب كذلك منحه االأجر العادل عن �ساعات العمل اال�سافية خالل �سهر رم�سان 

ترقيته  كذلك  وطلب  ح�سابه  يف  اخطاأت  ال�سركة  كون  الدعوى  رفع  على  ال�سابق 

ومنحه عالوة املناوبة وفق املقرر وكذا منحه املكافاأة ال�سنوية التي اعتادت املطعون 

�سدها �سرفها يف كل عام مبا كان يوجب على حمكمة املو�سوع بحث هذه الطلبات بكل 

ال�سبل املو�سلة اإىل وجه احلق فيها اإذ كان يتعني عليها ا�ستظهار ما اإذا كانت املطعون 

ا  �سدها كانت داأبت على منح الطاعن عالوة دورية بن�سبة اأكرب من املقرر واأنها ا�ستناداً

ل�سند قانوين واأنها عادت وانتق�سها وبحث ما  اإذا كان الطاعن قد اأدى اعماال ا�سافية 

الرتقية  ي�ستحق  كان  اإذا  ما  وبحث  عدمه  من  مقابله  واإ�ستئدى  رم�سان  �سهر  خالل 

طبقا لل�سروط الواردة بالئحة نظام عمل ال�سركة املعمول بها وكذا بحث ما اإذا كان 

الطاعن ي�ستحق املكافاأة ال�سنوية طبقا ل�سروط ونظام ا�ستحقاقها وبحث ما اإذا كان 

الطاعن ي�ستحق عالوة مناوبة طبقا ل�سروط ا�ستحقاقها من عدمه وا�ستظهار ما اإذا 

كانت املطعون �سدها قد األزمت نف�سها مبنحه قر�سا �سكينا من عدمه اأي اأنه كان على 

حمكمة املو�سوع بحث �سائر طلبات الطاعن �سالكة يف �سبيل ذلك كل ال�سبل  املو�سلة 

اإىل احلقيقة �سيما واأن الطاعن قد طلب اثباتا ملدعاه ندب خبري متخ�س�س اأما واأذ 

حمكمة اأول درجة قد تخلت عن واجبها يف فح�س طلبات الطاعن و�سايرتها املحكمة 

حكم  بتاأييد  القا�سي  عليه  املطعون  حكمها  وا�سدرت  عليه  املطعون  احلكم  م�سدرة 

حمكمة اأول درجة الذي ق�سى برف�س الدعوى مبا يعيب احلكم املطعون فيه بالق�سور 

يف الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع ويكون نعي الطاعن من ثم يف حمله مبا ي�ستوجب 

نق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي ا�سدرته لتنظر فيها من 

جديد بهيئة مغايرة عمال باملادة 260من قانون االإجراءات املدنية والتجارية , مع 

اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف عمال باملادتني 1٨3 , 2٥9 من القانون ذاته.

فلهذه االأ�سباب 

  »حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكال ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة 

واألزمت  مغايرة  بهيئة  جديد  من  فيها  لتنظر  ا�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى 

املطعون �سدها امل�ساريف«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/٥/14م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)29٨(

الطعن رقم 2017/2٨2م

عقد ) اآثار- خلف خا�س – �سروط ( 

اأثر العقد  اإىل اخللف اخلا�س وتنتقل احلقوق وااللتزامات اإىل ذلك  - ين�سرف 

اخللف اإذا كانت من م�ستلزماته وكان اخللف اخلا�س يعلم بها وقت انتقال ال�سيء 

اليه كما اإنه املقرر اي�سا بح�سب املادة )267( من القانون ذاته اإنه اإذا مل يكن 

التعوي�س  قيمة  مقدما  يحددا  اأن  للمتعاقدين  يجوز  النقود  من  مبلغا  االلتزام 

بالن�س عليها يف العقد اأو يف اتفاق الحق  ومعنى ذلك اأن ارادة االطراف حمرتمة 

يف حتديد التعوي�س االتفاقي ويجب اأن يوؤخذ بها مع بقاء حق املحكمة يف تعديل 

االتفاق مبا يجعل التقدير م�ساويا لل�سرر ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه 

مل ي�ستظهر مدى التزام املطعون �سدها باالتفاقية املوؤرخة يف  2013/4/1٥م 

والتفتت عن التحقق من �سحة ذلك امل�ستند ومدى علم ممثل املطعون �سدها به 

وكان ذلك امل�ستند منتجا يف الدعوى  ويت�سمن احلقوق املطالب بها ومن ثم فاإن 

التفات املحكمة عن مناق�سة دفاع الطاعن هذا يعيب احلكم بالق�سور وي�ستوجب 

نق�سه .

الوقائع

اأن  العامل املطعون  تتح�سل وقائع الطعنني  يف حدود ما يقت�سيه الف�سل فيهما يف 

2017/2٨2م كان قد تقدم ب�سكواه  قبل �سركة البهو الكبري لدى  �سده يف الطعن 

فاإنها  الدائرة  لدى  النزاع  ت�سوية  تعذر  اأن  وملا  العمالية  املنازعات  ت�سوية  دائرة 

احالة ال�سكوى للمحكمة االبتدائية مب�سقط والتي قيدت لديها برقم 2016/942  

وقد طلب فيها  اإلزام امل�سكو يف حقها مبا ياأتي:-

ع�سرين األف ريال  رواتبه ملدة ع�سرين �سهرا.
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األف ريال عماين بدل االخطار.

�ستة اآالف ريال  بدل اإجازاته.

 التعوي�س مببلغ خم�سة ع�سر األفا عن الف�سل التع�سفي.

 ت�سليمه بدال عن عمله يف العطالت الر�سمية مببلغ وقدره اثنا ع�سر األف ريال.

 اثنني وع�سرين األفا بدل عمله االإ�سايف.

 نقل خدمات.

 �سهادة خربة.

 �ستة اآالف ريال مكافاة نهاية اخلدمة.

على �سند من القول اإنه التحق للعمل مع ال�سركة امل�سكو يف حقها  براتب وقدره  األف 

قامت  اأن  وكان  2016/6/1م  بتاريخ  م�سوغ  بدون  منها  ف�سله  مت  واأنه  عماين  ريال 

ا  املحكمة االبتدائية باإ�سدار حكمها بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي  مبلغاً

وقدره ع�سرون األف ريال عن م�ستحقات اأجوره  ال�سهرية ومبلغ اأربعة اآالف ومائتني 

ريال بدل اإجازاته ال�سنوية ورف�ست ما عداه من طلبات. 

حمكمة  اأمام  عليه  طعنت  فقد  االبتدائي  باحلكم  تر�س  مل   ... �سركة  اأن  وملا 

احلكم  الغاء  منه  طلبت  والذي  عمايل   2016/1017 رقم  باال�ستئناف  اال�ستئناف 

امل�ستاأنف والق�ساء جمددا برف�س الدعوى . 

كما اأن العامل املدعي  ........... اأقام ا�ستئنافه رقم 2016/102٥م عمايل م�سقط 

وقد طلب منه تعديل احلكم امل�ستاأنف والق�ساء له ب�سائر طلباته املقدمة منه امام 

املحكمة االبتدائية .

وبجل�سة 2017/3/1م ق�سى يف اال�ستئنافني بقبولهما �سكال ويف مو�سوع اال�ستئناف 

رقم 2016/1017م بتعديل احلكم امل�ستاأنف جزئيا فيما ق�سى به للم�ستاأنف �سده 

واأربعمائة  اآالف  املق�سي به مبلغا وقدره ثمانية  املبلغ  املتاأخرة وجعل  عن االأجرة 

ريال وعن بدل االجازات ال�سنوية بتخفي�سه اإىل األف واأربعمائة ريال عماين ويف 

مو�سوع اال�ستئناف رقم 2016/102٥ بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك باإلزام امل�ستاأنف 

�سدها باأن توؤدي للم�ستاأنف مبلغا وقدره اأربعة اآالف ريال عماين تعوي�سا عن الف�سل 

التع�سفي ومبلغ �سبعمائة ريال بدل االإخطار ومبلغ األفني واأربعمائة وخم�سني رياال 

مكافاة نهاية اخلدمة و�سهادة اخلربة .
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 واأن الطرفني مل ير�سيا باحلكم املطعون فيه فقد اأقاما عليه الطعنني املاثلني وقررت 

املحكمة �سمهما الحتاد املو�سوع واخل�سوم لي�سدر فيهما حكما واحدا .

2017/2٨2 عمايل عليا مبوجب �سحيفة   وقد طعنت �ساحبة العمل بالطعن رقم 

2017/4/4من حمام مقبول لدى هذه املحكمة ارفق ما يفيد �سداد  قيدت بتاريخ 

اإىل  الدعوى  واإعادة  فيه  املطعون  احلكم  نق�س  فيه  طلبت  وقد  والكفالة  الر�سم 

حمكمة اال�ستئناف مب�سقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة .

 وقد اأقيم الطعن على اأ�سباب حا�سلها اأن احلكم املطعون فيه مل يلتفت اإىل اأن احلكم 

قانون  من   3٨ املادة  ملخالفته  وذلك  تطبيقه  يف  واأخطاأ  القانون  خالف  االبتدائي 

االثبات والتي اجازت للمحكمة اأن تامر باالإثبات ب�سهادة ال�سهود يف االحوال التي 

يرى القانون فيها االثبات بهذا الطريق  ومن بني ذلك اال�ستماع اىل �سهادة ال�سهود 

وان احلكم املطعون فيه ا�ستند يف ق�سائه بالتعوي�س عن الف�سل التع�سفي اإىل عدم 

�سداد الطاعنة لرواتب املطعون �سده واعتربت ذلك ف�سال تع�سفيا  مع اأن الطاعنة 

�سددت  باأنها  �سهودها  تقدمي  من  ومتكينها  للتحقيق  الدعوى  احالة  بطلبها  مت�سكت 

للعامل كافة رواتبه و اإثبات عدم التع�سف يف الف�سل واأن احلكم املطعون فيه اإذ مل 

يلتفت اإىل كل ما تقدم  فاإنه يكون معيبا مبخالفة القانون . 

كما نعت علي احلكم الق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل لعدم وجود ت�سبيب 

كاف ي�سند احلكم املطعون فيه فيما تو�سل اإليه حيث اأن احلكم االبتدائي مل يذكر 

االدلة والرباهني التي ت�سنده ومل يذكر ويبني اال�سا�س الذي به قدر مكافاة نهاية 

اخلدمة وال�سنوات التي عملها املطعون �سده حتى ي�ستحق ان يق�سى له بذلك املبلغ .

التفات املحكمة م�سدرة احلكم املطعون  كما نعت عليه االخالل بحق الدفاع بعدم 

للتحقيق  الدعوى  اإحالة  وطلبها  رواتبه  ي�ستلم  كان  �سده  املطعون  باأن  للدفع  فيه 

الإثبات هذه اجلزئية.  

كما طعن على احلكم من قبل العامل بالطعن رقم290 /2017 عمايل عليا ب�سحيفة 

اأودعت يف 2017/4/6م من حمام مقبول لدى هذه املحكمة ب�سحيفة ا�ستملت على 

املطعون فيه  ا�سليا نق�س احلكم  الطعن  الطاعن  من  القانون وقد طلب   ما يتطلبه 

والت�سدي برف�س اال�ستئناف املقام من �ساحبة العمل ويف اال�ستئناف املقام منه بالزام 

واإلزامها  �سهرا  ع�سرين  رواتب  متاأخرات  ريال  األف  ع�سرين  مببلغ  �سدها  املطعون 
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بخم�سة ع�سر األف ريال تعوي�سا عن الف�سل التع�سفي واألف ريال بدل االإنذار واأربعة 

وواحد  وثالثمائة  اآالف  وثالثة  االجازة  بدل  وع�سرين  وواحد  وثمامنائة  اآالف 

وع�سرين مكافاة نهاية اخلدمة و اثنني وع�سرين األفا بدل العمل يف اأيام االإجازات 

االأ�سبوعية والر�سمية وخم�سني األف ريال مقابل العمل اال�سايف واإلزامها باملوافقة 

على نقل كفالته ومنحه �سهادة اخلربة واحتياطيا نق�س احلكم املطعون فيه واحالة 

الدعوى اىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم للف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة .

اأ�سباب حا�سلها خمالفة القانون والثابت باالأوراق باإعرا�س  اأقيم الطعن على  وقد 

راتبه  اأن  فيها  واملبني  2013/4/1٥م  يف  املوؤرخة  باالتفاقية  االأخذ  عن  املحكمة 

األف ريال عماين ولي�س �سبعمائة ريال كما ق�سى احلكم والتي تلزم املطعون �سدها 

�سركة  ونقل كفالته اىل  العامل وحقوقه  وب�سداد كافة اجور  الكفالة   بنقل  اي�سا 

اخرى  وتعوي�سه بخم�سة ع�سر األف ريال عند الف�سل وذلك الأن احلكم املطعون فيه 

مل يق�س بنقل الكفالة ومل يق�س بالتعوي�س االتفاقي وامنا ق�سى مببلغ اربعة اآالف 

ريال وهو مبلغ اأقل مما مت االتفاق عليه  

كما ان احلكم املطعون فيه خالف القانون عندما ق�سى ب�سقوط االأجرة بالتقادم مع 

وجود اتفاق بني الطرفني على ان �ساحب العمل ملزم باإعطاء العامل كافة حقوقه 

وان ذلك يدل على ان ميعاد ا�ستحقاق هذه الرواتب امنا يبداأ من تاريخ انتهاء عالقة 

العمل  مبا يجعله معيبا مبخالفة القانون.    

املحكمــــة

فانهما  ثم  ومن  ال�سكلية  او�ساعهما  وا�ستوفيا  امليعاد  يف  اقيما  الطعنني  اإن  وحيث 

يكونان مقبولني �سكال. 

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن املقام من العامل فاإنه يف جممله �سديد ذلك الأن املقرر 

اأن �سائبة الق�سور تعلق باحلكم اإذا تخلت املحكمة عن بحث دفاع جوهري من �ساأنه 

اأن يتغري به وجه الراأي يف الدعوى وكان املقرر عمال باملادة 161 من قانون املعامالت 

املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/29 اأن اأثر العقد ين�سرف اإىل اخللف 

اخلا�س وتنتقل احلقوق وااللتزامات اإىل ذلك اخللف اإذا كانت من م�ستلزماته وكان 

اإنه املقرر اي�سا بح�سب املادة  اخللف اخلا�س يعلم بها وقت انتقال ال�سيء اليه كما 

للمتعاقدين  النقود يجوز  مبلغا من  اإذا مل يكن االلتزام  اإنه  ذاته  القانون  267 من 



– 1٥91 –

اأن يحددا مقدما قيمة التعوي�س بالن�س عليها يف العقد اأو يف اتفاق الحق  ومعنى 

ذلك اأن ارادة االطراف حمرتمة يف حتديد التعوي�س االتفاقي ويجب اأن يوؤخذ بها 

كان  ملا  لل�سرر  م�ساويا  التقدير  يجعل  مبا  االتفاق  تعديل  يف  املحكمة  حق  بقاء  مع 

التزام املطعون �سدها باالتفاقية  ذلك وكان احلكم املطعون فيه مل ي�ستظهر مدى 

املوؤرخة يف  2013/4/1٥م والتفتت عن التحقق من �سحة ذلك امل�ستند ومدى علم 

احلقوق  ويت�سمن  الدعوى   يف  منتجا  امل�ستند  ذلك  وكان  به  �سدها  املطعون  ممثل 

املطالب بها ومن ثم فاإن التفات املحكمة عن مناق�سة دفاع الطاعن هذا يعيب احلكم 

بالق�سور وي�ستوجب نق�سه  دون التعر�س لباقي اأوجه الطعن . 

  و حيث اإنه عن مو�سوع الطعن  على احلكم املطعون فيه بالطعن رقم 2٨2 /2017 

الطعن  يف  املحكمة  اليه  انتهت  ما  وازاء  الكبري  البهو  �سركة  من  املقام  عليا  عمايل 

التي  النتيجة  اإىل  انتهت  اأن املحكمة  اإىل مناعيها ذلك  للتعر�س  االآخر فال حاجة 

ترمي اإليها من طعنها.

 وحيث اإن املقرر عمال باملادة 260 من قانون االإجراءات اأن على املحكمة اأن تق�سي 

باإعادة الدعوى اإىل املحكمة م�سدرة احلكم لتنظرها من جديد عند عدم �سالحياتها 

اإىل  باإحالتها  فاإنها تق�سي  فيها  للف�سل  لي�ست �ساحلة  الدعوى  اأن  فيها ومبا  للف�سل 

املحكمة التي اأ�سدرت احلكم للف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.   

ورد  طعنه  مب�ساريف  طاعن  كل  تلزم  املحكمة  هذه  فاإن  امل�ساريف  عن  اإنه  وحيث   

الكفالة للطاعنة يف الطعن رقم 2017/2٨2 عمال باملادة 261 من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية.

فلهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة   بقبول  الطعنني   �سكال ويف  مو�سوعهما  بنق�س احلكم املطعون 

فيه واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم للف�سل فيها من جديد بهيئة 

مغايرة  مع الزام  كل طاعن مب�ساريف طعنه ورد الكفالة يف الطعن رقم 2٨2 /2017 

واإعفاء العامل من الر�سوم«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 14/مايو/201٨م

ال�سعيدي/  ال�سيخ/ د.يعقوب بن حممد بن عبيد  القا�سي  امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة 

ا وع�سوية كل من  اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة : �سعيد بن �سليمـــــان امل�سكــري  ,  رئي�ساً

ا�سماعيل  عبداملن�سف   , املانـــــــــع  حممــــد  عبداملجيد   , الــ�ســـدراتـــــي   اأحـــمـــــــد 

حمـمود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)299(

الطعن رقم 2016/٨29م 

دعوى عمالية) رفعها – اللجوء اىل الدائرة املخت�سة اجراء وجوبى( 

ملا كان ذلك وكان االلتجاء لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية ي�ستهدف م�سلحة  -

طريف عالقة العمل وملا كانت اإجراءات التقا�سي اإمنا تتعلق بالنظام العام ومن 

ثم فاإن االلتجاء اإىل دائرة ت�سوية املنازعات العمالية يكون وجوبيا

الوقائع

 بعد مطالعة االأوراق و�سماع التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر واملداولة قانوناًا.

وحيث اإن وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

العاملة املطعون �سدها االأوىل  اأن  الق�ساء - يف  تتح�سل وبالقدر الالزم حلمل هذا 

�سبق واأقامت الدعوى رقم 201٥/37م ق�سائية اأمام حمكمة الق�ساء االإداري قبل 

و�سعها  وت�سحيح  برتقيتها  املتعلقة  العمالية  املطالبات  ببع�س  للمطالبة   الطاعنة 

الوظيفي. 

وحيث اإنه يف تاريخ  201٥/4/2 م ق�ست حمكمة الق�ساء االإداري  الدائرة االبتدائية 

للمدعية بت�سوية اأو�ساعها الوظيفية وتعيينها بالدرجة املالية امل�ستحقة.

ولعدم قبول ال�سركة املحكوم �سدها باحلكم االبتدائي فقد ا�ستاأنفته اأمام الدائرة 

اال�ستئنافية مبحكمة الق�ساء االإداري باال�ستئناف رقم  ٨٥٨ /201٥م ق.�س.  

وحيث اإنه بجل�سة  26 /201٥/10م ق�ست الدائرة اال�ستئنافية مبحكمة الق�ساء 

بنظر  والئيا  اخت�سا�سها  بعدم  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  االإداري 

الدعوى واإحالتها اإىل املحكمة االبتدائية مب�سقط  
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اإىل املحكمة االبتدائية مب�سقط حيث قيدت برقم  اأحيلت الدعوى   ونفاذا لذلك 

296 / 2016 عمايل م�سقط  حيث ق�ست املحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع 

الطريق الذى ر�سمه القانون. 

ا�ستاأنفته  فقد  املتقدم  االبتدائي  باحلكم  �سدها  املحكوم  العاملة  قبول  ولعدم 

باال�ستئناف رقم ٥73 / 2016 عمايل م�سقط. 

احلكم  باإلغاء  ق�سى  والذى  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2016/11/9م  وبجل�سة 

امل�ستاأنف واإعادة الدعوى اإىل املحكمة االبتدائية مب�سقط لنظرها بهيئة مغايرة. 

     ولعدم قبول الطاعنة باحلكم املتقدم فقد طعنت عليه بطريق النق�س ب�سحيفة 

اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2016/12/1٨م ووقعت من حمام مقبول اأمامها 

واأرفق بها ما يفيد اأداء الر�سم و�سداد الكفالة  طلبت يف ختامها احلكم بقبول الطعن 

�سكالاً لتقدميه يف امليعاد وفق االو�ساع املقررة   ويف املو�سوع بنق�س احلكم والت�سدي 

للمو�سوع باإلغاء احلكم املطعون فيه وبتاأييد حكم اأول درجة مع رد الكفالة لها مع 

اإلزام املطعون �سدها بامل�ساريف.

وقد اأقيم الطعن على �سبب وحيد تنعى به الطاعنة على احلكم املطعون فبه خمالفته 

االإجراءات  قانون  من   112 املادة  ملخالفته  وتاأويله.  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون 

املدنية والتجارية  واملادتني 106 , 107 من قانون العمل والتي توجب على العامل 

االلتجاء لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية .

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اجراءات الطعن 

اإعالنا قانونيا.  اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن  ا بالنظر. وقد  كونه جديراً

الطعن  عقبت عليه  املحكمة ردا طلبت فيه رف�س  اأمام هذه  فقدمت بوكيل مقبول 

الطاعنة مبذكرة �سممت فيها على طلباتها.

املحكمــــة

.   حيث اإن الطعن اأقيم يف امليعاد وا�ستوفى اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوالاً �سكالاً

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون ب�سببه فهو نعى �سديد 

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمل  باملادة )106( من قانون  املقرر  كان  ملا  اأنه   ذلك 

 - املخت�سة   الدائرة  من  يطلب  اأن  العمل  من  يف�سل  الذى  للعامل  اأنه   2003/3٥
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من  يوما  ع�سر  خم�سة  خالل   - العمل   مبكتب  العمالية  املنازعات  ت�سوية  دائرة 

تاريخ اإخطاره بالقرار اإلغاء قرار الف�سل وعلى الدائرة اتخاذ االإجراءات الالزمة 

لت�سوية النزاع وديا فاإذا متت الت�سوية كان عليها اإثباتها ومتابعة تنفيذها .فاإذا مل 

تتم الت�سوية خالل اأ�سبوعني اأو متت وامتنع اأي من الطرفني عن تنفيذها تعني على 

الدائرة املخت�سة اإحالة املو�سوع اإىل املحكمة املخت�سة وكان املقرر باملادة )107( 

من القانون ذاته اأنه على العامل الذى لديه �سكوى اأن يتبع اأوال النظام املعمول به 

مع �ساحب العمل فاإذا مل يوجد مثل هذا النظام اأو وجد ومل يجد حال ل�سكواه فله 

اأن يقدم طلبا اإىل الدائرة املخت�سة لل�سعى يف حل النزاع القائم بينه وبني �ساحب 

امل�سرع  فاإن  البيان فلما كان ذلك وهديا به  املادة)106(�سالفة  العمل وفقا الأحكام 

الدعاوى  من  العمالية يختلف عن غريها  الدعاوى  لل�سري يف  ر�سم طريقا  يكون قد 

املحاكم  باب  ولوج  العمل وقبل  اأو رب  للعامل  فاأتاح  فيها   ال�سري  لبداأ  وحدد كيفية 

متت  ما  فاإذا  املنازعة  لت�سوية  العمل  مبكاتب  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  االلتجاء 

الت�سوية توقف االأمر عند هذا احلد واإن مل تتم الت�سوية اأو متت ومل يلتزم اأحد 

الطرفني بتنفيذها اأحيلت املنازعة اإىل املحكمة لت�سري وفق االإجراءات التي ر�سمها 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية . , وملا كان امل�سرع اإمنا ق�سد من حث الطرفني 

على �سرورة االلتجاء لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية  م�سلحة طريف املنازعة اإذ 

اأتاح لهما فر�سة الت�سوية الودية قبل خو�س غمار املنازعة الق�سائية اأمام املحكمة 

املنازعة  اإنهاء  بغية  العمل  مبكاتب  لذلك  موؤهلني  الأ�سخا�س  الت�سوية  بهذه  وعهد 

اأوا�سر العالقة بني العامل ورب العمل وحر�سا  قبل و�سولها للمحكمة حفاظا على 

على اإنها املنازعة العمالية يف اأ�سرع وقت ممكن  فلما كان ذلك وكان االلتجاء لدائرة 

ت�سوية املنازعات العمالية ي�ستهدف م�سلحة طريف عالقة العمل وملا كانت اإجراءات 

التقا�سي اإمنا تتعلق بالنظام العام ومن ثم فاإن االلتجاء اإىل دائرة ت�سوية املنازعات 

العمالية يكون وجوبيا وحيث اأن املطعون �سده مل يلتجاأ املطعون �سده لدائرة ت�سوية 

الق�ساء االإداري فاإن دعواه تكون غري  املنازعات وابتداأها بدعواه املقدمة ملحكمة 

مقبولة واإذ خالف احلكم املطعون هذا النظر معتنقا تقريرا قانونيا خاطئا موؤداه 

باملادة  عمال  االإداري  الق�ساء  حمكمة  عن  ال�سادر  االإحالة  بحكم  املحكمة  التزام 

املحكمة  التزام  كان  وملا  اأنه  اإال  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون   من   )112(

اإليها موؤداه امتناعها عن الق�ساء بعدم االخت�سا�س  لل�سبب  بنظر الدعوى املحالة 

ذاته وال مينعها ذلك من احلكم بعدم االخت�سا�س ل�سبب اآخر غري الذى اأحيلت به 

الدعوى وال مينعها كذلك من احلكم بعدم القبول متى توافرت اأ�سبابه ومن ثم فاإن 
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احلكم املطعون فيه يكون ف�سال عن اعتناقه تقريرا قانونيا خاطئا يكون قد خالف 

القانون واأخطاأ يف تطبيقه مما يتعني معه نق�سه فلما كان ذلك وكان املو�سوع �ساحلا 

للحكم فيه فاإن هذه املحكمة تت�سدى للف�سل يف املو�سوع عمال مبقت�سى املادة )260( 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

وحيث اإنه عن مو�سوع اال�ستئناف وعن النعي على احلكم االبتدائي رقم 2016/296 

الدعوى  قبول  بعدم  لق�سائه  تطبيقه  يف  واخلطاأ  القانون  مبخالفة  م�سقط  عمايل 

لعدم االلتجاء لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بوزارة القوى العاملة فهو نعى غري 

�سديد .

 وملا كان احلكم املطعون فيه قد التزم �سحيح القانون ومن ثم كان خليقا بالتاأييد وهو 

املطعون  باإلزام  امل�ستاأنف وتق�سي تبعا لذلك  بتاأييد احلكم  املحكمة  ما تق�سي معه 

�سده امل�ساريف وبرد الكفالة للطاعنة  عمال باملادتني  1٨3 , 247 ,2٥9 من قانون 

االإجراءات املدنية والتجارية مع اإعفائه من الر�سوم عمال باملادة )10( من قانون 

العمل .

فلهذه االأ�سباب 

» حكمت املحكمة : - بقبول الطعن �سكال  وفى املو�سوع بنق�س احلكم املطعون فيه 

والت�سدي ملو�سوع اال�ستئناف رقم  ٥73 /2016 عمايل م�سقط.  بقبوله �سكال وفى 

املو�سوع  برف�سه وبتاأييد احلكم االبتدائي رقم 296 /2016 عمايل م�سقط   واألزمت 

املطعون �سدها امل�ساريف عدا الر�سوم وبرد الكفالة للطاعنة«.
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جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/٥/2٥م

ال�سعيدي,  عبيد  بن  حممد  بن  يعقوب  د.  القا�سي/  ف�سيلة  برئا�سة  امل�سكلة 

اأحـــمـــد   , امل�سكري  �سليمان  بن  �سعيد  الق�ساة:  الف�سيلة  اأ�سحاب  من  كل  وع�سوية 

الــ�ســـدراتـــــــــــي , عبد املجيد حممد املانع , عبد املن�سف اإ�سماعيل حممود. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)300(

الطعن رقم 2017/6٨2م

عامل ) تعيني- اإنهاء- اإعادة- تعمني -عمال – مربرات اإنهاء عقد العمل – التعمني 

مربر كاف وم�سروع لالإنهاء( 

تعمني  - ينفي  ال  كلي  بدوام  تعيينه  ثم  جزئي  بدوام  العامل  تعيني  �سبق  اإذا 

ا�سناد  بعدم  يتعلق  فيما  نف�سه  واالأمر  �سده  املطعون  حمل  وحلوله  الوظيفة 

وظيفة للمطعون �سده بعد اإعادته اإىل العمل ق�سائيا وكذا اإعالن رب العمل عن 

وظائف للعمانيني وغري العمانيني ال يرتب النتيجة التي ا�ستخل�سها احلكم من 

اأن الف�سل مل يكن راجعا لتعمني الوظيفة ومن ثم كان تع�سفيا مبا يعيب احلكم 

بالف�ساد يف اال�ستدالل وهو ما ي�ستوجب نق�سه.

الوقائع

تتح�سل وقائع الطعنني ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

تتح�سل يف اأن الطاعن يف الطعن االأول خا�سم املطعون �سدها يف الطعن ذاته مبتداأ 

العاملة  بالقوى  العمالية  املنازعات  ت�سوية  لدائرة  التي قدمها  ب�سكايته  خ�سومته 

ا  ا�ستاذاً يعمل  اأنه  فيها  قرر  والتي  2016/4/2٥م  بتاريخ  الباطنة  �سمال  مبحافظة 

200٥/9/1م براتب األف وت�سعمائة و�سبعني  باجلامعة املطعون �سدها اعتبارا من 

2016/4/20م وذلك بناء  باإنهاء خدمته يف  اأخطرته اجلامعة  رياال عمانيا وقد 

على اأن ثم ق�سايا بني الطرفني وقد �سبق للجامعة ف�سله وق�سى ل�ساحله باإعادته 

اإىل العمل و�سرف �سائر م�ستحقاته من تاريخ الف�سل وحتى العودة اإىل العمل ومل 

يتم  تنفيذ ذلك احلكم كامال , واجلامعة ردت على ال�سكوى باأنه ثم تعمني وظيفة 

ال�ساكي.

ولتعذر الت�سوية الودية بني الطرفني فقد اأحيلت املنازعة اإيل املحكمة االبتدائية 
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ب�سحار  و قيدت برقم 240 /201٥ عمايل �سحار حيث طلب املدعي وبح�سب طلباته 

اخلتامية اإلغاء قرار ف�سله وما يرتتب على ذلك من اآثار واإعادته اإىل عمله و�سرف 

كامل رواتبه ال�ساملة بعد اإ�سافة مبلغ خم�سني رياال عمانيا �سهريا املن�سو�س عليها 

يف العقد مب�سمى عالوة اأخرى من تاريخ 2016/4/20م وحتى تاريخه وما ي�ستجد 

عليها  واملدعي  حماماة.  اأتعاب  عماين  ريال  �ستمائة  ومبلغ  بالنفاذ  م�سمول  بحكم 

عزت ف�سل املدعي لتعمني الوظيفة.

عمايل  2013/149م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  من  �سورة  املدعي  قدم  وحيث    

تاريخ  من  راتبه  �سرف  مع  عمله  اإىل  واإعادته  ف�سله  قرار  بوقف  القا�سي  �سحار 

الف�سل حتى العودة اإىل العمل و�سورة من قرارات اإنهاء خدمته يف 2012/٥/20م 

, 2013/٥/13م .

وحيث اإنه بجل�سة 2016/12/19م �سدر احلكم االبتدائي يف الدعوى اآنفة البيان 

بتاريخ  املدعي  ال�سادر بحق  الف�سل  باإلغاء قرار  املدعى عليها  باإلزام  والذي ق�سى 

2016/4/20م وباإعادته اإىل عمله واأن توؤدي للمدعي مبلغا يعادل اأجره ال�سهري 

2016م  يوليو  �سهر  من  اعتبارا  عمانيا  رياال  و�سبعني  وت�سعمائة  األف  مبلغ  ال�سامل 

وحتى عودته اإىل عمله.

باال�ستئناف  عليه  طعن  فقد  املتقدم  باحلم  ل�ساحله  املحكوم  العامل  قبول  ولعدم 

2016/4٥٥ عمايل �سحار بطلب احلكم له بطلباته املبداة اأمام حمكمة اأول درجة 

كاملة .

باال�ستئناف  عليه  طعنت  فقد  ذاته  باحلكم  �سدها  املحكوم  اجلامعة  قبول  ولعدم 

اإلغاء احلكم االبتدائي والق�ساء برف�س الدعوى  2017/17م عمايل �سحار بطلب 

اإعادة العامل اإىل عمله  اإمنا يرجع لتعمني الوظيفة واأن  كون ف�سل امل�ستاأنف �سده 

يجايف الطبيعة الر�سائية لعقد العمل ومن �ساأنه التدخل يف اإدارة املتعاقدين .

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/7/19م  بجل�سة  اإنه  وحيث 

مو�سوع  ويف  برف�سه  2016/4٥٥م  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  �سكال  اال�ستئنافني 

ا  جمدداً والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  �سحار  عمايل  2017/17م  اال�ستئناف 

امل�ستاأنفة  واألزمت  تع�سفيا  2016/4/20م  ال�سادر  العمل  من  الف�سل  قرار  باعتبار 

باأن توؤدي للم�ستاأنف �سده ثالثة اآالف وت�سعمائة واأربعني رياال راتب �سهري يوليو 
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واغ�سط�س 2016م ومبلغ ثالثة ع�سر األفا و�سبعمائة وت�سعني رياال عمانيا تعوي�سا 

األفا وت�سعمائة وخم�سة ع�سر رياال عمانيا  عن الف�سل التع�سفي ومبلغ اربعة ع�سر 

مكافاأة نهاية اخلدمة .

وقد بنى احلكم ق�ساءه على ما حا�سله اأن عقد العمل عقد ر�سائي واأنه ال يجرب اأحد 

طرفية على اال�ستمرار يف عالقة العمل بغري ر�ساه وال حتقق م�ساحله واأن العالقة 

2012/٨/31م  بني الطرفني م�سحونة باخلالفات منذ �سدور قرار ف�سل العامل يف 

مبا  عده  دعاوى  ب�ساأنه  اقيمت  والذي  2013/٨/31م  يف  اآخر  قرار  تبعه  والذي 

يجعل ا�ستمرار عالقة العمل غري ممكنه ومن ثم ت�سري املحكمة اإىل التعوي�س.

بطريق  املحكمة  هذه  اأمام  عليه  طعن  فقد  املتقدم  باحلكم  العامل  قبول  ولعدم 

النق�س ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2017/٨/27م ووقعت من حمام 

املو�سوع  ويف  �سكال  الطعن  بقبول  احلكم  ختامها  يف  طلب  املحكمة  هذه  اأمام  مقبول 

بالطلبات  جمددا  والق�ساء  الطعن  ملو�سوع  والت�سدي  الطعني  احلكم  بنق�س  ا�سليا 

2017/4٥٥م وهي تاأييد احلكم االبتدائي رقم  الواردة ب�سحيفة اال�ستئناف رقم 

بحقه  ال�سادر  الف�سل  قرار  اإلغاء  من  به  ق�سى  فيما  �سحار  عمايل  2016/240م 

عودته  وحتى  الف�سل  تاريخ  من  ال�ساملة  رواتبه  كافة  و�سرف  عمله  اإىل  واإعادته 

اإلغاء قرار ف�سله وكذلك بعد  لعبارة  اآثار  ما يرتتب من  العمل وا�سافة عبارة  اإىل 

اإ�سافة مبلغ خم�سني رياال عمانيا  ال�ساملة بعد  املتعلق ب�سرف رواتبه  تعديل �سقه 

قرار  �سدور  تاريخ  من  اأخرى  عالوة  مب�سمى  العمل  عقد  يف  عليها  املن�سو�س  �سهريا 

الف�سل وحتى تاريخه وما ي�ستجد مع اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف ومبلغ اربعمائة 

وحتميل  برف�سه  2017/17م  اال�ستئناف  مو�سوع  ويف  حماماة  اأتعاب  عماين  ريال 

رافعته امل�ساريف واحتياطيا الق�ساء بنق�س احلكم املطعون فيه واإعادة الدعوى اإىل 

حمكمة ا�ستئناف �سحار م�سكلة بهيئة مغايرة لتلك التي اأ�سدرت احلكم للف�سل فيها 

من جديد.

للقانون  فيه  املطعون  احلكم  خمالفة  اإىل  ردها  ميكن  اأ�سباب  على  الطعن  اأقيم  وقد 

واخلطاأ يف تطبيقه وذلك لق�ساء احلكم املطعون فيه بالتعوي�س رغم اأن اال�ستئناف 

مل يقم بهذا الطلب وقد ف�سرت املحكمة م�سدرة احلكم املطعون فيه املادة 223 من 

ينقل  اال�ستئناف  اأن  ذلك  خاطئ  نحو  على  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون 

الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل �سدور احلكم امل�ستاأنف ويف حدود ما رفع عنه 
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اال�ستئناف واإذ كان احلكم االبتدائي قد ق�سى باإلغاء قرار ف�سله واإعادته اإىل العمل 

وكان ما مت ا�ستئنافه من جانبه هو ا�سافة عبارة وما يرتتب على ذلك من اآثار وا�سافة 

التعوي�س  يكن  مل  ثم  ومن  لراتبه(  عمانيا  رياال  خم�سني  مبلغ  اإ�سافة  )بعد  عبارة 

عن الف�سل مطلبا يف ا�ستئنافه كما اأن املطعون �سدها كان طلبها يف ا�ستئنافها اإلغاء 

ح�سبما  الوظيفة  لتعمني  مربرا  كان  الف�سل  كون  الدعوى  ورف�س  امل�ستاأنف  احلكم 

جاء با�ستئنافها ومن ثم مل يرفع اال�ستئناف بطلب التعوي�س عن الف�سل التع�سفي 

ومن ثم فقد ق�سى احلكم مبا مل يطلبه اخل�سوم . واإذ كان احلكم املطعون فيه قد 

اأيد احلكم االبتدائي فيما خل�س اإليه من اعتبار الف�سل تع�سفيا مبا كان ي�ستوجب 

تاأييده فيما ق�سى به اإال اأنه رغم ذلك ورغم عدم ق�سائه ببطالن احلكم االبتدائي 

ق�سي باإلغاء احلكم االبتدائي , كما اأن ما ا�ستند اإليه احلكم املطعون فيه من عدم 

رغبة املطعون �سدها يف ا�ستمرار عالقة العمل لي�س له ما يوؤيده اإذ مل ت�سرح بذلك 

املطعون �سدها ومل تطلبه �سراحة وب�سكل جازم وكل ما هنالك اأن املطعون �سدها 

وهي يف معر�س طلبها رف�س الدعوى كون الف�سل مربرا لتعمني الوظيفة قررت بعدم 

رغبتها يف ا�ستمرار عالقة العمل دون اأن يطلب الق�ساء بالتعوي�س ودون اأن يوجد 

اإليه احلكم  ما ذهب  كان  الطرفني ومن ثم  العالقة بني  �سوء  دليل على  االأوراق  يف 

ا�ستمرارها هو اجتهاد �سخ�سي من  العالقة بني الطرفني مما يحول دون  من تردي 

�سنوات  اربع  اإىل  يرجع  �سدها  واملطعون  بينه  خلف  وجود  من  �ساقته  وما  املحكمة 

املحكمة  على  معرو�سا  يكن  مل  اأنه  كما  العالقة  ا�ستمرار  ا�ستحالة  على  دليال  لي�س 

ومن ثم فاإن املحكمة م�سدرة احلكم املطعون فيه تكون اأن�ساأت �سببا للف�سل مل يكن 

مطروحا عليها.

العمل  قانون  من   )106,43( املادتني  تف�سري  يف  اأخطاأ  احلكم  فاإن  اأخرى  جهة  ومن 

عمله  اإىل  تع�سفيا  املف�سول  العامل  اإعادة  يف  العمل  لرب  اخليار  اأن  اإىل  ذهب  حني 

اأن خيار  للمحكمة ويف حني  الن�س جعل اخليار  اأن  الف�سل يف حني  اأو تعوي�سه عن 

العامل  يعيد  اأن  فله  الف�سل  قرار  تنفيذ  يوقف  الق�ساء  عند  يكون  اإمنا  العمل  رب 

اإىل عمله وله تعوي�سه , كما اأن احلكم املطعون فيه اجحف بحقوقه حني ق�سي له 

بتعوي�س يعادل راتب �سبعة اأ�سهر رغم اأن احلكم االبتدائي كان قد ق�سى له برواتبه 

خالل مدة الف�سل والتي جاوزت خم�سة ع�سر �سهرا متجاوزا طلباته اخلتامية , كما 

اأن احلكم املطعون فيه التفت عن االأحكام النهائية ال�سابقة بني الطرفني واملتعلقة 

باإلغاء قرار ف�سله ال�سابق وما ق�سى به من اإلغاء ذلك القرار واإعادته اإىل العمل ومن 
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وجه اآخر فاإن احلكم املطعون فيه مل ي�سلم من االخطاء املعيبة فف�سال عن ق�سائه 

مبا مل يطلبه اخل�سوم فقد كان ق�ساوؤه بالتعوي�س غري منا�سب كما اأنه ا�سقط حقوقه 

ا عليها يف عقد  ال�سابقة على الف�سل وهي مبلغ خم�سني رياال عمانيا �سهريا من�سو�ساً

2017/1/19م رغم اقرار وكيل املطعون بوجوده  العمل ومل يق�س بالرواتب حتى 

على راأ�س العمل حتى ذلك التاريخ. كما اأغفل احلكم الق�ساء له بتذاكر ال�سفر له 

والأوالده تطبيقا للمادة )٥6( من قانون العمل وكذا الق�ساء له بت�سليمه م�ستنداته 

طبقا للمادة )46( من القانون ذاته كما مل يتعر�س احلكم لبدل االإجازات التي مل 

معيبا  جاء  فيه  املطعون  احلكم  اأن  كما  يوما  واأربعون  ت�سعة  وقدرها  عليها  يح�سل 

رغم  باحلكم  النطق  جل�سة  حم�سر  على  رئي�سها  دون  الدائرة  ي�سار  ع�سو  لتوقيع 

ا�ستبعاده من احلكم يف الدعوى لوجود مانع لديه.

