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القوانين المدنية

 المبادئ الصادرة عن أحكام المحكمة العليا
 من عام 2006 إلى عام 2012م

 بشأن هذا القانون

إعسار
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/5/21م

�لطعن رقم 2005/334م مدني �أولى عليا

�إع�سار

منه  ي�سدر  ت�سرف  فكل  وا�ستغرقه  املدين  مبال  الدين  اأحاط  اإذا   -
�سدًا  واإعطاء وهبة يكون باطاًل ق�ساًء ولو مل يحجر عليه.  من بيع 

للذريعة.
لدى  عليه  العمل  جرى  مما  وهو  الأحكام  يف  عظيم  باب  الذرائع  �سد  باب   -
�سلف هذه الأمة وخلفائها عرب القرون املا�سية وما اأجدر الأخذ به يف ع�سرنا 
احلا�سر بكرثة التحايل على ذهاب احلقوق ب�ستى الو�سائل فاحلكم به يقطع 
الذي  الباب  هذا  حكم  دائرة  عن  تخرج  املاثلة ل  الدعوى  وهذه  الف�ساد  مادة 
قرره الفقهاء يف اأحكامهم ل �سيما اإذا اأحاط الدين مبال املدين وا�ستغرقه فكل 
واإعطاء وهبة يكون باطاًل ق�ساًء ولو مل يحجر  ت�سرف ي�سدر منه من بيع 
عليه ح�سبما ذهب اإليه بع�ض اأهل العلم وعليه ملا كان احلكم املطعون فيه �سلك 
ال�سريعة و�سحيح  لقواعد  فاإنه يكون �سحيحاً موافقاً  املنحى يف ق�سائه  هذا 

القانون.
------------------------------------
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إلتزام
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/4م

�لطعن رقم 2005/204م تجاري عليا

�إلتز�م »�إللتز�م عن �لغير«

 . اأقره العرف والتعامالت  والقواعد امل�سرفية  - اللتزام عن الغري 
 . اللتزام  م�سادر  من  م�سدر  الغري  عن  الإلتزام  اأن  العامة  القاعدة 

موؤداه . عدم جواز التمل�س من الإلتزامات وحقوق الغري.
والتعامالت ول ميكن  امل�سرفية  والقواعد  العرف  اأقّره  الغري  اللتزام عن   -
ويعترب  الغري  وحقــــوق  املن�ساأة  اللتزامات  من  التمل�ض  وبالتايل  جتاهله 

م�سدراً من م�سادر اللتزام وفقاً للقواعد العامة.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �ملو�فق 2006/1/4م

�لطعنني رقمي 206و2005/207م جتاري عليا

�إلتز�م »�إلتز�م �ملت�سلم«

- اإلتزام املت�سلم غري امل�ستحق ح�سن النية برد ما ت�سلمه فقط . اإلتزام 
املت�سلم �سيىء النية بالرد بالإ�سافة للفوائد و الأرباح . الأ�سل ح�سن 

النية وعلى من يدعى خالفها الإثبات.
امل�ستحق  اإذا كان من ت�سلم غري  اأنه  العامة  للقواعد  وفقاً  - من املقرر قانوناً 
ح�سن النية فال يلتزم اأن يرد اإل ما ت�سلم واأما اإذا كان �سيئ النية فانه يلتزم اأن 
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يرد اأي�ساً الفوائد والأرباح التي جناها اأو التي ق�سر يف جنيها من ال�سئ الذي 
ت�سلمه لغري حق واملفرو�ض اأن املدفوع له ح�سن النية فال يكلف اإثبات ح�سن 

نيته والدافع هو الذي عليه اأن يثبت �سوء نية املدفوع له اإذا اإدعى ذلك.
------------------------------------

بجل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 1/دي�سمبر/2010م

�لطعن رقـم 2010/158م �لد�ئرة �لتجارية

عقد. »�للتز�م به« 

بالتزاماته  الوفاء  يف  العقد  طريف  اأحد  ف�سل  اإىل  املحكمة  انتهاء   -
دون التمحي�س يف دفعه املت�سمن �سبب ف�سله هو اإخالل الطرف الثاين 

بالتزاماته. يعد ق�سوًرا يف احلكم. اأثره. نق�س احلكم.   
- وفوق ذلك فقد ا�ستجلب الطاعن املواد اخلام التي ت�ساعده يف ت�سغيل امل�سنع 
اإل اأن املطعون �سده قد قعد عن الوفاء بالتزاماته املتعلقة برفع اإ�سارة الرهن 
املقيد ل�ساحله من على امل�ستندات الر�سمية اخلا�سة ملوؤ�س�سة ......... ويعيد 
ت�سجيلها على م�ستندات الطاعنة اإذ بغري رفع اإ�سارة الرهن ل يتاأتى للطاعنة 
ممار�سة ن�ساطها وت�سغيل امل�سنع لكونه ل زال م�سجاًل با�سم موؤ�س�سة............ 
ومل تغري اللوحة ومل يغري الرهن بامل�ستندات الر�سمية ل�سمها ويف غياب ذلك 
ي�سعب عليها احل�سول على الرتاخي�ض البيئي والبلدي اللذين يخولنها من 
بعد ذلك مبا�سرة عملها وهذا كله يتوقف على الت�سرف الإيجابي من املطعون 
�سده برفع اإ�سارة الرهن فاإن كان عقد حوالة القر�ض املوؤرخ 2006/1/28م قد 
 ............ ملوؤ�س�سة  املمنوح  القر�ض  املطعون �سده على حوالة  وافق مبوجبه 
للطاعنة وبكافة التزاماته ومن �سمن التزامات املطعون �سده ال�سالف ذكرها 



- 14 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

ا�سم  اإىل  املوؤ�س�سة  لتلك  الر�سمية  امل�ستندات  من  الرهن  اإ�سارة  برفع  يقوم  اأن 
الطاعنة لتتمكن بعد ذلك الطاعنة من مبا�سرة عملها يف امل�سنع وقد انتهينا 
اإىل اأن املطعون �سده مل يقم برفع قيد الرهن املذكور وفق البند )4( ال�سالف 
الإ�سارة اإليه فبالتايل فاإن ذلك يعترب اإخالًل منه بواجباته العقدية وكان ذلك 
يتاأتى  امل�سنع ومن ثم كيف  ت�سغيل  الطاعنة من  �سبًبا يف عدم قيام  الإخالل 
القر�ض  الوفاء مببلغ  الطاعنة يف  بف�سل  اأن يدعي  ذلك  بعد  للمطعون �سده 
اأن  اإىل  انتهى  قد   ، فيه  املطعون  ال�ستئناف  حمكمة  حكم  كان  فاإن  وفوائده 
ذلك فقط  م�ستندة يف  وفوائده  القر�ض  الوفاء مببلغ  ف�سلت يف  قد  الطاعنة 
يف  ي�ساندها  الذي  الدليل  هو  باعتباره  الدين  به  املبني  احل�ساب  ك�سف  على 
حكمها فاإنها تكون قد قعدت عن القيام باأهم واجباتها اإذ مل متح�ض الدعوى 
اأن يت�سف حكمها  اإىل  اأدى  الواقع مما  ومل تنظر لدفوع اخل�سوم ومل تفهم 

بالق�سور املبطل.
------------------------------------

إنتفاع
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2008/6/30م

�لطعنان رقما 19و2008/27م تجاري عليا

عقد �نتفاع “�لتز�م �لمالك”

التزام مالك الأر�س بت�سليمها وملحقاتها للمنتفع وهى خالية من اأي 
اأو حق انتفاع اآخر . حق مالك الأر�س بالت�سرف فيها  اأو حجز  رهن 

وهى حمملة بحق النتفاع . اأمثلة.
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النتفاع بالأر�ض ل يغل يد املالك يف الت�سرف يف اأر�سه بالكيفية املذكورة.

)1( مالك الأر�ض ملزم باأن ي�سلم الأر�ض وملحقاتها للمنتفع بها خالية من 
اأن ي�سلم الأر�ض للمنتفع  اآخر ويجوز له بعد  انتفاع  اأو حق  اأو حجز  اأي رهن 
بحق  الت�سرفات حمملة  اأنواع  بجميع  فيها  يت�سرف  اأن  املذكورة  باحلالة  بها 
النتفاع اإذ حق النتفاع ل مينع مالك الأر�ض من اأي ت�سرف كالبيع اأو الرهن 

اأو احلجز وغريها ب�سرط اأن ل يلحق �سرراً باملنتفع بها اإذ حق 
------------------------------------

أهلية وعوارضها
جل�سة يوم �لأحد 20/نوفمبر/2011م

�لطعن رقم 2010/960م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�لأهلية : �إثباتها

الأ�سل عدم فقدان الأهلية ومدعي الفقدان هو املدعي وعليه البينة 
وعند عدمها توجيه اليمني اإن طلبها املدعون فاإن مل تفعل املحكمة 

ذلك يكون حكمها معيبًا ي�ستوجب نق�سه .
لفقدان  الت�سرف  من  املانع  الطبي  التقرير  وجود  عدم  عند  املحكمة  على 
الأهلية كان عليها اأن تتثبت هل الأ�سل الأهلية اأم ل فهنا الأ�سل عدم فقدان 
الأهلية ومدعي الفقدان هو املدعي وعليه البينة وعند عدمها توجيه اليمني 
ذلك  املحكمة  تفعل  مل  فلما  الإثبات  قانون  تطبق  اإنها  اأي  املدعون  طلبها  اإن 
ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  نق�سه  ي�ستوجب  معيباً  حكمها  يكون 
م�سقط لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة واإلزام املطعون �سدهم امل�ساريف 
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ورد الكفالة للطاعنني .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 20/نوفمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/188م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

عته : �إثباته

على املحكمة اأن ت�ستدل على حالة العته بالتقارير الطبية و�سهادة 
ال�سهود، فاإذا مل تتبع ذلك عن ذلك يكون حكمها حري بالنق�س .

اأن ت�ستدل على العته وقت الت�سرف بالبيع مثاًل بكل الأدلة  يجوز للمحكمة 
ال�سابقة وقد ا�ستقرت املباديء القانونية اأن حالة العته تثبت بالتقارير الطبية 

و�سهادة ال�سهود الذي يقيمون يف نف�ض املنطقة .

وعلى �سوء ما تقدم وقد تخلت حمكمة املو�سوع عن واجبها حني قررت دون 
تثبت اأن الهالك متخلف عقلياً واعتمدت على جزء من التقارير من دون �سماع 
ال�سهود ومما �سبق وكون احلكم املطعون فيه اأعر�ض عما تقدم �سواء بالإنكار 
اأو الإقرار ومل يناق�ض دفوع وطلبات الطاعن ح�سب اأ�سول املحاكمات وقواعد 

الأحكام مما يتعني نق�ض احلكم املطعون فيه .
------------------------------------
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بيع إقالة
جل�سة يوم �لأحد 20/نوفمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/171م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

بيع : �إقاله

ت�سليم  حيث  من  بحالتها  حالة  كل  تفند  اأن  يجب  الإقاله  بيوع  يف 
املباع والثمن واأطراف العقد واإن كانت توجد ت�سمية الإقالة اإل اأنه 
ل يوؤدي اإىل بطالن البيع،والقا�سي يطبق العقد املربم بني الطرفني 

مبا حواه من �سروط .
بحالتها من  كل حالة  تفند  اأن  ويجب  العلماء  بني  فيها خالف  الإقاله  بيوع 
حيث ت�سليم املباع والثمن واأطراف العقد واإن كانت توجد ت�سمية الإقالة اإل اأنه 
ل يوؤدي اإىل بطالن البيع ، فالبيع وقع �سحيحاً يف زمن النا�ض يتعاملون به ، 
والقا�سي يطبق العقد املربم بني الطرفني كما لو يطبق قانوناً اأي اأنه يطبق 

ذلك العقد مبا حواه من �سروط .
------------------------------------
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بيع مشاع
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 24/�أكتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/180م �لد�ئرة  �لمدنية )ب(

بيع �لم�ساع 

موافقتهم.  دون  �سركائه  ون�سيب  ن�سيبه  ال�سيوع  على  ال�سريك  بيع 
موافقة  على  الباقي  ويوقف  ن�سيبه  حدود  يف  اإل  ينفذ  ل  اأثره. 
علة  العقد  بف�سخ  يطلب  اأن  ال�سيوع  على  للبائع  يحق  ل  ال�سركاء.  
ذلك. احلق الف�سخ مل ي�سرع له واإمنا �سرع للم�سرتي وبقية ال�سركاء. 
ال�ستئناف مل  فاإن حمكمة  الطعن  اأ�سباب  الأول من  ال�سبب  اإنه حول  وحيث 
تقل ومل تق�ض باأنه يجوز لل�سريك اأن يت�سرف يف املال ال�سائع باعتبار اأن له 
حق الت�سرف يف ملكه ومل تخالف ق�ساء املحكمة العليا الذي ا�ستقر على اأنه 
ل يجوز للمالك على ال�سيوع اأن يبيع امللك ال�سائع منفرًدا دون موافقة بقية 
املالك والنعي بهذا ال�سبب نعي غري �سديد اإذ اإن حمكمة ال�ستئناف ق�ست باأن 
ت�سرف اأحد ال�سركاء يف املال ال�سائع ل ينفذ اإل يف حدود ن�سيبه من ذلك املال 
اأما الباقي فيتوقف الت�سرف فيه لبقية ال�سركاء واأنه ل يحق له البائع على 
ال�سيوع اأن يطلب ف�سخ العقد لأن ذلك احلق مل ي�سرع له واإمنا �سرع للم�سرتي 
اأنه يلزم ببيع ن�سيبه يف الأر�ض وم�ساحته ح�سب احلكم  وبقية املالك مبعنى 
�سدها  املطعون  اإن  وحيث  م.م(   868.75(  ) )2006/501م  الدعوى  يف  ال�سابق 
ينعقد  البيع  فاإن  املذكور  الطاعن  م�ساحة  حدود  يف  البيع  ب�سريان  مت�سكت 
ال�سيوع به بل يلزم به  �سحيًحا يف ن�سيب الطاعن ول يلزم بقية املالك على 

الطاعن منفرًدا.
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تسجيل
جل�سة يوم �لربعاء �لمو�فق 2006/11/15م

�لطعن رقم 2006/358م تجاري عليا

عقد بيع �لعقار »ت�سجيله ، �أثره«

اآثاره فور  . ينتج  . موؤدى ذلك  �سكليًا  لي�س عقدا   . العقار  ــ عقد بيع 
اأثره على   . الت�سجيل  �سرط   . العقد  اأثر ذلك على �سحة   . اإنعقاده 

نقل امللكية .
- اإذا كان املبيع عقاراً فاإن امللكّية فيه ل تنتقل اإل بالت�سجيل وفق ما تن�ض عليه 
ال�سلطاين رقم  املادتان 28 و  29 من نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم 

.98/12

اآثاره  واأنه ينتج  �سكلياً  - ان عقد بيع العقار من عقود الرتا�سي ولي�ض عقداً 
مبجرد انعقاده واأن ا�سرتاط ت�سجيله يرد على نقل امللكية ولي�ض على �سحة 

العقد.
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2009/10/18م

�لطعنان رقما 32 و 2009/72م مدين عليا

بيع. ت�سجيل �لبيع

- بيع املالك للعقار مرتني.اأثره. ل يعتد بالبيع الثاين اإن �سجل البيع 
الأول يف ال�سجل العقاري .
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- البيع الأول مت ت�سجيله اأمام ال�سجل العقاري وهو بالتايل اأ�سبح بيعاً قانونياً 
يكت�سب اأهمية ق�سوى والبيع الثاين بيع عريف مل ي�سجل اأمام ال�سجل العقاري 
ول يكت�سب اأهمية البيع الأول ول يعتد بالبيع الثاين لأنه وقع على اأر�ض مبيعة 
�سلفاً و�سجلت �سلفاً وخرجت من ملك البائع وانتقلت للم�سرتي مبوجب البيع 

الأول .
------------------------------------

تسليم
جل�سة �لأحد 2009/12/6م 

�لطعن رقـــــم 2009/342م مدني عليا

بيع. ت�سليم 

املبيع حتت ت�سرف  البائع، يتحقق بو�سع  التزامات  املبيع من  ت�سليم 
من  غريه  ون�سيب  امل�ساع  ن�سيبه  ال�سخ�س  بيع  عائق.  دون  امل�سرتي 
عدم  �سمان  وعدم  الت�سليم  لتعذر  باطل  وكالة  �سند  بال  الورثة 

التعر�س. العقد يقع باطاًل اإن ا�ستمل على �سحيح وباطل. 
املبيع  ال�سيء  ت�سليم  البائع  واجبات  من  اأنه  على  املحكمة  هذه  ق�ساء  ا�ستقر 
ويكون ذلك ويتاأتى حينما ي�سع املبيع حتت ت�سرف امل�سرتي بحيث يتمكن من 
حيازته والنتفاع به دون عائق ولو مل ي�ستول عليه ا�ستيالًء مادياً ما دام البائع 
امللكّية  �سند  بت�سليم  يتم  الت�سليم  فاإن  اأر�ض  املبيع  اإن  بذلك وحيث  اأعلمه  قد 
وحيث اإن البائعني مل يكتفيا ببيع اأن�سبتهما بل باعا اأن�سبة بقّية الورثة فاإنهم 
ل ي�ستطيعون ت�سليم املبيع للم�سرتي لأنهم ل ميلكون �سند امللكّية لوحدهم 
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وكذلك اأنهم اأي البائعني ل ي�ستطيعان �سمان التعّر�ض وال�ستحقاق اأي اأنهما 
الورثة  التعر�ض عليه من قبل بقّية  ال�سمان للم�سرتي بعدم  ل ميلكان هذا 
وهذا ما يعكر �سفة حيازة امل�سرتي ويجعل البيع باطاًل ول ميلك البائع املبيع 
ول �سمان التعّر�ض وال�ستحقاق ول يجوز للمالك على ال�سيوع بيع امللك امل�ساع 
منفرداً دون موافقة بقّية املالك على ال�سيوع فاإن فعل كما فعل بع�ض املطعون 
�سدهم فاإّن ت�سّرفهم يقع باطاًل وخمالفاً للقانون وينبغي نق�سه وذلك لأن 
البيع قد ا�ستمل على �سحيح وباطل يف اآن واحد ، وال�سحيح اأن اثنني اأو ثالثة 
من الورثة باعوا اأن�سبتهم واأن بقّية الورثة مل يبيعوا اأن�سبتهم لذا كان العقد 

كله باطاًل لأنه ا�ستمل على �سيئني �سحيح وباطل.
------------------------------------

تعويض
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/4م

�لطعن رقم 2005/187م تجاري عليا

تعوي�ض »تقديره«

- التعوي�س عن ال�سرار ل يقف عند حد معني . املر�سوم ال�سلطانى 
تقدير  فى  املحكمة  �سلطة   . املعنوية  دون  املادية  ال�سرار  يحكم 
التعوي�س . �سرطه . الإبتعاد عن ال�سطط اأو النزول به دون املطلوب. 

رقابة املحكمة العليا والهدف منها . التعوي�س لي�س �سببًا لالإثراء.
- اإن التزام املوؤمن التزام ت�سوده ال�سفة التعوي�سية، وت�سقط عنه هذه ال�سفة 

اإل اإذا انقطعت مدة �سريانه.
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- التعوي�ض عن الأ�سرار ل يقف عند حد معني وما جاء باملر�سوم ال�سلطاين 
املادية فقط دون  اإنه يحكم الأ�سرار  اإذ  رقم 1983 ل يتعار�ض مع هذا النظر 
، وتقدير التعوي�ض واحلكم به بوا�سطة حمكمة املو�سوع ل يخرجه  املعنوية 
من رقابة املحكمة العليا طاملا التزم البعد عن ال�سطط اأو النـزول به اإىل دون 
التعوي�ض  اأن  اإىل  لتطمئن  هنا  جاءت  اإمنا  العليا  املحكمة  فرقابة  املطلوب 
املحكوم به قد جاء يف حدود ال�سرر وما حلق بامل�سرور من اآثار اأخرى نتجت 

عنه حتى ل يكون �سبباً لإثرائه.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �ملو�فق 2007/4/14م

�لطعن رقم 2006/356م مدين �أوىل عليا

تعوي�ض )تقديره(

- قواعد  تقدير التعوي�س يف ال�سريعة الإ�سالمية قواعد مو�سوعية. 
معيار التقدير.

- تقدير التعوي�س مبوجب املادة )58( من قانون اجلزاء يكون وفق 
قواعد الديات والأرو�س. ل تعار�س بني املادة  )58( من قانون اجلزاء 

واأحكام قانون تاأمني املركبات.
فاإن  مو�سوعية  قواعد  هي  بالتعوي�ض  املتعلقة  الإ�سالمية  ال�سريعة  قواعد 
الذي يزيل  بالقدر  الأحوال  دائماً ويف جميع  الذي مبوجبها يكون  التعوي�ض 
م�سلحة  من  فات  ما  وجرب  ـ  يزال  ال�سرر  الفقهية  بالقاعدة  عماًل  ـ  ال�سرر 

م�سروعة دون اإثراء للم�سرور ب�سبب الإ�سابة.
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-  يرجع يف فهم ن�ض املادة )58( من قانون اجلزاء مبا ميكن من تطبيقه اإىل 
الن�ض  ، فاإن قراءة هذا  التعوي�ض  لتقدير  اأ�س�ساً  الذي ل يعرف  القانون  فقه 
يف �سوء املادة الثانية من النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 96/101 التي تن�ض على اأن ال�سريعة ال�سالمية هي اأ�سا�ض الت�سريع ، فاإن 
فهمها ل ي�ستقيم اإل با�ست�سحاب املادة الثانية من القرار ال�سلطاين رقم 83/2 
اجل�سدية  والإ�سابة  املوت  حالت  يف  مبوجبه  التعوي�ض  تقدير  اأن  يعني  مما 
 )58( املادة  حكم  بني  تعار�ض  فال  ولذا   ، والأرو�ض  الديات  قواعد  وفق  يكون 
اإذا  اإل   ، اجلزئية  هذه  يف  املركبات  تاأمني  قانون  واأحكام  اجلزاء  قانون  من 
ت�سمن الأخري اأحكاماً خا�سة حتدد مقادير التعوي�ض كما هو ال�ساأن يف ملحق 

احلوادث ال�سخ�سية.
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �ملو�فق 2008/10/25م

�لطعن رقم 2008/230م مدنية �أوىل عليا

تعوي�ض »تقديره«

-الأ�سرار املتوقعة من الإ�سابة ل تدخل يف التقدير ما مل تتحقق. 
ولكن تكون مو�سع اعتبار عند تقدير ج�سامة الإ�سابة وخطورتها.

- جاء بالتقرير الطبي اأنه ترتب على هذه الإ�سابة اأن عولج امل�ساب جراحياً 
مبعنى اإجراء عملّية جراحّية اأو اأكرث بالراأ�ض كما جاء اأي�ساً باأن امل�ساب ما زال 
وهذه   . بال�سرع  لالإ�سابة  امل�ستقبل  يف  معّر�ض  واأنه  �سديد  �سداع  من  يعاين 
علمّية  اإفادة  هي  واإمنا  الطاعنة  ذكرت  كما  م�ستقبلّية  تنبوؤات  جمرد  لي�ست 
يف  تدخل  ل  فهي  ذلك  ومع  الراأ�ض  يف  الإ�سابة  واقع  من  اأ�سا�ض  على  مبنّية 
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تقدير التعوي�ض ما مل تتحقق فعاًل ، على اأنها تو�سع يف العتبار عند تقدير 
مدى ج�سامة الإ�سابة وخطورتها.

------------------------------------

جل�سة �ل�سبت 2010/3/20م 

�لطعن رقم 2009/732م مدني عليا

�لتعوي�ض تقديره

الك�سر ال�سحقي يف الع�سد مع تاأثري بعجز ن�سبة خم�س ع�سرة باملائة 
يقدر له تعوي�س بن�سبة ثالثني يف املائة من الدية. الكدمة تعو�س 

بن�سبة واحد باملائة .
قدرته  وعجز  الأمين  الع�سد  عظم  يف  �سحقي  بك�سر  اأ�سيب  �سده  املطعون 
�سعف  الك�سر  هذا  يف  ي�ستحق  فاإنه   ، املائة  يف  ع�سرة  بخم�ض  الطبية  اجلهات 
ن�سبة الك�سر العادي وتقدر املحكمة له ثالثني يف املائة من الدية ويف الكدمة 
واحداً يف املائة من الدية ، وخم�ض ع�سرة يف املائة عن العجز ، وحكومة عدل يف 

التطبيب ، وجمموع ذلك كله األفان وخم�سمائة ريال ُعماين.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت 2010/4/3م

�لطعن رقم 2009/1065م مدني عليا

�لتعوي�ض تقديره 

تقدير التعوي�س وفق القانون غايته جرب ال�سرر ولي�س اإثراء امل�ساب. 
وي�ستوجب  القانون  خمالف  الإ�سابة  نوع  بيان  غري  من  التعوي�س 

نق�سه.
ال�ستئناف  حمكمة  اأن  ذلك  �سديد  ب�سببيه  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي 
باأن  اأنها ق�ست  الرغم من  والأرو�ض على  الديات  اأحكام  تقاع�ست عن تطبيق 
القانون الذي يحكم املو�سوع هو القرار ال�سلطاين رقم 83/2 ، وكان يجب عليها 
اإذ انتهت اإىل هذا الراأي اأن تنزل اأحكام القرار ال�سلطاين املذكور ببيان الإ�سابات 
تف�سياًل وتقدير التعوي�ض املقرر �سرعاً جلرب ال�سرر الناجت عن الإ�سابة يف كل 
حالة ، وقد اأكدت هذه املحكمة يف كل اأحكامها اأن تقدير التعوي�ض من اأخطر 
الأمور ذلك اأن جرب ال�سرر الناجت عن الإ�سابة يقدر باملال ، واملال ل يوؤخذ اإل 
مبقدار ما يجرب ال�سرر واإل كان التعوي�ض اإغناًء للم�ساب بغري وجه ، وكان 
املال قد اأخذ دون م�سوغ �سرعي ، وهذا ما حترز له ال�سارع حني جعل لكل اإ�سابة 
نوعاً ، ولكل نوع حقه من املال دون زيادة اأو نق�سان وهذه هي العدالة يف اأ�سمى 

معانيها.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 2/يناير/2011م

�لطعن رقـــــم2010/445م �لـــد�ئرة �ملدنية )ب(

تعوي�ض. »دعوى كيدية«

اأنها دعوى  بال�سرورة على  التزوير ل حتمل  املتهم من دعوى  تربئة 
كيدية تبيح للمتهم طلب التعوي�س. علة ذلك. دعوى الكيد اأو �سوء 
معرفتها  ميكن  ل  التي  القلوب  اأفعال  من  هي  الإ�ساءة  بق�سد  النّية 
الدعوى  وقائع  من  ذلك  ظهر  اإذا  اإل  الظن  على  تبنى  ل  والأحكام 
من  للمتهم  املحكمة  تربئة  م�سلحة.  له  لي�ست  رافعها  يكون  بحيث 

تهمة التزوير كافية لإزاحة الآثار النف�سّية.
دعوى الكيد اأو �سوء النّية بق�سد الإ�ساءة هي من اأفعال القلوب التي ل ميكن 
الدعوى  وقائع  من  ذلك  ظهر  اإذا  اإل  الظن  على  تبنى  ل  والأحكام  معرفتها 
ي�ستحقه  مبا  فعله  يقابل  وحينئذ  م�سلحة  له  لي�ست  رافعها  يكون  بحيث 
ح�سبما تقت�سيه القوانني املعمول بها . وملا كان املطعون �سده قد ادعى مبا هو 
ممكن الوقوع وقد يت�سرر منه اإما يف احلال اأو ال�ستقبال فاإّن دعواه مقبولة 
ويطالب بالدليل فاإن عجز عنه فال يرتتب على عجزه اتهامه بق�سد الإ�ساءة 
من  عليه  املدعى  بّراأ  قد  اجلزائي  احلكم  كان  وملا  هذا  بالغري  الأذى  واإحلاق 
يقبل عقاًل  لي�ض  اإذ  النف�سّية عنه  الآثار  لإزاحة  كايف  ذلك  فاإن  التزوير  تهمة 
اأنه مبجّرد رفع الدعوى �سواء كانت �سحيحة اأو غري �سحيحة يفقد ال�سخ�ض 
اأمانته وم�سداقّيته . ثمَّ اإنه بالنظر اإىل التعوي�ض املادي فاإنه ل يقّدم ول يوؤخر 
وقد  كان  اأًيا  باملال  ُت�ساوى  ل  و�سرفه  كرامته  لأن  الإن�سان  �سرف  اإل  بالن�سبة 
اأ�سار الطاعن اإىل هذا املعنى يف �سحيفة طعنه . هذا ولئن كان ملحكمة املو�سوع 
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ال�سلطة التقديرّية فاإن ذلك م�سروط بحمل احلكم على اأ�سباب �سائغة تكفي 
حلمله ، وملا كان احلكم املطعون فيه مل يوؤ�س�ض على دليل قائم له ما يوؤيده من 
الواقع والقانون واإمنا بني على ا�ستنتاج فقط اأو على خلفّية عدم �سحة دعوى 
الذمة  براءة  يكون خمالًفا لالأ�سل وهو  فاإنه  الطاعن  املرفوعة �سد  التزوير 
لذا فاإن املحكمة تق�سي برف�سه مو�سوًعا وتاأييد ما تو�سلت اإليه حمكمة اأول 

درجة ح�سبما ياأتي يف املنطوق.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 12/فبر�ير /2012م

�لطعن رقم 2011/123م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

تعوي�ض » �سقوطه«

مطالبة املجني عليه عند نظر الدعوى اجلزائية بتطبيق العقوبة، 
ورف�س طلب التعوي�س. اأثره. �سقوط حقها يف املطالبة بالتعوي�س يف 

الدعوى املدنية.
حيث اأنه فعاًل بالرجوع اإىل احلكم اجلزائي رقم )2010/103م( حمكمة م�سقط 
اأنها ل تطالب �سوى تطبيق  اأن املجنى عليها قررت  بتاريخ 2010/3/2م يبني 
العقوبة على املحكوم عليه ، حني كان بو�سعها طلب التعوي�ض وبرف�سها يكون 
حقها يف طلب التعوي�ض التابع للدعوى اجلزائية قد �سقط ول ميكن مطالبته 
بخالف  بق�سائه  فيه  املطعون  واحلكم  م�ستقلة  مدنية  دعوى  يف  اأخرى  مرة 

ذلك ينق�ض .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 2012/4/29م

�لطعن رقم 2011/745م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

تعوي�ض »�لتعوي�ض �لمعنوي«

قيمة  ذات  مب�سلحة  يخل  اأن  �سرطه.  اخلطاأ.  عن  التعوي�س  طلب 
يكون  احليائه  بخد�س  عليه  املجني  على  الواقع  ال�سرر  جرب  مالية. 

بعقوبة اجلاين، ولي�س بتعوي�س املجني عليه.  
متعن  وبعد  بالبطالن  فيه  املطعون  احلكم  على  الطاعن  نعاه  ما  اإن  وحيث 
املحكمة يف الأ�سباب فرتاها �سديدة ذلك فاإن ق�ساء حمكمة ال�ستئناف وقبلها 
حمكمة اأول درجة يف التعوي�ض على الطاعن مل يكن على اأ�سا�ض وجود عالقة 
�سببية بني اخلطاأ وال�سرر فلم يكن الطاعن �سبب للمطعون �سدها �سرراً اأخل 
من  اأ�سابها  ما  واأما  بالتعوي�ض  عليه  يحكم  حتى  مالية  قيمة  ذات  مب�سلحة 
العقوبة اجل�سدية على اجلاين  اإنزال  هو  ذلك  �سرفها وحيائها فجرب  خد�ض 
اأن يقرر به  وهو قد نال جزاءه الذي قرر له وعليه فال يوجد م�ستند ميكن 
احلكم  نق�ض  اإىل  راأيها  يتجه  املحكمة  هيئة  فاإن  وبذلك  لها  عليه  تعوي�ساً 
والق�ساء  املطعون فيه والت�سدي لال�ستئناف بقبوله �سكاًل واإلغائه مو�سوعاً 

برف�ض الدعوى وعلى ح�سبما �سريد يف املنطوق مع رد الكفالة للطاعن .
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 23/يونيو/2012م

�لطعن رقم 2011/941م �لمدنية )ب(

تعوي�ض ) تحقق من عنا�سر �ل�سرر(

عنا�سر  من  التحقق  على  مبنيا  يكون  اأن  يجب  التعوي�س  تقدير   -
اإنزال  ثم  ونوعها  اجل�سم  من  الإ�سابة  موقع  ببيان  وذلك  ال�سرر، 
.علة  القانون  و�سحيح  ال�سريعة  قواعد  باإعمال  امل�ستحق  التعوي�س 

ذلك. الغاية من التعوي�س جرب ال�سرر دون زيادة ول نق�س.
اإن احلكم املطعون فيه �سابه ق�سور يف الت�سبيب عندما ق�سى يف الت�سبيب عندما 
ق�سى بذلك املبلغ املحكوم به دون ترو وتثبت من عنا�سر ال�سرر التي حلقت 
باملطعون �سده ول ميكن احلكم بذلك اإل بعد حتديد عنا�سر ال�سرر وموقعها 
من ج�سم امل�سرور وانزال التعوي�ض امل�ستحق على قواعد ال�سريعة الإ�سالمية 

و�سحيح القانون الذي يحكم الدعوى.
------------------------------------

تقادم
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 30/�أكتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/85م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

تقادم. »قطع �لتقادم«

قطع التقادم وفقا لن�س األفقرة )ب( من املادة )16( من قانون تاأمني 
املركبات. يكون بالكتاب امل�سجل ، وت�سليم امل�ستندات املتعلقة باملطالبة 
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اأنها تعلقت  اأ�سا�س  للتقادم على  املوؤمن. اعتبار كل ورقة قاطعة  اإىل 
باملطالبة يعد من قبيل التو�سع الذي يخالف احلكمة من الن�س.

عدم  على  �سراحة  ن�ض  املركبات  تاأمني  قانون  من   )16( املادة  حكم  اإن  حيث 
من  �سنتني  انق�ساء  بعد  القانون  هذا  تطبيق  عن  النا�سئة  الدعوى  �سماع 
تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت ب�ساأنها الدعوى ، واجتهدت هذه املحكمة يف 
جتديد  تاريخ  اأي  اجلزائي  احلكم  �سدور  تاريخ  باأن  وق�ست  احلكم  هذا  بيان 
م�سوؤولية مرتكب احلادث يعترب تاريًخا يبداأ منه �سريان مدة التقادم فلم يعد 
هناك من �سبب للتو�سع يف األفهم والجتهاد مع �سراحة ن�ض األفقرة )ب( من 
املادة )16( التي حددت �سببني ل ثالث لهما ينقطع باأحدهما �سريان التقادم 
، وهما الكتاب امل�سجل ، وت�سليم امل�ستندات املتعلقة باملطالبة اإىل املوؤمن ويعد 
قاطعة  ورقة  كل  باعتبار  الن�ض  من  احلكمة  يخالف  الذي  التو�سع  قبيل  من 
للتقادم على اأ�سا�ض اأنها تعلقت باملطالبة ب�سورة �سلبية كالر�سالة التي وجهتها 
املطعون �سدها اإىل �سرطة عمان ال�سلطانية مفادها اأنها على ا�ستعداد للوفاء 
بالتزاماتها تنفيًذا لأحكام قانون تاأمني املركبات ، وذلك اأن م�ستندات املطالبة 
اأنه ل يوجد ن�ض  ، ف�ساَل عنه  امل�سرور دون غريه  التي ت�سدر من  تلك  هي 
اأو يقيده بالتزام ي�سدر من  يف القانون يحول بني الطاعن واللجوء للق�ساء 

املطعون �سدهما طاملا مل ي�سدر هذا اللتزام بعد اإنكار .

ومل  2006/2/4م  بتاريخ  وقع  الدعوى  ب�ساأنه  رفعت  الذي  احلادث  اإن  وحيث 
يحرك الطاعن الدعوى يف ذات التاريخ ومل يكن هناك مانع يحول بينه وبني 
رفعها ، بل ظل �ساكًنا حتى بعد �سدور الر�سالة زهاء العامني ، واحلال هذه فاإن 

مدة التقادم املانع حتى �سماع الدعوى يبداأ من تاريخ احلادث.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �ملو�فق 2011/11/19م

�لطعن رقم 2011/365م �ملدنية )ب(

)1( تقادم ) ميعاد �سريانه(

قانون  تطبيق  عن  النا�سئة  للدعاوى  التقادم  مدة  �سريان  ميعاد   -
اإخفاء  حالة  ا�ستثناء.  احلادث.  وقوع  يوم  من  يبداأ  املركبات  تاأمني 
بيانات جوهرية اأو تقدمي بيانات جوهرية غري �سحيحة تبداأ املدة 

من تاريخ العلم.
تاأمني  قانون  تطبيق  عن  النا�سئة  الدعاوي  يف  التقادم  مدة  �سريان  ميعاد   -
املركبات يبداأ من تاريخ حدوث الواقعة ـ اأي يوم وقوع احلادث ـ وا�ستثنى امل�سرع 
من ذلك حالة اإخفاء بيانات جوهرية متعلقة باخلطر املوؤمن اأو تقدمي بيانات 
جوهرية غري �سحيحة فاإن مدة التقادم ت�سري من تاريخ علم �ساحب امل�سلحة 

يف رفع الدعوى بالبيانات املخفاة اأو البيانات ال�سحيحة .

)2( تقادم ) �نقطاعه(

تاأمني  قانون  تطبيق  عن  النا�سئة  الدعاوى  يف  التقادم  ينقطع   -
املركبات باأمرين هما :الأول: كتاب م�سجل، والثاين: ت�سليم م�ستندات 

املطالبة للموؤمن.
اإليه حدد على  امل�سار  املادة )16( من القانون  اإن امل�سرع يف الفقرة )ب( من   -
 : والثاين  م�سجل  بكتاب  هو  الأول:  التقادم،  لنقطاع  �سببني  احل�سر  �سبيل 
خالل  ذلك  يكون  واأن  املعنيِّ  املوؤمن  اإىل  باملطالبة  املتعلقة  امل�ستندات  بت�سليم 

مدة ال�سنتني املذكورة بتلك الفقرة .
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------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 28/يناير/2012م

�لطعن رقم 2010/994م �لمدنية )ب(

)عدم �سريانه لوجود عذر(

- ل ي�سري التقادم املانع من �سماع الدعوى كلما حال بني �ساحب احلق 
واملطالبة عذر �سرعي. مثال.

 94/34 رقم  املركبات  تاأمني  قانون  من  )اأ(  الفقرة   )16( املادة  كانت  ولئن   -
تن�ض على ))ل ت�سمع الدعاوى النا�سئة عن تطبيق هذا القانون بعد انق�ساء 
�سنتني من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت ب�ساأنها الدعوى(( ، وكان احلادث 
العام  الدعاء  من  حفظ  قرار  ب�ساأنه  و�سدر  2005/10/2م  بتاريخ  وقع  قد 
بتاريخ  املدنية  الدعوى  ورفعت  الطاعن  به  يعلن  ومل  2005/12/27م  بتاريخ 
2009/6/15م وكان الثابت من التقارير الطبية اأن الطاعن كانت اإ�سابته بالغه 
اإىل  املوجهة  الر�سالة  وكانت   ، باملائة  مائة   )%100( لديه  العجز  ن�سبة  وبلغت 
اللجنة الطبية بتاريخ 2006/7/18م ومل ي�سدر تقرير ن�سبة العجز اإل بتاريخ 
2009/1/25م ، فاإن ن�ض املادة )16( الفقرة )اأ( ل ي�سري العمل به يف مثل هذه 
الواقعة على اإطالقه بل يقف مرور املدة املانع من �سماع الدعوى كلما وجد 
عذر تتعذر معه املطالبة باحلق ول حت�سب مدة قيام العذر يف املدة املقررة باملادة 
امل�سار اإليها ، ول ي�سري التقادم املانع من �سماع الدعوى كلما حال بني �ساحب 
احلق واملطالبة عذر �سرعي وان املطالبة باحلق املدين ل ت�سرى عليها اأحكام 
احلكم  �سدور  بعد  اإل  اإليها  امل�سار   )16( باملادة  عليها  املن�سو�ض  التقادم  مدد 
اجلزائي ويف هذه الدعوى من تاريخ اإعالن ذوي ال�ساأن بقرار احلفظ وات�سال 
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علمهم به
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 24/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/794م �لمدنية )ب(

 تقادم ) وقف(

ي�سري  املركبات  تاأمني  قانون  من  )16/اأ(  املادة  يف  الوارد  التقادم   -
عليه كل اأ�سباب الوقف ومنها العذر املانع. مثال على ذلك.

الوقف  اأ�سباب  كل  عليه  ي�سري  )16/اأ(  املادة  يف  عليه  املن�سو�ض  التقادم  اإن   -
 ، البلد  عن  الغيبة  الأعذار  هذه  ومن  الدعوى  اإقامة  من  املانع  العذر  ومنها 
وملا كان الثابت بالأوراق باأن املطعون �سدهم من دولة بنجالدي�ض ومل يثبت 
بالدعوى  اإعالنهم  يتم  ومل  2009/2/1م  يف  مورثهم  بوفاة  عليهم  بالدليل 
اجلزائية واأن تعيني الكفيل قيًما على مورثهم قبل وفاته ل يعتد به بعد وفاته 
ول ُيعد علم الكفيل علًما لأهله واأقاربه ، مما يُعد اإقامة الورثة ببنجالدي�ض 
اإقامة  من  مانًعا  عذًرا  ال�سلطنة  من  بالباطنة  مورثهم  وفاة  مكان  عن  بعيًدا 
الدعوى يف املدة املن�سو�ض عليها يف املادة )16/اأ( من قانون التاأمني املركبات 

ومربًرا لنقطاع مدة التقادم .
------------------------------------
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ثمن
جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2009/1/17م

�لطعن رقم 2008/588م مدنية �أولى عليا )ب(

مقاي�سة

للمبيع.  ثمنًا  حتديد  عدم  �سرطه.  لل�سفعة.  �سببا  لي�ست  -املقاي�سة 
حتديد  على  دلياًل  لي�س  املخت�سة  اجلهة  لدى  امللكية  نقل  ر�سوم  دفع 

ثمن للمبيع.
اأ�سباب  هي  ال�سفعة  ثبوت  عدم  يف  املحكمة  عليها  ا�ستندت  التي  الأ�سباب   -
القيا�ض غري موجب لذلك حيث مل يحدد ثمن واإمنا مت  اإن  �سحيحة حيث 
القيا�ض ماًل مبال اأما عن دفع الر�سوم يف نقل امللكّية فهذا �سيء معتاد لدى 

اجلهة املخت�سة �سواء كان الثمن مقرراً اأو غري مقرر.
------------------------------------

حيازة
جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/6/7م

�لطعن رقم 2008/72م مدنية �أولى عليا

حيازة . تقادم 

احليازة الهادئة القاطعة للدعوى هي احليازة التي مي�سي عليها ع�سر 
�سنوات واخل�سم حا�سر ول ينكر مع قدرته على الإنكار . احليازة ل 
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عليها  قائم  هو  الذي  للحائز  حيازة  ول  غائب  اأو  �سريك  على  تكون 
بالوكالة اأو )البيدرة ( اأو اأنها منحة لال�ستثمار دون الأ�سل فاإن هذه 
التقادم ل يقطع حجة  اأو  ال�سنني  واإن م�ست عليها ع�سرات  احليازة 
اأو ميني  اليمني احلا�سمة على خ�سمه  له  واإل  البينة  فعليه  املدعي. 

العلم على ورثته.
احليازة التي اعتمدتها املحكمة باأنها حيازة هادئة وم�ستقرة ومتقادمة وقاطعة 
للدعوى ، لي�ست هي تلك احليازة التي اعتمدها الفقهاء واعتربوها حجة على 
اخل�سم وهي اأن يدعي �سخ�ض على اآخر اأنه حاز عليه اأر�ساً اأو عقاراً اأو غ�سبه 
اأكرث من ع�سر �سنني وهو حا�سر يف البلد ول ينكر  منه وم�سى على حيازته 
عليه مع القدرة على ذلك ثم يقوم بعد هذه املدة بدعوى الغ�سب اأو ال�ستيالء 
احليازة  اأما  املدعي  اأقوال  وترف�ض  الدعوى  تقطع  ل  احليازة  هذه  مثل  فاإن 
التي تكون على �سريك اأو غائب اأو اأن احلائز قائم عليها بالوكالة اأو )البيدرة( 
اأو اأنها منحة لال�ستثمار دون الأ�سل كما هو  احلال يف هذه الدعوى فاإن هذه 
احليازة واإن م�ست عليها ع�سرات ال�سنني اأو التقادم فكل ذلك  ل يقطع حجة 
املدعي ويطالب على دعواه بالبينة فاإن اأتى بها واإل فله اليمني على خ�سمه 
هو  كما  كان غريه  اإذا  اأما  بنف�سه  للدعوى  املبا�سر  كان  اإذا  القطع  وهي ميني 
وقائع  من  يظهر  ح�سبما  توفى  قد  املدعي  اإن  حيث  الق�سية  هذه  يف  احلال 
الدعوى اإذن تكون اليمني ميني العلم ولي�ض ميني القطع وتتوجه اإىل الورثة 

البالغني.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2009/2/1م

�لطعن رقم 2008/263م مدنية ثانية عليا

حيازة »�سرطها«

-احليازة املن�سو�س عليها باملادة )13( من قانون الأرا�سي 1980/5م. 
�سرطها اأن تكون علنية وهادية وم�ستقرة وغري متنازع عليها، تنتفي 

احليازة املك�سبة للملكية اإذا فقدت �سرطا من �سروطها.
من   )13( املادة  من  وامل�ستخل�سة  بناء  من  عليها  وما  الأر�ض  حيازة  -�سروط 
قانون الأرا�سي رقم 1980/5م التي تن�ض على اأن : » كل ُعماين يثبت للوزارة 
�سلفاوؤه  �سغل  اأو  ي�سغل  كان  1970م  �سنة  يناير  اأول  على  �سابق  تاريخ  منذ  انه 
اأن  له  يحق  �سكني  لغر�ض  مبنية  اأر�ساً  الإ�سغالني  بني  انقطاع  دون  قبله  من 
البناء  يف  امل�ستعملة  املواد  نوع  كان  مهما  عليها  القائم  والبناء  الأر�ض  يتملك 
وذلك يف حدود امل�ساحة امل�سغولة فعاًل �سريطة اأن يكون الإ�سغال هادئاً وعلنياً 
وغري متنازع فيه وعليه اأن يتقدم للوزارة بطلب اإثبات ملكيته وت�سجيلها طبقاً 
لأحكام القانون » واملتمثلة يف اأن تكون احليازة علنية وهادئة واأن تكون م�ستمرة 
اأحد هذه ال�سروط تنتفي  بدون انقطاع واأن تكون غري متنازع فيها وبانتفاء 

احليازة املكت�سبة للملكية.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت 2010/4/24م 

�لطعن رقم 2009/815م مدني عليا

حيازة

اأر�سًا وعمرها واخل�سم حا�سر ل ينكر وم�ست مدة احليازة  من حاز 
فال حجة له .

قال:وائل بن حمبوب عن الربيع رفع احلديث اإىل اأبي عبيدة اإن كل ما حيز 
من  الدور والقرى وغري ذلك فحازه اأهله وعمروه منذ ع�سرين �سنة يبنون 
ويهدمون ومل يدع ومل يحتج فيها بحجة وهم ح�سور يرون احلياة جتاز وتعمر 
دورهم هذه الع�سرين �سنة وهم ح�سور ل يغريون ثم اأدلوا باحلجة بعد ذلك 
اإىل �سيء من دعواهم ول حجة  اإنه ل حجة لهم ول حق ول يلتفت القا�سي 
لهم يف �سيء هو يف يد اأهله منذ ع�سرين �سنة فهذه الآثار مع عدم النكري من 
�ساحبه وهو حا�سر ل مينعه �سيء من الو�سول اإىل حقه لدى القا�سي فهو 
للذي حازه وعمره ول ت�سمع فيه دعوى منه بعد تلك املدة ملدعية وما اأجدر 
ب�سددها ل�ستكمالها مدة  والتي نحن  الدعوى  الآثار على هذه  انطباق هذه 

احليازة وعدم الإنكار من الطاعن .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحــد �لمو�فق2010/12/12م

�لطعن رقم 2010/120م مدني

حيازة »دعوى �لحيازة«

وحتديد  ومناق�ستهم  ال�سهود  �سهادة  و�سماع  املكان  على  الوقوف 
تفوي�س  املحكمة.  اخت�سا�س  من  الأر�س  حيازة  دعوى  يف  امل�ساحة 

املحكمة اخلبري للقيام بذلك اأثره نق�س احلكم.
اإىل ال�سهود ومناق�سة ال�سهود هو من اخت�سا�ض املحكمة ول يجوز  ال�ستماع 
ومعاينته  املكان  على  الوقوف  املحكمة  على  اأن  كما  خبري  اإىل  بها  التفوي�ض 
وال�ستماع اإىل ال�سهود يف احليازة على واقع الأر�ض لتحديد امل�ساحة والعالئم 

واملكان امل�سغول فلما مل تفعل ذلك يكون حكمها معيًبا وجب نق�سه
------------------------------------

ذمة مالية
جل�سة �لأحد 2009/11/1م

�لطعن رقم 2009/189م مدني عليا

ذمة مالية

اإلزام امل�سوؤول عن اإدارة اجلمعية �سداد مبالغ امل�سرتكني فيها من ماله 
عن  م�ستقلة  اجلمعية  ذمة   ، ذلك  علة  ال�ستدلل  يف  ف�ساد  اخلا�س 

ذمته.
احلكم املطعون فيه قد األزم الطاعن باأداء املبلغ املحكوم به من ماله اخلا�ض 
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واحلال اأن ذمة اجلمعية م�ستقلة عن ذمته املالية ، ولئن كان الطاعن م�سوؤوًل 
عن اأموال اجلمعية اإل اأنه ل يلزم بدفع مبالغ مالية من ماله اخلا�ض تخ�ض 
اأموال اجلمعية  امل�ستحقة للم�سرتكني من  املبالغ  اأن يدفع  اجلمعية بل عليه 

طبق ما يقت�سيه التفاق املربم بني امل�سرتكني يف اجلمعية .

ولئن اأ�ساب احلكم املطعون فيه �سحيح القانون فيما ق�سى به من ا�ستحقاق 
اأن  ال�ستدلل لعتباره  فا�سد  اأنه جاء  اإل  الذي يطلبه  للمبلغ  املطعون �سده 
اأنه م�سوؤول عن  الطاعن م�سوؤول م�سوؤولية �سخ�سية عن اجلمعية وال�سحيح 
اأموالها فقط وكان يتعني على حمكمة املو�سوع اأن تاأخذ بعني العتبار ا�ستقالل 

ذمة كل من اجلمعية والطاعن اإذ لكل منهما ذمة مالية م�ستقلة عن الآخر
------------------------------------

رهن
جل�سة �ل�سبت 2010/5/1م 

�لطعن رقم 2009/996م مدني عليا

رهن. ذريعة

اأثره   . احلظر  مدة  يف  �سرائه  اإىل  للو�سول  العقار  برهن  التذرع 
اآن  يف  ورهن  ببيع  م�سغول  العقار   يكون  اأن  جواز  عدم  علة  بطالنه. 

واحد ول�سخ�س واحد . 
الت�سرف الذي ح�سل يف الأر�ض حمل الدعوى كان داخاًل يف مدة احلظر وكان 

خارجاً عن حدود جواز الت�سرف امل�سموح به . 

       وقد تك�سف الأمر اأن الطريقة التي �سلكها الطاعن هي طريقة مموهة 
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رجع  الطاعن  اأن  بدليل   ، �سده  املطعون  عليها  ووافقه  الرهن  عقد  ب�سرعية 
اإلزام املطعون �سده قيمة الأر�ض  الراهنة وقدم دعوى طلب فيها  عن دعواه 
واإمنا  كانت غري حقيقة  الرهن  اأن عملية  ذلك  فتبني من  بدفعها  له  والتزم 
هي ذريعة للو�سول اإىل �سراء الأر�ض داخل زمن احلظر ، واإذا حاول الطاعن 
اجلمع بني الرهن وال�سراء فال يتاأتى له ذلك اإذ ل ميكن �سرعاً ول قانوناً اأن 
واحد  اآن  يف  البيع  وعقد  الرهن  عقد  ؛  بعقدين  م�سغولة  الأر�ض  نف�ض  تكون 

ول�سخ�ض واحد. 
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2/مار�ض/2011م

�لطعن رقـم 2010/21م �لد�ئرة �لتجارية

رهن. »�خت�سام �لر�هن«

اآخر. موؤداه. عدم اخت�سام  - عقد الرهن هو حق تبعي ل�سمان حق 
اأي مرحلة من مراحل الدعوى ل يعيب  مالك العقارات املرهونة يف 

احلكم.  
- النعي يف �سببه الأول املتعلق مبخالفة احلكم املطعون فيه للقانون واخلطاأ 
يف تطبيقه عندما اعتنق حكم حمكمة اأول درجة والذي قد �سابه ما �سابه من 
الأخطاء عندما مل يخت�سم مالك العقارات املرهونة يف اأي مرحلة من مراحل 
الدعوى فاإن هذا النعي هو نعى يف غري حمله وغري �سديد ذلك اأن عقد الرهن 
الذي  الرهن  وهو عقد  اآخر  ل�سمان حق  واإمنا  لذاته  يوجد  ل  تبعي  هو حق 
مت منحه للطاعنني ومن ثم فلي�ض هناك ما ي�ستدعي اخت�سام املذكورين يف 

الدعوى لعدم وجود ما يربر ذلك .
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2012/2/28م

�لطعن رقم 2011/177م تجاري عليا

رهن

على الدائن املرتهن الذي بحيازته ال�سيء املرهون اأن يخ�سم من مبلغ 
الدين املرهون ما ح�سل عليه من ريع ا�ستثمار املرهون - ما مل ين�س 

القانون اأو التفاق على غري ذلك.
وحيث اإن النعي على احلكم املطعون فيه بالوجه الأول لل�سبب الأول للطعن 
وال�سبب الثاين ال�سالف اإيرادهما تف�سياًل ب�سدر هذا احلكم �سديد ذلك اأّن املادة 
)218( من قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 وتعديالته 
تن�ض على اأن ))ل يكون الرهن نافًذا يف حق الغري اإل اإذا انتقلت حيازة ال�سيء 
املرهون اإىل الدائن املرتهن اأو اإىل �سخ�ض اآخر يعينه املتعاقدان وبقي يف حيازة 
الدائن  ))يلتزم  القانون  ذات  من   )224( املادة  وتن�ض  منهما((  ت�سلمه  من 
املرتهن اأو ال�سخ�ض الذي عّينه املتعاقدان باأن ي�ستعمل حل�ساب الراهن جميع 
وغري  وعوائده  واأرباحه  قيمته  يقبل  واأن   ، املرهون  بال�سيء  املتعّلقة  احلقوق 
اأّن يخ�سم ما يقب�سه من  املبالغ الناجتة عنه عند ا�ستحقاقها على  ذلك من 
امل�سروفات ثّم من العوائد ثم من اأ�سل الدين امل�سمون بالرهن ما مل ين�ض 

التفاق اأو القانون على غري ذلك(.

ومفاد ذلك اأنه على الدائن املرتهن الذي بحيازته ال�سيء املرهون اأن يخ�سم 
من مبلغ الدين املرهون ما ح�سل عليه من �سايف ريع ا�ستثمار ذلك ال�سيء ما 

مل ين�ّض القانون اأو التفاق على غري ذلك.
------------------------------------
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سند ملكية
جل�سة �لأحد 2009/11/1م 

طعن رقم 2009/207م مدني عليا

بيع. �سند ملكية 

عدم وجود �سند ملكية لالأر�س ل يقدح يف �سحة بيعها اإن كان بها �سك 
�سرعي مبني حدودها بيانًا نافيا للجهالة .

الثابت يف الأوراق اأن الـمطعون �سده ا�سرتى الأر�ض حمل التداعي مع اآخرين 
مبوجب اإحالة ثابتة �سرعاً من ............ بتاريخ ... و ... ا�سرتى املزرعة من 
حددت  وقد   ... بتاريخ   ........ رقم  ال�سرعي  ال�سك  مبوجب   ،  ..............
مع  الـملكّية  وجود  عدم  البيع  يف  يقدح  فال  للجهالة  نافياً  حتديداً  الـمزرعة 

وجود ال�سك ال�سرعي.
------------------------------------

شفعة
�لطعن رقم 2005/280

)هيئة توحيد �لمبادئ(

�سفعة . موجبها

- ل �سفعة اإل ل�سريك يف اأ�سل العقار اأو خليط يف حق الرتفاق للعقار. 
م�سروعية  من  احلكمة  لأن   . باخللطة  اإل  اجلوار  مبجرد  �سفعة  ل 
ال�سفعة رفع ال�سرر ول �سرر على اجلار غري املخالط .  اجلدار اإن كان 
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مملوكا لل�سفيع وحده فال �سفعة ب�سببه . 

- بعد ا�ستعرا�س الهيئة ملا ذهب اإليه الفقه الإ�سالمي يف �ساأن  البيوع 
التي يوؤخذ فيها بال�سفعة للعقار راأت الهيئة ق�سر الأخذ بال�سفعة يف 

حالتني فقط هما:
)1( لل�سريك يف نف�ض املبيع. )2( للخليط يف حق املبيع.

اأما الأول فيق�سد به )ال�سركة يف اأ�سل العقار ( �سواء كانت بني اثنني اأو اأكرث 
وباأي ن�سبة كانت قلت اأو كرثت ما دامت م�ساعة بينهم. واأما الثاين فيق�سد به 
الأخذ بحق ال�سفعة يف حالة ال�سركة يف حق الرتفاق للعقار من طريق خا�ض اأو 
ماٍء ونحوهما ، فهو حق يثبت للعقار امل�سفوع فيه حق الإرتفاق على عقار اجلار 
اأو كان حق الرتفاق لعقار اجلار على العقار امل�سفوع. ولذا فاإن ال�سفعة باجلوار 
ل تثبت اإل يف حالة اخللطة يف حق املبيع . اأما اجلدار اململوك لل�سفيع وحده 
النبي  ملا روي عن  املبيع  العقار  به  ي�سفع  املاثل فال  الطعن  كما هو احلال يف 
)�سل اهلل عليه و�سلم( قوله: )اإذا اأقيمت احلدود و�سرفت الطرق فال �سفعة( 
و: )ل �سفعة اإل ل�سريك( و : ) اإذا ق�سمت الأر�ض ، وحددت ، فال �سفعة فيها( . 

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/2/12م

�لطعن رقم 2005/147م مدني �أولى عليا

 �سفعة

-ال�سفعة ل ت�سقط مبجرد عر�س  املبيع على ال�سفيع  .  لأن البيع علة 
لل�سفعة فال تطلب قبله.

-ل يلزم اخت�سام  البائع يف ال�سفعة . علة ذلك . انقطاع حق  البائع 
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يف املبيع.
- اإن جمرد عر�ض البيع لي�ض م�سقطاً حلق ال�سفعة لكونها فرعا على �سحة 

وقوع البيع فال تطلب قبله

اإن ال�سحيح الذي جرى عليه العمل يف املحاكم هو عدم اخت�سام البائع يف   -
ق�سايا ال�سفعة لنقطاع حق البائع من ال�سيء املبيع ب�سبب خروجه من يده 
مبوجب �سفقة البيع فيه وا�ستالم الثمن املتفق عليه و�سريورة انتقال ملكيته 

للم�سرتي ويف �سمانه.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2007/5/6م

�لطعن رقم 2007/66م مدني ثانية عليا

�سفعة )وقتها، قبولها(

- عر�س املبيع على ال�سفيع قبل البيع ل ي�سقط حقه يف ال�سفعة. علة 
ذلك.

- ل �سفعة فيما باعه الفرع لأ�سله ، ول الزوج لزوجه ، و ي�ست�سفع ما 
باعه الأ�سل لفرعه. علة ذلك.

بعد  فيه  ال�سفعة  ي�سقطه حقه من  ل  ال�سفيع  على  املبيع  اإن جمرد عر�ض   -
ثبوت البيع اإذ ال�سفعة جتب بعد �سحة �سفقة البيع ل قبله فهي فرع بعد ثبوت 

اأ�سل.

- هنالك فرق وا�سح لدى الفقهاء حيث اإنهم قالوا بوجوب ال�سفعة فيما باعه 
الأ�سل لفرعه ونفوها فيما باعه الفرع لأ�سله ففي ال�سورة الأوىل يظهر منها 
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خروج املبيع من يد مالكه ويف ال�سورة الثانية يظهر منها عدم اخلروج واأما 
قوله �سلي اهلل عليه و�سلم »اأنت ومالك لأبيك« فاإنه ل ينطبق معناه يف هذه 
الدعوى اإذ املراد منه ما لالأب من حقوق يف  مال الولد وذلك فيما مت�ض به 
حاجة الإن�سان من ماأكل وم�سرب وملب�ض وما به قوام حياته يف حدود معقولة 
ل بق�سد الإ�سرار بالولد ولي�ض املراد منه فيما يتعلق بحق الغري كما يتوهمه 
الطاعن لأن ال�سفعة حق م�سروع لل�سفيع مع توافر �سروطها اإل ما ا�ستثني من 
و�سائج  لأجل وجود  وذلك  فيها  ال�سفعة  بعدم  الزوجني  بني  تقع  التي  البيوع 
الرابطة الزوجية بينهما والتي جعلت ماليهما ماًل واحداً ملنت اأوا�سر الألفة 

والحتاد الذي قل اأن يوجد يف غريهما.
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2007/6/2م

�لطعن رقم 2007/15م مدني �أولى عليا 

�سفعة )ميعادها(

- طلب ال�سفعة على الفور عند العلماء �سرط ل�ستحقاقها . �سند ذلك. 
عند عدم وجود القانون يجب العمل مبا هو مقرر يف الفقه الإ�سالمي. 
- ومن املعلوم ويف ظل عدم وجود قانون مدين ينظم الفرتة التي جتب مراعاتها 
لطلب ال�سفعة يف ال�سلطنة فاإنه يجب العمل مبا هو مقرر يف الفقه الإ�سالمي 
، فاإذا  اأن ال�سفعة واجبة لل�سفيع على الفور ب�سرط العلم واإمكان الطلب  من 
علم واأمكن الطلب ومل يطلب بطلت ال�سفعة ويف الأثر : وي�سفع عند علمه واإن 

�سلى ركعتني نافلة قبل اأن ي�سفع بطلت �سفعته.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/1/14

�لطعنان رقما 290و2007/301 مدنية ثانية عليا

�سفعة. �سفة

طعن البائع على احلكم القا�سي بال�سفعة مرفو�س �سكال . لعدم ال�سفة 
و م�سلحة له بعد البيع.

من  يبني  فاإنه   ... وزارة  من  املقام   2007/301 رقم  الطعن  عن  اإنه  وحيث 
النزاع للطاعن يف الطعن رقم  اأن الطاعنة باعت حمل  املاثلة  الدعوى  اأوراق 
2007/290 امل�سمى .... وت�سلمت ثمنه وبالتايل فاإنه ل �سفة لها ول م�سلحة 
لها قائمة يف الطعن مما يتعني معه ترتيباً على ذلك احلكم بعدم قبول طعنها 
الإجراءات  قانون  و)116( من   )3( املادتني  اإىل  ا�ستناداً  املذكور  لل�سبب  �سكاًل 

املدنية والتجارية.
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت 2010/2/21م 

�لطعن رقم 2009/804م مدني عليا

�سفعة

تف�سري حق الرتفاق املوجب لل�سفعة باملفهوم ال�سيق يخالف التف�سري 
ال�سليم املق�سود لهيئة توحيد املبادئ باملحكمة العليا .

اإن احلكم ال�سادر من هيئة توحيد املبادئ باملحكمة العليا رقم 2006/116 و�سع 
ال�سريعة  اأدلة  من  ذلك  م�ستمداً  مدلولها  يف  ال�سمول  وا�سعة  اأ�سا�سية  قاعدة 
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الإ�سالمية فكلمة الرتفاق لها مدلولها الوا�سع ول ميكن ح�سرها يف مفهوم 
الرتفاق وكذلك  اأو منزل من معاين  اأر�ض اجلار  امليازيب على  �سيق فو�سع 
الفتحات والنوافذ من معانيه بل جاء ذلك �سريحاً يف املبداأ امل�سار اإليه حيث 
اأو ماء ونحوهما« فماء  الرتفاق من طريق خا�ض  جاء فيه ما ن�سه »يف حق 
ال�سيل من امليازيب داخل يف هذا الن�ض لأنه جاء ب�سيغة النكرة وهي من �سيغ 
العموم فالوا�سعون للمبداأ على دراية باأ�سول الفقه ثم اإن النوافذ لي�ست باأقل 
من ذلك وهل امل�ست�سفع با�ستطاعته �سرف امليازيب والنوافذ عن ملكه بعدما 
ولي�ض  واملنفعة  امل�سرة  تتحقق  وهنا  املبيع  العقار  ذلك  بتملكه  اإل  عليه  ثبتت 
اإن  وحيث  ن�سه  ما  فيه  جاء  فقد  احلقيقة  هذه  عن  غافاًل  اإليه  امل�سار  املبداأ 
م�سروعية ال�سفعة هي وجود ال�سرر وهو اإمنا يح�سل يف الأغلب مع املخالفة 
ال�سرر  اأن رفع  يتبني  النتفاع« وبذلك  اأو يف منفعته »حق  اململوك  ال�سيء  يف 
اأن احلكم املطعون  اأ�سل يف ثبوت ال�سفعة للم�سارك وعليه ترى هذه املحكمة 
فيه مل ي�ستخل�ض تف�سري القانون تف�سرياً �سليماً ومعلوًل يف ا�ستنباط الدليل 

مما يتعني معه نق�سه.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق27/فبر�ير/2011م

�لطعن رقم 2010/580م �لد�ئرة �لمدنية )ب(

�ل�سفعة. »وقت طلبها«

طلب ال�سفعة على الفور. الرتدد والرتاخي يف طلبها يفوتها.
اأنه يبني  اإن ما نعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه غري �سديد ذلك  حيث 
جلًيا اأن امل�ست�سفعة تعرتف اأنها علمت بالبيع ومل ترغب يف ال�سفعة ثم رغبت 
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فيها ، فهذا تردد منها يبطل �سفعتها ، اإذ ال�سفعة يكون طلبها فورًيا ، والرتاخي 
لأن  ذلك   ، ال�سفيع  اأرادها  ما  متى  مفتوًحا  بابها  ولي�ض   ، ويبطلها  ي�سعفها 
امل�سرتي يريد اأن يت�سرف يف املبيع ت�سرف املالك يف ملكه ، ونزعه منه بال�سفعة 

له حدود ووقت و�سوابط
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 20/مايو/2012م

�لطعن رقم 2011/899م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

�سفعة

ح�سول ال�سخ�س على منفعة ال�سقي من البئر من غري متليك. ل ي�سح 
اأن يكون ذلك �سببا لل�سفعة. علة ذلك. لأنه غري �سريك.  

الأ�سباب  بتلك  بالبطالن  فيه  املطعون  احلكم  على  ينعي  الطاعن  اإن  وحيث 
املتقدمة عليه قررت املحكمة معاينة موقع النزاع والتاأكد من وجود ال�سراكة 
واملوجب لل�سفعة من عدمه وباملوعد ح�سر الطرفان واأكد الطاعن باأن البئر 
واملعروف  التو�سعة  ب�سبيل  منها  ي�سقى  كان  املبيع  �سفعة  يطلب  ب�سببها  التي 
وقته  املنفعة يف  باب  واإمنا من  �سريكاً  يجعله  ذلك ل  ففعله  البائع  فقط من 
اأنه مل يظهر �سبب بينهما يوجب حق نزع املبيع بال�سفعــة فاإنه يعترب  ، ومبا 

النعي غري �سديد ويتجه راأي املحكمة اإىل رف�ض الطعن 
------------------------------------



- 49 -

القوانين المدنية

صلح
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/2/12م

�لطعن رقم2005/240م مدني �أولى عليا

�سلح

من  ت�سدر  التي  الأحكام  �سائر  على  ي�سري  ما  ال�سلح  على  ت�سري   -
املحاكم. خمالفة ال�سلح للمادتني )162و171( من قانون الإجراءات 

ل يرتتب عليه البطالن. علة ذلك. عدم الن�س على البطالن.
اإل الأحكام الواجبة التنفيذ فاإن ما �سدر هو حكم  -  املحاكم ل ي�سدر منها 
ق�سائي ت�سري عليه ما ي�سري على �سائر الأحكام التي ت�سدر من املحاكم اإل 
من  )162و171(  املادتني  يف  الواردة  القانونية  الن�سو�ض  خالف  قد  حكم  اأنه 
املذكورتني فهل يرتتب  املادتني  لن�ض  وفقاً  ي�سدر  الإجراءات فهو مل  قانون 

على ذلك الإبطال ؟ مل يرتب القانون البطالن ملخالفة املادتني املذكورتني.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/12/9م

�لطعن رقم 2006/272م مدني �أولى عليا 

�سلح

- اإبرام ال�سلح  املتعلق مب�سالح العامة  من بع�س الأ�سخا�س ، ل يكون 
حجة على جميع اأهل البلد . الدعاوى العامة ل تقطع باليمني. 

بع�ض  من  مثاًل  �سح  ولو  املو�سوع  حمكمة  لدى  ي�سح  فلم  ال�سلح  واأما   -
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الأ�سخا�ض فال يكون حجة على جميع اأهل البلد و�سرف املاء عن جمراه فيه 
�سرر عام وقد تتبعت املحكمة �سهادة ال�سهود ومل تثبت عندها ولذلك مل تعتمد 
عليها والتفتت عن طلب الطاعنني اليمني باعتبار اأن دعوى جماري املياه من 
الدعاوى العامة التي ل تقطع باليمني لذلك ترى هذه املحكمة ما تو�سل اإليه 

احلكم املطعون فيه هو عني ال�سواب.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 1/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/660م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�سلح

من  مقرر  لن�س �سريح  وا�سحة  فيه خمالفة  يرد  ما مل  ال�سلح جائز 
النظام العام .

اأن ال�سلح جائز ما مل يرد فيه خمالفة وا�سحة لن�ض �سريح مقرر من النظام 
اإذ اأعترب اأن ال�سلح  العام واأن احلكم املطعون فيه مل يخرج عن هذه القاعدة 
الثاين رقم )209/431( خمالفاً للقاعدة ال�سرعية فال�سلح جائز ما مل يحل 
حراماُ اأو يحرم حالًل لذلك ، لتعدوا الأ�سباب التي �ساقها الطاعن يف طعنه 
جمملها جدًل يف احلكم الطعني وعليه وملا تقدم يتعني رف�ض الطعن مو�سوعاً.

------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 29/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/70م  �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�سلح : �أركانه

اأو يتوقعان  باأنه عقد يح�سم به الطرفان نزاعًا قائمًا  ال�سلح يعرف 
به نزاعًا حمتماًل، وملا كان ال�سلح عقدًا فال بد من توافر اأركان العقد 
اخلا�سة  اأركانه  جانب  اإىل  واملحل  وال�سبب  الر�سا  وهي  فيه  العامة 

وهي نزاع قائم اأو حمتمل ونزول عن اإدعاءات متقابله .
اأن املحكمة املطعون يف حكمها قامت بتاريخ 2010/11/13م باإجراء معاينة على 
موقع الأر�ض مو�سوع التداعي وعر�ست على الطرفني �سلحاً يق�سي باأقتطاع 
اأربعة اأمتار من اأر�ض الطاعن فوافق املطعون �سده اإل اأن الطاعن رف�ض هذا 

العر�ض ح�سبما هو ثابت مبح�سر املعاينة .

ملا كان ذلك وكان ال�سلح يعرتف باأنه عقد يح�سم به الطرفان نزاعاً قائماً اأو 
يتوقعان به نزاعاً حمتماًل وذلك باأن منزل كل منهما على وجه التقابل عن 
جزء من اإدعاءاته ، وملا كان ال�سلح عقداً فال بد من توافر اأركان العقد العامة 
فيه وهي الر�سا وال�سبب واملحل اإىل جانب اأركانه اخلا�سة وهي نزاع قائم اأو 

حمتمل ونزول عن اإدعاءات متقابله .

ملا كان ذلك وكان الثابت مبح�سر املعاينة التي جرت بتاريخ 2010/1/13م اأن 
الطاعن مل يوافق على ال�سلح الذي عر�سته املحكمة املطعون يف حكمها ، فاإن 
ما اإعتربته املحكمة اأ�سا�ساُ حلكمها مل يكن �سلحاً لإنعدام ر�سا الطاعن كطرف 
فيه الأمر الذي يجعل احلكم املطعون فيه م�سوباً بالق�سور يف الت�سبيب مما 

يتعني معه نق�سه .
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وحيث اإن هيئة املحكمة العليا عاينت موقع النزاع ووجدت البناء امل�سكو منه و�سط 
الوادي ، وملا كان الطاعن يحوز على �سند ملكية رقم )448/01/020/041/6( 
�سادرة من وزارة الإ�سكان فاإن الف�سل يف الدعوى يقت�سي اإدخال وزارة الإ�سكان 
عن  للدفاع  الفر�سه  لها  وتتاح  الدعوى  يف  مدخل  كخ�سم  الدعوى  يف  طرفاً 

ا�ستخراجها �سند ملكيه للطاعن .
------------------------------------

ضرر
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/1/21م

�لطعن رقم 2005/271م مدني ثانية عليا

�سرر)عنا�سرة،تقديره(

- �سلطة حمكمة املو�سوع بتقدير ال�سرر وحتديد التعوي�س ل يعفيها 
التعوي�س  ح�ساب  يف  تدخل  التي  ال�سرر  عنا�سر  تعيني  وجوب  من 

وتبيني ذلك تبيينًا وا�سحًا ي�سوغ معه احلكم وتنتفي معه اجلهالة.
- مقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنه يجب على حمكمة املو�سوع اأن تعني عنا�سر 
ال�سرر التي تدخل يف ح�ساب التعوي�ض وتبني ذلك تبييناً وا�سحاً ي�سوغ معه 
ال�سرر وحتديد  تقدير  كون  ذلك  يغري من  وتنتفي معه اجلهالة ول  احلكم 
التعوي�ض اجلابر له من م�سائل الواقع التي تخت�ض بها حمكمة املو�سوع ذلك 
اأن يكون التعوي�ض يقدر ال�سرر ج�سامة و�سعفاً واأن يكون على اأ�سبــــاب �سائغة 

لها ا�سلها الثابت الكايف حلمل احلكم على الوجه ال�سحيح.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/2/5م

�لطعن رقم 2005/288م مدني �أولى عليا

�سرر »�إثباته«

- اإثبات ال�سرر املوجب للتعوي�س يقع على املدعي.
- حتديد ال�سرر املوجب للتعوي�ض من الفعل الذي حدث يقع عبء اإثباته على 

املدعي بخالف الظاهر.
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2010/1/24م

�لطعن رقم 2009/475م مدين عليا

�سرر

- الروائح املنبعثة من حظائر احليوانات �سرر على اجلار يجب اإزالتها، 
قدم احلظائر واحتمال الآخرين لروائحها لي�س مربرًا لبقائها .

اأ�سرارا  ت�سبب  كريهة  بروائح  تنبعث  احليوانات  فيها  تربى  التي  احلظرية   -
للمطعون �سدهم وحيث اإنه وفقاً ملا ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة واإعمال 
للقاعدة القانونية ال�سرعية ل �سرر ول �سرار ، وحيث اإنه ل يجوز لأي جار اأن 

يوؤذي جاره باأي فعل من �ساأنه اأن يوؤذيه .

اأو  لـــو كان هذا ال�سرر نابعا من مكان مت تاأ�سي�سه قبل وقت بعيد  اإنـه  وحيث 
قريب فاإنه يجوز للمت�سرر مــن ذلك الفعل اأن يت�سرر لل�سلطات الق�سائية يف 

اأي وقت يرى فيه اإنه ل ي�ستطيع احتمال ذلك ال�سرر.
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�سبباً  ي�سكل  ل  ذلك  فاإن  الأغنام  تربي  كلها  املنطقة  كانت  ولئن  اإنه  وحيث 
لحتمال ال�سرر الناجت عنها للجريان ،وحيث اإنه اأي�سا ل ي�سمح القانون للجار 
اأن يربي اأ�سياء اأو حيوانات توؤدي روائحها اجلار القريب بانبعاث روائح الروث 
منها  ال�سكوى  وعدم  الروائح  تلك  احتمال  البع�ض  ا�ستطاع  ولئن  واملخلفات 
لل�سلطات فاإن ذلك ل يعنى اأنه على الكل احتمال تلك الروائح عدم ال�سكوى 
منها اإذ اإن النا�ض يتفاوتون يف احتمال روائح روث البهائم فهنالك من يهوى 
الروائح  املوا�سي والرعاة وهنالك من ل يحتمل هذه  كاأ�سحاب  الروائح  هذه 
املنطقة كلها تربي موا�سي فاإن  باأن  القول  وقد ت�سبب له احل�سا�سية لذا فاإن 
ذلك ل ي�سكل �سبباً لوجود هذه املوا�سي من قرب منزل املطعون �سدهما ولئن 
اأو اأتت بعد الأنواء املناخية الأخرية فاإن الأمر �سيان  كانت موجودة من زمن 
حيث اإن جمرد وجودها ي�سكل اإزعاجا للمطعون �سدهم ومن حقهم املطالبة 

باإزالة تلك احلظرية ومنع تربية املوا�سي بجوارهم.
------------------------------------

عربون
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2007/3/18م

�لطعن رقم 2006/397م مدني ثانية عليا

عربون

اكتمال  بعد  اإل  نافذا  يكون  ل  بالبيع  وعد  هو  بالعربون  البيع   -
بالتعوي�س  احلكم   . بالتعوي�س  به  املخل  يلزم   ل   . اأثره   . �سروطه 

خطاأ يف تطبيق القانون. 
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العقد  �سروط  تكتمل  العقد وحينما  �سابق على  اتفاق  بالعربون هو  والبيع   -
يف  خطاأ  احلكم  اأ�ساب  احلرة،وقد  باإرادتهما  طرفيه  بني  نافذاً  عقداً  يكون 
املبداأ  اإن  اإذ  التعوي�ض  التق�سريية لإقرار  امل�سوؤولية  اإىل  القانون حينما ذهب 
الواجب التطبيق هو الإخالل بالعقد اإن وجد وحيث اإنه مل يكتمل العقد فاإنه 

ل يوجد اإخالل به. 
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/4/27

�لطعن رقم 2007/549 مدنية ثانية عليا

عربون

- ا�ستالم العربون ل يثبت �سحة البيع اإن كان اأ�سل ملكية ال�سيء غري 
ثابتة للبائع. 

- واأما كون املطعون �سده ا�ستلم بع�ض الثمن كعربون للبيع من الطاعن فاإن 
هذا ل يدل على ثبوت البيع للطاعــن ول يعتد به كحجة له طاملا اأ�سل امللك 

غري ثابت ول م�ستقر يف يد مالكه .
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت 2010/1/9م 

�لطعن رقم 2009/296م مدني عليا

عربون

- جمرد ذكر العربون ل يلزم تكييف العقد باأنه بيع عربون . الأ�سا�س 
يف حتديد كون ما دفع يعد جزءا من الثمن اأم عربونا اإرادة املتعاقدين 

وق�سدهما . القاعدة العربة باملقا�سد واملعاين ل بالألفاظ واملباين.
- اإن الثابت من الأوراق اأن عقد البيع حمل النظر مل يكن بيعاً بالعربون بل 
هو بيع ا�ستوفى جميع اأركانه و�سروطه واجتهت اإرادة الطرفني لإمتامه فال 
يوؤثر ذكر العربون فيه وما دفعه املطعون �سده )امل�سرتي( للبائع )الطاعن( 
يعترب جزءاً من ثمن املبيع ، فالعربة باملقا�سد واملعاين ل بالألفاظ واملباين . 

------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2010/6/19م

�لطعن رقم 2010/65م �لد�ئرة  �لمدنية )ج(

عربون

جزائي  �سرط  على  العقد  طريف  اتفاق  املتعاقدين.  �سريعة  العقد   -
يرد مبوجبه من اأراد اأن يرتاجع عن اإمتام العقد خم�سني األفا للطرف 

الآخر. اأثره. لي�س للبائع التم�سك بالثمن املقدم باعتباره عربونا.
- وملا كان من املقرر فقها وق�ساء اأن العقد �سريعة املتعاقدين ويطبق القا�سي 
�سروط العقد كما لو كان يطبق القانون ، والطرفان اأبرما العقد رقم )2954( 



- 57 -

القوانين المدنية

 )2/417( رقم  الأر�ض  قطعة  �سده  للمطعون  الطاعن  مبقت�ساه  باع  والذي 
األف  وخم�سون  ومائتان  ماليني  )خم�سة  )5.250.000ر.ع(  قدره  ثمن  نظري 
ريال ُعماين( ت�سلَّم منها الطاعن مبلغ )750.000ر.ع( )�سبعمائة وخم�سني األف 
ريال ُعماين( ومت التفاق على �سداد باقي الثمن اأثناء التوقيع على عقد البيع 
بوزارة الإ�سكان اإل اأنه بتاريخ 2008/9/17 اأخطر املطعون �سده الطاعن باإلغاء 
عقد البيع لظروفه اخلا�سة فرد الطاعن يف ر�سالة اإليه بتاريخ 2009/1/29م 
مطالًبا بتكملة اإجراءات البيع و�سداد باقي الثمن يف موعد اأق�ساه �سبعة اأيام 
والتوقيع  للتنازل  الإ�سكان  وزارة  اإىل  للذهاب معه  ا�ستعداد  باأنه على  م�سيًفا 
وهو  ُعماين  ريال  األف  خم�سون  وقدره  املبلغ  �سداد  واحتياطًيا  البيع،  على 
البند احلادي ع�سر من بنود عقد  الوارد يف  املتفق عليه فيما بينهما  ال�سرط 
البيع حمل الدعوى وذلك خالل �سبعة اأيام من تاريخ الر�سالة مع احتفاظه 
بطلب التعوي�ض املنا�سب اأمام املحكمة املخت�سة فهنا يف هذه الر�سالة يت�سح اأن 
الطاعن قد خرّي املطعون �سده بني اإكمال البيع و�سداد باقي الثمن وبني اإلغاء 
وهو  ع�سر  احلادي  البند  يف  عليه  اتفقا  الذي  اجلزائي  ال�سرط  و�سداد  العقد 
مبلغ خم�سني األف ريال ُعماين وفعاًل وافق املطعون �سده يف ر�سالته املوجهة 
اإىل الطاعن املوؤرخة يف 2009/1/29م بدفع ال�سرط اجلزائي مع مطالبته برد 
ما ت�سلمه منه بعد خ�سم املبلغ املذكور ومن ثم ل يحق للطاعن اأن ياأخذ من 
اتفقا  املبلغ املذكور ك�سرط جزائي  البيع �سوى  اإلغاء عقد  املطعون �سده عند 
ا عند اإخالل اأحدهما يف العقد  عليه يف البند احلادي ع�سر وقد جعاله تعوي�سً
اإلغائه قد ن�ض عليه يف  اأو  اإمتام عقد البيع  اإن التخيري يف  حمل الدعوى بل 
وثيقة عقد البيع ذاتها بدليل وجود ال�سرط اجلزائي امل�سار اإليه اآنًفا وبرجوع 
املطعون �سده عن اإمتام �سفقة البيع التغى العقد وثبت ال�سرط اجلزائي عليه 
لقوله )�سل اهلل عليه و�سلم( »املوؤمنون على �سروطهم اإل �سرًطا اأحل حراًما اأو 
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حرم حالًل«، على اأن وثيقة عقد البيع تنطوي على �سروط عّدة ومنها التخيري 
لكال الطرفني يف اإمتام عقد البيع اأو الرجوع عنه من ثم فال يكون املطعون 
�سده خماًل ببنود عقد البيع طاملا التزم بدفع مبلغ التعوي�ض الوارد يف البند 
ميتنع  اأن  وقانوًنا  �سرًعا  م�سوغ  فال  الطرفان  عليه  اتفق  الذي  ع�سر  احلادي 
باب  من  ذلك  يكون  اإذ  عربونا  �سده  املطعون  من  ت�سلَّمه  ما  ردِّ  عن  الطاعن 
الإثراء بال �سبب واأكل اأموال النا�ض بالباطل بل على الطاعن رده خم�سوًما 

منه مبلغ خم�سني األف ريال ُعماين اتفقا عليه ك�سرط جزائي. 
------------------------------------

عطية
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/11/19م

�لطعن رقم 2006/218م مدني ثانية عليا

عطية

- �سروط العطية. عدم قب�س العطية من الوالد. اأثره عدم ثبوتها.
- لو ثبت العطاء من مورثهم جميعاً لتلك الأر�ض لأولده املطعون �سدهم ومل 
اإقراره  يقب�سوها يف حياته قب�ساً �سحيحاً مل يثبت هذا العطاء لهم مبجرد 
يقب�سها  باأن  املعطى  حياة  يف  قب�سها  العطّية  �سروط  من  اإن  اإذ  قب�ض  دون 
املعطى ويحوزها ح�سبما قرره الفقهاء يف اأحكامهم ويدل على هذا ما روي عن 
اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه اأنه اأعطى ابنته ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
يف حياته بع�ساً من التمر فلم تقب�سه عائ�سة ر�سي اهلل عنها وعندما ح�سرته 

الوفاة فقال لها ر�سي اهلل عنه اإنه مال للورثة اإنك مل تقب�سيه.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2007/5/20م

�لطعن رقم 2007/61م مدني ثــانية عليا

عطية

- القب�س �سرط يف العطية . موت املعِطي قبل  قب�س املعَطى للعطية 
ت�سبح مرياثا.

قرر  ح�سبما  ويحرزها  املعطى  يقب�سها  باأن  القب�ض  العطّية  �سرط  ومن   -
اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل  اأحكامهم ويدل على هذا ما روي عن  الفقهاء يف 
عنه اأنه اأعطى ابنته عائ�سة ر�سي اهلل عنها وعندما ح�سرته الوفاة قال لها اإنه 

مال الورثة لأنك مل تقب�سيه.
------------------------------------

عقار بالتخصص
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/3/12م

�لطعن رقم 2005/316م مدني �أولى عليا

منقول. عقار بالتخ�سي�ض

للعقار  املالك  وحدة   . �سرطه   . بالتخ�سي�س  عقارًا  يعترب  املنقول   -
خلدمة  املنقول  ذلك  تخ�سي�س  يف  العقار  مالك  اإرادة  وكذا  واملنقول 

العقار ب�سفة مبا�سرة ودائمة.
- فقهاً وق�ساًء يعترب عقاراً بالتخ�سي�ض املنقول الذي ي�سعه �ساحبه يف عقار 
الق�سائي  العمل  وا�ستغالله وي�سرتط  العقار  ، ر�سدا على خدمة هذا  ميلكه 
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وحدة املالك للعقار واملنقول وكذا اإرادة مالك العقار يف تخ�سي�ض ذلك املنقول 
خلدمة العقار ب�سفة مبا�سرة ودائمة ، فيتجلى اأن هذا ل ينطبق على وقائع 

الدعوى ما يجعل النعي غري موؤ�س�ض فريف�ض.
------------------------------------

عقد
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/2/15م

�لطعن رقم 2005/209م تجارى عليا

عقد »تكوينه ، �آثاره ، تنفيذه« . م�سوؤولية عقدية

-العقد غري امل�سمى يخ�سع يف تكوينه ويف اآثاره للقواعد العامة املقررة 
جلميع العقود . العقد �سريعة املتعاقدين ل يجوز نق�سه اأو تعديله اإل 
العقد  تف�سر  املحكمة   . القانون  يقررها  اأو لأ�سباب  الطرفني  باإتفاق 
وحتدد نطاقه ثم تلزم املتعاقدين بتنفيذه متى ن�ساأ �سحيحًا . تطبق 
فى  القانون  مقام  لقيامه  قانونًا  تطبق  كانت  لو  كما  العقد  املحكمة 
يوؤدى  العقد  تنفيذ  تعذر   . طرفيه  بني  التعاقدية  العالقة  تنظيم 

لقيام امل�سوؤولية العقدية املوجبة للتعوي�س.
يف  يخ�سع  امل�سمى  غري  العقد  اأن  العامة  للقواعد  وفقاً  قانونا  املقرر  من   -
تكوينه ويف الآثار التي ترتتب عليه للقواعد العامة التي تقررت جلميع العقود 
�ساأنه يف ذلك �ساأن العقد امل�سمى ووفقا لتلك القواعد العامة فاإن العقد �سريعة 
املتعاقدين فال يجوز نق�سه ول تعديله اإل باتفاق الطرفني اأو لالأ�سباب التي 
يقررها القانون ويجب تنفيذ العقد طبقاً ملا ا�ستمل عليه وبطريقة تتفق مع 
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املحكمة  تف�سر  اأن  فبعد  بيانه  تقدم  ما  على  وتاأ�سي�ساً  النية  ح�سن  يوجبه  ما 
اأن تلزم املتعاقدين تنفيذ جميع ما ا�ستمل  اإل  العقد وحتدد نطاقه ل ينبغي 
كانت  لو  كما  العقد  املحكمة  وتطبق  ملزماُ  �سحيحاً  ن�ساأ  العقد  دام  ما  عليه، 
تطبق قانوناً لأن العقد يقوم مقام القانون يف تنظيم العالقة التعاقدية فيما 

بني الطرفني واإن تعذر التنفيذ قامت امل�سوؤولية العقدية املوجبة التعوي�ض.
------------------------------------

جل�سة يوم �لربعاء �لمو�فق 2006/11/8م

�لطعن رقم 2006/198م تجاري عليا

عقد بيع

- عقد البيع .  التزام البائع بالت�سليم فى امليعاد املحدد .  خمالفة 
بالتم�سك  للبائع  امل�سرتى  اإخطار    . الإ�ستثناء   . الف�سخ  اثره   . ذلك 

بتنفيذ العقد . وقت الإخطار ثالثة ايام من امليعاد.
دون  العقد مف�سوخاً  املحددله، اعترب  امليعاد  بالت�سليم يف  البائع  اإذا مل يقم   -
العقد خالل  بتنفيذ  البائع مت�سكه  امل�سرتى  اأخطر  اإذا  اإل   ، اإعذار  اإىل  حاجة 
�سبيل  على  البائع  يطالب  اأن  وللم�سرتى   ، امليعاد  هذا  حلول  من  اأيام  ثالثة 
التعوي�ض بالفرق بني الثمن املتفق عليه وما دفعه بح�سن نية للح�سول على 

�سيء مماثل.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لربعاء �لمو�فق 2006/11/8م

�لطعن رقم 2006/272م تجاري عليا

عقد بيع »�إنعقاده« 

علم   . �سرطه   . والثمن  املبيع  على  يالرتا�سى  ينعقد   . البيع  عقد   -
العقد  با�ستمال  الكافى  العلم  حتقق   . كافيًا  علمًا  باملبيع  امل�سرتى 
على الو�ساف ال�سا�سية للمبيع . الن�س فى العقد على علم امل�سرتى 
اإثبات   . الإ�ستثناء   . العقد  اإبطال  فى  احلق  �سقوط   . اأثره  باملبيع. 

تدلي�س البائع .  
- ينعقد البيع برتا�سى املتبايعني على املبيع والثمن ، ويجب اأن يكون امل�سرتى 
اإذا ا�ستمل العقد على بيان املبيع  عاملاً باملبيع علماً كافياً ، ويعترب العلم كافياً 
واأو�سافه الأ�سا�سية بياناً ميكن من تعرفه ، واإذا ذكر يف العقد اأن امل�سرتى عامل 
باملبيع �سقط حقه يف اإبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، اإل اإذا اأثبت تدلي�ض 

البائع.

- التدلي�ض يجعل العقد قاباًل لالبطال مل�سحلة من وقع عليه التدلي�ض �سواء 
ال�سكوت عمداً عن واقعة  اأن  املقرر  اأو الفعل، ذلك لأن  التدلي�ض بالقول  اأكان 
اأو مالب�سة هامة واأ�سا�سية يف التعاقد ُيعدَّ تدلي�ساً، وقد جاء باملادة من قانون 
التجارة امل�سار اإليها ما يفيد باأنه حتى لو ذكر يف العقد باأن امل�سرتى علم باملبيع 

فاإن التدلي�ض يف�سد ذلك ويجعل للم�سرتى احلق يف اإبطال العقد.

- ان ملحكمة املو�سوع ال�سلطة الكاملة يف حت�سيل فهم الواقع يف الدعوى ويف 
تقدير الدليل اإل اأن هذا م�سروط باأن تقيم ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة وكافية 

حلمله.
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جل�سة يوم �لربعاء �لمو�فق 2006/11/15م

�لطعن رقم 2006/358م تجاري عليا

عقد �لبيع »�ركانه وطبيعته«  

- عقد البيع . اأركانه . الر�سا،املحل، ال�سبب. طبيعته عقد معاو�سة،  
ر�سائى  ،  ملزم للجانبني . حمل الإلتزام . �سروطه . اأن يكون موجودًا، 

ممكنًا ، معينًا اأو قاباًل للتعيني ، قاباًل للتعامل فيه .
اأن عقد البيع عقد يلتزم به البائع اأن ينقل للم�سرتي  - اإن من املقرر قانوناً 

ملكية �سيء اأو حقاً مالياً اآخر يف مقابل ثمن نقدي.

اأن ينقل للم�سرتي ملكية  البائع  يلزم  اإذ هو  البيع عقد ملزم للجانبني  اأن   -
�سيء اأو حقاً مالياً اآخر ويلزم امل�سرتي اأن يدفع للبائع مقاباًل لذلك ثمناً نقدياً 
اأن البيع عقد معاو�سة فالبائع ياأخذ الثمن وامل�سرتي  وي�ستخل�ض منه اأي�ساً 
ياأخذ املبيع مقاباًل للثمن ، وي�ستخل�ض منه اأي�ساً اأن البيع عقد ر�سائي اإذ مل 
ي�سرتط القانون لنعقاده �سكاًل خا�ساً فهو ينعقد مبجرد ترا�سي املتبايعني ، 
اأن البيع عقد ناقل للملكية فهو يرتب التزاماً يف ذمة  وي�ستخل�ض منه اأخرياً 

البائع بنقل ملكية املبيع اإىل امل�سرتى.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/6/22

�لطعن رقم 2008/78 مدنية ثانية عليا

�لعقد . تف�سيره

يجب   . العليا  املحكمة  لرقابة  يخ�سع  قانوين  عمل  العقد  تف�سري   -
النحراف  يجوز  ول  الوا�سحة  العقد  بعبارات  التقيد  املحكمة  على 
وفقا  املتعاقدين  نية  اإىل  العقد  تف�سري  حالة  يف  يرجع  بتف�سريها. 

للعرف دون الوقوف على حرفية الكلمات.  
التفاق  مت  اأنه  واأ�سيف  اليد  بخط   14 الفقرة  اإ�سافة  متت  قد  اإنه  حيث   -
والرتا�سي فيما بني الطرفني اأنه يف حالة تراجع اأي طرف عن هذا العقد اأو 
عدوله عنه يدفع للطرف الآخر مبلغ وقدره خم�سة وع�سرون األف ريال ُعماين 
وقد وقع الطرفان على العقد املت�سمن لهذا ال�سرط واأجازاه ومن هنا يت�سح 
جلياً اأن نّية املتعاقدين اأنه يف حالة عدول اأي طرف ، ومبا اأن حق العدول مكفول 
له بذلك الن�ض فاإن الطرف الذي ي�ستعمل هذا احلق منفرداً يلزم بدفع املبلغ 
املذكور لهذا فاإنه من الوا�سح من الأوراق اأن العدول مت من قبل البائع بعد اأن 
فك الرهن وا�ستلم مبلغ الرهن وقدره خم�سة وع�سرين األف ريال من امل�سرتي 
لذا فاإنه يلزم باأن يوؤدي للم�سرتي املبلغ الذي دفعه لفك الرهن وكذلك املبلغ 
الوارد يف العقد مقابل العدول عن البيع وهو اأي�ساً خم�سة وع�سرون األف ريال 
ويكون اإجمايل املبلغ الذي ينبغي ويلزم دفعه من قبل الطاعن هوخم�سون األف 

ريال ُعماين للم�سرتي.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 1/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/302م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

عقد : �لغلط فيه

ي�سرتط لأبطال العقد للغلط �سواء كان يف الواقع اأو القانون اأن يكون 
جوهريًا واأن يكون هو الذي  دفع اىل التعاقد .

ملا كان الغ�ض املف�سد للر�سا �سرطه اأن يكون وليد اإجراءات احتيالية اأو و�سائل 
من �ساأنها التاأثري على ارادة املتعاقد وجتعله غري قادر على احلكم على الأمور 
ا�ستقالل  من  هو  للعقد  الإبطال  يجيز  الذي  الغلط  كان  وملا   ، �سليماً  حكماً 
حمكمة املو�سوع بتقدير ثبوت واقعة الغلط واأن ما جرى عليه حكم املحاكم 
العليا على اأنه ي�سرتط لأبطال العقد للغلط �سواء كان يف الواقع اأو القانون اأن 

يكون جوهرياً واأن يكون هو الذي  دفع اىل التعاقد .

وملا اأقر به الطاعن وبكامل ارادته قد اأقر با�ستالمه حقه واأن كان الإقرار غري 
ق�سائياُ ملا اآثاره الطاعن اإذ من املقرر اأن الإقرار هو ت�سرف قانوين من جانب 
واحد وي�سرتط ل�سحته اأن يكون �سادراً عن ارادة غري م�سوبة مبا يعيب الإرادة.

------------------------------------
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2012/1/25م

�لطعن رقم 2011/1م تجاري عليا

عقد

وقع  متى  عليه  التفاق  يرد  مبا  عاقديه  يلزم  فهو  العاقدين  قانون  العقد 
�سحيًحا والقا�سي يطبق ن�سو�سه كما لو كان يطبق قانوًنا - �سرطه - عدم 

خمالفة القانون اأو النظام العام اأو الآداب.

ذلك اأنه من املقرر اأن العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه مبا يرد التفاق 
كان  لو  كما  ن�سو�سه  تطبيق  القا�سي  على  ويتعنّي  �سحيًحا  وقع  متى  عليه 
واأّن   ، والآداب  العام  النظام  اأو  للقانون  خمالفة  غري  اأنها  طاملا  قانوًنا  يطبق 
على  للتعرف  والعقود  واملحررات  التفاقات  تف�سري  �سلطة  املو�سوع  ملحكمة 
يكن يف  ما مل  ذلك  عليها يف  العليا  للمحكمة  رقابة  ول  منها  الق�سد  حقيقة 
، كما  ت�سوبه حلقيقة معناها  اأو  التفاق  التف�سري خروج عما حتتمله عبارات 
واإّن لها حت�سيل فهم الواقع يف الدعوى وبحث الأدلة وامل�ستندات املقدمة فيها 
وموازنة بع�سها بالبع�ض الآخر �سريطة اأن تقيم ق�ساءها على اأ�سباب �سائغة 

لها اأ�سلها الثابت بالأوراق وتكفي حلمله.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 11/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/878م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

عقد : عيب �لر�سا

العقد  يعيب  فاإنه  العقد  اأطراف  اأحد  ارادة  الر�سا  عيب  �ساب  اإذا 
وي�سوبه بالبطالن.

ما جاء يف الطعن من اأن الطاعن اخطر املطعون �سدها بالو�سع املايل مل�سدر 
اأن يكون قوًل مر�ساًل فاإن كان ما قال  ال�سيك واأن عليه ديون كثريه ل يعدو 
اإىل  تلقى مبالها  اأن  اإىل  �سعت  املطعون �سدها قد  تكون  الطاعن �سحيحاً  به 

التهلكه .
الطاعن  ادعاء  مع  مقروءة  يغطيه  ر�سيد  لعدم  ال�سيك  ارتداد  واقعة  اأن  كما 
واأن عليه وجوه  ال�سيك  املايل مل�سدر  الو�سع  او�سح للمطعون �سدها  اأنه  من 
كثريه توؤكد واقعة ممار�سة التدلي�ض على املطعون �سدها ذلك انها لو كانت 
تعلم بالو�سع املايل كما او�سحه الطاعن ملا اقدمت اىل اهالك مالها بنف�سها 
مما ميكن القول معه اأن �سائيبة عيب الر�سا حلقت بارداتها و�سلتها مما يعيب 
العقد وي�سوبه بالبطالن وما يثريه الطاعن من اأن املطعون �سدها ادت اليمني 
تفيده  ل  الأ�سلي(  )املدين  الطاعن  �سخ�ض غري  باإ�سم  ال�سيك  اأان  تعلم  انها 
يف �سيء لأن علمها باأن ال�سيك باإ�سم �سخ�ض غري الطاعن يختلف عن علمها 

بالو�سع املايل مل�سدر ال�سيك .
)املطعون  للم�ستاأنف �سدها  قد ق�سى  فيه  املطعون  وكان احلكم  ذلك  كان  ملا 
قد  يكون  فاإنه  الأ�سلي  املدين  باإعتباره  الطاعن  على  الرجوع  بحق  �سدها( 

�سادف �سحيح القانون .
------------------------------------
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فسخ
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/1/10م

�لطعن رقم 2006/354م تجاري عليا

عقد »ف�سخه«

للجانبني  امللزمة  العقود  ف�سخ  جواز   . العقود  فى  العامة  القواعد   -
اإذا مل يوِف اأحد املتعاقدين باإلتزامه . �سرطه . اإعذار املدين بتنفيذ 
اأو ف�سخه مع التعوي�س  العقد . موؤداه. جواز املطالبة بتنفيذ العقد 
اإن كان له مقت�سى . احلكم بالف�سخ �سلطة تقديرية ملحكمة املو�سوع . 
جواز منح املدين اأجاًل ًللتنفيذ . جواز رف�س الف�سخ اإن كان ما مل يوِف 

به املدين قليل الأهمية بالن�سبة لالإلتزام فى جملته . 
-  املقرر قانوناً وفقاً للقواعد العامة يف العقود اأنه يف العقود امللزمة للجانبني 
اإذا مل يوف اأحد املتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر ، بعد اعذاره املدين، 
له  كان  اإن  احلالتني  يف  التعوي�ض  مع  بف�سخه  اأو  العقد  بتنفيذ  يطالب  اأن 
مقت�سى ، ويجوز للقا�سي اأن مينح املدين اأجاًل اإذا اقت�ست الظروف ذلك كما 
يجوز له اأن يرف�ض الف�سخ اإذا كان ما مل يوف به املدين قليل الأهمية بالن�سبة 
اإىل اللتزام يف جملته ، فللقا�سي �سلطة تقديرية يف احلكم بف�سخ العقد فقد 
يحكم بالف�سخ اإذا راأى اأن الظروف تربر ذلك وقد ل يحكم ويعطي املدين مهلة 

لتنفيذ التزامه. 
------------------------------------



- 69 -

القوانين المدنية

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2007/11/25

�لطعن رقم 2007/331 مدنية ثانية عليا

عقد بيع ف�سخه

امل�ستويف لأركانه و�سروطه، واخلايل من موانعه ل يف�سخ  البيع  عقد 
بالإرادة املنفردة.

باأن عقد بيع املحل قد وقع بني  تبني ملحكمة املو�سوع من البينة وامل�ستندات 
العقد  �سروط  لكافة  وم�ستوٍف  الطرفني  بر�سا  �سحيح  عقد  وهو  الطرفني 
، وهو عقد لزم لطرفيه ول  اإيجاب وقبول ومقابل  اإنه  ولي�ض به عيب حيث 
مبوافقة  اإل  منفردة  باإرادة  يف�سخه  اأو  يبطله  اأن  الطرفني  من  لأي  يجوز 

الطرف الآخر.

------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2009/5/6م

�لطعن رقم 2008/437م تجاري عليا

عقد »ف�سخه«

- التفاق على انف�ساخ العقد مبجرد تخلف اأحد اأطرافه مع تنفيذ 
اأثره �سلب �سلطة القا�سي التقديرية  اأو تنبيه.  اإنذار  التزامات دون 
والظروف  ال�سروط  حتقق  مراجعة  يف  وح�سرها  العقد،  ف�سخ  يف 

اخلارجية التي حتول دون اإعماله.  
- واأنه من املقرر اأن اإغفال احلكم بحث دفاع اأبداه اخل�سم يرتتب عليه بطالن 
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احلكم اإذا كان هذا الدفاع جوهرياً وموؤثراً يف النتيجة التي انتهى اإليها ، ومتى 
قدم اخل�سم اإىل حمكمة املو�سوع م�ستندات ومت�سك بدللتها فالتفت احلكم 
عنها اأو اأطرح دللتها املوؤثرة يف حقوق اخل�سوم دون اأن يبني مبدوناته ما يربر 

هذا الطراح فاإنه يكون قا�سراً.
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2009/11/8م

�لطعن رقم 2009/43 مدني عليا

 ف�سخ

اإذا ف�سخ البيع ردت احلالة اإىل ما قبل التعاقد ، مقدم الثمن يرد عند 
ف�سخ العقد اإذا ثبت اأنه جزء من الثمن ولي�س عربونًا .

ثبت من الطالع على اأوراق الدعوى وحما�سر جل�سات الق�ساء البتدائي اأن 
واأنه طاملا ف�سخ هذا  بيع عربون  نهائي ولي�ض  بيع  الطرفني  املربم بني  البيع 
حدده  الذي  الأجل  يف  الثمن  بباقي  �سدهما  املطعون  وفاء  عدم  ب�سبب  البيع 
باأن  اأقّر  قد  الطاعنني  وكيل  فاإن  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  الطاعنني  وكيل  لهما 
ما قب�سه من املطعون �سدهما هو مقدم الثمن ولي�ض عربوناً وبالتايل فاإنه 
طاملا ف�سخ البيع بني الطرفني بال�سبب املذكور فاإنه ل بد من اإرجاع احلال اإىل 
ما كانت عليه قبل التعاقد وتبعاً لذلك فاإّن ما ق�سى به احلكم املطعون فيه 
من اإلزام الطاعنني باإرجاع مقدم الثمن للمطعون �سدهما يف حمله وموافق 
ل�سحيح القانون واأ�سحى ترتيباً على ذلك النعي عليه ب�سببي الطعن على غري 

اأ�سا�ض تعنّي رف�سه.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 30/مايو/2010م

�لطعن رقم 2010/73م �لد�ئرة  �لمدنية )ب(

تعوي�ض »لف�سخ �لعقد«  

اإىل  طرف  كل  رد  اأثره.  الف�سخ.  اأو  البطالن  ب�سبب  العقد  انحالل 
الآخر ما ح�سلة ب�سبب العقد. مطالبة من اأخل بالعقد بالتعوي�س. 
الأوراق  من  له  �سند   ل  الذي  املر�سل  الكالم  ال�سرر.  اإثبات  �سرطه. 