بطريق  املحكمة  هذه  اأمام  عليه  طعنت  فقد  ذاته  باحلكم  اجلامعة  قبول  ولعدم 

النق�س ب�سحيفة اأودعت اأمانة �سر هذه املحكمة يف 2017/٨/27م ووقعت من حمام 

الكفالة طلبت يف  الر�سم واأداء  اأمام هذه املحكمة واأرفق بها ما يفيد �سداد  مقبول 

ختامها احلكم بقبول الطعن �سكال وب�سفة م�ستعجله وقبل الف�سل يف  املو�سوع بوقف 

تنفيذ احلكم املطعون فيه حلني الف�سل يف الطعن ويف املو�سوع بنق�س احلكم املطعون 

فيه والق�ساء جمددا باإلغاء احلكم واإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم 

األف  اإلزام املطعون �سده امل�ساريف ومبلغ  لتف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة مع 

ريال عماين مقابل اأتعاب حماماة.

وقد اأقيم الطعن على �سبب وحيد تنعى به الطاعنة على احلكم املطعون فيه باخلطاأ 

يف تطبيق القانون والق�سور والف�ساد وذلك من عدة اأوجه:-

)الطاعنة(  كونها  تع�سفيا  �سده  للمطعون  الف�سل  اعترب  حني  احلكم  خطاأ  اأولها 

رغم  �سده  للمطعون  االأكادميي  التخ�س�س  ذات  يف  العمانيني  اأحد  تعيني  تثبت  مل 

العلمية  املادة  املطعون �سده ومل تقف على  ت�ستظهر وظيفة وعمل  املحكمة مل  اأن 

التي يتوىل تدري�سها وما اإذا كانت هي ذاتها يف تخ�س�سه االكادميي من عدمه , ومن 

االفرتا�س  على  قائمني  به  املوؤيد  االبتدائي  واحلكم  فيه  املطعون  احلكم  جاء  ثم 

وهي   ...... الدكتورة  من  كل  تعيني  يفيد  ما  قدمت  حيث  للم�ستندات  باملخالفة 

يف  وكالهما  الرتبية  يف  الدكتوراه  على  الدكتور.....احلا�سل  وكذا  تربية  ا�ستاذة 

ذات تخ�س�س املطعون �سده وقد مت تعيينهما ليحال حمل املطعون �سده وال يقدح يف 
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ذلك اأن الدكتور ...... كان يعمل بدوام جزئي كاأ�ستاذ لغة عربية ويف غري تخ�س�س 

بثالث  �سده  املطعون  ف�سل  قبل  تعمل  كانت   ...... الدكتورة  واأن  �سده  املطعون 

الرتبية  يف  الدكتوراه  على  حا�سلة  االأخرية  واأن  العليا  بالدرا�سات  من�سقة  �سنوات 

اأن  , كما  �ساأن املطعون �سده وقد مت تعيينها بدوام كامل يف وظيفة تنا�سب موؤهلها 

الدكتور ............. كان يعمل بدوام جزئي الكت�ساب اخلربة ثم عني يف وظيفة 

دائمة ليحل حمل املطعون �سده وقد اأغفل احلكم بحث كل ذلك وخلط بني تعمني 

الوظائف ب�سكل كامل ووجوب وجود ن�سبة منها للعمانيني تطبيقا للمادة )11( من 

من  �سببا  لي�س  الوظيفة  تعمني  اأن  من  قرره  فيما  احلكم  اأخطاأ  وقد   , العمل  قانون 

اأ�سباب اإنهاء عالفة العمل طبقا للمادة )43( من قانون العمل رغم اأنها )الطاعنة( 

مل ت�ستند لتلك املادة واإمنا ت�ساندت للمادة )37( من قانون العمل التي جتيز اإنهاء 

العقد بعد اخطار الطرف االآخر ف�سال عن وجود املربر لديها وهو تعيني عمانيني 

حمل املطعون �سده .

يف  املوؤرخ  للعقد  امتداد  هي  العمل  عالقة  اأن  اعترب  حني  احلكم  خطاأ  وثانيها:- 

ثم  2011/٨/31م  يف  جديد  عقد  وحترير  العقد  ذلك  انتهاء  رغم  201٥/9/1م 

جتديده حتى 2013/٨/31م وقد قدمت دليل ذلك اإال اأن احلكم اأغفل ذلك معتربا 

مدة خدمة املطعون �سده مت�سلة وهو ما يرتب اآثارا والتزامات على عاتقها.

على  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  احت�سب  حني  اأخطاأ  فيه  املطعون  احلكم  اأن  وثالثها:- 

اأ�سا�س ق�ساء املطعون �سده مدة اأحد ع�سر �سنة يف اخلدمة رغم اأنه مل مي�س تلك 

املدة لوجود خالفات ونزاعات ق�سائية ترتب عليها انقطاعه عن العمل خالل تلك 

املدة مبا كان يتعني معه احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة على اأ�سا�س مدة عمل املطعون 

�سده الفعلية ف�سال عن اأن عقد العمل االأول مت اإلغاوؤه وحترير عقد جديد.

 وحيث نظر الطعنان اأمام هذه املحكمة بهيئة غرفة م�سورة حيث راأت اأنهما جديران 

وقد  لالرتباط  �سمهما  وثم  التنفيذ  ووقف  االإجراءات  ا�ستكمال  فقررت  بالنظر. 

اأعلن املطعون �سدهما ب�سحيفتي الطعن فتبادال الردود حيث �سمم كل على طلباته 

ب�سحيفة الطعن.

املحكمــــة

كانا  ثم  ومن  ال�سكلية  اأو�ساعهما  ا�ستوفيا  و  امليعاد  يف  اقيما  الطعنني  اإن  وحيث     
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مقبولني �سكال.

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن رقم 6٨4 / 2017 املقام من اجلامعة الطاعنة وما تنعاه 

على احلكم املطعون فيه بالوجه اأوال من �سبب الطعن اآنف البيان وملا كان املقرر عمال 

اأنه  ب�سدر املادة )11( من قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين )2003/3٥م( 

على �ساحب العمل اأن ي�ستخدم العمال العمانيني على اأو�سع نطاق ممكن مبا موؤداه اأنه 

تكون االأولوية يف التعيني للعامل العماين واأنه ال ينبغي تعيني غري العمانيني حال 

الوظيفة  لتعمني  العامل  ف�سل  فاإن  وعليه  الوظيفة  ل�سغل  ي�سلحون  عمانيني  وجود 

وحلول عامل عماين حمل العمل غري العماين ال يعد ف�سال تع�سفيا.

ومن املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن �سائبة الق�سور تعلق باحلكم اإذا تخلت املحكمة 

عن بحث دفع ودفوع اخل�سوم وم�ستنداتهم تو�سال لوجه احلق يف الدعوى واأن �سائبة 

وعول  لق�سائه  �ساقها  التي  االأ�سباب  كانت  اإذا  باحلكم  تلحق  اال�ستدالل  يف  الف�ساد 

عليها ال توؤدي حتما اإىل النتيجة التي ا�ستخل�سها.

فلما كان ذلك وكانت الطاعنة قد مت�سكت اأمام املحكمة م�سدرة احلكم املطعون فيه 

وحمكمة اأول درجة باأن ف�سلها للمطعون �سده مرده اإىل تعمني الوظيفة لتعيني كل 

من الدكتورين ....و... احلا�سل كليهما على الدكتوراه يف الرتبية وهو ذات موؤهل 

احلكم  رد  واإذ  وظيفته  لتعمني  مربرا  �سده  املطعون  ف�سل  يجعل  مبا  �سده  املطعون 

االبتدائي واملوؤيد باحلكم املطعون فيه يف هذا اجلانب باأن تعمني الوظيفة  ب�سكل 

عام ال يكفي �سببا الإنهاء عقد العمل واأن الطاعنة مل تو�سح مهام عمل املطعون �سده 

واأن ال�سخ�س العماين الذي حل بدل منه قد ت�سلم كافة مهامه الوظيفية وهو ما 

يعيب احلكم مبخالفة القانون والق�سور يف الت�سبيب واإذا كان يجب على املحكمة اأن 

تبذل كل ما يف و�سعها واأن ت�سلك كل �سبيل ال�ستظهار طبيعة العمل امل�سند للمطعون 

�سده واأن هذا العمل ا�سطلع به �سخ�س اأو اأكرث من العمانيني واأن الف�سل مرده تعمني 

الوظيفة مبا يجعله مربرا واإذ ت�ساند احلكم كذلك اإىل اأن الدكتور ......... الذي 

واأنه فقط  املطعون �سده كان معينا بدوام جزئي  الطاعنة تعيينه بدال من  قررت 

201٥/12/14م  يف  للعمل  اإعادته  منذ  �سده  املطعون  واأن  كامل  بدوام  تعيينه  مت 

مل ي�سند له عمل طبقا ل�سهادة ال�سهود  واإذ كان ذلك الذي �ساقته املحكمة ال يوؤدي 

بدوام  العجمي  الدكتور حممد  تعيني  �سبق  اأن  ذلك  ا�ستخل�ستها  التي  النتيجة  اإىل 

جزئي ثم تعيينه بدوام كلي ال ينفي تعمني الوظيفة وحلوله حمل املطعون �سده 
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واالأمر نف�سه فيما يتعلق بعدم ا�سناد وظيفة للمطعون �سده بعد اإعادته اإىل العمل 

ق�سائيا وكذا اعالن اجلامعة عن وظائف للعمانيني وغري العمانيني ال يرتب النتيجة 

كان  ثم  ومن  الوظيفة  لتعمني  راجعا  يكن  مل  الف�سل  اأن  من  احلكم  ا�ستخل�سها  التي 

تع�سفيا مبا يعيب احلكم بالف�ساد يف اال�ستدالل وهو ما ي�ستوجب نق�سه دون بحث 

باقي اأوجه الطعن ومن ثم اإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي ا�سدرته لتحكم فيه من 

جديد بهيئة مغايرة .

وعن مو�سوع الطعن رقم 2017/6٨2م واإزاء النتيجة التي خل�ست اإليها املحكمة يف 

الطعن االآخر واإذ يرمى الطاعن اإىل نق�س احلكم املطعون فيه وهو ما خل�ست اإليه 

املحكمة يف الطعن االآخر ومن ثم فاملحكمة جتيبه لطلبه.

من  العامل  اإعفاء  مع  منا�سفة  الطرفني  تلزمها  فاملحكمة  امل�ساريف  عن  اإنه  وحيث 

247 ,2٥9 من قانون االإجراءات   , 1٨3 الر�سوم ورد الكفالة للطاعنة عمال باملواد 

املدنية والتجارية , واملادة )10( من قانون العمل.

فلهذه االأ�سباب 

فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  مو�سوعهما  يف  �سكال  الطعنني  بقبول  املحكمة  حكمت   «

جديد  من  مغايرة  بهيئة  لنظرها  ب�سحار  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإعادة 

الكفالة  ورد  الر�سوم  من  العامل  اإعفاء  مع  منا�سفة  امل�ساريف  الطرفني  واألزمت 

للجامعة للطاعنة ».
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جل�سة يوم االثنني املوافق2٥/يونيو/201٨م

ال�سعيدي/  ال�سيخ/ د.يعقوب بن حممد بن عبيد  القا�سي  امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة 

 , امل�سكــري  �سليمـــــان  �سعيد بن   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  ا وع�سوية كل من  رئي�ساً

اأحـــمـــــــد الــ�ســـدراتـــــــــــي  , عبداملجيد حممــــد املانـــــــــع  , عبداملن�سف ا�سماعيل 

حمـمود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)301(

الطعن رقم 2017/٨96م

الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س   iب�سفت العاملة  القوى  وزير  قرارات   - )ماهيته  قانون 

العامة للتاأمينات االجتماعية وقرارات املجل�س تعد قانونا( 

رقم  - العامة  والن�سو�س  التف�سريات  قانون  من   )3( باملادة  املقرر  كان  ملا  اأنه 

ذات  ال�سلطانية  والقرارات  املرا�سيم  عن  ف�سالاً  بالقانون  يق�سد  اأنه   )73/3(

الطبيعة الت�سريعية اللوائح والقرارات الت�سريعية ال�سادرة مبوجب اأي قانون .

-القرارات التي ي�سدرها وزير القوى العاملة ب�سفته رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة  -

ا  العامة للتاأمينات االجتماعية وكذا القرارات التي ت�سدر من املجل�س ذاته نفاذاً

الأحكام قانون التاأمينات االإجتماعية اآنفة البيان هي ت�سريع يلزم الكافة.

الوقائع

بعد مطالعة االأوراق و�سماع التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر واملداولة .

وحيث اإن وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

تتح�سل يف اأن الطاعن اأقام الدعوى االبتدائية رقم ٥4 /2016 مدنى فردى م�سقط 

مدة  عن  لديها  التاأمينية  م�ستحقاته  له  توؤدي  باأن  �سدها  املطعون  اإلزام  بطلب 

ا�سرتاكه يف التاأمينات االجتماعية والبالغة ت�سعة اآالف و�سبعمائة وت�سعة و�سبعني 

رياال عمانيا , والتعوي�س مببلغ خم�سة اآالف ريال عماين.

التحق  انه  كما   . ا  معا�ساً ي�ستحق  ال  كونه  التاأمينات  قانون  الأحكام  ا  تطبيقاً وذلك 

ب�سركة تنمية نفط عمان والتي لها نظام تقاعدي م�ستقل.

للمحكمة  الدعوى  واإحالة  الفردية بعدم اخت�سا�سها قيميا  الدائرة  وحيث ق�ست 
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االبتدائية م�سكلة من ثالثة ق�ساة لالخت�سا�س. 

وحيث اإنه بجل�سة 2017/4/16م ق�ست املحكمة االبتدائية مب�سقط باإلزام الهيئة 

و�سبعمائة  اآالف  ت�سعة  قدره  ا  مبلغاً »الطاعن«  للمدعي  توؤدي  باأن  �سدها  املطعون 

وت�سعة و�سبعون رياال عمانيا                         

عليه  طعنت  فقد  االبتدائي  باحلكم  �سدها«  »املطعون  �سدها  املحكوم  قبول  ولعدم 

باال�ستئناف رقم 2017/٥06 مدين م�سقط بطلب اإلغاء احلكم امل�ستاأنف .

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر   2017/9/12 بجل�سة  اإنه  وحيث 

برف�س  جمددا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  ويف  �سكالاً  اال�ستئنافني 

الدعوى .

     ولعدم قبول الطاعن باحلكم املطعون فيه فقد طعن عليه بطريق النق�س ب�سحيفة 

 10/1٥ يف  املحكمة   �سر  اأمانة  اأودعت  املحكمة  هذه  اأمام  مقبول  حمام  من  موقعة 

احلكم  ختامها  يف  طلب  الكفالة  واإيداع  الر�سم  �سداد  يفيد  ما  بها  واأرفق  /2017م 

والق�ساء  والت�سدي  فيه  املطعون  احلكم  بنق�س  املو�سوع  ويف  �سكالاً  الطعن  بقبول 

جمددا بقبول اال�ستئناف �سكال ورف�سه مو�سوعا وتاأييد احلكم امل�ستاأنف واحتياطيا 

اإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي ا�سدرته للحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة مع 

اإلزام املطعون �سدها امل�ساريف عن درجتي التقا�سي.

وقد اأقيم الطعن على �سبب وحيد : ينعى به  الطاعن على احلكم املطعون فيه  خمالفة 

القانون واخلطاأ يف تطبيقه والف�ساد يف اال�ستدالل والق�سور يف الت�سبيب كون احلكم 

املطعون فيه قد خالف املواد )22 , 24 , 2٥( من قانون التاأمينات االجتماعية والتي 

ال�سروط يف حقه وهي عدم  ا�ستحقاقه مكافاأة نهاية اخلدمة لتوافر  ي�ستفاد منها 

توافر �سروط ا�ستحقاق املعا�س يف حقه واأال تقل مدة اإ�سراكه يف التاأمينات عن �سنة 

, وقد توفر ال�سرطان يف حقه . حني و�سع احلكم املطعون فيه �سرطي ال�سن القانونية 

اأو االإ�سابة بعجز ك�سبب ال�ستحقاق املكافاأة .

قيد  حيث  الدائرة  لهذه  اأحالته  والتي  املدنية  الدائرة  على  الطعن  عر�س  وحيث 

بالرقم عالية وقد نظرته هذه املحكمة بغرفة امل�سورة حيث راأت اأنه جدير بالنظر 

فردت  الطعن  ب�سحيفة  �سدها  املطعون  اأعلنت  حيث  االإجراءات  ا�ستكمال  فقررت 

مبذكرة طلبت فيها رف�س الطعن .
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املحكمــــة

ا اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوالاً �سكالاً   وحيث اإن الطعن اأقيم يف امليعاد م�ستوفياً

وعن مو�سوع الطعن وعن نعي الطاعن على احلكم املطعون فيه ب�سببيه فهو نعي غري 

�سديد ذلك اأنه  ملا كان املقرر باملادة )3( من قانون التف�سريات والن�سو�س العامة رقم 

)73/3( اأنه يق�سد بالقانون ف�سالاً عن املرا�سيم والقرارات ال�سلطانية ذات الطبيعة 

الت�سريعية اللوائح والقرارات الت�سريعية ال�سادرة مبوجب اأي قانون . 

     وملا كانت املادة )3( من مواد اإ�سدار قانون التاأمينات االجتماعية ال�سادر باملر�سوم 

املهني  والتدريب  العمل  وزير  ي�سدر  اأنه  على  جرت  قد   )91/72( رقم  ال�سلطاين 

القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه املر�سوم .

     وكانت املادة )1( من هذا القانون قد جرت اأحكامها على اأن الوزير املخت�س هو وزير 

العمل والتدريب املهني وقررت املادة )6( من القانون نف�سه اأنه للهيئة جمل�س اإدارة 

ي�سكل برئا�سة وزير العمل وجرت املادة )7( من القانون ذاته على اأن يتوىل جمل�س 

والفنية  واالإدارية  املالية  الهيئة  ب�سوؤون  املتعلقة  القرارات  اإ�سدار  الهيئة  اإدارة 

 , ب�ساأنها  يلزم  ما  واقرتاح  االإجتماعية  بالتاأمينات  اخلا�سة  الت�سريعات  ودرا�سة 

وعليه فاإن القرارات التي ي�سدرها وزير القوى العاملة ب�سفته رئي�س جمل�س اإدارة 

التي ت�سدر من املجل�س ذاته  القرارات  للتاأمينات االإجتماعية وكذا  العامة  الهيئة 

ا الأحكام قانون التاأمينات االجتماعية اآنفة البيان هي ت�سريع يلزم الكافة .  نفاذاً

للتاأمينات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وكان  به  ا  وهدياً تقدم  ما  كان  فلما 

املوؤمن  م�ستحقات  �سرف  جواز  عدم  على  جرى  قد   )19٨3/13( رقم  االجتماعية 

عليهم ب�سبب التحاقهم لدى جهة من اجلهات التي لها اأنظمة معا�س خا�سة باعتبارها 

ال تعد خروجا من نطاق تطبيق اأحكام قانون التاأمينات االجتماعية والذي ميكن 

اأن تدمج فيه هذه االأنظمة اخلا�سة . 

ملا كان ذلك وكان الثابت اأن الطاعن قد التحق ب�سركة تنمية نفط عمان والتي لها 

رقم  للتاأمينات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  بقرار  وعمالاً  فاإنه  خا�س  معا�س  نظام 

)199٨/13( ال يجوز �سرف م�ستحقاته ما دامت عالقة العمل بال�سركة املذكورة 

ما تزال قائمة .
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وحيث اإن احلكم املطعون فيه قد خل�س اإىل هذه النتيجة فاإن الطعن عليه ب�سببيه 

ويلــزم  بالرف�س  ا  خليـــــقاً ثم  من  الطعـــــن  ويكـــــون  �سديد  غري  يكون  البيان  اآنفي 

261( من   , الكفالة عمالاً باملادتني )1٨3  ا لذلك بامل�ساريف وم�سادرة  الطاعن تبعاً

قانون االإجراءات املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين )2002/29( .

فلهذه االأ�سباب 

ا واألزمت الطاعن امل�ساريف  » حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً وبرف�سه مو�سوعاً

عدا الر�سوم ».
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جل�سة يوم  االثنني املوافق  2٥/يونيو/201٨م

ال�سعيدي/  ال�سيخ/ د.يعقوب بن حممد بن عبيد  القا�سي  امل�سكلة برئا�سة ف�سيلة 

امل�سكــري,    �سليمــان  بن  �سعيد   : الق�ساة  الف�سيلة  اأ�سحاب  من   كل  وع�سوية  ا  رئي�ساً

�ســـــــــــاتي  �سيد   , املانـــــــــع  حممــــد  عبداملجيد   , الــ�ســـدراتـــــــــــي  اأحـــمـــــــد 

زيــــــــــــــادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)302(

الطعن رقم 2017/3٥6م 

حكم ) رد الق�ساة – اأ�سباب الرد واإجراءاته(

عداوة  - اخل�سوم  اأحد  وبني  بينه  كان  اإذا  القا�سي  رد  يجوز  اأنه  املقرر  كان  وملا 

�سخ�سية �سديدة او مودة متينة وثيقة يرجح معها عدم ا�ستطاعته احلكم بغري 

ميل ومن املقرر اأن خ�سومة الرد هي خ�سومة من نوع خا�س تختلف يف طبيعتها 

واأطرافها ومو�سوعها واإجراءات رفعها ونظرها والف�سل فيها عن باقي الدعاوى 

واخل�سومات االأخرى فهي ال تت�سمن ادعاء بحق مطالب به من قبل �سخ�س معني 

ولي�س فيها خ�سوم يتنا�سلون يف هذا االدعاء اإثباتا اأو نفيا وكل ما يرمى اإليه 

طالب الرد منها هو منع القا�سي من نظر الدعوى لالأ�سباب التي اأوردها القانون 

يف هذا ال�سدد على �سبيل احل�سر وقد اأحاطها امل�سرع ب�سمانات معينة راعى فيها 

يقدمه  بطلب  الرد  ويتم  به  امل�سا�س  وعدم  الق�ساء  هيبة  على  احلفاظ  اأ�سا�سا 

نظره  يتم  حيث  جل�سة  لنظره  وحتدد  اال�ستئناف  حمكمة  �سر  الأمانة  طالبه 

�سرورة  وال  باجلل�سة  رده  املطلوب  القا�سي  الإعالن  حمل  وال  امل�سورة  غرفة  يف 

حل�سوره كما ال يجوز �سماع خ�سم طالب الرد يف اخل�سومة االأ�سلية اإذ اأنه لي�س 

طرفا يف خ�سومة الرد وت�سدر املحكمة حكمها يف طلب الرد خالل �سهر من تاريخ 

التقرير وهذا امليعاد تنظيمي ال يرتتب علي خمالفته بطالن.

 الوقائع

بعد مطالعة االأوراق و�سماع التقرير الذي اأعده القا�سي املقرر واملداولة قانوناًا.

وحيث اإن وقائع الطعن ح�سبما يبني من مطالعة احلكم املطعون فيه و�سائر االأوراق 

تتح�سل يف اأن العاملة الطاعنة بداأت خ�سومتها مع ال�سركة املطعون �سدها ب�سكايتها 
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التي قدمها لدائرة ت�سوية املنازعات العمالية بالقوى العاملة والتي قررت فيها اأنها 

للدرجة  برتقيتها  مطالبة  مدير  م�ساعد  مبهنة  1994م  عام  منذ  بال�سركة  تعمل 

العا�سرة.

بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  اإىل  املنازعة  اأحيلت  فقد  الودية  الت�سوية  ولتعذر 

لها  العاملة املدعية احلكم  ال�سيب حيث طلبت  201٥/162م عمايل  وقيدت برقم 

برتقيتها للدرجة العا�سرة براتب قدره األفان وخم�سمائة ريال عماين باأثر رجعى 

مع �سرف الفروق املالية امل�ستحقة.  

باإلزام  بال�سيب  االبتدائية  املحكمة  ق�ست  201م    6/  1/27 تاريخ   يف  اإنه  وحيث 

من  اعتبارا  رجعى  باأثر  العا�سرة  للدرجة  املدعية  برتقية  عليها  املدعى  ال�سركة 

2014/7/1م واإلزامها مببلغ �ستة اآالف وت�سعني رياال عمانيا م�ستحقاتها من تاريخ 

ا�ستحقاق الرتقية وحتى ٨/30 /201٥م وما ي�ستجد من م�ستحقات بواقع اأربعمائة 

وخم�سة وثالثني رياال عمانيا �سهريا اإىل تاريخ الرتقية الفعلية للمدعية.

ا�ستاأنفته  فقد  املتقدم   االبتدائي  باحلكم  �سدها  املحكوم  ال�سركة  قبول  ولعدم 

باال�ستئناف رقم    2016/49 عمايل ال�سيب .  

تنظر  التي  الدائرة  رئي�س  لرد  بطلب  العاملة  تقدمت  اال�ستئناف  نظر  ولدى 

اال�ستئناف قيد برقم    2016/1م ا�ستئناف ال�سيب حيث قررت املحكمة وقف نظر 

اال�ستئناف حلني الف�سل يف طلب الرد

وبجل�سة 1/29 /2017م ق�ست الدائرة املدنية برف�س طلب الرد .

بقبول  ق�سى  والذي  فيه  املطعون  احلكم  �سدر  2017/3/23م  بجل�سة  اأنه  وحيث 

برف�س  جمدا  والق�ساء  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء  املو�سوع  وفى  �سكال  اال�ستئناف 

الدعوى.

ولعدم قبول العاملة باحلكمني املتقدمني ال�سادر اأولهما يف طلب الرد وال�سادر ثانيهما 

يف الدعوى العمالية  فقد طعنت عليهما بطريق النق�س ب�سحيفتني اأودعتا اأمانة �سر 

هذه املحكمة يف 4/24/  2017م ووقعت من حمام مقبول اأمامها طلبت يف ختامهما 

احلكم بقبول الطعن �سكالاً لتقدميه يف امليعاد وفق االو�ساع املقررة وبنق�س احلكمني 

والق�ساء  ال�سيب  49 / 2016م عمايل  ملو�سوع اال�ستئناف  والت�سدي  فيهما  املطعون 
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برف�سه وتاأييد احلكم االبتدائي واحتياطيا اإعادة االأوراق ملحكمة ا�ستئناف ال�سيب 

املطعون  اإلزام  مع  مغايرة  بهيئة  جديد  من  الرد  طلب  وفى  اال�ستئناف  يف  لتق�سي 

�سدها بامل�ساريف.

وقد اأقيم الطعن على احلكم العمايل املطعون فيه على �سبب وحيد تنعى الطاعنة به 

عليه خمالفته القانون والبطالن لق�سائه باإلغاء احلكم االبتدائي ورف�س الدعوى 

وخمالفته تقريري اخلبريين املنتدبني يف الدعوى واللذين خل�سا اإىل اأحقيتها يف 

الرتقية للدرجة العا�سرة ل�سدور تو�سية من مديرها برتقيتها والتي رفعت للرئي�س 

التنفيذي مبا يدلل على اأحقيتها يف الرتقية.

وقد اأقيم الطعن على احلكم ال�سادر يف طلب الرد رقم  2016/1م  ا�ستئناف ال�سيب 

على �سبب وحيد تنعى به الطاعنة عليه خمالفته للمادة 164 من قانون االإجراءات 

املدنية والتجارية كون احلكم مل يذكر يف ديباجته طرفا الدعوى اإذ مل يذكر به 

اأنه مل حتدد جل�سة لنظر الطلب يبلغ بها االأطراف ومل ت�سمع  �سوى الطاعنة كما 

اأقوالهم كما اأنه مل يتم احلكم يف الطلب يف موعد ال يتجاوز �سهرا اإذ ق�سى به بعد 

ثالثة ا�سهر من تاريخ تقدميه  ومل يتل احلكم يف جل�سة علنية.                                   

وحيث نظر الطعن يف غرفة امل�سورة حيث قررت املحكمة ا�ستكمال اجراءات الطعن 

ا بالنظر. وقد اأعلنت املطعون �سدها ب�سحيفة الطعن للرد عليها فردت  كونه جديراً

ال�سركة املطعون �سدها بطلب رف�س الطعن.

املحكمــــة

 وحيث اإن الطعن ا�ستويف اأو�ساعه ال�سكلية ومن ثم كان مقبوال �سكال

وحيث اإنه عن مو�سوع الطعن وعن النعي على احلكم املطعون عليه ال�سادر يف طلب 

اإذا كان  اأنه يجوز رد القا�سي  1/ 2016م ا�ستئناف ال�سيب وملا كان املقرر  الرد رقم 

بينه وبني اأحد اخل�سوم عداوة �سخ�سية �سديدة او مودة متينة وثيقة يرجح معها 

اأن خ�سومة الرد هي خ�سومة من نوع  عدم ا�ستطاعته احلكم بغري ميل ومن املقرر 

خا�س تختلف يف طبيعتها واأطرافها ومو�سوعها واإجراءات رفعها ونظرها والف�سل 

فيها عن باقي الدعاوى واخل�سومات االأخرى فهي ال تت�سمن ادعاء بحق مطالب به 

من قبل �سخ�س معني ولي�س فيها خ�سوم يتنا�سلون يف هذا االدعاء اإثباتا اأو نفيا وكل 

ما يرمى اإليه طالب الرد منها هو منع القا�سي من نظر الدعوى لالأ�سباب التي اأوردها 
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القانون يف هذا ال�سدد على �سبيل احل�سر وقد اأحاطها امل�سرع ب�سمانات معينة راعى 

الرد بطلب يقدمه  ويتم  به  امل�سا�س  الق�ساء وعدم  اأ�سا�سا احلفاظ على هيبة  فيها 

طالبه الأمانة �سر حمكمة اال�ستئناف وحتدد لنظره جل�سة حيث يتم نظره يف غرفة 

امل�سورة وال حمل الإعالن القا�سي املطلوب رده باجلل�سة وال �سرورة حل�سوره كما ال 

يجوز �سماع خ�سم طالب الرد يف اخل�سومة االأ�سلية اإذ اأنه لي�س طرفا يف خ�سومة 

الرد وت�سدر املحكمة حكمها يف طلب الرد خالل �سهر من تاريخ التقرير وهذا امليعاد 

تنظيمي ال يرتتب علي خمالفته بطالن فلما كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد 

خل�س �سائغا اإىل رف�س طلب الرد املقدم من الطاعنة �سد رئي�س الدائرة التي كانت 

تنظر اال�ستئناف رقم 49 /2016 عمايل ال�سيب كون االأ�سباب التي �ساقتها طالبة 

البيان  اآنفة  الطاعنة  تثريها  التي  املناعي  كانت  ثم  ومن  للرد  �سببا  ت�سلح  ال  الرد 

خليقا  حمله  غري  يف  الطعن  ويكون  حملها  غري  يف  الرد  خ�سومة  لطبيعة  وبالنظر 

بالرف�س مع اإلزام الطاعنة امل�ساريف

 2016/49 رقم  اال�ستئناف  يف  ال�سادر  احلكم  على  الطاعنة  نعى  عن  اإنه  وحيث 

املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  كان  ملا  اأنه   ذلك  �سديد  غري  نعى  فهو  ال�سيب  عمايل 

اأن فهم الواقع يف الدعوى ووزن االأدلة فيها  واالأخذ بتقرير اخلبري اأو طرحه كل 

على  ق�ساءها  اأقامت  متى  املو�سوع  حمكمة  بها  ت�ستقل  التي  الواقع  م�سائل  من  ذلك 

اأ�سباب �سائغة لها معينها يف االأوراق وكان احلكم املطعون فيه قد خل�س �سائغا اإىل 

عدم اأحقية الطاعنة يف الرتقي للدرجة العا�سرة كونها مل ت�ستوف ال�سروط التي 

ت�سمنتها الئحة نظام العمل بال�سركة املطعون �سدها وكانت املحكمة م�سدرة احلكم 

مع  اتفاقهما  لعدم  الدعوى  يف  املقدمني  اخلربة  تقريري  طرحت  قد  فيه  املطعون 

مل  تو�سية  جمرد  على  والعتمادهما  �سدها  املطعون  بال�سركة  العمل  نظام  الئحة 

ترق حليز التنفيذ ومن ثم فاإن ما تثريه الطاعنة ال يعدو اأن يكون جدال مو�سوعيا 

اإلزام  مع  بالرف�س  خليقا  الطعن  معه  يكون  مبا  املحكمة  هذه  اأمام  اإثارته  ت�سح  ال 

االإجراءات  قانون  من   261  ,  1٨3 باملواد  عمال  الر�سوم  عدا  امل�ساريف  الطاعنة 

املدنية والتجارية , 10 من قانون العمل.

فلهذه االأ�سباب 

»حكمت املحكمة بقبول الطعن �سكالاً ويف املو�سوع برف�سه  مع اإلزام املطعون �سدها 

امل�ساريف عدا الر�سوم ».



– 1612 –



– 1613 –

الفهر�س التحليلي للمبادئ املدنية
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ال�سفحةاملبداأ املو�ســــــــــــــــــــــــــوع
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1403

اأحوال �سخ�سية -

تركة

تركة ) ديون- و�سايا-  اإرث- ق�سمة(  

امليت,  - على  التي  الديون  يف  الاً  اأوَّ تف�سل  اأن  املحكمة  على 

برتكة  يتعلق  حق  اأول  الأنه  الرتكة؛  جملة  من  وتخرجها 

امليت فاإن مل يثبت الدين تبني ذلك يف حكمها.

ا, وتق�سي  - �سرعاً كانت جائزة  اإن  الو�سايا  ا: تف�سل يف  ثانياً

اجلائز يف اإنفاذه, وتبطل الغري جائز وتبني ذلك يف حكمها.

ا: تق�سم الرتكة الباقية بعد اإخراج متعلقات الرتكة  - ثالثاً

اإن كانت تنق�سم على الورثة بعد تثمينها وم�ساورة الوراث 

ا والق�سم بينهم ر�سائية واإال حكماً

ح�سانة

الطعن رقم 2016/٥91م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/4/24م

ح�سانة ) اإ�سقاطها -�سروط (

عدم  - يف  االأم  زوج  حق  على  مقدمة  املح�سون  م�سلحة 

عند  ذلك  عليها  ا�سرتط  ولو  غريه,  من  الأبنائها  ح�سانتها 

الزواج ما دام مل يكن للولد حا�سن اإال اأمه؛ فدرء املف�سدة 

املادة  ن�س  مقت�سى  وذلك  امل�سلحة,  جلب  على  مقدم 

)٥٨/ب( من قانون االأحوال ال�سخ�سية.

الطعن رقم 2016/1م جل�سة يوم ال�سبت املوافق 16/

�أكتوبر/2016م

ح�سانة )م�سلحة املح�سون – عمل االأم – نفقة - تقدير(

عمل االأم طبيبة ال يتنافى مع مقت�سيات احل�سانة وبالتايل  -

ال ُي�سقط ح�سانتها الأبنائها.

140667

الفهر�س التحليلي للمبادئ املدنية
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تقدر النفقة يكون مبراعاة الو�سع االقت�سادي للبلد الذي  -

الذي  البلد  وفق  ولي�س  عليه  املنفق  املح�سون  فيه  يعي�س 

يعي�س فيه املنفق.

الطعن رقم 2016/216م جل�سة يوم االأحد املوافق 9/

اإبريل/2017م

ح�سانة ال�سغري )م�سلحة املح�سون -  ن�سوز الزوجة(.

اإكراه  - الأجل  ال�سغري  ح�سانة  باإ�سقاط  احلكم  يجوز  ال 

اأّن  ذلك  علة  الزوجية.  بيت  اإىل  الرجوع  على  الزوجة 

عن  بعيدا  املح�سون  م�سلحة  اإىل  فيها  ينظر  احل�سانة 

يف  االأم  حق  يبقى  ولذلك  الزوجني؛  بني  التي  اخلالفات 

م�سلحة  دامت  ما  نا�سزا  زوجةاً  كانت  ولو  قائما  احل�سانة 

املح�سون تقت�سي ذلك. 

الطعن رقم 2016/273م جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/

يونيو/2017م

اأحوال �سخ�سية )�سقوط احل�سانة(

الأفعال  - اأوممار�سته  للمح�سون  الدرا�سي  امل�ستوى  تدين 

منحرفة اأو اخلروج مع الرجال االأجانب اأو الظهور مبظاهر 

اأثر  ال تليق دليل على عدم �سالحية احلا�سن للح�سانة. 

ذلك احلكم باإ�سقاطها عنه.

الطعن رقم 2017/237م جل�سة يوم االأحد املوافق 4/

فرباير/201٨م

اأحوال �سخ�سية  )ح�سانة(

ال�سنية  - املدد  و  ال�سروط  على  مقدمة  املح�سون  م�سلحة 

املقررة وفق ن�س املادتني  )127-129( من قانون االأحوال 

ال�سخ�سية.

723

936

2179
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الطعن رقم 2017/206م جل�سة يوم االأحد املوافق 29/

اإبريل/201٨م

جواز ال�سفر

 اأحوال �سخ�سة )جواز املح�سون(

احلا�سن  - بحوزة  املح�سون  �سفر  جواز  يكون  اأن  االأ�سل 

هو  اال�ستثناء  ل�سخ�سيته.  املثبتة  امل�ستندات  من  لكونه 

بقاء اجلواز بيد ويّل املح�سون وذلك اإذا خيف اأن ي�سافر 

احلا�سن باملح�سون خارج البالد دون موافقه وليه.

الطعن رقم 2017/4م جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/

فرباير/201٨م

خلع

اأحوال �سخ�سيه )خلع(

ال ينعقد اخللع اإال بر�سا الزوج. اأثر خمالفة ذلك بطالن  -

اخللع.

الطعن رقم 2017/134م جل�سة يوم االأحد املوافق 26/

نوفمرب/2017م

زواج

عقد زواج ) تطليق(.

املنا�سب  - امل�سكن  توفري  وعدم  االإنفاق  يف  التق�سري  جمّرد 

النفقة  على  احل�سول  اأّن  ذلك  علة  للتطليق.  ا  �سبباً لي�س 

وامل�سكن املالئم ميكن حتقيقه بوا�سطة حكم يق�سي باإلزام 

الزوجة  حلق  الذي  ال�سرر  كون  يعني  ما  وهو  بهما  الزوج 

الزواج  اأّن عقد  الطالق, كما  اآخر غري  ب�سبيل  رفعه  ميكن 

رباط مقد�س قام باملوافقة والرتا�سي, ولذلك فاإّن حلَّه ال 

يكون اإال مبربرات قوية ووا�سحة وم�سروعة.

2٥9٨

1973

2147
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الطعن رقم 2016/101م جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/

دي�سمرب/2016م

اأحوال �سخ�سية) زواج  - اإذن – ويل - بطالن(

زواج املراأه بغري اإذن وليها اأثره بطالن عقد الزواج . -

الطعن رقم 2017/217م جل�سة يوم االأحد املوافق ٨/

اإبريل/201٨م

زوجه

�سكن

اأحوال �سخ�سيه )م�سكن (- اإثبات )اإقرار ـ حم�سر جل�سة(

امل�سكن امل�ستقل حق خا�س للزوجة على زوجها .  -

االإقرار الواقع مبح�سر اجلل�سة حجة على املقر وال يجوز  -

الرجوع عنه اأو اإنكاره وال يطعن عليه اإال بالتزوير

الطعن رقم 2017/1٥1م جل�سة يوم االأحد املوافق 17/

دي�سمرب/2017م

�سقاق

اأحوال �سخ�سيه )�سقاق(

الزوجني  - بني  الدعاوى  وتعدد  املحاكم  على  الرتدد  كرثة 

دليل على ال�سقاق  الذي هو �سبب للتطليق.

الطعن رقم 2017/٥٨م جل�سة يوم االأحد املوافق 11/

فرباير/201٨م

عدة

اأحوال �سخ�سيه )عدة(

جواز  - ذلك  اأثر  بها.  املدخول  غري  املطلقه  على  عدة  ال 

زواجها مبجرد �سدور حكم نهائي بتطليقها

310

2493

14٥4

2076



ال�سفحةاملبداأ املو�ســــــــــــــــــــــــــوع

– 1619 –

الطعن رقم 2017/132م جل�سة يوم االأحد املوافق 24/

دي�سمرب/2017م

ع�سل

دعاوى )ع�سل - اخت�سا�س( 

�سحة املراجعة من عدمها والنظر يف التزويج بعد طالق  -

الثالث خارج عن اخت�سا�س دائرة الع�سل باملحكمة العليا.

الدعوى رقم 2017/14م )الع�سل (جل�سة يوم االأحد 

املوافق ٥/فرباير/2017م

طالق

 – – نفقة )معتدة  – مهر(  – تعوي�س )رد  تطليق )�سقاق( 

طالق بائن( – متعة )بائن( 

برد  - لل�سقاق  املطلقة  الزوجة  باإلزام  تق�سي  اأن  للمحكمة 

املهر الذي قب�سته للزوج. �سرط ذلك اأن يثبت باأّن ال�سقاق 

اأو اأكرثه كان منها.

ال ت�ستحق املطلقة لل�سقاق نفقة املتعة. علة ذلك اأّن املتعة  -

�سرعت لتطييب خاطر املراأة املطلقة وهذه العلة معدومة 

يف املراأة التي �سعت بنف�سها للطالق.

الطعن رقم 2016/73م جل�سة  يوم االأحد املوافق 22/

يناير/2017

التعوي�س )طالق -تخلف الزوج عن ح�سور حفل زواج – عدم 

علم بالطالق( 

التعوي�س عن عدم ح�سور  - للزوجة املطلقة قبل الدخول 

تعلم  تكن  مل  اأنها  ثبت  ما  متى  املقرر  الزواج  حفل  زوجها 

بالطالق.

13٥0

٥17

414
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الطعن رقم 2016/209م جل�سة يوم االأحد املوافق 26/

مار�س/2017م

اأحوال �سخ�سية )طالق ـ �سبق الف�سل(

بحث ن�سبة االإ�ساءه من قبل الزوج اأو الزوجة �سرط الزم  -

ال�سخ�سية  االأحوال  املاده )107( من قانون  ن�س  الإعمال 

عليه  يرتتب  الن�سبة  هذه  حتديد  عن  املحكمة  واإغفال 

اخللل يف الق�ساء ب�سقوط ال�سداق املوؤجل اأو حتديد مقدار 

املهر املقبو�س الواجب رده.   

الدفع ب�سابقة الف�سل يف دعاوى االأحوال ال�سخ�سية لي�س  -

له حمل الأنها من الدعاوى املتجددة. 

الطعن رقم 2017/60م جل�سة يوم االأحداملوافق 24/

دي�سمرب/2017م

اأحوال �سخ�سية  )تطليق للمر�س(

ثبت  - اإذا  املر�س  من  للعالج  �سنة  مهلة  الزوج  اإعطاء  يجب 

بف�سخ  املحكمة تق�سي  فاإن  ال�سفاء  مر�سه ويف حالة عدم 

النكاح بناء على طلب الزوجة.

 اإخبار الزوج لزوجته قبل الزواج اأنه مري�س وقبولها به  -

زوجا على الرغم من مر�سه اأثره عدم �سماع دعواها ف�سخ 

املر�س  وتتحمل تبعات موافقتها  ب�سبب ذات  النكاح  عقد 

على االرتباط به.

الطعن رقم 2017/1٥0م جل�سة يوم االأحد املوافق 21/

يناير/201٨م

ق�سمة

ق�سمة )اخت�سا�س( 

النزاع املتعلق بق�سمة تركة الهالك فيما ظهر من اأموال مل  -

619

1٥٥٨

1٨70
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تكن معلومة لدى اإبرام عقد التخارج تخت�س بنظر دائرة 

املحكمة ال�سرعية ولي�ست الدائرة املدنية.

الطعن رقم 2017/49م جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/

يونيو/2017م

نفقة

اأحوال �سخ�سيه )نفقة متعة ـ تقدير النفقة(

حرمان املطلقة من نفقة املتعة ب�سبب ن�سوزها قبل الطالق  -

لي�س له  اأ�سا�س م�سروع.

�سريطة  - املو�سوع  حمكمة  اإطالقات  من  النفقه  تقدير 

التحري والبحث عن �سعة املنفق وحاجة املنفق عليه.

الطعن رقم 2017/9٨م جل�سة يوم االأحد املوافق 29/

�كتوبر/2017م

اأحوال �سخ�سية )نفقة عدة(

ت�ستحق املطلقه نفقة العدة بغ�س النظر عن نوع الطالق  -

االأحوال  قانون  من   )٥3  ( املادة  ن�س  لعموم  وذلك 

ال�سخ�سية.

الطعن رقم 2017/232م جل�سة يوم االأحد املوافق 20/

مايو/201٨م

 دفع

دفع )حجية االأمر املق�سي به( – حق ال�سكن )توزيع(  

ينطبق  - ال  االإداري  الق�ساء  ملحكمة  النزاع  باإحالة  احلكم 

الف�سل فيها؛  ل�سبق  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى  عليه 

الأنه مل يتناول الف�سل يف املو�سوع واإمنا هو حكم اإجرائي 

فال تنطبق عليه �سروط الدفع املذكور.

٨29

1144

26101
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الطعن رقم 2016/70م جل�سة يوم االأحد املوافق 1٨/

دي�سمرب/2016م

دفع )اخت�سا�س قيمي( 

تتعلق  - التي  الدفوع  من  القيمي  االخت�سا�س  بعدم  الدفع 

عليها  حالة  اأي  يف  اإبداوؤه  يجوز  الذي  العام  بالنظام 

وعليه يتعنّي بطالن احلكم للمادة 14 من امللحق للمر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2003/67م املتعلق بتطبيق للقانون املوحد 

للجمارك واملادة 162 البندين 3 ,4 من ذات القانون.

الطعن رقم 2017/470م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

201٨/2/13م

دفع – عقد – حتكيم

اتفاق طريف العقد على �سرط التحكيم يلزم حمكمة املو�سوع 

اأن حتكم بعدم قبول الدعوى . �سريطة اأن يدفع بهذ ال�سرط 

من   )13( املادة  لن�س  ا�ستنادا  دفاع  اأو  طلب  اأي  اإبداء  قبل 

قانون التحكيم.

الطعن رقم 2016/64م   جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

2016/10/19 م

اإثبات

اإثبات )بينة(

بينات  - جميع  اإهدار  عليه  يرتتب  احلا�سمه  اليمن  توجيه 

من طلب توجيهها.

الطعن رقم 2017/24٨م جل�سة االأحد املوافق 11/

فرباير/201٨م

اإثبات )العلم ـ تقادم(

االأ�سل عدم العلم بالت�سرفات القانونية اذا وقعت يف غيبة  -

26

2391367

2٥01367
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ال�سخ�س وال�سكوت ال يعترب قرينه على العلم بها ومدعي 

العلم يقع عليه عبء االإثبات وفق االأو�ساع املقرره قانونا .

االأو�ساع  - وفق  اإال  التقادم  عليها  يرد  وال  تبقى  احلقوق 

املقرره قانونا  . 

الطعن رقم 2017/291م جل�سة يوم االأحد املوافق 20/

مايو/201٨م

اإثبات )قرائن -  ا�ستدالل( 

ت�ستخل�س  - نتائج  القرائن  اأن  ال�سرعية  القواعد  يف  املقرر 

واقعة  من  القا�سي  تقدير  اأو  القانون  اأو  ال�سريعة  بحكم 

معروفة لال�ستدالل على واقعة غري معروفة, ومن القواعد 

الفقهية اأّن القول قول من يدل احلال على �سدقه ل�سعفه 

اأو قوته.

الطعن رقم 2017/66م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/6/19م

اإثبات - ميني متممة )توجيه- �سروط( 

للمحكمة يف اأية حالة كانت عليها الدعوى اأن توجه اليمني  -

من  اخل�سومة  على  منطبقة  تراها  التي  بال�سيغة  املتممة 

تلقاء نف�سها.

الطعن رقم 2017/6٥٥م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/11/12م

اإثبات )كتابة- عك�س- جتارة( 

يجوز اإثبات عك�س ما ا�ستمل عليه دليل كتابي اأو اإثبات ما  -

يجاوز هذا الدليل بكافة طرق االإثبات باملواد التجارية 

ك�سهادة ال�سهود.

27104

٥٨230

10143٨
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الطعن رقم 2017/6٥7م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق201٨/1/30م

اإثبات) �سهادة- ن�ساء- ترجيح – تربير( 

اأن  - دون  اإليهم  ا�ستمعت  من  �سهادة  املحكمة  رجحت  اإذا 

�سيما  �سائغة  اأ�سباب  لذلك  ت�سوق  اأن  ودون  ذلك  تربر 

اأن  كما  �سدها  املطعون  لدى  العامالت  من  ال�ساهدات  واأن 

�سهادتهن مل يكتمل بها ن�ساب ال�سهادة كونهن ثالث ن�ساء.

الطعن رقم 2017/1٨٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/1/22م

اإثبات – اإخالء 

عبء اإثبات االإخالء يقع على عاتق امل�ستاأجر.

الطعن رقم 2016/10م  جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

2016/10/19 م

اإخالء – عقد اإيجار )اإخالء - حاجة ما�سة –اإثبات(

للموؤجر طلب اإخالء العني املوؤجرة قبل انتهاء العقد اذا اراد 

�سغلها بنف�سه او زوجه او اأقاربه من الدرجة االأوىل .

عاتق  على  تقع  العقار  ل�سغل  املا�سه  احلاجة  اإثبات  عبء 

املوؤجر  .

الطعن رقم 2016/1٥٥م  جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

2017/2/1 م

اإخالء)رجوع- �سروط( 

ال ي�سرتط ملمار�سة حق الرجوع للماأجور حتقق التماثل يف  -

هذه احلالة اأن تتحد العني املوؤجرة مع مثيالتها املوؤجرات 

يف نف�س املكان واإمنا يكفي يف ذلك اأن تتوافر اأوجه التماثل 

بينهما ولو اختلفتا من حيث املوقع وعدد الوحدات على 

22٨1216

27٨1٥04

2491363

2601419
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اأن يراعى ما قد يوجد ينهما من فروق موؤثرة على حتديد 

مقدار االأجرة.

الطعن رقم 2016/196م  جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

2017/11/٨ م

اأجر

 – تعديل    ( اأجر  الئحة(-    - – عقد  )حتديد  عامل  اأجر 

حتديده–  كيفية   – العامل  اأجر   – -عمل  �سلطة  ق�ساء- 

�سلطة املحكمة فى حتديد االأجر( 

اأو عقود العمل  - يحدد اأجر العامل يف عقد العمل الفردي 

املن�ساأة  اأو  امل�سنع  اأو  ال�سركة  لوائح  حتدده  اأو  اجلماعية 

اأدنى لالأجر  امل�سرع لتنظيمه بو�سع حد  واأنه قد يتدخل 

�سواء االأ�سا�سي اأو ال�سامل اأو بتقرير عالوة معينة كالعالوة 

الدورية, ومن ثم فال ميكن تعديل اأجر العامل اأو اأي عن�سر 

من عنا�سره اإال باتفاق الطرفني.

ال ميلك الق�ساء �سلطة تعديل االأجر اإال اإذا قل عن احلد  -

بني  العمل  �ساحب  ي�ساو  مل  اإذا  اأو  قانونا  املقرر  االأدنى 

عماله يف االأجر على نحو ما جرى به حكم املادة )11( من 

)2003/3٥م(  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العمل  قانون 

والتي توجب علي رب العمل امل�ساواة بني عماله يف االأجر 

امل�ساواة  العمل و�سروطه فمناط هذه  حال اتفاق طبيعة 

ظروف  يف  ويعملون  واحدة  موؤ�س�سة  يف  العمال  يكون  اأن 

مماثلة وتت�ساوي موؤهالتهم و�سروط عملهم املتفق عليها. 

الطعن رقم 2017/427م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/2/12م

اإجراءات

2621430

2٨71٥40
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اإجراءات  ) حكم ـــ ا�سم (

اأن  - �سريطة  يبطله  ال  احلكم  �سدر  يف  اخل�سم  ا�سم  اإغفال 

تت�سمن اأ�سباب احلكم اال�سم ال�سحيح للخ�سم. 

الطعن رقم 2017/104م جل�سة يوم االأحد املوافق 1٥/

�أكتوبر/2017م

اإجراءات )�سابقة ف�سل(

الدفع ب�سابقة الف�سل يف الدعوى ي�ستوجب توافر �سرطني:  -

1- �سدور حكم قطعي حائز لقوة االأمر املق�سي به  -

من  - النظر(  وحمل  )ال�سابقه  الدعويني  بني  الرتابط   -2

حيث االأطراف واملو�سوع وال�سبب .

الطعن رقم 2016/23م جل�سة يوم االأحد املوافق 7/

مايو/2017م

اإجراءات - م�ساألة قانونية )تعريف(

على املحكمة االأدنى اأن تلتزم بامل�ساألة القانونية التي من  -

اإليها. يراد بامل�ساألة  اأجلها اأحالت املحكمة العليا الدعوى 

العليا  املحكمة  اأمام  ُطرحت  التي  امل�ساألة  تلك  القانونية 

اإليها  واأبدت راأيها فيها؛ بحيث ميتنع على املحكمة املحال 

امل�سا�س بذلك.

الطعن رقم 2017/6٥٥م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/11/12م

اإجراءات

عدم اإعالن اخل�سوم مبواعيد اجلل�سات وتاأريخ حجز الدعوى 

للحكم يرتتب عليه البطالن احلكم.

1039

2٨10٨
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الطعن رقم 2016/9٨م  جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

2016/11/30 م

�سهادة) قدح- رد- نق�س( 

كون  - من  لل�سهود  الـموجه  للقدح  الـمحكمة  التفات  عدم 

اأحدهما �سقيق الـمطعون �سده والثاين يعمل لديه )وهي 

فيه  وجيه  قانوين  قدح  وهو  لـمخدومه(  خادم  �سهادة 

اإهدار حلق الدفاع ومن �ساأنه التاأثري على وجه الف�سل يف 

الدعوى وبالتايل ي�سم حكمها بالعوار الـموجب للنق�س.

الطعن رقم 2016/216م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/11/1م

�سهادة )واحد – ن�ساب(

�سهادة ال�سخ�س الواحد ال ميكن التعويل عليها كاأ�سا�س 

للحكم يف الدعوى كونها �سهادة غري مكتملة الن�ساب املقرر 

�سرعا وقانونا.

الطعن رقم 2016/137م   جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

2017/1/4 م

اإجازة

 – االإجازات  ر�سيد  مقابل   – عمل  خدمة-  حق-   ( اإجازة 

�سرط ا�ستحقاقها –م�سى �ستة اأ�سهر على بدء العمل( 

للعامل احلق يف ر�سيده من االإجازات اإذا ترك العمل بعد  -

م�سى �ستة اأِ�سهر من تاريخ التحاقه بالعمل ملا كان ذلك وكان 

ا�ستحقاقه  النظر وق�ست بعدم  املحكمة قد خالفت ذلك 

نظرا اإىل اأن مدة خدمته مل ت�سل العام مبا يجعله خمالف 

للقانون مبا ي�ستوجب نق�س احلكم.

للعامل الذى اأم�سى �ستة اأ�سهر فى العمل احلق فى االإجازة  -
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اأن العامل  ال�سنوية طبقا لن�س املادة )61( عمل واالأ�سل 

دون  العامل  عمل  اأنتهى  فاإذا  عينا  اإجازاته  على  يح�سل  

باإداء مقابلها  العمل  القيام بتلك االإجازات يلتزم �ساحب 

للعامل. 

الطعن رقم 2016/٨43م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/1/22م

اإجراء

اإجراء )بطالن- ن�س( 

يكون االإجراء باطالاً اإذا ن�س القانون �سراحة على بطالنه  -

وال يحكم بالبطالن رغم الن�س عليه اإذ ثبت حتقق الغاية 

من االإجراء. 

الطعن رقم 2017/672م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

201٨/4/10م

اأجل

اأجل )تقادم- �سقوط( 

االأجل الوارد يف املادة )262( بحري هو اأجل تقادم ولي�س  -

اأجل �سقوط ولئن مل تن�س هذه الـمادة على القواطع التي 

تطراأ على ذلك االأجل فاإّن قواعد االنقطاع الواردة بقانون 

الـمعامالت الـمدنية ت�سري عليه.

الطعن رقم 2016/6٨6م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2017/4/11م

اخت�سا�س

اخت�سا�س )والئي- دفع – مت�سك( 

بنظر  - ا  والئيًّ املحكمة  اخت�سا�س  بعدم  الدفع  كان  متى 

الدعوى قد �سبق طرحه على املحكمة االبتدائية وق�ست 

276149٥

2431311

207109٥
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ال�سق من احلكم فقد  الطاعنة هذا  ت�ستاأنف  برف�سه ومل 

اأ�سبح احلكم يف خ�سو�سه نهائيااً وحينئذ ال يجوز التم�سك 

بهذا الدفع اأمام املحكمة العليا.

الطعن رقم 2017/1014م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/1/1٥ م

اخت�سا�س )مكاين - معيار – بطاقة �سخ�سية( 

املرجع يف حتديد االخت�سا�س املكاين هو عنوان الطاعن  -

ببطاقته ال�سخ�سية.

الطعن رقم 2017/421م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق201٨/1/30م

اخت�سا�س )منازعة – كهرباء( 

قطاع  - وتخ�سي�س  تنظيم  قانون  من   )21( املادة  ن�س 

ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  به  املرتبطة  واملياه  الكهرباء 

واإمنا  اإدارية  لي�ست  قرارتها  ثم  ومن  رقم)2004/٨7م( 

القرار املطعون عليه نا�سئ عن تطبيق قانون القطاع امل�سار 

االبتدائية  للمحكمة  بنظره  االخت�سا�س  فينعقد  اإليه 

بدائرة ثالثية وفق ن�س املادتني )123, 12٥( من قانون 

قطاع الكهرباء واملياه فيكون احلكم املطعون فيه قد خالف 

الثابت باالأوراق وهو ما يعيبه ويوجب نق�سه.

الطعن رقم 2017/٨٨7م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق201٨/3/6م

اخت�سا�س حملي )عمل جتاري( 

للمحكمة  - التجاري  العمل  يف  الـمحلي  االخت�سا�س  يكون 

التي يقع بدائرتها موطن الـمدعى عليه اأو حمل جتارته اأو 

للمحكمة التي مت االتفاق ونّفذ كليااً اأو جزئيااً بدائرتها اأو 

7027٨

2301223

2371267
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للمحكمة التي يجب تنفيذ االتفاق يف دائرتها وللمدعي 

اأي  اأمام  اأن يرفع الدعوى  اخليار بني الـمحاكم الثالث له 

منها.

الطعن رقم 2017/4٨٨م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

201٨/2/6م

االإجراءات   اإلغاء  وطلب  التظلم   - الهروب  بالغ  اخت�سا�س) 

الق�ساء  بها   يخت�س   – اإدارية  خ�سومة    - علية  املرتتبة 

االإداري(.

االإداري  - الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )6( باملادة  املقرر  اإن 

اأنه )تخت�س حمكمة الق�ساء االإداري دون غريها بالف�سل 

التي  1.....2-الدعاوى  ومنها  االإدارية  اخل�سومات  يف 

يقدمها ذوو ال�ساأن مبراجعة القرارات االإدارية النهائية. 

اأن  )2001/9٥م(  رقم  الوزاري  بالقرار  املقرر  اأن  كما 

جلهة العمل اعتماد بالغات الهروب عن العمال الوافدين 

الف�سل يف  �سلطة  لها  , كما  العمل  اأ�سحاب  بها  التي يتقدم 

الذي  الزمني  القيد  خالل  العامل  يرفعه  الذي  التظلم 

الذي  االإلغاء  طلب  وكذلك  ال�سوابط  ذات  عليه  ن�ست 

يتقدم به �ساحب العمل بعد اعتماد البالغ خالل ثالثني 

ما تتخذه اجلهة  اأن  ذلك  وموؤدى  اعتماده  تاريخ  من  يوما 

االإدارية من رف�س للتظلم اأو قبوله اأو رف�س لقيد االإلغاء 

اأو قبوله اأو اعتماد بالغ الهروب وت�سجيله يف النظام فهي 

اأعمال حتمل مقومات القرار االإداري الذي هو يف االأ�سا�س 

ال�سلطة املخت�سة واأ�سحاب امل�سلحة  اإدارية بني  خ�سومة 

الطعون  بنظر  االإداري  الق�ساء  اخت�سا�س  ذلك  وي�ستتبع 

قانون  يف  عليه  من�سو�س  هو  ح�سبما  القرارات  تلك  على 

23٨1270
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حمكمة الق�ساء االإداري فما تقوم به وزارة القوى العاملة 

من اإجراءات ح�سب القرار الوزاري ال�سالف الذكر اإعمال 

املركز  يف  التدخل  منها  االأطراف  يطلب  اأن  بعد  �سلطتها 

الذي يريد اأن يخلقه �ساحب العمل اأو ينفيه العامل فهي 

ت�سدر قرارا اإداريا له مقومات اخل�سومة االإدارية عندما 

عدم  اأو  البالغ  اإلغاء  طلب  اأو  منه  العامل  تظلم  ترف�س 

اعتماده وت�سجيله يف النظام ومن ثم يظل النزاع خ�سومة 

اإدارية بني اأ�سحاب امل�سلحة ووزارة القوى العاملة يخت�س 

بالف�سل فيه الق�ساء االإداري واإذ خالف احلكم املطعون فيه 

هذا النظر فقد اأخطاأ يف تطبيق القانون و�سابه الق�سور يف 

الت�سبيب والف�ساد يف اال�ستدالل مما يتعني نق�سه.

الطعن رقم 2017/61٥م 

اإخطار

اإخطار 

العقد  - انتهاء  قبل  املوؤجر  باإخطار  امل�ستاأجر  قيام  عدم 

عقد  ا�ستمرار  يف  رغبته  بعدم  االأقل  على  اأ�سهر  بثالثة 

االإيجار اأثر ذلك جتدد العقد تلقائيا ملده مماثله .

الطعن رقم 2016/102م  جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

2016/11/2 م

اإخطار

االإخطار املعترب قانونا الإنهاء العقد هو االإخطار الكتابي  -

تنظيم  قانون  من   )1( )6(مكررا  املادة  لن�س  ا�ستنادا 

امل�ساكن  وم�ستاأجري  مالك  بني  للعالقة  املنظمة  االأحكام 

واملحال التجارية وال�سناعية .

2921٥61

2٥21376
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الطعن رقم 2016/3٥م  جل�سة االأربعاء املوافق 

2016/11/30 م

اإدعاء عام

ادعاء عام ) قرار – حفظ(

القرار ال�سادر عن االدعاء العام بحفظ الدعوى العمومية  -

الذي بني على اأن اال�ستباه باملتهم كان نتيجة تعجل وعدم 

الإثبات  يكفي  ال  التجاري  باملركز  املعنيني  قبل  من  تب�سر 

التع�سف.

الطعن رقم 2016/1421م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/2/27م

اأر�س

اأر�س )تق�سيم - �سروط( 

يجوز تق�سيم االأرا�سي �سريطة توافر ال�سوابط االآتية: -

 1- اأن يكون لكل قطعة اأر�س مدخل مبا�سر من حرم اأحد 

ال�سوارع اخلا�سة بالتق�سيم بعر�س ال يقل عن )1٥م2( والتي 

الأن  املو�سوعي؛  اجلدل  باب  من  وهذا  قبل,  من  قائمة  كانت 

ال�سيء على ما اأ�س�س ال على ما اأدرك فال يرجع القانون باأثر 

رجعي.

 2- اأال تزيد ن�سبة خ�سم امل�ساحة املخ�س�سة للخدمات عن 

)30%( من امل�ساحة الكلية لقطعة االأر�س املراد تق�سيمها.

الطعن رقم 2016/٥76م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/11/14م

اأر�س )متلك - مواطن خليجي( 

لالأرا�سي  - وغريهم  اخلليج  دول  مواطني  متلك  يجوز  ال 

اأن القانون حدد  التجارية واأما الدفع املبدى من الطاعن 

2٥6139٨

4919٥

11٥٥27
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اأربع �سنوات للبناء واالإعمار فذلك اإذا كانت امللكية �سادرة 

با�سم الطاعن اأما اإذا مل ينقل البيع ب�سند امللكية يف ال�سجل 

العقاري فاإنه ال ينطبق عليه ذلك القانون.

الطعن رقم 2016/1302م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/2/27م

اأرو�س

اأرو�س )اأنثى – وجه – م�ساعفة – ماأمومة – �سرر – جمال( 

امل�ستحق  - التعوي�س  ب�سعف  الوجه  اإ�سابات  عن  يعّو�س 

لذات االإ�سابة فيما عدا الوجه. علة ذلك وقوع الوجه يف 

الراأ�س الذي به التحّكم على �سائر االأع�ساء.

زيادة  - يقت�سي  االأنثى  وجه  يف  واقعة  االإ�سابة  كون 

ا لزيادة ال�سرر عليها مقارنة بالرجل. علة  التعوي�س نظراً

باالعتبار  ا  �سرراً اأعظم  املراأة  يف  الوجه  ت�سوهات  اأّن  ذلك 

اجلمايل واالجتماعي.

املاأمومة هي االإ�سابة التي و�سلت اإىل ال�سفاق الذي بني املخ  -

وت�ستحق  �سغرية  بن�سبة  الو�سول  كان  ولو  الراأ�س  وعظام 

التعوي�س عنها بثلث الدية. 

الطعن رقم 2017/1066م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/12/24م

اأرو�س )تقدير– عالج خارج ال�سلطنة( 

م�ساريف عالج امل�سرور خارج ال�سلطنة ال ُتلَزم بها �سركة  -

التاأمني اإال اإذا ُوجد ما يثبت تعّذر عالجه داخل ال�سلطنة 

بتقرير من وزارة ال�سحة عمال باأحكام وثيقة التاأمني.

136647
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الطعن رقم 2017/٨71م جل�سة يوم االأحد املوافق 

201٨/4/29م

اإ�ستقالة

عمل-  ا�ستمرار-   ( ا�ستقالة   – تعريف(  )ا�ستقالة-  عامل 

انهاء- عالقة-عمل – انتهاء عقد العمل باال�ستقالة – اأثرها 

فيها(   الرجوع  – حق 
العمل  - رابطة  يقطع  اأن  يف  للعامل  حق  هي  اال�ستقالة 

عليه  يرتتب  العامل  جانب  من  اإرادي  عمل  فهي  اختيارااً 

مكتوبااً  �سريحااً  �سحيحااً  �سدر  طاملا  العمل  عالقة  انتهاء 

وكان نهائيااً.

ا�ستمرار العامل يف العمل بعد تقدمي اال�ستقالة مبا موؤداه  -

قبل  �سراحة  عنها  عدل  اأنه  كما  العمل  عالقة  ا�ستمرار 

قبولها ومن ثم فاإن اإنهاء خدمة العامل ا�ستنادااً اإليها يكون 

غري م�سروع واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه 

يكون قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب 

نق�سه.

الطعن رقم 2017/٥٨6م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/2/12م

ا�ستقالة ) تعريف- اآثار- عدول(

العمل  - رابطة  يقطع  اأن  يف  للعامل  حق  هي  اال�ستقالة 

عليه  ويرتتب  العامل  جانب  من  اإرادي  عمل  فهي  اختيارااً 

مكتوبا  �سريحا  �سحيحا  �سدر  طاملا  العمل  عالقة  انتهاء 

وكان نهائيا.

مل ينظم قانون العمل اأمر العدول عن اال�ستقالة ومل يحدد  -

لذلك ميعادااً فاإنه يرجع يف ذلك اإىل القواعد العامة, فلما 

110٥01
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كان ذلك وكانت اال�ستقالة على هدى ما �سلف حق للعامل 

له اأن ي�ستعمله متى �ساء وينبني عليه انتهاء عالقة العمل 

مبجرد تقدميه )اال�ستقالة( اإال اإذا عدل عنها قبل قبولها 

مل  دامت  ما  اال�ستقالة  عن  العدول  يف  احلق  اأذن  فللعامل 

تقبل من جانب رب العمل . 

الطعن رقم 2017/634م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/4/9م

اإ�ستئناف

ا�ستئناف )اأ�سباب- غاية( 

اال�ستئناف  - باأ�سباب  �سده  امل�ستاأنف  اإعالم  امل�سرع  ق�سد 

حتديد  يق�سد  ومل  بها  لي�سلم  اأو  عليها  الرد  من  ليتمكن 

ما  اأ�سبابه  اإىل  ي�سيف  اأن  وللم�ستاأنف  اال�ستئناف  نطاق 

�ساء من االأ�سباب اأو اأن يعدل عنها اأثناء جل�سات املرافعة 

�سحيفة  خلو  اأن  على  ا�ستقر  املحكمة  هذه  ق�ساء  اأن  كما 

اال�ستئناف من االأ�سباب لتعذر االطالع على م�سودة احلكم 

ال يرتب البطالن ب�سرط اإمكانية فهم الطلبات.

الطعن رقم 2017/1497م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/10/9 م

ا�ستئناف )�سحيفة – بطالن – اأ�سباب( 

بطالن �سحيفة اال�ستئناف خللوها من االأ�سباب هو بطالن  -

الدفع  اأو  للمو�سوع  التعر�س  التم�سك به قبل  ن�سبي يجب 

بعدم القبول.

الطعن رقم 2017/1113م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/1/1٥ م

ا�ستئناف )�سيغة- حمام- توقيع(

2931٥66
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مقت�سبة  - ب�سيغة  ورودها  يبطلها  ال  اال�ستئناف  �سحيفة 

اأو موجزة طاملا ظهرت فيها الطلبات وكانت تفي بالغر�س 

املطلوب من اأ�سباب اال�ستئناف وحتققت الغاية منه.

ال يوجد ن�س قانوين �سريح يف قانون االإجراءات املدنية  -

حمام  من  ا  موقعاً اال�ستئناف  يكون  اأن  يوجب  والتجارية 

ولو اأراد القانون ذلك لذكر ذلك �سراحة كما هو ال�ساأن يف 

املادة )17( من القانون االإداري.

الطعن رقم 2016/4٥0م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/12/26م

ا�ستئناف )حجز- مد – اآثار( 

اأجله  - ثم  باحلكم  للنطق  اال�ستئناف  يف  الدعوى  حجز 

للمرة الثانية والتي �سدر فيها احلكم مل يرتب �سيئا على 

من  املادة )167(  املحددة يف  واملدة  فيها  ما جاء  خمالفة 

قانون االإجراءات هي م�ساألة تنظيمية ال يرتتب البطالن 

على اإغفالها.

الطعن رقم 2017/672م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

201٨/4/10م

الطلب  – ال يزال  – اأثره  – اغفال  ا�ستئناف )طلب - حكم 

املغفل مطروحا على حمكمة اول درجة( 

اإن الطلب الذي تغفله حمكمة اأول درجة ال يجوز الطعن  -

يطرح  مل  اخلربة  �سهادة  طلب  اأن  وطاملا  باال�ستئناف  فيه 

اأمام حمكمة اأول درجة فاإنه ميتنع على حمكمة اال�ستئناف 

اال�ستئنايف هذا  واإذ خالف احلكم  الطلب  لذلك  التعر�س 

النظر فاإنه خالف �سحيح القانون وهو جدير باالإلغاء يف 

هذا ال�سق والق�ساء جمددااً برف�س هذا الطلب عمال باملادة 

123٥77
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)260( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية .

اغفال الطلبات ال ت�ستنفذ به حمكمة اأول درجة واليتها  -

فى نظر الطلب املغفل وال يجوز الطعن عليه باال�ستئناف 

مراعاة ملبداأ التقا�سي على درجتني. 

الطعن رقم 2016/727م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/12/31م

ا�سم

ا�سم )�سفة- خطاأ- بطالن( 

الذي  - و�سفاتهم  اخل�سوم  اأ�سماء  يف  اخلطاأ  اأو  النق�س  اإن 

وات�ساله  اخل�سم  حقيقة  يف  الت�سكيك  �ساأنه  من  لي�س 

خطاأ  اأو  نق�سااً  يعترب  ال  الدعوى,  يف  الـمرددة  باخل�سومة 

مما يرتتب عليه البطالن وفقااً لن�س املادة )3/172( من 

قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

الطعن رقم 2017/٥4٨م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

201٨/3/13م

اأ�سواق عامة

اأ�سواق عامة )اخت�سا�س – ق�ساء اإداري( 

االأ�سواق العامة التي تقيمها الدولة اأو االأ�سخا�س العامة  -

والـمرافق  االأموال  من  تعترب  للدولة  التابعة  االأخرى 

غرفة  منفعة  مبنح  العقد  اإبرام  فاإّن  وبالتايل  العامة 

الـماألوفة  غري  فيه  الواردة  وبال�سروط  للطاعنة  التربيد 

يف العقود الـمدنية فهو ينطوي على عقد اإداري وبالتايل 

االإدارية  اجلهة  اإرادة  تاأويل  العادي  للق�ساء  يكون  فال 

الـم�سرفة على ت�سيري ال�سوق الراف�سة لتجديد العقد على 

اأ�سا�س انتفاء حتقيق الـم�سلحة العامة يف جتديده ويخرج 

27414٨7
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الق�ساء  التدخل يف اخت�سا�س  العادي  الق�ساء  عن والية 

االإداري.

الطعن رقم 2016/٥04م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2017/4/26م

اإ�سابات

اإ�سابات )جائفة – عملية( 

وجود  - جائفة  اعتبارها  اأجل  من  االإ�سابة  يف  ي�سرتط  ال 

اأثبت  ما  فمتى  للجوف؛  الو�سول  اأجل  من  خارجي  جرٍح 

املخت�سون و�سول ال�سرر للجوف �سدق على االإ�سابة و�سف 

اجلائفة.

ال يوجد تعوي�س حمّدد للعملية اجلراحية. علة ذلك اأن  -

تعوي�س العملية يعتمد على مو�سعها؛ فما و�سل للجوف من 

جراحة ا�ستحق التعوي�س باأر�س اجلائفة, وما و�سل للمخ 

تثبيت  عملية  ت�ستحقه  ما  واأقل  الدامغة,  اأر�س  ا�ستحق 

الك�سور ثالث مو�سحات, وهكذا.

الطعن رقم 2017/90٥م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/12/24م

اإعالن

اإعالن) ن�سر- �سرط( 

يلجاأ اإىل االإعالن بالن�سر عند تعذر الو�سول اإىل املدعى  -

م�سيبا  فيه  املطعون  احلكم  معه  يكون  الذي  االأمر  عليه 

�سبب  وهذا  اال�ستئناف  يف  احلق  ب�سقوط  ق�سى  عندما 

كاٍف لنق�سه دون احلاجة اإىل بحث االأ�سباب االأخرى من 

الطعن.

2111113
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الطعن رقم 2016/1124م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/12/19م

اإعالن )ن�سر- �سروط(

طريق  - هو  اإمنا  ال�سحف,  يف  الن�سر  بطريق  االإعالن  اإن 

ا�ستثنائي, ق�سد به مواجهة ظروف معينة, ت�سبح يف ظلها 

اأية حماولٍة الإعالن اخل�سم بالطرق االأخرى غري جمدية, 

ما مل  الطريق اال�ستثنائي,  �سلوك هذا  َثمَّ فال يجوز  ومن 

ت�ستنفذ كل الو�سائل املمكنة للتحري عن موطن اخل�سم اأو 

املوطن املختار له.

الطعنان رقما 2017/227م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/6/12م

اإعالن )ن�سر – �سروط( 

االإعالن بطريق الن�سر يف ال�سحف طريق ا�ستثنائي ق�سد  -

حماولة  اأي  ظلها  يف  ت�سبح  معينة  ظروف  مواجهة  منه 

الإعالن اخل�سم بالطرق العادية غري جمدية ومن ثم فال 

كل  ت�ستنفذ  مل  ما  اال�ستثنائي  الطريق  هذا  �سلوك  يجوز 

كان  ملا  اخل�سم  هذا  موطن  عن  للتحري  املمكنة  الو�سائل 

ذلك.

الطعن رقم 2017/729م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/12/11 م

اإعالن )ن�سر- حتريات – نق�س- نق�س( 

بطريق  - باالإعالن  مبا�سرة  االبتدائية  املحكمة  �سرحت 

اال�ستدالل  بعدم  جدية  حتريات  ورود  عدم  رغم  الن�سر 

ب�سحيفة  اإعالنه  معه  يكون  مما  الطاعن  موطن  على 

الدعوى املبتداأة باطالاً وبالتايل بطالن احلكم االبتدائي.

391٥2
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الطعن رقم 2016/31م جل�سة يوم االأربعاء 

املوافق2016/10/11م

اإعالن) ن�سر- �سروط- بطالن- نظام عام( 

يت�سح من خالل ذلك اأن اإعالن اخل�سم املدخل يف مرحلتي  -

قانون  من  و10(   9( للمادتني  باملخالفة  مت  التقا�سي 

لالإعالن  مبا�سرة  بالقفز  والتجارية,  املدنية  االإجراءات 

ليكون  العادية  الطرق  اإجراءات  ا�ستنفاذ  دون  بالن�سر 

باطالاً ولت�سبح اخل�سومة غري منعقدة يف مواجهته يف اإطار 

الدعوى الفرعية واال�ستئنايف طبقااً للمادة )70( وهو ما 

املادة )20(  املتعلقة به وفق  اإىل بطالن االإعالنات  يوؤدي 

من قانون االإجراءات املدنية والتجارية, وهو بطالن يهم 

النظام العام تثريه املحكمة من تلقاء نف�سها.

الطعن رقم 201٥/739م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق2016/10/2٥م

اإعالن )ات�سال هاتفي- بطالن( 

االأطراف  - مع  اخلبري  يجريه  الذي  الهاتفي  االت�سال 

واإعالمه للمحكمة بعدم ح�سورهم اأو عدم ح�سور اأحدهم 

املادة  اأوجبته  الذي  القانوين  اال�ستدعاء  مقام  يقوم  ال 

للخ�سم  املحكمة  اعالن  واإن  االإثبات,  قانون  من   )92(

البطالن  ت�سحيح  �سانه  من  لي�س  اخلبري  تقرير  بورود 

واخللل االإجرائي املبطل للتقرير.                                       

الطعن رقم 2016/79٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 22 

/2017/٥م

اإعالن) علم- اآثار- ن�سر- �سروط (

ال يقوم العلم باحلكم مقام االإعالن به اإذ االإعالن باحلكم  -

166٨07
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وجوبي والعلم به ال يكفي لـممار�سة الطعن عليه يف االآجال 

القانونية الـمحددة لذلك.

دون  - بالن�سر  مت  االبتدائية  الـمحكمة  اأمام  االإعالن 

التحري الكامل عن مقر الطاعنة وذلك باتباع االإجراءات 

التي تقت�سيها الـمادة )13( من القانون الـمذكور باعتبار 

الطاعنة موؤ�س�سة فردية واإىل جانب ذلك مل يتم التحري 

بالن�سر  باالإر�ساد عن موطنها ومن ثم يكون ذلك االإعالن 

الطعن  اأجل  اأّن  بيانه  �سلف  لـما  نتيجة  ويكون  باطالاً 

باال�ستئناف مفتوحااً.

الطعن رقم 2016/364م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2017/1/31م

اأفالج

اأفالج) �سخ- منع( 

كان  - ولو  امل�سخات  طريق  عن  االأفالج  من  املاء  اأخذ  مينع 

اأن يتم  ياأخذ من مائه اخلا�س. اال�ستثناء جواز  االإن�سان 

جتميع املاء يف حو�س ثم يتم ال�سخ من ذلك احلو�س.

الطعن رقم 2016/٥٥٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/11/14م

فلج )اأعلى – اأ�سفل - �سرر(

مينع  - مبا  فلجهم  عقد  االأعلى  الفلج  الأ�سحاب  يجوز  ال 

اأ�سفل من هذا  ت�سل�سل املاء اإىل االأفالج االأخرى التي هي 

الفلج وذلك ملا يف ذلك من م�سرة على االأفالج ال�سفلى كما 

اأن قطع املاء عن االأفالج ال�سفلى واإحلاق ال�سرر باأهلها ال 

يجوز �سرعا.

20110٥7
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الطعن رقم 2017/1011م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/4/23 م

اأمر على عري�سة

اأمر )عري�سة – اخت�سا�س( 

رد  - يف  ا�ستئناف  قا�سي  اأ�سدره  الذي  عري�سة  على  االأمر 

احلجز التحفظي اإذا مل يكن من كامل الهيئة يكون منعدمااً 

وتق�سي الـمحكمة بذلك من تلقاء نف�سها.