ماآله الرف�س.
البائع  من  كل  على  وجب  ف�سخه  اأو  بطالنه  بتقرير  البيع  عقد  انحل  اإذا 
هناك  كان  فاإذا  العقد  ب�سبب  ح�سله  ما  الآخر  الطرف  اإىل  يرد  اأن  وامل�سرتي 
يف  املت�سبب  يلزم   ، الطرفني  باأحد  حلق  �سرر  اأو  الطرفني  اأحد  اإىل  تق�سري 
ال�سرر بالتعوي�ض من قبل امل�سرور وهو املطعون �سده الأول ول بد للمحكمة 
من مناق�سة عنا�سر ال�سرر الذي حلق بامل�سرور ، واحلكم بالتعوي�ض املنا�سب 
وبالرجوع لالأوراق جند اأن املطالب بجرب ال�سرر )املطعون �سده( مل يو�سح 
عنا�سر ال�سرر الذي حلقه ومل يبني ما هي الأ�سرار الذي اأملت به من جراء 
يطالب  وكان  الأوراق  من  �سند  له  لي�ض  مر�ساًل  كالًما  يقول  كان  بل  العقد 

مببالغ مبالغ فيها بال اأ�س�ض قانونية �سليمة .

وحيث اإن الطاعن قد ا�ستطاع اأن يثبت باأنه املالك للقطعة املبيعة واأنها بيعت 
اأن يثبت  اأ�س�ض ولكنها حمجوزة عدة حجوزات فكان لزاًما على امل�سرتي  على 
باأن ذلك البيع ت�سبب له يف �سرر لحق للبيع اأدى اإىل خ�سارة مالية ت�ستوجب 
ول  �سرر  ل  الفقهية  للقاعدة  وفًقا  ال�سرر  جلرب  املادي  بالتعوي�ض  املطالبة 
ال�سرر عليه  املت�سبب يف  باأن  ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة  ملا  �سرار ووفًقا 
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جربه .

وحيث اإن امل�سرتي مل ي�ستطع اأن يثبت ذلك فاإنه ل يكون م�ستحًقا لتعوي�ض 
مادي مل ي�ستطع اإثباته ول اإثبات عنا�سره .

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 2012/4/22م

�لطعن رقم 2011/721م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

ف�سخ �لبيع. �لغبن

ا�ستجابة  فاح�س. عدم  اإن وقع يف غنب  البيع  ف�سخ  للبائع حق طلب 
املحكمة له. اأثره. نق�س حكمها.

وفيما نعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه بالبطالن فهو �سديد ذلك فاإنه 
حمكمة  من  املنتدب   ............ �سركة  اخلبري  تقرير  خالل  من  تبني  قد 
ر.ع(   33210( هو  2007/11/5م  بتاريخ  الأر�ض  �سعر  اأن  املت�سمن  ال�ستئناف 

ثالثة وثالثون األفاً ومائتان وع�سرة ريالت . 

وملا كان عقد البيع مببلغ ع�سرة اآلف ريال فقد وقع الغنب الفاح�ض فيه ولقد 
جرت العادة على تغابن النا�ض وعدم الت�سامح يف مثل هذا الفارق من ال�سعر 
البيع وباأن يطلب  اإم�ساء  البيوع وبذلك يحق للطاعن عدم  عند تعاملهم يف 
ف�سخه فال �سرر ول �سرار يف ال�سالم وقال اهلل �سبحانه ( يا اأيها الذين اآمنوا 
ل تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل ) وهو من اإ�ساعة املال املنهي عنه يف حديث 

النبي r )اإن اهلل كره  لكم ثالثاً قيل وقال واإ�ساعة املال وكرثة ال�سوؤال( .
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عقد : �سروط ف�سخه

ف�سخ العقد ق�سائيًا اإما اتفاقًا يتطلب توافر �سروط ثالثه الأول اأن 
 ، للطرفني  امللزمه  العقود  من  الطرفني  الذي يربط بني  العقد  يكون 
ال�سرط الثاين اأن يتخلف اأحد الطرفني عن تنفيذ التزامه ، ال�سرط 

الثالث عدم تق�سري طالب الف�سخ يف تنفيذ التزامه .
توافر  يتطلب  اتفاقاً  اإما  ق�سائياً  العقد  ف�سخ  يف  احلق  وكان  ذلك  كان  وملا 
العقود  من  الطرفني  بني  يربط  الذي  العقد  يكون  اأن  الأول  ثالثه  �سروط 
امللزمه للطرفني ، ال�سرط الثاين اأن يتخلف اأحد الطرفني عن تنفيذ التزامه، 

ال�سرط الثالث عدم تق�سري طالب الف�سخ يف تنفيذ التزامه .
ما  با�سرتداد  له  احلكم  طلب  اذا  امل�سرتى  اأن  املقرر  من  وكان  ذلك  كان  ملا 
املطعون  احلكم  اأن  وحيث  العقد  ف�سخ  �سمناً  طلب  قد  يكون  ثمن  من  عجله 
اإذ  التعاقدي  التزامها  جتاه  �سدها  املطعون  �سلوك  يف  ويدقق  يبحث  مل  فيه 
الوا�سح اأنها هي من اأخلت بالتزامها التعاقدي ومن ثم ل يجوز له طلب ف�سخ 
العقد الأمر الذي اأدى اإىل تعديل التفاقية الأوىل ال�سادرة يف 2008/9/14م 
بالتعديل ال�سادر يف 2009/6/17م و�سمل التعديل قيمة العقار لت�سبح مائتني 
وخم�سة وخم�سني األف ريال عماين ، كما مت تعديل فرتة الإنتهاء باأنه يف حالة 
ف�سل املدعية )املطعون �سدها( يف الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وعدم متكنها 
يقوم  �سوف  2009/9/30م  بحلول  ال�سراء  �سعر  من  املتبقي  املبلغ  �سداد  من 
املدعى عليها بييع العقار لطرف ثالث خالل خم�سة واأربعني يوماً اأي بتاريخ 
ب�سداد  ملزمه  �سدها(  )املطعون  املدعية  وتكون  ال�سوق  ب�سعر  2009/11/15م 
الفرق ب�سرط األ يكون �سعر العقار املبيع لطرف ثالث باأقل من مبلغ مائتني 
بالتزامها  الوفاء  املدعيه  ت�ستطع  ومل  عماين  ريال  األف  وع�سرين  وخم�سه 
التعاقدي ومن ثم تكون قد ح�سرت يف تنفيذ التزامها واحلال هذه كان على 
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حمكمة ال�ستئناف اأن تبحث �سروط احل�سر يف طلب الف�سخ ومن ثم تق�سي 
يف الدعوى .

ملا كان ذلك فاإن النعي على احلكم املطعون فيه بهذا ال�سبب يكون �سديداً ذلك 
اأن طلبه الف�سخ مل تتوافر �سروطه والتي من بينها اأن يكون طالب الف�سخ غري 

خمل بالتزامه التعاقدي واأن ياأتي اإىل العداله وهو نظيف اليدين .
------------------------------------

قسمة
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/5/21م
�لطعن رقم 2006/35م مدني �أولى عليا

ق�سمة 

- اإجراء القرعة يف الق�سمة. �سرطه. ت�ساوي قيمة املق�سوم . يف حالة 
عدم الت�ساوي ، يقيم املق�سوم ويجرى بينهما الزيادة والرد للت�ساوي، 

عند الختالف جترى القرعة . عدم اتباع ذلك اأثره نق�س احلكم.
- اإن القرعة بني الن�سيبني يعمل بها عندما يت�ساوى الق�سمان ومل يكن بينها 
ال�سمال  جهة  من  مدخل  له  البيت  هذا  من  العلوي  الدور  اإن  وحيث  تفا�سل 
واأمامه مواقف لل�سيارات والدور ال�سفلي له مدخل من الطريق اجلنوبي وهو 
ل ي�ساوي يف القيمة البيت العلوي ، فيحتاج الأمر اإىل تقييم لكال الطابقني 
ن هو خمت�ض يف ذلك ، وما زاد اأحدهما على الآخر ب�سيء من املال يرّد على  مـمَّ
اأو ال�سفلي  ، فاإن اختلف الطرفان بعد ذلك فيمن ياأخذ الدور العلوى  الآخر 

فحينئذ يقرع بينهما.
------------------------------------
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مسؤولية تعاقدية
جل�سة يوم �لأحد 29/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/40م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�سرر

كل فعل اأو قول �سبب �سررًا للغري يعترب خروجًا على الإلتزام القانوين 
املفرو�س على الكافة بعدم الإ�سرار بالغري دون �سبب م�سروع ، وهذا 

الأ�سل القانوين هو املعمول به �سرعًا اإذ ل �سرر ول �سرار
املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن الأ�سل املعمول به قانوناً هو اأن كل فعل اأو قول 
�سبب �سرراً للغري يعترب خروجاً على الإلتزام القانوين املفرو�ض على الكافة 
املعمول  القانوين هو  الأ�سل  ، وهذا  بالغري دون �سبب م�سروع  الإ�سرار  بعدم 
اإخالل  نتيجة  يكون  التعوي�ض  اأن  عن  ف�ساًل  �سرار  ول  �سرر  ل  اإذ  �سرعاً  به 
مب�سئولية عقدية اأو ن�سوء م�سئولية تق�سرييه بالن�سبة للعالقة التعاقدية بني 
الطاعنة واملطعون �سده فاإن اأوراق الدعوى قد خلت من ثمة عالقة تعاقديه 
بني الطاعنة واملطعون �سده الأول ، اأما بالن�سبة للم�سئولية التق�سريية فمن 
املعروف فقهاً وق�ساًء اإنه لكي ين�ساأ احلق املوجب للتعوي�ض مبقت�سى امل�سئولية 
التق�سريية لبد من توافر ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية هي: اخلطاأ وال�سرر وعالقة 

ال�سببية بني اخلطاأ وال�سرر .

ملا كان ذلك وكان ل يبني من احلكم املطعون فيه اأنه ناق�ض العقد املربم بني 
بنى  الذي  الأ�سا�ض  منه  لي�سبح  نحو  على  الثانية  �سدها  واملطعون  الطاعنة 
عليه ، وبالتايل مل تو�سح املحكمة على اأي اأ�سا�ض اعتمدت يف تق�سيم التعوي�ض 
�سدها  واملطعون  الطاعنة  بني  العقد  اإن  رغم  املئوية  وبالن�سبة  به  املحكوم 
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الثانية الأمر الذي يجعل �سائبة الق�سور املبطل تلحق باحلكم املطعون فيه، 
ال�سائق  اإهمال  اإىل  ال�سيارة  اإنقالب  اأرجع حادث  اأن تقرير اخلبري  ف�ساًل عن 
الثانية  اإذا كان للمطعون �سدها  امل�سوؤولية وما  ومل تبحث املحكمة يف تقرير 
احلق يف الرجوع على ال�سائق يف حالة اإلزامها بجزء من التعوي�ض ، كل ذلك 

يعيب احلكم مبا ي�ستوجب نق�سه .

ملا كان ذلك وكان ما تقدم فاإنه يتعني الق�ساء بنق�ض احلكم املطعون فيه.
------------------------------------

مسؤولية تقصيرية
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2007/4/21م

�لطعون �أرقام 364و368و2006/369م مدني �أولى عليا

�لم�سوؤولية �لتق�سيرية

التق�سريّية  امل�سوؤولية  اأ�سا�س  على  بالتعوي�س  املطالبة  دعوى   -
وم�سوؤولية   ، بينهما  ال�سببّية  وعالقة  وال�سرر  اخلطاأ  على  والقائمة 

التابع عن متبوعه من اخت�سا�س حمكمة الق�ساء العادي. 
- با�ستقراء الخت�سا�سات الواردة ح�سرياً يف البنود ال�سابقة الثمانية �سالفة 
الذكر ، وبالرجوع لوقائع الدعوى التي نحن ب�سددها وم�ستنداتها ل جند اأن 
ال�سرر املوجب للتعوي�ض الذي حاق بالطاعنة يف الطعن )2006/364م( يقع 
حتت غطاء اأي من البنود امل�سار اإليها ولكي تخت�ض حمكمة الق�ساء الإداري 
بالف�سل يف مثل هذه اخل�سومات ، كان يلزم اأن يكون ال�سرر املدعى به املوجب 
للتعوي�ض مما يدخل حتت مظلة بند من البنود الثمانية املذكورة الواردة يف 
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املادة )6( من قانون الق�ساء الإداري وبانتفاء اإنتماء ال�سرر يف اخل�سومة التي 
يف  الولية  تنتفي  املذكورة  املادة  يف  الواردة  الغطاءات  لأي من  ب�سددها  نحن 
الخت�سا�ض للق�ساء الإداري ، وتنعقد الولية يف الخت�سا�ض للق�ساء العادي 
ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائّية،  ال�سلطة  قانون  من   )8( املادة  بحكم 
اأ�سا�ض  على  )2001/14م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  واملعدل  )1999/90م(  رقم 
امل�سوؤولية التق�سريّية القائمة على اخلطاأ وال�سرر وعالقة ال�سببّية بينهما ، 

وم�سوؤولية التابع عن متبوعه.
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/2/3

�لطعن رقم 2007/340 مدنية ثانية عليا

تعوي�ض . م�سوؤولية .تابع

�سرطه توافر  التق�سريية  للم�سوؤولية  ا�ستنادًا  بالتعوي�س  املطالبة   -
حق  للمت�سرر  ال�سببية.  والعالقة  وال�سرر  اخلطاأ  وهي  عنا�سره 
مطالبة املتبوع عن خطاأ تابعة. �سرطه. ارتكاب اخلطاأ اأثناء تاأدية 

الوظيفة. ول يجمع بني الدية والتعوي�س.
- حيث اإنه عالوة على ما انتهت به املحكمة العليا من توافر عنا�سر امل�سوؤولية 
املتبوع  م�سوؤولية  وكذا  بينهما  �سببيه  وعالقة  و�سرر  خطاأ  من  التق�سريية 
للتابع لوجود عالقة مبا�سرة ووقوع اخلطاأ يف حالة تاأدية الوظيفة ، فهو ما 
باإبراز اخلطاأ  امل�سوؤولية  اإىل حتديد  وانتهي  امل�ستاأنف  الإبتدائي  حمله احلكم 
التي   ... وزارة  والعالقة وكذا حتديد اخلطاأ يف �سخ�ض م�ستخدمي  وال�سرر 

حلت حملها.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت �ملو�فق 2008/5/11

�لطعن رقم 2008/23م مدنية ثانية عليا

م�سوؤولية تق�سريية 

- عدم التزام �ساحب العمارة بتعيني حار�س لإنقاذ من يعلق بامل�سعد 
الالحق  ال�سرر  عن  التعوي�س  حتميله   . نتيجته   . لالأنظمة  خمالف 

بالغري وفقا للم�سوؤولية التق�سريية.
ال�سركة  التعوي�ض دون  املبلغ حمل  العمارة بهذا  األزمت مالك  - واإمنا كونها 
املطعون �سدها الثانية ق�ساوؤها وجيه اإذ اإنه هو امل�سوؤول واألزم به دونها كونه 
خالف الأنظمة املر�سومة والتي قررت باإلزام اأ�سحاب العمارات بتعيني حرا�ض 
به  امل�سعد متى ح�سل  ي�سعدون يف  الذين  اإنقاذ  يتولون مهمة  البنايات  على 
اأن  ومبا  امل�ساعد  �سيانة  �ساأنها  من  التي  لل�سركات  بالبالغ  ويقومون  عطل 
امل�سوؤولية التق�سريّية توافرت اأركانها يف جانب �ساحب العمارة حمل الدعوى 

فاحلكم باإلزامه بالتعوي�ض �سحيح.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت 9 / �كتوبر / 2010 م

�لطعن رقم 2010/308م �لد�ئرة �لمدنية ) �أ (

�لم�سوؤولية �لتق�سيرّية. �أ�سا�سها. �إثباتها 

- تقوم امل�سوؤولية التق�سريّية يف القانون على افرتا�س اخلطاأ. اأثره. 
امل�سوؤولية  توؤ�س�س  ال�سرر.  وقوع  اإثبات  �سوى  امل�سرور  على  يلقي  ل 
التق�سريّية يف الفقه الإ�سالمي على القاعدة الفقهّية«املبا�سر �سامن 
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واإن مل يتعمد اأو يتعد«. موؤدى ذلك. على املدعى عليه املبا�سر اإثبات 
العك�س لنفي هذه امل�سوؤولية وذلك خالًفا للقاعدة العامة يف الإثبات 
اأن  »البّينة على املدعي«. تخل�س املدعى عليه من امل�سوؤولية باإثبات 
ال�سرر قد وقع اإما ل�سبب اأجنبي ، اأو بخطاأ الغري ، اأو القوة القاهرة. 

�سوى عبء  امل�سرور  يلقي على  القانون ل  امل�سوؤولية يف  واإذا كان قيام هذه   -
اإثبات اأن ال�سرر قد وقع بفعل ال�سيء ليفرت�ض اخلطاأ يف جانب املدعى عليه، 
»املبا�سر  هي  فقهّية  قاعدة  على  امل�سوؤولية  هذه  يوؤ�س�ض  الإ�سالمي  الفقه  فاإّن 
اأو يتعد« وتطبيًقا لهذه القاعدة فاإن من يبا�سر الفعل  �سامن واإن مل يتعمد 
�سامن له دون حاجة اإىل اإثبات تعّمده ارتكاب الفعل اأو تعديه ، ذلك اأن املبا�سرة 
رابطة  وتتحقق  بال�سيء  الآلة  ات�سال  مبجّرد  ال�سرر  ويحدث  اإيجابي  فعل 
ال�سببّية بني فعل املبا�سر وال�سرر اإذا كان الفعل هو الذي اأحدث ال�سرر ، ومن 
ثمَّ فاإن عبء الإثبات يكون على املدعى عليه املبا�سر لنفي هذه امل�سوؤولية خالًفا 
للقاعدة العامة يف الإثبات البّينة على املدعي ول يكلف امل�سرور اإثبات اخلطاأ 
اإل يف حالة حدوث ال�سرر بالت�سبب ، ومعنى هذا اأنه يتعنّي على املدعى عليه 
اأن يثبت اأن ال�سرر قد وقع اإما ل�سبب اأجنبي ، اأو بخطاأ الغري ، اأو القوة القاهرة

------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 22/�إبريل/2012م

�لطعن رقم 2012/7م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�سرر : م�سوؤولية تق�سيرية

ملجرد  يتحقق  التق�سريية  امل�سئولية  يف  للتعوي�س  املوجب  ال�سرر   -
حدوث اخلطاأ اأما يف امل�سئولية العقدية فالبد من اإثبات ال�سرر بكافة 

طرق الثبات املتاحة قانونًا .
- اأن م�سئولية الطاعنة تقوم على اأ�سا�ض امل�سئولية العقدية ، وملا كان ذلك وكان 
فاإنه  التق�سريية  امل�سئولية  اأ�سا�ض  ا�س�ض ق�ساءه على  فيه قد  املطعون  احلكم 
يكون قد اأخطاأ يف تطبيق القانون وتاأويله ، وذلك اأن ال�سرر املوجب للتعوي�ض 
يف امل�سئولية التق�سريية يتحقق ملجرد حدوث اخلطاأ اأما يف امل�سئولية العقدية 
ال�سرر ل  اأن  اأي  قانوناً  املتاحة  الثبات  بكافة طرق  ال�سرر  اإثبات  فالبد من 
الطرف  جتاه  التعاقدي  باإلتزامه  اأخل  قد  الآخر  الطرف  اأن  ملجرد  يفرت�ض 
، فاحلال كذلك ل يكفي ا�ستخال�ض وجود ال�سرر بل لبد من  املتعاقد معه 
اثباته ويقع عبء اثباته على من يدعى حدوثه واأن جمرد التاأخري يف عقود 
النقل ل ي�سلح ا�سا�ساً ل�ستخال�ض وجود ال�سرر اإذ قد ل ينفذ الطرف املتعاقد 
ملا   ، الآخر �سرر فال يحكم له بتعوي�ض  العقدي ول ي�سيب الطرف  اإلتزامه 
كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد اأ�س�ض ق�ساءه على امل�سئولية التق�سرية 
لقواعد  وفقاً  اأ�سابها  الذي  ال�سرر  تثبت  اإن  �سدها  املطعون  على  فيجب 

امل�سئولية العقدية .
------------------------------------
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مقاولة
جل�سة �لأربعاء 27 /2010/1م

في �لطعن رقم 2009/269م تجاري عليا

عقد مقاولة

يف  مينعها  �سرط  وجود  عدم  �سرطه   ، جائزة  الباطن  من  املقاولة   -
العقد، واأن ل تكون طبيعة العمل تعتمد على كفاية املقاول الرئي�سي، 
من  املقاول  عمل  عن  م�سوؤوًل  يكون  الرئي�سي  املقاول  اجلواز.  اأثر 
الباطن اأمام رب العمل ، للمقاول من الباطن مطالبة رب العمل مبا�سرة 

بحقوقه ، �سرطه األ يتجاوز املبلغ املدين به للمقاول الأ�سلي .  
وحيث اإنه وفقاً لهذه القواعد لي�ض هنالك ما مينع قانونا من اأن يوكل تنفيذ 
العمل يف جملته اأو يف جزء منه اإىل مقاول من الباطن اإذا مل مينعه من ذلك 
الرئي�ض  املقاول  كفاية  على  تعتمد  العمل  طبيعة  كانت  اأو  العقد  يف  �سرط 
ال�سخ�سية على اأن يبقى يف هذه احلالة م�سئوًل عن املقاول من الباطن قبل 
ذهبت  كما  العقد  يف  العمل طرفاً  رب  يكون  اأن  ي�سرتط  ولذلك ل  العمل  رب 
العمل مبا�سرة  لرب  الباطن  املقاول من  الطاعنة ول مينع هذا من مطالبة 
به للمقاول  الذي يكون مديناً  القدر  األ يتجاوز  املقاولة �سريطة  بحقوقه يف 

الأ�سلي وقت رفع الدعوى .
------------------------------------
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ملكية
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2007/2/10م

�لطعن رقم 2006/349م مدني �أولى عليا 

نزع �لملكية

- حكم املحكمة باإلغاء التمديد لالأر�س لرفع ال�سرر ل يكيف باأنه نزع 
للملكية . نتيجته . ل ي�سح الطعن عليه مبخالفته لقانون نزع امللكية. 
ال�سرر  رفع  باب  واإمنا من  امللكية  نزع  باب  لي�ست من  املاثلة  الدعوى  هذه   -
واإعادة احلال على ما كان عليه قبل التمليك اإذ اإن التمليك متديد حادث على 
الطريق وا�سح ال�سرر ّبنُي الف�ساد وبذلك يت�سح ان امللك مل ي�ستقر للمدعي 
بعد فيما مدد له ورفع ال�سرر واجب وامل�سلحة العامة مقدمة على اخلا�سة 
اأينما كان ولئن كانت اجلهة املانحة مل يت�سح لها ال�سرر من  وال�سرر مزال 
التمديد واأح�سنت الظن يف طالبه فقد و�سح ال�سبح  وتبني ال�سرر وا�سحاً دون 
لب�ض ويف احلديث ال�سريف »من اأخذ �سرباً من طريق امل�سلمني طوقه اهلل يوم 

القيامة يف �سبع اأرا�ض«.
------------------------------------
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جل�سة �لأحد 2009/11/15م

�لطعن رقم 2009/319م مدني عليا

ملكية. »نزع �لملكية«

امللكية التي نزعت لل�سالح العام بقانون نزع امللكية. تخرج من ملكية 
�ساحبها مبجرد التعوي�س ولي�س له الرجوع واملطالبة بها ، الت�سرف 

فيها يكون للدولة .
املالك الذي تنزع ملكيته لل�سالح العام ويعو�ض تعوي�ساً عادًل وفقاً للقانون 
فاإن تلك امللكية تنتهي عند ذلك احلد ول يجوز له العودة واملطالبة بالأر�ض 
اأخرى  حكومية  جهة  ملكية  يف  واأ�سبحت  قيمتها  وت�سلم  عنها  تنازل  اأن  بعد 

ت�سلمها مبوجب القانون وعو�ست �ساحبها تعوي�ساَ عادًل . 
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2009/12/15م

�لطعن رقم 2009/94م مدني عليا

ملكية

قدمية  ظاهرة  اآثار  بها  يوجد  مل  اإن  ت�سمع  ل  الأر�س  ملكية  دعوى 
يعود تاريخه اإىل ما قبل 1970م .

وحيث اإنه طاملا ثبت باملعاينة اأن الأر�ض املتنازع عليها ل يوجد عليها اأثر ظاهر 
قدمي يعود اإىل ما قبل يناير 1970م كما �سلفت الإ�سارة اإىل ذلك فاإن الأر�ض 
فال  وبالتايل  املذكور  القرار  من  الأوىل  املادة  اإىل  ا�ستناداً  للدولة  ملكاً  تكون 
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ت�سمع ب�ساأنها دعوى الطاعن ويكون ترتيباً على ذلك احلكم املطعون فيه قد 
اأ�ساب القانون فيما ق�سى به من عدم جواز الدعوى.

وحيث اإنه من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنه اإذا كانت النتيجة التي ينتهي 
اإليها احلكم املطعون فيه �سحيحة فاإنها تاأخذ بهذه النتيجة وت�سحح الأ�سباب.

------------------------------------

هبة
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/4/1م
�لطعن رقم 2006/33م مدني ثانية عليا

 هبة

- الهبة لأحد الأبناء دون الأخرين �سحيحة . �سرطه . اأن ل يق�سد 
الواهب تف�سيل اأحد الورثة بال مربر . يقوم مقام القا�سر يف قب�س 
الهبة وليه. اإذا ثبتت الهبة فاإن عدم ت�سجيلها يف ال�سجل العقاري ل 

يرتتب عليه بطالنها.
- الواهب مل يق�سد تف�سيل املوهوب لها على بقية الخرين واإمنا ق�سد اأمراً 
اآخر وهو اأن املوهوب لها خمتلة العقل وغري قادرة على الك�سب ول معيل لها 
لها  للموهوب  كم�ساعدة  الأر�ض  تلك  وهب  فقط  ال�سبب  لذلك  ولد  اأو  كزوج 
ولعلها ل جتد ماأوى بعد وفاة  الواهب فهو على هذا الأ�سا�ض مل يخطئ فيما 
فعله. دعوى عدم القب�ض للهبة ولأن املوهوب لها خمتلة العقل واجلواب عليه 
اأن القا�سر يقب�ض له ويل اأمره وهذا الأمر قد مت على يد الواهب. واأما عن 
عدم ت�سجيل الأر�ض با�سم املوهوب لها لدى اجلهة املعنية فهذا ل يبطل الهبة 

طاملا يوجد ما يثبت اإقرار الواهب.
------------------------------------



قانون
اإلثبات في المعامالت 

المدنية والتجارية





المبادئ الصادرة عن أحكام 
 المحكمة العليا

 من عام 2006 �إىل 2012م
 بشأن هذا القانون
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 المبادئ الصادرة عن أحكام المحكمة العليا
 من عام 2006 إلى عام 2012م

 بشأن هذا القانون

إقرار

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/2/3

�لطعن رقم 2007/454 مدنية ثانية عليا

�إقر�ر

لدى  اإقراره  يف  للطعن  العربية  باللغة  معرفته  عدم  املقر  اإدعاء 
الكاتب بالعدل. اأثره الرف�س ملخالفة الواقع، لأن الأ�سل يف الكاتب 
ل يكتب اإل على من يفهم العربية وكذلك ال�سهود ل ي�سهدون اإل على 

من يتحدث العربية.
اإقرار الطاعن ثبت كتابة لدى اجلهة املخت�سة وهي دائرة الكاتب بالعدل  اإن 
لدى  باحلق  اأقر  عندما  العربية  باللغة  معرفته  عدم  يدعي  الطاعن  وكون 
الكاتب  اأن  ا�ستقراًء  املعروف  اإذ   ، الواقع  يخالف  اإدعاء  فهو  بالعدل  الكاتب 
اأقر به  اإقراره مبا عليه من حق ثم يتلو عليه مبا  اإل بعد  اأحد  ل يكتب على 
دون معرفته  عليه  الكتابة  ول ميكن  اإقراره  على  ي�سهدان  ال�ساهدان  وكذلك 

باللغة العربية اأو بو�ساطة مرتجم يرتجم اإقراره.
------------------------------------
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جل�سة �لأحد 2009/10/25م

�لطعن رقم 2009م مدني عليا

�إقر�ر 

ل اإنكار بعد اإقرار ما اأقر به اأمام حمكمة اأول درجة ل يجوز اإنكاره 
اأمام ثاين درجة .

بوجود  الق�ساء  مبجل�ض  �سراحة  اأقر  الطاعن  اأن  الدعوى  اأوراق  من  يبني 
ال�ساعات الذهبية وخوامت الأملا�ض بحوزته وبالتايل فقد �سهد على نف�سه بوجود 
ال�ساعات واخلوامت لديه وهذا ما ي�سكل حجة على املقر فال يعتد برجوعه يف 
الإقرار اأمام حمكمة ال�ستئناف بعد اأن �سدر يف املحكمة البتدائية اإذ ل اإنكار 

بعد اإقرار.
------------------------------------

تزوير
جل�سة �لأربعاء 2010/3/24م

في �لطعن رقم 2009/120م تجاري عليا

تزوير

- على املحكمة بيان اأ�سباب اقتناعها بح�سول التزوير من عدمه وفقًا 
التزوير  لإثبات  امل�سند  وحداثة  قدم  على  اعتمادها  ــ  للم�ستندات 
خارج عن �سلطتها التقديريــة لأنه عمل فني يعمل فيه بن�س املادة 

)33( من قانون الإثبات .
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املحررات  على  مورثهم  توقيع  اأنكروا  الطاعنني  اأن  الأوراق  من  الثابت  اإن   -
املذكورة وهي حمررات منتجة يف الدعوى وقدموا بطاقة مورثهم ال�سخ�سية 
املثبت بها توقيعه واإن كانت حتمل تاريخاً بعيداً اإل اأن تقدير �سحة التوقيعات 
على املحررات املذكورة اأو عدم �سحتها اإذا راأت املحكمة اأن تق�سره على نف�سها 
يتعني عليها اأن تبني يف حكمها الأ�سباب التي راأت اأنها كافية يف ذاتها لإقناعها 
ب�سحتها ل اأن تعتمد على جمرد قدم امل�ستند اأو حداثته اإذ اإن هذه اأمور فنية 
اأن تكلف اخل�سم  تخرج عن �سلطتها التقديرية وبالتايل يكون لها اخليار يف 
املتم�سك باملحرر املطعون فيه اأن يثبت ب�سهادة ال�سهود �سحة �سدور املحرر ممن 
احتج به عليه اأو اأن تندب خبرياً للم�ساهاة وحينئذ تكون يف و�سع ميكنها من 
تربير ق�سائها بالتزوير اأم ل . واإذ جاء بحيثيات احلكم املطعون فيه على �ض3 
بالتزوير  الطاعنني  ال�سخ�سية ملورث  البطاقة  منه )حيث تبني من مطالعة 
اأنها �سادرة بتاريخ 1987/8/29 بينما تاريخ عقدي الكفالة والرهن 1996/5/27 
اأي اأن توقيع مورثهم على البطاقة ال�سخ�سية �سابٌق على تاريخ التوقيع على 
الكفالة والرهن مبدة طويلة ولي�ست معا�سرة لتاريخ التوقيع عليها ومن ثم 
يتفق  ل  احلكم  اإليه  ذهب  ما  واإن  للم�ساهاة(  ال�سخ�سية  البطاقة  ت�سلح  ل 
و�سحيح ن�ض املادة )33( من قانون الإثبات 2008 والتي تن�ض على اأنه )اإذا كان 
الطعن بالتزوير منتجاً يف النزاع ومل تكف وقائع الدعوى وم�ستنداتها لإقناع 
املحكمة ب�سحة املحرر اأو بتزويره وراأت اأن اإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن 
يف تقريره منتج وجائز اأمرت بالتحقيق بامل�ساهاة اأو ب�سهادة ال�سهود اأو بكليهما 

طبقاً للقواعد والإجراءات املن�سو�ض عليها يف املواد ال�سابقة( . 
------------------------------------
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خبير
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/4م

�لطعنين رقمي 206و2005/207م تجاري عليا

خبرة »حجيتها«

- تقرير اخلبري عن�سر من عنا�سر الإثبات . �سلطة حمكمة املو�سوع 
فى الأخذ بتقرير اخلبري حمموًل على اأ�سبابه . كفاية الأبحاث التى 
اأجراها اخلبري  . موؤداه . ليعيب احلكم اإ�ستناده اإىل راأى خبري دون 

الآخر . �سرطه . اأن يكون التف�سيل مربرًا .
- من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن تقرير اخلبري عن�سر من عنا�سر الإثبات 
يف  الكفاية  راأت  متى  ا�سبابه  على  حمموًل  به  تاأخذ  اأن  املو�سوع  ملحكمة  واإن 
براأي خبري  اأخذه  اإىل  ا�ستناداً  اأجراها اخلبري ول يعاب احلكم  التي  البحاث 

دون الآخر متى كان ذلك التف�سيل مربراً .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/25م

�لطعن رقم 2005/182م تجاري عليا

خبير »ندبه«

ندب   . املو�سوع  ملحكمة  تقديرية  �سلطة  الدعوى  خبرييف  -انتداب 
جمال  ل   . موؤداه   . عقيدتها  لبناء  املحكمة  عمل  �سميم  اخلبريمن 

للخو�س اأو املجادلة فى ذلك.
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انتداب  يف  التقديرية  ال�سلطة  ووا�سع  ال�سالحية  كامل  املو�سوع  ملحكمة  -اإن 
يف  املحكمة  عليه  اعتمدت  الذي  تقريره  اخلبري  اأودع  وقد  بالدعوى  خبري 
حكمها باإلزام الطاعن .. وهذا مما ل ميكن اخلو�ض فيه اأو املجادلة يف حمتواه 
فهو من �سميم عمل املحكمة يف بناء عقيدتها التي جاءت متفقة وما انتهجته 

من �سبل يف اإي�ساح ان�سغال ذمة الطاعن مبا األزمته به يف حكمها.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/25م

�لطعن رقم 2005/192م تجاري عليا

خبرة »حجيتها«

حمكمة  عليها  توؤ�س�س  اأن  ميكن  التى  البينات  من  اخلرباء  تقارير   -
املو�سوع ق�ساءها . �سرطه .  اأن جتد فى التقرير قناعتها ب�ساأن ما هو 
اإلزامية حمكمة املو�سوع بتتبع الدفوع  معرو�س عليها للف�سل .عدم 
مع  مت�سقًا  ق�ساوؤها  يكون  اأن   . �سرطه   . اخلبري  تقرير  على  واملاآخذ 

اأوراق الدعوى واأ�سانيدها.
- املقرر ق�ساًء اأن تقارير اخلربة التي تقدم اأمام حمكمة املو�سوع هي من بني 
البينات التي ميكن ملحكمة املو�سوع اأن توؤ�س�ض عليها ق�ساءها متى ما وجدت 

فيها قناعتها ب�ساأن اأمر معني معرو�ض للف�سل فيه اأمامها.

اإن حمكمة املو�سوع غري ملزمة بتتبع ما اأبداه الطاعن من دفوع وماآخذ على 
تو�سل  ما  اإىل �سحة  التقديرية  �سلطتها  اإعمال  اأو�سلها  تقرير اخلربة طاملا 
اإليه التقرير املذكور ، وجاء ق�ساوؤها يف ذلك كما �سبق ذكره �سائغاً مت�سقاً مع 

اأوراق الدعوى واأ�سانيدها.
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/3/19م

�لطعن رقم 2005/201م مدني �أولى عليا

خبرة

- اخلربة و�سيلة فنية ت�ستعني بها املحكمة للف�سل يف النزاع ، اخلبري 
ل يك�سب الأطراف حقا ، ولي�س له مناق�سة امل�سائل القانونية التي هي 

من اخت�سا�س القا�سي.
املحكمة  اإليها  تلجاأ  فنية  واإمنا هي طريقة  اإثبات  و�سيلة  لي�ست  اإن اخلربة   -
عندما حتتاج اإىل بيان و�سبط اأمور فنية ت�ساعدها على البت يف النزاع وتندب 
له  وحتدد  بها  تكلفه  التي  املاأمورية  اإجناز  على  قادراً  خمت�ساً  خبرياً  لذلك 
اإذ اخلبري ي�ساعد  اأن تتنازل على احلكم يف الدعوى للخبري  �سالحياته دون 
ُتك�سب  التي  هي  املحكمة  واإمنا  حقا  الأطراف  ُيك�سب  ول  مهمتها  يف  املحكمة 
من  هي  التي  القانونية  امل�سائل  يناق�ض  اأن  للخبري  يجوز  ول  حقاً  الأطراف 

اخت�سا�ض القا�سي.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/2/21م

�لطعن رقم 2006/287م تجاري عليا

خبير »ندبه«

مطلقة  �سلطة   . اأوح�سابية  فنية  م�ساألة  فى  للتحقيق  خبري  ندب   -
ملحكمة املو�سوع . �سلطتها فى رف�س طلب ندب اخلبري متى راأت و�سوح 

الواقع واأنه ل اأهمية لذلك .
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- اإن تقدير املحكمة ندب خبري لتحقيق م�ساألة فنّية اأو ح�سابّية بالدعوى هو 
اأهمّية  اأن ل  من اإطالقات حمكمة املو�سوع حمل نظرها فمتى ما ات�سح لها 

لذلك لو�سوح الواقع اأمامها فال جمال اأمامها لإجابة طلب ندب اخلبري.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/2/21م

�لطعن رقم 2006/320م تجاري عليا 

�إثبات »و�سائله« . خبير »نطاق ماأموريته«

- ندب اخلبري و�سيلة اإثبات . الق�سد منها التحقق من م�سائل فنية . 
امل�سائل القانونية من اإخت�سا�س القا�سى ول �ساأن للخبري بها . تف�سري 
امل�سائل  من  للعقد  وموافقته  الفائدة  �سعر  وحتديد  و�سروطه،  العقد 
نطاق  من  وخروجها  بها  املو�سوع  حمكمة  اإخت�سا�س   . القانونية 

ماأمورية اخلبري املحا�سبى . 
- من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن ندب خبري يف الدعوى هو جمرد و�سيلة 
اإثبات يق�سد بها التحقق من وقائع معينة يحتاج الك�سف عنها اإىل معلومات 
للخبري  �ساأن  ول  بنف�سه  كنهها  ا�ستق�ساء  القا�سي  على  ي�سعب  خا�سة  فنية 
بامل�سائل القانونية ول يحق له اأن يف�سل فيها فهذا من �سميم واجب القا�سي 
ول يجوز له التخلي عنه لغريه ، وملا كانت املاأمورية املوكلة اإىل اخلبري املنتدب 
يف الدعوى تنح�سر يف م�ساألة ت�سفية احل�سابات بني الطرفني فاإن دوره يجب 
األ يتعدى امل�سائل املحا�سبية البحتة اأما ف�سله يف ما اإذا كان �سعر الفائدة الذي 
احت�سبه الطاعن على الت�سهيالت موافقاً ملا جاء بعقد الت�سهيالت اأم ل وحتديد 
ما اإذا كان ذلك ال�سعر املطبق مبالغاً فيه اأم ل فاإنه يكون بهذا قد جتاوز نطاق 



- 96 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

ماأموريته وف�سل يف م�سائل قانونية تخت�ض بها ح�سراً حمكمة املو�سوع .

امل�سائل  من  و�سروطه  العقد  تف�سري  ان  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من   -
اأن تف�سل فيها بنف�سها واإل تعهد بها اإىل  القانونية التي يتعني على املحكمة 
اخلبري ، وملا كان ذلك وقد اعتمد احلكم املطعون فيه على تقرير اخلربة يف 
ما يتعلق ب�سعر الفائدة الواجب التطبيق على الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة 
، مما  اأي�ساً  القانون من هذه الوجهة  للمطعون �سدها فاإنه يكون قد خالف 

يتوجب معه نق�ض احلكم املطعون فيه .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/2/28م

�لطعن رقم 2006/308م تجاري عليا

خبير »حدود ماأموريته«

اإ�ستنزال   . بنظرها  املو�سوع  حمكمة  تخت�س  القانونية  امل�سائل   -
مقدار الفوائد عند تعجيل ال�سداد م�ساألة قانونية يحكمها الإتفاق 
بني الطرفني . ترك بحث اإ�ستنزال الفوائد  للخبري ل ي�سح قانونًا. 
فى  اخلبري  تخ�س�س  عدم   . اأثره   . ماأموريته  حلدود  اخلبري  جتاوز 

امل�ساألة املراد بحثها . موؤداه . تكليف خبري اآخر خمت�س . 
م�ساألة  اإىل  وتعر�ض  جتاوزها  بل  املاأمورية  حدود  عند  يقف  مل  اخلبري   -
التعجيل يف �سداد القر�ض املتو�سط الأجل الذي منح للمطعون �سدها الأوىل 
�سمن ا لت�سهيالت امل�سرفية التي حت�سلت عليها من الطاعن واحلال اأن ذلك 
مل تن�ض عليه املاأمورية ومل يقت�سيه �سريها هذا من جهة ومن جهة اأخرى 
العقارات  وتقييم  املعمارية  الهند�سية  يف  خمت�ض  غري  املذكور  اخلبري  فاإن 
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حتى يكلف بتحديد القيمة ال�سوقية للعقارات اإىل جانب اإجراء احل�ساب بني 
الطرفني بل هو خمت�ض يف تدقيق احل�سابات ل غري وبالتايل كان على حمكمة 
املو�سوع اأن تكلف خبرياً خمت�ساً يف الهند�سة املعمارية وتقييم العقارات طاملا 
لكونه  الهند�سية  ال�ست�سارات  يف  املخت�ض  الثاين  اخلبري  عمل  ا�ستبعدت  اأنها 
مع  متما�سية  كانت  اإن  للعقارات  ال�سوقية  القيمة  ل�سبط  وذلك  جمماًل  جاء 

ال�سعر الذي بيعت به اأم اأنها خمالفة لها عند البيع . 
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/3/7م

�لطعن رقم 2006/361م تجاري عليا 

خبرة

ق�ساء حمكمة املو�سوع تاأ�سي�سًا على ما اأورده تقرير اخلربة . �سرطه. 
لئحة  ملتطلبات  مطابقًا  جاء  اخلربة  تقرير  اأن  من  التحقق  وجوب 

اخلربة  واحلكم التمهيدى وبعد الإ�ستماع للخ�سوم.  
على حمكمة املو�سوع التحقق من اأن تقرير اخلربة قد جاء مطابقاً ملتطلبات 
اقت�ست  كما  اخل�سوم  اإىل  ال�ستماع  وبعد  التمهيدي  للحكم  ووفقاً  الالئحة 
الالئحة ال�سابق ذكرها طاملا اجته ق�ساوؤها نحو تاأ�سي�ض حكمها بناًء على طلب 

ما اأورده التقرير املذكور.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/5/2م

�لطعن رقمي 382و2006/383م تجاري عليا

خبير »تقييمه«

اخلبري  اإليه  تو�سل  مبا  الأخذ  فى  املو�سوع  حمكمة  على  ترثيب  ل 
فى  بالرتجيح  اخلبري  يقوم  ل  اأن   . �سرطه   . حكمها  فى  واعتماده 
حالة تعار�س الدللتني واملعانى امل�ستمدة من امل�ستندات . علة ذلك . 
الرتجيح يت�سل بتقدير الدليل ويخرج اخلبري عن مهمته وهى حتقيق 

الواقع .  
املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأنه ل ترثيب على حمكمة املو�سوع اإن هي اأخذت 
بالنتيجة التي تو�سل اإليها اخلبري واعتمدتها يف حكمها اإلَّ اأن هذا م�سروط 
يرجح  األَّ  امل�ستندات  من  امل�ستمدة  واملعاين  الدللت  تعار�ض  حالة  يف  باأنه 
اخلبري اإحداها على الأخرى لأن هذا يت�سل بتقدير الدليل واأ�سباب ترجيحه 

مما يخرج عن مهمته التي تقت�سر على حتقيق الواقع .
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2007/11/10

�لطعن رقم 2007/329 مدنية �أولى عليا

خبرة

يتعني على املحكمة يف امل�سائل الفنية البحتة التي ل تدخل يف دائرة 
معرفة املحكمة القانونية ال�ستعانة باخلربة الفنية يف هذا املجال . 

جتاهل احلكم لذلك يكون قد جتنب �سحيح القانون.
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الفنية  امل�سائل  التي نحن ب�سددها من   ، وكان مو�سوع الدعوى  ملا كان ذلك 
يتعني  كان  فاإنه   ، القانونية  املحكمة  معرفة  دائرة  يف  تدخل  ل  التي  البحتة 
عليها ال�ستعانة باخلربة الفنية يف هذا املجال وتقدير القوة التدليلية لتقارير 
فيه  املطعون  احلكم  جتاهل  وملا   ، الدعوى  يف  تقدميها  عند  الفنية  اخلرباء 
ذلك يكون قد جتنب �سحيح القانون ، مما يعني وبحكم املادة 260 من قانون 
الإجراءات املدنية والتجارية نق�سه واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت 

احلكم املطعون فيه للف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة.
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/1/5م

�لطعن رقم 2007/302م مدنية �أولى 

)1( خبير 

 . - املحكمة غري ملزمة بالأخذ بقرار اللجنة الطبية العليا . علته 
قرارها مبثابة قرار اخلبري للمحكمة الأخذ به اأو رف�سه. 

قراره  يكون  ل  الذي  اخلبري  �سبيل  �سبيلها  هي  اإليها  امل�سار  اللجنة  اأن   -
راأته مقنعاً  اإن  به  الأخذ  للمحكمة  بل  به،  الأخذ مبا جاء  املحكمة  على  جرباً 
ال�سلطاين  املر�سوم  اأن  لذلك مع  راأته خمالفاً  اإن  اأو طرحه  الواقع  مع  متفقاً 
بالآتي »مع عدم الإخالل  ال�سادر ب�ساأنها رقم 2002/36م ين�ض ن�ساً �سريحاً 
باخت�سا�ض  اأو  اآخر  قانون  اأي  اأو  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�ض  بالعقوبات 
الق�ساء اجلزائي يكون للجنة الفنية املن�سو�ض عليها يف املادة ال�سابقة النظر 
يف املخالفات فهل بعد هذا الت�سريح الوا�سح اجللي يبقى �سك اأو لب�ض يف اأن 
على املحكمة اأن تتحرى احلق وت�سع كال يف مو�سعه ال�سحيح واأن اللجنة ما 

هي اإىل فنية لها النظر الخ. 
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)2( خبير

- التفات اخلبري عن الرد على بع�س اأ�سئلة املحكمة واإ�سفاء القدا�سة 
والثناء على اأحد طريف الدعوى . قرينة على عدم احلياد . اأثره . 

للمحكمة رف�سه.  
عن  التفت  وبو�سوح  جنده  �سلفاً  اإليه  امل�سار  اللجنة  قرار  اإىل  رجعنا  واإذا   -
الفقرة الأوىل وحتى  الهامة وعرج يف قراره يف  اأ�سئلتها  الإجابة للمحكمة يف 
اخلام�سة على اإعطاء املدعى عليهما هالة من القدا�سة  والثناء مبا يبعده عن 

احلياد والنحياز وهذا ما يكفي املحكمة لبعاده وعدم الأخذ به. 
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2008/6/4م

�لطعن رقم 2006/451م تجاري عليا

خبير 

دعوة اخلبري للخ�سوم باحل�سور اأمامه يجب اأن تكون بكتاب م�سجل. 
حددتها   التي  الطريقة  اإتباع  عدم   . ذلك  خمالفة  اأثر   . ذلك  علة 

الالئحة يرتب بطالن اأعمال اخلبري.
اإن امل�سرع ا�ستلزم اأن يوجه اخلبري الدعوة للخ�سوم للح�سور اأمامه مبوجب 
قد  الدعوة  هذه  باأن  ال�ستيثاق  هو  الإجراء  هذا  من  والهدف  م�سجل  كتاب 
و�سلت اإىل الطرف املعنى واأنه مت اإحاطته بهذا املوعد ب�سكل قطعي ل لب�ض فيه 
، ويرتتب على عدم دعوة اخلبري للخ�سوم بالطريقة التي ا�ستلزمها القانون 

وهو اأن يكون بكتاب م�سجل بطالن اأعماله.
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2008/11/5م

�لطعن رقم 2008/149م تجاري عليا

خبير

اأن يبني اخلبري النتيجة على حقائق تقطع ب�سحة الواقع ل  يجب 
على التخمني، اإذا تعذر عليه اأداء املهمة يجب عليه اأن يتوقف اإعمال 

لن�س املادة )15/و( من لئحة تنظيم اأعمال اخلربة اأمام املحاكم.
اأن اخلبري قد و�سل اإىل نتيجة ل تقطع ب�سحة الوقائع التي انبنى عليها واإمنا 
يقوم على التخمني والع�سواء يف حني كان عليه اأن يتوقف عن اأداء املهمة املكلف 
بها طاملا اأنه تعذر عليه القيام بها عماًل بن�ض املادة )15/و( من لئحة اأعمال 

اخلربة اأمام املحاكم 2002.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2008/11/5م

�لطعن رقم 2008/228م تجاري عليا

تقرير �لخبير

املادة )11( من لئحة تنظيم  التزام اخلبري مبا ن�ست عليه  - عدم 
اخلربة يف اإعداد تقريره يكون معيبًا. علة ذلك. احلكم املبني عليه. 

اأثره النق�س.
ملا  - اخلبري مل يحرر حم�سراً من اأ�سل و�سورة بالأعمال التي قام بها وفقاً 
مراقبة  للمحكمة  ميكن  حتى  البيان  �سالفة  الالئحة  من   )11( املادة  توجبه 
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مبا  معيباً  يكون  فاإنه   ، اإليها  انتهى  التي  والنتيجة  اأعماله  �سحة  وتقدير 
ي�ستوجب نق�سه لهذا ال�سبب دون بحث باقي اأ�سباب الطعن.

------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2009/1/11م

�لطعن رقم 2007/420م مدنية ثانية عليا

خبرة فنية 

- النتائج الفنية ل تبنى على الحتمال. اخلربة الفنية عن�سر من 
باإحداث  وعالقتها  الواقعة  يف  التمحي�س  ت�ستلزم  الإثبات.  عنا�سر 
ال�سرر. اإذا مل تنه�س اخلربة يف اإثبات ال�سرر تطبق املحكمة قاعدة 

))البينة على املدعي واليمني على املنكر((.
توؤ�س�ض  ل  فنياً  الت�سققات  اإحداث  يف  الزلزايل  امل�سح  واقعة  يف  التحقيق   -
نتائجه على اأنه قد يكون ذلك امل�سح الزلزايل قد �ساهم يف اإحداث الت�سققات 
اأو مل ي�ساهم يف اإحداثها اإذ النتائج الفنية ل تبنى على الحتمال وعلى �سوء 
الت�سققات  اإحداث  �ساأن  الأوىل يف  املطعون �سدها  ذلك حتدد مدى م�سوؤولية 
بالفندق واملطعم وطاملا مل تقم بذلك وبتمحي�ض اخلربة الفنية بدقة خا�سة 
التقدير  ح�سن  تتطلب  الإثبات  عنا�سر  من  عن�سر  هي  الأخرية  هذه  واأن 
والتمحي�ض يف مدى وجود عالقة �سببية بني م�ساهمة امل�سح الزلزايل وال�سرر 
املتمثل يف الت�سققات واإن مل ينه�ض لها من ذلك كله ما تكون به عقيدتها يف 
خ�سو�ض �سبب اإحداث الت�سققات كان عليها اأن تطبق قاعدة الإثبات امل�ستمدة 
من  ال�سريعة الإ�سالمية واملتمثلة يف ))البينة على من ادعى واليمني على من 

اأنكر((
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------------------------------------

جل�سة �لأربعاء 2010/1/20م

في �لطعن رقم 2009/249م تجاري عليا

خبرة

- القا�سي غري ملزم باللجوء للخربة الفنية ، ال�ستثناء يجب اللجوء 
اإليها اإن كان احلكم يتوقف على بحث م�سائل فنية علمية ل يتو�سل 

اإليها اإل بال�ستعانة باخلربة .
- اإذ املقرر يف هذا الق�ساء اأن القا�سي غري ملزم باللجوء للخربة الفنية اإل اإذا 
كان الف�سل يف املو�سوع يتوقف على البحث يف م�سائل فنية علمية ل ي�ستطيع 
يكون  فعندئذ  فيها  املعرو�سة  الأدلة  خالل  من  حقيقتها  اإظهار  اأو  معرفتها 

ملزماً بال�ستعانة باخلبري لإجراء العمل الفني الالزم  
------------------------------------

جل�سة �لأثنين 5 /2010/4م

�لطعن رقم 2009/135م  عمالي عليا

خبير

- تعيني اخلبري اأو رف�سه من �سلطة حمكمة املو�سوع متى كانت قائمه 
على اأ�سباب �سائغة .

من  رخ�سه  الدعوى  يف  خبري  تعيني  اأن  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من   -
ول  عدمه  من  اخلبري  تعيني  تقدير  فلها  املو�سوع  ملحكمة  املخولة  الرخ�ض 
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معقب عليها يف ذلك متى كانت اإجابة طلب تعيني اخلبري قائمًة على اأ�سباب 
مربرة لها ، وكان يف اأوراق الدعوى ما يكفي لقتناعها بالراأي الذي انتهت اإليه 

يف طلب تعيني اخلبري.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2010/11/10م

�لطعن رقم 2010/122م �لد�ئـرة �لتجــارية

تقرير �لخبير

تقرير اخلبري الذي مل يرد يف حم�سره بيان ح�سور اخل�سوم واأقوالهم  
اعتماد  باطل.  تقرير  اخلبري  بها  قام  التي  والأعمال  ومالحظاتهم 

احلكم على التقرير الباطل باطل. 

الن�س يف املادة )97( من قانون الإثبات يف املعامالت املدنّية والتجارّية 
ي�ستمل  اأن  باأعماله ويجب  )ُيعدُّ اخلبري حم�سًرا   : اأنه  2008م على 

املح�سر على ما ياأتي :
يكن  مل  ما  منهم  موقعة  ومالحظاتهم  واأقوالهم  اخل�سوم  ح�سور  بيان   -  1

لديهم مانع من التوقيع فيذكر �سبب ذلك يف املح�سر.

الذين  الأ�سخا�ض  واأقوال  بالتف�سيل  اخلبري  بها  قام  التي  الأعمال  بيان   -  2
ذهبت  ما  وهذا   ، اخل�سوم  اأحد  طلب  على  بناء  اأو  نف�سه  تلقاء  من  �سمعهم 
اأمام املحاكم ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  اأعمال اخلربة  اإليه لئحة تنظيم 

2002/77م يف املادة )11( منها:

وتكمن عّلة اأفراد هذا املح�سر يف متكني القا�سي من الإملام بكل الأعمال التي 
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با�سرها اخلبري، واإذ مل يحرر اخلبري حم�سًرا باأعماله واكتفى بتقدمي تقرير 
الطعن  مناط  اإن  اإذ  التقرير  بطالن  ذلك  على  يرتتب  فاإّنه  البحث  بنتيجة 
ببطالن تقرير اخلبري اأن يكون قد �ساب اإجراءاته عيب جوهري ترتب عليه 

�سرر للخ�سم.

وقد جاء الن�ض ليحمي حقوق اخل�سوم وذلك بالك�سف عنها بوا�سطة اأ�سحابها 
مبا يدونونه من اأقوال وما يقدمونه من م�ستندات وما يبدونه من مالحظات، 
التقرير يف جممله جاء  اأن  التحقق من ذلك ومن  املحكمة واجب  ويقع على 

متفًقا مع متطلبات القانون والالئحة واحلكم التمهيدي.

وملا كان احلكم الطعني قد بني على تقرير اخلبري دون اأية اأ�سباب اأخرى واأن 
اخلبري  تقرير  ببطالن  الق�ساء  يتعنّي  فاإّنه  للقانون  خمالًفا  جاء  التقرير 

ونق�ض احلكم املطعون فيه للق�سور يف الت�سبيب.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 12/دي�سمبر/2010م

�لطعن رقم 2010/484م �لد�ئرة  �لمدنية )ج(

خبير »تقرير �لخبير«

دعوة اخلبري للخ�سوم بكتاب م�سجل يخربهم فيه مبكان اأول اجتماع 
اخل�سومة  طريف  متكني  منه  ُق�سد  جوهري.  اإجراء  و�ساعته  ويومه 
من احل�سور لدى اخلبري والدفاع عن م�ساحلهم اأمامه. اعتماد احلكم 
اأثره .  اإجراء ا�ستدعاء اخل�سوم.  على تقرير اخلبري الذي مل يراع 

البطالن.  
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املادة )92( من قانون الإثبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/68م( قد 
ن�ست على اأن »على اخلبري اأن يحدد لبدء عمله تاريًخا ل يجاوز اخلم�سة ع�سر 
بكتب  اخل�سوم  يدعو  اأن  وعليه   )86( املادة  يف  املذكور  للتكاليف  التالية  يوًما 
اأيام على الأقل يخربهم فيها مبكان  م�سجله تر�سل قبل ذلك التاريخ ب�سبعة 
اأول اجتماع ويومه و�ساعته ... ويرتتب على عدم دعوة اخل�سوم بطالن عمل 

اخلبري« .

على  اعتمد  الذي  اخلبري  تقرير  مطالعة  من  الثابت  وكان  تقدم  ما  كان  وملا 
التي  بالو�سيلة  للخ�سوم  دعوته  من  خال  اأنه  ق�سائه  يف  فيه  املطعون  احلكم 
حددتها املادة )92( من قانون الإثبات ال�سالفة البيان وهو كتاب م�سجل يخرب 
فيه اخل�سوم مبكان اأول اجتماع ويومه و�ساعته ، مما يرتتب على عدم دعوتهم 
بطالن عمل اخلبري اإذ اإن دعوتهم هي اإجراء جوهري ُق�سد منه متكني طريف 

اخل�سومة من احل�سور لدى اخلبري والدفاع عن م�ساحلهم اأمامه .

تقرير  ببطالن  مت�سكت  الطاعنة   اأن  الأوراق  من  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا 
لها  اإخطاره  لعدم  لق�سائه  اأ�سا�ًسا  فيه  املطعون  احلكم  اتخذه  الذي  اخلبري 
مبوعد ومكان بدء ماأموريته حتى تقدم اإليه ما لديها من م�ستندات تغري به 
وجه احلق يف الدعوى اإل اأن احلكم املطعون فيه مل يتعر�ض لهذا الدفاع اإيراًدا 
ورًدا فاإنه يكون قد اأخطاأ يف تطبيق القانون و�سابه الق�سور مبا ي�ستوجب نق�سه

------------------------------------
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 9/فبر�ير/2011م

�لطعن رقـم 2010/10م �لد�ئرة �لتجارية

خبير »مهمة �لخبير«

الراأي  واإبداء  الدعوى  يف  الواقع  حتقيق  على  تقت�سر  اخلبري  مهمة 
يف امل�سائل الفنية التي ي�سعب على القا�سي ا�ستق�ساء كنهها بنف�سه. 
للم�سائل  اخلبري  تناول  القا�سي.  اخت�سا�س  من  القانونية  امل�سائل 
القانونية وبناء القا�سي حكمه عليها دون اأن يقول كلمته فيها. اأثره. 

نق�س احلكم
اأهل  اإىل  بها  يعهد  ل  القانون  م�سائل  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  املقرر  من 
اخلربة والذين تقت�سر مهمتهم على حتقيق الواقع يف الدعوى واإبداء راأيهم 
يف امل�سائل الفنية التي ي�سعب على القا�سي ا�ستق�ساء كنهها بنف�سه دون امل�سائل 

القانونية التي تبقى من اخت�سا�سه وحده .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لـمو�فق 2011/5/4م

�لطعن رقم 2010/351م �لد�ئـرة �لتجــارية

خبير » ندب خبير«

اإن  - تعيني اخلبري رخ�سة منحها ال�سارع للمحكمة فال ترثيب عليها 
مل تاأخذ بها. ل يقع عليها الأخذ بالنتيجة التي تو�سل اإليها، ويكفي 

ال�سكوت عنه تعبرًيا عن رف�سها له. 
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بتعيني خبري  الطاعنة  قيام  املتمثل يف  الأول  �سقه  الثالث يف  بوجهه  النعي   -
فاإّن  اإليها  ل  تو�سّ التي  بالنتيجة  املحكمة  اأخذ  وعدم   ).......................(
فال  وبالتايل  املحكمة  عن  بعيًدا  الطاعنة  من  بطلب  مت  اخلبري  هذا  تعيني 
ترثيب على املحكمة اإن هي مل تاأخذ به اإذ اإنه لي�ض هناك اأي اإلزام عليها ول 
يقع عليها اأي واجب يف الرد على هذا الطلب ويكفي ال�سكوت عنه تعبرًيا عن 
للمحكمة فال  ال�سارع  رخ�سة منحها  هو  اإمنا  تعيني اخلبري  اأن  ذلك  رف�سه، 
ت املادة )82( من قانون الإثبات �سراحة  يعاب عليها عدم ا�ستعمالها وقد ن�سّ
على  بناء  اأو  نف�سها  تلقاء  للمحكمة من  يكون  اإمنا  بخبري  ال�ستعانة  اأن  على 
فيه  تبنّي  بال�ستعانة بخبري  ي�سدر حكًم متهيدي  ما  وعادة   ، طلب اخل�سوم 
املحكمة املهمة املكّلف بها ، وعلى ذلك فاإّن النعي بهذا الوجه يكون غري منتج.

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 22/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/885م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�إثبات : خبير

اإن  على  دليل  اإقامة  من  ولبد  العقد  لف�سخ  يكفي  ل  اخلبري  تقدير 
ومدعي  ال�سالمة  الأ�سياء  يف  الأ�سل  لإن  ال�سراء  بعد  حدث  العيب 
عليه  املدعى  فعلى  البيان  عن  عجز  فاإن  بيانه  عليه  العيب  حدوث 

اليمني احلا�سمة .
اإن اخلبري قد حدد العيب يف ال�سيارة و�سببه هو التالعب يف جهاز الربجمة 
العيب  اإن  على  دليل  اإقامة  من  ولبد  العقد  لف�سخ  يكفي  ل  اخلبري  وتقدير 
حدث بعد ال�سراء لإن الأ�سل يف الأ�سياء ال�سالمة ومدعي حدوث العيب كان 
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امل�سرتي عن  فاإن عجز  البيان  وعليه  املدعي  ولي�ض يف عهده هو  ال�سراء  قبل 
البيان فعلى البائع اليمني احلا�سمة يف الدعوى وذلك تطبيقاً للحديث »البينة 
اأنكر« واملدعي هنا حدوث العيب يف ال�سيارة  اإدعى واليمني على من  على من 

زمن البائع .

عن  كا�سف  هو  الذي  اخلبري  تقرير  على  ق�سائها  اأقامت  املحكمة  كانت  وملا 
العيب هل كان يف زمن امل�سرتي اأو البائع فتكون حمكمة املو�سوع قد اأخطاأت يف 

تطبيق القانون والإ�ستدلل فيكون حكمها معيباً ي�ستوجب نق�سه .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 22/�إبريل/2012م

�لطعن رقم 2011/930م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

خبير

تقرير اخلبري ما هو اإل بينة من البينات املعرو�سه على املحكمة ولها 
يف نطاق �سلطتها التقديرية اأن تاأخذ مبا تطمئن اإليه منه .

تقرير اخلبري ما هو اإل دليل من الأدلة يف الدعوى ب�سرف النظر عن كونه 
جمرداً من خبري انتدبته املحكمة اأم ل ، فما هو اإل بينة من البينات املعرو�سه 
على املحكمة ولها يف نطاق �سلطتها التقديرية اأن تاأخذ مبا تطمئن اإليه من 
تقرير اخلبري املنتدب واأن هذا ل يعيب احلكم ، اأما التعوي�ض ومقداره فما هو 
اإليه املحكمة العليا  اأن تتطرق  اإل من �سلطة حمكمة املو�سوع الذي ل ميكن 
كونه من اخت�سا�سها متى كان مبنياً على اأ�س�ض واقعية لها حمل يف الدعوى 
وكان ا�ستخال�سه �سائغاً وله ما بربراه يف الأوراق لكون هذه املحكمة حمكمة 

مراقبة بالدرجة الأوىل.
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سلطة محكمة الموضوع
جل�سة �لأثنين 2009/12/9م

�لطعن رقم 2009/83م عمالي عليا 

�سلطة محكمة �لمو�سوع .�أدلة 

حمكمة  خ�سائ�س  من  امل�ستندات  تف�سري  وفهم  الوقائع  ا�ستخال�س   -
املو�سوع . �سرطه اأن يكون ال�ستخال�س �سائغًا .

- حيث ا�ستقر فقه ق�ساء هذه املحكمة على اأن اجلدل حول ا�ستخال�ض الواقع 
خ�سائ�ض  من  واملحررات  وامل�ستندات  الواقع  ذلك  وتف�سري  وفهم  الدعوى  يف 
حمكمة املو�سوع ول رقابة عليها من طرف املحكمة العليا ما دام ا�ستخال�سها 

لذلك كان �سائغاً.
------------------------------------

جل�سة �لأثنين 2010/1/11م

�لطعن رقم 2009/82م عمالي عليا

�سلطة محكمة �لمو�سوع

ل رقابة على املحكمة يف تكوين عقيدتها . �سرطه . اأن يكون لها اأ�سل 
ثابت بالأوراق ومتفق مع �سحيح القانون .

-للمحكمة احلق يف تكوين عقيدتها من اأي م�سدر ما دام اأن له اأ�سله الثابت 
باأوراق الدعوى وملا كانت املحكمة قد اطماأنت اإىل اأن الف�سل كان تع�سفياً وكان 
م�سدر اطمئنانها اأقوال املدعي واحلكم اجلزائي واعتربت ذلك كافياً لتكوين 
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املحكمة  اخت�سا�ض هذه  املجادلة يف ذلك تغدو جدًل يخرج عن  فاإن  قناعتها 
املو�سوع  حمكمة  اخت�سا�ض  �سميم  من  الأدلة  اإىل  والطمئنان  الوقائع  كون 
ومتفقاً  الدعوى  يف  اأ�سل  له  ما  على  القول  �سبق  كما  ق�ساءها  اأقامت  متى 

و�سحيح القانون
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2010/2/21م 

�لطعن رقم 2009/467م مدني عليا

�أدلة 

 . املو�سوع  حمكمة  �سلطة  من  الأدلة  وتقدير  الوقائع  ا�ستخال�س   -
�سرطه . الإبهام والغمو�س والنق�س يف الت�سبيب يعيب احلكم .

اإل  - ا�ستخال�ض الوقائع وتقدير الأدلة هي من اخت�سا�ض حمكمة املو�سوع 
اأنه ي�سرتط اأن يكون ذلك بعد ت�سور املو�سوع وفهم واقع الدعوى والدقة فيه 
بحيث ل ُيبقي جماًل لل�سك ، وكما اأن الإيهام والغمو�ض والنق�ض يف الت�سبيب 

يعيب احلكم ويوجب نق�سه.
------------------------------------
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جل�سة �لأحد 2010/3/21م

طعن رقم 2009/494م عليا �إيجار�ت

�أدلة

حمكمة  اخت�سا�س  من  وموازنتها  الأدلة  وتقدير  الوقائع  فهم   -
املو�سوع ، �سرطة . 

مقرر يف ق�ساء هذه املحكمة من اأن ملحكمة املو�سوع ال�سلطة التامة يف حت�سيل 
فهم الواقع يف الدعوى وبحث الأدلة وامل�ستندات املقدمة فيها وموازنة بع�سها 
ما  كل  على  بالرد  ملزمة  غري  وهي  اإليه   تطمئن  ما  وترجيح  الآخر  ببع�ض 
التي  احلقيقة  تبني  اأن  وح�سبها  وخالفها  م�ستندات  من  اخل�سوم  يقدمه 
بالأوراق  الثابت  اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  تقيم ق�سائها على  واأن  بها  اقتنعت 

وتكفي حلمله.
------------------------------------

جل�سة �لأثنين 5 /2010/4م

�لطعن رقم 2009/135م  عمالي عليا

�أدلة 

�سلطة  اخت�سا�س  من  كفايتها  ومدى  وامل�ستندات  الأدلة  تقدير   -
املو�سوع . �سرطه . قيامها على اإجابة طلب احت�ساب �سائغة لها اأ�سل 

يف الأوراق .
املقدمة من  وامل�ستندات  الأدلة  تقدير  اأن  املحكمة  املقرر يف ق�ساء هذه  - من 
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كفايتها  ومدى  منها  الواقعة  ثبوت  وا�ستخال�ض  بينها  والرتجيح  اخل�سوم 
لثبوت الواقعة من امل�سائل التي ت�ستقل بها حمكمة املو�سوع مبناأى عن تدخل 
اأ�سلها الثابت يف  اأ�سباب �سائغة جتد  اأقامت ق�ساءها على  املحكمة العليا متى 

الأوراق
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2011/10/19م

�لطعن رقم 2010/1016م �لمدنية )ب(

محكمة عليا ) دورها(

الأدنى.  املحاكم  لأحكام  التامة  املراقبة  هو  العليا  املحكمة  دور   -
بحيث  تف�سيال  احلكم  اأ�سباب  تو�سيح  الأدنى  املحاكم  على  موؤداه 

تتمكن املحكمة العليا من ب�سط رقابتها.
ودور هذه  ت�سوره،  ال�سيء فرع من  اأن احلكم على  املقرر فقها وق�ساًء  - من 
املحكمة هو املراقبة التامة يف نظر الأحكام ال�سادرة من املحاكم الدنى متى 
الثابت بالأوراق فهناك يت�سنى  اأ�سلها  اأ�سباب �سائغة لها  اأقامت ق�ساءها على 

لها ب�سط رقابتها على �سحة احلكم.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت/�أكتوبر/2011م

�لطعن رقم 2011/20م �سرعي

محكمة مو�سوع ) �سلطتها في �لدعوى(

- ا�ستخال�س الواقعة والنظر يف الأدلة من �سلطة حمكمة املو�سوع. 
�سرطه. اأن تقيم ق�ساءها على اأدلة �سائغة.

حمكمة  به  ت�ستقل  مما  وموازنتها  الأدلة  يف  والنظر  الواقعة  ا�ستخال�ض   -
من  والثابت  �سائغه  واأ�سباب  �سحيحة  اأدلة  على  ق�ساءها  اأقامت  اإذا  املو�سوع 
احلكم املطعون فيه ومن الأوراق املتبادلة بني اخل�سوم اأن احلكم املطعون فيه 
اأبداه  وما  الطرفني  راعى احلالة من كال  القانون حيث  دائرة  مل يخرج عن 

الطاعن ل يعدو اأن يكون جدًل مو�سوعًيا.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2011/10/29م

�لطعن رقم 2011/405م �لمدنية )ب(

�إثبات ) �سلطة محكمة �لمو�سوع(

- تقدير التعوي�س من الأمور التي ت�ستقل بها حمكمة املو�سوع. �سرط 
اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  مبنيا على  التعوي�س  اأن يكون تقدير  ذلك. 

الثابت بالأوراق ومن اأهمها التقارير الطبية.
هذا  اأن  اإل  املو�سوع  حمكمة  به  ت�ستقل  مما  التعوي�ض  تقدير  كان  واإذا   -
اأ�سلها  لها  �سائغة  اأ�سباب  على  التعوي�ض  تقدير  يبنى  باأن  رهني  ال�ستقالل 
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الثابت بالأوراق ومن اأهم هذه الأوراق هو التقرير الطبي الذي حدد ما حلق 
بالطاعن من اإ�سابات ونوعها

------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �ملو�فق 2011/12/31م

�لطعن رقم 2011/373م �ملدنية )ب(

 حمكمة ) حدود �سلطتها يف تقدير �لتعوي�ض(

�سلطة حمكمة املو�سوع يف تقدير التعوي�س ل يجوز ممار�ستها اإل يف 
التعوي�س علة ذلك  حالة عدم وجود ن�سو�س قانونية حتدد مقدار 

عدم جواز الجتهاد عند وجود ن�سو�س حاكمة لتقدير التعوي�س.
اإن مقت�سى تطبيق اأحكام الديات والأرو�ض هو اأن تقوم املحكمة اأوًل بتحديد 
الإ�سابات للتعرف على اأنواعها واأماكنها من اجل�سم واآثارها وثانًيا حتديد ما 
ت�ستحقه كل اإ�سابة ح�سب نوعها واأثرها من التعوي�ض ، فاإن كان مقدًرا وجب 
اللتزام به التزاما �سارًما ، اإذ ل جمال لالجتهاد يف مقداره يف هذه احلالة ، 
واإن مل يكن مقدًرا كان لها �سلطة تقديرية يف حتديده وعلى هذا فاإنه ووفًقا 
ملا ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة اإن ال�سلطة التقديرية فيما يخت�ض بتقدير 
اإل عندما ل توجد ن�سو�ض قانونية  التعوي�ض ل يجوز للمحكمة ممار�ستها 
يف  ال�ساأن  هو  كما  الت�سريعات  هذه  �سنت  ما  فاإذا   ، التعوي�ض  لتقدير  حاكمة 
اأحكام الديات الرو�ض فيجب اللتزام بهذه الأحكام ، وما تر�سيه املحكمة العليا 
من مبادئ ل تكون اإل اجتهادات ق�سائية غاياتها حتقيق العدالة ولذا فهي ل 
ا قانونًيا بقدر ما ت�سفي عليه تف�سرًيا يحقق اأهدافه ، ومن هنا كان  تخالف ن�سً
تطبيق املبادئ رهني بتماثل الوقائع يف الدعوى التي اأقر فيها املبداأ والأخرى 
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التي يراد اإنزال حكم املبداأ عليها ، وترتيًبا على هذا فالقول باأن التعوي�ض من 
اإطالقات حمكمة املو�سوع كمبداأ ل ي�سدق اإل على احلالة التي ل يكون فيها 

تقدير التعوي�ض حمكوًما بن�سو�ض قانونية نافذة .
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت7/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/79م �سرعي

حمكمة مو�سوع) �سلطتها يف �لو�قعة(

حمكمة  به  ت�ستقل  مما  الأدلة  يف  والنظر  الواقعة  ا�ستخال�س   -
املو�سوع. �سرطه. اأن يكون ق�ساوؤها مبنيا على اأ�سباب �سائغة.

حمكمة  به  ت�ستقل  مما  وموازنتها  الأدلة  يف  والنظر  الواقعة  ا�ستخال�ض   -
�سحيحة  اأدلة  على  مبنًيا  ق�ساوؤها  يكون  باأن  م�سروط  ذلك  اأن  اإل  املو�سوع 
درجة  اأول  اأن حكم  الطاعنون  نعاه  الأوراق ومما  والثابت من  �سائغة  واأ�سباب 
خرج على قول �سحيح له دلئل وا�سحه من ال�سريعة الإ�سالمية واأقوال اأئمة 

العلم.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �ملو�فق 28/يناير/2012م

�لطعن رقم 2010/994م �ملدنية )ب(

حمكمة مو�سوع )فهم �لو�قع(

ــ فهم الواقع وتقدير الدليل من اخت�سا�س حمكمة املو�سوع .�سرطه 
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.اأن يكون مبنيا على فهم دقيق للواقع واأ�سباب �سحيحة.
اأنه  اإل  حمكمةاملو�سوع  اخت�سا�ض  من  الدليل  وتقدير  الواقع  فهم  كان  واإن 
اإىل  اأن يكون مبنًيا على فهم �سحيح يتفق والواقع وي�ستند  ي�سرتط يف ذلك 

اأ�سباب �سحيحة توؤهله من حمل احلكم على الوجه ال�سحيح الالئق به.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت12/مايو/2012م

�لطعن رقم 2011/126م �سرعي

- محكمة مو�سوع ) عدم �لرد على دفع جوهري(

- ا�ستقالل حمكمة املو�سوع بتح�سيل الدعوى وتقدير الدليل م�سروط 
باأن يكون التح�سيل مبنيا على تقدير �سحيح للوقائع. خمالفة ذلك 

اأثره نق�س احلكم. مثال. عدم الرد على دفع جوهري. 
- لئن كان حت�سيل الوقائع يف الدعوى وتقدير الدليل والنفقة من اإطالقات 
حمكمة املو�سوع اإل اأنه م�سروط باأن يكون قائًما على حت�سيل وتقدير �سحيح 
وخلفيات  يتفق  ما  على  وحم�سًنا  مبنًيا  احلكم  يكون  واأن  والدليل  للوقائع 

الدعوى .

باأنه قد  املو�سوع  اأمام حمكمة  الطاعن قد طرح  اأن  الثابت  ملا كان ذلك وكان 
وفر ملطلقته واأولده م�سكًنا واأنه يتعني عليها الإنتقال اإليه كما اأنه ل ي�ستطيع 
اأن يزيدها يف النفقة نظًرا ملحدودية دخله ال�سهري املقت�سر على الراتب فقط 
جتارية  واأن�سطة  حفارين  ميتلك  باأنه  لإدعائها  �سحة  ل  واأنه  زعمه  ح�سب 
كما اأن املطعون �سدها قد ردت بعدم قبولها لالنتقال اإىل امل�سكن الذي اأعده 
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عمانًيا  رياًل  ثمانون  قدرة  �سهري  باإيجار  منزًل  ا�ستاأجرت  واأنها  مطلقها 
قريًبا من اأهلها وهذه دفوع جوهرية يجب على املحكمة اأن يتناول حكمها رًدا 
�سريًحا ووا�سًحا على تلك الدفوع والطلبات وملا كان حكمها معيًبا مبخالفة 
القانون وفوق ذلك مل يكن احلكم املطعون فيه املوؤيد ملحكمة اأول درجة حا�سًما 
اأم ل مما  وال�سكنى  للنفقة  �ساملة  بها هل هي  املق�سى  النفقة  تلك  تقييد  يف 
فيه  للق�ساء  ال�ستئناف  ملحكمة  واإعادته  نق�سه  ي�ستوجب  معيًبا  احلكم  جعل 
من جديد بهيئة مغايرة يف اجلزئية املتعلقه بال�سكن وتقدير النفقة فال يجوز 

بحال ف�سلهما لأنهما متالزمان.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 12/مايو/2012م

�لطعن رقم 2011/798م �لمدنية )ب(

محكمة مو�سوع ) �سلطتها في �لدعوى(

�سلطة  الدعوى ومتحي�س دليلها قبول ورف�سا يدخل يف  - فهم واقع 
حمكمة املو�سوع .�سرطه .اأن يكون مبنيا على اأ�سباب �سحيحة موافقة 

لل�سرع والقانون .جمانبته لذلك اأثرها الرف�س.
ا وتقدير  الدليل ومتحي�سه قبوًل ورف�سً الواقع وتقدير  كان فهم  واإن  اإنه   -
باأن  م�سروط  ذلك  اأن  اإل  املو�سوع  حمكمة  �سلطة  �سمن  يف  يدخل  التعوي�ض 
يبنى ذلك على اأ�سباب �سحيحة من الواقع والدليل وتوؤهله تلك الأ�سباب اإىل 
احلمل على الوجه ال�سحيح املوافق لل�سريعة والقانون اأما مع جمانبته لذلك 

فيكون حرًيا بالرف�ض متعيًنا للنق�ض.
------------------------------------
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شهادة شهود
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/11/4م

�لطعن رقم 2006/157م مدني �أولى عليا

�ثبات. �سهادة

البائع ل تقبل �سهادته فيما باعه. علته. كونه �ساحب م�سلحة.

ملحكمة ال�ستئناف الكتفاء باأ�سباب  حمكمة اأول درجة اإذا ما راأت اأن 
تلك الأ�سباب �سحيحة وكافية يف حمل احلكم عليها.

واأما كون املحكمة مل تاأخذ ب�سهادة ال�ساهد البائع الخ   ، فاإن املحكمة اأ�سابت 
�سحيح ال�سريعة ال�سالمية والقانون  النظيف  يف عدم قبولها من عدة وجوه 
اقواها عدم ت�سريح البائع بقيمة املبيع واإمنا كونه عر�ض البيع بتلك القيمة 
وهذه  لي�ست �سهادة البتة ثانيها كونه ذا م�سلحة يف  الدعوى و�ساحب امل�سلحة 

ل تقبل �سهادته اإىل غري ذلك من الأمور التي يطول ذكرها.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/11/12م

�لطعن رقم 2006/204م مدني ثانية عليا

�إثبات. �سهادة 

يف  م�سلحة  له  اأن  ب�سبب  ترد  ل  والأفالج  لالأوقاف  ال�ساهد  �سهادة 
الوقف اأو الفلج . ب�سرط العدالة  . علة ذلك.
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ال�سهود الذين اأدىل بهم الطاعن �سهدوا �سهادة متفقة اأن هذا الوقف للحارات 
فهذه  املكان  نف�ض  ي�سكن يف  ال�ساهد  كان  ولو  ي�سكن هناك  ل  وبع�سهم  ال�ست 
�سهادة للعموم لكون الوقف للعامة ولي�ض �سهادة خ�سو�ض ي�سهد لنف�سه لكن 
بقي تعديلهم فعلى ق�ساة حمكمة ال�ستئناف بنزوى النظر يف عدالة ال�سهود 
من عدمه لأن ال�سهادة يف الوقف والأفالج وغريها الذي ي�سرتك فيها اخلا�ض 
والعام ل ي�سرتط فيها اأن ل يكون ال�ساهد ذا م�سلحة فتكفي اأن يكون من اأهل 
ي�سهدون  بل  ي�سهدون لأنف�سهم  ، فهوؤلء ل  باأنف�سهم  الوقف  اأهل  البلد ومن 
بالعموم وهذا الوقف املتنازع عليه من الأوقاف العمومّية التي ي�سرتك فيها 

ال�سغري والكبري.
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/1/27

�لطعن رقم 2007/270 مدنية ثانية عليا

�سهادة

�سهادة الواحد ل تقبل يف اإثبات احلقوق.
�سهادة الواحد مل تقم بها حجة عند اجلمهور من العلماء وهو الذي جرى به 

العمل قدميا وحديثاً من الرعيل الأول وحتى يومنا هذا.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2009/1/25م

�لطعن رقم 2008/606م مدنية ثانية عليا

�سهادة

ال�سرقة. علته. عدم  اإثبات  بها يف  يوؤخذ  الواحد ل  ال�ساهد  �سهادة 
اكتمال ن�ساب ال�سهادة. على املحكمة تطبيق قاعدة البنية على من 

ادعى واليمني على من اأنكر اإذا مل تقبل ال�سهادة يف الإثبات.
اإىل �ساهد  ا�ستند  املايل املذكور  لإثبات الطاعن ل�سرقة املطعون �سده للمبلغ 
واحد اإل اأن حمكمة املو�سوع مل تاأخذ بها لكونها غري قاطعة اإىل جانب ذلك 
اأو رجل  اأنها مل يكتمل بها الن�ساب ال�سرعي لل�سهادة التي هي �سهادة رجلني 
وامراأتني عدول وبالتايل وترتيباً على ذلك كان على حمكمة املو�سوع طاملا مل 
تاأخذ ب�سهادة ال�ساهد الواحد لكونه مل يكتمل بها الن�ساب ال�سرعي لل�سهادة اأن 
تطبق قاعدة الإثبات » البينة على من ادعى واليمني على من اأنكر » طاملا واأن 

املطعون �سده اأنكر �سرقته للمبلغ املايل املذكور.
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2009/11/8م 

�لطعن رقم 2009/229م مدني عليا

 �سهادة. �سورية

على  تعوياًل  ال�سك  �سورية  مدعي  �سهود  �سماع  عن  املحكمة  التفات 
اإل  األف ريال ل يثبت  الذي تزيد قيمته عن  القانوين  الت�سرف  اأن  
بحق  اإخالل  الإثبات  قانون  من   )41( املادة  اإىل  ا�ستنادًا  بالكتابة 
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الدفاع ، الواجب على املحكمة التحقيق يف ذلك وتوجيه اليمني عند 
عدم اإثبات البينة لذلك .  

واحد  �سبب  اإىل  اإرجاعهما  ميكن  ب�سببني  فيه  املطعون  احلكم  ينعى  الطاعن 
وهو خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه والإخالل بحق الدفاع ويف بيان ذلك 
يقول اإن احلكم املطعون فيه اأخذ بن�ض املادة )41( من قانون الإثبات ال�سادر 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/68م والتي جاء فيها » يف غري املواد التجارّية اإذا 
كان الت�سّرف القانوين تزيد قيمته على األف ريال اأو كان غري حمدد القيمة 
العمل   واأغفل  الخ(   ... وانق�سائه  وجوده  اإثبات  يف  ال�سهود  �سهادة  جتوز  فال 
باملادة رقم )43( من ذات القانون التي اأجازت الإثبات ب�سهادة ال�سهود اإذا وجد 
مانع مادي اأو اأدبي يحول دون احل�سول على دليل كتابي واأن املانع الأدبي هو 
قيام الزوجّية بني الطاعن واملطعون �سدها ومل ترد املحكمة على هذا الدفاع 
ومل تتعر�ض لن�ض املادة )43( وقد ن�ض القرار رقم 28 من الطعن 2004/16 
جل�سة ال�سادر من املحكمة العليا » اإذا اأغفل احلكم املطعون فيه دفاعاً جوهرياً 
اإليها فاإنه يعد ق�سوراً مما  اأن يوؤثر يف النتيجة التي انتهت  ويكون من �ساأنه 

يتعنّي معه نق�ض احلكم«.

اأن  الدعوى جند  اأوراق  على  الطالع  اأنه من خالل  ذلك  �سديد  النعي  وهذا 
الطاعن طلب من حمكمة املو�سوع �سماع �سهوده على ما يدعيه من �سورية 
لها  مديناً  لي�ض  زوجها  اأن  ال�سهود  اأمام  اعرتفت  �سدها  املطعون  واأن  ال�سك 
اأ�سباب حكمها والرد عليه  ب�سيء اإل اأن املحكمة مل تتناول ذلك الطلب �سلب 
�سماع  عليها  كان  احلق  وجه  اإىل  و�سوًل  اإنه  ثم  واجبها  من  ذلك  اأن  واحلال 
على  باليمني  يحكم  ال�سهادة  ثبوت  ذلك ويف حال عدم  والتحقق من  ال�سهود 
املطعون �سدها على اأن ال�سك حقيقي ولي�ض �سكاً �سورياً واأن الطاعن مدين 
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لها باملبلغ املذكور يف ال�سك.

املطعون فيه قا�سر  على ذلك حكمها  اإنها مل تقم بذلك فجاء ترتيباً  وحيث 
الت�سبيب واأ�سحى النعي عليه مقبوًل.

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 20/نوفمبر/2011م

�لطعن رقم 2010/950م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�إثبات : �سهادة 

وترد  ال�سهادة  ومتح�س  ال�سهود  �سهادة  اإىل  ت�ستمع  اأن  املحكمة  على 
بها  الق�ساء  واجبة  تامه  اإنها  اأو  خلل  ال�سهادة  تلك  يف  كان  اإن  عليها 
ي�ستوجب  معيبًا  حكمها  يكون  تفعل  مل  فاإذا  حكمها  يف  ذلك  وتعلل 

نق�سه .
على املحكمة اأن تبحث يف ثبوت امل�ستندات ومدى انطباقها على واقعة الدعوى 
اإن كان يف تلك  ال�سهادة وترد عليها  ال�سهود ومتح�ض  �سهادة  اإىل  ت�ستمع  واأن 
ال�سهادة خلل اأو اإنها تامه واجبة الق�ساء بها وتعلل ذلك يف حكمها فاإن عجز 
لقوله  طلبها  اإن  الآخر  للطرف  اليمني  توجه  اأن  فعليها  الإثبات  عن  املدعي 
يكون  املحكمة  ذلك  تفعل  فلما مل  اأو ميينه«  »�ساهداك  و�سلم  �سلى اهلل عليه 

حكمها معيباً ي�ستوجب نق�سه.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 22/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/720م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�إثبات : �سهادة

الإثبات  من  �سحيحة  قاعدة  على  حكمها  تبني  اأن  املحكمة  على 
اإنها �سائغة يف احلكم لها  و�سروطه واإن تبني حكم ال�سهادة متى راآت 

واأن ترد ال�سهادة متى راأت ال�سهادة اإنها تتعلق مب�سلحة .
اإن نعي الطاعن على احلكم بال�سبب ال�سالف البيان �سديد اإذ على املحكمة اأن 
تبني حكمها على قاعدة �سحيحة من الإثبات و�سروطه واإن تبني حكم ال�سهادة 
متى راآت اإنها �سائغة يف احلكم لها واأن ترد ال�سهادة متى راأت ال�سهادة اإنها تتعلق 
مب�سلحة كما يف احلكم الطعني الذي اأخذ ب�سهادة اأبناء اأحد الورثة واإن كان 
من  لبد  ولكن  عدمها  اأو  بال�سهادة  الأخذ  املو�سوع  حمكمة  اإخت�سا�ض  من 
موقع  تعاين  عليها  اأنها  كما   ، احلكم  قوائم  لأنها  لها  العليا  املحكمة  مراقبة 
اأ�سحاب الإخت�سا�ض من بلدية �سحار واأن تطلب ال�سهود على  النزاع مبعية 
اإن  نف�ض املوقع واإن مل تقم لديها البينة توجه اليمني احلا�سمة على الورثة 
طلبها الطاعن وحتكم بعد ذلك ما ت�سفر عنه البينة اأو اليمني يف �ساأن الآثر 
املرتتب عليه من ف�سخ العقد اأو اإثباته فلما مل تفعل ذلك يكون حكمها معيباُ 

بالق�سور يف الت�سبيب والف�ساد يف الإ�ستدلل .
------------------------------------
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صور ضوئية
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 17/�أكتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/122م �لد�ئرة  �لمدنية )ب(

�سورة �ل�سك

دعوى �سورية ال�سك التي ت�ساندها القرائن ت�سوغ توجيه اليمني على 
منكرها. �سنده . القاعدة »الدليل اإذا تطرق اإليه الحتمال �سقط به 

ال�ستدلل« .

ق�ساء حمكمة ال�ستئناف بتعديل احلكم البتدائي يف ال�سق املتعلق 
املادة )11( من  املحكمة بن�س  ال�سك مل يكن عن جهل من  مب�سمون 
للواقع  �سحيح  فهم  عن  كان  واإمنا  الطاعن  قال  كما  الإثبات  قانون 
والدفع  ال�سك  �سورية  دعوى  يف  الوارد  لالحتمال  وذلك   ، والقانون 

الذي يدفع به املطعون �سده وطلب توجيه اليمني اإىل الطاعن .
وملا كان الأمر كذلك فاإن ق�ساء حمكمة ال�ستئناف بتوجيه اليمني له م�سوغ يف 
ال�سرع ومع ذلك فال ميكن للطاعن اأن يتم�سك بال�سك لأن الدليل اإذا تطرق 
وقائع  من  قرائن  توؤيده  الحتمال  وهذا  ال�ستدلل  به  �سقط  الحتمال  اإليه 
ا اإذا كان املطعون �سده مديناً  الدعوى . وهي رف�ض الطاعن حلف اليمني واأي�سً
للطاعن ملاذا مل ي�ستقطع م�سمون ال�سك من ثمن الأر�ض التي ا�سرتاها منه 

لأن البائع يقر بقب�ض الثمن من الطاعن وم�ستعد لإرجاعه له
------------------------------------



- 126 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

جل�سة يوم �لإثنين �لمو�فق6/20 /2011م

�لطعن رقم 2010/306م ورقم2010/436م عمالي

حجية »�لورقة �لعرفية«

�سور الأوراق العرفية لي�ست لها حجية يف الإثبات اإل مبقدار ما تهدي 
اإىل الأ�سل اإذا كان موجودًا. علة ذلك.عدم حملها توقيع من �سدرت 
عنه والتوقيع بالإم�ساء اأو ب�سمة الأ�سبع اأو ب�سمة اخلتم هو امل�سدر 

القانوين الوحيد لإ�سفاء احلجية على الأوراق العرفية .
الإثبات يف  املادة اخلام�سة ع�سرة من قانون  ملا ن�ست عليه  وفقاً  املقرر قانوناً 
فقرتها الثالثة وما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة اأن �سور الأوراق العرفية 
لي�ست لها حجية ول قيمة لها اإل مبقدار ما تهدي اإىل الأ�سل اإذا كان موجوداً 
فريجع اإليه اأما اإذا كان الأ�سل غري موجود فال �سبيل اإىل الحتجاج بال�سورة 
اإذ هي ل حتمل توقيع من �سدرت عنه والتوقيع بالإم�ساء اأو ب�سمة الأ�سبع 
الأوراق  على  احلجية  لإ�سفاء  الوحيد  القانوين  امل�سدر  هو  اخلتم  ب�سمة  اأو 

العرفية .
------------------------------------
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عبء اإلثبات
جل�سة �ل�سبت 2009/12/12م 

�لطعن رقم 2008/859م مدني عليا

حيازة. عبء �لإثبات

اأنها  احليازة  يف  الأ�سل   . امللكية  �سند  على  مقدمة  الفعلية  احليازة 
توجه  اليمني   . موؤقتة  حيازة  اأنها  مدعي  على  البينة  متلك.  حيازة 

اإىل اخل�سم عند العجز عن البينة .
اإن �سند امللكية الذي يتم�سك به املطعون �سدهم والذي اعتمدت عليه املحكمة 
يف متليك العقار حمل الدعوى للمدعني معار�ض بحيازة املدعى عليهم للعقار 
اأحد لفرتة  اإنكار من  اأو  اعرتا�ض  دون  وم�ستمرة  وهادئة  وهي حيازة ظاهرة 

تزيد على 25عاماً منذ وفاة مورثهم . 

اأن املدعني يدفعون باأن حيازة املدعى عليهم للمنزل لي�ست حيازة   ولكن مبا 
متلك واإمنا كان والدهم يعمل مزارعاً مع والدهم وبحكم هذا العمل اأ�سكنه يف 
املنزل موؤقًتا ثم مات مورثهم وبقي املنزل يف يد الورثة وطالبوهم بالإخالء 
اإل اأنهم رف�سوا وبناء على هذه الدعوى فاإنهم مطالبون بالبينة العادلة الذي 
تثبت دعواهم وت�سهد لهم باأن املنزل هو ملك ملورثهم هو الذي قام ببنائه على 
مورث  لدى  عاماًل  دام  ما  اأي  موؤقتاً  عليهم  املدعى  مورث  �سكنه  واإمنا  اأر�سه 
عليهم  املدعى  اإىل  اليمني  تتوجه  البينة  اإح�سار  عن  عجزوا  فاإن  املدعني 
حمل  املنزل  �سكن  مورثهم  علموا  ما  اأنهم  العلم  ميني  يحلفون  )الطاعنني( 
الدعوى منحة موؤقته كما يدعي املدعون )املطعون �سدهم( فاإن حلفوا ثبت 

حقهم يف ملكية املنزل ومن نكل عن احللف �سقط حقه.
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جل�سة �لأحد 2010/1/24م 

�لطعن رقم 2009/525م مدني عليا

عيب. عبء �إثبات

عبء اإثبات دعوى اطالع امل�سرتي على العيب ور�سائه به على البائع. 
عند تعذر البينة على امل�سرتي اليمني اأنه مل يعلم ومل ير�َس ، احلكم 

بخالف ذلك اأثره نق�س احلكم .
ثبت من الطالع على اأوراق الدعوى اأن الطاعن ا�سرتى منزًل من املطعون 
اأن �سقفه مل يكن  اأنه ات�سح له عند ت�سلمه املنزل  اإل  �سده مبوجب عقد بيع 
باملواد الثابتة طبق اتفاقه مع املطعون �سده )البائع( وعلى اأ�سا�ض ذلك طلب 
ف�سخ البيع اإل اأن البائع لحظ بان الطاعن ا�سرتى املنزل بحالته التي عليها 
اإقامة الدليل فاإن عدمها  البائع ذلك عليه  ور�سي به وعليه فاإنه طاملا ادعى 
فعلى امل�سرتي )الطاعن( اأن يحلف باهلل باأنه ا�سرتى املنزل وهو ل يعلم باأن 
واإن حلف  الثابتة  باملواد  اأن �سقفه  اأ�سا�ض  ا�سرتاه على  ، واإمنا  �سقفه باخل�سب 
الدعوى  ترف�ض  نكل  واإن  البيع  بف�سخ  الدعوى  يف  يف�سل  اليمني  امل�سرتي 

لثبوت البيع . 
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأثنين �لمو�فق 31/ 10 /2011م

�لطعن رقم 2011/55م عمالي

�إثبات

- عبء اإثبات التع�سف يقع على عاتق من يدعيه.
- وحيث اإن اأ�سا�ض الدعوى والتكييف القانوين ال�سليم لها كما �سبق بيانه هو 
الف�سل التع�سفي وكان من املقرر وفقا للقواعد العامة اأن من يدعي التع�سف 
اأطراف  املرافعات بني  ملا ت�سفر عنه  الإثبات تبعا  اأن يثبته وينتقل عبء  عليه 

اخل�سومة.

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 10/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/687م �لمدنية )ب(

�إثبات ) عبء �لإثبات(

عبء اإثبات الواقع يف الدعوى يقع على اخل�سوم. وللمحكمة �سلطة  
عدم  موؤداه.  عليه.  القانون  حكم  واإنزال  الواقع  هذا  وتكييف  فهم 

جواز املجادلة حول حقيقة الوقائع التي ا�ستنبطتها املحكمة. 
التي  الواقعة  اأو  القانوين  الت�سرف  اأي  الواقع هو م�سدر احلق املدعى به  اإن 
اإذ  اخل�سوم  على  يقع  الواقع  هذا  اإثبات  عبء  فاإن  وعليه   ، احلق  هذا  اأن�ساأت 
يرتبط فهمه بالأدلة التي يقدمها اخل�سوم ، ويف هذا املعنى يقول ابن القيم 
يف كتابه »اعالم املوقعني« ، ل يتمكن احلاكم )القا�سي( من احلكم باحلق اإل 
بنوعني من الفهم اأحدهما فهم الواقع وا�ستنباط علم حقيقة ما وقع بالقراآن 
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الواجب  فهم  الثاين  والنوع   ، علًما  به  يحيط  حتى  والعالمات  والأمارات 
اإىل  ي�سري  بذلك  ، وهو  كتابه  به يف  الذي حكم  اهلل  الواقع وهو فهم حكم  يف 
التكييف القانوين للواقع وانزال حكم القانون عليه وباإنزال هذا الفهم على 
احلكم حمل الطعن ومن قبله حمكمة اأول درجة جند اأنها ا�ستنبطت حقيقة 

ما وقع يف �سوء ما قدم لها من اأدلة.
------------------------------------

محررات رسمية
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/4/5م

�لطعن رقم 2006/3م تجاري عليا

�إثبات . م�ستند�ت

الورقة الر�سمية . تعريفها.
ان امل�ستند املذكور تكون له �سفة الورقة الر�سمية ، وهي وفق املقرريف ق�ساء 
هذه املحكمة هي التي يثبت فيها موظف عام اأو �سخ�ض مكلف بخدمة عامة ما 
مت على يديه اأو ما تلقاه من ذوي ال�ساأن ، وذلك طبقاً لالأو�ساع القانونية ويف 

حدود �سلطته واخت�سا�سه.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/5/24م

�لطعن رقم 2007/467م مدنية �أولى عليا  

)1( �سند ر�سمي

 . العام واخلا�س  الر�سمي حجة على طرفيه وعلى خلفهما  ال�سند   -
ول حجة له يف اإ�سقاط حق الغري. 

- ال�سند الر�سمي وهو الذي �سدر من موظف عام خمول له يف اإ�سداره باأمر 
... الخ هو يف ظاهره حجة على طرفيه وعلى غريهما ممن �سمله ذلك  عام 
العقد ول يتلقيا للحق كالوارث وامل�سرتي ومن  ال�سند ولو مل يكن طرفاً يف 
يف حكمهما فاإن حكمهما حكم من تلقيا عنه احلق فاإذا باع �سخ�ض �سرى ذلك 
على وارثه واإذا رهن ثم باع - على قول من اأجاز بيع املرهون قبل فكه - �سرى 
ذلك الرهن على امل�سرتي ولي�ض لأحد منهم اأن يطعن فيه بدعوى الإبطال اإل 
مبوجب �سحيح له وجهه يف العدالة واحلق واإل لو قبلت اأي دعوى يف دح�سه 
التي  املخت�سة  ال�سلطة  اإرادة  و�سقطت  وعدماً  وجوداً  حا�سل  كتح�سيل  ل�سار 
ب�سند  غريه  ملك  يف  اأحد  ت�سرف  اإذا  اأنه  معناه  ولي�ض  ذلك  يف  القوة  اأعطته 

ر�سمي �سقط حق الغري يف ملكّيته هذا ما مل يقل به اأحد. 

)2( �سند ر�سمي

- ال�سند الر�سمي حجيته على الغري التي ل يطعن فيها اإل بالتزوير 
اأمام  وقعت  اأو  املوظف  با�سرها  التي  بها  املدونة  الواقعة  اإثبات  هي 

�سمعه وب�سره . ما عدا ذلك فللغري اإثباته بكافة طرق الإثبات. 
- ال�سند الر�سمي الذي يكون حجة على الغري ول يطعن فيه اإل بالتزوير وهو 
اإثبات الواقعة املدونة بها كونها ثبتت من متعاقديها واإثبات ح�سور �ساهديها 
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وكونها واقعة يف املكان والزمان املبينني يف ال�سند اأما كون ذلك �سحيحاً مطابقاً 
للواقع اأو ل فلالأجنبي احلق املطلق يف اإثبات ذلك بجميع طرق الإثبات ومنها 
�سهادة ال�سهود وما دامت له م�سلحة يف ذلك ، من ذلك يتبني اأن ذات الر�سمّية 
مق�سورة على الوقائع التي تناولها املوظف الر�سمي بب�سره و�سمعه كح�سور 
ال�سند  يف  املبني  الوجه  على  منهم  ذلك  و�سدور  اأمامه  ال�سند  لهم  �سدر  من 
اإىل غري ذلك اأما ما عدا ذلك بكونهم مالكي م�سمونه اأو لغريهم وكونهم ذا 
اأهلّية تامة اأم ل وكون ما �سدر يف ذلك ال�سند �سحيحاً اأو �سورياً وما اإىل ذلك 
فهو خارج عن معنى الر�سمّية اإذ اإن املوظف املخت�ض واإن كان يفرت�ض اأنه اأخذ 
جميع الحتياطات فيما وكل اإليه ل علم له فيما غاب عنه واإمنا اأ�سدر ذلك 

ال�سند بناء على ما ظهر له والغيب هلل وحده.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق  6 /2010/6م

�لطعن رقم 2010/256م �لد�ئرة �لمدنية )ب(

�سورية �لعقد

اإن مل  ماآلها الرف�س  للثابت بالكتابة.  العقد املخالفة  دعوى �سورية 
تثبت ال�سورية اأو يطعن على املحرر بالتزوير.

ما ادعاه الطاعن من اأن مبلغ )4000 ر.ع( اأربعة اآلف ريال ُعماين ثمن البيع 
ُعماين هي  ريال  ر.ع( ثالثمائة  املبلغ هو )300  واأن حقيقة  هو مبلغ �سوري 
املطعم  بيع  ثمن  اأن  على  موؤكًدا  باملطعم  املوجودة  والأغرا�ض  الأثاث  قيمة 
البيع حمرًرا  واأن عقد  بها طاملا  املدعى  ال�سورية  يثبت هذه  �سيء  �سوري ل 
ر�سمًيا مت عن طريق الكاتب بالعدل ومل يطعن الطاعن فيه بالتزوير وبالتايل 
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فهو حجة يعتد بها اإعماًل للمادتني )10 و 11( من قانون الإثبات يف املعامالت 
املدنية والتجارية .

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحــد �لمو�فق2011/2/20م

�لطعن رقم 2010/823م �لد�ئرة �لمدنية )ج(

�سك �سرعي

والإجراءات  القنوات  عرب  امللك  لإثبات  و�سيلة  ال�سرعي  ال�سك 
القانونية ولي�س �سند متلك. التفات املحكمة عن الدفع بعدم مطابقة 

ال�سك للموقع.اأثره. نق�س احلكم.
ال�سك ال�سرعي اأو الإقرار ال�سرعي اإمنا هو و�سيلة لإثبات امللك عرب القنوات 
والإجراءات القانونية التي تتولها وزارة الإ�سكان وفق املر�سوم ال�سلطاين رقم 
الأوراق  يف  والثابت  متلكا.  ولي�ض  اإثبات  دللة  ال�سرعي  فال�سك  )1980/5م( 
اأن املطعون �سده قدم طلبه للتملك جلهات الخت�سا�ض ومل يلحقه بالإقرار 
ال�سرعي اإل موؤخًرا وقد رف�ست الطاعنة باأن ال�سك ال�سرعي حمل الدعوى ل 
يطابق الأر�ض حمل الطلب ح�سب اإفادة جلان �سوؤون الأرا�سي، وكذلك احلال 
مل�ساح الولية ، وقد دفعت الطاعنة بهذا الدفع ابتدائًيا وا�ستئنافًيا دون اأن جتد 
الراأي يف  به وجه  لتغري  العتبار  بعني  لو و�سع  دفع جوهري  ا�ستجابة، وهو 
الدعوى، مما يتعني متحي�سه والوقوف على اأبعاده على �سوء املعطيات التي 

تنتج عن ذلك و�سوًل للقرار ال�سليم يف الدعوى .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 22/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/1م  �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

مح�سر ق�سائي

اإل  فيه  الطعن  يجوز  ل  ر�سمي  م�ستند  يعترب  الق�سائي  املح�سر  اأن 
بالتزوير .