الطعن رقم 2016/190م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/11/1م

اأموال عامة

اأموال عامة )تعدي – حماية – تعوي�س( 

اململوكة للدولة ملكية عامة  - املقررة لالأموال  اإن احلماية 

حق  اأي  ك�سب  اأو  متلكها  يجوز  ال  اأنه  تقت�سي  خا�سة  اأو 

التعدي  اأو  لها  التعر�س  يجوز  وال  بالتقادم  عليها  عيني 

عليها  ويف حالة ح�سول التعر�س اأو التعدي يكون للوزير 

هذا  الإزالة  الالزمة  الفورية  االإجراءات  اتخاذ  املخت�س 

القانونية  االإجراءات  وكذلك  اإداريااً  التعدي  اأو  التعر�س 

عن  الناجتة  االأ�سرار  عن  بالتعوي�س  للمطالبة  الالزمة 

هذا التعر�س  اأو الت�سدي  ويف جميع االأحوال يلزم احلائز 

واإعادة  املتعر�س باالإخالء فورااً  اأو  املتعدي  اأو  ال�ساغل  اأو 

عند  اجلربية  القوة  با�ستعمال  عليه  كان  ما  اإىل  احلال 

االقت�ساء ودون تعوي�س وذلك مع عدم االخالل بامل�ساءلة 

اجلزائية.

٨0323

1٨4949
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الطعن رقم 2017/940م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/3/19م

اأوقاف

اأوقاف ) بيع مال الوقف(

باملزاد  - بيعها  ويجب  �سوما  الوقف  اأموال  بيع  يجوز  ال 

العلني.اأثر خمالفه ذلك بطالن البيع .

الطعن رقم 2017/٥٥م جل�سة يوم االأحد املوافق 24/

دي�سمرب/2017م

اأوقاف )خريية – متثيل - ادعاء عام( 

االأوقاف  - اأمر  الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  تتوىل 

كما  عنها  وال�سد  ب�سوؤونها  املخت�سة  وهي  العامة  اخلريية 

يلزم يف خ�سوماتها اأن يتدخل االدعاء العام وفقا للمقرر 

باملادة )91( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

الطعن رقم 2017/749م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/٥/14 م

بناء

بناء )اإباحة- قيود( 

ح�سول املطعون �سده على اإباحة بناء وعدم التع�سف يف  -

ا�ستعمال حقه يف ظل وجوب احرتام حق االأجوار, وعدم 

امل�سرة  اإذ  به  االإ�سرار  وعدم  املال�سق  اجلار  على  الك�سف 

امل�سرة  االأماكن  اأ�سحاب  على  القيام  حق  وللجار  حتاز  ال 

امل�سرة  �سبب  لرفع  الالزمة  الو�سائل  التخاذ  بحقوقهم 

واملباين ال  االأماكن  املمنوحة الأ�سحاب تلك  االإباحة  واأن 

ت�سقط حق االأجوار يف القيام.  

1٥9767

1662

٨1327
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الطعن رقم 2016/204م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/٥/29م

بئر

بئر – م�ساحة )اأر�س زراعية – �سقي( 

االأر�س  - م�ساحة  حتديد  على  اإثبات  وجود  عدم  حال  يف 

ال�سوابق  على  حتديدها  يف  املحكمة  تعتمد  الزراعية 

واالأعراف التي تعتمد على نوع البئر املوجودة يف االأر�س. 

ت�سقي  الواحد  العلق  ذات  الزاجرة  البئر  اأّن  العرف  ويف 

خم�سة اأفدنه وبينما ت�سقي ذات العلقني ع�سرة اأفدنة, اأّما 

بئر النزف فت�سقي فدانني ون�سف.

الطعن رقم 2017/79٨م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/10/30 م

بئر )ري- م�ساحة – اأر�س زراعية( 

بها  - تثبت  التي  االآبار  اأن  على  املحكمة  هذه  ق�ساء  ا�ستقر 

م�سخات ال يقل ما ت�سقيه يف الغالب عن ع�سرة اأفدنة. 

الطعن رقم 2017/1316م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/1/1٥ م

بئر )م�ساحة – عرف( 

ق�سى العرف باأن امل�ساحة لكل بئر زراعية م�ستجرة ال تقل  -

يف م�ساحتها عن فدانني.

الطعن رقم 2016/393م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/11/2٨م

بئر )ملكية عامة( 

ا لكن العموم هنا مق�سوٌر على من قام  - ا عاماًّ تعد البئر ورداً

باملكان دون غريهم.

14٥701

6٥2٥٨

6927٥

120٥49
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الطعن رقم 2016/4٥0م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/12/26م

بئر )ملكية عامة- تخ�سي�س( 

ا االأ�سل يف  - ا عامًّ البئر التي يثبت يف بيان ملكيتها كونها ورداً

ملكيتها العموم فال ي�سح تخ�سي�سها. نتيجة ذلك اأّن قيام 

تكاليف  ودفع  و�سيانتها  تكاليفها  ودفع  بعمارتها  الطاعن 

على  الرجوع  حق  له  اإّن  بل  له  ملكه  يعني  ال  الكهرباء 

املطعون �سده يف التكاليف.

الطعن رقم 2016/1010م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/1/23م

بيع

بيع ) ثمن – دفع( – اإثبات )مدع – مدعى عليه(  

اإذا اختلف املتبايعان يف دفع الثمن فالقول قول من بيده  -

املبيع وعلى ُمدعي خالفه البينة.

الطعن رقم 2016/731م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/1/23م

بيع) اآثار – ت�سجيل( 

ينتج  - البيع  عقد  طريف  من  والَقبول  االإيجاب  تطابق  اإن 

دائرة  خارج  مت  واإن  بينهما,  مربما  العقد  وي�سبح  اأثره, 

ال�سجل العقاري؛ اإذ اإن قانون ال�سجل العقاري مل يغري من 

الطبيعة الر�سائية لعقد البيع؛ وعليه فالعقد ينتج جميع 

اآثاره مبجرد متام انعقاده فيما عدا نقل امللكية الذي قد 

يرتاخى فيه حلني اإمتام الت�سجيل.

122٥6٨

130613

4٥177
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الطعن رقم 2016/1322م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/1/30م

بيع) �سحة- اآثار- ت�سجيل- تنفيذ- �سرط جزائي-�سقوط( 

يف العقود امللزمة للجانبني الأيٍّ من الطرفني اأن ميتنع عن  -

تنفيذ ما التزم به اإذا مل يلتزم الطرف االآخر بالتزاماته.

الطعن رقم 2016/141٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/4/24م

بيع )ت�سليم – التزام - ثمن( 

البيع يوجب على املطعون  - االإلزام بالت�سليم مبوجب عقد 

عليه  اتفق  ح�سبما  الثمن  باقي  ب�سداد  االلتزام  �سدها 

بالعقد.

الطعن رقم 2016/11٥3م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/11/2٨م

بيع )�سحة - بطالن( – �سجل عقاري )ت�سجيل( 

عدم ت�سجيل عقد بيع العقار يف ال�سجل العقاري ال يبطل  -

ثبوت  اعترب  املدنية  املعامالت  قانون  اأّن  ذلك  علة  البيع. 

البيع مبجرد ال�سفقة.

الطعن رقم 201٥/1٥00م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/1/30م

بيع )�سحة-  غنب( 

ا  - ا باتًّ اإذا قب�س البائع الثمن يف عقد البيع ي�سبح البيع بيعاً

فال جمال ل�سماع دعوى الغنب يف ذلك, ال �سيما اأنه مل يكن 

الثمن,  حدد  بنف�سه  فهو  البائع  على  تغرير  ثمة  هناك 

ل�سماع  جمال  فال  العقار  اأ�سعار  تقلب  واأما  امل�سرتي,  وقبله 

الدعوى فيه. 

471٨4

٥2204

119٥44

131620
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الطعن رقم 2016/1٥09م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/1/30م

بيع ) عيب - تعريف- خيار(- بيع) �سفة – عيب- فرق(   

يثبت خيار العيب يف عقود املعاو�سة املالية ولو مل ي�سرتط  -

يف العقد وي�سرتط يف العيب الذي يثبت به اخليار اأن يكون 

ا يف قيمته  ا على العقد وموؤثراً وجوده يف املعقود عليه �سابقاً

ا. ا لغر�س العاقد منه واأن يكون خافياً اأو معوقاً

املبيع فينق�س من  - ال�سيء  الواقع يف مادة  االأمر  العيب هو 

قيمته اأو منفعته اأو مما هو ظاهر من طبيعة ال�سيء اأو من 

الغر�س الذي اأعد له.

واحلاالت  - العوار�س  من  ال�سيء  به  يتميز  ما  هي  ال�سفة 

عن  تختلف  وهي  اقتنائه  على  تبعث  التي  واخل�سائ�س 

ال�سليمة  الفطرة  منها  تخلو  طارئة  اآفة  هو  الذي  العيب 

للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتربها 

موجبة ل�سمان العيوب اخلفية اإذا كانت م�سروطة بالعقد 

ومنهم من يرى خالف ذلك.

الطعن رقم 2016/11٥1م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/4/24م

بيع ) التزام- ت�سليم – ثمن( 

مدين  - فالبائع  تباديل  التزام  على  ينطوي  البيع  عقد   

ملتزم بخالف ذلك  وامل�سرتي  بالثمن  املبيع ودائن  بت�سليم 

لذلك جاز لكل واحد من طريف االلتزام التباديل اأن ميتنع 

من  به  التزم  ما  االآخر  يتمم  حتى  عليه  مبا  الوفاء  عن 

جهته فال ي�ساأل امل�سرتي عن الوفاء بثمن املبيع اإال متى اأمت 

البائع اإجراءات التنازل لدى االإ�سكان.

133629

1426٨0
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الطعن رقم 2016/1269م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/4/24م

تاأمني

تاأمني )خطر- �سروط - م�ستقبلي( 

اخلطر الـموؤمن منه يجب اأن يكون حادثااً م�ستقبليااً وموؤدى  -

ذلك اأّن اخلطر اإذا كان قد حتقق قبل اإبرام عقد التاأمني 

الذي   - اخلطر  يدخل  وال  باطالاً  يكون  التاأمني  عقد  فاإّن 

اإبرام عقد التاأمني - يف ال�سمان الذي مينحه  حتقق قبل 

التاأمني للموؤمن له.

الطعن رقم 2016/796م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2017/4/26م

تاأمينات

تاأمينات )ا�ستحقاق- مكافاأة(

�سروط  - فيه  تتوافر  ومل  عليه  املوؤمن  خدمة  انتهت  اإذا 

ا�ستحقاق املعا�س ا�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة �سرط اأال 

تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمينات عن ال�سنة.

الطعن رقم 2016/310م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/12/26م

حتكيم

حتكيم )اإجراءات – موؤقتة- اخت�سا�س( 

حتفظية  - اأو  موؤقتة  اإجراءات  باتخاذ  االخت�سا�س  اإّن 

اال�ستئناف  ملحكمة  يكون  التحكيم  م�سائل  من  باعتبارها 

اإليها يف الـمادة )9( من القانون وذلك  الـمخت�سة الـم�سار 

بدعوى  الـمخت�سة  اال�ستئناف  حمكمة  الخت�سا�س  تبعااً 

بطالن حكم التحكيم )راجع ن�س الـمادة )٥4( بند )2( 

144696

210110٨

121٥61
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ال�سلطاين رقم )2007/3م( ويرتتب على ذلك  الـمر�سوم 

انعدام االأمر باتخاذ اإجراءات حتفظية يف حالة �سدوره 

اأن  الـمقرر  اإذ  قا�سيني  من  اأو  فرد  ا�ستئناف  قا�سي  من 

الـمذكور من كامل هيئة حمكمة اال�ستئناف  االأمر  ي�سدر 

الـمخت�سة باعتبارها الـمخت�سة بنظر دعوى بطالن حكم 

رقم  ال�سلطاين  الـمر�سوم  من   )2 بند   ٥4 )مادة  التحكيم 

)2007/3م(.

الطعن رقم 2016/190م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/11/1م

حتكيم )بطالن- اأ�سباب- طعن( 

اأ�سباب الطعن باالأحكام ال�سادرة من جهة الق�ساء العادي  -

ال تعد من االأ�سباب التي ت�سلح للنعي بالبطالن على حكم 

لفح�س  ا�ستثنائي  طريق  التحكيم  اأن  باعتبار  التحكيم 

قانون  من   )٥2( املادة  لن�س  طبقااً  اأحكامه  واأن  املنازعات 

واملعدل  )97/47م(  ال�سلطاين  بالر�سوم  ال�سادر  التحكيم 

ب )2007/3م( ال تقبل الطعن عليها باأي طريق من طرق 

الطعن املقررة قانونااً واإمنا يجوز رفع دعوى ببطالن حكم 

التحكيم اإذا توافرت احدى احلاالت املبينة باملادة )٥3( 

منه ويف املواعيد وباالإجراءات املحددة باملادة )٥4( من 

ذات القانون.

الطعن رقم 2017/137م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق201٨/1/30م

حتكيم  �سرط  وجود   – عمل  عقد  �سروط-  )عمل-  حتكيم 

نظر  من  العمانى  الق�ساء  مينع  ال   – اأثره   – العمل  بعقد 

الدعوى – علة ذلك- حماية العامل( 

1٨4949

2291219
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يجوز  - ال  اأنه  التحكيم  قانون  من   )11( املادة  ن�س  يفيد 

التحكيم يف امل�سائل التي ال يجوز فيها ال�سلح كما اأن املقرر 

اأحكام قانون  العمل بطالن كل �سرط يخالف  وفق قانون 

العمل وكل اإجراء وم�ساحلة اأو تنازل عن احلقوق النا�سئة 

عنه اأو املخالفة الأحكامه معتربااً اإياها اأنها قواعد واأحكام 

التع�سف  من  العامل  حماية  قا�سدااً  العام  النظام  تخ�س 

واإحاطته بكثري من ال�سمانات معتربااً اإياه الطرف االأ�سعف 

يف العالقة التعاقدية.

الطعن رقم 2016/792م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/1/29م

تدخل

تدخل )�سروط( 

وراميااً  - ان�سماميا  كان  ولئن  اأنه  يت�سح  التدخل  �سحيفة 

اإىل االن�سمام اإىل املطعون �سدهم وم�ساعدتهم يف دفاعهم 

واقت�ساره على طلب رف�س الطعن فقد ثبت من ملف الق�سية 

اأن مل يكن خ�سمااً يف الدعوى لدى حمكمة اأول درجة ومل 

يتداخل فيها باأي وجه كان.

الطعن رقم 2016/343م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21 

/2017/3م

ترخي�س

ترخي�س )حمجر- تنازل( 

موافقة  - دون  التعديني  الرتخي�س  عن  التنازل  يحظر 

واحلكم  اال�ستثمار  عن  احلظر  وينح�سر  املخت�سة  الوزارة 

الدعوى  برف�س  درجة  اأول  حكم  اأيد  قد  فيه  املطعون 

يف  للت�سرف  العام  للنظام  العقد  خمالفة  على  تاأ�سي�سااً 

2٨41٥2٨

179900
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ت�سريح التعدين دون موافقة اجلهة املخت�سة وهو ما خلت 

منه االأوراق فاإنه يكون من احلكم ا�ستدالل فا�سد مبا يعيبه 

وي�ستوجب نق�سه.

الطعن رقم 2017/21م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق201٨/1/2م

تزوير

تزوير) طعن( 

باإمكان الطاعنني اأن يطعنوا على امل�ستند الر�سمي بالتزوير  -

وطعنهم  التزوير  �سواهد  ويقدموا  املو�سوع  حمكمة  اأمام 

بذلك اأمام املحكمة العليا غري جائز. 

الطعن رقم 2016/334م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/2/27م

تعوي�س

تعوي�س )خطاأ طبي - �سرر معنوي(

عليها  - ترتتب  التي  الطبية  االأخطاء  عن  التعوي�س  يكون 

املن�سو�س  النف�س  دية  يجاوز  ال  مبا  فقط  معنوية  اأ�سرار 

عليها يف مر�سوم تقدير الديات واالأرو�س.

الطعن رقم 2017/627م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/10/30 م

تعوي�س )اجمايل( 

فاإن  - �سحيحا  كان  ما  متى  بالتعوي�س  االإجمايل  احلكم 

مبلغ  اإجمايل  كان  متى  تفا�سيله  يف  تتدخل  ال  املحكمـــة 

ا لعنا�سر ال�سرر.  التعوي�س م�ساوياً

2241199

13٥239

642٥4
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الطعن رقم 2016/٨1م جل�سة يوم  االأحد املوافق 

2016/11/13م

تعوي�س) اآالم( 

ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة على اأن التعوي�س عن االآالم ال  -

يكون اإال اإذا اأبانت التقارير الطبية اأنه نتج عن االإ�سابة 

عاهة م�ستدمية.

الطعن رقم 2016/٨٥6م جل�سة يوم  االأحد املوافق 

2016/11/27م

تعوي�س )حتديد – �سرر- ارجتاج – اآمة - دامغة(  

جرى ق�ساء املحكمة بالتعوي�س عن االرجتاج قيا�سا على  -

االآمة اأو الدامغة, ملا ي�سببه من اختالل يف وظائف الدماغ 

مثل الروؤية, التيقظ, و التوازن. 

الطعن رقم 2016/116٥ جل�سة يوم  االأحد املوافق 

2016/12/11م

تعوي�س )اأر�س مقّدر – حكومة عدل – جائفة(

بحكومة  - مقّدرة  اأرو�س  لها  التي  االإ�سابات  عن  التعوي�س 

عدل �سبٌب موجب لنق�س احلكم.

الت�سلب الواقع بالناحية ال�سفلى للرئتني, ووجود �سوائل  -

الطحال  واإ�سابة  �سدري,  وا�سرتواح  البلوري  بالغ�ساء 

والتورم الواقع بقاعدة االأغ�سية التي تغلف االأمعاء كلها 

جوائف ال ي�سح التعوي�س عنها بحكومة العدل.

الطعن رقم 2017/93م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/11/12م

تعوي�س )جائفة – كبد – بنكريا�س – رئة – عملية – ورم 

�سغرية(  – كدمة 

٨3334

٨63٥4

٨9371

96412
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يعّو�س عن الكدمة الواقعة بالكبد اأو الرئة اأو بالنكريا�س  -

وعن الورم الدموي الواقع فيها وعن العمليات التي جترى 

فيها باأر�س اجلائفة اأي ثلث الدية. عّلُة ذلك اأّن اجلائفة 

االإ�سابة  تلك  كانت  ولو  اجلوف  و�سلت  اإ�سابة  كلُّ  هي 

�سغرية؛ اإذ اإّن مداَر احلكم الو�سوُل للجوف.

الطعن رقم 2017/٨٥م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/11/12م

تعوي�س )تنازل – �سلح – جهالة فاح�سة - �سروط( 

التي  - التعوي�سات  عن  ال�سري  حادث  من  امل�سرور  تنازل 

ال�سرطة وقبل اكتمال  اأمام  ال�ساّر  الفعل  ي�ستحّقها ب�سبب 

التقارير الطبية عن اإ�ساباته تنازٌل غري معترب وال مينعه 

ا من املطالبة بالتعوي�سات اأمام املحكمة. علُة ذلك اأّن  الحقاً

التنازل �سلٌح, وال�سلح يف املعاو�سات ال ي�سح اإن كان العو�س 

التقارير  �سدور  وعدم  فاح�سة,  جهالة  القيمة  جمهول 

النهائية باالإ�سابات يجعل مقدار التعوي�س عنها جمهوال 

جهالة فاح�سة.

الطعن رقم 2017/422م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/11/12م

تعوي�س )حكومة عدل – تنا�سب- �سرر(

تقدير حكومة العدل من اإطالقات حمكمة املو�سوع ب�سرط  -

منا�سبة مقدار التعوي�س لعنا�سر ال�سرر.

الطعن رقم 2017/٨77م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/12/24م

تعوي�س )حكومة عدل - تقدير(

ا  - تعوي�ساً العدل  حكومة  على  بناءاً  التعوي�س  كان  ما  متى 

9741٨

9٨423

1034٥4
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لل�سرر  التعوي�س  مكافئة  على  ولي�س  اجلزاف  على  ا  قائماً

وجب نق�س احلكم.

الطعن رقم 2017/٨3٥م جل�سة يوم  االأحد املوافق 

201٨/1/2٨م

تعوي�س )اأر�س - اخت�سا�س(

دعوى التعوي�س عن االأ�سرار الواقعة باالأر�س من الدعاوى  -

التي يخت�س بنظر خ�سوماتها الق�ساء العادي.

الطعن رقم 2016/491م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/11/2٨م

تعوي�س )تقدير – �سرر- عنا�سر- عمل- االلتزام بامل�ساواة 

بني العمال – عنا�سر امل�سوؤلية عن التعوي�س وتقديره( 

ت�ستقل حمكمة املو�سوع يف تقدير التعوي�س اإال اأنها ملزمة  -

ببيان عنا�سر ال�سرر ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه 

قد ا�ستظهر اخلطاأ يف جانب الطاعنة املتمثل يف تاأخرها 

ذلك  اأن  اإىل  �سائبا  وخل�س  �سده  املطعون  راتب  �سداد  يف 

من �ساأنه اإحلاق ال�سرر باملطعون �سده بح�سبان اأن الراتب 

بالن�سبة للعامل هو قوام حياته اإال اأن ال�سرر يختلف من 

�سخ�س الآخر ومن حالة الأخرى واإذ مل يبني احلكم �سورة 

ال�سرر الذي حلق باملطعون �سده ومبلغه ومداه واأثر ذلك 

م�ستوجبا  بالق�سور  معيبا  يكون  فاإنه  التعوي�س  تقدير  يف 

نق�سه.

الطعن رقم 2017/42٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/2/12م

تف�سري

تف�سري )حكم - طلب- �سروط - اخت�سا�س( 

107479

117٥34

2٨61٥36
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يقّدم طلب التف�سري باالأو�ساع الـمعتادة لرفع الدعوى اإىل  -

اأول  حمكمة  كانت  �سواء  احلكم  اأ�سدرت  التي  الـمحكمة 

درجة اأو حمكمة ثاين درجة وهي قاعدة تت�سل بالنظام 

العام.

دون  - احلكم  بتف�سري  خمت�سة  تكون  اال�ستئناف  حمكمة 

الـمحكمة االبتدائية طالـما اأنها اأّيدت احلكم االبتدائي.

الطعن رقم 2016/٥٥2م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 6 

/2017/6م

تقادم

تقادم )جتاري- �سروط-  �سريان(

ميعاد  - حلول  تاريخ  من  اإال  ي�سري  ال  التجاري  التقادم 

الوفاء بااللتزامات التجارية اأو من تاريخ �سدور االأحكام 

النهائية يف املنازعات النا�سئة عن تلك االلتزامات والتي 

تن�ساأ بني تاجرين اأو متعلقة باأعمالهما التجارية.

الطعن رقم 2016/211م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 7 

/2017/3م

تقادم )جتاري- �سروط( – حكم )تقادم – نق�س – والية – 

ا�ستنفاد- طعن(

لي�س الطاعن تاجرااً ويرتتب على ذلك اأن الدعوى تخ�سع  -

للتقادم الطويل خم�سة ع�سر �سنة.

ال تكون املحكمة قد ا�ستنفذت واليتها يف مو�سوع الدعوى  -

الدعوى  �سماع  بعدم  وق�ساءها  بالتقادم  للدفع  بقبولها 

بالت�سدي  حكمها  يف  الـمطعون  الـمحكمة  وقيام   , للتقادم 

لن�س  خمالفة  ي�سكل  وهذا  االبتدائي  احلكم  اإلغاء  بعد 

الـمادة )22٨( من قانون االجراءات الـمدنية والتجارية.

2121117

17٨٨92
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مل تقل حمكمة الدرجة االأوىل كلمتها يف مو�سوع الدعوى  -

يف  الف�سل  متلك  ال  حكمها  يف  الـمطعون  الـمحكمة  واإن   ,

اإحدى  تفويت  من  ذلك  على  يرتتب  لـما  الدعوى  مو�سوع 

النظام  من  الـمبداأ  وهذا  اخل�سوم  على  التقا�سي  درجات 

العام تثريه الـمحكمة العليا من تلقاء نف�سها ومن ثم فاإنه 

يتعني الق�ساء بنق�س احلكم الـمطعون.

الطعن رقم 2017/٥4م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2017/6/20م

متثيل

 – دوىل  اخت�سا�س   - �سروط  دبلوما�سي-  )ممثل  متثيل 

الق�ساء  اخت�سا�س  – عدم  ذلك  – اآثار  دبلوما�سية  ح�سانة 

العمانى �سد ال�سفارات االأجنبية(. 

يتمتع املبعوث الدبلوما�سي باحل�سانة الق�سائية فيما يتعلق  -

املعتمد لديها فيما عدا الدعاوى  للدولة  بالق�ساء املدين 

يف  الكائنة  اخلا�سة  العقارية  باالأموال  املتعلقة  العينية 

والرتكات  باالإرث  املتعلقة  والدعاوى  الدولة,  تلك  اإقليم 

املعتمدة  الدولة  عن  بالنيابة  ال  نف�سه  عن  باالأ�سالة 

وكذا الدعاوى املتعلقة بالن�ساط املهني اأو التجاري الذي 

ميار�سه خارج وظيفته عمالاً باملادة 31 من اتفاقية فيينا 

للعالقات الدبلوما�سية. 

الطعن رقم 2017/271م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/1/29م

تنفيذ

تنفيذ) ا�ست�سكال – �سروط( 

 ي�سرتط يف اال�ست�سكال عدم امل�سا�س باأ�سل احلق فاإذا م�س  -

21٥114٥

2٨31٥2٥
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اأ�سل احلق خرج من اخت�سا�س قا�سي التنفيذ.

الطعن رقم 2016/1231م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/3/13م

تنفيذ )عقد – توقف - ظروف( 

طراأت  - ظروف  ب�سبب  الوفاء  عن  املتعاقد  توقف  كان  اإذا 

مما  اأجنبي  ب�سبب  اأو  منه  بخطاأ  �سواء  العقد  اإبرام  بعد 

جاز  التزامه,  تنفيذ  عن  االمتناع  االآخر  للمتعاقد  يبيح 

للمتعاقد االآخر اأن يتخذ من االإجراءات امل�سروعة ما مينع 

حدوث ال�سرر الذي يتحقق له نتيجة عن توقف املتعاقد 

االآخر عن تنفيذ التزامه اأو احليلولة دون تفاقمه �سواء 

االآخر  الطرف  اأن  طاملا  باآخرين  باال�ستعانة  اأو  ب�سخ�سه 

اأن توقفه كان عار�سا واأنه  مل يقدم له �سمانا كافيا على 

�سيعود اإىل التنفيذ

الطعن رقم 2017/197م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/10/16 م

تنفيذ )ا�ست�سكال-  �سروط- حجية احلكم( 

احلكم  - حجية  مي�س  ما  على  االإ�سكال  يوؤ�س�س  اأن  يجوز  ال 

امل�ست�سكل فيه. مقت�سى ذلك اأنه اإذا كان ال�سند الذي يجري 

اال�ست�سكال  �سبب  يكون  اأن  وجب  حكما  مبقت�ساه  التنفيذ 

اأمرا من االأمور الالحقة ل�سدور احلكم امل�ست�سكل فيه. علة 

ذلك اأّنه اإن كان �سبب اال�ست�سكال حا�سال قبل �سدور ذلك 

احلكم فاإنه يكون قد اندرج يف دفوع يف الدعوى االأ�سلية 

به  الدفع  اإعادة  امل�ست�سكل  هذا  ا�ستطاعة  غري  يف  واأ�سبح 

يف مواجهة خ�سمه �سواء كان هذا الدفع قد اأبداه فعال يف 

تلك الدعوى قبل �سدور احلكم امل�ست�سكل فيه اأو مل يبده, 

٥1201

23247
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و�سواء اأكانت املحكمة التي اأ�سدرته قد ت�سدت لهذا االأمر 

�سراحة اأو �سمنا.

الطعن رقم 2017/170٨م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/3/26 م

تنفيذ )جمع – ملفات- اإ�سكال(

اال�ست�سكال  - قبيل  من  لي�س  التنفيذ  ملفات  جمع  طلب 

بقدر  ق�سائي  حكم  تنفيذ  مبنا�سبة  يثار  الذي  القانوين 

قانون  من   )411( للمادة  ا  وفقاً اأحكام  اعتماد  طلب  هو  ما 

توزيع  بكيفية  املتعلقة  والتجارية  املدنية  االإجراءات 

ح�سيلة التنفيذ لوجود جملة من الدائنني مبوجب اأحكام 

ق�سائية فتح يف �ساأنها ملفات تنفيذ.

الطعن رقم 2016/16٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/11/14م

تنفيذ )اإع�سار- اإثبات – اخت�سا�س(

ببينة  - املدين  اإع�سار  دعوى  يف  النظر  التنفيذ  لقا�سي 

اأّن  االأ�سل  اإذ  باحلب�س؛  االأمر  ب�سقوط  ياأمر  حتى  كافية 

الذي  الوقت  منذ  التنفيذ  لقا�سي  معقود  االخت�سا�س 

ت�سدر فيه حمكمة املو�سوع حكمها.

الطعن رقم 2016/703م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/1/23م

تنفيذ )ا�ست�سكال - قا�س – اخت�سا�س( 

تنفيذ  - وعوائق  منازعات  اأنها  اال�ست�سكاالت  يف  االأ�سل 

املنازعة  كانت  �سواء  التنفيذ  يف  فيها  ويف�سل  االأحكام 

وقتية اأو مو�سوعية فال يجوز لقا�سي التنفيذ البحث عن 

مدى �سحة تطبيق ال�سند وخا�سة اأن تلك الدفوعات كان 

7٨314

114٥24

129610
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اأن  كما  احلكم  قبل  بها  يدفعوا  اأن  �سدهم  املنفذ  باإمكان 

تلك املنازعة ال تثار اأمام قا�سي التنفيذ واإمنا عند قا�سي 

املو�سوع.

الطعن رقم 2016/1٨م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/1/30م

– ا�سكال تنفيذي) تعريف-   ) تنفيذ)  قا�سي- اخت�سا�س 

اختالف – طعن( 

جميع  - يف  بالف�سل  غريه  دون  التنفيذ  قا�سي  يخت�س 

قيمتها  كانت  اأيااً  والوقتية  املو�سوعية  التنفيذ  منازعات 

ويف�سل يف منازعات التنفيذ الوقتية ب�سفته قا�سيااً لالأمور 

امل�ستعجلة.

تنفيذ  - تعرت�س  قانونية  منازعة  هو  التنفيذي  اال�سكال 

العقبات  عن  يختلف  وهو  التنفيذية  وال�سندات  االأحكام 

املادية التي تهدف اإىل منع تنفيذ احلكم من جانب املدين 

اأو الغري والتي ميكن جتاوزها مبجرد ا�ستعمال القوة العامة 

كما اأن اال�سكال التنفيذي يختلف عن الطعن يف االحكام 

الأنه لي�س تظلما من احلكم املراد تنفيذه وال ميثل امتدادااً 

االأ�سلية  اخل�سومة  اإطار  يف  االطراف  بني  للمواجهة 

واعتبارااً لذلك فاإنه ال ي�سكل جماالاً لالأطراف لالعرتا�س 

على �سالمة احلكم من حيث ال�سكل اأو من حيث املو�سوع.

الطعن رقم 2016/1174م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/11/27م

تنفيذ)ا�ست�سكال – اخت�سا�س- جتاوز- تعديل-  حكم( 

اإذا ق�ست حمكمة الدرجة الثانية بتاأييد احلكم االبتدائي  -

النخيل  ملكية  ثبوت  ا�سا�س  على  التنفيذ  يف  واال�ستمرار 

132623

149721
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اخت�سا�سها  حدود  جتاوزت  قد  فاإنها  �سده  للمطعون 

ون�سبت نف�سها مكان املحكمة التي �سدر عنها احلكم املطلوب 

تنفيذه وهي اجلهة الوحيدة التي خول لها القانون �سرح 

ما قد يكون غمو�س من حكمها.

الطعن رقم 2016/173٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/2/19م

تنفيذ)حمل- قواعد – حجز(  

القواعد االأ�سا�سية التي حتكم حمل التنفيذ فهي اأن تكون  -

كل اأموال املدين قابلة للحجز عليها باعتبارها �سامنة لكل 

ديونه واأن يكون حمل التنفيذ مملوكااً للمدين الأنه ي�سمن 

ماالاً  التنفيذ  حمل  يكون  واأن  باأمواله  التزاماتها  تنفيذ 

اأي حقوقااً مالية �سواء كانت عينية اأو �سخ�سية واأن يكون 

الدائن حرااً يف اختياره ما ي�ساء من اأموال املدين الإجراء 

التنفيذ عليها واأن ي�سرتط توافر تنا�سب بني مقدار الدين 

وقيمة املال الناجتة عن التنفيذ واأال يكون حمل التنفيذ 

مما منع القانون احلجز عليه مما اقت�سته املادة )366( من 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية وباعتبار اأن احلجز 

على مال غري قابل للحجز يكون باطالاً فاإن هذا البطالن ال 

يتعلق بالنظام العام وهو ما يجب معه على �ساحب امل�سلحة 

التم�سك به.

الطعن رقم 2016/2٨1م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 10 

/2017/1م

تنفيذ )امتناع- ا�ستحالة( 

اإّن جمرد امتناع الـمتهم عن التنفيذ ال يدل على اال�ستحالة  -

احلب�س  كاأمر  اأ�سد  تكون  اأخرى  اإجراءات  اأمام  التعذر  اأو 

1٥٥74٨

176٨79
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والتي ميكن اأن تذعنه للتنفيذ , وبناء عليه فاإّن ما ذهبت 

اإليه حمكمة احلكم الـمطعون فيه للق�ساء ل�سالح الدعوى 

التعوي�س دون  الـمتهم لهذا  على جمّرد عدم ثبوت �سداد 

ا�ستحالة  من  جازمة  ب�سورة  والتاأكد  والتمحي�س  البحث 

التنفيذ )اأي ال�سداد( تكون قد اأقامت ق�ساءها على غري 

اأ�سا�س قانوين �سليم مبا يجعله عر�سة للنق�س.

الطعن رقم 2016/٨م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/11/1٥م

تنفيذ عيني )ا�ستحالة- اإرهاق- تعوي�س- بطالن – اآثار( 

التنفيذ م�ستحيالاً  - اأ�سبح هذا  اإذا  العيني  للتنفيذ  ال حمل 

اأو غري جمد اأو كان يتطلب تدخل الـمدين �سخ�سيااً وامتنع 

ويف  ولذلك  للـمدين  اإرهاق  فيه  كان  اأو  ذلك  عن  الـمدين 

العيني  التنفيذ  عن  اال�ستعا�سة  من  بد  فال  احلالة  هذه 

بالتعوي�س اأو التنفيذ مبقابل.

على  - البطالن  ق�سر  على  الـمحكمة  هذه  ق�ساء  جرى 

االجتاه  وهذا  الـما�سي  على  ين�سحب  اأن  دون  الـم�ستقبل 

النا�سئ عن  الـمعنوي  ال�سخ�س  نابع من االعرتاف بوجود 

العقد الباطل وجودااً فعليااً واقعيااً ال وجودااً �سرعيااً قانونيااً 

مبا يعني اأّن البطالن يكون مبثابة انحالل م�سبق لل�سركة 

وبالن�سبة  احلكم  �سدور  تاريخ  من  اإال  اآثارااً  ينتج  وال 

للم�ستقبل فقط .

الطعن رقم 2016/٥14م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/12/6م

تنفيذ )اإجراءات- �سروط- خبري- ندب( 

الـمدين  - اأموال  على  اأوالاً  بالتنفيذ  التنفيذ  قا�سي  يبداأ 

1٨7923

19٥1003
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النقدية اإن وجدت ثم التنفيذ على الـمنقوالت ويف حالة 

عقارات  على  ينفذ  الـمدين  لدى  منقوالت  وجود  عدم 

الـمدين .

احلكم الـمراد تنفيذه ق�سى ل�سالح البنك بالت�سريح ببيع  -

العقار رقم )76/ اأ( الـمربع ب الكائن ب�ساللة ال�سناعية 

اجلديدة واإن اللجوء اإىل بيع العقار الـمرهون ال يكون اإال 

يف حالة عدم ال�سداد ولي�س لدى الـمطعون �سدها اإمكانية 

اإمكانية ت�ستخدم هذه  اأخرى ل�سداد الدين فاإن كانت لها 

واأّن  طالـما  وعليه  الـمرهون  العقار  بيع  قبل  االإمكانية 

الـمطعون �سدها عر�ست منقوالتها الـمالية ل�سداد الدين 

قبل اللجوء اإىل بيع العقار الـمرهون.

ق�ساء احلكم الـمطعون فيه بندب خبري حل�سر الـمنقوالت  -

وتثمينها ووقف اإجراءات بيع العقار الـمرهون موؤقتااً كان 

باأ�سباب  النعي عليه  �سائغااً واقعااً وقانونااً مما ي�سحى معه 

الطعن على غري اأ�سا�س تعنّي رف�سه.

الطعن رقم 2016/204م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2017/1/31م

تنفيذ )ا�ستئناف – منازعة – مو�سوعية(

قرار قا�سي التنفيذ بتعديل احلكم ي�ستاأنف اأمام حمكمة  -

االإجراءات  قانون  من   )339( للمادة  اإعماالاً  اال�ستئناف 

املدنية والتجارية باعتبار املنازعة مو�سوعية.

الطعن رقم 2016/713م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق2017/12/26م

توقيع

توقيع) ورقة بي�ساء- حجية( 

2021061

21٨1161
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اإن املقر ماأخوذ مبا وقع عليه, ودعواه اأنه وقع يف ورقة على  -

مل  �سده  املطعون  اأن  ومبا  بينة,  اإىل  حتتاج  دعوى  بيا�س 

يقدم بينة كافية, ت�سهد له باأنه وقع يف الورقة العرفية 

على  اليمني  له  ولكن  به,  اأقر  مبا  ملزم  فاإنه  بيا�س  على 

املطعون �سده, يحلف اأن الطاعن مدين له باملبلغ املطالب 

كتابة  بعد  جاء  العرفية  الورقة  على  التوقيع  واأن  به, 

االإقرار بالدين ومل يكن على بيا�س.

الطعن رقم 2016/93٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/1/9م

ثمن

ثمن) تقدير- جزاف( 

التالف وقيمة  - البيع  املحكمة ب�سفة جزافية ثمن  قدرت 

هذا  فكان  اخل�سائر  لقيمة  بالن�سبة  وكذلك  االإ�سالح 

ا للتعليل القانوين ال�سليم يف ظل منازعة  االجتهاد مفتقداً

الطرفني يف ذلك.

الطعن رقم 2016/4٥٨م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/3/27م

جنني

جنني )دية( 

ال�سقط  - دية  �سوى  ميتا  خرج  الذي  اجلنني  ي�ستحق  ال 

املن�سو�س عليها يف ال�سرع والقانون.

الطعن رقم 2016/٨07م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/12/26م

حار�س

حار�س ) تعيني- واجبات( 

44174

1376٥2

126٥94
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والق�سد  - القا�سي  اإىل  الق�سائي  احلار�س  تعيني  يرجع 

بيد  فيه  املتنازع  املال  و�سع  هو  احلرا�سة  من  القانوين 

�سخ�س ليقوم بحفظه واإدارته على اأن يرده مع غلته اإىل 

من   )724( املادة  ملقت�سيات  وفقااً  فيه  احلق  له  يثبت  من 

قانون املعامالت.

الطعن رقم 2017/199م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق201٨/1/16م

حافلة

حافلة )حرا�سة - حريق- م�سوؤولية( 

احلافلة كانت يف حفظ وحرا�سة املطعون �سده ملا احرتقت  -

فاإنه  لذلك  ا  واعتباراً منزله  بجانب  اأوقفها  اأنه  اأكد  وقد 

ا قانوناًا باملحافظة عليها كمحافظته على ماله  يكون ملزماً

يلحقها  قد  تلف  اأي  حدوث  ملنع  الالزمة  العناية  وبذل 

ا يف ذلك �سلوك الرجل العادي. منتهجاً

الطعن رقم 2016/1٥44م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/3/27م

حق

حق ) عامل- تقادم حويل  – قطع( 

حقوق  - باأية  املطالبة  يف  العامل  حق   ب�سقوط  الدفع  اإن 

بالتقادم احلويل ح�سبما قررته املادة )7( من قانون العمل 

ال�سالفة البيان اإال اأن حمكمة احلكم املطعون فيه خالفت 

رفعها  التي  اجلزائية  ال�سكوى  اأن  واعتربت  النظر  ذلك 

�سدها  املطعون  قيام  وكان  التقادم  مدة  تقطع  الطاعن 

بذلك  خمالفة  قانونا  املقرر  الزمني  القيد  اأثناء  واقعا 

املادة )3٥0( من قانون املعامالت املدنية التي اأوردت على 

2261206

139662
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والتي مل  التقادم  التي تقطع مدة  �سبيل احل�سر احلاالت 

قاعدة  اإعمال  واأن  �سّيما  احلال  دعوى  يف  منها  اأي  تتوفر 

اجلزائي يوقف املدين ال يكون اإال يف حال تعا�سر وتزامن 

الدعويني املدنية واجلزائية وهو االأمر املفقود يف الدعوى 

املاثلة واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه قد 

وجاء  وتاأويله  تطبيقه  يف  واأخطاأ  القانون  �سحيح  خالف 

معيبا ب�سائبة الف�ساد يف اال�ستدالل املوجب للنق�س االأمر 

الذي يتعني معه نق�س احلكم املطعون فيه.