اأما النعي على احلكم املطعون فيه باأ�سباب الطعن �سالفة البيان غري �سديد ، 
وذلك اأن احلكم املطعون فيه رد على هذا ال�سبب رداً �سائغاً له اأ�سله الثابت يف 
الأوراق اإذ رد بقوله »اإن النعي بال�سبب الأول مبخالفة احلكم امل�ستاأنف للمادة 
)170( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية غري �سديد ويف غري حمله ، ذلك 
اأن املح�سر الق�سائي يعترب م�ستند ر�سمي ل يجوز الطعن فيه اإل بالتزوير واأن 
املحكمة مبطالعتها ملح�سر حمكمة اأول درجة مل جتد ما ي�سند اإدعاءاات وكيل 
امل�ستاأنف باأن م�سودة احلكم مل تودع حتى يوم 2010/6/8م مما ل يعدو اأن يكون 

جمرد قول مر�سل ل �سند له من دليل الأمر الذي يتعني معه رف�سه .
------------------------------------
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محررات عرفية
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/3/29م

�لطعن رقم 2005/93م تجاري عليا

�إثبات . م�ستند�ت »ورقة عرفية«

الورقة العرفية تنه�س كدليل اإثبات كاف . �سرطه .  اأن ل  ينكرها 
من �سدرت منه ، اأو يطعن فيها باأى مطعن. 

اإن العقد مو�سوع الدعوى هو ورقة عرفية معدة لالإثبات فهي تنه�ض كدليل 
اإثبات كاف اإذا مل ينكرها من �سدر منه.

مع  الطاعن  بوا�سطة  املقدمة  العقد  ل�سورة  ال�ستئناف  حمكمة  اعتماد  عدم 
عليها  املتفق  امل�ستحقة  الفائدة  ن�سبة  من  بها  ورد  وما  الدعوى  م�ستندات 
بو�ساطة الطرفني ، مل يكن �سائباً اأو مبنياً على القانون ، خا�سة واأن املطعون 
�سدها مل جتحد �سورة العقد ال�سوئية املذكورة املقدمة اأمام  حمكمة املو�سوع 

اأو تطعن فيها باأي مطعن كما �سبق بيانه
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2007/6/30م

�لطعن رقم 2007/221م مدني ثانية عليا

عقد �سوري

فر�ستها  التي  الر�سوم  دفع  تفادي  منه  يراد  الذي  ال�سوري  العقد 
الدولة . اأثره . احلكم ببطالنه وعدم التقيد به.
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اأوراقه باأن الق�سد من ذلك العقد كان تفادي دفع  اإنه وباإقرار الطاعن يف  اإذ 
ر�سوم باهظة للدولة وهذا ال�سبب وحده يجعل العقد ال�سوري اإن وجد خمالفاً 
للقانون وباطال اإذ ل يجوز اإجراء اأي عقد م�سترت و�سري تهرباً من القانون 
ويف حالة حدوث ذلك العقد فاإنه ل يجد من املحكمة اإل الرف�ض وعدم تقييد 

اأي من طرفيه له لأنه يخالف النظام العام للدولة.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2008/11/5م

�لطعن رقم 2008/30م تجاري عليا

عقد “�سوري”

اإرادتهما احلقيقة حتت  اإخفاء  اتفاق طرفني على  ال�سوري  العقد   -
اأنه هو  مظهر كاذب وذلك لغر�س ما يخفيانه عن الغري الذي يعتقد 
اأحد  املتعاقدين وعالنية  اإرادة  �سروطها. احتاد وعنا�سر  احلقيقة. 

العقدين وا�ستنفار الأخر.
- اإن الثابت من جممل ما ت�سمنته الدعوى من م�ستندات ومذكرات ما يقطع 
بوجود ال�سورية اإذ اإن ال�سورية يف حقيقتها اإتفاق طرفني على اإخفاء اإرادتهما 
احلقيقية حتت مظهر كاذب وذلك لغر�ض ما يخفيانه عن الغري الذي يعتقد 
املتعاقدين  اإحتاد   )1 هي  ال�سورية  �سروط  فاإن  هذا  وعلى   ، احلقيقة  هو  اإنه 
العقد  وهو  العقدين معلناً  اأحد  اأن يكون  العقدين مع تعا�سر �سدورها2(  يف 
امل�سترت  العقد  يكون  اأن  دائما  ي�سرتط  ل  اأنه  على  م�سترتاً  والأخر  ال�سوري 

مكتوباً.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لإثنين �لمو�فق6/20 /2011م

�لطعن رقم 2010/306م ورقم2010/436م عمالي

حجية »�لورقة �لعرفية«

�سور الأوراق العرفية لي�ست لها حجية يف الإثبات اإل مبقدار ما تهدي 
اإىل الأ�سل اإذا كان موجودًا. علة ذلك.عدم حملها توقيع من �سدرت 
عنه والتوقيع بالإم�ساء اأو ب�سمة الأ�سبع اأو ب�سمة اخلتم هو امل�سدر 

القانوين الوحيد لإ�سفاء احلجية على الأوراق العرفية .
الإثبات يف  املادة اخلام�سة ع�سرة من قانون  ملا ن�ست عليه  وفقاً  املقرر قانوناً 
فقرتها الثالثة وما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة اأن �سور الأوراق العرفية 
لي�ست لها حجية ول قيمة لها اإل مبقدار ما تهدي اإىل الأ�سل اإذا كان موجوداً 
فريجع اإليه اأما اإذا كان الأ�سل غري موجود فال �سبيل اإىل الحتجاج بال�سورة 
اإذ هي ل حتمل توقيع من �سدرت عنه والتوقيع بالإم�ساء اأو ب�سمة الأ�سبع 
الأوراق  على  احلجية  لإ�سفاء  الوحيد  القانوين  امل�سدر  هو  اخلتم  ب�سمة  اأو 

العرفية .
------------------------------------
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نكول
جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2008/10/18م

�لطعن رقم 2008/27م �سرعي عليا

يمين. نكول

- على املحكمة اإذا تخلف من حدد له جل�سة لأداء اليمني اأن توؤجل 
اأثره.  نكوًل.  الأوىل  التخلف من اجلل�سة  اعتبار  ثانية.  اإىل جل�سة 

نق�س احلكم. 
- الطعن باأ�سبابه املختلفة �سديد ، بيان ذلك اأن احلكم املطعون فيه ا�ستند على 
اليمني،  اأداء  نكوًل عن  التخلف عن موعد اجلل�سة  اعترب  ، حيث  �سبب ظني 
ل�سيما واأن الطاعنني مل يتخلفوا نهائياً واإمنا ح�سروا متاأخرين بفرتة زمنية 
واأن  قولهم  ح�سب  وذلك  الدعوى  حلجز  املحكمة  اإعالن  موعد  عن  ب�سيطة 
اأن  اإرادتهم ولهذا ال�سبب كان على املحكمة  تاأخرهم كان لظروف خارجة عن 
اإن تخلفوا مرة  ثانية تكون قاطعة لعذرهم  اإىل جل�سة  النطق باحلكم  توؤجل 
مما  �سديد  غري  ال�سمني  بالنكول  ق�ساءها  فاإن  تفعل  مل  واإنها  اأما  اأخرى، 

ي�ستوجب نق�ض احلكم والق�ساء فيه من جديد.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت 2010/5/1م

�لطعن رقم 2009/1109م مدني عليا

عقد �لبيع »ت�سحيحه«. يمين

البائع عن  نكول  البيع،  امللكية ي�سحح  بعد �سدور  للبيع  البائع  اإمتام 
اليمني وعدم ردها اإقرار باحلق . �سنده .

اأن البيع قد وقع بني الطرفني بال اإنكار من اأحدهما وقد ت�سلم البائع الثمن 
للم�سرتي عندما  تهنئة  البائع �سدرت منه  اأن  ذلك ومنها  وم�ست مدة على 
�سدر القرار الوزاري بتمليك الأرا�سي ملن كانت يف اأيديهم �سابقاً ومنها عندما 
ميينه  وطلب  امللكية  �سدور  بعد  البيع  له  اأمت  اأنه  البائع  على  امل�سرتي  ادعى 
لقول  البيع  باإمتام  اإقرار  فالنكول  يردها على �ساحبه  اليمني ومل  فنكل عن 
الر�سول �سلي اهلل عليه و�سلم »من مل يحلف على حقه فال حق له« ولأجل ذلك 

قررت املحكمة رف�ض الطعن .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 7/نوفمبر/2010م

�لطعن رقـــــم 2010/278م �لـــد�ئرة �لمدنية )ب(.

�ليمين »�لنكول عن �ليمين«

عليه  املدعى  ح�سور  عدم  املعترب  للحكم  ال�ستئناف  حمكمة  تاأيد 
اليمني  اأو تعر�س  النكول  اأن تناق�س م�ساألة  اليمني نكول دون  لأداء 

على املدعى عليه بعد ح�سوره اأمامها. اأثره. نق�س احلكم. 
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وحيث اإن ما نعاه الطاعن على احلكم املطعون فيه �سديد ذلك لأن اليمني التي 
وجهها املدعي يف غيبة املدعى عليه ل ميكن اأن يحكم بنكرانه ما دام مل يح�سر 
وي�سمع ما عنده من اإقرار اأو اإنكار باحلق املتنازع عليه اأو قبول لليمني اأو رد 
لها ، وكان على حمكمة ال�ستئناف عندما ح�سر لديها الطرفان اأن ت�ستق�سي 
احلق وتتحرى العدل وتناق�ض م�ساألة النكول هذه وتعر�ض اليمني التي طلبها 
املدعي وت�سمع ما عند الطرف الآخر ل اأن توؤّيد حكًما جانبه ال�سواب فت�سيع 
احلقوق ، وبناء على ذلك فاإن هذه املحكمة تتجه اإىل نق�ض احلكم املطعون فيه 

على ح�سب ما �سريد يف املنطوق.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 7/نوفمبر/2010م

�لطعن رقم 2010/306م �لد�ئرة  �لمدنية )ب(

يمين »نكول عن �ليمين«

تكييف العرتا�س على �سيغة اليمني نكول عن اأدائها خطاأ يف تطبيق 
القانون. اأثره. نق�س احلكم. 

يت�سح من الأوراق اأن الطاعن مل يعرت�ض على اأداء اليمني ومل يرف�ض اأداءها 
واإمنا اعرت�ض على ال�سيغة التي حددت لأداء اليمني وهذا حقه القانوين وقد 
اأخطاأت املحكمة حينما قررت باأن ذلك نكول عن اليمني ول يعترب ناكاًل عن 
مكانها  اليمني يف  فاإن  لذا  اإليه  اأن وجهت  بعد  الأداء   يرف�ض  لأنه مل  اأدائها 
وعلى الطاعن اأداوؤها ب�سيغة اليمني ومبحتوى اأنه ا�سرتى من مورث املطعون 
�سده �سراء منجًزا بدون قيد اأو �سرط وبغري �سورية واأنه دفع الثمن للقطع 
املذكورة يف الدعوى الأمر الذي يحتم على هذه املحكمة نق�ض احلكم املطعون 
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جديد  من  فيها  لتحكم  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  اإىل  الدعوى  واإحالة  فيه 
بهيئة مغايرة وبدون ر�سوم وبناء على طلب اخل�سوم وترد الكفالة للطاعن .

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 2011/10/30م

�لطعن رقم 2011/50م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

يمين. �لنكول عن �ليمين.

جمرد غياب املدعى عليه عن اجلل�سة ل يعد نكول عن اليمني. علة 
ذلك. للغائب حجته.موؤداه. اإذا اأذعن لأداء اليمني لعدم بينة املدعي 

ل يلزمه اأكرث من ذلك. 
اأذعن لأداء  اأنه  اإذ للغائب حجته ومبا  الطاعن نكوًل منه  حيث ل يعد غياب 
اليمني لعدم بينة املدعي عماًل بالقاعدة ال�سرعية البينة على املدعي واليمني 
بنق�ض  تق�سي  املحكمة  فاإن  ، وعليه  ذلك  اأكرث من  يلزمه  انكر فال  على من 
بهيئة  فيه  لتحكم  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل  واإعادته  فيه  املطعون  احلكم 

مغايرة وحتلف الطاعن اليمني اإن طلبها خ�سمه فاإن اأداها برئت ذمته 
------------------------------------
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 يمين
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/3/19م

�لطعن رقم 2005/295م مدني �أولى عليا

 �إثبات. يمين

عدم رد املحكمة على طلب توجيه اليمني ق�سور يف احلكم . موؤداه . 
نق�سه ملخالفته القاعدة الفقهية.

 اأن القاعدة الفقهية املاأخوذة من ال�سنة النبوية البينة على من ادعى واليمني 
على من اأنكر فاإنه لزاماً على املحكمة توجيه اليمني على من جتب عليه فاإما 
اأن يوؤدي هذه اليمني اأو يردها على خ�سمه ليوؤديها وعدم الرد على ذلك يعترب 
ق�سوراً حلق باحلكم املطعون فيه ي�ستوجب النق�ض والإحالة من اأجل توجيه 
كان  اإنه  حيث  املحكمة  قبل  من  الأمر  هذا  اإغفال  �سحيحاً  يكن  ومل  اليمني 

ميكن اأن يو�سلها اإىل قرار حا�سم ونهائي يف هذا النزاع.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/4/5م

�لطعن رقم 2006/3م تجاري عليا

 �إثبات . يمين

  ، اإىل خ�سمه   الدليل   الذى يعوزه  اليمني احلا�سمة يوجهها اخل�سم 
ول توجهها املحكمة   . موؤداها  .  الإعفاء من الإثبات . اليمني املتممة 

توجهها املحكمة لتدعيم دليل ناق�س قدمه املدعي.
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اإىل  اإن اليمني احلا�سمة وهي ميني يوجهها اخل�سم اإىل خ�سمه يحتكم بها   
�سمريه حل�سم النزاع ، وهي تعفى من الثبات وهي اإذاً ل توجهها املحكمة وفق 

ما ا�ستند عليه معه ق�ساء املحكمة العليا.

بينما من اجلهة الأخرى جند اأن حمكمة اأول درجة قد وجهت اليمني املتممة 
ملمثل املدعيه لتدعم ما ا�ستقر يف يقينها من حكم ل�سالح املدعية وفق ما قدره 
ار اإليها لتدعيم دليل ناق�ض قدمه  اخلبري ، على اأ�سا�ض اأن هذه اليمني اإمنا ي�سُ
املدعي ، وذكرت حمكمة اأول درجة اأن ممثل املدعية قد قدم كم�ستند لدعواه 
ال�سك ال�سرعي ال�سابق ذكره، واأدى ممثل املدعية اليمني املذكورهوقد انتقدت 
حمكمة ال�ستئناف اأداء اليمني املتممة اأمام حمكمة اأول درجة الذي جاء بوجه 
ل يخالف ال�سواب بينما جلاأت هي اإىل اليمني احلا�سمة ووجهتها للم�ستاأنفه 
اأمامها ) املطعون �سدها الآن ( على نحو غري جائز وفق ما ا�ستقر عليه ق�ساء 

هذه املحكمة كما �سبق بيانه.
------------------------------------

جل�سة يوم �لربعاء �لمو�فق 2006/11/22م

�لطعن رقم 2006/142م تجاري عليا

�إثبات . �ليمين �لحا�سمة

- اليمني احلا�سمة ـ عدم جواز الطعن يف الأحكام ال�سادرة بناًء عليها 
الوقائع  على  الطعن  يرد  ان  ـ  �سرطه  ـ  للقانون  مطابقة  كانت  متى 

مو�سوع احللف ـ موؤداه .  جواز الطعن فيما مل يوؤد ب�ساأنه اليمني.
- على الرغم من اأن املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن الأحكام ال�سادرة بناًء على 
اليمني احلا�سمة ل يجوز الطعن فيها باأي طريقة من طرق الطعن يف الأحكام 
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متى كان توجيهها اأو حلفها اإذ النكول منها مطابقاً للقانون اإل اأن هذا ب�سرط 
اأن تقع اليمني على النحو الذي ت�سمنه ووجهت به.

- فاإن �سحة احللف باليمني احلا�سمة تكون قا�سرة على الواقعة التي كانت 
حماًل للحلف ول متت اإىل ما دونها مما وجهت به اليمني وبالتايل ل يكون 

هناك ما مينع من الطعن يف احلكم على مامل توؤد ب�ساأنه اليمني.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 2006/12/3م

�لطعن رقم 2006/187م مدين ثانية عليا

�ثبات. ميني )رف�سها(

رف�س املدعي ميني خ�سمه بعد عجزه عن اإقامة البينة . اأثره رف�س 
الدعوى.

وحيث اإن الو�سع القانوين اأنه عند توجيه اليمني احلا�سمة اإىل اخل�سم فاإنه 
فاإذا  على من وجهها  يردها  اأو  يحلف  اأن  اإما  اأمرين  اأحد  اخل�سم  اأمام  يكون 
ال�ستئناف  الدعوى وحمكمة  ناكاًل وخ�سر  اعترب  اليمني  يرد  مل يحلف ومل 
اأبدى  الذي  �سده  املطعون  اإىل  اليمني  وجهت  الطاعنني  بّينة  رف�ست  حينما 
ا�ستعداده لأداء اليمني ولكن الطاعنني رف�سا تلك اليمني وهنا اأ�سبح املوقف 
اإليها مل تقبل واليمني مل تقبل  اأن البّينة املقدمة  اأمام تلك املحكمة  وا�سحاً 

اأي�ساً ولي�ض اأمامها �سوى رف�ض الدعوى
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/4/25م

�لطعن رقم 2007/51م تجاري عليا 

�إثبات »يمين حا�سمة«

- اليمني احلا�سمة احتكام من يعوزه الدليل لقول خ�سمه وهى حق 
لكال اخل�سمني . �سلطة القا�سى فى رف�س توجيه اليمني . حالته . اأن 
تكون الوقائع  مو�سوع احللف متعلقة بالدعوى اأو منتجة فيها ، جائز 
قبولها قانونًا، اأن ل يكون فيها خمالفة للنظام العام والآداب ، اأن ل 
�سلطة  الكيد  و  التع�سف  . تقدير  يكون اخل�سم متع�سفًا فى توجيهها 
اأ�سباب  على  ق�ساءها  تقيم  اأن   . �سرطه   . املو�سوع  ملحكمة  تقديرية 

�سائغة. موؤداه . ل تعقيب عليها من املحكمة العليا . 
الذي  احتكام اخل�سم  اليمني احلا�سمة هي  اإن  العامة  للقواعد  املقرر وفقاً   -
يعوزه الدليل على احلق الذي يدعيه لقول خ�سمه حتت وطاأة الق�سم متحماًل 
ما يرتتب علي ذلك من نتائج �سواء بك�سب اأو خ�سارة دعواه ، ويجوز لكل من 
اأنه  اأن يوجه اليمني احلا�سمة اإىل اخل�سم الآخر على  اخل�سمني يف الدعوى 
توجيهها  يف  متع�سفاً  اخل�سم  كان  اإذا  اليمني  توجيه  مينع  اأن  للقا�سي  يجوز 
وموؤدى هذا اأن �سلطة القا�سي يف توجيه اليمني لي�ست قا�سرة على ال�سروط 
ترف�ض  اأن  للمحكمة  بحيث  الإثبات  حمل  الواقعة  يف  امل�ستلزمة  املو�سوعية 
توجيهها اإذا كانت الوقائع التي توجه ب�ساأنها اليمني غري متعلقة بالدعوى اأو 
غري منتجة فيها اأو غري جمدية اأو غري جائز قبول اإثباتها باليمني احلا�سمة 
ملا  اأو  بات  ملا هو ثابت بحكم ق�سائي  باملخالفة  بها  التم�سك  كما هو احلال يف 
�سبق ثبوته باإقرار اخل�سم اأو اإذا كانت خمالفة للنظام العام والآداب ، بل مد 
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القانون رقابة الق�ساء على ا�ستعمال اخل�سم حلقه يف توجيه اليمني احلا�سمة 
بحيث له اأن يرف�ض طلبه بتوجيهها اإذا قدر تع�سفه اأو كيده يف ذلك ، وملحكمة 
احلا�سمة  اليمني  توجيه  كيدية  ا�ستخال�ض  يف  التقديرية  ال�سلطة  املو�سوع 
والتع�سف فيها ذلك مبناأى عن تدخل املحكمة العليا متى اأقامت ق�ساءها على 

اأ�سباب �سائغة . 
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت 2010/1/23م

�لطعن رقم 2009/47م �سرعي عليا

�أدلة. يمين

من  ح�سور  عدم   . خ�سمه  غياب  يف  ال�سخ�س  حتليف  للمحكمة  لي�س 
حددت له جل�سة لأداء اليمني ل يعد نكول اإذا مل يح�سر خ�سمه .

على  اليمني مينع  املحددة حللف  اجلل�سة  املطعون �سدها عن ح�سور  تخلف 
من  حا�سال  التخلف  كان  وملا  ح�سوره  تقدير  على  اخل�سم  حتليف  املحكمة 
اأن  لحتمال  اليمني  عن  بالنكول  املتخلف  على  احلكم  يجوز  فال  الطرفني 
املحلف له قد تنازل عن اأخذ اليمني اأو اأنه ترك اخل�سومة ولهذه العتبارات 
وعلى  اليمني  عن  نكوًل  الطاعن  ح�سور  عدم  املحكمة  هذه  ترى  ل  وغريها 
اليمني  اأخذ  مو�سوع  حول  ال�ستئناف  يف  النظر  حكمها  يف  املطعون  املحكمة 

وردها. 
------------------------------------
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جل�سة �لأربعاء 2010/3/24م

في �لطعن رقم 2009/286م تجاري عليا

يمين

من   ، للمو�سوع  وحا�سمة  حملها  يف  تكون  اأن   ، �سرطها  اليمني  توجيه 
وجهت اإليه ميني يف غري حملها اأن ينازع فيها ويطعن يف احلكم .

والتجارية رقم 2008/68 قد  املدنية  املعامالت  الإثبات يف  املادة 67من قانون 
اأجازت لكل من اخل�سمني يف اأية حالة كانت عليها الدعوى اأن يوجه اليمني 
احلا�سمة اإىل اخل�سم الآخر ، باعتبار اأن مو�سوع اليمني  واقعة يدعيها املدعي 
وينكرها املدعى عليه ويرتتب على ثبوتها حق معني ويجوز اأن يكون هذا احلق 
هو مو�سوع اليمني مبا�سرة ، اإل اأنه يجب يف جميع الأحوال اأن يكون مو�سوع 
اإىل  توؤدي  باأن  للنزاع  وحا�سمة  الدعوى  يف  منتجة  �سخ�سية  واقعة  اليمني 
الف�سل فيه اأو يف دفع مو�سوعي ينهي اخل�سومة كلها اأو فرعا منها ولذلك ل 
يجوز توجيه اليمني عن واقعة ل تدخل يف نطاق الدعوى اأو غري منتجة فيها 
وعلى ذلك يجوز ملن توجه اإليه اليمني اأن ينازع يف توجيهها اإذا كانت الواقعة 
املطلوب حتليفه عليها غري متعلقة بالدعوى اأو غري منتجة فيها واأنه يجوز 
الطعن يف الأحكام ال�سادرة بناء على حلف اليمني اأن النكول عنها متى كانت 
قد وجهت يف غري حالتها اأو على بطالن اإجراءات توجيهها متى ثبت �سحة 

ذلك .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2010/3/23م

�لطعن رقم 2010/388م �لد�ئرة �لتجارية

يمين

من وجه اليمني اإىل خ�سمه فلي�س له الطعن على احلكم. علة ذلك. 
ينح�سم النزاع بتوجيه اليمني. ويعد تنازل وتخليا عن دفوعه.

بالن�سبة  بيانات  التنازل عما عداها من  اليمني احلا�سمة  يرتتب على توجيه 
للواقعة التي ترد عليها فاإذا وجهت اليمني احلا�سمة ومت حلفها فاإنه ينح�سم 
النزاع ويعترب احلكم ال�سادر يف الدعوى بناًء على حلف اليمني احلا�سمة �سواًء 
بقبول الدعوى اأو برف�سها ينال قوة الأمر املق�سي فيه ول يجوز الطعن فيه 
بتحليفه  خ�سمه  �سمري  اإىل  ارتكن  قد  الطاعن  كان  وملا  ذكر  ملا  وترتيًبا  هذا 
عن  وتخليه  تنازله  يعني  وهذا  النزاع  حمل  الواقعة  حول  احلا�سمة  اليمني 
فاإن  ثم  ومن    ، الدعوى  بها  ويدفع  عليها  ي�ستند  كان  التي  الدفوع  تلك  كل 
اأن  كان عليه  واأنه  الدعوى  رفع  املطعون �سده يف  بانعدام �سفة  الطاعن  دفع 
رفعها با�سم ال�سركة ل با�سمه ي�سحى دفًعا قد مت التنازل عنه من قبل الطاعن 

بتوجيه اليمني احلا�سمة للمطعون �سده
------------------------------------
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جل�سة �لأحد 2010/6/13م

�لطعن رقم 2010/4م �إيجار�ت عليا

يمين

�سروطها،  ا�ستوفت  اإن  للخ�سوم  مكفول  حق  احلا�سمة  اليمني  طلب   -
باب  فتح  طلب   . املرافعة  باب  اإغالق  قبل  توجيهها  املحكمة  وعلى 

املرافعة لتوجيه اليمني خا�سع ل�سلطة املحكمة التقديرية . 
- هذا النعي هو نعي غري �سديد ويف غري حمله اإذ يحتج اأن اليمني احلا�سمة 
هي حق مكفول للخ�سوم تطلب يف اأي مرحلة كانت عليها الدعوى ويلجاأ اإليها 
اخل�سم الذي يعوزه الدليل واأن على املحكمة اأن تقبلها وتوجهها طاملا ا�ستوفت 
اأنه وبعد حجز الدعوى  اإىل ذلك  ، وي�سيف  فيها  �سروطها ومل تكن متع�سفاً 
فيها  واكتملت  فيها  التقا�سي  اإجراءات  كامل  ا�ستوفت  قد  اأنها  يعني  للحكم 
املرافعة وانتهى حق الأطراف هنا واأ�سبح حق اإعادة الدعوى للمرافعة هو حق 
خال�ض للمحكمة متار�سه اإن كان هناك ما ي�ستدعي ذلك لتحقيق العدالة ويف 
هذه احلالة عليها اأن ت�سبب وتربر قرارها الذي اتخذته بفتح الدعوى واإعادتها 
اإىل املرافعة مرة اأخرى وباإنزال تلك ال�سوابط واملعايري على الواقعة وما اأثاره 
يناه�سه  ل  والذي  الأوراق  من  الثابت  اخل�سو�ض  هذا  يف  نعي  من  الطاعن 
املرافعة فيها  اكتملت  اأمام حمكمة ال�ستئناف قد  الدعوى  اأن  الطاعن نف�سه 
اإعادة فتحها مرة اأخرى للمرافعة  وحجزتها املحكمة للحكم وبالتايل فاإن يف 
هو حق مكفول للمحكمة لكنها متار�سه اإن كانت لها اأ�سباب مقنعة مبعنى اأنها 

لها �سلطتها التامة يف ذلك متار�سها وفق القانون .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق  20 /2011/2م

�لطعن رقم 2010/501م �لد�ئرة �لمدنية )ج(

�ليمين �لمتممة

اليمني املتممة. �سرط توجيهها. األ يكون يف الدعوى دليل كامل واأل 
تكون الدعوى خالية من اأي دليل

من  اأ�سا�ض  غري  على  جاء  قد  يكون  املتممة  اليمني  توجيه  فاإن  ذلك  كان  ملا 
القانون ذلك اأنه ي�سرتط يف توجيه اليمني املتممة األ يكون يف الدعوى دليل 
كامل واأل تكون الدعوى خالية من اأي دليل ، فامل�ستندات التي قدمها املطعون 
�سده ل ت�سلح اأن تكون دلياًل يف الدعوى قبل الرد على ما اأثارته الطاعنة من 
اأمام حمكمة  الطاعنة  اأثاره ممثل  ما  اإن  امل�ستندات حيث  �سكوك حول  وجود 
بالق�سور  احلكم  يو�سم  عليه  الرد  اإغفال  جوهرًيا  دفاًعا  ي�سكل  ال�ستئناف 

املبطل يف الت�سبيب مما يتعني معه نق�سه . 
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 25/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/150م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�إثبات : يمين

املقرر قانونًا اأن اليمني احتكام اإىل �سمري اخل�سم ملن اعياه الدليل كما 
اأن ملن كانت عليه بينة اأن يطلب ميني خ�سمه ويهدر بينته .

ان الطاعن امل�ستاأنف تقدم مبوجب �سحيفة ا�ستئنافه بطلب اليمني من املدعي 
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ا�سلياً اأن الدين ل يزال باٍق يف ذمته واجابته حمكمة ال�ستئناف لطلبه وح�سب 
املقرر  وانه من  بجل�سة م�ستقلة  وال�سادر  التمهيدي  باحلكم  املحددة  ال�سيغة 
قانوناً اأن اليمني احتكام اإىل �سمري اخل�سم ملن اعياه الدليل كما اأن ملن كانت 
عليه بينة اأن يطلب ميني خ�سمه ويهدر بينته واحلال كذلك يف هذه الدعوى 
اليمني  فطلب  ذلك  لثبات  البينة  عليه  وكانت  الوفاء  ادعى  الطاعن  ان  اذا 
من املدعى عليه انه مل ي�ستلم حقه ح�سب ما حدده بطلبه وملا كان ذلك وكان 
احلكم املطعون فيه قائم على ا�سباب قانونية و�سرعية فاإن الأ�سباب التي اثارها 

الطاعن غري �سديدة وبذلك يكون الطعن مرفو�ض مو�سوعاً .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 1/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/136م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

يمين : �إبطالها

ل يجوز ملن وجه اليمني بعد احللف اأن يطلب ابطال احلكم بحجة اأن 
خ�سمه حلف ميينًا كاذبة.

الفقرة  باأن  الثاين مردود  بال�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  اأن  وحيث 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الإثبات  قانون  من   )76( املادة  من  الثانية 
)2008/68م( تن�ض على اأنه: »ول يجوز للخ�سم اأن يثبت كذب اليمني بعد اأن 
يوؤديها اخل�سم الذي وجهت اإليه اأو ردت عليه« مفاد ذلك اأنه ل يجوز ملن وجه 
اليمني بعد احللف اأن يطلب ابطال احلكم بحجة اأن خ�سمه حلف مييناً كاذبة 
، مما يكون النعي على احلكم املطعون فيه بهذا ال�سبب على غري اأ�سا�ض ، وملا 

تقدم يتعني الق�ساء برف�ض الطعن .
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جل�سة يوم �لأحد 8/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/652م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

بينة. يمين

على  تطبيقها:  خ�سمه.  على  والبينة  الغارم   قول  القول  القاعدة: 
امل�سرتي البينة يف قيمة املبيع وعلى امل�سرتي اليمني فيما قب�سه من 

الثمن.  
املطعون  الطاعن على احلكم  بها  التي نعى  الأ�سباب  فاإن  املو�سوع  ومن حيث 
�سده  املطعون  ا�سرتاها  التي  الأر�ض  ثمن  ب�ساأن  وذلك  �سديد  نعي  فهو  فيه 
من الطاعن فق�ست املحكمة بف�ساد البيع لأنه وقع يف فرتة احل�سر واألزمت 
الطاعن برد الثمن الذي قب�سه من املطعون �سده ومبا اأنهما اختلفا يف مقدار 
للبائع  ودفعها  ُعماين  ريال  اآلف  ب�سبعة  ا�سرتى  اأنه  يقول  فامل�سرتي  الثمن 
والبائع يقول انه باع الأر�ض بخم�سة اآلف ريال ُعماين وهي التي ا�ستلمها من 

امل�سرتي فق�ست املحكمة مبا اأدعاه امل�سرتي وهو املطعون �سده . 

القاعدة  اأن  ومبا  عليه  وطعن  احلكم  بهذا  الطاعن  وهو  البائع  ير�ض  فلم 
ال�سرعية اأن القول قول الغارم وعلى مدعي خالفه البينة فاملحكمة ترى اإعادة 
هذه الدعوى اإىل حمكمة ال�ستئناف ب�سحار لتنظرها بهيئة مغايرة وتطالب 
ودفعها  ريال  اآلف  ب�سبعة  الأر�ض  ا�سرتى  انه  على  بالبينة  �سده  املطعون 
اأدعاه واإن عجزها فعلى الطاعن اليمني  اأتى بها فيحكم له مبا  للطاعن فاإن 
باأنه مل يقب�ض من املطعون �سده اإل خم�سة اآلف ريال ُعماين وهو الثمن الذي 

مت عليه.
------------------------------------



- 153 -

القوانين المدنية

جل�سة يوم �لأحد 11/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/749م  �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

يمين : حا�سمة

الذي  احلق  على  الدليل  يعوزه  الذي  احتكام  هي  احلا�سمة  اليمني 
يدعيه لقول خ�سمه حتت وطاأة الق�سم متحماًل ما يرتتب على ذلك 
اليمني  يوجه  اأن  الدعوى  يف  اخل�سمني  من  لكل  ويجوز  نتائج،  من 
احلا�سمه اإىل اخل�سم الآخر وحمكمة املو�سوع لها ال�سلطة التقديرية 
متى  العليا  املحكمة  تدخل  عن  مبناأى  اليمني  توجيه  ا�ستخال�س  يف 

اأقامت ف�ساءها على اأ�سباب �سائغة .
املقرر وفقاُ للقواعد العامة اأن اليمني احلا�سمة عموماً هي احتكام الذي يعوزه 
الق�سم متحماًل ما  الذي يدعيه لقول خ�سمه حتت وطاأة  الدليل على احلق 
من  لكل  ويجوز   ، دعواه  خ�سارة  اأو  بك�سب  �سواًء  نتائج  من  ذلك  على  يرتتب 
اخل�سمني يف الدعوى اأن يوجه اليمني احلا�سمه اإىل اخل�سم الآخر وحمكمة 
املو�سوع لها ال�سلطة التقديرية يف ا�ستخال�ض توجيه اليمني مبناأى عن تدخل 

املحكمة العليا متى اأقامت ف�ساءها على اأ�سباب �سائغة .

اأن امل�ستندات املقدمة يف الدعوى ناطقة باأن ال�سيء املطلوب التحليف  وحيث 
على عك�ض ثابت ثبوتاً قاطعاً واأن الق�سد من اليمني املتممة هو التعطيل يف 
الدعوى لأن املتممة تكملة لدليل ناق�ض كما هو ثابت يف الفقة ومل يوؤيد دعواه 
مبقابل الإقرار ال�سادر منه للمطعون �سده ومل يناق�سه بدليل على ال�سورية 

مثاًلفاإن رف�ض حمكمة ال�ستئناف لرف�ض اليمني من الطاعن يف حمله
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 10/يونيو/2012م

�لطعن رقم 2012/155م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�إثبات : يمين حا�سمه
قانون  من   )67( املادة  ن�س  بح�سب  للخ�سوم  حق  احلا�سمة  اليمني 
الثبات، ومن لي�س خ�سمًا يف الدعوى فال يجوز قانونًا توجيه اليمني 

احلا�سمة اإليه .
النعي على احلكم املطعون فيه باأ�سباب الطعن �سالفة البيان غري �سديد ذلك 
اأن املادة )239( من قانون الجراءات املدنية والتجارية حددت اأ�سباب الطعن 
وح�سرتها يف خمالفة القانون اأو اخلطاأ يف تطبيقه اأو تاأويله ، اأو وقوع بطالن 

يف احلكم اأو بطالن يف الجراءات اأثر يف احلكم .
فاإن على الطاعن اأن يبني بو�سوح العيب الذي ين�سبه اإىل احلكم اأو اخلطاأ الذي 
يرويه فيه احلكم ومو�سعه واأثره على ق�سائه ، وحيث اأن الطعن مل يوؤ�س�ض 
اخلطاأ  وجه  الطعن  �سحيفة  تبني  مل  اإذ  اإليها  امل�سار  املادة  تقت�سية  ما  على 
ال�سرعي  اأن احلق امل�سمون بال�سك  اأ�س�ض الطعن على  القانون بل  يف تطبيق 
لي�ض للمطعون �سده بل ل�سخ�ض اآخر يدعى ............. وحيث ان الطاعن ل 
ينكر اإن�سغال ذمته باملبلغ املحكوم به فاإن املدعو/ ............... هو و�ساأنه مع 
املطعون �سده ف�ساًل عن الإقرار ال�سرعي جاء �سريحاً يف دللته من اأن املدعى 
، اأو فيما يتعلق  عليه مدين للمدعي باألفني وت�سعمائة وثمانني رياًل عمانياً 
بتوجية اليمني احلا�سمة املدعو/ ............... فاإنه طلب يف غري حمله ذلك 
اأن اليمني احلا�سمة حق للخ�سوم بح�سب ن�ض املادة )67( من قانون الثبات ، 
وملا كان املدعو/ .............. لي�ض خ�سماً يف الدعوى فال يجوز قانوناً توجيه 

اليمني احلا�سمة .



المبادئ الصادرة عن أحكام 
 محكمة القضاء اإلداري

 من عام 2000 �إىل 2012م
بشأن هذا القانون
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 المبادئ الصادرة عن أحكام محكمة القضاء اإلداري
 من عام 2000 إلى عام 2012م

 بشأن هذا القانون

�لمادة )15(

- �سلطة القا�سى الإدارى فى فى تقدير و�سائل الإثبات فى الدعوى 
الإدارية :

وحيث اإنه من امل�ستقر عليه فقهاَ وق�ساًء اأن القا�سي الإداري مبا له من هيمنة 
على �سري اإجراءات الدعوى الإدارية اإمنا ي�ستقل بتقدير و�سائل الإثبات فيها 
وي�سيد قناعته على فح�ض دقيق للم�ستندات املقدمة من اأطرفها �سواء كانت يف 
�سيغة حمررات ر�سمية اأم عرفية وذلك بهدف التو�سل اإىل ا�ستجالء احلقيقة 

يف �ساأن النزاع املعرو�ض عليه .

رقم  ال�ستئناف  يف  امل�ستاأنفني  اأن  املاثل  النزاع  وقائع  م�ساق  من  يبني  وحيث 
)9/269ق.�ض(  ب�سفتهم من �ساكني منطقة اجلبل الأخ�سر تقدموا اإىل جانب 
املدعني )امل�ستاأنف �سدهم( بطلب احل�سول على قطعة اأر�ض جتارية لغر�ض 
اإقامة حمطة لتعبئة الوقود يف املنطقة املذكورة فتمت املوافقة على تخ�سي�ض 
جميعهم  بني  م�سرتكة  ملكيتها  تكون  اأن  على  املحطة  لإقامة  اأر�ض  قطعة 
وعددهم )17( �سخ�ساً ومت مبوجب ذلك اإبرام عقد تاأجري بني وزارة الإ�سكان 
وجمموعة الأ�سخا�ض ال�سبعة ع�سر لقطعة الأر�ض رقم )88( مربع �سيح قطنة 
. وبتاريخ 2004/5/12م  مب�ساحة )3705م2( ل�ستعمالها كمحطة تعبئة وقود 
اأ�سخا�ض بخطاب اإىل نائب  تقدم امل�ستاأنفون �سالفو الذكر وعددهم )6( �ستة 
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وايل نزوى باجلبل الأخ�سر ت�سمن ما ن�سه : » نحن املوقعني اأدناه لي�ست لدينا 
الرغبة يف تاأ�سي�ض حمطة الوقود يف اجلبل الأخ�سر وكنا من �سمن املوؤ�س�سني 
املدرجة اأ�سماءنا يف وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه نتقدم اإليكم بت�سديق على 
التنازل وتوجيه ر�سالتنا اإىل املديرية العامة لالإ�سكان واأ�سماوؤنا كالآتي : ... من 
بعد هذا التنازل غري ملزمني باأي قانون يخ�ض هذا امل�سروع واأن �سركة �سفوة 
يف  امل�سجل  للم�سروع  امللكية  �ساحبة  هي  واخلدمات  للتجارة  الأخ�سر  اجلبل 
وزارة التجارة وال�سناعة » . وعلى اإثر النتهاء من اإقامة املحطة تقدم املدعون 
)امل�ستاأنف �سدهم( ب�سفتهم �سركاء يف �سركة �سفوة اجلبل الأخ�سر للتجارة 
الإ�سكان لتمليكهم  اإىل وزارة  ا�ستثمار املحطة بطلب  القائمة على  واخلدمات 
قطعة الأر�ض �سالفة الإ�سارة اإل اأنها رف�ست ال�سري يف اإجراءات التمليك قبل 

توثيق التنازل مبقت�سى حمرر ر�سمي . 

اإجراءات  يف  ال�سري  برف�ض  �سريح  قرار  اأي  من  الأوراق  اأجدبت  ولئن  وحيث 
يف  الإدارة  جهة  اإليها  ارتكنت  التي  الأ�سباب  معرفة  على  ي�ساعد  قد  التمليك 
رقم  اخلطاب  مطالعة  من  وا�سح  اأنه  اإل  التمليك  لطلب  ال�ستجابة  رف�سها 
)اأ.�ض.ع/�ض/2008/5906م( املوجه من اأمني ال�سجل العقاري اإىل معايل ال�سيخ 
وزير الإ�سكان يف 2008/10/22م اأن قرار الرف�ض ي�ستند اإىل عدم توثيق التنازل 
اأمام اأحد امل�سوؤولني باملديرية العامة لالإ�سكان وتعزز اإ�سرار جهة الإدارة على 
توثيق  املتنازلني  برف�ض  اإفادتها  اإثر  على  التمليك  اإجراءات  ال�سري يف  رف�ض 
تنازلهم على النحو الذي تبتغيه بل برف�سهم الإقرار باأن تنازلهم ي�سمل ملكية 
م�سروع  يف  امل�ساهمة  عن  التنازل  على  اقت�سروا  اأنهم  على  وتاأكيدهم  الأر�ض 

اإقامة املحطة لعدم قدرتهم املادية ولي�ض على ملكية الأر�ض .

وحيث يتجلى من كل ذلك اأن رف�ض ال�سري يف اإجراءات التمليك اإمنا ي�ستبطن 
يف احلقيقة والق�سد رف�ساً حلجية الورقة العرفية التي مل يحاجج املوقعون 
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رقم  ال�ستئناف  يف  النزاع  مقطع  فاإن  ثم  ومن  وجودها  �سحة  يف  عليها 
)9/265ق.�ض( اإمنا ينح�سر يف التاأكد ابتداًء من مدى حجية التنازل املحرر 
مبوجب ورقة عرفية للتحقق اإثر ذلك من مدى �سحة قرار الرف�ض املطعون 

فيه .

والتجارية  املدنية  املعامــالت  يف  الإثبات  قانون  من   )15( املــادة  تن�ض  وحيث 
املحــررات  »تعترب   : اأن  على   )2008/28( رقـــم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سـادر 
العرفية �ســادرة ممن وقعها ما مل ينكر �سراحة ما هو من�سوب اإليه من خط 

اأو اإم�ساء اأو ختم اأو ب�سمة ...«.

وتن�ض املــادة )16( منه على اأن : »ل تكون املحررات العرفية حجة على الغــري 
يف تاريخها اإل منذ اأن يكون لها تاريخ ثابت .

للمحكمة  يجوز  ذلك  ومع   ...- هـ   ... اأ-   : ثابتًا  املحــرر  تاريخ  ويكون 
 .  « التجارية  والأوراق  املخالفات  على  املادة  هذه  تطبق  األ  للظروف   تبعاً 
كما جاء بن�ض املادة )17( من ذات القانون : » تكون للر�سائل املوقع عليها قيمة 

املحرر العريف يف الإثبات ...«.

على  حجة  تكون  اأن  العرفية  الورقة  يف  الأ�سل  اأن  تقدم  مما  ي�ستفاد  وحيث 
الكافة يف كل ما دّون بها فيما عدا التاريخ املعطى لها فال تكون له حجية على 

الغري اإل اأن يكون ثابتاً .

لوزارة  املبلغ  التنازل  خطاب  حمرري  اأن  الأوراق  مطالعة  من  يت�سح  وحيث 
الإ�سكان بوا�سطة نائب وايل نزوى باجلبل الأخ�سر اإمنا يقرون ب�سدوره عنهم 
وتوقيعهم عليه واإن جدالهم انح�سر يف التذرع باأن مق�سدهم من حتريره ل 
ميتد اإىل التنازل عن ملكية الأر�ض ومن ثم فاإن م�سلك جهة الإدارة الراف�ض 
لل�سري يف اإجراءات التمليك ولئن ا�سطبغ بظاهر حر�سها على اأن يتم توثيق 
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اإ�سرارها على  اأن  اإل  ب�ساأنه  يثور  درًء لكل جدال قد  التنازل يف حمرر ر�سمي 
الرف�ض بعلة اأنه ل ميكن العمل بالتنازل اإل با�ستيفاء توثيقه يف حمرر ر�سمي 
ملا  التقيد به قانوناً يغدو خمالفاً  اأن ذلك هو الإجراء الوحيد املقرر  معتربًة 
الإدارة  �ساقته  ما  جممل  ويكون  العرفية  املحررات  حجية  ب�ساأن  بيانه  �سلف 

امل�ستاأنفة ب�ساأن احلكم الطعني خليقاً بالرف�ض .

احلكم  على  )9/269ق.�ض(  رقم  ال�ستئناف  يف  امل�ستاأنفون  ينعاه  ما  اإن  وحيث 
الطعني اإمنا جاء تكراراً ملا دفعوا به اأمام حمكمة اأول درجة من اأن تنازلهم اإمنا 
انح�سر يف التخلي عن امل�ساهمة يف اإن�ساء املحطة ومل ي�سمل التنازل عن ملكية 

الأر�ض .

بني  التمييز  واجب  على  التاأكيد  يف  امل�ستاأنفني  وكيلة  اجتهدت  لئن  وحيث 
التنازل عن امل�ساهمة يف متويل امل�سروع واإقامته والتنازل عن ملكية الأر�ض اإل 
اأن �سحة ذلك الإدعاء جتزم بنفيها �سراحة العبارات الواردة باخلطاب املوجه 
حر�سوا  حيث  الأخ�سر  اجلبل  مبنطقة  نزوى  وايل  نائب  اإىل  موكليها  من 
على مطالبته بتوجيــه تنازلهم اإىل املديريــة العامة لالإ�سكان حتى تكون على 
ال�سابق  اإقامة املحطة على قطعة الأر�ض  بينة بانتهاء كل �سلة لهم مب�سروع 
تاأجريها جلميعهم وغني عن التاأكيد اأن التنازل يف �سيغته �سالفة البيان اإمنا 
اأنه ل يت�سور  يقطع ب�سحة ما انتهت اإليه حمكمة اأول درجة من تاأكيد على 
قيام امل�سروع دون الأر�ض املقام عليها ومن ت�سليم ب�سراحة التنازل على النحو 

امل�سار اإليه مما يتعني معه رف�ض هذا ال�ستئناف اأي�ساً .

وحيث اإنه واإذ ثبت اأن حم�سلة احلكم املاثل اإمنا تلتقي مع النتيجة التي انتهى 
اإليها احلكم امل�ستاأنف فاإنه يكون قد �سدر متفقاً و�سحيح حكم القانون ويكون 
الواقع والقانون  عليه فاقدين ل�سند �سحيح من  املقدمان طعناً  ال�ستئنافان 
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خليقني بالرف�ض .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 265و269ل�سنة9ق. �ض 
�ل�سادر بجل�سة2010/1/4، مج �سنة 2009-2010�ض97(

------------------------------------

�لمو�د )15 و16 و17( 

- �سلطة القا�سى الإدارى فى فى تقدير و�سائل الإثبات فى الدعوى 
الإدارية :

وحيث اإنه من امل�ستقر عليه فقهاَ وق�ساًء اأن القا�سي الإداري مبا له من هيمنة 
على �سري اإجراءات الدعوى الإدارية اإمنا ي�ستقل بتقدير و�سائل الإثبات فيها 
وي�سيد قناعته على فح�ض دقيق للم�ستندات املقدمة من اأطرفها �سواء كانت يف 
�سيغة حمررات ر�سمية اأم عرفية وذلك بهدف التو�سل اإىل ا�ستجالء احلقيقة 

يف �ساأن النزاع املعرو�ض عليه .

رقم  ال�ستئناف  يف  امل�ستاأنفني  اأن  املاثل  النزاع  وقائع  م�ساق  من  يبني  وحيث 
)9/269ق.�ض(  ب�سفتهم من �ساكني منطقة اجلبل الأخ�سر تقدموا اإىل جانب 
املدعني )امل�ستاأنف �سدهم( بطلب احل�سول على قطعة اأر�ض جتارية لغر�ض 
اإقامة حمطة لتعبئة الوقود يف املنطقة املذكورة فتمت املوافقة على تخ�سي�ض 
جميعهم  بني  م�سرتكة  ملكيتها  تكون  اأن  على  املحطة  لإقامة  اأر�ض  قطعة 
وعددهم )17( �سخ�ساً ومت مبوجب ذلك اإبرام عقد تاأجري بني وزارة الإ�سكان 
وجمموعة الأ�سخا�ض ال�سبعة ع�سر لقطعة الأر�ض رقم )88( مربع �سيح قطنة 
. وبتاريخ 2004/5/12م  مب�ساحة )3705م2( ل�ستعمالها كمحطة تعبئة وقود 
اأ�سخا�ض بخطاب اإىل نائب  تقدم امل�ستاأنفون �سالفو الذكر وعددهم )6( �ستة 
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وايل نزوى باجلبل الأخ�سر ت�سمن ما ن�سه : » نحن املوقعني اأدناه لي�ست لدينا 
الرغبة يف تاأ�سي�ض حمطة الوقود يف اجلبل الأخ�سر وكنا من �سمن املوؤ�س�سني 
املدرجة اأ�سماءنا يف وزارة الإ�سكان والكهرباء واملياه نتقدم اإليكم بت�سديق على 
التنازل وتوجيه ر�سالتنا اإىل املديرية العامة لالإ�سكان واأ�سماوؤنا كالآتي : ... من 
بعد هذا التنازل غري ملزمني باأي قانون يخ�ض هذا امل�سروع واأن �سركة �سفوة 
يف  امل�سجل  للم�سروع  امللكية  �ساحبة  هي  واخلدمات  للتجارة  الأخ�سر  اجلبل 
وزارة التجارة وال�سناعة » . وعلى اإثر النتهاء من اإقامة املحطة تقدم املدعون 
)امل�ستاأنف �سدهم( ب�سفتهم �سركاء يف �سركة �سفوة اجلبل الأخ�سر للتجارة 
الإ�سكان لتمليكهم  اإىل وزارة  ا�ستثمار املحطة بطلب  القائمة على  واخلدمات 
قطعة الأر�ض �سالفة الإ�سارة اإل اأنها رف�ست ال�سري يف اإجراءات التمليك قبل 

توثيق التنازل مبقت�سى حمرر ر�سمي . 

اإجراءات  يف  ال�سري  برف�ض  �سريح  قرار  اأي  من  الأوراق  اأجدبت  ولئن  وحيث 
يف  الإدارة  جهة  اإليها  ارتكنت  التي  الأ�سباب  معرفة  على  ي�ساعد  قد  التمليك 
رقم  اخلطاب  مطالعة  من  وا�سح  اأنه  اإل  التمليك  لطلب  ال�ستجابة  رف�سها 
)اأ.�ض.ع/�ض/2008/5906م( املوجه من اأمني ال�سجل العقاري اإىل معايل ال�سيخ 
وزير الإ�سكان يف 2008/10/22م اأن قرار الرف�ض ي�ستند اإىل عدم توثيق التنازل 
اأمام اأحد امل�سوؤولني باملديرية العامة لالإ�سكان وتعزز اإ�سرار جهة الإدارة على 
توثيق  املتنازلني  برف�ض  اإفادتها  اإثر  على  التمليك  اإجراءات  ال�سري يف  رف�ض 
تنازلهم على النحو الذي تبتغيه بل برف�سهم الإقرار باأن تنازلهم ي�سمل ملكية 
م�سروع  يف  امل�ساهمة  عن  التنازل  على  اقت�سروا  اأنهم  على  وتاأكيدهم  الأر�ض 

اإقامة املحطة لعدم قدرتهم املادية ولي�ض على ملكية الأر�ض .

وحيث يتجلى من كل ذلك اأن رف�ض ال�سري يف اإجراءات التمليك اإمنا ي�ستبطن 
يف احلقيقة والق�سد رف�ساً حلجية الورقة العرفية التي مل يحاجج املوقعون 
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رقم  ال�ستئناف  يف  النزاع  مقطع  فاإن  ثم  ومن  وجودها  �سحة  يف  عليها 
)9/265ق.�ض( اإمنا ينح�سر يف التاأكد ابتداًء من مدى حجية التنازل املحرر 
مبوجب ورقة عرفية للتحقق اإثر ذلك من مدى �سحة قرار الرف�ض املطعون 

فيه .

والتجارية  املدنية  املعامــالت  يف  الإثبات  قانون  من   )15( املــادة  تن�ض  وحيث 
املحــررات  تعترب   «  : اأن  على   )2008/28( رقـــم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سـادر 
العرفية �ســادرة ممن وقعها ما مل ينكر �سراحة ما هو من�سوب اإليه من خط 

اأو اإم�ساء اأو ختم اأو ب�سمة ... » .

وتن�ض املــادة )16( منه على اأن : » ل تكون املحررات العرفية حجة على الغــري 
يف تاريخها اإل منذ اأن يكون لها تاريخ ثابت . ويكون تاريخ املحــرر ثابتاً : اأ- 
األ تطبق هذه املادة على  ... هـ -... ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف 

املخالفات والأوراق التجارية » . 

كما جاء بن�ض املادة )17( من ذات القانون : » تكون للر�سائل املوقع عليها قيمة 
املحرر العريف يف الإثبات ... » .

على  حجة  تكون  اأن  العرفية  الورقة  يف  الأ�سل  اأن  تقدم  مما  ي�ستفاد  وحيث 
الكافة يف كل ما دّون بها فيما عدا التاريخ املعطى لها فال تكون له حجية على 

الغري اإل اأن يكون ثابتاً .

لوزارة  املبلغ  التنازل  خطاب  حمرري  اأن  الأوراق  مطالعة  من  يت�سح  وحيث 
الإ�سكان بوا�سطة نائب وايل نزوى باجلبل الأخ�سر اإمنا يقرون ب�سدوره عنهم 
وتوقيعهم عليه واإن جدالهم انح�سر يف التذرع باأن مق�سدهم من حتريره ل 
ميتد اإىل التنازل عن ملكية الأر�ض ومن ثم فاإن م�سلك جهة الإدارة الراف�ض 
لل�سري يف اإجراءات التمليك ولئن ا�سطبغ بظاهر حر�سها على اأن يتم توثيق 
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اإ�سرارها على  اأن  اإل  ب�ساأنه  يثور  درًء لكل جدال قد  التنازل يف حمرر ر�سمي 
الرف�ض بعلة اأنه ل ميكن العمل بالتنازل اإل با�ستيفاء توثيقه يف حمرر ر�سمي 
ملا  التقيد به قانوناً يغدو خمالفاً  اأن ذلك هو الإجراء الوحيد املقرر  معتربًة 
الإدارة  �ساقته  ما  جممل  ويكون  العرفية  املحررات  حجية  ب�ساأن  بيانه  �سلف 

امل�ستاأنفة ب�ساأن احلكم الطعني خليقاً بالرف�ض .

احلكم  على  )9/269ق.�ض(  رقم  ال�ستئناف  يف  امل�ستاأنفون  ينعاه  ما  اإن  وحيث 
الطعني اإمنا جاء تكراراً ملا دفعوا به اأمام حمكمة اأول درجة من اأن تنازلهم اإمنا 
انح�سر يف التخلي عن امل�ساهمة يف اإن�ساء املحطة ومل ي�سمل التنازل عن ملكية 

الأر�ض .

بني  التمييز  واجب  على  التاأكيد  يف  امل�ستاأنفني  وكيلة  اجتهدت  لئن  وحيث 
التنازل عن امل�ساهمة يف متويل امل�سروع واإقامته والتنازل عن ملكية الأر�ض اإل 
اأن �سحة ذلك الإدعاء جتزم بنفيها �سراحة العبارات الواردة باخلطاب املوجه 
حر�سوا  حيث  الأخ�سر  اجلبل  مبنطقة  نزوى  وايل  نائب  اإىل  موكليها  من 
على مطالبته بتوجيــه تنازلهم اإىل املديريــة العامة لالإ�سكان حتى تكون على 
ال�سابق  اإقامة املحطة على قطعة الأر�ض  بينة بانتهاء كل �سلة لهم مب�سروع 
تاأجريها جلميعهم وغني عن التاأكيد اأن التنازل يف �سيغته �سالفة البيان اإمنا 
اأنه ل يت�سور  يقطع ب�سحة ما انتهت اإليه حمكمة اأول درجة من تاأكيد على 
قيام امل�سروع دون الأر�ض املقام عليها ومن ت�سليم ب�سراحة التنازل على النحو 

امل�سار اإليه مما يتعني معه رف�ض هذا ال�ستئناف اأي�ساً .

وحيث اإنه واإذ ثبت اأن حم�سلة احلكم املاثل اإمنا تلتقي مع النتيجة التي انتهى 
اإليها احلكم امل�ستاأنف فاإنه يكون قد �سدر متفقاً و�سحيح حكم القانون ويكون 
الواقع والقانون  عليه فاقدين ل�سند �سحيح من  املقدمان طعناً  ال�ستئنافان 
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خليقني بالرف�ض .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئنافين رقمي 265و269ل�سنة9ق. �ض 
�ل�سادر بجل�سة2010/1/4، مج �سنة 2009-2010�ض97(

------------------------------------

�لمادتين )24 و25( 

حلقته  اإذا  الإثبات  فى  امل�ستند  قيمة  تقدير  فى  املحكمة  �سلطة   -
عيوب مادية اأو ثبت لديها بطالنه 

جل�سة  مبح�سر  اأفاد  الإدارية  اجلهة  عن  احلا�سر  كان  ولئن  اإنه  حيث  من 
2008/10/22م على ما وجهته اإليه املحكمة من �سوؤال عما اإذا كان يكيف الردود 
الواردة يف مذكرة الوزارة بالدفع بالتزوير باأن ذلك ل يعد دفعاً بالتزوير ، فاإن 
ذلك واإن كان يعـد تنازل من جهة الإدارة عن الدفع بالتزوير اأو اتخاذ اإجراءاته 
، اإل اأنه ل يعد ت�سليما من اجلهة الإدارية ب�سحة هذا امل�ستند يف جمال الإثبات 
، وهو ما يكون معه للمحكمة �سلطة بيان مدى �سالمته - باعتباره الفا�سل يف 
الدعوى - وذلك يف �سوء ما ن�ست عليه املادة )24( من املر�سوم ال�سلطاين رقم 
)2008/68( باإ�سدار قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية والتي تن�ض 
الك�سط واملحو والتح�سري وغري  اأن تقدر ما يرتتب على  » للمحكمة  اأن  على 
ذلك من العيوب املادية يف املحرر من اإ�سقاط قيمته يف الإثبات اأو اإنقا�سها ...«.

: »يجوز للمحكمة ولو مل  اأن  املر�سوم والتي تن�ض على  واملادة )35( من ذات 
يطعن اأمامها بالتزوير - اأن حتكم برد اأي حمرر وبطالنه اإذا ظهر لها بجالء 
اأن  اأنه مزور ويجب عليها يف هذه احلالة  الدعوى  اأو من ظروف  من حالته 

تو�سح يف حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك«. 
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 ومفاد هذه الن�سو�ض اأن للمحكمة �سلطة تقدير قيمة امل�ستند يف الإثبات حال 
و�سمه باأحد العيوب املادية من ك�سط اأو حمو اأو حت�سري كما لها رد اأي حمرر اأو 
بطالنه اإذا بدى لها من ظروف الدعوى والقرائن امل�ستنتجة من اأوراقها اأنه 
مزور حتى ولو مل يطعن اأمامها بتزويره ودون حاجة اإىل تتبع واقعة التزوير 

اأو فاعلها.

وباإنزال ذلك على واقعات النزاع املاثل ، فاإنه ملا كان الثابت من مطالعة �سهادة 
اإثبات ملكية الأر�ض حمل التداعي اأنه يوجد ك�سط وا�سح بالعني املجردة مبربع 
امل�ساحة وتعديلها اإىل )783(م2 وكذلك برقم الإي�سال الرقم الثاين من الي�سار 
بتعديله اإىل رقم )5( والرقم الأخري منه بتعديله اإىل رقم )5( وكذلك التاريخ 
بتعديل ال�سنة من )84( اإىل )85( وهو ما يدلل يف جمال الإثبات يف الدعوى 
بعدم �سحة هذا امل�ستند لإثبات امللكية ، ويع�سد من ذلك ما هو ثابت من اأورق 
اأية خلفيات  اأن القطعة حمل النزاع لي�ست لها  الدعوى ورد جهة الإدارة من 
با�سم املدعي لدى جهة الإدارة ، وعلى نحو ما اأكده اأمني ال�سجل التجاري اإىل 
الأوىل  منح قطعتني  �سده  امل�ستاأنف  اأن  من  1995/10/16م  الوزير يف  معايل 
العقبة  اإىل )415م2( مبنطقة طوي  زيدت  بغر�ض جتاري مب�ساحة )348م2( 
)نزوى  الطوق  مبنطقة  جتاري  �سكني  بغر�ض  )600م2(  مب�ساحة  والثانية   ،
بالتغيري يف  وقام  الأوىل  للقطعة  ملكيتني  با�ست�سدار عدد  قام  واأنه  �سناو(   -
اأحدهما يف بيان امل�ساحة لتكون )783م2( بدًل من )348م2( ويف رقم الإي�سال 
لي�سبح )1569835( بدًل من) 1269830( والتاريخ ليكون )1985/4/21م( بدًل 
من 1984/4/21م( . وقد اأكدت دائرة ال�سوؤون املالية بالوزارة اأن الإي�سال رقم 
)1569835( مل ي�سدر عن عام )1985( بداأ هذا العام من رقم )1743251( اإىل 
اأول درجة من ترجيح  اأمام حمكمة  اأكده اخلبري املنتدب  )1776150( وهو ما 
اإمكانية التالعب بن�سخة الر�سم امل�ساحي املرقم 69/85 لقطعة الأر�ض م�ساحة 
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)600م2( حيث جلعلها تبدو للقطعة الثالثة حمل النزاع لوجود تطابق بالتاريخ 
وت�سابه يف مو�سع الكلمات بني الر�سمني امل�ساحيني للقطعتني �سالفتـي الذكـر 
وما جــاء بالر�سـم املـ�ساحي من اأنهـا تبـعد عـن ال�سـارع العام )75م2( بينـما هي 
يف الـر�سم تقع خـلف القطعة املظللة مبا يوجب اأن تكون امل�سافة اأكرب من ذلك 
امللكية  م�ستند  ت�ستبعد  املحكمة  فاإن  قرائن  ذكره من  �سبق  ما  على  وترتيباً   .
لالأر�ض حمل النزاع من جمال اإثبات ملكية امل�ستاأنف �سده لهذه الأر�ض ، واإذ 
كان احلكم املطعون فيه وقد ق�سى ل�سالح امل�ستاأنف �سده معتمدا على �سحة 
بيانه  ال�سالف  النحو  تعديالت  عليه من  اأدخل  ما  اإىل  نظر  دون  امل�ستند  هذا 
والتي تبدو وا�سحة بالنظر اإليها بالعني املجردة ،  فاإنه يكون قد �سدر فاقداً 
اإلغاوؤه والق�ساء جمددا برف�ض  ل�سنده ال�سحيح من الواقع والقانون متعينا 

الدعوى.

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 19 ل�سنة 9  ق �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2009/3/23 ، مج �سنة 2008-2009 �ض282 (

------------------------------------





الفتاوى الصادرة من وزارة 
 الشؤون القانونية

 من عام 2000 �إىل 2012م
بشأن هذا القانون
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 الفتاوى الصادرة من وزارة الشؤون القانونية
 من عام 2000 إلى 2012م

بشأن هذا القانون

فتاوى المادة رقم )55(

املادة )55( من قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطانى رقم )2008/68( تن�ض على اأن " الأحكام التي حازت حجية الأمر 
دليل  قبول  ، ول يجوز  فيه من احلقوق  فيما ف�سلت  تكون حجة  به  املق�سي 
ينق�ض هذه احلجية ، ولكن ل تكون لتلك الأحكام هذه احلجية اإل فى نزاع 
قائم بني اخل�سوم اأنف�سهم .... " ومقت�سى ذلك اأن حجية الأحكام الق�سائية 
َمن  اإىل  تتعدى  ول  فقط  اخل�سومة  اأطراف  على  قا�سرة  ن�سبية  حجية  هي 
�سالف  املعرو�سة حالته مل يكن طرفاً فى احلكم  اأن  الثابت  ، وملا كان  �سواهم 
الذكر فاإنه بالتايل ل ينطبق عليه ول ي�ستفيد منه ، وهو و�ساأنه فى الإلتجاء 

اإىل الق�ساء.

لذلك انتهى الراأى اإىل عدم جواز تطبيق حكم حمكمة الق�ساء الإداري امل�سار 
اإليه على حالة املوظف املذكور .

فتوى و �ض ق رقم /م و/2008/1991/1/8 بتاريخ 2008/12/22م 
------------------------------------





قانون
اإلجراءات المدنية 

والتجارية





المبادئ الصادرة عن أحكام 
 المحكمة العليا

 من عام 2006 �إىل 2012م
 بشأن هذا القانون
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 المبادئ الصادرة عن أحكام المحكمة العليا
 من عام 2006 إلى عام 2012م

 بشأن هذا القانون

إحالة
جل�سة يوم �لأربعاء�لمو�فق 2011/1/12م

�لطعن رقم 2010/199م �لد�ئرة �لتجارية

�إحالة »�لحكم �لمنقو�ض«

يجب على املحكمة املحال اإليها  احلكم املنقو�س اتباع حمكمة النق�س 
يف امل�ساألة القانونية التي ف�سلت فيها. يف غري امل�ساألة التي ف�سلت فيها 
حمكمة النق�س للمحكمة املحال اإليها حق حت�سيل فهم جديد لواقع 

الدعوى ولو خالف ما �سبق لها حت�سيله.  
واإحالة  فيه  املطعون  نق�ض احلكم  اأنه عند  املحكمة  املقرر يف ق�ساء هذه  من 
الدعوى اإىل حمكمة الإحالة للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة يكون من 
واجب حمكمة الإحالة اتباع حمكمة النق�ض يف امل�ساألة القانونية التي ف�سلت 
فيها واكت�ساب حكم النق�ض حجية ال�سيء املحكوم فيه يف امل�سائل التي بت فيها  
جديد  فهم  حت�سيل  اإليها  املحال  املحكمة  حق  من  يكون  هذا  بعد  من  ولكن 
اأن  اإل  اأن ح�سلته منه ول يقيدها يف هذا  لواقع الدعوى ولو خالف ما �سبق 

تتبع حكم النق�ض يف امل�ساألة القانونية التي ف�سل فيها . 

------------------------------------
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جل�سة يوم �لثالثاء �لـمو�فق 2011/6/28م

�لطعن رقم 2010/441م �لد�ئـرة �لتجــارية

�إحالة » �إحالة �لدعوى«

من  فيها  لتحكم  اأ�سدرتها  التي  املحكمة  اإىل  الدعوى  اأحيلت  اإذا  1ـ 
تتبع حكم  اأن  الدعوى  اإليها  اأحيلت  التي  املحكمة  جديد حتتم على 

املحكمة العليا يف امل�ساألة القانونّية التي ف�سلت فيها.
موؤدى هذه املادة اأّنه اإذا نق�ض احلكم املطعون فيه واأحيلت الدعوى اإىل املحكمة 
التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب اخل�سوم فاإّنه يتحتم على 
امل�ساألة  يف  النق�ض  حمكمة  حكم  تتبع  اأن  الدعوى  اإليها  اأحيلت  التي  املحكمة 
هذه  مبوجب  القانون  يحرمه  وما  املحكمة  هذه  فيها  ف�سلت  التي  القانونّية 
التي  امل�ساألة  يف  النق�ض  حمكمة  راأي  خمالفة  هو  الإحالة  حمكمة  على  املادة 
ف�سلت فيها واأّن حكم حمكمة النق�ض يحوز حجّية ال�سيء املحكوم فيه يف حدود 
الدعوى  نظر  اإعادة  عند  الإحالة  حمكمة  على  وميتنع  فيها  بت  التي  امل�ساألة 
امل�سا�ض بهذه احلجّية ويتعنّي عليها اأن تق�سر نظرها على مو�سوع الدعوى يف 

نطاق ما اأ�سار اإليه احلكم الناق�ض
------------------------------------
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إختصاص
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/3/18م

�لطعن رقم 2005/142م مدني ثانية عليا

�خت�سا�ض

-اجلهة املخت�سة للف�سل يف املنازعات املتعلقة بالأرا�سي هي املحاكم 
القرار  اأن ل يكون اخل�سم قد جلاأ للطعن على  البتدائية. �سريطة 

اأمام حمكمة الق�ساء الإداري.
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الق�سائية  ال�سلطة  قانون  �سدور  بعد   -
1999/90م اأ�سبحت املحاكم البتدائية هي اجلهة املخت�سة للف�سل يف املنازعات 
املتعلقة بالأرا�سي وهو مان�ست عليه املادة 2 من املر�سوم املذكور.  �سريطة اأن ل 

يكون اخل�سم قد جلاأ للطعن على القرار اأمام حمكمة الق�ساء الإداري.

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/3/19م

�لطعن رقم 2005/225م مدني �أولى عليا

�خت�سا�ض

اأمر  هو  العادي  الق�ساء  يف  املختلفة  الدوائر  بني  الق�سايا  توزيع   -
تنظيمي داخلي و لي�س توزيعًا لالخت�سا�س .عدم مراعاة التوزيع بني 

الدوائر ل يجوز الطعن فيه بعدم الخت�سا�س نوعيًا.
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- من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأنَّ امل�سرع العماين مل ياأخذ بنظام املحاكم 
ومل  �سمولياً  املحاكم  اخت�سا�ض  جاء  بل  العادي  الق�ساء  جهة  يف  املتخ�س�سة 
ي�ستثن اإل اخل�سومات الإدارية وفق املادة )8( من قانون ال�سلطة الق�سائية ومل 
يخ�س�ض القانون دائرة معّينة لنظر دعاوى معّينة وعليه فينعقد الخت�سا�ض 
ملختلف الدوائر باملحكمة املعنّية وفق الخت�سا�ض القيمي والنوعي املحدد يف 
الق�سايا  توزيع  واأن  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من  الثاين  الف�سل 
واإن  اأمر تنظيمي داخلي  العادي وهو  الق�ساء  الدوائر املختلفة من جهة  بني 
كان توزيعاً بح�سب نوع الق�سايا فاإنه لي�ض توزيعاً لالخت�سا�ض فالخت�سا�ض 
يكون للمحكمة ولي�ض للدائرة لذا فاإن جزاء عدم مراعاة التوزيع بني الدوائر 
الق�سايا يف  بنوع معني من  املخت�سة  الدوائر  لأن  الخت�سا�ض  بعدم  يكون  ل 
املحكمة البتدائية اأو يف ال�ستئنافية اإمنا تبا�سر وليتها النوعّية تاأ�سي�ساً على 
الخت�سا�ض  بعدم  ق�سائها  يف  الطعن  يجوز  ل  ثم  ومن  اإداري  داخلي  تنظيم 

النوعي.

------------------------------------

جل�سة �ل�سبت 2009/12/26م 

�لطعن رقم 2009/134م مدني عليا

�خت�سا�ض. �ل�سلك �لدبلوما�سي

واملدنية  اجلنائية  الدعاوى  بنظر  خمت�سة  غري  ال�سلطنة  حماكم 
لهم  كانت  وان  الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  على  املرفوعة  والإدارية 
اإقامة على اأرا�سيها . ا�ستثناوؤهم من املادة )29( من قانون الإجراءات 
الدبلوما�سية  للعالقات  فيينا  اتفاقية  مبوجب  والتجارية  املدنية 
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1961م.
ورغم اأن ن�ض  املادة )29( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية اأعطى املحاكم 
الُعمانية اخت�سا�ض نظر الدعاوى التي ترفع على غري الُعماين الذي له حمل 
القانون  الن�ض ن�ض عام قيده ن�ض خا�ض وملا كان  اإن هذا   ، بال�سلطنة  اإقامة 

اخلا�ض يقيد العام . 

الدبلوما�سية  اتفاقية فينا للعالقات  ُعمان قد �سادقت على  �سلطنة  اإن  حيث 
 ، ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  اأي�ساً  عليها  �سادقت  التي  الدول  ومن   1961
الدبلوما�سي  املبعوث  » يتمتع   : اأنه  املادة )31( من التفاقية على  وقد ن�ست 
 ، لديها  املعتمد  للدولة  اجلنائي  بالق�ساء  يتعلق  فيما  الق�سائية  باحل�سانة 

وكذلك فيما  يتعلق بق�سائها املدين والإداري اإل يف احلالت امل�ستثناة . 

اإن ال�سفارة هي املمثل الدبلوما�سي لبلدها يف البلد امل�سيف وهي امتداد لبلدها 
ويقوم على ت�سريف اأعمال ال�سفارة البعثة الدبلوما�سية وعلى راأ�سها ال�سفري 
فاإذا كان املنزل مو�سوع الدعوى متت اإيجارته لي�سغله �سفري جمهورية ال�سني 
الدول  بني  العالقات  لأن  ذلك   .. احل�سانة  له  يحقق  اإليه  امل�سار  الن�ض  فاإن 
البعثات  قوانينها على  ا�ستثناء تطبيق  وارت�ست  الدول  قدرتها  اأهدافاً  حتقق 

الدبلوما�سية . 

قبول  يعني  ل  رده  وتقدمي  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  ال�سفارة  ممثل  ظهور  اإن 
بحق  مت�سكها  اأجل  من  كان  ممثلها  مثول  اإن  بل  الدعوى  لنظر  الخت�سا�ض 
احل�سانة الدبلوما�سية املقرر يف التفاقية اآنفة الذكر والقول بغري ذلك يقود 
اإىل اأمور قد توؤثر يف العالقات الدبلوما�سية بني الدول فال�سري يف اإجراءاته قد 
يوؤدي اإىل رف�سها اأو احلكم بكل اأو ببع�ض الطلبات املقدمة وي�ستتبع هذا تنفيذ 

احلكم وما يوؤدي اإليه من تعر�ض �سفري الدولة لإجراءات التنفيذ املعلومة . 
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جل�سة �ل�سبت 2010/2/13م 

�لطعن رقم 2009/920م مدني عليا

�خت�سا�ض »محلي«

ينعقد الخت�سا�س يف بيع العني املنفذ عليها للمحكمة التي تقع العني 
من  املحكمة  تبديه   . العام  بالنظام  يتعلق  الخت�سا�س   . نطاقها  يف 

ذات نف�سها .
العني املنفذ عليها قرار البيع تقع يف ولية �سنا�ض لذا فاإن الخت�سا�ض ينعقد 
ملحكمة �سنا�ض ولي�ض حمكمة �سحار وهو من النظام العام وتق�سي به املحكمة 
من تلقاء نف�سها ولو مل يرثه اخل�سوم ورد املحكمة على هذا ال�سبب وهو القول 
بالتبعية جاء يف غري حمله لأن ن�ض املادة امل�سار اإليه يتعلق باأمر اآخر ياأتي يف 
العامة وغريها  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الدولة  اأجهزة  على  تقام  التي  الدعاوى 
ولي�ض  اجلهات  بتلك  املتعلقة  املنازعات  يف  وذلك  العتبارية  ال�سخ�سيات  من 
دون  ال�سبب  بهذا  احلكم  لنق�ض  تكتفي  املحكمة  فاإن  لذا  العقارية  بالدعاوى 

ذكر باقي الأ�سباب .

------------------------------------
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جل�سة �لأحد 2010/6/13م

�لطعن رقم 2010/4م �إيجار�ت عليا

�خت�سا�ض

- تنظيم الدوائر داخل املحكمة �ساأن داخلي خمالفته ل يوؤثر على 
الخت�سا�س ، الدائرة الثالثية خمت�سة بدعوى الإيجارات اأن زادت 

قيمتها عن �سبعني األًفا . 
العمومية  اجلمعية  تتخذه  داخلي  �ساأن  هو  املحكمة  لدى  الدوائر  حتديد   -
الذي  النوعي  فاإنه واحلال كذلك ل يرتتب عليه عدم الخت�سا�ض  وبالتايل 
يثريه الطاعن هذا من جهة ، ومن جهة اأخرى فاإن املطالبات التي ت�سمنتها 
الدعوى الأ�سلية والدعوى الفرعية هي تفوق األـ 70.000 ر.ع خالفاً ملا �ساقه 
األف  خم�سمائة  بلغت  قد  الفرعية  دعواه  يف  لوحده  مطالبته  اإن  اإذ  الطاعن 
ريال ُعماين وهي وحدها تكفي لنعقاد الخت�سا�ض للمحكمة البتدائية التي 
هذا  عن  تلتفت  وبالتايل  فيه  املطعون  احلكم  قبل  من  املوؤيد  احلكم  اأ�سدرت 

الدفع .

------------------------------------
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جل�سة يوم �لإثنين �لمو�فق11/�أكتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/108م ورقمي 1و2010/62م عمالي

�خت�سا�ض قيمي

فرد  قا�س  من  امل�سكلة  البتدائية  للمحكمة  القيمي  الخت�سا�س 
حمدد مبا  ل جتاوز قيمة الدعوى �سبعني األف ريال عماين. خمالفة 

ذلك اأثره. نق�س احلكم لتعلقه بالنظام العام.
وكان امل�سرع قد حدد نطاق الخت�سا�ض القيمي للمحكمه البتدائية امل�سكلة من 
قا�ض فرد بالدعاوي التي ل جتاوز قيمتها �سبعني األف ريال عماين ومقت�سى 
الخت�سا�ض  حيث  من  ي�ستطيع  ل  الفرد  البتدائية  املحكمة  قا�سي  اأن  ذلك 
القيمي اأن يجاوز �سلطته التي حددها القانون وملا كانت املبالغ املطالب بها من 
به  وتق�سي  العام  بالنظام  املتعلق  القيمي  الخت�سا�ض  تتجاوز  �سده  املطعون 
املحكمة من تلقاء نف�سها الأمر الذي ل ي�سع معه واحلال كذلك لهذه املحكمة 

�سوى الق�ساء بنق�ض احلكم املطعون فيه فيما ق�سى به

------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق2010/12/18م

�لطعن رقم 2010/305م �لد�ئرة �لمدنية )�أ(

 �خت�سا�ض »تق�سيم �لدو�ئر«

بالن�سبة داخل  الدعاوي هو تق�سيم داخلي  الدوائر يف نظر  تق�سيم 
التعوي�س  دعوى  يف  الخت�سا�س  العام،  بالنظام  يتعلق  ل  املحاكم 
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الدعوى عقًدا  العقد مو�سوع  �سرطها. كون  العام.  بالنظام  واملتعلقة 
جتارًيا مربما بني طرفيها لغر�س جتاري.

 فيما يتعلق بالدفع ال�سكلي وهو كون الدعوى من اخت�سا�ض الدائرة
 التجارية نوعًيا ولي�ست من اخت�سا�ض الدائرة املدنية فاإن النعي بهذا الدفع

 مردود عليه وذلك من وجهني اأولهما اأن تق�سيم الدوائر يف نظر الدعاوي
 هو ت�سقيم داخلي بالن�سبة داخل املحاكم واأن الدائرة املدنية التي ف�سلت
 يف الدعوى املاثلة تتكون من ثالثة ق�ساة فهم ي�سرتكون يف نظر جميع

 الدعاوي التي ترد اإىل املحاكم الأدنى ، الوجه الثاين اأن واقعة الدعوى تتعلق
 بتعوي�ض امل�سرور من جراء احلادث ولي�ض هو طرفا يف العقد التاأميني املربم
 بني ال�سركة املحكوم �سدها وبني املت�سبب يف احلادث ومن �سرط الخت�سا�ض
 الذي جتري عليه اأحكام النظام العام وحتكم به املحكمة من تلقاء نف�سها هو
 كون العقد مو�سوع الدعوى عقًدا جتارًيا مربما بني طرفيها لغر�ض جتاري

 وما �سابه ذلك وهو مامل يحدث يف هذه الدعوى املاثلة لكون امل�سرور غري
طرف فيه وعليه ي�سحى الطعن بهذا الدفع ل اأ�سا�ض له من ال�سحة

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 10/يونيو/2012م

�لطعن رقم 2010/987م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�إخت�سا�ض : قيمي

املحكمة البتدائية امل�سكلة من قا�س فرد اأن حكمها يكون انتهائيًا اإذا 
مل جتاوز قيمة الدعوى األف ريال عماين .



- 186 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

املادة )37( من قانون الجراءات املدنية والتجارية التي تن�ض على اخت�سا�ض 
املحكمة البتدائية امل�سكلة من قا�ض فرد اأن حكمها يكون انتهائياً اإذا مل جتاوز 

قيمة الدعوى األف ريال عماين .

ملا كان ذلك وكانت قيمة الدعوى حمل الطعن مبلغ  )749938ر.ع( �سبعمائة 
تكون  فاإنها  عمانياً  رياًل  وثالثون  وثمانية  وت�سعمائة  األف  واأربعون  وت�سعه 
داخله يف الن�ساب النتهائي ملحكمة اأول درجة ومن ثم ل يجوز ا�ستئنافها ، وملا 
كان هذا بني ما ق�ست به حمكمة ال�ستئناف املطعون يف حكمها فاإنها تكون قد 
�سادفت �سحيح القانون ف�ساًل عن اأن اأوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل 

يفيد بقيام الطاعنة )املدعى عليها( بال�سداد .

------------------------------------

ادخال
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/4/16م

�لطعن رقم 2005/303م مدني �أولى عليا

 �إجر�ء�ت تقا�سي. �إدخال

خمالفة  موؤداه.  اإدخاله.  يتحتم  ملن  املو�سوع  حمكمة  اإدخال  عدم   -
لقانون الإجراءات املدنية والتجارية. اأثره. نق�س احلكم.

الإجراء  وهذا  فيها  ثالث  الدعوى كطرف  تدخله يف  املو�سوع مل  - وحمكمة 
منها خمالف لن�ض املادة )209( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية التي 
تفيد وجوب اخت�سام اأ�سخا�ض معينني ويف م�سمونها باأن املحكمة تاأمر بذلك 
كما هو احلال ب�سدد هذه الدعوى حيث اإن العقار مو�سوع الدعوى رمبا هو 
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يف يد م�سرتيه فكيف يكون احلكم بنزعه منه مع عدم اخت�سامه فلهذه الأمور 
ترى هذه املحكمة اأن حمكمة املو�سوع جانبها ال�سواب حني اأغفلت عن البحث 

والتحقيق يف هذه الوجوه ، مما ي�ستوجب معه نق�ض احلكم املطعون فيه.

------------------------------------

جل�سة �لثنين 2010/5/10م

�لطعن رقم 2009/602م �إيجار�ت عليا

�إدخال 

- من مل يكن خ�سمًا يف الدعوى اأمام حمكمة اأول درجة ل يجوز اإدخاله 
خ�سمًا يف حمكمة ال�ستئناف. علة ذلك. خمالفة مبداأ التقا�سي على 

درجتني.
- وحيث اإن هذا النعي غري �سديد ، ذلك اأن الن�ض يف املادة )1/226( من قانون 
اإدخال من مل  ال�ستئناف  يجوز يف  »ل  اأنه  على  والتجارية  املدنية  الإجراءات 
يكن خ�سما يف الدعوى ال�سادر فيها احلكم امل�ستاأنف ما مل ين�ض القانون على 
غري ذلك« يدل على اأن اخل�سومة يف ال�ستئناف حتدد بالأ�سخا�ض الذين كانوا 
خمت�سمني اأمام حمكمة الدرجة  الأوىل �سواء كانوا مدعني اأو مدعى عليهم اأو 
مدخلني اأو متدخلني يف الدعوى فمن مل يكن خ�سماً يف الدعوى اأمام حمكمة 
اأول درجة ل يجوز اإدخاله يف ال�ستئناف فاإذا ما مت الخت�سام على خالف ذلك 
يخالف  مما  اأمامها  جديدة  بدعوى  بدءاً  يعد  فاإنه  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام 
قواعد الخت�سا�ض ومبداأ التقا�سي على درجتني ، وملا كان ذلك ، وكان الثابت 
يف الدعوى اأن م�سلحة البلدية مل تكن خ�سماً يف الدعوى ال�سادر فيها احلكم 
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امل�ستاأنف مما ل يجوز معه اإدخالها يف ال�ستئناف ، واإذ التزم احلكم املطعون فيه 
هذا النظر فاإن النعي عليه بهذا ال�سبب يكون على غري اأ�سا�ض.

------------------------------------

استئناس
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/2/12م

�لطعن رقم 2005/231م مدني �أولى عليا

قانون

- ال�ستدلل بالقانون امل�سري يكون على �سبيل ال�ستئنا�س ل الإلزام  
لعدم وجود قانون مدين بال�سلطنة.

-  ال�ستدلل بالقانون امل�سري فيما يتعلق ب�سروط الرهن فاإنه ا�ستدلل كما 
و�سحت املحكمة لال�ستئنا�ض ولعدم وجود ت�سريع يف امل�ساألة بال�سلطنة.

------------------------------------

استئناف
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/1/21م

�لطعن رقم 2005/232م مدني ثانية عليا

��ستئناف �لفرعي 

بزواله.  ويزول  الأ�سلي  بالإ�ستئناف  يرتبط  الفرعي  الإ�ستئناف   -
اأن  فعليها  الأ�سلي  الإ�ستئناف  مو�سوع  يف  املحكمة  اإذاحكمت  اأثره.  



- 189 -

القوانين المدنية

اأو عدم قبوله  بقبوله  نف�سها  تلقاء  من  الفرعي  لالإ�ستئناف  تت�سدى 
لتعلق ذلك بالنظام العام للتقا�سي.

- وحيث اإن الإ�ستئناف املقابل يكون اأ�سلياً اإذا قدم يف امليعاد القانوين ، ويكون 
به  تقدم  الذي  لالإ�ستئناف  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  امليعاد  بعد  قدم  اإذا  فرعياً 
يوماً  واأربعني  اأربعة  م�سي  بعد  اأي  القانوين  امليعاد  بعد  قدم  حيث  الطاعن 
يرتبط  الفرعي  الإ�ستئناف  اإن  فيه. وحيث  املطعون  احلكم  تاريخ �سدور  من 
بالإ�ستئناف الأ�سلي ويزول بزواله فاإن مناط تطبيق هذا احلكم هو الق�ساء 
ببطالن �سحيفة الإ�ستئناف الأ�سلي ومفاد هذا اأن الإ�ستئناف الفرعي يكون له 
كيان م�ستقل ويتعني على املحكمة اإذ هي حكمت يف مو�سوع الإ�ستئناف الأ�سلي 
اأن تت�سدى لالإ�ستئناف الفرعي من تلقاء نف�سها بقبوله اأو عدم قبوله لتعلق 
اأو حما�سر  فيه  املطعون  يبني من احلكم  ، ول  للتقا�سي  العام  بالنظام  ذلك 
اجلل�سات اأنها فعلت، ولعله كان يكفي للت�سدي اأن تقرر حجزه للحكم وت�سدر 

فيه مع الإ�ستئناف الأ�سلي حكماً واحداً.

------------------------------------

جل�سة يوم �لثنين �لمو�فق  2006/1/23م

�لطعن رقم 2005/135م/ عمالى عليا

�إ�ستئناف »�أ�سبابه ، ميعاده«

- تقدمي �سحيفة الإ�ستئناف خالية من اأ�سبابه خالل القيد الزمنى . 
اأثره البطالن . تقدمي مذكرة م�ستملة على اأ�سباب الطعن بعد اإنتهاء 

املدة القانونية ل ي�سحح بطالن ال�سحيفة.
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اأمام حمكمة ال�ستئناف  التي تقدم بها الطاعن  - جاءت �سحيفة ال�ستئناف 
يف امليعاد خالية من الأ�سباب وقد اطلعت عليها هذه املحكمة فقد �سح ق�ساء 
قبول  بعدم  حكم  حينما  القانون  حيث  من  فيه  املطعون  ال�ستئناف  حمكمة 
 ، ال�ستئناف  �سحيفة  لبطالن  مو�سوعاً  الطاعن  من  املرفوع  ال�ستئناف 
انتهاء  اأ�سباب الطعن بعد ذلك وبعد  امل�ستملة على  املذكرة  اأن تقدمي  ول�سك 
من   214 املادة  يف  عليها  واملن�سو�ض  لال�ستئناف  قانوناً  املحددة  الزمنية  املدة 
قانون الإجراءات املدنية ال�سابق ذكرها ل ي�سعف يف اإ�سالح الو�سع الناجت عن 

بطالن ال�سحيفة.

------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/11/18م

�لطعن رقم 2006/158م مدني �أولى عليا

��ستئناف. “بطالن �سحيفته”

الدفع  يف  الف�سل  عن  متامًا  واإغفالها  ال�ستئناف  حمكمة  اإلتفات   -
الرتافع  جائز  حمام  من  توقيعها  لعدم  ال�ستئناف  �سحيفة  ببطالن 
بهيئة  فيه  للف�سل  للمحكمة  واإعادته  احلكم  نق�س  اأثره   . قانونا 

مغايرة.
- اإن وكيل الطاعنني كان قد دفع يف رده على �سحيفة ال�ستئناف رقم 2005/189 
الذي اأقامته املطعون �سدها ، ببطالن �سحيفة ال�ستئناف لعدم توقيعها من 
حمام ولأن التوكيل املرفق بال�سحيفة لي�ض موثقاً لدى دائرة الكاتب بالعدل . 
كما مت�سك بهذا الدفع اأمام حمكمة ال�ستئناف يف جل�ستها بتاريخ 2006/1/22 
بنف�سه  الدعوى  اإجراءات  مبا�سرة  املعنوي  ال�سخ�ض  على  ي�ستحيل  اإنه  وحيث 
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بو�سفه  اإن�سائه  �سند  اأو  القانون  يحدده  الذي  القانوين  ممثله  ذلك  ويتوىل 
�ساحب ال�سفة الإجرائية فاإنه يتعني التحقق من هذه ال�سفة واأن ال�سحيفة 
موقعة من هذا املمثل متى كان ذلك جائزاً وفقاً لأحكام القانون ، اأو اأن الذي 
املعنوي مبقت�سى توكيل  ال�سخ�ض  القانوين ملمثل  الوكيل  وقع ال�سحيفة هو 
�سادر منه ، وذلك لأهمية هذا الإجراء ملا له من اآثار قانونّية غاية يف الأهمّية.

جل�سة �ل�سبت 2009/10/24م

�لطعن رقم 2009/14م �سرعي عليا

ميعاد �ل�ستئناف

الأ�سلية  احلكم  �سورة  يف  املثبت  باحلكم  النطق  تاريخ  خالف  اإذا 
التاريخ الثابت يف حما�سر اجلل�سات وا�ستندت اإليه حمكمة ال�ستئناف 

لرف�سه اخلروج عن ميعاد الطعن . اأثره نق�س احلكم .
بالرجوع ملحا�سر حمكمة قريات البتدائية الدائرة ال�سرعية يت�سح اأن حم�سر 
اجلل�سات بتاريخ 2008/11/23م قد ت�سمن القرار الذي فحواه قررت املحكمة 
تاأجيل الدعوى جلل�سة ال�سبت 2008/11/29م لإعالن  املدعى عليه بن�سخ من 
التقارير ، كما جاء يف حم�سر اجلل�سة بتاريخ 2008/11/29م ما مفاده قررت 
حمل  �صدر  بينما  2008/12/20م  ،  جلل�سة  للحكم  الدعوى  حجز  املحكمة 
�صورة  �أن  �إال  فعاًل  )2008/12/20م(  �الأخري  �جلل�صة  هذه  تاريخ  يف  �لطعن 
وخالًفا  للو�قع  خالفاً  2008/11/29م  تاريخ  حتمل  خرجت  �الأ�صلية  �حلكم 
للثابت مبحا�صر �جلل�صات مبحكمة قريات �البتد�ئية �لد�ئرة �ل�صرعية وعلى 
�صكاًل خلروجه عن  �ال�صتنئاف  قبول  بعدم  �لق�صاء  ترتب  �ملادي  �خلطاأ  ذلك 

�مليعاد �لقانوين خالًفا للو�قع و�لثابت يف �ملحا�صر.
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جل�سة �ل�سبت 2010/2/13م

�لطعن رقم 2009/29م �سرعي عليا

ميعاد �ل�ستئناف 

بدء ميعاد ال�ستئناف ـ يف حالة مد النطق باحلكم لغري اجلل�سة التي 
اخل�سوم  غياب  حالة  يف  باحلكم  الإعالن  يوم  من  فيها  النطق  حدد 
ولي�س من تاريخ �سدور احلكم . خمالفة ذلك ي�ستوجب نق�س احلكم .
املرافعات  انتهاء  اأول درجة وبجل�سة 2008/6/14 وعقب  اأن حمكمة  الثابت     
 2008/6/28 وبجل�سة   2008/6/28 جلل�سة  باحلكم  للنطق  الدعوى  حجزت 
اأجل النطق باحلكم جلل�سة 2008/8/9 ويف  غاب املدعيان )الطاعنان( ومدت 
النطق باحلكم  اأجل  ، لقد  اأ�سدرت حكمها  الطاعنني  هذه اجلل�سة ويف غياب 
وكان  و2008/8/9   2008/6/28 جل�ستي  الطاعنان  يح�سر  مل  مرات  لثالث 
على املحكمة اإعالنهما لأن �سري الدعوى قد انقطع بغيابهما ول �سبيل لو�سل 
ميعاد  فاإن  ثم  ومن  غيبتهما  يف  احلكم  و�سدر  باإعالنهما  اإل  النقطاع  ذلك  
الأوراق  يفيد يف  ما  لعدم وجود  تاريخ �سدور احلكم  يكون من  ال�ستئناف ل 
اأنهما قد اأعلنا بجل�سة احلكم اأو باحلكم ، هذا واإذ خالف احلكم املطعون فيه 
هذا النظر فاإنه يتعني نق�سه واإحالة الدعوى اأمام حمكمة ال�ستئناف ب�سحار 

للف�سل فيه بهيئة مغايرة .

------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت 2011/3/27م 

�لطعن رقم 2009/863م مدني عليا

حكم »��ستئنافه« 

العربة بالطلبات اخلتامية . تعديل الطلبات مبا ل تتجاوز الألف . 
اأثره . ل ي�سح ا�ستئناف احلكم ال�سادر فيها .

بتاريخ  دعواه  املدعي  عدل  وقد   ، الدعوى  يف  اخلتامية  بالطلبات  العربة 
الكهربائي وح�سر طلباته يف  التيار  له  الطاعنة  اأعادت  اأن  بعد  2009/4/14م 
حدود مبلغ )500 ر.ع( عبارة عن تعوي�ض الأ�سرار التي حلقت به من جراء 
القيمة احلقيقية للدعوى  اأ�سبحت  ، وعليه فقد  الكهربائي عنه  التيار  قطع 
هي مبلغ 500 ريال ُعماين ومل تتجاوز الألف ريال ُعماين ، وبذلك يكون احلكم 
النزاع قد �سدر يف حدود ن�ساب املحكمة  البتدائي ال�سادر يف الدعوى حمل 
والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   37 للمادة  وفقاً  النهائي  البتدائية 
،وبحكم املادة 211 من ذات القانون فال يجوز ا�ستئناف ذلك احلكم البتدائي 

النتهائي الن�ساب.

------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 18 /2010/12

�لطعن رقم 2010/22م �لمحكمة �ل�سرعية

 ��ستئناف » ميعاده«

ا�ستئنافها  ميعاد  ال�سخ�سية.  الأحوال  دعاوى  من  املرياث  دعاوى 
خم�سة ع�سر يوما.

القانون  خمالفة  يف  املتمثل  الوحيد  بال�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي 
نعي  احلكم  هذا  �سدر  يف  تف�سيلها  ورد  التي  بال�سورة  تطبيقه  يف  واخلطاأ 
مردود؛ ذلك اأن طبيعة النزاع بني اأطراف هذه الدعوى ـ �سرعية بحتة ـ تتعلق 
برد مرياث مدعي باغت�سابه من قبل املدعيات )املطعون �سدهن( يف مواجهة 
املدعى عليه )الطاعن( ، مثار الدعوى حمل النزاع يف هذا الإطار من دعاوى 
الأحوال ال�سخ�سية التي يحكمها قانون الأحوال ال�سخ�سية ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 1997/34م وقد كانت �سحيفة الدعوى مو�سوع النزاع وا�سحة 
التكييف  يف  للتدخل  املحكمة  حتوج  مل  التي  بال�سورة  توجهها  يف  و�سريحة 

القانوين للدعوى . 
الأحوال  م�سائل  يف  ت�سدر  التي  والقرارات  الأحكام  فاإن  كذلك  واحلال 
ال�سخ�سية تخ�سع حلكم املادة 277 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية يف 
حتديد مدة ا�ستئنافها وهي خم�سة ع�سر يوًما من اليوم التايل ل�سدور احلكم 
الن�ض  لإعمال  اخلا�ض  الن�ض  اإهدار  يجوز  ن�ض خا�ض فال  وهذا   ، القرار  اأو 
الن�ض  و�سع  اأجله  من  الذي  للغر�ض  �سريحة  منافاة  من  ذلك  يف  ملا   ، العام 

اخلا�ض، متم�سًيا مع طبيعة النزاع ون�سيجه ال�سرعي .

------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت 22/�أكتوبر/2011م

�لطعن رقم 2011/9م�سرعي

��ستئناف) �أ�سباب جديدة(

باأ�سباب  امل�ستاأنف  نق�س احلكم البتدائي طاملا مل يتقدم  ي�سوغ  - ل 
جديدة من �ساأنها اأن تغري وجه الراأي يف الدعوى. مثال.

اأجل  واأدلة ظاهرة من  اأ�سباب �سحيحه  اأول درجة بنى حكمه على  اإن حكم   -
لنق�ض  وتت�سدى  الراأي  باأ�سباب جديدة تغري وجه  ياأت  املطعون �سده مل  اأن 
الأحكام ال�سابقة فالبنت ما زالت �سغرية ومن ال�سروري يف هذا ال�سن اأن تبيت 
حت�ض  حتى  جدتها  رعاية  يف  الأ�سبوع  اأيام  بقية  يف  واأنها  ل�سيما  والدتها  مع 
بحنان اأمها ورعايتها فلي�ض الأم وغريها من احلا�سنات على ال�سواء، وكذلك 
من ناحية النفقة فاإن حكم اأول درجة اأخذ بالو�سطية يف حتديدها وهو اأدرى 
�سده  املطعون  به  تعلل  وما  �سابق،  حكم  ا  اأي�سً تقدم  وقد  وليته  �سكان  بحال 
لحًقا فقد تعلل به �سابًقا بنف�ض الأ�سباب وكما هو معلوم فاإن حق النفقة مقدم 
على �سائر الديون �سرًعا وقانوًنا، لهذا الأ�سباب ترى هذه املحكمة نق�ض احلكم 

املطعون فيه واحلكم بتاأييد حكم اأول درجة.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 1/يناير/2012م

�لطعن رقم 2010/415م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

حكم : ��ستئنافه

حتكم  اأن  اإما  الدعوى  تنظر  وهي  ال�ستئناف  حمكمة  على  الأ�سل 
بتاأييد احلكم مع اإ�سافة اأ�سبابه اأو تلغي احلكم .

اإن حمكمة ال�ستئناف وهي تنظر الطعن يف ال�ستئناف اأن تطبق املادة )231( من 
قانون الإجراءات املدنية والتجارية والتي تن�ض )حتكم املحكمة يف ال�ستئناف 

بتاأييد احلكم امل�ستاأنف اأو باإلغائه اأو بتعديله مل�سلحة امل�ستاأنف(.

البيع  ف�سخ  طلب  هي  �سده  املطعون  اأقامها  التي  الدعوى  اأ�سل  ان  وحيث 
الواقع على املنزل الكائن بالأن�سب مع �سقوط حق الطاعن يف مبلغ العربون 
الف�سخ ومل  ولكون املطعون �سده مل يقدم للمحكمة البتدائية ما ي�ستوجب 
يح�سر الطاعن اجلل�سة ومل يرد فحكمت بالرف�ض فكان الأ�سل على حمكمة 
ال�ستئناف وهي تنظر الدعوى اإما اأن حتكم بتاأييد احلكم مع اإ�سافة اأ�سبابه 
التي تدعوى اإىل عدم الف�سخ اأو تلغي احلكم وحتكم بالف�سخ وما ينتج عنه من 
اأثار فلي�ض املطلوب من حمكمة ال�ستئناف اأن تثبت البيع وحتكم يف اأثاره لأن 
طلب املدعي الف�سخ معناه ثبوت العقد فبذلك تكون املحكمة قد ق�ست يف �سيء 
مل يطلبه اخل�سوم حتى بطلب اإحتياطي وقطع الدعوى بثبوت البيع واحلكم 
الفلة  نق�سان  اإدعائه من  وذلك يف  الطاعن حقوقاً  على  يقطع  اأثاره رمبا  يف 
واإنها غري �ساحلة األخ ... ، مبا جاء يف طعنه فلما كانت املحكمة حكمت ب�سيء 

مل يطلبه اخل�سم يكون حكمها معيباً ي�ستوجب نق�سه.

------------------------------------
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جل�سة يوم �لثالثاء �لمو�فق 2012/4/3م

�لطعن رقم 2011/156م �إيجار�ت

��ستئناف

من  ال�ستئناف   ميعاد  لفوات  �سكاًل  ال�ستئناف  قبول  بعدم  الدفع 
الدفوع املتعلقة بالنظام العام - اأثره - تق�سي به املحكمة من تلقاء 

نف�سها ولو مل يثريه اأحد اخل�سوم.
ومن امل�سلم به فقًها وقانوًنا وما عمل به ق�سائًيا اأن الدفع بعدم قبول ال�ستئناف 
�سكاًل هو من الدفوع ال�سكلية املتعلقة بالنظام العام وتق�سي به املحكمة من 
الأحوال جتاوز  اأحد اخل�سوم ول يجوز بحال من  تلقاء نف�سها ولو مل يرثه 
ذلك طبًقا ملقت�سيات املادة 206 املذكورة اآنًفا اإذ يجب على حمكمة ال�ستئناف 
ال�ستئناف  قبول  بعدم  احلكم  قانونية  ب�سفة  ال�ستئناف  ميعاد  انق�ساء  عند 
الن�ض  عن  التفت  املحكمة  اأن  اإل  املو�سوع  يف  النظر  باب  ي�سد  وعندئذ  �سكاًل 
وجاءت بقاعدة غري موجودة مما يجعل حكمها املطعون فيه �ساده اخلطاأ يف 
�سحيح  بذلك  خمالًفا  ال�ستدلل  يف  والف�ساد  الت�سبيب  يف  والق�سور  القانون 

القانون لذا يجب نق�سه .
------------------------------------
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اشكال
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 13/يونيو/2010م

�لطعن رقـــــم2010/78م �لـــد�ئرة �لمدنية )ب(

)1( ��ست�سكال. �سالحية �لقا�سي 

- الإ�سكال لي�س طريًقا من طرق الطعن. القا�سي الذي نظر املو�سوع 
ذلك.  علة  التنفيذ،  عند  فيه  ال�ست�سكال  نظر  من  ذلك  مينعه  ل 
التعّر�س  دون  ذاته  التنفيذ  اإجراء  يف  منازعة  و�سيلة  ال�ست�سكال 

لأ�سل احلق الثابت مبقت�سى احلكم املرفوع عنه ال�ست�سكال.
- من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن الإ�سكال لي�ض طريًقا من طرق الطعن 
اأن قا�سي التنفيذ لي�ض جهة طعن وملا كان ذلك وكان يبني من الطالع  كما 
على احلكم املطعون فيه اأن ف�سيلة القا�سي .................. كان �سمن الهيئة 
اأ�سدرت  التي  الهيئة  �سمن  كان  اأن  لف�سيلته  �سبق  قد  واأنه  اأ�سدرته  التي 
ب�سحار  ال�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادر  2007/517م  رقم  ال�ستئنايف  احلكم 
اإل  بتاريخ 2008/12/23م حتت رقم 2007/517م وهو حمل طعن ال�ست�سكال 
فيه  املطعون  احلكم  اإذ  املذكورين  احلكمني  مو�سوعي  لختالف  بالنظر  اأنه 
تعّلق  2007/517م  رقم  ال�ستئنايف  احلكم  حني  يف  با�ست�سكال  مو�سوعه  تعّلق 
مو�سوعه باأداء مبلغ من املال فاإن ف�سيلة القا�سي املذكور ل يعدُّ ممنوًعا من 
اإعطاء راأيه يف احلكم املطعون فيه بناء على اأن ال�ست�سكال ل يتطرق اإىل اأ�سل 
احلق بالإ�سافة اإىل ذلك واإن قا�سي التنفيذ لي�ض جهة طعن يف الأحكام وعليه 
فال ميكن اعتبار اأن القا�سي املذكور قد �سبق له النظر يف اأ�سل احلق ممنوٌع 
عنه النظر يف ال�ست�سكال الذي يكون يف م�سائل لحقة ل�سدور احلكم امل�ست�سكل 
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ل �سابقة عنه كما اأنه و�سيلة املنازعة يف اإجراء التنفيذ ذاته دون التعّر�ض لأ�سل 
يكون  فال  وبالتايل  ال�ست�سكال  عنه  املرفوع  احلكم  مبقت�سى  الثابت  احلق 
القا�سي املذكور �سلًفا ممنوًعا من نظر ال�ست�سكال مبا ي�سحى معه واحلالة 
اأ�سا�ض  غري  على  للطعن  الأول  بال�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  هذه 

تعنّي رف�سه.