الطعن رقم 2017/٥10م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/3/19م

حكم

حكم جزائي) حجية( 

يف  - حجية  له  تكون  اجلزائية  الدائرة  من  ال�سادر  احلكم 

ف�سل  قد  كان  كلما  املدنية  املحكمة  اأمام  املدنية  الدعوى 

بني  امل�سرتك  لالأ�سا�س  املكون  الفعل  وقوع  يف  ا  الزماً ف�سالاً 

لهذا  القانوين  الو�سف  ويف  واملدنية  اجلزائية  الدعويني 

الفعل ون�سبته اإىل فاعلة فاإذا ف�سلت الدائرة اجلزائية يف 

هذه االأمور فاإنه ميتنع على املحاكم املدنية اأن تعيد بحثها 

ويتعني عليها اأن تعتربها وتلزمها يف بحث احلقوق املدنية 

اجلنائي  للحكم  ا  خمالفاً حكمها  يكون  ال  لكي  بها  املت�سلة 

ال�سابق له.

الطعن رقم 2016/906م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/10/31م

حكم – اإجراءات ) حمكمة عليا – بطالن- اإعادة النظر( 

جاز  - العليا  املحكمة  من  �سدر  حكم  يف  البطالن  وقع  اإذا 

2911٥٥٥

3011٨
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للخ�سم اأن يطلب منها اإلغاء احلكم واإعادة نظر الطعن اأمام 

دائرة اأخرى.

الطعن رقم 2016/٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/10/31م

�سروط(  اإحالة-  ا�ستئناف)  – حكم 
�سلطة حمكمة اال�ستئناف يف اأن حتيل يف ردها على اأ�سباب  -

باأال  م�سروط  االبتدائي  احلكم  اأ�سباب  اإىل  اال�ستئناف 

حكم  اأن  اأو  جديدة  دفاع  باأوجه  تقدم  قد  اخل�سم  يكون 

املحكمة االبتدائية مل يغفل بحث دفاع تقدم به ومت�سك 

به اأمامها.

الطعن رقم 2016/916م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/12/19م

حكم ) طلبات- بحث( 

يف  - الطلبات  حدود  وتلتزم  تتقيد  اأن  املحكمة  على  يتعني 

الدعوى فال تق�سي فيها مبا مل يطلبه اخل�سوم وال باأكرث 

مما طلبوه, مع ما يعرتي ذلك من اجلهالة يف حتديد وقت 

الت�سليم وكذلك نتاج الزراعة اإذ يختلف من عام الآخر مما 

يحتاج لبحث دقيق حول الناجت من الزراعة, وما مت �سرفه 

عليها.

الطعن رقم 2016/697م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/12/19م

حكم) نطق- اأ�سل- ا�ستثناء( 

االأ�سل اأن تنطق احلكم الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم  -

اأن يحول بينها مانع  اإال  وتداولته, ووقعت على م�سودته, 

من القيام بذلك, ومع ذلك يلزم اأن يدون ذلك يف الن�سخة 

33131

37143

3٨147
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االأ�سلية, ويعترب �سدوره من ق�ساة مل ي�سرتكوا يف اإ�سدار 

احلكم اإ�سدارا من غري ذي �سفة, ويعر�س احلكم للبطالن 

قانون  من   )260( للمادة  اإعماال  العام  النظام  من  وهو 

االإجراءات املدنية والتجارية.

الطعن رقم 2016/114٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/2/13م

حكم )م�سودة – توقيع- بطالن( 

اليمني  - بتوجيه  التمهيدي  احلكم  م�سودة  توقيع  عدم 

احلا�سمة من كامل اأع�ساء الهيئة يوؤدي اإىل بطالنه, وهذا 

البطالن يوؤثر يف احلكم بالبطالن كذلك لتعلقه باالإثبات 

وبذلك يتعني نق�س احلكم.

الطعن رقم 2016/1٥3٥م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/6/12م

حكم )حمكمة – �سكل - مو�سوع( 

من  - مينعهما  ال  ال�سكل  يف  دائرة  اأو  قا�س  من  حكم  �سدور 

نظر املو�سوع م�ستقبال.

رف�سها  - اأو  الدعوى  قبول  بعدم  ال�سادر  احلكم  اأن  املقرر 

النزاع متى  بحالتها له حجية موؤقتة يجوز معاودة طرح 

تغريت احلالة التي انتهت باحلكم ال�سابق.

الطعن رقم 2017/197م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/10/16 م

حكم )ميني حا�سمة- طعن( 

يكون  - احلا�سمة  اليمني  على  بناء  ي�سدر  الذي  احلكم  اإن 

بطريق  عليه  الطعن  يقبل  وال  فيه  املق�سي  االأمر  قوة  له 

النق�س ما مل يكن الطعن مبنيا على بطالن يف االإجراءات 

4٨190

٥6224
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اخلا�سة بتوجيه اليمني اأو حلفها.

الطعن رقم 2017/1062م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/12/31 م

حكم )التما�س - طعن( 

حمل  - احلكم  �ساأن  �ساأنه  االلتما�س  يف  ال�سادر  احلكم 

االلتما�س يقبل الطعن عليه باال�ستئناف وبالنق�س, اإال اأنه 

ال يقبل الطعن بالتما�س اإعادة النظر للمرة الثانية.

الطعن رقم 2017/٨٥3م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/2/19 م

حكم )حجية – منطوق - اأ�سباب( 

ولها  - للمنطوق  مكّملة  مبنطوقه  املرتبطة  احلكم  اأ�سباب 

ذات حجيته.

الطعن رقم 201٨/127م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/٥/21 م

حكم) �سرر- تعوي�س( 

اأو  - املقّدر  االأر�س  ب�سعف  عنها  يعّو�س  الوجه  يف  االإ�سابة 

التعوي�س املقّرر لالإ�سابة فيما عدا الوجه.

جل�سة يوم  االأحد املوافق 2016/11/27م الطعن رقم 

 2016/10٨٨

حكم )تعوي�س – �سرر م�ستقبلي – عمليات جراحية - �سلل 

ن�سفي – اأنثى – حكومة عدل(

للم�سرور  - امل�ستحق  التعوي�س  قيمة  ح�ساب  يف  يدخل 

االأ�سرار التي حلقته من العمليات اجلراحية وحالُته التي 

ا من الثابت  �سيوؤول اإليها م�ستقبال ب�سبب الفعل ال�ساّر اأخذاً

باالأوراق.
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بالتعوي�س  - االأنثى  حلق  الذي  الن�سفي  ال�سلل  ي�ستحق 

بديتها الكاملة.

يكون ح�ساب التعوي�س بالعمل باالأرو�س املقّدرة املن�سو�س  -

عليها يف ملحق الديات واالأرو�س ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

عدا  وما  االإ�سالمي,  الفقه  واأحكام   )200٨/11٨( رقم 

ذلك فهو حكومة عدل. �سرُط العمل بحكومة العدل عدم 

املجازفة واإمّنا ال�سعي جلرب ال�سرر.

الطعن رقم 2017/٥76م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/10/1٥م

حكم )تناق�س- اأ�سباب- منطوق( 

يكون  - والذي  ومنطوقه  احلكم  يف  االأ�سباب  بني  التناق�س 

ا لنق�سه هو ذلك التناق�س هو الذي تتماحى به اأ�سبابه  �سبباً

بحيث ال يبقى بعدها ما ميكن حمل احلكم عليه, اأّما جمّرد 

فلي�س  اال�ستئناف  اأو  الدعوى  الوراد يف رقم  املادي  اخلطاأ 

بتناق�س موجب للنق�س.

الطعن رقم 2017/246م جل�سة يوم االأحد املوافق 

2017/12/24م

حكم )تف�سري- تعديل( 

احلكم ال�سادر بالتف�سري متمم للحكم الذي يف�سره, وي�سري  -

خا�سة  قواعد  من  االأ�سلي  احلكم  على  ي�سري  ما  عليه 

بالطعن.

اجلهالة  - النتفاء  �سحيح  غري  اال�ستئنايف  احلكم  تف�سري 

اأ�سبابه  لت�سمني  احلكم  يف  اللب�س  احتمال  اأو  والغمو�س 

املحكمة  لكن  ال�سرعي  ال�سك  ي�سمل  ال�سلح ال  اأن  �سراحة 

خلل  وهو  ال�سك  هذا  �ساأن  يف  حكمها  ت�سدر  مل  ذلك  مع 

9٥40٥
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يتوجب تداركه خارج نطاق دعوى طلب تف�سري احلكم.

ال يخول للمحكمة ذاتها تعديل املبلغ املحكوم به يف نطاق  -

دعوى التف�سري املرفوعة اأمامها وملا خالفت ذلك يعدُّ ذلك 

وملبداأ  التقا�سي  اإجراءات  ملخالفة  منها  ا  خاطئاً ا  اجتهاداً

غياب  يف  التف�سري  حكم  ل�سدور  اخل�سوم  بني  املواجهة 

الورثة ومن بينهم الطاعنني.

الطعن رقم 201٥/144م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/12/26م

حكم ) تعليل- دفوع (

التعليل  - يكون  فال  ل�سحتها,  اأ�سا�سي  �سرط  االأحكام  تعليل 

ا اإال متى ما اأتى على الدفوعات اجلوهرية للخ�سوم. قانونيًّ

دفوعات  - جملة  فيه  املطعون  احلكم  حمكمة  جتاوزت 

التعوي�س  قيمة  مناق�سة  على  ردودها  وان�سبت  الطاعن 

املنازع فيه من قبل امل�سرتي وراأت الرتفيع فيه وبذلك �ساب 

ق�ساءها �سعف التعليل واالإخالل بحق الدفاع يف ظل عدم 

ح�سور الطاعن اأمام حمكمة اأول درجة مما يوجب النق�س.

الطعن رقم 2016/4٥٨م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/3/27م

حكم) اأ�س�س- - خطاأ مفرت�س-  اإ�سهام( (  

دون  - املت�سرر  فيه ق�ساءه على خطاأ  املطعون  اأ�س�س احلكم 

النظر لواجب اتخاذ اأ�سباب احليطة املحمول على �ساحب 

العمل ومدى م�ساهمة العمال يف وقوع ال�سرر من عدمه واأن 

اأ�سا�س  على  ال�سيء  حفظ  م�سوؤولية  عليه  تقع  من  اإعفاء 

قرينة اخلطاأ املفرت�س يتوقف على اإثبات قيامه من جهته 

ا على ذلك فاإن  بكل ما يلزم لتفادي وقوع اأي �سرر وترتيباً

12٥٥٨٨
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احلكم املطعون فيه اأهمل النظر يف الواجب املحمول على 

ح�سول  يف  م�ساهمتهم  ومدى  باملوقع  ومن  العمل,  �ساحب 

ال�سرر وهو تق�سري يوجب النق�س.

الطعن رقم 2016/11٨9م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/4/24م

حكم )تف�سري – حمكمة- حتديد( 

يتمحور اال�سكال حول املحكمة التي يعود لها تف�سري احلكم  -

املدعى به غمو�س اأو ابهام بعد اأن رف�ست حمكمة احلكم 

املطعون فيه طلب التف�سري اعتبارااً لوقوع نق�س حكمها من 

قبل املحكمة العليا.

التي  - املحكمة  هو  احلكم  ا�سدرت  التي  باملحكمة  املق�سود 

اأ�سبح  الذي  ق�ساءها  وا�سدرت  النزاع  مو�سوع  يف  ق�ست 

نافذااً يف �ساأنه.

الطعن رقم 2017/933م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/1/1٥م

حكم) تناق�س- ف�ساد( 

يف�سد احلكم التناق�س الذي تتماحى به االأ�سباب بحيث  -

اأ�سا�س  اأي  على  يفهم  اأن  معه  ميكن  ما  بعدها  يبقى  ال 

من  ي�ست�سف  كما  املنطوق  يف  به  ق�ست  مبا  املحكمة  ق�ست 

املدنية يكون احلكم  املادة  )172( من قانون االإجراءات 

م�ستوفيااً يف ذاته جميع اأ�سبابه متا�سيااً مع القاعدة بوجوب 

تكون  واأن  �سحته  دليل  بنف�سه  القانوين  العمل  يحمل  اأن 

احلكم  اإليها  ي�ستند  التي  االأ�سباب  اأن  اأي  كافية  االأ�سباب 

منطقية  اأ�سبابااً  تكون  واأن  منطوقه  ال�ستخال�س  تكفي 

تقت�سي توافر رباط منطقي ووثيق بينها واملنطوق بحيث 
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توؤدي اإىل نتيجته مبعنى عدم وجود اأي تناق�س اأو ت�سارب 

بني االأ�سباب فيما بينها اأو بني االأ�سباب واملنطوق وانتقاء 

تلك ال�سروط يكون احلكم فاقدااً لالأ�سباب التي تقت�سيها 

والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من   )172( املادة 

لي�سبح باطالاً بطالنااً مطلقااً موجبااً للنق�س.

الطعن رقم 201٥/739م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق2016/10/2٥م

حكم )ق�سور- عيب- اإبطال- دفاع- فهم( ( 

اإن �سائبة الق�سور املبطل تتعلق باحلكم اإذا تخلت املحكمة  -

التي اأ�سدرته عن اأهم واجباتها وهي متحي�س دفاع احلكم 

جاء  �سواء  عليه  القانون  حكم  اإنزال  ثم  منه  املراد  وفهم 

هذا الدفاع باملرافعة ال�سفهية اأو املكتوبة اأو مب�ستند دلل 

احلكم على ما ت�سمنه من دفاع بل الأنه ال يكفي اأن تت�سدى 

املحكمة لدفاع اخل�سم واإمنا يتوجب اأن تتفهم املراد منه.

الطعن رقم 2016/137م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 3 

/2017/1م

حكم) ت�سبيب- كفاية (  

عدم ا�ستجابة احلكم املطعون فيه ل�سروط �سحة وكفاية  -

ت�سبيب االأحكام ال�سالف بيانها فقد ورد الت�سبيب ب�سورة 

خمتزلة دون بيان الوقائع التي ا�ستند اإليها واالأدلة التي 

انتهت املحكمة بثبوتها واأن تلك االأدلة توؤدي اإىل النتيجة 

التي انتهت اإليها.

الطعن رقم 2016/2٨1م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 10 

/2017/1م

حكم )ت�سبيب- ق�سور( 

169٨2٥
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اأهم  - عن  املحكمة  بتخلي  الت�سبيب  يف  الق�سور  يتحقق 

ثم  منه  املراد  وفهم  اخل�سم  دفاع  متحي�س  وهو  واجباتها 

اأن يكون  الق�سور يجب  القانون عليه ولتوافر  انزال حكم 

الدفاع الذي اأغفلت املحكمة الرد عليه اأو ردت عليه دون 

قد  مما  جوهريااً  مرماه  حقيقة  على  للوقوف  متح�سه  اأن 

يتغري به وجه الراأي يف الدعوى.

الطعن رقم 2016/343م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 21 

/2017/3م

حكم )جزائي – ف�سل – حجية( 

والو�سف  - الفعل  وقوع  يف  اجلزائية  الـمحكمة  ف�سلت  اإذا 

على  ميتنع  فاإنه  فاعله  اإىل  ون�سبته  الفعل  لهذا  القانوين 

مبا  تلتزم  اأن  وعليها  بعثها  تعيد  اأن  الـمدنية  الـمحكمة 

تو�سلت اإليه الـمحكمة اجلزائية يف بحث احلقوق الـمدنية 

الـمت�سلة بها لكي ال يكون حكمها خمالفااً للحكم اجلزائي 

ال�سابق عليه.

الطعن رقم 2016/٨م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/11/1٥م

حكم )م�سمون- �سمول( 

عليه  - الـمطلع  يطمئن  ما  بذاته  احلكم  يف  يكون  اأن  يجب 

اإليها وح�سلت  الـمقدمة  االأدلة  الـمحكمة قد حم�ست  اأّن 

منه ما توؤدي اإليه وذلك با�ستعرا�س هذه االأدلة والتعليق 

عليها مبا ينبئ عن بحث ودرا�سة اأوراق الدعوى عن ب�سر 

منها  كّونت  التي  االأدلة  م�سادر  عن  واالإف�ساح  وب�سرية 

من  ال�سحيح  ماأخذها  لها  يكون  واأن  وفحواها  عقيدتها 

االأوراق واأّن ما ا�ستخل�سته كان �سائغااً وموؤديااً اإىل النتيجة 

179900
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التي انتهت اإليها حتى يتاأتى للمحكمة العليا اأن تعمل على 

رقابتها على �سداد احلكم.

الطعن رقم 2016/294م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/12/6م

حكم) طعن – �سوط( 

لئن خّول القانون للخ�سوم الطعن يف االأحكام ال�سادرة من  -

حماكم اال�ستئناف ب�سورة انتهائية بالنق�س اأمام الـمحكمة 

حمدد  وميعاد  معّينة  الإجراءات  وفقااً  يكون  الذي  العليا 

اأن تتوفر فيه  الـمطعون فيه بالنق�س يجب  اأّن احلكم  اإال 

عّدة �سروط جلواز الطعن فيه بالنق�س الأّن جواز الطعن يف 

االأحكام بالنق�س من عدمه هو مما يتعّلق بالنظام العام.

يكون  - ال  اأن  العليا  املحكمة  اأمام  احلكم  يف  للطعن  يجب 

حائزااً لقّوة االأمر الـمق�سي فيه النق�ساء ميعاد الطعن دون 

رفع الطعن فيه بالنق�س اأو لعدم جواز النظر فيه ل�سابقّية 

الف�سل فيه بحكم �سابق وعليه فاإن �سار احلكم الـمطعون 

فيه مبوجب اأحد هذين ال�سرطني نهائيااً حائزااً قّوة االأمر 

املق�سي فيه اأ�سبح عنوانااً للحقيقة وقامت قرينة قانونية 

قاطعة على �سحته ولو كان خمالفااً للنظام العام باعتبار 

اأّن حجّية االأحكام ت�سمو على اعتبارات النظام العام مما 

ولو  ت�سمنه  ما  مناق�سة  اإىل  والعودة  اخل�سوم  دون  يحول 

كان ق�ساوؤه ظاهر البطالن.

الطعن رقم 2016/410م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/12/27م

حكم )غ�س- التما�س اإعادة النظر- �سروط( 

الغ�س الذي يجيز الطعن يف احلكم بالتما�س اإعادة النظر  -

19499٨
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يجب اأن يكون قد اأثر يف احلكم, واأال يكون املحكوم عليه 

عالـمااً به اأثناء اخل�سومة التي �سدر فيها احلكم والثابت 

ح�سورها  بعد  �سدها  احلكم  و�سدر  قبلت  الـملتم�سة  اأّن 

وتقدمي دفوعها ودفاعها.

احلكم  - يف  للطعن  عادي  غري  طريق  النظر  اإعادة  التما�س 

يرفع اإىل ذات الـمحكمة التي اأ�سدرت احلكم اإذا توافرت 

�سبب من االأ�سباب التي حددها ال�سارع على �سبيل احل�سر 

والـمق�سود من االلتما�س تنبيه الـمحكمة لت�سحيح احلكم 

فعل  ب�سبب  اأو  منها  متعمد  غري  �سهو  عن  اأ�سدرته  الذي 

الـمحكوم له.

الطعن رقم 2016/4٥2م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2017/1/3م

حكم )تقادم – نق�س – والية – ا�ستنفاد- طعن(

ال تكون املحكمة قد ا�ستنفذت واليتها يف مو�سوع الدعوى  -

الدعوى  �سماع  بعدم  وق�ساءها  بالتقادم  للدفع  بقبولها 

بالت�سدي  حكمها  يف  الـمطعون  الـمحكمة  وقيام   , للتقادم 

لن�س  خمالفة  ي�سكل  وهذا  االبتدائي  احلكم  اإلغاء  بعد 

الـمادة )22٨( من قانون االجراءات الـمدنية والتجارية.

مل تقل حمكمة الدرجة االأوىل كلمتها يف مو�سوع الدعوى  -

يف  الف�سل  متلك  ال  حكمها  يف  الـمطعون  الـمحكمة  واإن   ,

اإحدى  تفويت  من  ذلك  على  يرتتب  لـما  الدعوى  مو�سوع 

النظام  من  الـمبداأ  وهذا  اخل�سوم  على  التقا�سي  درجات 

العام تثريه الـمحكمة العليا من تلقاء نف�سها ومن ثم فاإنه 

يتعني الق�ساء بنق�س احلكم الـمطعون.
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الطعن رقم 2017/٥4م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2017/6/20م

حكم )اأ�سباب- ف�ساد- نق�س( 

اإذا  - اال�ستدالل  يف  بالف�ساد  م�سوبة  احلكم  اأ�سباب  تكون 

ذلك  ويتحقق  اال�ستنباط  �سالمة  مي�س  عيب  على  انطوت 

اأدلة غري �ساحلة  اإذا ا�ستندت الـمحكمة يف اقتناعها اإىل 

فهم  عدم  اإىل  اأو  بها  لالقتناع  الـمو�سوعية  الناحية  من 

الواقعة التي ثبتت لديها اأو ا�ستخال�س هذه الواقعة من 

م�سدر ال وجود له اأو موجود لكنه مناق�س لـما اأثبتته.

الطعن رقم 2017/٥4٨م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

201٨/3/13م

حكم )تنازل- قاعدة( 

حتكم التنازل قاعدة فقهية كلية تن�س على اأن )من �سعى  -

كان  لذا  عليه(  مردود  ف�سعيه  يديه  على  مت  ما  نق�س  يف 

من العدالة احلق اأن يرد �سعي الـمطعون �سدها دون نكث 

نق�س  الطاعنة  معه  تطلب  الذي  االأمر  بيديها  غزلته  ما 

احلكم الـمطعون فيه هذه اجلزئية حتديدا.

الطعن رقم 2017/٥0٨م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

201٨/4/24م

حكم ا�ستئناف )تاأييد - حكم ابتدائي -  اإغفال - نق�س( 

اأول درجة بذات  - اكتفى احلكم املطعون فيه بتاأييد حكم 

يرد  ومل  ميح�سه  ومل  الطاعنة  دفاع  يناق�س  ومل  اأ�سبابه 

عليه فاإنه يكون م�سوبااً بالق�سور املبطل وخمالاً بحق الدفاع 

احلكم  يكون  اأن  يجب  اإذ  االإخالء  واقعة  حتقيقه  لعدم 

احلكم  اإليه  انتهى  كما  ولي�س  النزاع  ملادة  قاطعااً  جازما 

21٥114٥

241129٥

246133٥
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الذي  االأمر  فيه  املطعون  احلكم  اأيده  والذي  امل�ستاأنف 

تتجه معه هذه املحكمة اإىل نق�سه جزئيااً.

الطعن 2017/11٨م جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

201٨/1/3 م

حكم )اأ�سباب - �سروط( 

مل ي�سرتط القانون اإبداء االأ�سباب ب�سكل معني اإمنا فقط  -

فهم  من  املحكمة  تتمكن  حتى  للتو�سيح  اأ�سباب  اإبداء 

املطلوب من اال�ستئناف.

اإذا ق�سى احلكم بخالف التطبيق ال�سحيح للقانون والتقييم  -

ال�سليم مبا يجعله ق�ساء معيبا متعينا نق�سه.

الطعن 2017/120م جل�سة يوم االأربعاء املوافق 

201٨/2/7 م

حكم )توقيع - م�سودة – بطالن( 

احلكم  - منطوق  املت�سمنة  الورقة  على  التوقيع  يكفي  ال 

يتعني  بل  احلكم  اأ�سباب  عن  منف�سلة  كانت  متى  وحده 

واأن  االأ�سباب  على  امل�ستملة  امل�سودة  اأوراق  على  التوقيع 

اإىل  يوؤدي  االأ�سباب  دون  وحده  املنطوق  على  التوقيع 

بطالن احلكم.

الهيئة  - توقيع  من  االأ�سباب  على  امل�ستملة  االأوراق  خلو 

م�سدرة احلكم ينبني عليه بطالن احلكم.

الطعن رقم 2016/326م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2017/12/31م

حوالة

حوالة )دين - �سروط( 

احلوالة هي نقل الدين واملطالبة من ذمة املحيل اإىل ذمة  -

2631434
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املحال عليه. �سرط �سحة احلوالة ر�سا املحيل واملحال له 

واملحال عليه.

الطعن رقم 2017/769م جل�سة يوم االثنني املوافق 

201٨/4/9 م

حوالة )دين- �سروط( 

واملحال  - االأ�سلي  املدين  باتفاق  اأما  الدين  حوالة  تتحقق 

ينفذ  وال  منه  بدالاً  مدينااً  مبقت�ساه  ي�سبح  الذي  عليه 

الدائن  بني  باتفاق  واأما  اإقراره,  بغري  الدائن  مواجهة  يف 

واملحال عليه بغري ر�سا املدين االأ�سلي.

املقرر اأن حوالة الدين تتم مبجرد ترا�سي املحيل واملحال  -

عليه وقبول املحال له دون حاجة ل�سكل خا�س.

الطعن رقم 201٥/76٥م جل�سة يوم الثالثاء 

املوافق2016/10/2٥م

خربة

خربة فنيية) ا�ستعانة( 

كان  - اإذا  اإال  الفنية  للخربة  باللجوء  ملزم  غري  القا�سي 

فنية  م�سائل  يف  البحث  على  يتوقف  املو�سوع  يف  الف�سل 

خالل  من  حقيقتها  اإظهار  اأو  معرفتها  ي�ستطيع  ال  علمية 

باال�ستعانة  ملزما  يكون  فعندئذ  فيها  املعرو�سة  االأدلة 

باخلبري الإجراء العمل الفني الالزم وبالنظر اإىل جمريات 

الق�سية.

الطعن رقم 2016/419م جل�سة يوم االثنني املوافق 

2016/10/31م

خربة) حجية – حمكمة مو�سوع( 

اإن حمكمة الـمو�سوع غري مقّيدة يف حكمها براأي اخلبري فهي  -

7931٨

170٨42
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غري ملزمة باالأخذ به اإال اأّنه يجب عليها يف هذه احلالة اأن 

تبنّي اأ�سباب ذلك يف حكمها اإذ لي�س لها اأن تطرح جانبااً راأي 

اأن تفّنده خا�سة كما  اأو اخلرباء يف الدعوى دون  اخلبري 

اخلرباء  بني  اإجماع  ح�سل  قد  احلال  دعوى  يف  ال�ساأن  هو 

الـم�ستندات  من  متكينهم  عن  البنك  باإحجام  الـمنتدبني 

التي يتوقف عليها تنفيذ الـماأمورية الـموكولة اإليهم وقد 

ا�ستنتجوا من االأوراق الـمعرو�سة عليهم تفريط البنك يف 

ال�سمانات ومنها الـمذكرة الداخلية التي تنازل مبقت�ساها 

البنك عن �سمانات دون حتديد مقدارها 

�سلبااً  - تناق�سها  ومل  االختبار  نتيجة  عن  املحكمة  التفات 

ا�ستعا�سة  اأ�س�ست عليه ق�ساءها  ما  اأّن  , خا�سة  اإيجابااً  اأو 

الأعمال  نهائيااً  تقريرااً  اعتربته  وما  االختبار  تقرير  عن 

احلقيقة  يف  فهو  ال�سالب  بالرهن  يتعلق  فيما  الت�سفية 

يخالف الثابت باالأوراق اإذ هو لي�س تقريرااً نهائيااً لنتائج 

الت�سفية واإمنا هو جمّرد ر�سالة يقول البنك اأّنه تلقاها من 

الـم�سفي وهو بالتايل ال ينه�س حّجة على انتفاء اأموال اأو 

ال  الـموجودات  هذه  اأّن  اإذ   , الـمنحلة  ال�سركة  موجودات 

ميكن الوقوف على حقيقتها اإال من خالل التقرير النهائي 

لنتائج اأعمال الت�سفية االأمر الذي مل يح�سل.

الطعن رقم 201٥/٥1٨م جل�سة يوم الثالثاء املوافق 

2016/12/13م

خ�سومة

خ�سومة )انعقاد – اإعالن( 

اإعالن  - بطالن  ثبت  متى  طرفيها  بني  تنعقد  ال  اخل�سومة 

الإغفال  عليه  املدعى  اإىل  املوجهة  الدعوى  �سحيفة 

1971019
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عمله  اأو  �سكنه  حمل  اأو  عنوانه  عن  والتدقيق  التحري 

خالف  قد  يكون  فاإنه  الدعوى  مو�سوع  لنظر  وت�سدى 

القانون مما يوجب نق�سه. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/729م  رقم  الطعن 

2017/12/11 م

خبري

خبري )مهمة- اإعالن - بطالن( 

لي�س للخبري اأن يبا�سر اأعماله عند مغيب اأحد اخل�سوم اإال  -

اإذا ثبت لديه اأن االإعالن بلغ للخ�سوم.

الطاعن  - دفع  �سده  املطعون  احلكم  حمكمة  جتاوزت 

بخ�سو�س عدم اإعالنه من قبل اخلبري املنتدب وقيام هذا 

االأخري باملعاينة يف غيابه مع ح�سور ممثل للمطعون �سدها 

ومل تتحَر املحكمة يف االأمر ومتى ثبت لديها عدم اإعالن 

البطالن  لرتتب  االختبار  اإعادة  ا  وجوباً فعليها  الطاعن 

لالأ�سرار  الطاعن  اإعالن  لعدم  االأول  للتقرير  بالن�سبة 

بحقوقه املكفولة بقانون االإثبات.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/4٥2م  رقم  الطعن 

2016/11/2٨م

خبري) حم�سر – تنظيم( 

الغاية  - تتحقق  فال  باأعماله  حم�سرااً  اخلبري  يحرر  مل  اإذا 

بطالن  يرتب  مما  االإجراء  هذا  من  امل�سرع  اأرادها  التي 

تقريره طبقااً للمادة )21( من قانون االإجراءات املدنية 

والتجارية. وبالتايل بطالن احلكم الذي ا�ستند اإليه.

66262

116٥30
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الثالثاء  يوم  جل�سة  201٥/739م  رقم  الطعن 

املوافق2016/10/2٥م

خبري )اخت�سا�س – عيب( 

اخلبري الذي عّينته الـمحكمة خمت�س يف تدقيق ومراجعة  -

بربامج  تتعلق  بها  الـمكّلف  الـمهمة  بينما  احل�سابات 

التغذية واحلمية وهي م�ساألة خارجة عن اخت�سا�سه وال 

معّينة  حلقيقة  الو�سول  اأّن  الـمعلوم  ومن  بها,  له  عالقة 

من  الـمعني  واخلبري  فيها  الذكر  الأهل  اللجوء  من  بد  ال 

الـمحكمة لي�س كذلك.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/6٥٨م  رقم  الطعن 

2016/11/29م

خطاأ

خطاأ ج�سيم )حمكمة- بيان – نق�س(  

للم�ستندات  - اجل�سيم  اخلطاأ  مفهوم  بيان  املحكمة  على 

باأنه مل  القول  التي ادىل بها الطاعن دون االقت�سار على 

يثبت اخلطاأ اجل�سيم الأن ذلك موكول لها يف نطاق تكييفها 

للدعوى وحتديد الن�سو�س القانونية املنطبقة عليها حتى 

العليا بو�سفها حمكمة قانون من مراقبة  املحكمة  تتمكن 

ح�سن تطبيق القانون من عدمه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/1690م  رقم  الطعن 

201٨/2/19م

دعوى

دعوى حيازة- دعوى اأ�سل احلق- جمع  

ال يجوز اجلمع بني دعوى عدم التعر�س واملطالبة باحلق,  -

وال يجوز اأن يدفع املدعى عليه دعوى احليازة باال�ستناد 

169٨2٥

190979
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للحق, وال يجوز احلكم يف دعوى احليازة على اأ�سا�س ثبوت 

احلق اأو نفيه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/1٨37م  رقم  الطعن 

2017/6/12م

دعوى )عقار- نظر-  �سروط( 

ال يجوز النظر يف دعاوى اإثبات وت�سجيل امللك التي ي�سري  -

اجلهات  قبل  من  فيها  الف�سل  اأو  االأرا�سي  قانون  ب�ساأنها 

املادة  يف  عليها  املن�سو�س  بالطلبات  التقدم  قبل  املخت�سة 

)16( مكرر والتظلم منها وفقا للمادة )16( مكررا )1( من 

هذا القانون.

ال يجوز للجهات الق�سائية وغريها النظر يف دعاوى اإثبات  -

�سكا  يحمل  ال  ملن  اأو  البي�ساء  االأرا�سي  يف  امللك  وت�سجيل 

اأ�سليا �سادرا قبل عام 1970م.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/٨33م  رقم  الطعن 

2017/12/2٥ م

دعوى )�سفعة - ثبوت- �سبب( 

لها.  - املوجب  �سببها  ثبوت  على  فرع  ال�سفعة  ثبوت  دعوى 

على  موؤ�س�سة  كانت  اإن  ال�سفعة  دعوى  اأن  ذلك  نتيجة 

ال�سراكة يف طريق وجب التحقيق يف ثبوت هذه ال�سراكة.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/1742م  رقم  الطعن 

201٨/1/1٥ م

 - �سرعي  عذر   – وقف   – انقطاع   – مدة   – )تقادم  دعوى 

ح�سر(

واردة  - )16/ب(  املادة  يف  الورادة  التقادم  انقطاع  حاالت 

على �سبيل احل�سر, اإال اأّن املاّدة مل تن�ّس على حاالت وقف 

٥٥221
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التقادم التي هي م�سمولة بالقواعد العامة.

ت على اعتبار  - املادة )346( من قانون املعامالت املدنية ن�سّ

ا للتقادم. ا واقفاً العذر ال�سرعي املانع من رفع الدعوى �سبباً

متى  - التقادم  اأّن  وقفه  وبني  التقادم  انقطاع  بني  الفرق 

زوال  مبجّرد  جديد  من  ح�سابها  يبداأ  مدته  فاإّن  انقطع 

�سبب االنقطاع, اأّما يف حالة وقف التقادم فاإّنه متى ما زال 

�سبب الوقف فاإّن يبنى على املّدة ال�سابقة ال�ستكمالها.

املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2017/467م  رقم  الطعن 

2017/11/12م

دعوى ) قيد – �سحة(

لي�س هناك �سري اأو خلل قانوين يف قيد الدعوى على �سند  -

وكالة اآخر جديد كما اإنه لي�س من خلل قانوين يف اإ�سافة 

اأي بند من البنود يف الوكالة ما مل حتجز الق�سية للحكم.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/334م  رقم  الطعن 

2017/2/27م

دعوى )مدنية – جزائية – ارتباط- تنحي( 

ومرتبطااً  - مت�سالاً  اجلزائية  الق�سية  مو�سوع  كان  دام  ما 

القا�سي  على  كان  فاإنه  الراهنة  املدنية  الدعوى  مبو�سوع 

الذي بت يف الدعوى اجلزائية اأن يتنحى عن نظر الدعوى 

راأي  لديه  وتكون  قناعة  لديه  تاألفت  اأنه  ذلك  املدنية 

م�سبق ب�ساأن جوهر اخلالف القائم بني الطرفني مبا يجعل 

حياده مو�سع �سك وريبة.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/1٨9م  رقم  الطعن 

2017/11/13م

دعوى) حكم – �سالحية( 

99427
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تكون الدعوى �ساحلة للحكم فيها اإذا كان كل من اخل�سمني  -

اأو  اجلل�سة  قبل  اأودعت  مبذكرات  فيها  دفاعه  اأبدى  قد 

لدفاعه  مبديااً  الـمدعي  ويعترب  �سابقة  جل�سة  يف  اأبديت 

الذي  هو  الأّنه  بدفاعه  مذكرة  يقّدم  مل  ولو  حتى  دائما 

�سحيفة  يف  طلباته  وجدد  الدعوى  فرفع  اخل�سومة  بداأ 

دعواه.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٥46م  رقم  الطعن 

2016/11/29م

دعوى )طلب – بيان جمركي- اخت�سا�س( 

طلب الطاعنة احلكم لها باحل�سول على بيانات جمركية  -

اجلمركية  االإجراءات  تزاول  التي  �سدها  الـمطعون  من 

التي تخ�س الت�سدير واال�سترياد وهذا ما يعدُّ عمالاً مدنيااً 

من اخت�سا�س الق�ساء العادي.

الدعاوى املدنية اجلمركية تكون من االخت�سا�س النوعي  -

للمحكمة االبتدائية امل�سكلة من ثالثة ق�ساه.

االخت�سا�س النوعي من النظام العام يجوز ابداءه يف اية  -

تلقاء  من  تقره  ان  وللمحكمة  الدعوى  عليها  تكون  حال 

من   111 للمادة  الدعوى  عليها  تكون  حالة  اية  يف  نف�سها 

قانون االجراءات املدنية والتجارية.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/470م  رقم  الطعن 

201٨/2/13م

دعـــوى )م�ساألة فنية – خربة(  

التي  - البحتة  الفنية  امل�سائل  من  الدعوى  مو�سوع  كان  اإذا 

ال تدخل يف دائرة معرفه الـمحكمة القانونية فانه يتعني 

املجال وتقدير  الفنية من هذا  اال�ستعانة باخلربة  عليها 

192991

2391276
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القون التدليلية لتقارير اخلرباء الفنية عند تقدميها يف 

الدعوى ولـما جتاهل احلكم الـمطعون فيه ذلك فاإنه يكون 

جتنب �سحيح القانون مما يعني وحتكم الـمادة )260( من 

قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية نق�سه.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/٥0٨م  رقم  الطعن 

201٨/4/24م

دعوى عمالية) رفعها – اللجوء اىل الدائرة املخت�سة اجراء 

وجوبى( 

املنازعات  - ت�سوية  لدائرة  االلتجاء  وكان  ذلك  كان  ملا 

كانت  وملا  العمل  عالقة  طريف  م�سلحة  ي�ستهدف  العمالية 

اإجراءات التقا�سي اإمنا تتعلق بالنظام العام ومن ثم فاإن 

يكون  العمالية  املنازعات  ت�سوية  دائرة  اإىل  االلتجاء 

وجوبيا

الطعن رقم 2016/٨29م  جل�سة يوم االثنني املوافق 14/

مايو/201٨م

دفاع

دفاع) رد- ق�سور( 

مت�سك اخل�سم بدفاع جوهري يوجب على حمكمة املو�سوع  -

باأ�سباب  حكمها  اأ�سباب  يف  عليه  والرد  ومتحي�سه  بحثه 

خا�سة وخمالفة ذلك ق�سور مبطل وفق املادة )172( من 

قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/916م  رقم  الطعن 

2016/12/19م

دفاع )اغفال- ق�سور- بطالن( 

يرتتب  - اخل�سم  اأبداه  دفاع  بحث  املو�سوع  حمكمة  اإغفال 

246133٥

2991٥96

37143
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الدفاع جوهريااً وموؤثرااً  اإذا كان هذا  عليه بطالن حكمها 

اإليها  اخل�سم  قدم  ومتى  اإليها  انتهى  التي  النتيجة  يف 

اأوجه دفاع مت�سك بها ب�سحيفة اال�ستئناف والتفتت عنها 

املحكمة اأو طرحت داللتها املوؤثرة يف حقوق اخل�سوم دون 

يف  بالق�سور  م�سوبااً  يكون  حكمها  فاإن  طرحها  �سبب  بيان 

الت�سبيب واالإخالل بحق الدفاع.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/709م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/2/20م

دين

دين) تاأخر- �سرر مفرت�س- فوائد( 

اإن جمرد تاأخر الـمدين يف الوفاء بالـمبلغ الذي يف ذمته  -

يحدث �سررااً للدائن وال حاجة للدائن الإثبات هذا ال�سرر.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٨96م  رقم  الطعن 

2017/6/13م

دية

دية )اأنثى – امراأة - ن�سف( 

دية املراأة على الن�سف من دية الرجل. -

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/1437م  رقم  الطعن 

201٨/2/26 م

دية )اأنثى – ن�سف – ذكر( 

اأّن  - ذلك  علة  الرجل.  دية  من  الن�سف  على  املراأة  دية 

املر�سوم ال�سلطاين رقم )197٥/24( ن�ّس على كون ديتها 

فقد  الالحقة  القوانني  اأّما  الرجل,  دية  من  الن�سف  على 

الإلغاء  تعّر�س  دون  الرجل  دية  مقدار  لتعديل  تعّر�ست 

فقرة اأّن دية املراأة على الن�سف من دية الرجل.

2341237

214113٨

76304
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املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2017/11٥0م  رقم  الطعن 

201٨/٥/20م

رحم

رحم )متزق – تعوي�س- دية(

متّزق رحم املراأة يعو�س عنه بالدية الكاملة للمراأة. علة  -

ذلك اأن متّزق الرحم تفويت ملنفعة هذا الع�سو الواحد يف 

املراأة.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/٨4٨م  رقم  الطعن 

2016/12/26م

ر�سوم

ر�سوم – م�سروفات )خبري( 

هناك فرق بني الر�سوم وامل�سروفات؛ فالر�سوم حق للدولة  -

ولها حق التنازل عنها, اأما م�ساريف اخلبري فهي حق للخبري 

التنازل  يت�سمنه  فال  احلكومي  القطاع  غري  قطاع  من  وهو 

عن الر�سوم.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/466م  رقم  الطعن 

2017/10/9 م

�ساعات العمل

�ساعات العمل) تعريف- حتديد( 

حتت  - العامل  فيه  يكون  الذي  الوقت  هي  العمل  �ساعات 

الراحة  فرتات  فيه  تدخل  وال  العمل  �ساحب  ت�سرف 

العمل  �ساعات  بها  يق�سد  العمل  �ساعات  اأن  ذلك  ومفاد 

حتت  يكون  اأو  بالعمل  خاللها  العامل  يقوم  التي  الفعلية 

منها  وي�ستبعد  بالعمل  للقيام  م�ستعدا  العمل  رب  ت�سرف 

فرتات الراحة.

111٥12

127٥9٨

61240
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/766م  رقم  الطعن 

201٨/4/9م

�سقي

�سقي )ا�ستحقاق- �ساحية( 

تاأخذ  - فال  اخلربة  اأهل  يراه  ما  على  ال�سقي  تقدير  اإن 

ال�ساحية فوق حقها املن�سو�س عليه وال تنق�س. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/112٥م  رقم  الطعن 

2017/1/30م

�ساقية) ت�سقيف- �سرر( 

اإن املحكمة ال ترى �سررااً على ال�ساقية من ت�سقيفها وخا�سة  -

اإن الفقهاء اأجازوا ت�سقيف ال�ساقية فقال �ساحب قامو�س 

ال�سريعة )اإن ل�ساحب املنزل ت�سقيف عامد الفلج الأنه ال 

مينع النا�س من االنتفاع باأموالهم �سريطة اأن ال يوؤثر ذلك 

اأو  عر�سها  حيث  من  ال�ساقية  يف  اجلاري  املاء  مرور  على 

ارتفاعها اأو يثبت اأن هناك �سررااً بينااً من الت�سقيف(. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/61م  رقم  الطعن 

201٨/4/9م

�سم�سار

�سم�سار )بيع- تدلي�س( 

املقرر فقها اأن بيع ال�سم�سار ب�سعر اأعلى مما طلبه البائع ال  -

يعد غ�سا للم�سرتي ب�سرط عدم التدلي�س يف ثمن املبيع.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/1210م  رقم  الطعن 

201٨/1/1٥ م

�سم�سار ) اجر – ا�ستحقاق( 

الذي  - العقد  اإبرام  مت  اإذا  اإال  اأجرة  ال�سم�سار  ي�ستحق  ال 

29٥1٥74

461٨0

161779

722٨7
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تو�سط فيه مهما كانت اجلهود التي بذلها يف تلك الو�ساطة 

ال�سم�سار  مبوجبه  يتعهد  عقد  ال�سم�سرة  اأن  املقرر  واإن 

يف  معني  عقد  الإبرام  ثاين  طرف  عن  بالبحث  ال�سخ�س 

مقابل اأجر.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/937م  رقم  الطعن 

املوافق2017/12/12م

�سركة

�سركة )تاأ�سي�س- �سخ�سية – متتع( 

االأعمال  - بع�س  فاإن  معنوية  ب�سخ�سية  تتمتع  ال  لئن 

القيام بها با�سمها مع و�سع عبارة )  التاأ�سي�سية ي�ستوجب 

قيد التاأ�سي�س( كفتح ح�ساب م�سريف الإيداع قيمة احل�س�س 

الدعوى مل يتم  القيام بهذه  اأن  اإىل  اإ�سافة  امل�سددة هذا 

اإال يف 201٥/4/6م بعد حترير العقد التاأ�سي�سي وتوقيعه 

بتاريخ  وذلك  وقيمتها  ح�ستهم  وحتديد  ال�سركاء  من 

2013/7/30م وت�سجيله خالل نف�س ال�سنة ح�سبما جاء 

كانت  عليها  القيام  عند  انها  اأي  التجاري  ال�سجل  ببيانات 

اإليها  امل�سار   )140( للمادة  وطبقااً  قانونااً  قائمة  ال�سركة 

ح�سورها  عدم  عن  النظر  بغ�س  �سفة  ذات  لتكون  اأعاله 

اأعد خالل مرحلة التاأ�سي�س وهو ما  تاريخ االتفاق الذي 

مت ت�سحيحه بتطبيق مقت�سيات تلك املادة مما يتعني معه 

رد هذا الدفع.

االأربعاء  يوم  جل�سة  2016/149م  رقم  الطعن 

املوافق2016/10/1٨م

�سركة جتارية ) �سخ�سية اعتبارية( – �سركة فردية)عدم 

21711٥٨

167٨11
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متتع بال�سخ�سية( 

وبذمة  - املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع  التجارية  ال�سركات 

اأّما  فيها  �سريك  كل  عن  ومنف�سلة  بذاتها  م�ستقلة  مالية 

املوؤ�س�سات الفردية لي�ست لها تلك ال�سخ�سية املعنوية الأنها 

االأمر  حقيقة  يف  وهي  التجارية  ال�سركات  �سكل  تتخذ  ال 

ا�ستثمار للمال يف م�سروع جتاري ميلكه �سخ�س طبيعي.

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2016/114م  رقم  الطعن 

2016/10/2٥م

�سركة )ت�سفية- اآثار- متثيل( 

ت�ستهدف الت�سفية اإنهاء ن�ساط ال�سركة وذلك عن طريق  -

ثم  بالتزاماتها  والوفاء  حقوقها  وا�ستيفاء  اأموالها  ح�سر 

عينااً  اأو  نقدااً  ال�سركاء  بني  ال�سافية  موجوداتها  تق�سيم 

اأما  مديرها,  �سلطة  ال�سركة  بانق�ساء  تنتهي  ذلك  وعلى 

�سخ�سّيتها الـمعنوية فتق�سي بالقدر الالزم للت�سفية واإىل 

م�سف  الت�سفية  مرحلة  خالل  ال�سركة  وميثل  تنتهي,  اأن 

يف  اأو  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  يف  ال�سركاء  عليه  يتفق  قد 

نظامها واإذا مل يتفق ال�سركاء على تعيني الـم�سفي تتوىل 

الـمحكمة تعيينه بناء على طلب اأحد ال�سركاء.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/320م  رقم  الطعن 

2016/11/29م

�سركة )حمدودة – ميزانية – مناق�سة- اخت�سا�س-  عقد - 

نظام - اإعفاء – خ�سائر- �سرط – باطل(  

وح�ساب  - الـم�سوؤولية  ـمحدودة  ال�سركة  ميزانية  مناق�سة 

البت  اأمر  يعود  مما  عليها  والـم�سادقة  واخل�سائر  االأرباح 

فيه اإىل جمعية ال�سركاء ال الـمفّو�سني بالتوقيع واالإدارة.

1٨394٥

19399٥
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اأي ن�س يرد يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها اأو اأي اتفاق  -

الـم�ساركة بالربح  ال�سركاء من  اأحد  اآخر يق�سي بحرمان 

اأو باإعفائه من حتمل خ�سائر ال�سركة يكون باطالاً وكاأنه 

اأرباحها  يف  ي�ساركون  ال�سركاء  جميع  اأّن  مبعنى  يكن  مل 

وخ�سائرها.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/294م  رقم  الطعن 

2016/12/6م

�سركات )�سريبة – تكاليف- تخفي�س( 

يف  - مبا  اأن�سطتها  اإدارة  يف  باحلق  لل�سركات  القانون  يعرتف 

اأن  ميكن  وما  كفاءته  ح�سب  ت�ساء  من  مع  التعاقد  ذلك 

يدره عليها من اأرباح وال قيد على ذلك اإال اإذا كانت هناك 

مقا�سد من جانب ال�سركات يف تخفي�س التزامها ال�سريبي 

الـمطعون  واأّن  الـمحكمة �سيما  االأمر الذي مل يثبت لهذه 

�سدها تقر اأنها �سمحت الإحدى ال�سركات بخ�سم ما يجاوز 

الن�سبة التي تطالب بها الطاعنة.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/31٨م  رقم  الطعن 

2017/1/31م

�سركة حمدودة امل�سوؤولية ) حل- ت�سفية (  - �سركة) رخ�سة 

– تدخل(   – ت�سفية  – حل  دعوى   ( – �سركة  – جتديد( 
حمدودة  - �سركة  هي  وت�سفيتها  حلها  املراد  ال�سركة 

املادتان  ت�سمنتها  بذلك  اخلا�سة  االأحكام  فاإن  امل�سوؤولية 

وت�سفية  بحل  املتعلق  الثالث  الف�سل  من  و169(   16٨  (

جلمعية  جتيز  فاالأوىل  امل�سوؤولية  املحدودة  ال�سركة 

ال�سركاء اأن تقرر حل ال�سركة بقرار ت�سدره اأكرثية منهم 

متثل ثالثة اأرباع راأ�سمالها على االأقل.

19499٨

203106٨
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على  - فقط  انح�سر  اأنه  يت�سح  القرار  ذلك  اإىل  فبالرجوع 

ت�سفية تلك ال�سركة دون اأن ي�سبق ذلك اتفاق على حلها 

وبالتايل فال عربة بالت�سفية دون التقرير باحلل.

املدة  - هذه  انتهاء  بعد  الرتاخي�س  هذه  جتديد  يجوز  ال 

املحا�سبة واملراجعة  اإال وفقااً الأحكام قانون تنظيم مهنة 

مكتب  عني  الت�سفية  قرار  اأن  يعني  مبا  اإليه.”,  امل�سار 

اإليه  املمنوح  الرتخي�س  �سالحية  انتهت  اأجنبيااً  حما�سبة 

يف 2011/12/31م باملخالفة لذلك القانون الذي يقت�سي 

املدة  هذه  انتهاء  بعد  الرتخي�س  جتديد  امكانية  عدم 

املحا�سبة واملراجعة  اإال وفقااً الأحكام قانون تنظيم مهنة 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ) ٨6/77( وهو مامل يثبت 

املطعون �سدهم توفره ليكون هذا التعيني للم�سفي باطالاً 

وغري منتج الثاره.

�سورة  - ويف  املرافعة”.  باب  اقفال  بعد  التدخل  يقبل  وال 

احلال يتبني اأن امل�سفي تدخل يف الدعوى ب�سفته مدعيااً 

فرعيااً مبوجب �سحيفة دعوى فرعية بتاريخ 2016/2/1م 

النهائي  التقرير  على  باملوافقة  لنف�سه  احلكم  مطالبااً 

يقع  مل  اأنه  غري  الت�سفية  الأعمال  احل�سابي  والك�سف 

اتباع اإجراءات رفع الدعوى من حيث �سداد الر�سم املقرر 

واإعالنها جلميع اأطراف الدعوى ح�سبما تقت�سيه املادتان  

) 6٥ و6٨( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية, ورغم 

ذلك فقد �سدر احلكم االبتدائي بقبول التدخل �سكالاً مما 

يجعله خمالفااً للقانون.
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الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/269م  رقم  الطعن 

املوافق2017/10/٥م

�سركة )مدير – �سلطة- م�سفي( ( 

ال�سركة  - ال�سركة عن متثيل  اإدارة  �سلطة مديري وجمل�س 

تنتهي مبقت�سى املادة )16( من قانون ال�سركات التجارية 

لل�سركة  الوحيد  املمثل  هو  املعني  امل�سفي  ي�سبح  وبالتايل 

اأمام املحكمة.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/60٥م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/2/6م

�سركة )عقد - اأرباح- خ�سائر-  توزيع( 

توزيع  - �سوى  نظامها  اأو  ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  يعنّي  مل  اإذا 

والعك�س  اخل�سائر  على  يطلق  التعيني  هذا  فاإّن  االأرباح 

بالعك�س, واأي ن�س يرد يف عقد تاأ�سي�س ال�سركة اأو نظامها اأو 

اأي اتفاق اآخر يق�سي بحرمان اأحد ال�سركاء من الـم�ساركة 

بالربح اأو باإعفائه من حتّمل خ�سائر ال�سركة يكون باطالاً 

وكاأن مل يكن.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/912م  رقم  الطعن 

201٨/2/13م

�سركة )ت�سفية – م�سفي – مهمة- انتهاء( 

يقوم الـم�سفي  بجميع اأعمال الت�سفية واإنهاء االآثار التي  -

حقوقها  با�ستيفاء  القانوين  الواقع  يف  ال�سركة  خّلفتها 

 - وجد  اإن   - موجوداتها  �سايف  وحتديد  ديونها  و�سداد 

متهيدااً لق�سمته على ال�سركاء كل ح�سب ن�سبة ح�سته فيها 

الت�سفية  قيد  ال�سركة  عن  قانونية  نائبااً  باعتباره  وذلك 

الت�سفية  اأّن طور  الذكر  ال�سالفتي  الـمادتني  وي�ستفاد من 

2161149

2231194
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الو�سول  اأولهما  اأمرين  اأحد  اإىل  اأعماله  تف�سي  اأن  بد  ال 

اإىل �سايف اأموال لتق�سيمه على ال�سركاء اأو - كما يف احلالة 

وجود  اإىل  الت�سفية  اأعمال  تف�سي  اأن   - اأيدينا  بني  التي 

ديون على ال�سركة ويف كلتا احلالتني يجوز اإقفال اأو اإنهاء 

الت�سفية.

وذلك  - الت�سفية  اأعمال  بانتهاء  الـم�سفي  مهمة  تنتهي 

ديونها  �سداد  بعد  ال�سركة  اأموال  من  ال�سايف  بتحديد 

وا�ستنزال الـمبالغ الالزمة للوفاء بالديون ويقوم الـم�سفي 

قيمة  يعادل  مبا  ال�سركاء  على  الـموجودات  �سايف  بتوزيع 

هي  لـما  وفقااً  ال�سركة  راأ�سمال  يف  قّدمها  التي  احل�سة 

الـم�سفي  مهمة  تنتهي  اأن  واإما  تاأ�سي�سها,  عقد  يف  مبّينة 

اأ�سول  وال  اأموال  لها  لي�ست  ال�سركة  اأّن  اإىل  الو�سول  اإىل 

للوفاء  مالها  �سايف  يكفي  ال  مدينة  اأنها  اإىل  والو�سول  بل 

بديونها وح�س�س ال�سركاء ومتى كان التقرير الذي تاأ�س�س 

عليه احلكم الـمطعون فيه قد انتهى اإىل احلالة االأخرية 

وهو ما اأخذ به احلكم الـمطعون فيه .

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/726م  رقم  الطعن 

201٨/٥/٨م

املن�ساة   ملكية  نقل   – عمل  العمل-  حقوق  تنازل-   ( �سركة 

حقوق  عن  ال�سلف   مع  مت�سامنا  اخللف  – اأثره– م�سوؤولية 
العامل( 

اإذا مت التنازل عن الن�ساط كله اأو بع�سه فاإن حقوق العامل  -

بالت�سامن  كليهما  اإليه  واملتنازل  املتنازل  ذمة  يف  تكون 

ويكون املالك ال�سابق واملالك اجلديد كالهما م�سوؤولني عن 

�سائر احلقوق النا�سئة عن عقد العمل.

24713٥2
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اإقامة الدعوى على غري ذي كامل �سفة يتعني معه الق�ساء  -

هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف  واإذ  الدعوى  قبول  بعدم 

النظر فاإنه يكون قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه مبا 

ي�ستوجب نق�سه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/777م  رقم  الطعن 

2017/12/31م

�سطب

�سطب) �سروط( 

ال�سطب ي�سدر بعد اأن تتحقق الـمحكمة من غياب اخل�سوم  -

عدم  حالة  يف  الغياب  للمدعي  ين�سب  اأن  ميكن  ال  مبعنى 

اإعالنه للجل�سة بعد انقطاع ت�سل�سل اجلل�سات.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٥46م  رقم  الطعن 

2016/11/29م

�سفعة

�سفعة )ماء- خلطة - ا�سرتاك( 

املاء  - ردة  امل�ست�سفع يف  املال  مع  به  امل�ست�سفع  املال  ا�سرتاك 

ت�سّكل بينهما خلطة موجبة لل�سفعة.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/٥1٨م  رقم  الطعن 

2016/12/26م

�سوؤون ق�ساة

�سوؤون ق�ساة )تظلم – اعالن – علم(  

العربة  - فاإن  التظلمات  تكرار  حالة  يف  اأنه  ق�ساء  املقرر 

يعترب  وال  غريه,  دون  االأول  التظلم  اعتبار  يف  تنح�سر 

ا, وال ت�سلم به املحكمة. ا جديداً التظلم االأخري طلباً

للدرا�سة,  - التفريغ  بعدم  اللجنة  بقرار  اليقيني  العلم 

2691466

192991
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�سنوات  ثالث  ملدة  االأ�سباب  كانت  مهما  عليه  وال�سكوت 

وعدم اعرتا�سه اأو تظلمه اأو رفع دعوى يف املواعيد املقررة 

. قانوناًا يجعل الدعوى غري مقبولة �سكالاً

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/1م  رقم  الدعوى 

2017/4/٥م

  �سفة

�سفة) دفع- مت�سك( – عالمة جتارية) ت�سجيل -  حماية – 

�سروط( 

�سرط ال�سفة يهم م�سلحة اخل�سوم وال عالقة له بالنظام  -

العام وتبعااً لذلك ال تثريه الـمحكمة من تلقاء نف�سها وال 

يحق للمتم�سك به اإثارته اأول مرة لدى الـمحكمة العليا.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٨94م  رقم  الطعن 

2017/6/6م

�سفة )دفع - اإثارة( 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �سفة ميكن  -

اإعماله يف اأي مرحلة من مراحل �سري الدعوى اإعماالاً لن�س 

املادة )116( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/73م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/1/2م

�سك �سرعي

�سك) �سرعي – اإثبات( – دعوى) عدم التعر�س- ملكية( 

القنوات  - عرب  امللك  الإثبات  و�سيلة  ال�سرعي  ال�سك  يعد 

واالإجراءات القانونية ولي�س �سند متلك.

16٥٨01
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/1479م  رقم  الطعن 

2017/2/27م

�سرر

�سرر) اإزالة- ارتفاق- مرور- اانتفاع( 

م�ستوجب  - ا  جائزاً ا  طريقاً ي�سيق  اأن  �ساأنه  من  ما  اإحداث 

بالطريق,  باملنتفعني  اإ�سراٌر  هذا  اأّن  ذلك  علة  الإزالته. 

وال�سرر يزال.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/476م  رقم  الطعن 

2016/11/14م

�سرر) حتديد( 

فاإن  - �سحيحا  كان  ما  متى  بالتعوي�س  االإجمايل  احلكم 

مبلغ  اإجمايل  كان  متى  تفا�سيله  يف  تتدخل  ال  املحكمـــة 

ا لعنا�سر ال�سرر.  التعوي�س م�ساوياً

املوافق  االأحد  يوم   جل�سة  2016/٨1م  رقم  الطعن 

2016/11/13م

�سرر) حتديد – تعوي�س- تقدير ( 

جرى ق�ساء هذه املحكمة تطبيقا للقواعد يف حالة حدوث  -

اإ�سابة من االإ�سابات املحددة يف املر�سوم ال�سلطاين اأو التي 

اأحال اإليها فتلتزم املحاكم باملقدار املحدد �سرعا لالإ�سابة 

متى ما تطابق نوعها اأو و�سفها مع القواعد املتقدم ذكرها. 

اأما يف حالة فقدان املنفعة فتقدير التعوي�س يكون بح�سب 

االإ�سابة  عن  نتج  اإذا  ما  ببحث  اأو  جزئيا,  اأو  ا  كليًّ فواتها 

واملعيار  اأكرث,  اأو  ل�سنة  امتدت  معاناة  اأو  م�ستدمية  عاهة 

من  العجز  ن�سبة  تقدير  هو  املحاكم  عليه  تعتمد  الذي 

اإذا كانت هذه الن�سبة مبينة يف  اجلهات الطبية املخت�سة 

٥019٨

3٥136
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التقرير الطبي. 

املوافق  االأحد  يوم   جل�سة   2016/1296 رقم  الطعن 

2016/12/2٨م

�سرر) حتديد – تعوي�س-  طلب( 

هذه  - وا�ستمرار  الكتف  يف  وتيب�س  اأمل  من  امل�سرور  معاناة 

العاهة  حكم  يف  يجعلها  ال�سنة  على  تزيد  ملدة  املعاناة 

ن�سبة  �سوء  يف  املحكمة  تقدره  تعوي�سا  عنها  وي�ستحق 

العجز التي انتهى اإليها التقرير الطبي.

املوافق  االأحد  يوم   جل�سة  2016/130٥م  رقم  الطعن 

2017/2/19م

عملية   – النفع  فوات   – م�ستقبلي  �سرر   – )تعوي�س  �سرر 

جراحية – مو�سحة – تقارير طبية - اإ�سابات( 

يح�سب يف تقدير التعوي�س ال�سرر امل�ستقبلي وما يفوت من  -

نفع.

على  - مو�سحة,  ُيعّد  العظام  لتجبري  اجلراحي  التدخل 

طوال  �سم   3 اأبعاده  جرح  يف  تكون  الواحدة  املو�سحة  اأّن 

 3 لكل  اأخرى  مو�سحة  زيدت  ذلك  على  زاد  فاإن  ا,  وعر�ساً

ا وهكذا, اأّما اإن كان التقرير غري وا�سح يف  �سم طوال وعر�ساً

بيان م�ساحة اجلرح الناجت عن العملية فاأقل تعوي�س عن 

هذا التدخل اجلراحي ي�ساوي ثالث )3( مو�سحات.

حال  - يف  امل�ست�سفى  من  اال�ستي�ساح  املحكمة  على  الواجب 

الواردة  االإ�سابات  يف  �سك  اأو  ريبة  اأو  تناق�س  وجود 

موجب  �سبٌب  اال�ستي�ساح  عدم  اأّن  ذلك  اأثُر  بالتقارير. 

لنق�س احلكم. 

9037٨
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املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2016/1722م  رقم  الطعن 

2017/11/12م

م�سرور )مركز قانوين – حتديد – تعوي�س( 

قانون  - من   )16( املادة  يف  الواردة  التقادم  انقطاع  حاالت 

تاأمني املركبات واردٌة على �سبيل احل�سر, اإال اأّن هذه املادة 

فاإّن هذه احلاالت  التقادم ولذلك  مل حتّدد حاالت وقف 

مرجعها قانون املعامالت املدنية الذي جعلت املادة )346( 

اأّن  اأ�سباب الوقف. علة ذلك  ا من  منه العذر ال�سرعي �سبباً

وقف التقادم خمتلٌف قانوناًا عن انقطاعه. نتيجة ذلك اأّن 

عدم مطالبة �سركة التاأمني اأو رفع دعوى باملطالبة ب�سبب 

انتظار التقارير الطبية النهائية عذٌر واقٌف ملدة التقادم 

حتى �سدور ذلك التقرير.

املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2017/1464م  رقم  الطعن 

201٨/2/1٨م

�سرر )اإعالن- ن�سر- تعوي�س(

املطالبة بالتعوي�س عن ال�سرر املتح�سل من اإعالن بالن�سر  -

عرب ال�سحف اليومية بحجة اأنه يحد من فر�س احل�سول 

على عمل لدى كفيل اآخر مع انتفاء نية االأ�سرار به غري 

بالن�سر,  باالإعالن  للحق  م�سروع  ا�ستعمال  الأنه  موجب؛ 

وهذا يدخل يف اجتهاد حمكمة املو�سوع املطلق.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/٨99م  رقم  الطعن 

2016/11/2٨م

�سرر ) تعوي�س - جهات اإدارية- اخت�سا�س( 

اجلهات  - اإلزام  بطلب  الراهنة  الدعوى  جوهر  يتعلق   

االإدارية بجرب ال�سرر الذي يدعيه الطاعن جراء �سدور 

100432
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عدم  عن  به  الالحقة  اخل�سارة  يف  واملتمثل  النزع  مر�سوم 

االنتفاع باملحالت التي �سيدها بالعقار وهو طلب ي�ستبطن 

مبالغ  من  تقرر  فيما  ومناق�سته  التعوي�س  قرار  يف  الطعن 

ا  م�ستهدفاً النزاع  مو�سوع  يجعل  مبا  للم�سرة  ا  جرباً مالية 

فيه  تنظر  ما  حدود  عن  بالتايل  ا  وخارجاً ا,  اإدارياًّ ا  قراراً

بالبت  االخت�سا�س  يكون  وحيث  العديل,  الق�ساء  حماكم 

الق�ساء  ملحكمة  ا  منعقداً احلال  ق�سية  مو�سوع  النزاع  يف 

االإداري.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/712م  رقم  الطعن 

2017/٥/29م

�سرر ) حرمان من وظيفة- خ�سومة – تعوي�س( 

ينح�سر جوهر اخل�سومة القائمة بني الطرفني يف الدعوى  -

الراهنة حول مطالبة املطعون �سده بالتعوي�س عن ال�سرر 

الذي حلقه من حرمانه من الوظيفة نتيجة اخلطاأ الذي 

وقعت فيه الطاعنة وحيث طاملا كان مو�سوع النزاع متعلقااً 

اإدارية  منازعة  يخ�س  وال  ال�سرر  عن  التعوي�س  بطلب 

ب�ساأن قرار �سادر عن الطاعنة فاإن االخت�سا�س بالنظر يف 

الدعوى الراهنة يكون منعقدااً ملحاكم الق�ساء العادي.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/90٨م  رقم  الطعن 

2017/12/2٥م

�سرر )اأ�ساب- حتديد- احتجاج( 

االأدوية جوااً  - نقل  اأثناء عملية  التلف مل يح�سل  اأن  طاملا 

من تاريخ ا�ستالمها من ال�سركات البائعة اإىل مطار م�سقط 

فال جمال لتطبيق اتفاقية )مونرتيال( ل�سنة 1999م.

14670٥
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الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/1٥9م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/2/20م

�سريبة 

�سريبة )�سركة – اإعفاء( 

املادة )٨مكرر1( مكرر تعفي ال�سركة من فر�س ال�سريبة  -

على توزيعات االأرباح جراء ما متلكه من اأ�سهم اأو ح�س�س 

�سارت  مبداأ  وهو  اأخرى  �سركة  اأي  راأ�سمال  يف  م�ساهمة  اأو 

اإذ ذلك ميثل ا�ستثناء من حكم املادة  عليه املحكمة العليا 

)٨( من ذات القانون مما ال جدال معه يف ال�سري لالجتهاد 

عند و�سوح النعي بل وال ينال من ذلك اأن حكمااً �سار على 

التطبيق  على  الالحقة  االأحكام  ا�ستقرت  فقد  خالفه 

1( من قانون �سريبة الدخل مما  ال�سليم للمادة )٨ مكرر 

يعني واحلال ما تقرر نق�س احلكم.

الثالثاء  يوم  جل�سة  201٥/77٥م  رقم  الطعن 

املوافق2016/11/1م

�سريبة) تكاليف- �سروط- تنزيل( 

على  - الدخل  �سريبة  قانون  من   )1/13( للمادة  وفقااً 

ال�سركة  تنفقها  التي  املبالغ  هي  التكاليف  فاإن  ال�سركات 

اأن  ويجب  وحفظه,  الربح  على  للح�سول  الزمة  وتكون 

الدخل  من  خ�سمها  ميكن  حتى  اأربعة  �سروط  تتوافر 

االجمايل اخلا�سع لل�سريبة وهي:

1-اأن تكون النفقة موؤكدة وحقيقية اأي اأال تكون حمتملة. -

2-اأن يكون انفاقها يف �سبيل مزاولة ن�ساط ال�سركة. -

3-اأن تكون النفقات قد �سرفت على ربح خا�سع لل�سريبة  -

ولي�س من قبيل ا�ستعماالت الدخل.

23٥1242
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4-اأال تكون النفقات من قبيل النفقات الراأ�سمالية ) التي  -

اأو  للمن�ساأة  جديدة  اأ�سول  على  احل�سول  بغر�س  تنفق 

بق�سد الزيادة يف القوة االنتاجية لالأ�سول القدمية(.

تكبدها  - ومت  ومبا�سرة  فعلية  التكاليف  تكون  اأن  يجب   

دخل  اجمايل  الإنتاج  يلزم  ما  على  تقت�سر  واأن  بالكامل 

ال�سركة عن �سنة �سريبة معينة.

 3 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/279م  رقم  الطعن 

/2017/1م

�سريبة )ديون – تكاليف- خ�سم – �سروط( 

عند  - الدخل  من  التكاليف  خ�سم  يف  العام  املبداأ  يق�سي 

تلك  تكون  اأن  يتعني  لل�سريبة  اخلا�سع  الدخل  حتديد 

التكاليف فعلية وقد مت تكبدها بالكامل واأن تقت�سر على 

ما يلزم الإنتاج اإجمايل دخل ال�سركة عن ال�سنة ال�سريبية 

للديون  خم�س�س  مبلغ  خ�سم  ي�سح  فال  وبالتايل  املعينة 

حتديد  عند  دخلها  اإجمايل  من  حت�سيلها  يف  امل�سكوك 

الدخل اخلا�سع لل�سريبة.

من  - حتتجز  مبالغ  تعد  حت�سيلها  يف  امل�سكوك  فالديون 

يتم  قد  اإذ  حمتملة  خ�سارة  لتقابل  االإجمالية  االأرباح 

حت�سيل تلك الديون اأو ال يتم حت�سليها فال يكفي اأن يكون 

حيث  من  �سواء  عليه  متنازعااً  حت�سيله  يف  م�سكوكااً  الّدين 

اال�ستحقاق اأو املقدار واإمنا يكون قد فقد االأمل نهائيااً يف 

حت�سيله.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٨٥3م  رقم  الطعن 

املوافق2017/12/26م

�سريبة )دخل- خارج – عدم �سريان( 

174٨٥٨
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اإذا كان م�سدر الدخل الوارد لل�سركة الوطنية من اخلارج  -

ال  ال�سريبة  فاإن  ال�سركة  تلك  ن�ساط  عن  م�ستقالاً  ن�ساطااً 

ت�سري عليه النتفاء التبعية االقت�سادية.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/2٨3م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/2/27م

�سريبة )خ�سم- تعوي�س- تاأمني( 

ال يجوز عند حتديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة اعتبار تلك  -

اخل�سارة من التكاليف الواجبة اخل�سم ما دامت قد َعو�س 

عنها من قبل �سركة التاأمني الـموؤمنة للب�ساعة واأن قيمة 

ذلك التعوي�س تدرج �سمن االإيرادات اخلا�سعة لل�سريبة.

التعوي�س عن هذه اخل�سارة مبوجب عقد تاأمني فال جمال  -

للطاعنة اأن تطلب خ�سم هذا الـمبلغ من الدخل اخلا�سع 

لل�سريبة  خا�سعااً  اإيرادااً  يعد  التعوي�س  ذلك  اإذ  لل�سريبة 

فال يجوز خ�سمه من الدخل االإجمايل ما دامت اخل�سارة 

مت التعوي�س عنها مبوجب عقد تاأمني.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/٥3٨م  رقم  الطعن 

201٨/4/3م

�سمانات

�سمانات) تفريط- اإثبات- اآثار( 

لئن كان عبء اإثبات التفريط يف ال�سمانات حممول على من  -

دفع بذلك وهو الـمدعى عليه يف االأ�سل اإال اأّن هذا االأخري 

بدونها  ميكن  ال  فنّية  كو�سيلة  االختبار  اإىل  ارتكن  قد 

التو�سل اإىل هذه احلقيقة باعتبار اأّن ال�سمانات اإن وجدت 

اأو غري موجودة  اأو فّرط فيها  وبقي البنك حمافظااً عليها 

من اأ�سلها تكون مقّيدة ب�سجالت البنك وهو الوحيد الذي 

2361260
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مي�سك هذه ال�سجالت وبذلك ي�سبح مطالبااً بتنفيذ احلكم 

الـمحكمة  من  الـمكّلفني  اخلرباء  بتمكني  وذلك  التمهيدي 

من هذه الـم�ستندات الـمطلوبة منه للم�ساعدة على اإمتام 

احلق  وجه  اإىل  للو�سول  بعهدتهم  الـمنوطة  الـماأمورية 

يفعل  مل  وطالـما  بها  القائم  هو  واأّنه  خا�سة  الدعوى  يف 

الـم�ستندات والتي  باإ�سراره على االمتناع من ت�سليم هذه 

البت  ميكن  ال  وبدونها  الدعوى  يف  الف�سل  عليها  يتوقف 

مهياأة  غري  عليها  هي  التي  احلالة  على  يجعلها  مبا  فيها 

للف�سل فيها مما يتعنّي رف�سها بحالتها.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  201٥/٥1٨م  رقم  الطعن 

2016/12/13م

طعن

طعن) اآثار( 

القواعد املقررة اأن الطعن ال يفيد اإال من رفعه, وال يحتج  -

به اإال على من رفع عليه فاإذا تعدد املحكوم عليهم, وطعن 

بع�سهم يف احلكم, وفوت االآخر ميعاد الطعن اأو قبل باحلكم 

فال ي�ستفيد من اأثر الطعن اإال رافعه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/٥40م  رقم  الطعن 

2017/1/9م

طعن )عدم جواز – تنفيذ - جربي – اختياري – قبول( 

حمكمة  - من  �سّده  ال�سادر  للحكم  عليه  املحكوم  تنفيذ 

علة  الطعن.  جواز  بعدم  للحكم  ا  �سبباً لي�س  اال�ستئناف 

ذلك اأّن عدم جواز الطعن م�سروٌط بقبول احلكم �سراحةاً 

يعني  ال  احلكم  وتنفيذ  عليه,  املحكوم  قبل  من  داللة  اأو 

ا  جربيًّ يكون  قد  التنفيذ  اإّن  اإذ  باحلكم؛  ال�سمني  القبول 

1971019
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ا. نتيجة ذلك اأنَّ التنفيذ اجلربي حلكم حمكمة  ال ر�سائيًّ

بخالف  عليه  املحكوم  من  باحلكم  قبوال  لي�س  اال�ستئناف 

التنفيذ االختياري من قبله.

املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2017/1406م  رقم  الطعن 

201٨/2/1٨م

طعن) اإعالن- ميعاد-  �سريان( 

موطنه  - يف  اأو  عليه  املحكوم  ل�سخ�س  احلكم  اإعالن  يكون 

ذلك  من  احلكم  اأعلن  من  حق  يف  امليعاد  ويجري  االأ�سلي 

التاريخ.

يقت�سيه  - ما  طبق  الطاعن  ل�سخ�س  االإعالن  يقع  مل  اإذا 

اأجل  فاإن  اإليه بجميع اجلل�سات  املعلن  القانون ومل يح�سر 

ا بالن�سبة اإليه. الطعن باال�ستئناف يظل مفتوحاً

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/1160م  رقم  الطعن 

2017/4/24م

طعن ) ان�سمام - �سروط- ميعاد( 

يوجب القانون فيها اخت�سام اأ�سخا�س معينني جاز ملن فوت  -

اأثناء نظر  فيه  اأن يطعن  املحكوم عليهم  الطعن من  ميعاد 

يف  اإليه  من�سمااً  زمالئه  اأحد  من  امليعاد  يف  املرفوع  الطعن 

طلباته , فاإن مل يفعل اأمرت املحكمة الطاعن باخت�سامه 

يف  االأحكام  لتعار�س  منعااً  اأو  جتنبااً  وذلك  الطعن”,  يف 

اخل�سومة الواحدة للمحكوم عليه.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/60٥م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/1/2م

طلب

طلب )وقائع- و�سف- تقييد(  

109493
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ال تتقيد املحكمة بتكييف الطلبات الـمقدمة من اخل�سوم  -

بو�سفهم لها واإمنا تلتزم بالو�سف الذي تتبّينه من وقائع 

الدعوى واإنزال حكم القانون عليها.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  201٥/604م  رقم  الطعن 

2016/11/22م

 _ حمكمة  و�سف-  و�سيلة-  دفاع-    – جديدة  طلبات)  

التزام(  

اأّن  - اإذ  الدفاع  وو�سيلة  اجلديد  الطلب  بني  متييز  هناك 

الطلب اجلديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب االأ�سلي 

يف مو�سوعه اأو اأطرافه اأو �سببه , واأما و�سيلة الدفاع فهي 

احلجة التي ي�ستند اإليها اخل�سم يف تاأييد ما يدعيه دون 

اأن يحدث تغيريااً يف مطلبه واأجمعوا كذلك اأّن تغيري �سبب 

الطلب يف اال�ستئناف اأو االإ�سافة اإليه ال يخول دون قبوله 

ما دام مو�سوعه واحد , وباإنزال كل ذلك على واقع احلال 

فاإّن الـمطعون �سدها متم�سكة بطلبها االأ�سلي وهو االإخالء 

والت�سليم.

ال تلتزم بالو�سف الذي ي�سفيه اخل�سوم على وقائع النزاع  -

بل تلتزم بحكم وظيفتها باإ�سباغ التكييف القانوين ال�سليم 

ي�ستجيب  الذي  القانون  حكم  وباإنزال  الوقائع  تلك  على 

مو�سوعيااً ملعطيات ووقائع ما يطرح عليها .

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة   2016/٥1٨ رقم  الطعن 

2017/1/31م

عامل

عامل )ف�سل- حاالت-  خطاأ ج�سيم-عمل – جمازاة العامل 

جزاء   ج�سامة  مع  املخالفة  تتنا�سب  اأن  –�سرطه–  بالف�سل 

1٨997٥
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الف�سل( 

العامل  - ف�سل  فيها  العمل  لرب  ي�سوغ  حاالت  امل�سرع  حدد 

اأن  اأثناء العمل كما  من عمله لي�س �سمنها ا�ستعمال التبغ 

هذا الت�سرف حال ثبوت �سحته ال ي�سكل خطاأ ج�سيما اأو 

ت�سرفا خطريا بحيث يربر الف�سل مبا�سرة.

ارتكاب  - ثبوت  ا�ستخال�س  فى  ال�سلطة  املو�سوع   ملحكمة 

جزاء  ج�سامة  مع  وتنا�سبها  وكفايتها  للمخالفة  العامل 

الف�سل.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/٨04م  رقم  الطعن 

2017/12/31م

من  – االنتقا�س  عمل  عقد  – بطالن-  اإبراء  حق-   ( عامل 

واأن  العقد  جتزئة  امكانية  – عدم  – �سرطه  العامل  حقوق 

يكون اأكرث فائدة للعامل( 

احلقوق  - عن  تنازل   اأو  م�ساحلة   اأو  اإبراء  كل  باطال  يقع 

قانون  الأحكام  خمالفا  كان  اإذا  القانون  هذا  عن  النا�سئة 

يكون  اأن  القاعدة  هذه  تطبيق  �سرط  اأن  اإال  ؛  العمل 

باقي  عن  م�ستقال  العمل  قانون  الأحكام  املخالف  ال�سرط 

يقبل  ال  ارتباطا  بنوده  بباقي  يرتبط  وال  العقد  �سروط 

التجزئة فحينئذ يبطل ال�سرط املخالف للقانون  وت�سح 

الأحكام  املخالف  ال�سرط  كان  اإذا  اأما  العقد  �سروط  باقي 

ال  ارتباطا  العقد  �سروط  بباقي  مرتبطا  العمل  قانون 

يقبل التجزئة بحيث ت�سكل �سروط العقد جمتمعة نظاما 

الأي  ينظر  ال  احلالة  هذه  ويف  خا�س   كيان  له  متكامال 

�سرط  على ا�ستقالل على اأنه يخالف اأحكام قانون العمل  

واإمنا يتعني النظر اإيل �سروط العقد جمتمعة واإىل النظام 

2701470
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يف جملته والوقوف على ما اإذا كان خمالفا الأحكام قانون 

النظام  كان  اإذا  ما  على  بالتعرف  وذلك  عدمه  من  العمل 

برمته اأكرث فائدة للعامل من عدمه .

ا�ستثناء من مبداأ عدم جواز االنتقا�س من حقوق العامل  -

�سرطا  العقد  يت�سمن  اأن  يجوز  العمل  بقانون  املقررة 

اأن يكون العقد  ينتق�س من تلك احلقوق وي�سرتط لذلك  

يكون  واأن  �سروط  من  ت�سمنه  ما  ب�ساأن  التجزئة  يقبل  ال 

اأكرث فائدة للعامل وملحكمة املو�سوع �سلطة مراقبة حتقق 

هذين ال�سرطني. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/66٥م  رقم  الطعن 

2017/12/31م

معيار   – ف�سل-عمل  �سروط-  عمل-  رب  )اعتداء-  عامل 

ج�سامة االعتداء  على �ساحب العمل الذى يربر ف�سل العامل  

وفقا للمادة )40( من قانون العمل(  

يف  - ال�سخ�س  اأ�ساب  قد  كان  كلما  ج�سيمااً  االعتداء  يكون 

ج�سده اأو اعتباره اأو يف �سخ�سه اأيااً كانت �سورة االعتداء, 

ويراعى يف تقديره الو�سع االجتماعي والوظيفي ملن وجه 

ومدى  واملجتمع  البيئة  كذلك  وتراعى  االعتداء,  اإليه 

ا�ستهجانها ملثل هذه االألفاظ.

“اإذا كنت  - ” اأو  “اإذا كنت رجالاً فاف�سلني غدااً  تعدُّ عبارة 

” جارحة وخاد�سة للحياء وحتط  ابن ابيك اف�سلني غدااً

يكون  ثم  ومن  اإليه,  وجهت  من  وهيبة  وكرامة  قدر  من 

الفعل الذي قام به املطعون �سده اعتداءاً ج�سيمااً يف حكم 

الفقرة )٨( من املادة )40( من قانون العمل وتربر ف�سل 

املطعون �سده من العمل.