)2( ��ست�سكال »نطاقه«

- الإ�سكال و�سيلة للمنازعة يف اإجراء التنفيذ ذاته دون تعّر�س لأ�سل 
احلق الثابت مبقت�سى احلكم املرفوع عنه. موؤداه. ل يجوز للمحكوم 
عليه اأن يبني اإ�سكاله يف تنفيذ احلكم ال�سادر �سده على اأمور �سابقة 
على �سدور ذلك احلكم لندراج تلك الأمور �سمن الدفوع يف الدعوى 

ال�سادر فيها ذلك احلكم. 
- من املقرر يف ق�ساء هذه املحكمة اأن ال�ست�سكال لي�ض طريًقا من طرق الطعن 
يجوز  ل  فاإنه  ثمَّ  ومن  طعن  جهة  لي�ض  التنفيذ  قا�سي  اأن  كما  الأحكام  يف 
للمحكوم عليه اأن يبني اإ�سكاله يف تنفيذ احلكم ال�سادر �سده على اأمور �سابقة 
على �سدور ذلك احلكم لندراج تلك الأمور �سمن الدفوع يف الدعوى ال�سادر 
فيها ذلك احلكم والذي يفرت�ض اأن ذلك قد ح�سم �سراحة اأو �سمًنا �سواء اأكان 
قد دفع بها يف الدعوى اأم مل يدفع بها واأ�سبحت لذلك احلكم حجّية ل يجوز 
امل�سا�ض بها بطريق الإ�سكال الذي يعدُّ و�سيلة للمنازعة يف اإجراء التنفيذ ذاته 

دون تعّر�ض لأ�سل احلق الثابت مبقت�سى احلكم املرفوع عنه ذلك الإ�سكال.

------------------------------------
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اعادة نظر
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2008/11/5م

�لطعن رقم 2008/25م تجاري عليا

�إعادة �لنظر

1 - يطعن بالتما�س اإعادة النظر يف الأحكام ال�سادرة ب�سفة انتهائية، 
الأحكام البتدائية اجلائز ا�ستئنافها ل يطعن عليها بالتما�س اإعادة 

النظر ولو بعد �سريورتها انتهائية .
- املادة )232( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية تن�ض على اأن »للخ�سوم 
اأن يلتم�سوا اإعادة  النظر يف الأحكام ال�سادرة ب�سفة انتهائية يف الأحوال الآتية:

اأ - اإذا وقع من اخل�سم غ�ض كان من �ساأنه التاأثري يف احلكم.

اأو  اإقرار بتزويرها  اأوراق ح�سل بعد �سدوره  اإذا كان احلكم قد بني على  ب - 
ق�سى بتزويرها..«

من  �سواء  انتهائية  ب�سفة  ال�سادرة  الأحكام  اأن  املادة  هذه  من  يخل�ض  وحيث 
حماكم ال�ستئناف اأو املحاكم البتدائية يف حدود ن�سابها النتهائي هي التي 
يجوز الطعن فيها بالتما�ض اإعادة النظر فيها اأما الأحكام البتدائية فال يجوز 
الطعن فيها باللتما�ض حتى بعد فوات ميعاد ال�ستئناف و�سريورتها انتهائية.

2 - املحكمة الأعلى ل تنق�س احلكم اإن بني على اأ�سباب خاطئة اإن 
كانت نتيجته �سحيحة، واإمنا ت�سحح الأ�سباب.

- ولئن اأيد احلكم املطعون فيه احلكم امل�ستاأنف من حيث النتيجة التي انتهى 
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اإليها واملتمثلة يف عدم جواز التما�ض اإعادة النظر واإمنا بنى تلك النتيجة على 
انتهى  التي  النتيجة  كانت  فطاملا  وعليه  امل�ستاأنف  احلكم  اأ�سباب  غري  اأ�سباب 
اإليها احلكم املطعون فيه �سحيحة قانوناً فاإن هذه املحكمة تاأخذ بهذه النتيجة 
وت�سحح الأ�سباب وذلك بالعتماد على النظر ال�سالف البيان مع الأخذ باأ�سباب 
احلكم امل�ستاأنف كاأ�سا�ض للنتيجة التي انتهى اإليه احلكم املطعون فيه وال�سالف 

الذكر.

------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2009/2/14م

�لطعن رقم 2008/240م مدنية �أولى عليا )ب(

�إعادة �لنظر

يحمل  الذي  هو  النظر  اإعادة  للتما�س  �سببًا  يكون  الذي  -الغ�س 
املحكمة على اإ�سدار حكمها مبا يخالف احلقيقة.

بعد  الدعوى  يف  قاطعة  ورقة  ظهور  ب�سبب  النظر  اإعادة  -التما�س 
احلكم. �سرطه. اإحالة اخل�سم دون احل�سول عليها.

- وباإنزال الن�ض املذكور على وقائع لدعوى ل ترى املحكمة اأن غ�ساً قد وقع 
الغ�ض على ت�سديق  احتيالية توهم من وقع عليه  ا�ستعمال طرق  والغ�ض هو 
اأمر على خالف احلقيقة ، واملق�سود بالغ�ض الوارد بالفقرة )اأ( هو الغ�ض الذي 

يحمل املحكمة على اإ�سدار حكمها مبا يخالف احلقيقة.

اأن يكون اخل�سم هو الذي  - اأما الفقرة )ج( من املادة املذكورة فهي ت�سرتط 
حال دون تقدمي امل�ستند الذي مت احل�سول عليه وهو قاطع يف الدعوى ، اأي 
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اأنه ل يكفي اأن يقدم امللتم�ض م�ستنداً باعتباره ح�سل عليه بعد �سدور احلكم 
بل يجب اأن يكون امللتم�ض �سده هو ال�سبب يف عدم احل�سول عليه ، والثابت اأن 

الطاعنة مل تدع �سيئاً من ذلك ، واأن امل�ستند كان موجوداً لديها . 

------------------------------------

جل�سة �ل�سبت 2009/12/12م 

في �لطعن رقم 2009/567م

�إعادة �لنظر

املادة  �سروط  وفق  تقييده   . مطلقًا  لي�س  النظر  اإعادة  التما�س  حق 
انطباق  عدم   . والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )232(

ال�سروط . اأثره رف�سه .
اخل�سوم  اأعطى  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )232( املادة  ن�ض 
حق التما�ض اإعادة النظر يف الأحكام ال�سادرة ب�سفٍة انتهائية ولكنه مل يجعل 

اللتما�ض حقاً مطلقاً بل حدد حالته بالآتي: 

)اأ( اإذا وقع من اخل�سم غ�ض من �ساأنه التاأثري يف احلكم : من املعلوم اأن الغ�ض 
اأو اإجراء ق�سائيا  والغ�ض قد يكون بطريق  يبطل كل �سيء �سواء كان ت�سرفاً 
الحتيال واخلديعة اأي اإظهار الأمر مو�سوع الغ�ض على غري حقيقته فيعتقد 
من وقع عليه الغ�ض اأن الوهم هو احلقيقة وهو ينطوي اأ�ساًل على �سوء النية 
خالفاً حل�سن النية املطلوب يف املعامالت اأو الت�سرفات والإجراءات وي�سرتط 
لتاأثري الغ�ض على الف�سل يف الدعوى اأن يحدث الغ�ض اأثناء نظر الدعوى مما 
يوؤدي اإىل تاأثريه يف اإ�سدار احلكم اأي اأنه لو مت العلم بالغ�ض ملا �سدر احلكم 
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الوقائع  طرح  اأثناء  يحدث  الغ�ض  حتقق  اأن  اأي   ، به  �سدر  الذي  الوجه  على 
فتنخدع املحكمة بذلك الغ�ض وت�سدر حكمها اعتقاداً منها ب�سحة الوقائع التي 
اأثر الغ�ض يف فهمها على غري حقيقتها ، وا�ستخال�ض حدوث الغ�ض من م�سائل 
الواقع التي ت�ستقل حمكمة املو�سوع يف تقديرها طاملا كان ا�ستخال�سها �سائغاً 

له اأ�سله الثابت يف الأوراق . 

)ب( اإذا كان احلكم قد بني على اأوراق ح�سل عليها بعد �سدوره اإقرار بتزويرها 
�سهادة  باأنها  بعد �سدوره  �ساهد ق�سى  �سهادة  ُبني على  اأو  بتزويرها  ُق�سي  اأو 

زور. 

كان  الدعوى  اأوراق قاطعة يف  بعد �سدور احلكم على  امللتم�ض  اإذا ح�سل  )ج( 
خ�سمه قد حال دون تقدميها . 

وهذا يقت�سي اأن ي�سدر احلكم وكان امللتم�ض يف و�سع ي�ستحيل معه احل�سول 
اأن  اأو  على م�ستندات كانت حا�سمة يف الدعوى مل تقدم لعدم علمه بوجودها 
يكون امللتم�ض �سده هو ال�سبب يف ذلك فاإن مل يكن للملتم�ض �سده يد يف حجب 
املحكمة  اأن يطلب من  واأن من حق اخل�سم   ، اللتما�ض  يقبل  امل�ستندات فال 
بوجود  يعلم  كان  اإن  معني  م�ستند  بتقدمي  الدعوى  نظر  اأثناء  خ�سمه  اإلزام 
امل�ستند لدى خ�سمه فاإن مل يفعل فال يجوز له ذلك بالطعن بالتما�ض اإعادة 

النظر . 

------------------------------------
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اعالن
جل�سة يوم �لربعاء �لمو�فق 2006/11/15م

�لطعن رقم 2006/297م تجاري عليا

�إعالن

- �سرورة الإعالن والغر�س منه .  علم الطراف ومواجهتهم مبا يرفع 
عليهم من دعاوى وطعون .  عدم حتقق الغاية من الإعالن  .  موؤداه 

البطالن.
التقا�سي  اأطراف  علم  ات�سال  �سرورة  املحكمة  هذه  ق�ساء  يف  املقرر  من   -
اأو  باإجراءات الدعوى ب�سفة عامة ومبواجهتهم مبا يرفع عليهم من دعاوى 
طعون ، وحيث اإن غياب ذلك وعدم املواجهة بني الأطراف وات�سال علمهم كما 

�سبق ذكره يوؤدي اإىل البطالن.

------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/12/13م

�لطعن رقم 2006/16م تجاري عليا

�إعالن

- اإعالن ال�سركات ذات ال�سخ�سية العتبارية . عدم حتقق الغاية من 
العالن . موؤداه . اإعالن باطل . اأثره على احلكم البطالن . 

فيها  وال�سري  الدعوى  لإقامة  الالزمة  الإجراءات  اأن  قانوناً  املقرر  كان  ملا   -
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موؤثرة يف احلكم بحيث اإذا �ساب اأحدها البطالن امتد اإىل احلكم ، واأن الوا�سح 
من �سحيفة الدعوى البتدائية اأنها اأقيمت يف مواجهة ال�سركة الطاعنة واأن 
واأنها  مالكها  �سخ�سية  عن  م�ستقلة  اعتباريه  ب�سخ�سية  تتمتع  ال�سركة  هذه 
هي املق�سودة يف هذه الدعوى دون مالكها ، فاإن عدم اإعالن �سحيفة الدعوى 
الإجراءات  قانون  من  )13/ج(  املادة  عليه  ن�ست  الذي  النحو  على  للطاعنة 
يكون  وبالتايل  تتحقق  مل  الإعالن  من  الغاية  اأن  يعني  والتجارية  املدنية 

الإعالن م�سوباً بالبطالن لقيامه على اإجراء باطل.

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/12/24م

�لطعن رقم 2006/250م مدني ثانية عليا

�إعالن

- البطالن املرتتب على عدم اإعادة الإعالن للمعلن لغري �سخ�سه ، هو 
اإبداوؤه لأول  اأثره . ل يجوز  بطالن ن�سبي، ل يتعلق بالنظام العام . 

مرة اأمام املحكمة العليا.
- م�ساألة اإعادة اإعالن الطاعن باعتباره مدعى عليه لدى الدرجة الأوىل على 
اأ�سا�ض اأن الإعالن للجل�سة الأوىل مل يبلغه �سخ�سياً م�ساألة ترتب بطالن حكم 
اإذ كان على الطاعن  ن�سبياً ل يتعلق بالنظام العام  اأول درجة بطالناً  حمكمة 
حمكمة  اأمام  وذلك  درجة  اأول  حمكمة  قبل  من  اإعالنه  اإعادة  عدم  يثري  اأن 
ال�ستئناف باعتبارها حمكمة مو�سوع وطاملا مل يفعل ذلك فال يجوز له باأي 
هذه  واحلالة  معه  ي�سحى  مبا  العليا  املحكمة  اأمام  املذكور  الدفع  اإثارة  حال 
غري  على  الت�سمني  ال�سالف  الطعن  ب�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي 
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اأ�سا�ض تعني رده.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/1/24م

�لطعن رقم 2006/214م تجاري عليا

�إعالن »طرقه ، �أثره«

- الإعالن العادى . طرقه . الإعالن ل�سخ�س املعلن اإليه يحقق العلم 
ت�سليمه  ي�سح  من  اإىل  اأو   ، املوطن  فى  بالت�سليم  الإعالن   . اليقينى 
ورقة الإعالن ، اأو جلهة الإدارة يحقق العلم الظنى . الإعالن بالن�سر 
اإعالن بديل فى حالة تعذر اأو اإ�ستحالة الإعالن العادى ويفيد العلم 
احلكمى . ينتج اأثره من تاريخ الن�سر . يبداأ به �سريان ميعاد الطعن . 
- املقرر اأن الإعالن بت�سليم الورقة ل�سخ�ض املعلن اإليه يحقق العلم اليقيني 
بها وكان ت�سليمها اإليه يف موطنه اإىل اأحد الذين ي�سح ت�سليمهم ورقه الإعالن 
يف حالة تعذر ت�سليمها ل�سخ�ض املراد اإعالنه اأو جلهة الإدارة على النحو الوارد 
يف املادة 10 من ذات القانون يحقق العلم الظني فاإنه توجد حالت يتعذر فيها 
الإقامة مما  اإعالنه جمهول  املراد  الأمرين فقد يكون  اأي من هذين  حتقيق 
اإليه  اأن مل َي�ستِحل على املح�سر تو�سيل الورقة املطلوب اإعالنها  يتعذر معه 
وملقابلة مثل هذه احلالت فقد ن�ض امل�سرع يف املادة 11 من قانون الإجراءات 
املدنية و التجارية على: »اإذا تبني لأمانة �سر املحكمة اأن املطلوب اإعالنه لي�ض 
اإثبات  عليها  وجب  العادية  بالطرق  اإعالنه  يتعذر  بحيث  معروف  موطن  له 
القا�سي  اأو  املحكمة  رئي�ض  الأمر على  الإعالن وعر�ض  اأ�سل و�سورة  ذلك يف 
املخت�ض ، لياأمر باإجراء الإعالن بطريق الن�سر يف �سحيفتني يوميتني وا�سعتي 
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النت�سار )مت تعديل الن�ض باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/119 باأن يتم الن�سر 
بهذه  والإعالن  الن�سر  تاريخ  من  اأثره  الإعالن  وينتج   ، واحدة(  �سحيفة  يف 
الطريقة يتحقق به العلم احلكمي والذي ينتج اأثره مبجرد الن�سر ويكون كافياً 
لأغرا�ض بدء �سريان ميعاد الطعن . خمالفة ذلك . هدم ملبداأ اإ�ستقرار الحكام 

واملراكز القانونية . 
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2009/6/13م  

�لطعن رقم 2009/1095م �إيجار�ت عليا

بطالن. �إعالن

- تق�سي حمكمة ال�ستئناف باإلغاء احلكم وحتكم يف الدعوى اإن راأت 
بطالنا وقع يف احلكم اأو يف الإجراءات ، خمالفة املحكمة لإجراءات 

الإعالن ، ل يوؤدي اإىل بطالن احلكم اإن حتقق نتيجته وح�سر املعلن
- مل تخطىء املحكمة يف تطبيق القانون واإمنا طبقته تطبيقاً �سحيحاً وخا�سة 
املادة 228 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية فاملادة املذكورة ن�ست على اأنه 
اإذا كان احلكم امل�ستاأنف �سادراً يف املو�سوع وراأت املحكمة التي تنظر ال�ستئناف 
اأن هناك بطالنا يف احلكم اأو بطالنا يف الإجراءات اأثر يف احلكم  تق�سي باإلغائه 
اأن الإعالن �سحيٌح لوروده  وحتكم يف الدعوى وقد راأت املحكمة ال�ستئنافية 
وفق املقررات القانونية وقد حقق النتيجة املرجوة منه بح�سور الطاعن اأمام 
قد  الإعالن  من  النتيجة  تكون  لذا  ل�ستئنافه  وتقدميه  ال�ستئناف  حمكمة 

حتققت وعلم  امل�ستاأجر بالدعوى وقدم دفاعه ودفوعه وطعنه .
------------------------------------
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جل�سة �لأربعاء 2010/3/24م

في �لطعن رقم 2009/365م تجاري عليا

��ستئناف . �إعالن

احلكم بعدم قبول ال�ستئناف تاأ�سي�سًا على عدم تنفيذ قرار املحكمة 
اإعالن اخل�سم بالن�سر خمالف للمادة )101( من قانون الإجراءات 

املدنية والتجارية ، اأثره ، البطالن .
ملا كان ذلك وكان يبني من اأوراق الدعوى اأن حمكمة ال�ستئناف اأمرت الطاعنة 
باخت�سام الكفيل املحكوم عليه معها بالت�سامن وتنفيذاً لذلك قامت الطاعنة 
املعتادة لرفع  لالإجراءات  الر�سوم طبقاً  �سداد  بتقدمي عري�سة الخت�سام مع 
الدعوى اإل اأنها مل تتول اإعالن املخت�سم فاأمرت املحكمة مرة اأخرى الطاعنة 
عن  تخلفت  الطاعنة  اأن  غري  الغر�ض  لذلك  جل�سة  وحددت  بالن�سر  باإعالنه 
قبول  بعدم  ال�ستئناف  حمكمة  حكمت  لذلك  ونتيجة  الإجراء  ذلك  تنفيذ 
باخت�سام  املحكمة  لقرار  الطاعنة  تنفيذ  عدم  على  تاأ�سي�ساً  �سكاًل  ال�ستئناف 
الطاعنة  الق�ساء جاء يف غري حمله لأن  اأن هذا  اإل  بالت�سامن  املحكوم عليه 
قامت باخت�سام الكفيل كيف ذكر وبالتايل تكون قد خرجت من نطاق تطبيق 
اأحكام املادة )209( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ويكون عدم تنفيذها 
 )101( املادة  نطاق  يف  داخاًل  بالن�سر  املخت�سم  باإعالن  املتعلق  املحكمة  لأمر 
من القانون املذكور والتي تن�ض على اأن »حتكم املحكمة على من يتخلف من 
العاملني بها اأو من اخل�سوم عن اإيداع امل�ستندات اأو عن القيام باأي اإجراء من 
ريالت  بغرامة ل تقل عن ع�سرة  الذي حددته  امليعاد  اإجراءات اخل�سومة يف 
ول جتاوز ع�سرين رياًل ويكون ذلك بقرار غري قابل للطعن يثبت يف حم�سر 
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املحكوم  اأن تقيل  اجلل�سة وتكون له ما لالأحكام من قوة تنفيذية وللمحكمة 
عليه من الغرامة كلها اأو بع�سها اإذا اأبدى عذراً مقبوًل ويجوز للمحكمة بدًل 
من احلكم بالغرامة على املدعي اأن حتكم بوقف الدعوى ملدة ل تتجاوز ثالثة 
اأ�سهر بعد �سماع اأقوال املدعى عليه فاإذا م�ست مدة الوقف ومل يطلب املدعي 
ال�سري يف دعواه خالل ثالثني يوماً التالية لنتهائها اأو مل ينفذ ما اأمرت به 
لهذا  ا�ستناداً  عليها  وكان  تكن«  مل  كاأن  الدعوى  باعتبار  احلكم  جاز  املحكمة 
املادة اأن حتكم بوقف الدعوى ملدة ثالثة اأ�سهر بعد �سماع امل�ستاأنف �سده اأو اأن 
حتكم على الطاعنة بغرامة ل تقل عن ع�سرة ريالت لعدم قيامها بالإجراء 
ما  واحلالة  معه  يكون  مبا  �سكاًل  ال�ستئناف  قبول  بعدم  حتكم  اأن  ل  املذكور 
قرر حكمها املطعون فيه خمالفاً للقانون واأ�سحى النعي عليه بال�سبب الأول 

للطعن مقبوًل .

اإىل  الدعوى  واإحالة  املطعون فيه  ملا تقدم يتعني نق�ض احلكم  اإنه      وحيث 
املحكمة التي اأ�سدرته للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة

------------------------------------

جل�سة �لأثنين 2010/5/3م

�لطعن رقم رقم 2010/4م عمالي عليا 

�إعالن

 . ال�ستئناف وجوبي  لنظر  املحددة  بتاريخ اجلل�سة  امل�ستاأنف  اإعالن 
اإغفاله يرتب البطالن .لإخالله مببداأ املواجهة .

)يعر�ض  على  تن�ض  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )221( املادة 
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ملف ال�ستئناف على رئي�ض املحكمة اأو من يقوم مقامه يف حالة غيابه اأو من 
يندبه من ق�ساتها وذلك لتحديد تاريخ اجلل�سة التي ينظر فيها ال�ستئناف 
مع مراعاة مواعيد احل�سور املن�سو�ض عليها يف املادة )67( من ذات القانون 
، وعلى اأمانة ال�سر اإعالن �سحيفة ال�ستئناف موؤ�سراً عليها باجلل�سة املحددة 

اإىل امل�ستاأنف عليه واإعالن امل�ستاأنف بتاريخ اجلل�سة.( .

     وحيث اإن موؤدى هذا النعي يعني اأنه يتعني فور اكتمال الإجراءات املن�سو�ض 
عليها يف املادتني )219 ، 220( من ذات القانون اإعالن الأطراف بتاريخ اجلل�سة 
املحددة لنظر ال�ستئناف ول تنعقد اخل�سومة اإل باإعالن امل�ستاأنف عليه كما 
اأن اإعالن امل�ستاأنف وجوبي اإذ باإغفاله يهدر اأهم مبداأ يف اخل�سومة الق�سائية 
وهو مبداأ املواجهة الذي يرتتب على اإهداره بطالن احلكم بح�سبانه قد بني 

على اإجراء باطل . 

     وملا كان الثابت من حم�سر جل�سات حمكمة ال�ستئناف املطعون يف حكمها 
اأنها عقدت اأول جل�سة لنظر ال�ستئناف يوم 2009/9/10 ومل حت�سر امل�ستاأنفة 
خرقاً  ذلك  ويعد  ال�ستئناف  لنظر  املحددة  اجلل�سة  مبوعد  اإعالنها  يتم  ومل 
يوجب  الإجراءات  يف  بطالناً  اخلرق  هذا  وميثل  املذكورة   )221( املادة  لن�ض 
نق�ض احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم 

فيها من جديد بهيئة مغايرة

------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق2010/12/5م

�لطعن رقم 2010/103م )د�ئرة �لإيجار�ت(

�إعالن

اإعالن  اإجراءات  بذات  كال�سركة  العتباريني  الأ�سخا�س  اإعالن 
الأ�سخا�س الطبيعيني خمالف للقانون، يرتب البطالن. 

حيث اإن املادة 9 من قانون الإجراءات املدنية التي ا�ستند اإليها احلكم املطعون 
العتباريني  الأ�سخا�ض  ولي�ض  الطبيعيني  الأ�سخا�ض  باإعالن  تتعلق  فيه 
ا بخ�سو�ض ال�سركات التجارية  ا خا�سً كال�سركة الطاعنة وقد اأورد امل�سرع ن�سً
وهو ما ت�سمنته املادة 13ج من املادة املذكورة اإذ قررت )اأن �سورة الإعالن فيما 
يتعلق بال�سركات التجارية ت�سلم يف مركز اإدارة ال�سركة للممثل القانوين لها اأو 
ملن يقوم مقامه اأو لأحد ال�سركاء املت�سامنني، فاإذا مل يكن لل�سركة مركز ت�سلم 

لواحد من هوؤلء ل�سخ�سه اأو يف موطنه(.

وحيث اإن احلكم املطعون فيه ملا اعتمد واحلالة ما قرر �سحة اإعالن ال�سركة 
املدعى عليها الطاعنة الآن يف �سخ�ض عامل التنظيف م�ستندا اإىل اأحكام املادة 
ا عن املادة 13ج من ذات القانون  9 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية عو�سً
البطالن  عليه  يرتتب  ما  وهو  اإليهما  امل�سار  املادتني  مبخالفة  م�سوبا  يكون 
عماًل بن�ض املادة 20 من القانون ال�سالف الذكر مما يجعل التي عليه بذلك 
�سديًدا وحيث تعني ا�ستنادا اإىل ما �سلف ب�سطه نق�ض احلكم املطعون فيه مع 

الإحالة عماًل باملادة 260 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية .

------------------------------------
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 23/مار�ض/2011م 

�لطعن رقـم 2010/375م �لد�ئرة �لتجارية

�إعالن »بطالن �لإعالن«

قبل  به  التم�سك  يجب  ن�سبي  بطالن  الإعالن  اإجراءات  يف  البطالن 
اخلو�س يف املو�سوع. الدخول يف املو�سوع ي�سقط التم�سك به.

بطالن الإعالن املوجه لأحد اخل�سوم مبخالفته لالإجراءات املن�سو�ض عليها 
يف املواد )5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 13( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية دفع 
�سكلي يجب اإبداوؤه قبل التعر�ض ملو�سوع الدعوى واإل �سقط احلق يف التم�سك 
به لأن ذلك البطالن ن�سبي مقرر مل�سلحة من �سرع حلمايته طبق ما تقت�سيه 

اأحكام املادتني )20 و 110( من القانون املذكور .

اأن الطاعنة  وملا كان ذلك وكان الثابت من الطالع على �سحيفة ال�ست�سكال 
ول   )356( املادة  �سوء  على  اإليها  املوجه  الإعالن  ببطالن  تدفع  مل  الأوىل 
قانون  من   )397( املادة  طبق  اإليها  املوجه  العقاري  التنبيه  اإعالن  ببطالن 
يف  اخلو�ض  قبل  وذلك  الإجراءات  لبطالن  والتجارية  املدنية  الإجراءات 
مو�سوع التنفيذ واإمنا خا�ست يف مو�سوع  التنفيذ مبناق�ستها ملبلغ الدين دون 
اأن تدفع ببطالن الإعالن لبطالن اإجراءاته قبل التحدث يف مو�سوع التنفيذ 
وبالتايل فقد �سقط حقها يف التم�سك ببطالن الإعالن وترتيًبا على ذلك قد 
اأ�ساب بذلك  اأ�سباب ق�سائه وقد  ق�سى احلكم املطعون فيه برف�ض طلبها يف 
اأ�سا�ض  للطعن على غري  الأول  بال�سبب  النعي عليه  واأ�سحى  القانون  �سحيح 

تعني رف�سه .

------------------------------------
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2011/6/1م

�لطعن رقم 2010/493م �لد�ئـرة �لتجارية

�إعالن »�لمحكوم عليه بالحكم«

اإعالن املحكوم عليه املعلوم املوطن باحلكم عن طريق الن�سر مبا�سرة 
بالطرق  اإعالنه  تعذر  من  والتاأكد  موطنه  عن  بالتحري  القيام  دون 

العادية. اأثره. البطالن. خمالفة احلكم لذلك ي�ستوجب النق�س.
املادة )204( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية تن�ض على اأنه »يبداأ ميعاد 
القانون على  ين�ض  لتاريخ �سدوره ما مل  التايل  اليوم  الطعن يف احلكم من 
عليه  املحكوم  اإعالن  لتاريخ  التايل  اليوم  من  امليعاد  هذا  ويبداأ  ذلك  خالف 
الذي يكون قد تخلف عن احل�سور يف جميع اجلل�سات املحددة لنظر الدعوى 
ومل يقدم مذكرة بدفاعه ويكون الإعالن ل�سخ�ض املحكوم عليه اأو يف موطنه 

الأ�سلي..« .

مل  الذي  عليه  للمحكوم  باحلكم  الإعالن  اأن  املادة  هذه  من  يخل�ض  وحيث 
يح�سر كل اجلل�سات املحددة لنظر الدعوى ومل يقدم مذكرة بدفاعه ل يتم 

اإل ل�سخ�سه اأو يف موطنه الأ�سلي . 

وملا كان ذلك وكان يبني من الطالع على اأوراق الدعوى اأن الطاعن مل يح�سر 
يف جميع اجلل�سات التي حددت لنظر الدعوى ومل يقدم مذكرة بدفاعه كما 
يبني من �سحيفة الدعوى اأن للطاعن موطًنا معلوًما وهو �ساطئ القرمـ  منزل 
�سر  اأمانة  على  كان  اإذ  هواتفه  اأرقام  ذكر  مع   )2840( رقم  �سكة   )2981( رقم 
اإعالن الطاعن باحلكم البتدائية طبًقا لأحكام  اأن تتوىل  املحكمة البتدائية 
املادتني )9( و)10( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية مبا اأن له موطًنا 
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البتدائي عن  باحلكم  الطاعن  اإعالن  وتولت  بذلك  تقم  اأنها مل  اإل  معروًفا 
تعذر  من  والتاأكد  موطنه  عن  بالتحري  القيام  دون  مبا�سرة  الن�سر  طريق 
على  ترتيًبا  فكان  الدعوى  باأوراق  ثابت  هو  ح�سبما  العادية  بالطرق  اإعالنه 
وفًقا  اإمتامه  لعدم  بال�ستئناف  الطعن  اأجل  به  ينفتح  باطل ل  الإعالن  ذلك 
مل  وطاملا  والتجارية  املدنية  الإجراءات  بقانون  عليها  املن�سو�ض  لالإجراءات 

يلتزم احلكم املطعون هذه النظر فكان خمالًفا ل�سحيح القانون يتعني نق�سه
------------------------------------

جل�سة يوم �لإثنين �لمو�فق19/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/81م ورقم2010/612م

�إعالن »حجيته«

الأ�سل يف اإعالن الأوراق الق�سائية و�سولها اإىل علم املعلن اإليه علمًا 
بالعلم  ا�ستثناء. يكتفى  اإىل �سخ�سه.  الإعالن  بت�سليم �سورة  يقينيًا 
ر�سمه  الذي  الطريق  �سرطه.اتباع  الإعالن.  يف  احلكمي  اأو  الظني 

القانون لينتج الإعالن اأثره.
اإنه ملا كان الأ�سل يف اإعالن الأوراق الق�سائية هو اأن ت�سل اإىل علم املعلن اإليه 
علماً يقينياً بت�سليم �سورة الإعالن اإىل �سخ�سه اإل اأن امل�سرع يكتفي يف بع�ض 
احلالت بالعلم الظني اأو العلم احلكمي ب�سرط اتباع القائم بالإعالن الطريق 

الذي ر�سمه القانون لينتج الإعالن اأثره .

الطاعنة كانت من حملة اجلن�سية  اأن  الأوراق  الثابت من  وملا كان ذلك وكان 
ال�سرعي هو قرية  الثابت من الإعالم  العمانية وكان موطن مورثها كما هو 
الإماراتية  اجلن�سية  على  حت�سلت  قد  واأنها  م�سقط  ولية  من  الزعفرانية 
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اأمر مل يكن معلوماً  بتاريخ 2009/2/10م وفق الثابت من وثيقة ال�سفر وهو 
لدى املطعون �سده ومن ثم يتم اإعالنها يف اآخر موطن لها معلوم وكان هذا 
املوطن يف احلدود اجلغرافية لل�سلطنة فيتم اإعالن اأوراق الدعوى يف حقها عن 
للمادة 11 مقروءة مع املادة )13( الفقرة »ط« من قانون  طريق الن�سر طبقاً 
الإجراءات املدنية والتجارية وي�سري يف حقها الإعالن بالن�سر وينتج اأثره من 
تاريخ الإعالن هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى اأن املطعون �سده اأقام �سكواه 
�سد ورثة ...... ب�سفتهم خلف املالك الأول للموؤ�س�سة الفريدة التي يعمل بها 
ومقر هذه املوؤ�س�سة يف �سلطنة عمان وفيها مت التعاقد معه على العمل ومن ثم 
يعلنون يف موطن املوؤ�س�سة وموطنها واقع يف احلدود اجلغرافية لل�سلطنة واإذ 

مت الإعالن ب�سحيفة الدعوى وفقاً ملا تقدم فقد مت موافقاً للقانون .

ميعاد  ل�سريان  بالن�سر  احلكم  اإعالن  كذلك  الثابت  وكان  ذلك  تقرر  واإذا 
للقواعد  يخ�سع  امليعاد  ل�سريان  الأحكام  اإعالن  اأن  املقرر  وكان  ال�ستئناف 
املقررة لإعالن �سائر الأوراق املن�سو�ض عيها يف املواد من 9 اإىل 13 من قانون 
ونتج  الإعالن  �سح  القواعد  هذه  روعيت  ومتى  والتجارية  املدنية  الإجراءات 
عليه  ن�ست  ملا  وفقاً  بال�ستئناف  الطعن  ميعاد  له  التايل  باليوم  ويبًدا  اأثره 
املادة 204 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية واأن الدفع ب�سقوط احلق يف 

ال�ستئناف تت�سدى له املحكمة ولو من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 19/فبر�ير/2012م

�لطعن رقم 2011/236م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�إجر�ء�ت : �إعالن

به  يتحقق  اأن  الطعن  ميعاد  به  يت�سح  الذي  احلكم  اإعالن  يف  املناط 
الطعن  مواعيد  بدء  خطورة  من  امل�سرع  يقدره  ملا  عليه  املحكوم  علم 
الأمر ول يكون الإعالن اإل ل�سخ�س املحكوم عليه اأو يف موطنه نظرًا 

خلطورة اأثر هذا الإعالن يف بدء مواعيد الطعن .
يبداأ  اأن  على  تن�ض  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )204( املادة 
ميعاد الطعن يف احلكم من اليوم التايل لتاريخ �سدوره ما مل ين�ض القانون 
احلكم  اإعالن  لتاريخ  التايل  اليوم  من  امليعاد  هذا  ويبداأ    ، ذلك  خالف  على 
للمحكوم 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 من جميع اجلل�سات التالية لتعجيل الدعوى بعد 

وقف ال�سري فيها لأي �سبب من الأ�سباب .

ويبداأ امليعاد من اليوم التايل لتاريخ اإعالن احلكم اإذا حدث ب�سبب من اأ�سباب 
الذي  اخل�سم  مقام  يقوم  اخت�سام من  دون  احلكم  و�سدر  اخل�سومة  انقطاع 
اأعالن احلكم ل�سخ�ض  زالت �سفته ويكون  اأو  اأهليته للخ�سومة  اأو فقد  تويف 

املحكوم عليه اأو يف موطنه الأ�سلي ويجري امليعاد يف حق من اأعلن احلكم .

اأن  الطعن  ميعاد  به  يت�سح  الذي  اإعالن احلكم  املناط يف  اأن  املقرر  وكان من 
يتحقق به علم املحكوم عليه ملا يقدره امل�سرع من خطورة بدء مواعيد الطعن 
علم  اإىل  املعلنة  ال�سورة  باإي�سال  ال�سعي  وجوب  تقرير  اإىل  دعاه  الذي  الأمر 
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املعلن اإليه مبا قرره يف الفقرة الأخرية من ذات املادة باأن ل يكون الإعالن اإل 
بدء  يف  الإعالن  هذا  اأثر  خلطورة  نظراً  موطنه  يف  اأو  عليه  املحكوم  ل�سخ�ض 
عن  خروجاً  وذلك  ال�سمني  اأو  اليقيني  العلم  هو  فاملطلوب  الطعن  مواعيد 

الأ�سل العام يف اإعالن اأوراق املح�سرين .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 11/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/477م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�إجر�ء�ت : �إعالن

بح�سب  اماكنهم  يف  �سدهم  امل�ستاأنف  تعلن  اأن  املحكمة  على 
املواد  تطبيق  عليها  تعذر  فاإن  الدبلوما�سية  الطرق  وعرب  عناوينهم 
املدنية  الجراءات  قانون  من  )5و6و7و8و9و10و11و12و13( 

والتجارية .
وعرب  عناوينهم  بح�سب  اماكنهم  يف  �سدهم  امل�ستاأنف  تعلن  اأن  املحكمة  على 
املدنية  الجراءات  قانون  تطبيق  عليها  تعذر  فاإن  الدبلوما�سية  الطرق 
)5و6و7و8و9و10و11و12و13(  املادة  ح�سب  على  العالن  كيفية  يف  والتجارية 
من ذات القانون وحيث اإن املحكمة مل تطبق هذا النظر فيكون حكمها معيباً 

ي�ستوجب نق�سه.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 2012/6/3م

�لطعن رقم 2012/246م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

�إعالن بالن�سر »�سرطه«

الإعالن بالن�سر دون اتباع  الإجراءات التي ن�ست عليها املادتني )9 و 
10( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية. اأثره. بطالن احلكم. 

قانون  من   )10 و   9( املادتني  ن�ض  خالف  قد  فيه  املطعون  احلكم  ان  وحيث 
الإجراءات املدنية والتجارية ومل يتبع اخلطوات الأولية لالإعالن قبل الن�سر 
اأو يف موطنه املختار اأو ت�سليم الإعالن  من اإعالن ال�سخ�ض املطلوب �سخ�سياً 
او لل�سرطة فاإن هذه املحكمة تق�سي  املنطقة  اأو من ينوب عنه و�سيخ  للوايل 
باأن خمالفة املواد )9 و 10( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ي�ستوجب 
اإعمال ن�ض املادة )20( من نف�ض القانون والتي تن�ض )يرتتب البطالن على 
عدم مراعاة الإجراءات املن�سو�ض عليها( يف مواد كثرية يهمنا يف هذه الدعوى 

خمالفة املادتني )9و10( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية . 

لكل ما ذكر اأعاله من اأ�سباب واإعماًل لن�ض املادة )20( من قانون الإجراءات 
املدنية والتجارية تق�سي هذه املحكمة بقبول الطعن �سكاًل ويف املو�سوع بنق�ض 
احلكم املطعون فيه واإحالة الدعوى اإىل حمكمة ال�ستئناف مب�سقط لتق�سي 

فيها من جديد بهيئة مغايرة . 
------------------------------------
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امر على عريضة
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2007/2/21م

�لطعن رقم 2006/315م تجاري عليا

�إجر�ء�ت تقا�سى . �أمر على عري�سة

 . املو�سوع  ذات  فى  �سابق  لآخر  خمالف  عري�سة  على  اأمر  �سدور   -
�سرطه . ت�سبيب الأمر الالحق . خمالفة ذلك . اأثرها البطالن . ل 
قا�سى  من  الالحق  ل�سدورالأمر  اأو  ال�سابق  بالأمر  القا�سى  لعلم  اأثر 

يختلف عن الأول .
- مما ل �سك فيه اأن الأمر على عري�سة رقم 376/242ت/2004 ال�سادر بتاريخ 
2005/6/4 قد جاء خمالفاً لالأمر على عري�سة رقم 2004/399 ال�سادر بتاريخ 
2004/6/22 فالأول قد ق�سى برفع احلجز عن قطعة الأر�ض ال�سكنية التجارية 
�سور  بولية  الكائنة  اجلناة  مربع   ......................... م�ساحي  ر�سم  رقم 
عليها  احلجز  اأوقع  قد  �سبقه  الذي  الثاين  بينما  28878م2  م�ساحتها  والبالغ 
ومنع الت�سرف فيها حلني �سدور حكم نهائي يف دعوى التحكيم رقم 2002/4 
..اإذاً فالأمران خمتلفان فيما ق�سيا به ، وقد جاء الأمر الالحق الذي ق�سى 

برفع احلجز
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 20/يونيو/2010م

�لطعن رقم 2010/200م �لد�ئرة  �ملدنية )ب(

عري�سة »�أمر على عري�سة«

عليها  ن�س  التي  احلالت  نطاقه.   . العري�سة  على  اأمر  ا�ست�سدار 
املحكمة  بخزانة  �سمان  �سيك  قيمة  اإيداع  طلب  فقط.  القانون 
البتدائية حلني الف�سل يف النزاع احلا�سل يف غرامات تاأخري �سداد 
ماآله  الجتماعية  للتاأمينات  الهامة  للهيئة  عمال  ا�سرتاكات  قيمة 

الرف�س لعدم اندراجه يف احلالت التي ن�س عليها القانون.
املادة )190( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية تن�ض على اأنه )يف الأحوال 
عليه  اأمر  ا�ست�سدار  يف  وجه  للخ�سم  يكون  اأن  على  القانون  فيها  ين�ض  التي 
اأن يقدم عري�سة بطلبه اإىل قا�سي الأمور الوقتية اأو اإىل رئي�ض الهيئة التي 
تنظر الدعوى وتكون هذه العري�سة من ن�سختني متطابقتني وم�ستملة على  
وقائع الطلب واأ�سانيده وتعيني موطن خمتار للطالب يف املدينة التي بها مقر 

املحكمة ويرفق بها امل�ستندات املوؤيدة لطلبه.

يف  اإل  اإ�سداره  يجوز  ل  العري�سة  على  الأمر  اأن  املادة  هذه  موؤدي  اإن  وحيث 
احلالت التي ن�ض عليها القانون ول يجوز لقا�سي الأمور الوقتية اأن ي�سدر 
من  العديد  يف  متفرقه  هي  والتي  احلالت  تلك  غري  يف  العري�سة  على  اأمًرا 
و   )371( مادتيه  يف  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  منها  التي  القوانني 
)387( )على �سبيل املثال( يف م�ساألة توقيع حجز ما للمدين لدى الغري من 
منقولت اأو نقود اأو ديون وذلك بطلب حجزها من قبل املحكوم له اأو من قبل 

الدائن احلامل لكمبيالة اأو �سند حتت الإذن .
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قيمة  اإيداع  يطلب  الطاعن  اأن  الدعوى  اأوراق  من  يبني  وكان  ذلك  كان  وملا 
يف  احلا�سل  النزاع  يف  الف�سل  حلني  البتدائية  املحكمة  بخزانة  �سمان  �سيك 
غرامات  متثل  والتي  الجتماعية  للتاأمينات  الهامة  الهيئة  وبني  بينه  �ساأنها 
تاأخري �سداد قيمة ا�سرتاكات عمال اإل اأن هذه احلالة قد خال قانون التاأمينات 
الجتماعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )1991/72م( وتعديالته وكذلك 
على  اأمر  اإ�سدار  على  التن�سي�ض  من  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون 
عري�سة يف اإيداع قيد ال�سيك اأو اأي مبلغ منجر عن تاأخر رتب العمل عن �سداد 
ا�سرتاكات العمال بخزانة املحكمة يف حالة النزاع يف �ساأنها مع الهيئة املذكورة 
مبا يكون معه ترتيًبا على ذلك رف�ض قا�سي الأمور الوقتية طلب اإ�سدار اأمر 
على عري�سة يف �ساأن ذلك يف حمله وطبق �سحيح القانون مبا يتعني تبًعا معه 

لذلك الق�ساء بتاأييده .
------------------------------------

ترك الخصومة
جل�سة يوم �لثالثاء �لمو�فق  2/نوفمبر/2010م

�لطعن رقم 2010/106م د�ئـرة �لإيجار�ت

ترك �لخ�سوم. تعريفه، �سرطه. �سوره

ترك اخل�سوم. تعريفه. ترك املدعي اخل�سومة التي اأن�ساأها واإعالن 
اإرادته يف اإنهاء اإجراءاتها دون �سدور حكم يف املو�سوع. 

الرتك لي�ض له �سكل معني. �سرطه. اأن يكون الرتك ب�سورة وا�سحة ل لب�ض 
فيها، واأن يكون التارك له الأهلّية القانونّية اأو ال�سرعّية التي متكنه يف التقدم 
�سفاهة مبح�سر  اأو  كتابة  الرتك  يكون  اأن  الرتك.  . من �سور  الرتك  بطلب 
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اإجراءات  ال�سري يف  املدعي لدى  �سلوك  ي�ستخل�ض من  اأن  الدعوى كما ميكن 
الدعوى. 

ترك اخل�سوم يق�سد منها ترك املدعي اخل�سومة التي اأن�ساأنها واإعالن اإرادته 
يف اإنهاء اإجراءاتها دون �سدور حكم يف املو�سوع فاملدعي هو الذي اأقام اخل�سومة 
ولكن  بقائها واحلكم يف مو�سوعها  امل�سلحة يف  نفقاتها وهو �ساحب  وحتّمل 
وبالتايل  عنها  النزول  له م�سلحة يف  الدعوى مما يجعل  رفع  بعد  قد يطراأ 
فاإنه هو وحده الذي ميتلك احلق يف التخلي عنها ومل ي�سرتط امل�سّرع �سكاًل 
اأن  وميكن  فيها  لب�ض  ل  وا�سحة  ب�سورة  الرتك  يكون  اأن  املهم  للرتك  معّيًنا 
اأن ي�ستخل�ض من  اأو �سفاهة مبح�سر الدعوى كما ميكن  يكون الرتك كتابة 
�سلوك املدعي لدى ال�سري يف اإجراءات الدعوى وي�سرتط اأن يكون التارك له 
الأهلّية القانونّية اأو ال�سرعّية التي متكنه يف التقدم بطلب الرتك فاإن توافرت 
يف الطلب املتعّلق باإثبات الرتك تلك ال�سروط وال�سوابط ال�سالف ذكرها فاإن 
املحكمة ل متلك اإل ال�ستجابة لهذا الطلب بالرتك ... وملا كان طلب الرتك 
املذكور قد جاء �سريًحا ووا�سًحا وقّدم بوا�سطة املحامي ............ كوكيل عن 
الطاعنة واأرفق �سند الوكالة الذي يخّوله التقّدم مبثل ذلك الطلب واإن املحامي 
املذكور هو حماٍم مقبول للرتافع اأمام املحكمة العليا ومن ثمَّ يكون طلب اإثبات 
بن�ض  وعماًل  فاإننا  وبالتايل  قبوله  متطلبات  كل  ا�ستوفى  قد  املذكور  الرتك 
املادة )138( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية نق�سي بعد املداولة بقبول 

الطلب واإثبات ترك الطاعنة للخ�سومة مع اإلزام التارك بامل�ساريف.
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تكييف
جل�سة يوم �لأحد 20/نوفمبر/2011م

�لطعن رقم رقم 2011/94م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

تكييف �لدعوى 

املحكمة  مهمة  من  عليها  القانوين  الو�سف  واإ�سفاء  الدعوى  تكييف 
ويجب عليها اتباع الدعوى مبا ينا�سبها من ذاتها عماًل بالقانون .

اأما النعي بال�سبب الثاين على احلكم والذي موؤداه اأن املحكمة مقيده بطلبات 
اخل�سوم وعدم جواز الق�ساء لغريها اأو باأكرث منها ، ذلك اإن احلكم املطعون فيه 
بعد اأن تفهم طلبات املدعية )املطعون �سدها( اإل اأنه حاد عن ال�سواب وذلك 
الطرفني  بني  مت  الذي  العقد  لف�سخ  طلب  اأنها  على  املدعية  طلبات  بتكييفه 
مبوجب العقد املوؤرخ 2008/9/14م وعلى هذا التكييف خالف احلكم القانون 
اأنها تق�سد البطالن ولي�ض الف�سخ ، هذا النعي �سديد ذلك اإن املقرر  يف حني 
اأن تكييف الدعوى واختفاء الو�سف القانوين عليها  يف ق�ساء املحكمة العليا 
عماًل  ذاتها  من  ينا�سبها  مبا  الدعوى  اتباع  عليها  ويجب  املحكمة  مهمة  من 

بالقانون .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 11/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/316م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

دعوى : تكييفها

تكييف العقود واملحررات من �سلطة حمكمة املو�سوع ، �سرطة اأن يكون 
التكييف �سائغًا وله اأ�سله الثابت يف الأوراق وموؤدى ذلك اأن ل رقابة 

عليها من املحكمة العليا .
اأن املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اإن تكييف العقود واملحررات من �سلطة حمكمة 
املو�سوع ، �سرطة اأن يكون التكييف �سائغاً وله اأ�سله الثابت يف الأوراق وموؤدى 

ذلك اأن ل رقابة عليها من املحكمة العليا .

ملا كان ذلك وكان احلكم البتدائي قد ا�ستند يف ق�سائه برف�ض الدفع ال�سكلي 
املبدى من الطاعنني على املادة اخلام�سة من قانون ال�سركات التجارية ال�سادر 
اأن  يجوز  ل  امل�ساهمة  �سركة  باأ�ستثناء  )1974/4م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
اأي �سركة جتارية باأعمال ال�سمان والقيام بالأعمال امل�سرفيه  يكون مو�سوع 

اأو الر�سائيل من اجلمهور اأو توظيف الأموال ... اإلخ .

كان  وملا   ، للقانون  ملخالفته  ال�سركة  عقد  ببطالن  ق�ست  املحكمة  اأن  وحيث 
اإىل اعتبار ال�سركة باطله يجئ  اإليه  اأنتهت  ذلك متعلق بالنظام العام فاإن ما 
تطبيقاً �سليماً للقانون من اأن الطاعنني ال�سفة التي جتيز مقا�ساتهم ف�ساًل 
عن اأن اي�سال دفع قيمة ال�سرتاك بح�ساب املدعى عليهما الأول والثاين يثبت 
وجود ال�سفة وامل�سلحة ، وملا كان الثابت اأن املطعون �سده )املدعي( قد ا�سرتد 
عماين  ريال  وخم�سمائة  األفني  مبلغ  والثاين(  الأول  عليهما  )املدعى  منهما 
فاإن ذلك يوؤكد وجود �سفة التقا�سي بحق الطاعنني ، ف�ساًل عن انه يف قيام 
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األفني وخم�سمائة ريال عماين للمطعون �سده )املدعي(  الطاعنني برد مبلغ 
من جملة خم�سة اآلف ريال عماين )قيمة ا�سرتاكه يف املحفظه( اقرار �سريح 

من الطاعنني باأنهم هم املدينون للمدعي ولي�ست ال�سركة .

ملا كان ذلك وكان الثابت من مدونات احلكم البتدائي املوؤيد باحلكم املطعون 
فيه حمموًل على ا�سبابه اأن املحفظه امللكية مل ي�سدر لها ترخي�ض من �سوق 
املال ، وحيث اأن الطاعنني مل يت�سدوا لذلك بالرد فاإن ذلك يعني اأن الطاعنني 
يكون معه احلكم  الذي  الأمر  امللكية  للمحفظة  ترخي�ض  بعدم وجود  يقرون 
املطعون فيه جاء متوافقاً مع �سحيح القانون مما يتعني معه رف�ض الطعن 

مو�سوعاً .
------------------------------------

تنفيذ
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/25م

�لطعن رقم 2005/152م تجاري عليا

�سند تنفيذى »�إلز�ميته«

- ال�سند التنفيذي تقريريًا اأو من�سئًا يكت�سب �سبغة اإلزامية . اإمكانية 
تنفيذه جربًا. احلكم ال�سادر  عن هيئة التحكيم �سند تنفيذي.

- اإن ال�سند التنفيذي �سواء كان تقريرياً اأو من�سئاً يكت�سب �سبغة اإلزامية مبا 
الإجراءات  قانون  من   343 املادة  اقت�سته  مبا  عماًل  اجلربي  التنفيذ  يخول 
املدنية والتجارية. اإن احلكم ال�سادر عن هيئة التحكيم هو �سند تنفيذي على 

معنى املادة �سالفة الذكر.
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/25م

�لطعن رقم 2005/176م تجاري عليا

تنفيذ »حكم �أجنبى«

املحددة  ال�سروط   . �سروطه   . بال�سلطنة  الأجنبى  احلكم  تنفيذ   -
اإتفاقية  وجود  حال   . معاهدة  اأو  اإتفاقية  وجود  تت�سمن  مل  قانونًا 
تكون هى الأوىل بالتطبيق دون النظر لل�سروط القانونية . القانون 
الإخت�سا�س  لقواعد  الأجنبية  املحاكم  اإخت�سا�س  يخ�سع  الأملانى 
. موؤدى  املبا�سر  العام غري  ال�سلطنة لالإخت�سا�س  املبا�سر بينما  العام 

ذلك . اإختالل �سرط املعاملة باملثل.
يف  املحددة  ال�سروط  بال�سلطنة  تنفيذه  املراد  الأجنبي  للحكم  توافرت  اإذا   -
املادة 352 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية جاز تنفيذه بال�سلطنة دومنا 
الأوىل  اأو معاهدة فهي  اإتفاقية  اإذا وجدت  اأما  اأو معاهدة  اإتفاقية  اإىل  حاجة 
بالتطبيق وفق ال�سروط الواردة بها دون النظر ملتطلبات املادة 352 من قانون 

الإجراءات املدنية والتجارية.

بقواعد  يعرف  ملا  الأجنبية  املحاكم  اإخت�سا�ض  يخ�سع  الأملاين  القانون  اإن   -
الإخت�سا�ض العام املبا�سر يف حني اأن القانون العماين يـخ�سع م�ساألة اإخت�سا�ض 
املحكمة الأجنبية املراد تنفيذ حكمها يف ال�سلطنة اإىل قواعد الإخت�سا�ض العام 
نتائج خمتلفة متاماً مما يجعل  اإىل  املعيارين  اإعمال  يوؤدي  املبا�سر وقد  غري 

�سرطاً اأ�سا�سياً من �سروط املعاملة باملثل قد اإختل.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2007/4/28م

�لطعن رقم 2006/98م �سرعي عليا

�سالحية »نظر �لدعوى«. تنفيذ

. عدم   . علة ذلك  الدعوى  للحكم ل مينعه من نظر  القا�سي  تنفيذ 
مبا�سرته ملو�سوع الدعوى . 