2711474
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/717م  رقم  الطعن 

201٨/1/22م

 – تاأمينات  ا�ستحقاق-  معا�س-  انتهاء-   – )خدمة  عامل 

– مدة اال�سرتاك فى التاأمينات  – �سرطه  ا�ستحقاق املكافاة 

خطاأ  ال�ستني  �سن  العامل  بلوغ  – ا�سرتاط   �سنة  عن  تقل  ال 

ي�ستوجب نق�س احلكم( 

�سروط  - فيه  تتوافر  ومل  عليه  املوؤمن  خدمة  انتهت  اإذا 

ا�ستحقاق املعا�س ا�ستحق مكافاأة نهاية اخلدمة ب�سرط اأال 

تقل مدة ا�سرتاكه يف التاأمينات عن �سنة كاملة.

ال ميكن تقييد الن�س بغري مقيد ولو اأراد امل�سرع اأن يرجئ  -

على  لن�س  ال�ستني  �سن  املوؤمن  بلوغ  حتى  اال�ستحقاق  وقت 

ت�ستحق  املكافاأة  تلك  فاإن  يفعل  مل  اأنه  اأما  �سراحة  ذلك 

بانتهاء اخلدمة وعدم ا�ستحقاق املعا�س وب�سرط اأن تكون 

اأو قيود اأخرى,  اأية �سروط  مدة التاأمني �سنة فاأكرث دون 

واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا النظر فاإنه يكون قد 

خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه م�ستوجبااً نق�سه .

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/261م  رقم  الطعن 

201٨/1/29م

عامل )م�ساواة- �سروط( 

واحدة  - موؤ�س�سة  يف  يكونوا  اأن  العمال  بني  امل�ساواة  مناط 

و�سروط  موؤهالتهم  وتت�ساوي  مماثلة  ظروف  يف  ويعملون 

عملهم املتفق عليها.  

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/42٥م  رقم  الطعن 

201٨/2/12م

عامل ) تعيني- اإنهاء- اإعادة- تعمني -عمال – مربرات اإنهاء 

7٥300

2791٥09

2٨21٥22

2٨61٥36
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عقد العمل – التعمني مربر كاف وم�سروع لالإنهاء( 

بدوام  - تعيينه  ثم  جزئي  بدوام  العامل  تعيني  �سبق  اإذا 

كلي ال ينفي تعمني الوظيفة وحلوله حمل املطعون �سده 

للمطعون  وظيفة  ا�سناد  بعدم  يتعلق  فيما  نف�سه  واالأمر 

�سده بعد اإعادته اإىل العمل ق�سائيا وكذا اإعالن رب العمل 

النتيجة  يرتب  ال  العمانيني  وغري  للعمانيني  وظائف  عن 

التي ا�ستخل�سها احلكم من اأن الف�سل مل يكن راجعا لتعمني 

الوظيفة ومن ثم كان تع�سفيا مبا يعيب احلكم بالف�ساد يف 

اال�ستدالل وهو ما ي�ستوجب نق�سه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/6٨2م  رقم  الطعن 

201٨/٥/2٥م

عربون

عربون) ثمن( 

العربون ال ي�سرتد. علة ذلك اأّنه جزء من الثمن. -

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/977م  رقم  الطعن 

2017/1/2م

عقار

عقار )ماأجور- ا�ستالم – رف�س – اأجرة( 

على  - للح�سول  منه  بغية  العقار  ا�ستالم  املدعى  رف�س  اإذا 

اأجرة م�ستقبلية غري م�ستحقة رغم اأن امل�ستاأجر خرج من 

العقار بالتاريخ املحدد  فال ي�ستحق بعدها املوؤجر اأي اأجرة 

الأن  االأجرة مقابل االنتفاع.

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2017/191م  الطعن 

201٨/3/2٨ م

عقد

3001٥96

42164

26714٥7
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عقد )مغار�سة(

االأر�س  - �ساحب  بني  املربم  العقد  يحكمه  عقداملغار�سة  

والغار�س واملده املتفق عليها.

/21 املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2017/147م  رقم  الطعن 

يناير/201٨م

عقد )بيع-  خداع- اآثار( 

قارفها  - وخزعبالت  خمادعة  نتاج  البيع  عقد  كان  اإذا 

التعاقد  على  وحمله  �سده  باملطعون  لالإيقاع  الطاعن 

مفعولها  زال  وكالة  وبا�ستعمال  ميلكها  ال  ار�س  بخ�سو�س 

بوفاة املوكل فاإن العقد امل�سار اإليه يكون باطالاً وال ترتتب 

االركان  مكتمل  �سحيح  بيع  عقد  ينتجها  التي  االثار  عنه 

وم�ستوف لل�سروط القانونية وبالتايل فاإن املطالبة باأداء 

فاقدة  تعد  العقد  بذلك  الوارد  اجلزائي  ال�سرط  مبلغ 

ق�ست  ملا  الثانية  الدرجة  حمكمة  واأن  القانوين  لل�سند 

فاإنها  عماين  ريال  األف  اربعني  مبلغ  باأداء  الطاعن  باإلزام 

جانبت ال�سواب ومل ت�سب �سحيح القانون واملنطق.

ال ي�سوغ اأن يكون املطعون �سده �سحية ابرامه لعقد البيع  -

بنوده  تطبيق  يطلب  الوقت  نف�س  ويف  التداعي  مو�سوع 

الطاعن  معاقبة  متت  واأنه  �سيما  اجلزائي  ال�سرط  ب�ساأن 

جزائيااً واعتبارااً لذلك فاإن ال�سرط اجلزائي  ال حمل له 

الأنه مقام العقوبة ومل يكن حمل تعوي�س.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/69٨م  رقم  الطعن 

2017/12/2٥م

عقد )اآثار- نق�س- تعديل – تف�سري( 

العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه مبا يرد االتفاق  -

1766

1٥1729
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عليه متى وقع �سحيحااً وال يجوز الأحد طرفيه اأن ي�ستقل 

بنق�سه وتعديله بل وال يجوز ذلك للقا�سي الذي يقت�سر 

املتعاقدين  نية  اإىل  بالرجوع  م�سمونه  تف�سري  على  عمله 

واخلطاأ يف تطبيق ن�سو�سه خطاأ يف تطبيق القانون يخ�سع 

لرقابة املحكمة العليا.

 3 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  201٥/٨07م  رقم  الطعن 

/2017/1م

عقد )اإذعان- خ�سائ�س( – عقد )بنك- خ�سائ�س- تع�سف( 

مرافق  - اأو  ب�سلع  تتعلق  اأنها  هي  االإذعان  عقود  خ�سائ�س 

تعترب من ال�سرورات بالن�سبة اإىل امل�ستهلكني اأو املنتفعني, 

احتكارااً  واملرافق  ال�سلع  لهذه  املوجب  احتكار  فيها  ويكون 

اأن  �ساأنها  من  عليها  �سيطرته  وتكون  فعليااً  اأو  قانونيااً 

�سدور  يكون  واأن  النطاق  حمدودة  فيها  املناف�سة  جتعل 

االإيجاب منه اإىل النا�س كافة وب�سروط واحدة وملدة غري 

حمدودة. وال�سلع ال�سرورية هي التي ال غنى عنها للنا�س 

والتي ال ت�ستقيم م�ساحلهم بدونها بحيث يكونون يف و�سع 

ي�سطرهم اإىل التعاقد ب�ساأنها وال ميكنهم رف�س ال�سروط 

التي ي�سعها املوجب ولو كانت جائرة و�سديدة.

ال تتوافر خ�سائ�س عقد االإذعان يف التعاقد الذي  يتم مع   -

البنك والعميل  واإن الذي يرد يف العقد النموذجي �سروط 

عن  ا�ستيفائها  يجب  املركزي  البنك  ا�سرتطها  وتعليمات 

امل�ستندات  البنوك من تقدمي  العمالء لدى  التزام  طريق 

يف  والتدقيق  التق�سي  للبنوك  يتثنى  حتى  املطلوبة 

واملعايري  بالقوانني  االلتزام  من  للتاأكد  العمالء  ح�سابات 

واأن  اأو تبيي�س االأموال  امل�سرفية ومراقبة عمليات غ�سل 

1٨2٨٥1
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البنوك  لدى  احل�ساب  فتح  ا�ستمارة  على  العمالء  توقيع 

فيكونوا موافقون على تلك التعليمات والتي يرتتب جزاء 

بتلك  ملتزمني  الغري  العمالء  ح�سابات  غلق  خمالفتها 

تنح�سر  ال�سروط  تلك  فتكون  ارت�سوها  والتي  ال�سروط 

عنها �سبهة التع�سف.

 7 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/293م  رقم  الطعن 

/2017/3م

عقد تاأمني) بطالن – مت�سك – �سروط(  

يتم�سك  - اأن  االأحوال  من  حال  باأي  لديه  للموؤمن  ميكن  ال 

ببطالن عقد التاأمني وذلك بحجة اأّن املوؤمن له كان �سيء 

حتقق  طالـما  وعليه  لها  قدمها  التي  البيانات  يف  النّية 

القر�س  بتغطية  ملزمة  اأ�سبحت  قائم  والعقد  اخلطر 

الذي ح�سل عليه الطاعن من البنك وطاملا مل يلتزم احلكم 

املطعون فيه هذا النظر فقد جاء متفقااً و�سحيح القانون 

مما ي�ستوجب رف�س هذا الطعن.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٥30م  رقم  الطعن 

2016/11/1٥م

عقد )ف�سخ- �سروط( 

�سواء  - اأي  عام  بوجه  العقد  ف�سخ  يف  احلق  لقيام  ي�سرتط 

كان ق�سائيااً اأم اتفاقيااً توافر ثالثة �سروط اأولها اأن يكون 

يتخلف  اأن  وثانيهما  للجانبني  الـملزمة  العقود  من  العقد 

تق�سري  عدم  وثالثهما  التزامه,  تنفيذ  عن  الطرفني  اأحد 

طالب الف�سخ يف تنفيذ التزامه.

177٨٨٨

1٨٨969
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املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/696م  رقم  الطعن 

2017/4/1٨م

عقد )ا�ستثمار- حمجر( 

العقد املربم هو عقد ا�ستثمار للك�سارة ولي�س بيع اأو تنازل  -

عن الرتخي�س املمنوح وينح�سر عنه احلظر الذي فر�سته 

التعدين  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )1/71( املادة 

فيكون احلكم قد ا�ستند يف ق�سائه اإىل م�سدر ال وجود له 

باالأوراق وخل�س يف ق�سائه اإىل ما يخالف الثابت باأوراق 

الت�سبيب  يف  ق�سوره  عن  ف�سالاً  احلكم  فيكون  الدعوى 

وخمالفته الثابت باالأوراق قد �سابه الف�ساد يف اال�ستدالل 

مبا يوجب نق�سه لهذا ال�سبب.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/21م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/1/2م

عقد اإداري )�سروط- اخت�سا�س( 

يلزم العتبار العقد اإداريااً اأن تكون الدولة اأو اأحد اجلهات  -

�سروط  على  العقد  يحتوي  واأن  فيه  طرفااً  لها  الـمن�سوبة 

تنظمها  التي  الـمدنية  العقود  يف  ماألوفة  غري  ا�ستثنائية 

قواعد القانون اخلا�س عالوة على اأن يكون العقد مت�سالاً 

مبرفق عام ات�ساالاً يتحقق به معنى الـم�ساركة يف ت�سيريه.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٥04م  رقم  الطعن 

2017/4/26م

عقد )جتاري – خمتلط - التزامات( 

دون  - املتعاقدين  اأحد  اإىل  بالن�سبة  جتاريااً  العقد  كان  اإذا 

االآخر, �سرت احكام قانون التجارة على التزامات كل منها 

النا�سئة عن هذا العقد ما مل يوجد ن�س يق�سي بغري ذلك.

20٨1101

2241199

2111113
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الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/141م  رقم  الطعن 

املوافق2017/12/26م

عقد )توقيع- مفو�س- ممثل( 

اأن يكون من يقوم بالتوقيع على العقود  - مل يتطلب امل�سرع 

التوقيع مبن  املن�ساأة لاللتزام هو املفو�س باالإدارة ويكفي 

ميثل ال�سركة يف التعاقد مع الطرف االآخر.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/73م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/1/2م

عقد )مقاولة- منوذج موحد- تكييف( 

حمل  - الـمقاولة  عقد  على  الـموحد  العقد  بنود  اإعمال 

النظر رغم اأنها م�ساألة قانونية بحتة ال يحق الت�سدي لها 

وكما ال تعلم الطاعنة ما هي ال �سلة لهما بجهة حكومية 

اإداريا ح�سب تعريفه  لي�س عقدا  الـمربم  العقد  اإن  اأي  ما 

حتى ي�سقط عليه بنود العقد الـموحد واأحكامه.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/٥0٨م  رقم  الطعن 

201٨/4/24م

عقد اإيجار – التزام  -

من  - امل�ستاأجر  بتمكني  املوؤجر  يلزم  عقد  االإيجار  عقد 

االنتفاع بال�سيء املوؤجر مدة معينه لقاء عو�س معلوم .

بحالة  - املوؤجرة  العني  امل�ستاأجر  بت�سليم  املوؤجر  يلتزم 

�ساحلة لالنتفاع بها.

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2016/4م   رقم  الطعن 

2016/10/19 م

عقد اإيجار )ت�سجيل –جهة( -

مينع  ال  املخت�سه  اجلهه  لدى  االإيجار  عقد  ت�سجيل  عدم 

2191166

2221191

246133٥

24٨13٥9
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املوؤجر وامل�ستاأجر  اأن يقر  املحكمة من نظر الدعوى �سريطة 

بالعالقه التعاقدية .

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2016/40م    رقم  الطعن 

2016/10/19 م

عقد اإيجار)انهاء – اخالء( 

يجوز للموؤجر قبل انتهاء مدة العقد اأن يطلب من امل�ستاأجر  -

املوؤجر  املحل  �سغل  اإىل  احتاج  اإذا  املوؤجر  املحل  اإخالء 

من  اأقاربه  باأحد  اأو  بزوجه  اأو  بنف�سه  التجاري  للغر�س 

الدرجة االأوىل.

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2017/63م   رقم  الطعن 

2017/11/٨ م

عقد اإيجار) متديد – حمكمة- اأجرة- زيادة( 

ال يحق للمحكمة اإلزام املوؤجر بتمديد عقد االإيجار بدون  -

يف  الزيادة  بقبول  للم�ستاأجرة  اإلزام  وال  االأجرة  زيادة 

االأجرة التي طالبت بها املوؤجرة فاإن ما خل�س اإليه احلكم 

تقرير  هو  االأجرة  يف  الزيادة  طلب  برف�س  فيه  املطعون 

اأيا  االأجرة  زيادة  طلب  برف�س  احلكم  واإن  قانونااً  خاطئ 

كان قدرها هو خمالف للقانون وال ي�سار الطاعن بطعنه, 

ذلك اإن املطعون �سده قد ارت�سى احلكم ال�سادر من حمكمة 

اأول درجة.

الطعن 2017/60م جل�سة يوم االأربعاء املوافق 2/7/201٨ 

م

عقد اإيجار) جهالة – بطالن( 

العقد على االإيجار وقع جمهوالاً وذلك من عدة وجوه )1(  -

تاريخ  متى  يحدد  مل   )2( مكتوب  وغري  �سفوي  العقد  اإن 

2٥11371

2611424

2641441
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انعقاد االإيجار ومتى نهايته واملدة املتفق عليها )3( وقت 

دخول الكهرباء اإىل املحالت غري معلوم اأما حتديد االإيجار 

ال�سهري دون ما �سواه.

االتفاق بني الطرفني جاء خاليااً مما �سبق بيانه فاإن عقد  -

االإيجار وقع جمهوالاً الأنه فقد اهم �سروطه ومكوناته وال 

يعتد به ويعود االأمر اإىل ما كان عليه احلال قبل االتفاق 

وذلك بنق�س احلكم املطعون.

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2017/1٥1م  الطعن 

201٨/3/21 م

عقد عمل )تبعية- اإ�سراف – توجيه- عقد العمل – عنا�سره 

اأجر(  مقابل  العمل   ل�ساحب  العامل  – تبعية 
التبعية  - بنظرية  العمل  قانون  يف  العماين  القانون  ياأخذ 

وهو  واالأجر  والتوجيه  االإ�سراف  ت�سمل  والتي  القانونية 

امل�ستقىر عليه يف ق�ساء هذه املحكمة .

اأن يوؤدى  - عقد العمل هو االتفاق الذى يتعهد فيه العامل 

العمل حتت اإ�سراف وتوجيه �ساحب العمل لقاء اأجر. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/٨70م  رقم  الطعن 

2017/12/31م

عقد )عمل - ن�س – فرتة االختبار – يجب اإثباتها بالكتابة(. 

يجب  - االختبار  فرتة  اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر 

العمل  من  واإن خلو عقد  العمل  التن�سي�س عليها يف عقد 

الن�س على فرتة اختبار موؤداه اأنه ال وجود لفرتة اختبار.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/731م  رقم  الطعن 

2017/12/31م

عقد عمل )ا�ستمرار - �سركة – اإفال�س- انتقال– انتهاء عقد 

26614٥2

2721479

27314٨3
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العمل – مربرات االإنهاء االقت�سادية(  

يظل عقد العمل قائمااً ما مل تتم ت�سفية ال�سركة واإفال�سها  -

اأو االإغالق النهائي لها بت�سريح من اجلهة املخت�سة, واأنه 

يف حالة انتقال امل�سروع اإىل �ساحب عمل اآخر باأية �سفة 

اجلديد  العمل  �ساحب  اإىل  ينتقلون  العمال  فاإن  كانت, 

بذات املزايا واملنافع التي كانوا يح�سلون عليها. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/243م  رقم  الطعن 

201٨/1/29م

التجديد  جتديد–  )ا�ستمرار-  املدة  حمدد  عمل  عقد 

ال�سمنى للعقد مادة )36( من قانون العمل(

تنفيذه  - يف  الطرفان  وا�ستمر  املدة  حمدد  العقد  كان  اإذا 

بعد انق�ساء مدته يعترب العقد جمددا بذات �سروطه ملدة 

غري حمددة وفق اأحكام املادة )36( من قانون العمل.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/٥4٨م  رقم  الطعن 

201٨/3/19م

عقد عمل) �سروط- م�سلحة العامل– االنتقا�س من احلقوق 

املقررة فى قانون العمل –�سرطه– ان يكون العقد فى جممله 

اأكرث فائدة وعدم امكانية التجزئة( 

ال�سرط  - ذلك  وكان  اأكرث  اأو  �سرطا  العمل  عقد  ت�سمن  اإذا 

التجزئة  يقبل  ال  ارتباطا  العقد  �سروط  بباقي  مرتبطا 

باعتبارها  جمموعها  يف  ال�سروط  اإىل  النظر  يتعني  فاإنه 

اإليها يف جمموعها  متثل نظام عمل متكامال ومن ثم ينظر 

وبحث ما اإذا كانت جمتمعه ت�سكل ميزة اأف�سل للعامل فال 

كانت  طاملا  العمل  لقانون  بع�سها  اأو  اأحدها  ملخالفة  ينظر 

ال�سروط جمتمعه اأكرث فائدة للعامل.

2٨٥1٥32

2٨91٥4٨
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/306م  رقم  الطعن 

201٨/4/9م

عقد ) اآثار- خلف خا�س – �سروط ( 

احلقوق  - وتنتقل  اخلا�س  اخللف  اإىل  العقد   اأثر  ين�سرف 

م�ستلزماته  من  كانت  اإذا  اخللف  ذلك  اإىل  وااللتزامات 

وكان اخللف اخلا�س يعلم بها وقت انتقال ال�سيء اليه كما 

اإنه املقرر اي�سا بح�سب املادة )267( من القانون ذاته اإنه 

اإذا مل يكن االلتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين اأن 

اأو  العقد  يف  عليها  بالن�س  التعوي�س  قيمة  مقدما  يحددا 

ارادة االطراف حمرتمة  اأن  ذلك  ومعنى  اتفاق الحق   يف 

مع  بها  يوؤخذ  اأن  ويجب  االتفاقي  التعوي�س  حتديد  يف 

التقدير  يجعل  مبا  االتفاق  تعديل  يف  املحكمة  حق  بقاء 

مل  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا  لل�سرر  م�ساويا 

املوؤرخة  التزام املطعون �سدها باالتفاقية  ي�ستظهر مدى 

ذلك  �سحة  من  التحقق  عن  والتفتت  2013/4/1٥م  يف  

ذلك  وكان  به  �سدها  املطعون  ممثل  علم  ومدى  امل�ستند 

بها  املطالب  احلقوق  ويت�سمن  الدعوى   يف  منتجا  امل�ستند 

ومن ثم فاإن التفات املحكمة عن مناق�سة دفاع الطاعن هذا 

يعيب احلكم بالق�سور وي�ستوجب نق�سه .

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/2٨2م  رقم  الطعن 

201٨/٥/14م

عالمة جتارية

عالمة جتارية) ت�سجيل -  حماية – �سروط( 

اأي  - من  بال�سلطنة  العالمة  لهذه  �سابق  لت�سجيل  وجود  ال 

العالمة  بت�سجيل  الـمدعية  دفع  ذلك  من  ينال  وال  كان 

2941٥70

29٨1٥٨7
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بعّدة دول اأجنبية الأّن ذلك ال يك�سبها حق حماية عالمتها 

الكويت  الـمن�ساأ  )دولة  الدولتان  تكن  مل  ما  بال�سلطنة 

دول  اإىل  منظّمتني  الدعوى(  فيها  الـمقام  ُعمان  و�سلطنة 

مدريد  اتفاقية  على  الـم�سادقة  الدول  وهي  االحتاد 

لها وهو  والـمعدلة  تلتها  التي  1٨91م واالتفاقيات  ل�سنة 

ما ي�سّمى بحق االأولوية والذي مل تدعيه الـمدعية اأ�سالاً 

العالمة  بت�سجيل  تذرعها  ي�سبح  وبالتايل  اأ�سا�سه  ومن 

بدول اأخرى غري �سلطنة ُعمان ال اأثر له وال يلزم �سلطنة 

ُعمان بحماية العالمة التي مل ت�ستخدم وت�سجل لديها.

اأ�سبقّية  - فيه  املطعون  احلكم  م�سدرة  املحكمة  تنا�ست 

الطاعنة يف الت�سجيل وهي اأجدر باحلماية الأن الـمتعارف 

عليه اأّن ال�سابق يف الت�سجيل يكون �سابق يف احلق خا�سة 

قانون  من   )42( الـمادة  �سرطي  توفر  عدم  ثبت  اأن  بعد 

حماية الـملكية الفكرية وال�سناعية .

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٨94م  رقم  الطعن 

2017/6/6م

عالمة جتارية )تعريف- حماية – �سروط(  

اأن تكون و�سيلة لتمييز  - التجارية هو  الغر�س من العالمة 

لها عن غريها, ولذلك  التي خ�س�ست  ال�سلع  اأو  الـمنتجات 

فاإّن تقليد العالمة من �ساأنه اأن ي�سلل جمهور الـم�ستهلكني 

التقليد  عند  معه  يكون  مما  العالمة,  بهذه  الـمخاطبني 

النظر اإىل العنا�سر التي تتكون منها العالمة يف جمموعها 

وال يكفي اأن ت�سرتك اإحدى عنا�سرها يف جزء اأو اأكرث مما 

حتتويه العالمة االأخرى.

الـمر�سوم  - من   )36( الـمادة  مبقت�سى  الـم�سرع  اأوجب 

2131121
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ال�سلطاين رقم )200٨/67م( على من يريد اكت�ساب احلق 

هذا  الأحكام  وفقااً  بت�سجيلها  يقوم  اأن  للعالمة  احل�سري 

القانون, ويوؤخذ يف تقدير الت�سابه الـم�سلل بني العالمتني 

العاديني  الـم�ستهلكني  جمهور  واإدراك  وعي  التجاريتني 

الـمخاطبني بهما وقدرتها على الـتمييز, وكل هذه تعد من 

م�سائل الواقع التي ي�ستقل بها قا�سي الـمو�سوع.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/3٨0م  رقم  الطعن 

2017/2/7م

عمل 

عمل جتاري )عر�سي – خ�سوع – قانون - جتارة( 

قانون  - الأحكام  العر�سية  التجارية  املعاملة  تخ�سع 

التجارة” مبعنى اأنه حتى ومل يكن ال�سخ�س ميتهن التجارة 

فاإن املعاملة العر�سية التي قام بها والتي ق�سد منها الربح 

تعد جتارية وتخ�سع لقانون التجارة .

الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/977م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/1/23م

جل�سة يوم االثنني املوافق 201٨/1/22م

الطعن رقم 2016/٨73م

عمل )مدة- اتفاق - اإجازة( 

اإن اتفاق االأطراف على جعل العمل متوا�سالاً الأيام من غري  -

اإجازة اأ�سبوعية تعقبها اأيام اإجازة متوا�سلة مت�ساوية مع 

مدة العمل ال ي�سقط احلق يف االإجازة ال�سنوية اأو يف البدل 

املايل عنها ما مل يوجد ن�س اأو اتفاق على خالف ذلك.

2061010

2271209
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/٨73م  رقم  الطعن 

201٨/1/22م

عمل ا�سايف

عمل اإ�سايف )تعريف( 

اإن العمل اال�سايف الذي ي�ستحق عنه مقابل هو العمل الذي  -

ينفذ يف ال�ساعات التي تتجاوز �ساعات العمل املقررة.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/6٥4م  رقم  الطعن 

201٨/4/9م

عيب 

عيب خفي)�سروط( 

لي�س بال�سرورة اأن العيوب اخلفية هي عيوب يف الت�سنيع  -

تطبيق  مدى  ويف  ذلك  يف  تبحث  مل  اأنها  غري  العك�س  اأو 

قانون حماية امل�ستهلك كقانون خا�س على الواقعة ودون 

�سايرتهما  اأنها  بل  وتراقبهما  اخلبري  تقريري  تتابع  اأن 

يف  قا�سرااً  فيه  املطعون  حكمها  يجعل  مما  ق�سورهما  على 

الت�سبيب وخمالاً بحق الدفاع االأمر الذي يتعني معه نق�سه.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/709م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/2/20م

غياب

غياب)اآثار(  

بعد  - يكون  الذي  هو  القانوين  اأثره  يرتب  الذي  التغيب 

حتقق االإعالن حل�سور اجلل�سة وهذا ما مل يتحقق.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٥46م  رقم  الطعن 

2016/11/29م

ف�سخ

2٨11٥17

2961٥7٨

2341237
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ف�سخ )اأ�سباب- كفاية – حمكمة مو�سوع( 

اإن تقدير كفاية اأ�سباب الف�سخ من عدمها وحتديد التق�سري  -

لكل من الطرفني اأن وجد هو من �ساأن حمكمة املو�سوع وال 

معقب على ذلك من املحكمة العليا متى اأقامت ق�ساءها على 

اأ�سباب �سائغة.

 21 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/343م  رقم  الطعن 

/2017/3م

ف�سل

ف�سل)تع�سف- مربر – تعوي�س- عمل – م�سروعية قرار ف�سل 

العامل – �سرطه – وجود مربر كاف وم�سروع – خمالفة ذلك 

تع�سف(. 

اأن  - معتربااً  الف�سل  عن  التعوي�س  طلب  احلكم  رف�س  اإذا 

الف�سل وقع بغري تع�سف لوجود بند يف العقد يتيح التحلل 

من   )37( للمادة  ترديد  اإال  هو  ما  البند  ذلك  اأن  مع  منه 

قانون العمل ولوجود االإخطار.

والذي  - للف�سل  امل�سروع  املربر  وجود  �سرط  توافر  يجب 

بغريه يكون الف�سل غري م�سروع مبا يجعل من احلكم اأنه قد 

خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه مبا ي�ستوجب نق�سه يف 

هذا ال�سق.

حق �ساحب العمل فى اإنهاء عمل العامل مقيد باأن يتوافر  -

يوجب  تع�سفيا  ف�سال  عد  واإال  للف�سل  وم�سروع  كاف  مربر 

التعوي�س. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/791م  رقم  الطعن 

201٨/1/22م

ف�سل )جنحة –تربير-عمل – حق جمازات العامل بالف�سل 

179900

27٥1492
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ق�سى  العمل  واأثناء  مكان  فى  جرمية  ارتكاب   – مربره   –
باإدانة العامل عنها بحكم نهائي( 

مكان  - يف  ارتكبت  جنحة  يف  نهائيااً  العامل  على  حكم  اإذا 

الذي خوله  واأ�سا�س هذا احلق   , به  القيام  واأثناء  العمل 

ف�سل  له  اأجاز  والذي  العمل  لرب  احلالة  هذا  يف  امل�سرع 

يف  جلرم  العامل  ارتكاب  هو  املذكورة  احلالة  يف  العامل 

مكان العمل واأثناء القيام به وهذا اجلرم ثبت قبل العامل 

بحكم نهائي.

العامل  - على  الف�سل  جزاء  توقيع  فى  العمل  �ساحب  حق 

الذى ارتكب جرمية فى مكان العمل واأثنائه وثبتت اإدانة 

العامل عنها بحكم نهائي. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/11م  رقم  الطعن 

201٨/1/22م

ف�سل )تع�سف- ظروف اقت�سادية(  

عدم  - على  التع�سف  اإثبات  يف  االبتدائي  احلكم  بني  اإذا 

تقدمي �ساحب العمل املربر الكايف للف�سل ب�سبب الظروف 

االقت�سادية مما يجعل من اإحالة احلكم املطعون فيه اإىل 

معه  تنتهي  الذي  االأمر  �سحيحة  غري  االبتدائي  احلكم 

املحكمة اإىل نق�س احلكم املطعون فيه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/٨73م  رقم  الطعن 

201٨/1/22م

فعل �سار

فعل �سار )حجز – �سفينة - اخت�سا�س( 

اإىل االإ�سرار  - اأدى  الـمرتكب مبنا�سبة تنفيذ العقد  الفعل 

باالإدانة  جزائي  حكم  �ساأنه  يف  و�سدر  الـمقابل  بالطرف 

2771499

2٨11٥17
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لـمّدة معّينة قبل االإفراج عنها  ال�سفينة  والعقاب وحجز 

تتحقق  مما   , باتااً  احلكم  هذا  واأ�سبح  لـمالكها  واإرجاعها 

معه الـم�سوؤولية عن الفعل ال�سار تاأ�سي�سااً على اأّنه اإخالل 

خمت�سة  ت�سبح  الُعمانية  الـمحاكم  فاإّن   , قانوين  بالتزام 

بالنظر يف الدعوى.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/662م  رقم  الطعن 

2017/1/31م

قا�سي

قا�سي) حكم- قناعة- �سحة( 

ا  - ا وق�ساءاً اأن القا�سي اإذا اأ�سدر حكما خالياً املتفق عليه فقهاً

اال�ستئناف  يف  نظره  ذلك  يفقده  ال  املو�سوع  يف  راأيه  من 

املرفوع عن احلكم القطعي ال�سادر يف ذات الدعوى بحيث 

عن  ك�سف  قد  يكون  اأن  القا�سي  �سالحية  لعدم  املهم  اإن 

مبا  فيها  احلكم  قبل  الدعوى  يف  معني  براأي  قناعته 

يف  الذهن  خلو  من  القا�سي  يف  ي�سرتط  ما  مع  يتعار�س 

مو�سوع الدعوى ومن ثم فاإن هذا احلكم الذي بني عليه 

ال�سبب االأول خال مما ي�ست�سف عن راأي الق�ساة يف مو�سوع 

النزاع وال يفقدهم �سالحية نظر اال�ستئناف املرفوع عن 

باإبراء,  االبتدائية  املحكمة  عن  ال�سادر  القطعي  احلكم 

مما يكون معه النعي على احلكم املطعون فيه بهذا ال�سبب 

غري مرتكز على اأ�سا�س.

املوافق  االأحد  يوم   جل�سة  2016/31٥م  رقم  الطعن 

2016/11/13م

قا�سي )تنفيذ – اخت�سا�س- اأمر- حكم( 

 املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة, وكذلك يف قانون االإجراءات  -

2041077
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املدنية والتجارية اأن قا�سي التنفيذ هو املخت�س بالف�سل 

قا�سي  ي�سدرها  التي  واالأوامر  القرارات  من  التظلم  يف 

التنفيذ.

املنازعة  - اأو  التظلم  يف  حلكمه  التنفيذ  قا�سي  اإ�سدار  بعد 

املادة  لن�س  ا  طبقاً املخت�سة  املحكمة  اأمام  احلكم  ي�ستاأنف 

)339( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2014/1072م  رقم  الطعن 

2017/1/23م

قا�سي) اأعمال والئية( 

على  - االأوامر  ا�سدار  يف  الوالئية  �سلطته  القا�سي  يبا�سر 

اإمنا  التحفظي  احلجز  اأمر  اإ�سدار  بينها  ومن  العرائ�س 

يبا�سر اخت�سا�سااً ا�ستثنائيااً يفتقر اإىل عن�سر املواجهة مبا 

يتعني اأال ي�سدر اأمر ب�سلطته الوالئية اإال يف احلاالت التي 

دون  له  ر�سمه  الذي  ال�سيق  االطار  ويف  القانون  حددها 

تو�سع.

 10 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/2٨1م  رقم  الطعن 

/2017/1م

قا�سي تنفيذ) اخت�سا�س- قرار – طعن – �سروط( 

وهو  - نوعيااً  اخت�سا�سااً  غريه  دون  التنفيذ  قا�سي  يخت�س 

رفعت  اإذا  اأّنه  يعني  مبا  العام  بالنظام  متعلق  اخت�سا�س 

منازعة متعلقة بالتنفيذ مما يدخل يف اخت�سا�س قا�سي 

التنفيذ اإىل حمكمة اأخرى فاإنه يجب على هذه الـمحكمة 

 , نف�سها  تلقاء  من  اخت�سا�سها  بعدم  تق�سي  اأن  االأخرية 

االإجراءات  قانون  من   )339( الـمادة  يف  جاء  لـما  ووفقااً 

اأحكامااً  ي�سدر  التنفيذ  قا�سي  فاإّن  والتجارية  الـمدنية 

12٨606

176٨79
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يف منازعات التنفيذ �سواء كانت الـمنازعات مو�سوعية اأو 

وقتية وموؤدى ذلك اأّن قرارات قا�سي التنفيذ مما يدخل 

بعد  اإال  باال�ستئناف  فيها  الطعن  يجوز  ال  اخت�سا�سه  يف 

التنفيذية  الـمنازعة  يف  حكمااً  التنفيذ  قا�سي  ي�سدر  اأن 

ووفقااً للتف�سيل الوارد بالـمادة )339( اأي بح�سب نوعية 

الـمنازعة التنفيذية وقيمتها.

بنظر  - اال�ستئناف  لـمحكمة  النوعي  االخت�سا�س  عدم 

التنفيذ  دائرة  وباخت�سا�س  التنفيذية  الـمنازعة 

جديدة  باإجراءات  وذلك  بنظره  االبتدائية  بالـمحكمة 

الـمدنية  االإجراءات  قانون  من   )260( بالـمادة  عمالاً 

والتجارية.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/7٥٨م  رقم  الطعن 

2017/4/1٨م

قانون

قانون) جديد – �سريان( 

كان الواجب اأال يطبق القانون اجلديد املتعلق بالتعديالت  -

هذا  فيه  املطعون  احلكم  خالف  واإذ  االأرا�سي,  قانون  يف 

من  مكرر(  و16  )22مكرر  املادتني  اإىل  وا�ستند  النظر 

تطبيق  يف  اأخطاأ  فقد  اإليها  امل�سار  الالحقة  التعديالت 

القانون ال�سحيح.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/1300م  رقم  الطعن 

2016/12/19م

م�سار جوار) حظرية( 

احليوانات  - تربية  يف  البلديات  قانون  تطبيق  من  بد  ال 

يف  ا  مراعياً ا  ح�سراً مت  اإذ  املنازل  قرب  والدواجن  واالأبقار 

2091104

401٥٥
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اأنه يوجد م�سرة يف وجود  ال�سحية وخا�سة  االأمور  ذلك 

حظائر بغري تقنني يف عددها بالن�سبة لل�ساكنني من انبعاث 

مراعاة  من  بد  فال  احلظائر  تلك  نظافة  وعدم  الروائح 

االأمور ال�سحية يف اإقامة احلظائر قرب املنازل. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  201٥/٥22م  رقم  الطعن 

2017/1/30م

قانون )خمالفة- خطاأ( 

تاأويله  - يف  اأو  تطبيقه  يف  اخلطاأ  اأو  القانون  خمالفة  اإن 

اإمنا هي �سور حلالة واحدة هي اخلطاأ يف تطبيق القانون, 

قاعدة  وجود  اإنكار  هو  القانون  مبخالفة  الـمق�سود  واأن 

قانونية موجودة اأو تاأكيد وجود قاعدة قانونية ال وجود 

لها والـمق�سود بالقانون هو ما ت�سدره ال�سلطة الت�سريعية 

التنفيذية  ال�سلطة  عن  ي�سدر  وما  مكتوبة  قوانني  من 

واالإدارية من لوائح.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/730م  رقم  الطعن 

201٨/4/10م

قانون ) عمل- نظام عام ( – جزاء) مدة – ف�سل(.  

جاءت اأحكام قانون العمل اآمرة متعلقة بالنظام العام ومن  -

ثم فال يجوز خمالفة هذه االأحكام ويحظر االتفاق على 

خمالفتها.

اأوقع رب العمل اجلزاء بعد اأكرث من ثمانني يومااً من تاريخ  -

اجلزاء  ذلك  بطالن  عليه  يرتتب  ما  وهو  املخالفة  ثبوت 

ويكون الف�سل من ثم قد وقع باطالاً ويكون طلب التعوي�س 

عنه قائمااً على �سند, واإذ خالف احلكم املطعون فيه هذا 

النظر فاإنه يكون قد خالف القانون واأخطاأ يف تطبيقه مبا 

134634

2441317



ال�سفحةاملبداأ املو�ســــــــــــــــــــــــــوع

– 1729 –

ي�ستوجب نق�سه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/210م  رقم  الطعن 

201٨/1/22م

قانون )ماهيته - قرارات وزير القوى العاملة ب�سفتi رئي�س 

جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية وقرارات 

املجل�س تعد قانونا( 

اأنه ملا كان املقرر باملادة )3( من قانون التف�سريات والن�سو�س  -

عن  ف�سالاً  بالقانون  يق�سد  اأنه   )73/3( رقم  العامة 

الت�سريعية  الطبيعة  ذات  ال�سلطانية  والقرارات  املرا�سيم 

اللوائح والقرارات الت�سريعية ال�سادرة مبوجب اأي قانون .

القرارات التي ي�سدرها وزير القوى العاملة ب�سفته رئي�س  -

وكذا  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

القرارات التي ت�سدر من املجل�س ذاته نفاذااً الأحكام قانون 

يلزم  ت�سريع  هي  البيان  اآنفة  االإجتماعية  التاأمينات 

الكافة.

املوافق2٥/ االثنني  يوم  جل�سة  2017/٨96م  رقم  الطعن 

يونيو/201٨م

قرار

قرار )تق�سيط – دين( 

قرار تق�سيط املديونية مو�سوع التظلم واال�ستئناف ال�سادر  -

لي�س منازعة تنفيذ وقتية هدفها اإيقاف التنفيذ وقتيااً بل 

�سدور قرار بخالف املادة )٨4( من قانون التجارة التي ال 

به  للوفاء  مهلة  جتاري  بدين  املدين  منح  للمحكمة  جتيز 

اأن  اإال يف �سروط وحاالت معينة وف�سالاً على  اأو تق�سيطه 

القرار مل ي�سدر من املحكمة واإمنا �سدر عن قا�سي التنفيذ 

2٨01٥12

3011604



ال�سفحةاملبداأ

– 1730 –

دون اال�ستناد اإىل ن�س قانوين.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/713م  رقم  الطعن 

املوافق2017/12/26م

ق�سمة

ق�سمة )عقار- تنظيم – خمالفة- �سلح( 

اإن  عدم اإجراء الق�سمة وفق امل�ساحات التي حددها القرار  -

الوزاري رقم )2016/272(  ال ينال من �سحة ال�سلح وال 

اأنه ال يلزم وزارة الزراعة التي   يرتتب عنه بطالنه طاملا 

تبقى �ساحبة النظر  يف تقدير  مدى وجاهة طلب الق�سمة 

ومدى مطابقته للقانون واتخاذ القرار الذي  تراه منا�سبااً 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/1٥10م  رقم  الطعن 

201٨/4/23م

ق�ساء

ق�ساء) حق- تع�سف( 

اإىل  - االلتجاء  حق  اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من 

الق�ساء واالإبالغ عن اجلرائم من احلقوق املكفولة واملباحة 

للكافة بحماية القانون ما مل يثبت اأن م�ستعمله تع�سف يف 

ا�ستعماله ابتغاء االأ�سرار بخ�سمه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/1421م  رقم  الطعن 

2017/2/27م

قوة قاهرة

قوة قاهرة )حادث مروري( 

يكن  - مل  ولو  حتى  قاهرة  قّوة  يعترب  ال  الـمروري  احلادث 

الناقل اأو تابعه هو الـمت�سبب فيه االأمر الذي يتحقق معه 

�سّحة رفع الدعوى على الناقل.

21٨1161

1627٨6

4919٥
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املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٨0م  رقم  الطعن 

2016/11/1م

الئحة

الئحة )جمل�س تعاون - التزام- حكم( 

تعوي�س  - على  الن�س  لل�سركة  الداخلية  الالئحة  تت�سمن 

العاملني من مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي عالوة 

كان  مبا  امريكي  دوالر  األف  ثالثون  قدرها  خدمة  اإنهاء 

يوجب على حمكمة اأول درجة مراعاة هذه العالوة املقررة 

عند اإنهاء اخلدمة بح�سبانها تعوي�سا.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/277م  رقم  الطعن 

201٨/3/19م

حماماة

 – )طعن  اإجراءات   – ا�ستئناف(   - جلنة  )�سطب-  حماماة 

نهائي(

التظلم  - يف  اال�ستئناف  حمكمة  حلكم   )12( املادة  و�سف 

ذلك  يك�سب  ال  نهائي  باأّنه  املحامني  �سوؤون  جلنة  قرار  من 

النق�س  بطريق  للطعن  قابل  غري  جتعله  ح�سانة  احلكم 

غري  النهائي  االأحكام  اأّن  ذلك  علة  العليا.  املحكمة  اأمام 

قابلة للطعن بالطرق العادية اإال اأّن املحكمة العليا التي ال 

متثل درجة من درجات التقا�سي واإمنا هي حمكمة قانون 

تطبيق  ح�سن  على  وال�سهر  الرقابة  دور  امل�سرع  لها  اأ�سند 

املو�سوع,  حماكم  طرف  من  وتاأويلها  القانونية  الن�سو�س 

والطعن بالنق�س فيها طريق غري عادي.

1٨6960

2901٥٥1
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/137٨م  رقم  الطعن 

201٨/3/19م

حم�سر

حم�سر )جل�سة- حت�سري- بطالن( 

التح�سري يف حم�سر اجلل�سة فيه م�سا�س بقد�سية ور�سمية  -

العمل  يخالف  مما  وهو  املتقا�سني  ثقة  حمل  املح�سر 

فاالإجراء  بالبطالن  الت�سرف  ذلك  مثل  وي�سم  القانوين 

يكون باطالاً اإذا ن�س القانون �سراحةاً على بطالنه, اأو اإذا 

الغاية من االإجراء تاأكيدااً  �سابه عيب مل تتحقق ب�سببه 

للمادة )20( من قانون االإجراءات املدنية والتجارية.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/463م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/2/6م

حمكم

حمكم) طلبات( 

يف  - الطلبات  حدود  وتلتزم  تتقيد  اأن  املحكمة  على  يتعني 

الدعوى فال تق�سي فيها مبا مل يطلبه اخل�سوم وال باأكرث 

مما طلبوه. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/419م  رقم  الطعن 

2016/10/31م

حمكمة

حمكمة عليا )خ�سو�سية- جواز - نظر ذات الدعوى(

للمحكمة العليا خ�سو�سية تختلف عن بقية املحاكم ذلك  -

اأنها حمكمة قانون ويف املرة الثانية حمكمة مو�سوع. ونظر 

مينعهم  ال  �سابقا  نظروها  الذين  الق�ساة  ذات  من  الق�سية 

من نظرها بعد اإعادتها من حمكمة اال�ستئناف. علة ذلك 

160774

2321230

31121
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قانونية  نظرة  نظروه  �سابقااً  اأمامهم  املعرو�س  احلكم  اأن 

ولي�ست مو�سوعية.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/6م  رقم  الطعن 

2017/10/9 م

 - جتاري   – )نوعي  اخت�سا�س   - دوائر(   - )توزيع  حماكم 

مدين( 

بني  - العمل  توزيع  اأّن  على  املحكمة  هذه  ق�ساء  ا�ستقر 

اأّن  ذلك  اأثر  داخلي.  تنظيم  واملدنية  التجارية  الدوائر 

ا للنق�س.  ا موجباً خمالفة ذلك لي�س �سبباً

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/931م  رقم  الطعن 

201٨/1/22 م

حمكمة) رجوع- فقه( 

عند  - االإ�سالمي  الفقه  اإىل  الرجوع  املحكمة  على  الواجب 

تقدير التعوي�س عن االإ�سابة, فاإن كان فيه لالإ�سابة دية 

اأو اأر�س طبقته على االإ�سابة واإن مل يكن لها دية اأو اأر�س 

التعوي�س  �سلطة تقدير  للمحكمة  مقدر ففي هذا احلالة 

العدل  حكومة  عليه  يطلق  ما  اإىل  ا  ا�ستناداً لل�سرر  اجلابر 

على اأن يكون التقدير من مطلق الدية الكربى.

املوافق  االأحد  يوم   جل�سة  2016/٨61م  رقم  الطعن 

2016/11/27م

حمكمة ) مو�سوع- حتقيق – ت�سبيب – ق�سور(

الدعوى  - يف  التحقيق  الـمو�سوع  حمكمة  على  لزامااً  كان 

للوقوف  ومعطيات  قرائن  من  لديها  توفر  ما  على  بناء 

الدعوى  متحي�س  واجباتها  اأوكد  من  الأّن  احلقيقة  على 

هذا  عن  تخليها  واأّن  احلق  كلمة  الإعالء  فيها  والتدقيق 

62243

7429٥

٨73٥٨
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وبالتايل  الت�سبيب  يف  قا�سرااً  ق�ساءها  يجعل  الواجب 

عر�سة للنق�س.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/216م  رقم  الطعن 

2016/11/1م

حمكمة عليا )جمادلة – اأدلة – كفاية( 

لي�س للخ�سوم اأن يجادلوا اأمام الـمحكمة العليا اأو يناق�سوا  -

الـمحكمة  التي قام بها اخلبري متى كانت  كفاية االأبحاث 

�سحته  على  وجدانها  وا�ستقر  التقرير  بهذا  اقتنعت  قد 

الق�ساء  معه  يتعنّي  الذي  االأمر  ذلك؛  على  دليلها  واأوردت 

برف�س الطعن.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٥٨6م  رقم  الطعن 

2017/1/31م

حمكمة مو�سوع )�سلطة( 

لـمحكمة الـمو�سوع ال�سلطة التامة يف حت�سيل فهم الواقع  -

ال�سهود  اأقوال  من  اإليه  تطمئن  مبا  واالأخذ  الدعوى  يف 

وتطرح ما ال تطمئن اإليه منها وغري ملزمة يف ذلك باإبداء 

يكون  باأن  م�سروط  ذلك  اأّن  اإال  اطمئنانها,  عدم  اأ�سباب 

باأقوال  تخرج  واأال  االأوراق  يف  الثابت  مع  متفقااً  حت�سيلها 

ال�سهود عما يفيد مدلولها اأو تنحرف بها عن مفهومه.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/٥4٨م  رقم  الطعن 

201٨/3/13م

طلب  اإعادة-  اأ�سلي-  طلب   – )ف�سل  ا�ستئناف  حمكمة 

احتياطي( 

الطلب  - يف  ال�سادر  احلكم  اال�ستئناف  حمكمة  األغت  اإذا 

اإىل الـمحكمة التي  اأن تعيد الق�سّية  االأ�سلي وجب عليها 

1٨٥9٥4
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اأ�سدرته لتف�سل يف الطلبات االحتياطية.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/160م  رقم  الطعن 

201٨/4/17م

�سلطة حمكمة املو�سوع – عقد االإيجار – خلف/�سلف –  -

�سلطة  - �سمن  من  الدليل  وتقدير  ومتحي�س  الواقع  فهم 

اأ�سباب  على  احلكم  يبنى  اأن  �سريطة  املو�سوع  حمكمة 

وبينات �سحيحه لهما ما يقبلهما يف الواقع ومبا يتوافق مع 

ال�سريعه والقانون .

عقد االإيجار ينتقل بني ال�سلف واخللف عن طريق االحاله  -

او احلوالة حيث تنتقل جميع احلقوق وااللتزامات املرتتبة 

عليه . ويرتتب على ذلك ان من انتقلت اليه مليكة العني 

وااللتزامات  املوؤجر يف جميع احلقوق  املوؤجره يحل حمل 

قبل امل�ستاأجر كما ي�سبح امل�ستاأجر ملزما بالوفاء باالجره 

العني  باإنتقال  او اخطاره  تاأريخ علمه  للخلف اخلا�س من 

املوؤجره  

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2016/123م  رقم  الطعن 

2017/1/4 م

خما�سمة

خما�سمة )ق�ساة – ق�ساء عادي- ق�ساء اإداري- اخت�سا�س(

دعاوى  - يف  الف�سل  والية  العادي  الق�ساء  ملحاكم  لي�س 

االإداري  الق�ساء  حمكمة  ق�ساة  �سد  تقام  التي  املخا�سمة 

قد  والتجارية,  املدنية  االإجراءات  قانون  اأن  باعتبار 

لق�ساة  بالن�سبة  واأحكامها  الدعوى  هذه  اإجراءات  نظم 

الق�ساء  حمكمة  قانون  اأن  واحلال  العادي.  الق�ساء 

لتف�سري  ا  وفقاً فاإنه  التنظيم  ذلك  من  ا  خالياً جاء  االإداري 

24٥1321
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االإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )10٥( املادة  حكم 

واإجراءات  حلاالت  املنظمة  االأحكام  فاإن  البيان  ال�سالفة 

دعوى خما�سمة الق�ساة املن�سو�س عليها يف الباب اخلام�س 

املواد  يف  والتجارية  املدنية  االإجراءات  قانون  من  ع�سر 

حتديد  جمرد  كونها  تعدو  ال   )332,331,330,329(

للقواعد االإجرائية التي تطبقها حمكمة الق�ساء االإداري 

مبخا�سمة  اأمامها  املقامة  الدعوى  يف  الف�سل  ب�سدد  وهي 

اأحد ق�ساتها اأو دائرة من دوائرها.

ميكن  - ال  خا�سة  طبيعة  ذات  دعوى  هي  املخا�سمة  دعوى 

غريها,  دون  معينة  ق�سائية  جهة  والية  حتت  ت�سنيفها 

انتماء  ح�سب  بنظرها  املخت�سة  الق�سائية  اجلهة  وحتدد 

كان  فاإذا  الق�سائية  اجلهات  اإحدى  اإىل  املخا�سم  القا�سي 

هذا القا�سي يتبع جهة الق�ساء العادي كانت هذه اجلهة 

يتبع  كان  اإذا  اأما  املخا�سمة,  دعوى  بنظر  املخت�سة  هي 

جلهة الق�ساء االإداري كان االخت�سا�س بنظر تلك الدعوى 

ا ملحكمة الق�ساء االإداري. معقوداً

دعوى رقم 2016/1م �سوؤون ق�ساة )خما�سمة( جل�سة يوم 

االثنني املوافق 2016/11/30م

م�ستاأجر

م�ستاأجر )مركبة – تاأمني- مالك( 

للمادة  - ا  تطبيقاً له  املوؤمن  حكم  يف  املركبة  م�ستاأجر  يعّد 

املتعلق  )1994/34م(  رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  االأوىل 

ب�سورة  امل�ستاأجر  اأتى  ما  اإذا  واأما  املركبات  تاأمني  بقانون 

ا وقانوناًا  متعمدة فعالاً اأ�سر مبالك ال�سيارة فاإنه يعّد منطقاً

ا ملا جاء به البند االأول من الف�سل االأول من  من الغري وفقاً

164797
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الوثيقة املوحدة للتاأمني على املركبات.

ا  - الفعل املتعمد ال�سادر عن م�ستاأجر املركبة يعد فعالاً �سادراً

عن املوؤمن له فاإن حكم املحكمة بغري ذلك جمانٌب لل�سواب 

ويتعني الق�ساء بنق�سه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/1307م  رقم  الطعن 

2017/3/27م

م�سوؤولية

م�سوؤولية )م�ساهمة – م�سرور- دفاع( 

اإن ثبوت م�ساهمة امل�سرور يف اخلطاأ الذي نتج عنه ال�سرر  -

موؤداه اأن للقا�سي اأن ينق�س مقدار ال�سمان اأو اأال يحكم به. 

اأثر ذلك اأّن مت�سك امل�سئول عن ال�سرر يف دعوى امل�سئولية 

فيه  زاد  اأو  ال�سرر  اإحداث  يف  بفعله  �ساهم  امل�سرور  باأن 

ا على حمكمة املو�سوع التحقيق فيه. ا جوهريًّ يعترب دفعاً

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/٥3م  رقم  الطعن 

201٨/2/26 م

قائد   – اإثبات   – مفرت�س  الرقابة)خطاأ  متويل  م�سوؤولية 

املركبة – خطاأ امل�سرور - ا�ستغراق( 

يف م�سوؤولية املتعهد بالرقابة يفرت�س وجود اخلطاأ, وهو  -

خطاأ  اأّن  ذلك  نتيجة  العك�س.  الإثبات  قابل  غري  افرتا�س 

امل�سرور  خطاأ  ا�ستغرق  اإن  اأّنه  اإال  مفرت�س  املركبة  قائد 

اخلطاأ املفرت�س لقائد املركبة فاإّن امل�سوؤولية ال تقوم على 

قائد املركبة.

�سكر امل�سرور خطاأ ي�ستغرق اخلطاأ املفرت�س لقائد املركبة. -

13٨6٥7
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املوافق  االأحد  يوم   جل�سة  2016/1٥71م  رقم  الطعن 

2017/2/19م

م�سوؤولية )اأركان- �سرر - اإثبات( 

امل�ستقر عليه يف القانون والعمل الق�سائي بهذه املحكمة اأن  -

امل�سرور  ال�سرر ال تلقي على  املبينة على  التعوي�س  دعوى 

عدم  ذلك  اأثر  ال�سيء.  بفعل  وقع  ال�سرر  اأن  اإثبات  �سوى 

يف   املت�سبب  من  الفرتا�سه  اخلطاأ  وجود  لبحث  احلاجة 

الفعل ال�ساّر. اأ�سا�س ذلك اأّن الفقه االإ�سالمي يوؤ�س�س هذه 

اأو  يتعمد  مل  واإن  �سامن  “املبا�سر  قاعدة  على  امل�سوؤولية 

يتعد”.

املوافق  االأحد  يوم   جل�سة  2016/1636م  رقم  الطعن 

2017/3/19م

م�سوؤولية )فعل الغري- متبوع - تابع( 

قاعدة امل�سوؤولية عن فعل الغري ال�سار تن�ساأ ملا يثبت حتقق  -

املتبوع  من  به  كلف  ملا  مبا�سرته  حال  التابع  من  ال�سرر 

الذي يعمل حل�سابه وحتت اإ�سرافه وبناء على توجيهاته 

ا منه فهو  ا اأو خطاأ فاح�ساً وتعليماته �سواء كان ال�سرر عمداً

ملزم بجربه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/113٥م  رقم  الطعن 

2017/٥/29م

م�سوؤولية ) متبوع- وكيل-  خطاأ(  

اقت�ست املادة )196( معامالت مدنية انه للمحكمة االلزام  -

بالتعوي�س للم�سرور عن فعل الغري من كانت له على من وقع 

منه اال�سرار �سلطة فعلية يف رقابته وتوجيهه ولو مل يكن 

حرا يف اختياره اإذا كان الفعل ال�سار قد �سدر من التابع يف 

913٨3
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حال تاأدية وظيفته اأو ب�سببها.

اإن خطاأ الوكيل ال يعفي املوكل بو�سفه �ساحب املنتج املراد  -

اأيااً كان الوكيل  ترويجه والذي هو ا�سا�س اختيار العميل 

اأمام  امل�سوؤول  منها  يجعل  التوزيع  عملية  على  امل�سرف 

العميل عن االأخطاء والتجاوزات املرتكبة مبنا�سبة امتام 

اإجراءات احل�سول على املنتج الواقع ترويجه وفق �سروط 

�ساحب املنتج واأن تبعة اخطاء الوكيل القائم بالرتويج ال 

ميكن مواجهة العميل بها دون اأن يفقد �ساحب املنتج حقه 

يف م�ساءلة الوكيل يف نطاق االتفاقية املربمة بينهما. 

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  201٥/٨01م  رقم  الطعن 

201٨/2/26م

م�سوؤولية) متبوع- �سروط- اأ�سا�س( 

يكون املتبوع م�سوؤوالاً عن ال�سرر الذي يحدثه تابعه بعلمه  -

غري امل�سروع متى كان واقعااً منه يف حال تاأدية وظيفته اأو 

املتبوع حرااً يف  التبعية ولو مل يكن  ب�سببها وتقوم رابطة 

�سلطة فعلية يف رقابته  اختيار تابعه متى كانت له عليه 

خطاأ  على  امل�سوؤولية  هذه  القانون  اأقام  وقد  وتوجيهه. 

لتابعه  اختياره  �سوء  مرجعه  املتبوع  جانب  من  مفرت�س 

اأنه مل يق�سد من تلك  وتق�سريه يف رقابته وتوجيهه غري 

وهو  التابع  خطاأ  على  مقت�سرة  امل�سوؤولية  تكون  اأن  املادة 

يوؤدي عمالاً من اأعمال وظيفته واأن تكون الوظيفة ال�سبب 

املبا�سر لهذا اخلطاأ اأو اأن تكون �سرورية الإمكان وقوعه بل 

اأنها تتحقق اأي�سااً كلما كان فعل التابع قد وقع منه اأثناء 

اأو �ساعدته هذه  ا�ستغل وظيفته  اأو كلما  الوظيفة  تاأدية 

باأية  له  هياأت  اأو  امل�سروع  غري  فعله  اإتيان  على  الوظيفة 

1٥67٥3
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طريقة كانت فر�سة ارتكابه �سواء ارتكبه التابع مل�سلحة 

الذي  الباحث  اأكان  و�سواء  �سخ�سي  باعث  عن  اأو  املتبوع 

دفعه اإليه مت�سالاً بالوظيفة اأو ال و�سواء وقع اخلطاأ بعلم 

املتبوع اأو بغري علمه.

بعد  - تابعها  قبل  من  مت  امل�سروع  غري  العمل  ان  ثبت  طاملا 

بتمكينه  ذلك  يف  و�ساعدته  ارتكابه  فر�سة  له  هياأت  اأن 

املبلغ  حيث  من  وحمررة  ح�سابها  من  م�سحوبة  �سيكات  من 

حتديد  دون  وذلك  املوؤ�س�سة  �ساحب  من  وموقعة  املايل 

ا�سم امل�ستفيد منهما وهو ما خّول و�سّهل ا�ستعمال ال�سيكني 

للطاعن  بت�سليمهما  منهما  بكل  ريال  اآالف  خم�سة  بقيمة 

م�سوؤولية  لتكون  ريال  اآالف  ع�سرة  بقيمة  للقر�س  �سمانااً 

املطعون �سدها كمتبوع عن اأعمال تابعها قائمة.

مل�سلحة  - القانون  بحكم  مقررة  التبعية  امل�سوؤولية  تّعد 

امل�سرور وتقوم على فكرة ال�سمان القانوين ليعترب املتبوع 

يف حكم الكفيل املت�سامن من كفالة م�سدرها القانون ولي�س 

العقد وهو ما يجعل املطعون �سدها الثانية �سامنة ملا يحكم 

به �سد التابع )املطعون �سده االأول( وفقااً ملا اقت�سته املادة 

)196/ب( من قانون املعامالت املدنية.

 3 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/10٥م  رقم  الطعن 

/2017/1م

م�سوؤولية )ناقل- �سروط( 

ذلك  - عن  املرتتبة  االأثار  اأو  الدويل  الناقل  م�سوؤولية 

التجارة  قانون  اإىل  االلتجاء  يتعني  واإمنا  كالتعوي�سات 

العماين.

مل  - اأنها  خا�سة  التلف  ذلك  عن  امل�سوؤولة  الطاعنة  لتكون 

17٥٨71
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العيب  اأو  القاهرة  القوة  باإثبات  انتفاءها  يفيد  ما  تقدم 

اإليه  املر�سل  خطاأ  اأو  املر�سل  خطاأ  اأو  ال�سيء  يف  الذاتي 

ح�سبما تقت�سيه املادة)17٥( من قانون التجارة.

اأن عدم توجيه االحتجاج يف امليعاد املحدد �سواءاً بعد ت�سلم  -

الب�ساعة اأو التاأخري يف اال�ستالم ال ي�سقط دعوى م�سوؤولية 

املر�سل  اأثبت  اإذا  اإال  قبولها  عدم  اإىل  يوؤدي  واإمنا  الناقل 

اإليه وقوع تدلي�س من جانب الناقل اأو تابعيه لتفويت هذه 

املواعيد اأو الإخفاء حقيقة ال�سرر الذي اأ�ساب الب�ساعة.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/1٥9م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/2/20م

م�سلحة

م�سلحة – �سلف/خلف -

وقائمة  مبا�سره  �سخ�سية  م�سلحه  للمدعي  تكون  اأن  يجب 

ا�ستنادا  وذلك  طلباته  اأو  دعواه  تقبل  حتى  القانون  يقرها 

لن�س املادة )3( من قانون االجراءات املدنية والتجارية .

احلقوق  بذات  اخللف  اىل  ال�سلف  من  ينتقل  االإيجار  عقد 

وااللتزامات النا�سئة عنه وذلك مبجرد انتقال ملكية العني 

املوؤجرة للم�سرتي. 

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2016/٥6م    رقم  الطعن 

2016/11/2 م

معامالت مدنية

معامالت مدنية  ) ق�سمة تركه (

مرور  - بعد  الرتكة  ق�سمة  اإعادة  و  ف�سخ  دعاوى  ت�سمع  ال 

ال  الرتكه  اأعيان  تثمني  اإعادة  طلب  ق�سمتها.  �سنةعلى 

من   )٨30( باملادة  اإليه  امل�سار  الزمني  القيد  عليه  ي�سري 

23٥1243
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للف�سخ  ا  لي�س طلباً اأّنه  ذلك  . علة  املدنية  املعامالت  قانون 

ا الإعادة الق�سمة. وال طلباً

 /11 املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2017/3م  رقم  الطعن 

مار�س/201٨م

مطالبة

مطالبة )�سركة تاأمني- مت�سبب – �سامن( – اإ�سابات )جائفة 

– عملية( 
التاأمني  - �سركة  على  املطالبة  دعوى  رفع  للم�سرور  ميكن 

اأّن  ذلك  علة  ال�سرر.  يف  املت�سّبب  مطالبة  دون  مبا�سرة 

�سركة التاأمني كفيل �سامن, وقد اأجاز ال�سرع والقانون رفع 

الدعوى مبا�سرة على الكفيل ال�سامن.

وجود  - جائفة  اعتبارها  اأجل  من  االإ�سابة  يف  ي�سرتط  ال 

اأثبت  ما  فمتى  للجوف؛  الو�سول  اأجل  من  خارجي  جرٍح 

املخت�سون و�سول ال�سرر للجوف �سدق على االإ�سابة و�سف 

اجلائفة.

ال يوجد تعوي�س حمّدد للعملية اجلراحية. علة ذلك اأن  -

تعوي�س العملية يعتمد على مو�سعها؛ فما و�سل للجوف من 

جراحة ا�ستحق التعوي�س باأر�س اجلائفة, وما و�سل للمخ 

تثبيت  عملية  ت�ستحقه  ما  واأقل  الدامغة,  اأر�س  ا�ستحق 

الك�سور ثالث مو�سحات, وهكذا.

املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2017/90٥م  رقم  الطعن 

2017/12/24م

مكافاأة 

مكافاأة نهاية خدمة) ا�ستحق- �سروط( 

املادة  - ن�ست  ملا  وفقا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  ا�ستحقاق  اإن 

23٨٨

10٥46٥
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باملر�سوم  ال�سادر  التاأمينات االجتماعية  قانون  من   )24(

�سروط  توافر  بعدم  م�سروُط   )91/72( رقم  ال�سلطاين 

ا�ستحقاق املعا�س يف املوؤمن عليه واأال تقل مدة ا�سرتاكه يف 

التاأمني عن �سنة كاملة.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/6٨7م  رقم  الطعن 

2017/٥/22م

 – اخل�سوم  طلبات   – دعوى  �سروط–  مكافاأة)ا�ستحقاق- 

التزام حمكمة املو�سوع ببحث وحتقيق تلك الطلبات(  

اإن بحث ما اإذا كان الطاعن ي�ستحق املكافاأة ال�سنوية طبقا  -

الطاعن  كان  اإذا  ما  وبحث  ا�ستحقاقها  ونظام  ل�سروط 

ي�ستحق عالوة مناوبة طبقا ل�سروط ا�ستحقاقها من عدمه 

نف�سها  األزمت  قد  �سدها  املطعون  كانت  اإذا  ما  وا�ستظهار 

حمكمة  على  كان  اأنه  اأي  عدمه  من  �سكنيا  قر�سا  مبنحه 

ذلك  �سبيل  يف  �سالكة  الطاعن  طلبات  �سائر  بحث  املو�سوع 

قد  الطاعن  واأن  �سّيما  احلقيقة  اإىل  املو�سلة  ال�سبل   كل 

واأن حمكمة  اأما  اإثباتا ملدعاة ندب خبري متخ�س�س  طلب 

اأول درجة قد تخلت عن واجبها يف فح�س طلبات الطاعن 

و�سايرتها املحكمة م�سدرة احلكم املطعون عليه وا�سدرت 

اأول  حمكمة  حكم  بتاأييد  القا�سي  عليه  املطعون  حكمها 

درجة الذي ق�سى برف�س الدعوى مبا يعيب احلكم املطعون 

ويكون  الدفاع  بحق  واالخالل  الت�سبيب  يف  بالق�سور  فيه 

احلكم  نق�س  ي�ستوجب  مبا  حمله  يف  ثم  من  الطاعن  نعي 

املطعون فيه.

٥3213
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/411م  رقم  الطعن 

201٨/4/9م

ملك

ملك )نزاع - اخت�سا�س - خ�سوم(

التنازع يف امللك واإثباته مما يخت�س به الق�ساء العادي. -

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/٥9م  رقم  الطعن 

2017/6/٥م

ملكية

 ملكية) مطالبة( 

مال  - ا�ستغل  �ساء طلبه ومن  اأوىل مبلكه متى  امللك  �ساحب 

غريه دون ر�سا �ساحبه فعليه اأن يدفع مقابل ما اأخذ. علة 

ذلك اأّن الغنم بالغرم

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/697م  رقم  الطعن 

2016/12/19م

ملكية) نقل- معار�سة( 

من �سعى يف نق�س ما مت على يديه ف�سعيه مردود عليه. -

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/449م  رقم  الطعن 

2016/12/19م

ملكية )�سند – موافقة(

ال ميكن قانوناًا اإ�سدار �سند ملكية ب�سيغة �سكنية يف جزء  -

من اأر�س زراعية اإال مبوافقة وزارة الزراعة. اأثر ذلك اأّن 

النوع من اخل�سومة  عدم اخت�سام وزارة الزراعة يف هذا 

�سبب موجب لنق�س احلكم.

2971٥٨1

٥4217

3٨147

41160
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/736م  رقم  الطعن 

2016/11/14م

ملكية )�سركاء- ت�سرف- �سرط( 

لكل  - اأّن  املدنية  املعامالت  قانون  املادة )٨09( من  مقت�سى 

كيفما  ح�سته  يف  يت�سرف  اأن  امللك  يف  ال�سركاء  من  واحد 

�سررااً  يلحق  اإال  ب�سرط  �سركائه  باقي  من  اذن  دون  �ساء 

بحقوق ال�سركاء.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/1466م  رقم  الطعن 

201٨/3/٥م

مناف�سة

مناف�سة )غري م�سروعة- �سروط( – �سوق )عر�س – طلب - 

مناف�سة(  

بالتاجر  - االإ�سرار  بق�سد  تكون  امل�سروعة  غري  املناف�سة 

واال�ستفادة  موظفيه  وتعيني  جذب  �سورها  ومن  االآخر, 

ا�سرتاتيجية  ومعرفة  التجارية  االآخر  التاجر  اأ�سرار  من 

ا  عمله, مع اال�ستفادة من خربة موظفيه الذين تكبد جهداً

وم�سروفات لتدريبهم.

ال�سركات  - لدى  والطلب  للعر�س  العمل  �سوق  خ�سوع 

التجارية ال يعد مناف�سة غري م�سروعة. .

الثالثاء  يوم  جل�سة  201٥/637م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/1/9م

موؤمن لدية

موؤمن لديه)التزام – تق�سي ( 

املوؤمن لديه ملزم با�ستق�ساء البيانات والتاأكد ما اإذا كانت  -

كاذبة وغري �سحيحة واإن كان كذلك جاز له يف هذه احلالة 

112٥17

1٥77٥٨

22٥1203
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االمتناع عن التعاقد اأما اإذا مل يقم بذلك اال�ستق�ساء قبل 

التعاقد مع املوؤمن له فال يجوز له اأن يتحلل من م�سوؤوليته 

اإذا حتقق اخلطر جتاه املوؤمن له بحجة اإخفائه معلومات 

جوهرية موؤثرة واحلال اأّنه كان يجب عليه ك�سف �سرتها 

عند توقيع العقد.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٥30م  رقم  الطعن 

2016/11/1٥م

ميعاد

ميعاد اال�ستناف – ميني  -

واإعادته  العليا  املحكمة  قبل  من  امل�ستاأنف  احلكم  نق�س 

ملحكمة اال�ستئناف للبت يف املو�سوع يعترب قبوال �سمنيا ل�سكل 

اال�ستئناف  .

نف�سها  تلقاء  من  املحكمة  قبل  من  احلا�سمة  اليمني  توجيه 

اخل�سوم  اأحد  بتم�سك  يعتد  وال  للقانون  خمالفا  يعترب 

بتوجيهها ت�سحيحا للخطاأ الذي وقعت فيه املحكمة .

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2016/27م    رقم  الطعن 

2016/11/30 م

ميعاد  -

يتحدد ميعاد الطعن يف احلكم اعتبارا من تاأريخ اعالن املحكوم 

اأن يتخلف عن  او يف موطنه �سريطة  ل�سخ�سه  عليه باحلكم 

ح�سور جميع اجلل�سات ومل يودع مذكرة بدفاعه.

املوافق  االأربعاء  يوم  جل�سة  2016/111م  رقم  الطعن 

2016/12/21 م

نزاع 

نزاع )حيازة – ف�سل – ميني – وزارة االإ�سكان( 

1٨٨969

2٥413٨6

2٥71404
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احلكم ال�سادر باإثبات حيازة طرف ما لعقار معنّي غري ملزم  -

ا يف تلك اخل�سومة. لوزارة االإ�سكان طاملا مل تكن طرفاً

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/94٨م  رقم  الطعن 

201٨/3/٥م

نزاع) م�سروع- تنفيذ – اخت�سا�س( – خربه فنية) حتقيق- 

نق�س( 

النزاع ب�ساأن تخطيط م�سار طريق م�سقط ال�سريع ال�سادر  -

عن اجلهة االدارية املخت�سة مبوجب اخلطط واخلرائط 

ينه�س  ال  احلكومي  اجلهات  من  عددااً  و�ساركها  الهند�سية 

اأ�سا�س  اأن  حالة  االخت�سا�س  بعدم  للق�ساء  وجيهااً  �سببااً 

ا�ست�ساري  ب�سبب  امل�سروع  تنفيذ  يف  اخلطاأ  هو  املنازعة 

وانعدام وجود قرار  املطعون  ا�سرفت عليها  الذي  امل�سروع 

من  حتقيقااً  تقت�سي  املنازعة  اأن  وال�سيما  باملنازعة  اداري 

معاينة و�سماع �سهود وذاك مما يخت�س به الق�ساء العادي 

دون الق�ساء االداري.

يف  - يدخل  مما  فنيااً  حتقيقااً  تقت�سي  النظر  حمل  املنازعة 

وظيفة الق�ساء العادي و�سوالاً اإىل وجه احلق يف الدعوى 

وهو ما يجعل هذا االأخري خمت�س دون �سواه بنظر املو�سوع.

 22 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/667م  رقم  الطعن 

/2017/٥م

نق�س

نق�س )قانون – تنا�سب – �سرر – تعوي�س( 

املو�سوع  - حمكمة  قّدرته  الذي  التعوي�س  تنا�سب  عدم 

اأّن  ذلك  علة  احلكم.  لنق�س  موجب  �سبٌب  ال�سرر  حلجم 

بيان عنا�سر ال�سرر م�ساألة قانونية تخت�س املحكمة العليا 

1٥٨762

1٨2941
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بنظرها.

املوافق  االأحد  يوم  جل�سة  2017/33٨م  رقم  الطعن 

2017/11/12م

وثيقة تاأمني

وثيقة تاأمني )ميعاد – تنظيم( 

املطالبة  - الأجل  التاأمني  بوثيقة  عليه  املن�سو�س  امليعاد 

يرتتب  وال  ا,  وجوبيًّ ولي�س  تنظيمي  ميعاد  هو  بالتعوي�س 

مبا  اأ�سا�س  غري  على  النعي  ويكون  البطالن  خمالفته  على 

يتعني عدم قبوله.

الثالثاء  يوم  جل�سة  2017/٥69م  رقم  الطعن 

املوافق201٨/2/20م

وكالة

وكالة) عالقة- قا�سي – تدخل(

والوكيل يف  - املوكل  للعالقة بني  الت�سدي  للق�ساء  ال يجوز 

اأنكر  اإذا  اإال  االأخري  بها  يقوم  اأو  قام  التي  االأعمال  �ساأن 

بالطعن  الوكالة  تعلق  عند  ذلك  مع  فاإنه  الوكالة,  االأول 

بالنق�س  فيجب التحقق من اأن املوكل هو الطاعن اأو وكيله 

القانوين �سواء كانت الوكالة منه اأو من �سلطة خمت�سة اإذا 

كان فاقدا لالأهلية. والثابت اأن االأوراق قد خلت متاما من 

اأية وكالة من املطعون �سده ل�سفارة بالده بال�سلطنة.

املوافق  االأحد  يوم   جل�سة  2016/4٥4م  رقم  الطعن 

2016/11/13م

وكالة )جتارية- عقد - اإنهاء- تعوي�س( 

ينهي  - اأن  التجارية  الوكالة  عقد  طريف  من  الأي  يحق 

الوكالة, اأو ميتنع عن جتديدها باإرادته الـمنفردة على اأن 

102446

2331233

٨٥346
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يكون لكل منهما احلق يف التعوي�س اإن كان له مقت�سى.

اأن  - يقت�سي  الوكالة  عقود  ك�سائر  التجارية  الوكالة  عقد 

يفر�س  اأن  ي�ستقيم  ال  فاإنه  وعليه  الطرفني؛  باتفاق  يتم 

على اأي منهما اال�ستمرار فيه دون ر�ساه.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/212م  رقم  الطعن 

2016/11/29م

وكالة ) عزل- اآثار – علم - وكيل( 

املوكل  - مل�سلحة  االأ�سل  يف  �سرعت  الوكالة  اأّن  الرغم  على   

الوكيل  بعزل  مو�سوعها  تنفيذ  قبل  اإنهائها  حق  له  الذي 

اإذا  اإال  اأثرااً  ينتج  ال  العزل  اأّن  اإال  منفردة,  اإرادة  مبوجب 

و�سل اإىل علم الوكيل. 

الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/6٨7م  رقم  الطعن 

املوافق2017/12/26م

وكيل

وكيل) �سهادة( 

ال تقبل �سهادة الوكيل ل�سالح موكله يف حدود ما ُوّكل فيه.  -

علة ذلك وجود م�سلحة للوكيل من تلك ال�سهادة. اأثر ذلك 

اأحد  املدعي  وكيل  فيها  كان  التي  امللك  اإثبات  دعوى  اأّن 

ا لقواعد االإثبات. �ساهدي االإثبات ال ُتعّد ثابتة وفقاً

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/647م  رقم  الطعن 

2016/10/17م

وكيل) ت�سرف- نفاد(

االأ�سيل  - على  حجة  يكون  الوكيل  يربمه  الذي  الت�سرف 

وين�سرف اأثره اإليه باعتباره ممثالاً يف الت�سرف الذي اأبره 

الوكيل حل�سابه طاملا اأن الت�سرف يدخل يف نطاق الوكالة.

1919٨6

22111٨1

2911٥
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 2٥ املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  2016/٨7م  رقم  الطعن 

/2016/10م

هبة

هبة )قب�س - عقار – رجوع(. 

ا مل تقب�سه اأو تت�سّرف  - رجوع االأب عن هبته البنته عقاراً

اأن قب�س املوهوب له للعقار املوهوب  فيه جائز. علة ذلك 

اأّنه متى مل يح�سل  نتيجة ذلك  الهبة.  لتمام عقد  �سرط 

كان  اإن  ا  خ�سو�ساً هبته  عن  الرجوع  للواهب  جاز  قب�س 

ا للواهب. املوهوب له ولداً

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/217م  رقم  الطعن 

2016/11/14م

ميني -

ميني حا�سمة )عر�س( 

على  - احلا�سمة  اليمني  تعر�س  اأن  املحكمة  على  يتعني 

املدعى  املدعي من  فاإن طلبها  للدعوى  املدعى عليه قطعا 

عليه تكمل باقي االإجراء فاإما اأن ينكل عن احللف واإما اأن 

يردها كما هو املقرر يف طلب اليمني وردها.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/2٨6م  رقم  الطعن 

2017/10/9 م

ميني حا�سمة )توجيه – دفع - حمكمة عليا( 

اأمام  - مرة  الأول  كدفع  احلا�سمة  اليمني  توجيه  يجوز  ال 

املحكمة العليا بح�سبانها حمكمة القانون وعدم تعلق هذا 

الدفع بالنظام العام.

16٨٨21

36140

٥9234
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املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/993م  رقم  الطعن 

2016/11/14م

ميني حا�سمة ) تع�سف- بيان( 

التي  - اليمني  يف  التع�سف  �سيغة  املو�سوع  حمكمة  تبني  مل 

طلبها الطاعن فاأ�سحى رف�سها اال�ستجابة لطلب توجيهها 

والقانوين  الواقعي  لالأ�سا�س  فاقدااً  �سدها  املطعون  على 

مبا اأورث حكمها ق�سورااً يف الت�سبيب واخالالاً بحق الدفاع 

موجبااً لنق�سه.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/691م  رقم  الطعن 

201٨/1/22م

ميني حا�سمة )حمكمة- عر�س- حياد(  

توجيه  - الطاعن  على  اال�ستئناف  حمكمة  عر�ست  حني 

وجانبت  القانون  تطبيق  اأ�ساءت  فاإنها  احلا�سمة  اليمني 

عالئق  من  تبقى  احلا�سمة  اليمني  اأن  اإذ  احلياد  واجب 

اأطراف النزاع الذين لهم وحدهم حرية اللجوء اإليها متى 

قدروا اأن م�ساحلهم تقت�سي ذلك.

املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2017/11٥٥م  رقم  الطعن 

201٨/٥/7م

ميني حا�سمة) توجيه- منع ( 

يجوز للقا�سي اأن مينع توجيه اليمني احلا�سمة: -

يق�سد  - وال  توجيهها,   يف  متع�سفااً  اخل�سم  كان  اإذا   -1

اإ�ساءة  جمرد  اأي  فقط  اال�سطالحي  معناه  هنا  بالتع�سف 

واإمنا  اخل�سم  حتليف  طلب  ممار�سة  يف  احلق  ا�ستعمال 

املق�سود منه رقابة القا�سي على اخل�سم يف �سدد توجيه 

اليمني بحيث ال يجيزه له كلما تخلف �سرط من ال�سروط 
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الواجب توافرها فيه.

2-للقا�سي اأن مينع توجيه اليمني اإذا كانت الواقعة املراد  -

التحليف عليها غري متعلقة بالدعوى اأو غري منتجة فيها اأو 

غري جائز قبول اثباتها باليمني احلا�سمة اأو كانت الواقعة 

غري حمتملة ال�سدق وتكذبها وقائع الدعوى وم�ستنداتها.

3-اإذا كانت الواقعة ثابتة يف الدعوى على وجه ما باإقرار  -

اخل�سم.

 22 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  2016/62٥م  رقم  الطعن 

/2017/٥م

ميني حا�سمة )منازعة – حتليف- بطالن( 

قانونااً  - احلا�سمة  اليمني  حتليف  جواز  عدم  يف  املنازعة 

واعتباره ناكالاً قبل الف�سل يف تلك الـمنازعة مبا يكون معه 

بالق�سور يف  الـمطعون فيه معيبااً  ترتيبااً على ذلك احلكم 

اأورده  ما  واأّن  القانون خا�سة  الت�سبيب واخلطاأ يف تطبيق 

احلكم الـمطعون فيه ال يواجه تلك الـمنازعة.

الطاعنة  - ميثل  باعتباره  احلا�سمة  اليمني  يوؤدي  اأن  يجب 

ك�سخ�س اعتباري وبالتايل فاإنها تكون قد خالفت القانون 

واأخطاأت يف تطبيقه مما يتعنّي معه نق�س احلكم الـمطعون 

هذه  فاإّن  الثانية  للمرة  كان  الطعن  اأّن  وباعتبار  فيه 

الـمحكمة تف�سل يف مو�سوع الدعوى عمالاً بالـمادة )260( 

من قانون االإجراءات الـمدنية والتجارية.

املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  201٥/٨20م  رقم  الطعن 

2016/12/13م
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