تنفيذ  اآلية  على  مهمته  وتقت�سر  الدعوى  مو�سوع  يبا�سر  ل  التنفيذ  قا�سي 
نظر  من  القا�سي  مينع  ما  ثمة  فلي�ض  املنطلق  هذا  ومن  فيها  الوارد  احلكم 

الدعوى حمل الطعن بني الطرفني  
------------------------------------

حجية أحكام
جل�سة �لأحد 2009/10/18م

�لطعنان رقما 32 و 2009/72م مدني عليا

�لحكم حجيته

- احلكم ل يجوز حجية الأمر املق�سي اإل بني اأطرافه .
الأر�ض  باأن  فيه  ق�ست  والذي  2005/150م  الرقم  الدائرة  هذه  حكم  حول   -
لـ.... فاإنه حكم ل يحتج به على الطاعن .... ول يكت�سب احلجية الواردة يف 
ن�ض املادة 55 من قانون الإثبات ، لأن الطاعن مل يكن طرفاً فيه واحلكم ل 
يلزم اإل اأطرافه اإذ معنى حجية الأمر املق�سي فيه يعني اأن للحكم حجية فيما 
بني اخل�سوم وبالن�سبة اإىل ذات احلق حماًل و�سبباً فيكون حجة يف هذه احلدود 
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احلكم  يف  الطعن  طرق  من  بطريق  اإل  تتزحزح  ول  الدح�ض  تقبل  ل  حجة 
وتثبت هذه احلجية لكل حكم قطعي ول حتوز الأحكام حجية الأمر املق�سي 
فيه اإل يف نزاع قام بني اخل�سوم اأنف�سهم دون اأن تتغري �سفاتهم وتعلق بذات 

احلـــق حماًل و�سبباً
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �ملو�فق 2011/12/31م

�لطعن رقم 2010/1041م �ملدنية )ب(

حكم ) حجية ـ �سروطها(

- احلكم بعدم قبول الدعوى ل مينح احلكم احلجية املانعة من اإعادة 
نظر الدعوى. موؤداه. جواز قيد الدعوى مرة اأخرى اأمام ذات املحكمة 
بنظر  وليتها  املحكمة  ا�ستنفاد  عدم  علته.  املو�سوع.  يف  للف�سل 
املو�سوع والف�سل فيه. مثال. احلكم بعدم قبول الدعوى ا�ستنادا اإىل 

كون احلادث �سابقا على �سريان وثيقة التاأمني.
- ي�سرتط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�سل فيها هو اأن 
يف  وف�سلت  وليتها  ا�ستنفدت  قد  ال�سابق  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  تكون 
مو�سوع الدعوى ف�ساًل جازًما ، واإن احلكم بعدم قبول الدعوى ل مينح احلكم 
احلجية التي متنع من اإعادة نظر النزاع مرة اأخرى ، حيث يحق معه ل�ساحب 
احلق يف الدعوى التي �سدر فيها حكم بعدم قبول الدعوى اأن يقوم بقيد دعواه 
مرة اأخرى اأمام ذات املحكة التي اأ�سدرت احلكم للف�سل يف مو�سوع النزاع ، ملا 
كان ذلك وكان الثابت من احلكم ال�سادر يف الدعوى ال�سابقة رقم 2009/2143م 
حمكمة م�سقط البتدائية اإن الطاعن ب�سفته وليا اأقامها �سد املطعون �سدها 
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نتيجة  بنجله  حلقت  التي  الإ�سابات  عن  بالتعوي�ض  باإلزامها  احلكم  بطلب 
لتعر�سه حلادث �سري من �سيارة موؤمن عليها لديها ، وق�سى فيها بعدم قبول 
الدعوى ا�ستناًدا اإىل اأن تاريخ احلادث �سابق على �سريان وثيقة التاأمني ومن 
ثم ل تغطي الوثيقة جرب اأ�سرار احلادث ، فاإن هذا احلكم على النحو �سالف 
البيان مل يف�سل يف مو�سوع الدعوى ف�ساًل جازًما ومن ثم يحق للطاعن رفع 

دعوى جديدة.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 10/يونيو/2012م

�لطعن رقم 2011/735م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

حكم : حجيته

�سرط حجية الأمر املق�سى فيه وهو احتاد اخل�سوم واملحل وال�سبب، 
اأثره ، نق�س احلكم .

وحيث اأن النعي على احلكم املطعون فيه بالوجه الأول �سديد ذلك اأن حمكمة 
ال�ستئناف املطعون يف حكمها اأ�س�ست ق�ساءها على اأن مو�سوع الدعوى حمل 
الطعن قد ف�سل فيه بالدعوى رقم )2009/124م( ومن ثم طبقت قاعدة �سابقة 
الف�سل لكن مبطالعة ملف الدعوى )2009/124م( ات�سح اأن طريف اخل�سومة 
املدعى عليها  اأن  و 2009/124م( خمتلفني حيث  الدعويني )2010/1504م  يف 
يف الدعوى رقم )2009/124م( هي ال�سركة ................. يف حني ان املدعى 
عليها يف الدعوى رقم )2010/1504م( هي ال�سركة ............... فبهذا ينتفى 
الأمر  وال�سبب  واملحل  اخل�سوم  احتاد  وهو  فيه  املق�سى  الأمر  حجية  �سرط 
الذي يتعني معه نق�ض احلكم املطعون فيه دون احلاجة اإىل بحث اأوجه الطعن 

الأخرى .
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حكم
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/4م

�لطعنين رقمي 206و2005/207م تجاري عليا

 حكم »نق�سه«

- نق�س احلكم لأحد اأ�سباب الطعن يجعل النق�س ميتد للحكم برمته . 
عدم اإعتبار ذلك رف�سًا لالأ�سباب التى مل تبحث اأو اإقرارًا ملا تعلق بتلك 

الأ�سباب.
اإنه اإذا �سدر احلكم يف مو�سوع واحد وطعن فيه بالنق�ض  - من املقرر قانوناً 
وت�سمنت �سحيفة الطعن عدة اأ�سباب نعياً على احلكم فنق�سته املحكمة العليا 
لأحد هذه الأ�سباب فاإن النق�ض ميتد للحكم برمته فيكون النق�ض كلياً ف�ساًل 
اأنه يف هذه احلالة ل يعترب اأن املحكمة قد رف�ست ما  عن اأن من املقرر اأي�ساً 
مل تر حماًل لبحثه من الأ�سباب الأخرى اأو اأقرت ما تعلق من ق�ساء احلكم 

املنقو�ض بتلك الأ�سباب. 

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/1/28م

�لطعن رقم 2005/257م مدني ثانية عليا

حكم »�خطاوؤه«

اخلطاأ  هو  البطالن  عليه  يرتتب  الذي  اخل�سوم  اأ�سماء  يف  -اخلطاأ 
اجل�سيم الذي يرتتب عليه التجهيل باخل�سومة.
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-  عدم جواز النظر يف الدعوى ل�سبق الف�سل فيها  يجب اأن ي�ستمل على ثالثة 
واإن اختل واحد منها كان جديراً  املو�سوع واخل�سوم وال�سبب  �سروط: احتاد 
بنظر الدعوى  ملا كان ذلك وكان الثابت  بالأوراق اأن احلكم املطعون فيه يتعلق 
بطلب ت�سليم املبيع وهو اأثر من اآثار  اأو تنفيذ للحكم  ال�سابق القا�سي  برف�ض 

الدعوى والذي يختلف عنه يف املو�سوع.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/2/11م

�لطعن رقم 2005/228م مدني ثانية عليا

حكم “حكم وقتي”

- الأحكام الوقتية ل مت�س اأ�سل احلق املتنازع  عليه ، اأثره . ل حتوز 
حجية الأمر املق�سي فيه.

- ات�سح بجالء اأن احلكم ال�سادر يف الدعوى املذكورة واملوؤيد مبقت�سى حكمي 
ال�ستئناف والعليا قد اقت�سر على م�ساألة ترتبط برفعها قبل اأوانها مما يعني 
املو�سوعية  الدعوى  منافذ  يغلق  ل  وقتياً  حكماً  كان  اإمنا  ال�سابق  احلكم  اأن 
اأمر  ت�سدر يف  اإمنا  الوقتية  الأحكام  لأن  القبول  بعدم  املحكمة  فيه  اإذا ق�ست 
وقتي ل مت�ض اأ�سل النزاع اأي مو�سوعه ومن بني تلك الأحكام الوقتية احلكم 
ال�سادر بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. ملا كان هذا وكان احلكم ال�سابق 
واإمنا  الدعوى  مو�سوع  يف  يف�سل  مل  جتاري   2002/895 الدعوى  يف  �سدوره 
املطعون  احلكم  واإن  اأوانها  قبل  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم  فح�سب  ق�سى 
فيه جاء خمالفا لهذا النظر اإذ اعترب احلكم الوقتي حكما يف املو�سوع حائزا 

للحجية التي متنع من اإعادة النظر يف املو�سوع.
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/2/12م

�لطعن رقم 2005/231م مدني �أولى عليا

حكم )�أ�سبابه(

- ملحكمة ال�ستئناف اعتماد اأ�سباب املحكمة البتدائية حلكمها.
فاإنه ل  البتدائية  املحكمة  على حكم  فيه جاء معتمداً  املطعون  اإن احلكم    -
البتدائي  احلكم  باأ�سباب  الأخذ  حكمها  فيه  املطعون  املحكمة  على  ترثيب 

واعتمادها كاأ�سباب حلكمها.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/2/19م

�لطعن رقم 2005/191م مدني �أولى عليا

حكم.)م�سودته(

- م�سودة احلكم التي يقع البطالن بعدم توقيعها من رئي�س املحكمة 
هي م�سودة احلكم الأ�سلية ، اأما م�سودة احلكم بعد الطباعة ل يرتتب 

على عدم توقيعها البطالن.
املادة )173( يف حني  ن�ض  اأورد  اإنه  اإذ  لي�ض �سحيحاً  العام  الدعاء  ذكره  ما   -
اإن مل يوقعه رئي�ض اجلل�سة  البطالن للحكم  التي ترتب  املادة )170( هي  اأن 
واأع�ساء املحكمة واحلكم املعني بذلك هو م�سودة احلكم الأ�سلية والتي يجب 
اأما ن�سخة احلكم بعد  اأن توقع من قبل هيئة املحكمة واإل كان احلكم باطاًل 
طباعته فاإنه ل يرتتب على عدم توقيعها من قبل رئي�ض املحكمة البطالن ، 



- 233 -

القوانين المدنية

وهذا ما اأوردته املادة )173( اإذ مل ترتب البطالن بذلك ال�سبب بل ن�ست على 
التي  اأيام  الع�سرة  مدة  م�سي  بعد  وذلك  التاأخري  يف  املت�سبب  على  التعوي�ض 

ن�ست عليها املادة باإيداع احلكم فيها.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/3/19م

�لطعن رقم 2005/295م مدني �أولى عليا

حكم )توقيعه(. ق�ساة

- الأ�سل اأن يح�سر جل�سة النطق باحلكم من ا�سرتك يف املداولة . ت�سح 
ب�سرط  به وليته من احل�سور   تنتهي  مانعال  له  النيابة ممن حدث 
يف  الأمر  ي�ستوي  الأ�سلية.  احلكم  ن�سخة  على  ذلك  واإثبات  التوقيع 

النيابة اإن قام املانع يف واحد اأو كرث لعدم حتديد القانون لذلك.
للنطق  املداولة  ا�سرتكوا يف  الذين  الق�ساة  توجب ح�سور  التي   )166( املادة   
احلكم  م�سودة  يوقع  اأن  وليته وجب  به  تنتهي  مانع ل  اإذا حدث  اإل  باحلكم 
ويثبت ذلك على ن�سخة احلكم الأ�سلية وطاملا وقع الق�ساة الذين ا�سرتكوا يف 
املداولة م�سودة احلكم فيجوز اأن يح�سر عنهم غريهم اإذا حدث مانع لأحدهم 
بعد  امل�سودة  بتوقيع  العربة  اإن  اإذ  معيناً  عدداً  القانون  يحدد  ومل  لأكرث  اأو 

امل�ساركة يف املداولة.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/4/29م

�لطعن رقم 2006/66م مدني ثانية عليا

حكم)�أ�سبابه(
-اغفال احلكم ذكر املواد القانونية التي بنى عليها ل يرتب البطالن 

متى كانت املواد الواجب اعمالها مفهومة من الوقائع التي اأوردها.

- ل يعيب احلكم اغفاله ذكر املواد القانونية التي طبقها على وقائع الدعوى 
اأوردها  التي  الوقائع  من  مفهومة  اعمالها  الواجب  الن�سو�ض  كانت  متى 
والعربة يف التكييف بتوخي معاين القانون لربط معاين وفهم الواقع بها ول 

يعتد بذات األفاظ القانون وعباراته.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/5/3م

�لطعن رقم 2005/254م تجاري عليا

حكم »ت�سبيبه« 

-ت�سبيب الأحكام اإجراء اأ�سا�سى ومفرو�س وفقًا ملقت�سيات القانون . 
علة ذلك . متكني كل من �سيطلع على احلكم من الوقوف على ما اإنتهت 

اإليه املحكمة . الإخالل به اأثره البطالن. 
ح�سبما  البطالن  به  الخالل  عن  يرتتب  اأ�سا�سي  اإجراء  الأحكام  ت�سبيب   -
ن�ست عليه املادة )172( من قانون الجراءات املدنية والتجارية اإذ الغر�ض من 
فر�ض الت�سبيب والتعليل يف الأحكام هو متكني كل من �سيطلع على احلكم من 
اإليه املحكمة ميثل قدراً من ال�سواب واملعقولية واأنه  الوقوف على ما انتهت 
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اأقرب ما يكون اإىل احلق ومطابقة الواقع والقانون فبلوغ احلقيقة هي غاية 
الق�ساء واحلكم هو عنوان احلقيقة. 

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/5/14م

�لطعن رقم 2006/14م مدني �أولى عليا

حكم )و�سفه(

اأو وكيله لبع�س اجلل�سات يعترب احلكم بحقه  - ح�سور املدعى عليه 
ح�سوريًا ولو تغيب يف جل�سة النطق باحلكم.

- عماًل باملادة 85 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية التي تن�ض »اإذا ح�سر 
املدعى عليه يف اأية جل�سة اأو اأودع مذكرة بدفاعه اعتربت  اخل�سومة ح�سورية 
يف حقه ولو تخلف بعد ذلك...« يتجلى بح�سور الوكيل املعتمد للمدعى  عليه 
جل�سة  يف  تغيب  ولو  حقه  يف  ح�سورية  اخل�سومة  اعتربت  جل�سة  من  لأكرث 

النطق باحلكم.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/11/4م

�لطعن رقم 2006/199م مدني �أولى عليا

حكم. »��سبابه«

اإلتفات املحكمة عن مناق�سة امل�ستند املقدم من اخل�سوم والذي له   -
تاأثري يف �سري الدعوى يعترب ق�سورًا يف احلكم ي�ستوجب نق�سه.
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املو�سوع  حمكمة  اإىل  اخل�سم  قدم  متى  انه  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  املقرر   -
على  يوجب  ذلك  فاإن  الدعوى  م�سار  على  تاأثري  امل�ستند  لهذا  وكان  م�ستنداً 
املحكمة اأن تعر�ض لهذا امل�ستند وتبدي راأيها فيه واإل كان حكمها قا�سر البيان 

مما يتعني معه نق�سه.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق2007/5/26م

�لطعن رقم 2007/10م �سرعي عليا

حكم )توقيع م�سودة(

- عدم توقيع م�سودة احلكم يف الفرتة املحددة قانونا . جزاوؤه بطالن 
احلكم .

- وحيث اإن الدفع �سديد ، وبالرجوع لالأوراق ،  واإىل �سهادة عدم توقيع م�سودة 
احلكم ال�سادرة بتاريخ 2007/1/7م من اأمانة �سر حمكمة ال�ستئناف باإبراء ، 
والتي ت�سهد باأن م�سودة احلكم املطعون فيه مل يتم توقيعها باجلل�سة املنعقدة 
يف 2006/12/20م )جل�سة النطق باحلكم( مما تعني املخالفة ال�سريحة لن�ض 
املادة 170 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ، التي اأوجبت اأن يكون احلكم 
العام لأنه يحمي م�سلحة  بالنظام  اأمر يتعلق  ، وهذا  باطاًل يف هذه احلالت 
عامة ، ويجوز التم�سك به من الأطراف واملحكمة على ال�سواء يف اأية مرحلة 
من مراحل الدعوى ، والدللة عليه اأن امل�سرع اأوجب اأن تودع م�سودة احلكم 
م�ستملة على اأ�سبابه موقعاً عليها من جميع اأع�ساء الهيئة التي اأ�سدرته واإل 

كان باطاًل.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �ملو�فق 2007/5/26م

�لطعن رقم 2007/59م مدين �أوىل عليا

حكم )�أ�سبابه(

على  املنطوق  حمل  ميكن  ل  بحيث  املنطوق  مع  الأ�سباب  تعار�س   -
اأ�سبابه . اأثره نق�س احلكم.

- التناق�ض الذي يف�سد احلكم ويبطله ويوؤدي اإىل نق�سه هو ذلك التناق�ض 
اأ�سا�ض ق�ست املحكمة مبا  اأي  الذي يقع يف الأ�سباب بحيث ل يفهم معه على 
وتتما�سى   ، املنطوق  مع  الأ�سباب  تتعار�ض  اأن  مبعنى   ، املنطوق  يف  به  ق�ست 
ما  اأو  عليه  احلكم  حمل  ميكن  ما  بعدها  يبقى  ل  بحيث  الأ�سباب  بالتناق�ض 
اأ�سا�ض ق�ست املحكمة مبا  اأ�سبابه ، ول ميكن اأن يفهم على اأي  يكون واقعاً يف 

ق�ست به يف منطوقه.
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت �ملو�فق 2008/10/25م

�لطعن رقم 2008/363م مدنية �أوىل عليا

حكم »ت�سحيح �أ�سبابه«

-ت�سحح املحكمة العليا اأ�سباب حكم حمكمة املو�سوع اإذا �سابه ق�سور 
اأو خطاأ قانوين وانتهى اإىل نتيجة �سحيحة. �سرطه. اأن يكون الق�سور 
ل يعجز املحكمة العليا من مراجعة التطبيق القانوين على الوقائع. 
يجوز  فاإنه  �سحيحة  نتيجة  اإىل  انتهى  قد  فيه  املطعون  احلكم  اإن  وحيث   -
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لهذه املحكمة ت�سحيح اأ�سبابه اإذا �سابها ق�سور اأو خطاأ قانوين طاملا كانت هذه 
الأ�سباب ت�ستند اإىل ما ا�ستخل�سته حمكمة املو�سوع من واقع الدعوى وطاملا 
كان هذا الق�سور ل يعجز املحكمة العليا من مراقبة التطبيق القانوين على 

الوقائع. 
------------------------------------

جل�سة �لأربعاء 2009/11/18م  

�لطعن رقم 2009/135م تجاري عليا

حكم . م�سودة

م�سودة احلكم يجب توقيعها من جميع اأع�ساء هيئة احلكم ، خمالفة 
ذلك اأثرها البطالن .

الفقرة الثانية من املادة )170( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية تن�ض 
الرئي�ض  من  موقعة  امل�سودة  تكون  اأن  يجب  الأحوال  جميع  ويف   « اأنه  على 
ال�سلطة  ، وملا كان قانون  ومن الأع�ساء عند النطق باحلكم واإل كان باطاًل« 
الثالثة  ال�سلطاين رقم 99/90 يوجب يف الفقرة  الق�سائية ال�سادرة باملر�سوم 
من املادة اخلام�سة منه اأن ت�سدر اأحكام املحاكم ال�ستئنافية من ثالثة ق�ساة ، 
فاإن �سدور احلكم من عدد يزيد اأو ينق�ض عن هوؤلء الق�ساء الثالثة هو الذي 
يفقده ركناً اأ�سا�سياً من اأركانه ويوؤدي بالتايل اإىل بطالنه لتعلق هذا الت�سكيل 
احلكم  م�سودة  على  الإطالع  من  الثابت  كان  وملا   ، الق�سائي  النظام  باأ�س�ض 
 2009/2/16 بتاريخ  م�سقط  ا�ستئناف  حمكمة  من  ال�سادر  2007/341م  رقم 
اأي ينق�ض عن العدد الذي حدده قانون   ، اأن منطوقة مذيل بتوقيعني فقط 
وهو  ال�ستئناف  حماكم  من  ال�سادرة  لالأحكام  بالن�سبة  الق�سائية  ال�سلطة 
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وي�ستوجب   ، بطالنه  عليه  يرتتب  مما   ، ق�ساة  ثالثة  من  توقيعها  وجوب 
نق�سه لهذا ال�سبب دون حاجة لبحث باقي اأ�سباب الطعن  مع اإحالة الدعوى 
للمحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة ا�ستناداً اإىل املادة 

)260( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية .
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2009/12/6م 

�لطعن رقم 2009/380م مدني عليا

حكم .بطالنه.  �إجر�ء�ت. »بطالن �لإجر�ء« 

املو�سوع  يف  بطالن  اأ�سابه  احلكم  اأن  ال�ستئناف  ملحكمة  تبني  اإذا 
والإجراءات تق�سي باإلغائه وحتكم يف الدعوى .

يبني من الطالع على احلكم املطعون فيه اأنه تعّر�ض اإىل ما اأثاره الطاعن من 
اأن الإعالن الذي وجه اإليه كان خالياً من ذكر ا�سم من ت�سّلمه و�سفته ورد على 
باطل  امل�ستاأنف  اأ�سا�ض ذلك احلكم  الإعالن باطل واعترب على  باأن ذلك  ذلك 
واألغاه وق�سى يف الدعوى ا�ستناداً اإىل املادة )228( من قانون الإجراءات املدنّية 
املو�سوع  يف  �سادراً  امل�ستاأنف  احلكم  كان  »اإذا  اأنه  على  تن�ض  والتي  والتجارّية 
وراأت املحكمة التي تنظر ال�ستئناف اأن هناك بطالناً يف احلكم اأو بطالناً يف 
معه  يكون  مبا  الدعوى«  يف  وحتكم  باإلغائه  تق�سي  احلكم  يف  اأّثر  الإجراءات 
الرد على  لتناوله  �سائغاً  ت�سبيباً  فيه م�سبباً  املطعون  على ذلك احلكم  ترتيباً 
دفاع الطاعن وحل�سنة تطبيق القانون الأمر الذي ي�سحى معه واحلالة هذه 

النعي عليه ب�سببي الطعن ال�سالف الت�سمني على غري اأ�سا�ض تعنّي رف�سه.
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت 2010/3/6م 

�لطعن رقم 2009/374م مدني عليا

حكم

غري  حكم  النزاع  يح�سم  ول  اأمرين  بني  اخل�سوم  يخري  الذي  احلكم 
م�ستوف ملقومات احلكم واأركانه . اأثره . البطالن .

ال�ستنئاف حمموًل  اأيدته حمكمة  بتاريخ 2007/6/3م والذي  ال�سادر  احلكم 
على اأ�سبابه قد ق�سى يف منطوقه باحلكم بالتخيري لأحد اأطراف الدعوى ومل 
يح�سم النزاع البتة ومل يقطع اخل�سومة بني الأطراف بقول ف�سل ،  وتركهم 
تتجاذبهم اخليارات ، فاحلكم بهذه ال�سورة مل ي�ستوف مقوماته واأركان وجوده 
النزاع  يح�سم  حكماً  يعد  فال   ، انهياره  احلكم  مقومات  فقد  على  ويرتتب   ،
وينهي اخل�سومة ، وعلى املحكمة حت�سيل وقائع الدعوى ، وفهم الواقع فيها 
من الثابت يف الأوراق ، ور�سم ذلك يف ت�سبيب مت�سق مع املنطوق و�سوًل للحكم 
اأو  للرتدد  جماًل  ترتك  ل  ب�سورة  اخل�سومة  اأطراف  بني  النزاع  يف  احلا�سم 

الرجعية واخلالف ، وي�سبح بذلك احلكم عنواناً للحقيقة . 

، و�سدر  النظر  ذلك  فيه قد خالف  املطعون  وكان احلكم   ، ذلك  كان  وملا       
ب�سورة تخيريية مل حت�سم النزاع بني الأطراف ح�سماً باتاً على �سوء معطيات 
الدعوى الثابتة يف الأوراق فاإنه يكون قد جانبه ال�سواب ومن ثم تعني نق�سه 
واإعادة الدعوى اإىل حمكمة اأول درجة للف�سل فيها من جديد بهيئة مغايرة 
، وي�ستتبع ذلك رد الكفالة اإىل الطاعنة بحكم املادة 247 من قانون الإجراءات 

املدنية والتجارية . 
------------------------------------
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جل�سة �لأربعاء 2010/4/7م

في �لطعن رقم 2009/258م تجاري عليا

حكم » تناق�ض«.  ��ستدلل

�سائبة ال�ستدلل تتحقق ، با�ستناد املحكمة يف حكمها على اأدلة غري 
�ساحلة لالإقناع اأو عدم فهم عنا�سر الواقعة التي ثبتت لديها اأو وقوع 

تناق�س فيها .
اإذا  اأن �سائبة الف�ساد يف ال�ستدلل تتحقق  من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا 
ا�ستندت  اإذا   اأ�سباب احلكم على عيب مي�ض �سالمة ال�ستنباط وذلك  انطوت 
الناحية  من  �ساحلة  غري  اأدلة  اإىل  اقتناعها  يف  احلكم  م�سدرة  املحكمة 
املو�سوعية لالقتناع بها اأو اإىل عدم فهم العنا�سر الواقعية التي ثبتت لديها اأو 
وقع تناق�ض بني هذه العنا�سر كما يف حالة عدم اللزوم املنطقي للنتيجة التي 

انتهت اإليه املحكمة بناء على تلك العنا�سر التي ثبتت لديها .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق5/دي�سمبر/2010م

�لطعن رقم 2010/26م �إيجار�ت

حكم »قبوله«

- اإخالء الطاعن املحل املوؤجر طواعية بعد تقدميه للطعن وقبل اأن 
يعلن بال�سند التنفيذي ل يعد تنازل وقبول للحكم املطعون فيه، علة 
قاطع  يكون  اأن  احلكم  يف  الطعن  من  املانع  القبول  يف  ي�سرتط  ذلك. 
الدللة على ر�ساء املحكوم عليه به ، فاإن كان قبوًل �سمنًيا وجب اأن 
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يدل دللة وا�سحه ل حتتمل ال�سك على ترك احلق يف الطعن فيه.
جواز  بعدم  واملتعلق  �سده  املطعون  اأثاره  الذي  الدفع  مو�سوع  ويف  اإنه  حيث 
الطعن لكون الطاعن قد قام باإخالء املحل املوؤجر طواعية بعد تقدميه للطعن 
املادة /202 من  لن�ض  ذلك  وا�ستند يف  التنفيذي  بال�سند  يعلن حتى  اأن  وقبل 
قانون الإجراءات املدنية والتجارية وقد رد الطاعن على هذا الدفع مطالًبا 
برف�سه لأنه ل يعني اإخالءه للعقار املوؤجر اأن يكون ذلك تنازل وقبول للحكم 
املطعون فيه وهذا يعني مت�سكه مبا جاء بطلباته يف الطعن مو�سوعا ، وحيث 
اإن هذا النعي وهذا الدفع هو دفع يف غري حمله اذ اإنه ي�سرتط يف القبول املانع 
من الطعن يف احلكم اأن يكون قاطع الدللة على ر�ساء املحكوم عليه به ، فاإن 
كان قبوًل �سمنًيا وجب اأن يكون لقبول اأو عمل يدل دللة وا�سحة ل حتتمل 
ال�سك على ترك احلق يف الطعن فيه وهذا ل ي�ستفاد من النزول عن طلب وقف 
التنفيذ ول من التنفيذ الختياري للحكم متى اأراد املحكوم عليه تفادي اأ�سرار 

قد تلحقه من جراء اإرجاء التنفيذ.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 10/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/298م �لمدنية )ب(

حكم )تعار�ض �لأ�سباب مع �لمنطوق(

ذلك.  علة  احلكم.  نق�س  اأثره  املنطوق  مع  احلكم  اأ�سباب  تعار�س   -
عدم معرفة الأ�سا�س الذي اأقام عليه احلكم ق�ساءه.

- من املقرر متى كانت اأ�سباب احلكم متعار�سه مع منطوقه فالعربة باملنطوق 
وحده، ويكون احلكم يف هذه احلالة غري حممول على اأ�سباب وقائًما على غري 
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اأ�سا�ض مبا يبطله .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 19/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2010/1039م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

حكم: �لم�ساركة في �إ�سد�ر حكمين في نف�ض �لدعوى .

يف  ال�سرتاك  يف  له  �سبق  الذي  القا�سي  اأن  على  احلكم  اأ�ستمل  اإذا 
يف  با�سرتاكه  القا�سي  فاإن  فيها  وحكم  �سابقًا  نظرها  قد  الق�سية 

احلكمني قد اأبدى راأيًا يف النزاع القائم مما يجعل احلكم باطاًل .
ا�سرتك  واأن  �سبق  القا�سي  لأن ف�سيلة  وذلك  البطالن  وقع يف  قد  اإن احلكم 
ال�سادر  بتاريخ 2009/1/25م وكان برئا�سته يف نظر احلكم  ال�سادر  يف احلكم 
)2008/585م(  الرقم  نف�ض  يحمالن  احلكمني  وكال  2010/11/7م  بتاريخ 
ونف�ض اخل�سوم فبعد نق�ض احلكم من العليا واإرجاعه يف هيئه مغايرة رجع 
ف�سيلة القا�سي مرة اأخرى اإىل نظرها وبذلك يكون قد خالف املادة )142( من 
قانون الإجراءات املدنية والتجارية يف البند )هـ( والتي تن�ض »يكون القا�سي 
غري �سالح لنظر الدعوى ممنوعا من �سماعها ولو مل يرده اأحد اخل�سوم يف 
الأحوال التالية )هـ( اإذا كان قد افتى اأو ترافع عن اأحد اخل�سوم يف الدعوى اأو 

كتب فيها ... اأو كان قد �سبق له اأن نظرها قا�سياً ...اإلخ« .

»يقع  الآتي  ال�سابقة وهي )43( قد ن�ست على  املادة  تلي  التي  املادة  اإن  وحيث 
املادة ال�سابقة  اأو ق�ساوؤه يف الأحوال املن�سو�ض عليها يف  باطاًل عمل القا�سي 
ولو باتفاق اخل�سوم« وحيث اإن اأ�سا�ض تنحية القا�سي اأو اإبطال حكمه يف مثل 
به  يظهر  اأن  يجب  الذي  والنزاهة  احليادية  ملبداأ  احرتام  هو  الأحوال  هذه 
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القا�سي اأمام اخل�سوم ولي�ض اإبطال حكم القا�سي اأو تنحيته ب�سبب ال�سك يف 
نزاهته ومبا اأن احلكم ا�ستمل على اأن القا�سي الذي �سبق له يف ال�سرتاك يف 
الق�سية فاإن القا�سي با�سرتاكه يف احلكمني قد اأبدى راأياً يف النزاع القائم مما 
يجعل احلكم باطاًل والبطالن هنا من النظام العام تثريه املحكمة من ذاتها 
ولو مل يرثه اأحد اخل�سوم ، وحيث اإن احلكم معدوماً كاأن مل يكن فاإن املحكمة 
تعيده مرة اأخرى اإىل هيئة مغايرة ملحكمة ا�ستئناف م�سقط لتحكم فيها من 

جديد وبدون ر�سوم ورد الكفالة للطاعن .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 25/دي�سمرب/2011م

�لطعن رقم 2011/524م �لد�ئرة  �ملدنية )ج( 

حكم : م�سودته

بع�س  وبها  البيانات  �ساملة  معدة  م�سودة  ت�سع  باأن  للمحكمة  يجوز 
اأو  املقرر  القا�سي  ذلك  بعد  ي�ستكملها  ثم  القانون  ومواد  الديباجه 

امل�سبب للحكم واإن فعلها ذلك ل يعد عيبًا يف احلكم .
واأما ما يدعي الطاعن باأن امل�سودة وقعت من قا�سيني فقط فبعد الإطالع على 
امل�سودة تبني اأنها موقعة من ثالثة ق�ساه ويف اأ�سل احلكم يوجد اأ�سماء الق�ساة 
الذين نطقوا باحلكم والق�ساه الذين تداولوا احلكم ولي�ض كما يدعي الطاعن 
فاإن احلكم به جهالة للق�ساة الذين تداولو احلكم واأي�ساً يجوز للمحكمة باأن 
ثم  القانون  ومواد  الديباجه  بع�ض  وبها  البيانات  �ساملة  معدة  م�سودة  ت�سع 
ي�ستكملها بعد ذلك القا�سي املقرر اأو امل�سبب للحكم واإن فعلها ذلك ل يعد عيباً 

يف احلكم كما يدعي الطاعن
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جل�سة يوم �لأحد 25/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/627م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

حكم : توقيعه 

التوقيع على احلكم من النظام العام الذي تثريه املحكمة ولو مل يرثه 
اإىل  يوؤدي  الق�ساه  التوقيع من كافة  اأحد اخل�سوم، وخلو احلكم من 
ي�سدر  ملا  الوحيده  ال�سمانه  هو  التوقيع  اأن  حيث  معدوما،  اإعتباره 

عنهم من قرارات واحكام .
قا�سيني  من  موقعة  اإنها  حيث  احلكم  م�سودة  على  املحكمة  هذه  اإطالع  بعد 
دون الثالث ولبد من توقيع ثالثة ق�ساة على امل�سودة وهو من النظام العام 
الذي تثريه املحكمة ولو مل يرثه اأحد اخل�سوم ، فتوقيع جميع الق�ساء على 
احلكم هو الذي ي�سفي عليه ال�سفة القانونية وجتعله حجة على الغري وخلوه 
من التوقيع من كافة الق�ساه  يوؤدي اإىل اإعتباره املعدوم الآن وتوقيع الق�ساة 
هو ال�سمانه الوحيده ملا ي�سدر عنهم من قرارات واحكام وبدون هذا التوقيع 
قانون  من   )170( املادة  يف  جاء  فقد  ذلك  وعلى   ، ال�سكلية  ال�سرائط  حتتل 
الجراءات املدنية والتجارية ويف جميع الأحوال يجب اأن تكون امل�سودة موقعة 

من الرئي�ض ومن الأع�ساء عند النطق باحلكم واإل كان باطاًل .

ملا كان ذلك وكان ما تقدم يتعني نق�ض احلكم املطعون فيه للبطالن املتعلق 
بالنظام .

------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 1/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/34م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

حكم : ت�سبيبه

على املحكمة اأن ت�ستجلى املخاطبات والر�سائل وذلك لك�سف احلقيقة 
فلما مل تفعل ذلك يكون حكمها معيبًا بالق�سور يف الت�سبيب واخلطاء 

يف تطبيق القانون .
ولكن  ال�سهود  �سهادة  اإىل  معاينتها  اإحدى  يف  اأ�ستمعت  املو�سوع  حمكمة  اأن 
فكان  النزاع  اأر�ض  يف  لي�ست  باأنها  املعاينة  تلك  على  اإعرت�ست  الإ�سكان  وزارة 
على املحكمة اأن تعيد املعاينة وتطلب الإثبات على الطاعن على موقع النزاع 
املادة )1( من قانون الإثبات ول  لن�ض  وعلى متلك الطاعن لالأر�ض تطبيقاً 
الأر�ض تعود  اأثار ظاهرة على  الواقع لعدم وجود  باأن �سهادتهم تخالف  يقال 
اأثره الكبري  قبل ال�سبعني لإن عوامل التعرية ومرور الزمن على الأر�ض له 
يف طم�ض املعامل والآثار ناهيك عن طول املدة التي مرت عليها دون زراعة اأو 
بناًء يوؤكد هذا وجود البئر القائمة واي�ساً البئر التي يدعي بها الطاعن واإنها 
منطم�سه ولكنها مثبته لدى موارد املياه ببلدية عربي فكان عليها اأن ت�ستعني 
البئرين  على  ال�ساهدات  تلك  وثبوت  النزاع  مواطن  لك�سف  عربي  ببلدية 
وذلك  والر�سائل  املخاطبات  ت�ستجلى  واأن  عليها  املتنازع  الأر�ض  يف  الواقعني 
لك�سف احلقيقة فلما مل تفعل ذلك يكون حكمها معيباً بالق�سور يف الت�سبيب 

واخلطاء يف تطبيق القانون مما يتعني نق�سه .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 8/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/190م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

حكم : ت�سبيبه

على احلكم اأن ميعن النظر ويعمل اجلهد لي�ستظهر الو�سع ال�سحيح لل�سركة 
ما اإذا كانت م�سجله اأم ل، موؤداه يكون قا�سراً يف البيان .

اأن امل�ستندات املقدمة يف الدعوى ل تك�سف بو�سوح عن وجود �سركة لها ذمة 
مالية منف�سله عن ذمة ال�سركاء ، ملا كان ذلك وكان ل يبني من احلكم املطعون 
فيه اأنه اأمعن النظر واأعمل اجلهد لي�ستظهر الو�سع ال�سحيح لل�سركة ما اإذا 
اأم ل فاإنه يكون قا�سراً يف البيان ف�ساًل عن اأن احلكم تناق�ض  كانت م�سجله 
 )5( املادة  عليها  يطبق  وتارة  ال�سركة  وجود  ينكر  فمرة   ، اإليه  تو�سل  فيما 
من  امل�ساهمة  �سركات  باإ�ستثناء  ال�سركات  مينع  اخلا�سة  ال�سركات  قانون  من 

الإ�ستثمار حل�ساب الغري  ومن اأعمال ال�سمان .

وملا كان ذلك وكان ل يبني من مدونات احلكم من اأي نوع هذه ال�سركة فاإنه ل 
ميكن الت�سليم بوجود �سركة اأو بعدم وجودها ، مما يتعني معه الق�ساء بنق�ض 

احلكم املطعون فيه. 
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �ملو�فق 2012/2/25م

�لطعن رقم 2011/796م �ملدنية )ب(

حكم )نتيجة �سحيحة(

- احلكم يكون �سحيحا اإذا انتهى اإىل نتيجة �سحيحة ولو �سابه ق�سور 
يف الأ�سباب .علة ذلك .يجوز للمحكمة العليا ت�سويب هذه الأخطاء.
- لئن كان هدف ال�سباب النيل من النتيجة التي انتهى اإليها احلكم املطعون 
الرغم مما  للقانون على  النتيجة قد جاءت تطبيقا �سحيحا  فاإن هذه   ، فيه 
�ساب احلكم املطعون فيه من اأخطاء وق�سور يف الت�سبيب تعلقت بالقانون دون 

الواقع .
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2/يونيو/2012م

�لطعن رقم 2012/94م �لد�ئرة �لمدنية )ب(

حكم) تناق�ض �أ�سباب(

- التناق�س املف�سد للحكم هو ما تتعار�س فيه الأ�سباب فتتماحى، اأو ما 
تتعار�س يف الأ�سباب مع املنطوق. مثال.

وتتهاتر  الأ�سباب  فيه  تتعار�ض  ما  هو  الأحكام  يف�سد  الذي  التناق�ض  اإن   -
فتتماحى بحيث ل يبقى بعدها ما ميكن حمل احلكم عليه ، اأو يكون واقًعا يف 
اأ�سبابه بحيث ل ميكن معه اأن يفهم على اأي اأ�سا�ض ق�ست املحكمة مبا ق�ست 
به يف منطوقه ، ملا كان ذلك وكان الثابت من مطالعة اأ�سباب احلكم البتدائي 
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ا م�ستقل لكل اإ�سابة على حده ويقدر يف جملته مببلغ  اأنه بعد اأن اأفرد تعوي�سً
احدى  )11250ر.ع(  مقداره  مبلغ  التعوي�ض  اإجمايل  اأن  واأ�ساف  )7250ر.ع( 
فتتماحى  وتتهاتر  ال�سباب  معه  يتعار�ض  مما  وخم�سني  ومائتان  األف  ع�سر 
ا�سا�ض ق�ست املحكمة مبا ق�ست به يف  اأي  اأن يفهم على  بحيث ل ميكن معه 
يبطله  مبا  عمانًيا  رياًل  وخم�سني  ومائتني  ع�سر  �ستة  مببلغ  حكمها  منطوق 
ا لأن ما بنى على باطل فهو  واإذ اأيده احلكم املطعون فيه فاإنه يكون باطل اأي�سً

باطل ، مما تق�سي معه املحكمة بنق�ض احلكم املطعون فيه والإحالة 
------------------------------------

دعوى
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/4م

�لطعن رقم 2005/200م تجاري عليا

دعوى » �سبق �لف�سل فيها«

 ، ال�سبب  . احتاد  .  �سرطه  الف�سل  ل�سبق  الدعوى  - عدم جواز نظر 
واخل�سوم، واملو�سوع.

- عدم جواز نظر الدعوى ل�سبق الف�سل فيها على معنى املادة )111( من قانون 
احتاد  وهي:  �سروط  ثالثة  بتوفر  اإل  ي�سح  ل  والتجارية  املدنية  الإجراءات 

ال�سبب، واخل�سوم، واملو�سوع.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/3/11م

�لطعن رقم 2005/68م �سرعي عليا

دعوى ) تكييفها ، ميعادها ( ، بيت مال

نظرها   . �سرعية  ولي�س  مدنية  دعوى  املال  بيت  دعوى  تكييف   -
. ميعاد  اأثر ذلك   . اأو مدنية ل يوؤثر يف طبيعتها  من دائرة �سرعية 

ا�ستئنافها ثالثون يوما. 
يف  الأوقاف،  بقانون  الدعوى  مو�سوع  على  ا�ستدلت  قد  املو�سوع  حمكمة   -
حني اأن النزاع ل يخت�ض باأر�ض وقف ول بالأوقاف عموماً، لأن الأر�ض حمل 
النزاع وحمل الطعن بيت مال )اأموال عامة( فال ولية لقانون الأوقاف عليها 
وبالتايل فال مكان لخت�سا�ض الدائرة ال�سرعية، والنزاع حمل الطعن برمته 
ذو طبيعة مدنية بحته، ولئن كانت ولية الخت�سا�ض تنعقد للدائرة ال�سرعية 
ال�سادر  الوقف  قانون  تطبيق  عن  تن�ساأ  خ�سومة  اأية  يف  للنظر  البتدائية 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2000/65م( ح�سب منطوق املادة )4( منه اإل اأن هذا 
ل يغري من طبيعة اأو مو�سوع الدعوى املرفوعة اأمام املحكمة، فتظل الدعوى 
مو�سوعها  اأو  طبيعتها  تتغري  ول  مو�سوعها،  يف  مدنية  املدنية  الطبيعة  ذات 
ب�سرف النظر عن الدائرة التي تف�سل فيها، والذي يقوم بهذا التكييف لتحديد 
الخت�سا�ض  بتحديد  ال�ستقالل  باب  من  ذاتها،  املحكمة  هي  املنازعة  طبيعة 
املناط بها، وبالتايل تطبيق القواعد والإجراءات القانونية اخلا�سة بالدعاوى 
ذلك،  كان  ال�سخ�سية.....وملا  بالأحوال  املتعلقة  الإجراءات  تلك  غري  املدنية 
مو�سوع  على  ا�ستدل  حني  النظر  هذا  خالف  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان 
الدعوى حمل الطعن بقانون الأوقاف واأعمل املادة 277 من قانون الإجراءات 
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املدنية والتجارية يف ح�ساب مدة ال�ستئناف )15يوماً(، بينما النزاع ذو طبيعة 
مدنية بحته وحتكمه املادة 214 من ذات القانون )30يوماً( فاإنه يكون قد جانب 
ثم تعني نق�ض  القانوين ومن  امليعاد  كان يف  ال�ستئناف  القانون لأن  �سحيح 
احلكم املطعون فيه برمته، والق�ساء بقبول ال�ستئناف رقم )91/�ض/2005م( 
�سكاًل، وباإحالة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم املطعون فيه للف�سل 

يف مو�سوعها بهيئة مغايرة.
------------------------------------

جل�سة يوم �لثنين �لمو�فق 2006/4/10م

�لطعن رقم 2005/210م/ عمالى عليا

دعوى »تكيفها«. محاكم »�إخت�سا�سها«

- قيام الدعوى العمالية على خمالفة قانون العمل ، والعقد ال�سارى 
بني اأطراف اخل�سومة . الدعوى التى تقوم على امل�سوؤولية التق�سريية 
ا�ستخدام  حول  لنزاع  اأو  العمل  عقد  اأو  العمل  قانون  ملخالفة  ولي�س 
القانون  تطبيق   . عمالية  بدعوى  لي�ست  خدمته  و�سروط  العامل 
اخت�سا�س   . اأثره   . العدلية  للمحاكم  ال�سامل   الخت�سا�س  لنظام 
الدائرة العمالية بنظر الدعوى القائمة على امل�سوؤولية التق�سريية.

- الدعوى ل تعترب دعوى عمالية اإل اإذا كانت قائمة على اأ�سا�ض خمالفة قانون 
املادة  توؤكده  ما  وهذا  اخل�سومة  طريف  بني  املفعول  �ساري  عمل  وعقد  العمل 
العمل  منازعات  امل�سمى  الثامن  الباب  حتت  الواردة  العمل  قانون  من   )104(
اأو  بالعمل  خا�ض  نـزاع  كل  على  الباب  هذا  اأحكام  ت�سري   « على  تن�ض  حيث   ،
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اأ�سحاب  من  اأكرث  اأو  واحد  بني  اأو  عماله  واأحد  عمل  �ساحب  بني  �سروطه 
الأعمال وجميع عمالهم اأو فريق منهم » وباإنزال ما �سلف بيانه من ن�سو�ض 
ال�سارع  التي قررها  ال�سرائط  املاثلة جندها ل ت�ستويف  الدعوى  قانونية على 
الدعوى  اأن  الثابت  اإن  النـزاع حيث  على هذا  العمالية  املنازعة  و�سف  لإ�سباغ 
اأ�سا�ض  على  تقم  ومل  التق�سريية  امل�سوؤولية  اأ�سا�ض  على  قائمة  الطعن  حمل 
اأنها ل  اأو عقد عمل ف�ساًل عن  اأحد طريف اخل�سومة لقانون العمل  خمالفة 
تتعلق بنـزاع بينهما على اأ�سا�ض ا�ستخدام العامل اأو ل�سروط خدمته اأو ظروف 
الذي  هذا  ن�سوق  ول  عمالية  ولي�ست  عادية  مدنية  دعوى  يجعلها  مما  عمله 
القانون  اأن  ذلك  الخت�سا�ض  قواعد  خمالفة  بدعوى  احلكم  لإبطال  �سقناه 
جاء  ما  وفق  العدلية  للمحاكم  ال�سامل  الخت�سا�ض  بنظام  اأخذ  قد  العماين 
باملادة الثامنة من قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

99/90 وتعديالته.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/5/7م

�لطعن رقم 2005/296 م مدني �أولى عليا

 دعوى »�سبق �لف�سل فيها«

نهائي.  بات  بحكم  فيه  الف�سل  �سبق  مو�سوع  يف  جديدة  دعوى  -رفع 
نتيجتها الرف�س.

- وحيث اإن احلكم املطلوب اإبطاله قد �سدر قبل ع�سر �سنوات ومل يراع  الطاعن 
التي  امل�سائل  كل  املنازعات قد نظرت يف  اإن هيئة ح�سم  املحددة  وحيث  املدة  
يثريها الطاعن وف�سلت فيها من قبل ل يجوز للطاعن رفع دعوى جديدة  اإذ 
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�سبق الف�سل يف املو�سوع اأمام تلك الهيئة  واأ�سبح احلكم باتاً ونال احلجية ول 
يجوز فتح نزاع مت اإغالقه مبوجب حكم ق�سائي وم�سى عليه الزمن.

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2007/2/3م

�لطعن رقم 2006/261م مدني �أولى عليا

دعوى. »فقد�نها«

- فقدان ملف الدعوى اأو اأي جزء من اأجزائه ل يكون جزاوؤه بطالن 
عدم  يدعي  من  وعلى   ، الدعوى  يف  الف�سل  املحكمة  وعلى   ، احلكم 

مراعاة الإجراءات اجلوهرية اإثبات ذلك.
- القانون مل يرتب اأثراً معيناً حال فقدان �سيء من مفردات امللف البتدائي 
اأو فقدانه كله بل اإنه رتب جزاًء مالياً مقدراً على من يهمل يف طلب امللف اأو 
يف اإر�ساله يف امليعاد كما ن�ست عليه املادة )222( من قانون الإجراءات املدنية 
والتجارية فمتى ما �سم امللف البتدائي ا�ستقام ال�ستئناف وت�سدت له املحكمة 
اأحد مرفقاته ولو تعلق هذا الفقد مب�سودة  ول يحول دون ذلك تبني فقدان 
احلكم اأو بالن�سخة الأ�سلية للحكم اأو باأحد �سفحاتها لأنه لو ترتب على فقد 
الن�سخة الأ�سلية دفعاً بالبطالن للحكم املطعون فيه خللوها من اأحد البيانات 
وكان  ذلك  اإن عجز عن  بحيث  يدعيه  ما  اإثبات  الدافع  على  تعني  اجلوهرية 
الأ�سل يف الإجراءات اأنها روعيت تعني رف�ض الدفع وتت�سدى املحكمة لنظر 

ال�ستئناف.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2007/4/8م

�لطعن رقم 2007/9م مدني ثانية عليا

دعوى )بطالن �ل�سحيفة(

لتوقيعها  البتدائية  للمحكمة  املقدمة  ال�سحيفة  ببطالن  الدفع   -
املحكمة  حمله  ملوكله  الوكيل  متثيل  جواز  عدم  اأو  مفو�س  غري  من 
املحكمة  اأمام  ابتداء  بذلك  الدفع  قبول  عدم   . اأثره   . البتدائية 

العليا.
- عن الدفع ببطالن �سحيفة الدعوى فال�سحيفة املقدمة للمحكمة البتدائّية 
�سده  املطعون  قبل  من  مفو�ساً  لي�ض  وهو   ............... املدعو  من  موقعة 
مكانه  لأن  حمله  غري  يف  الدفع  هذا  فاإن  ق�سائياً  متثيله  يف  �سفة  له  ولي�ض 

املحكمة البتدائّية التي با�سرت الدعوى.
------------------------------------



- 255 -

القوانين المدنية

جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2009/5/3م

�لطعن رقم 2008/633م مدنية ثانية عليا

دعوى »تقديرها«

- تقدر قيمة الدعوى املتعلقة بالعقار و�سحة العقد بقيمة العقار يوم 
رفع الدعوى. تقدير قيمة الدعوى على اأ�سا�س قيمة العقار يوم البيع 

خطاأ يف تطبيق القانون.
املادة 58 والتي تتحدث عن  اإن املحكمة املطعون يف حكمها قد خالفت ن�ض   -
تقدير الدعوى وكذلك املادة 59 من قانون الإجراءات والتي اأي�ساً تتحدث عن 
واملنازعات  العقارات  دعاوى  قيمة  تقدير  على  تن�ض  والأخرية  املو�سوع  نف�ض 
املو�سوعّية املتعّلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار وحيث اإن 
املتنازع عليها يف عام 1993  الأر�ض  ا�سرتى  اأنه  اأو�سح يف عري�سته  املدعي قد 
مببلغ 650 ر.ع فاإن فهم الواقع ي�سري اإىل اأنه وبعد اأربعة ع�سر عاماً ل ميكن 
اأن تكون الأر�ض بنف�ض القيمة ال�سابقة وهنا يتحتم على حمكمة املو�سوع اإن 
تندب خبرياً يف الأرا�سي ملعرفة �سعر الأر�ض يف تاريخ رفع الدعوى ومن ثمَّ 
البداية  حمكمة  اأخطاأت  وقد  الطرفني  بني  للنزاع  العادل  الف�سل  يف  ت�سري 
)650ر.ع(  الأر�ض  قيمة  اأ�سا�ض  على  حكمتا  حني  ال�ستئناف  حمكمة  وكذلك 
بعدم  الأخرية حني ق�ست  واأخطاأت  اأربعة ع�سر عاماً  قبل  ال�سراء  تاريخ  وهو 
املبلغ الذي هو  امل�ستاأنف اعتماداً على ذلك  جواز ال�ستئناف لنتهائّية احلكم 

بعيد كل البعد عن القيمة احلقيقّية لالأر�ض املتنازع عليها.
------------------------------------
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جل�سة �لثالثاء 2010/6/29م

�لطعن رقم 2009/1199م �إيجار�ت عليا

دعوى. »�عتبارها كاأن لم تكن«

للمرة  جتديدها  طالب  احل�سور  لعدم  تكن  مل  كاأن  الدعوى  اعتبار 
الثانية. �سرطه. اإعالنه مبوعد اجلل�سة ، خمالفة ذلك اأثره. نق�س 

احلكم .
وحيث اإنه ومن واقع حما�سر حمكمة ال�ستئناف واحلال اأن ما دّون فيها هو 
حجة فيما حواه ل يطعن فيه اإل بالتزوير لكونه م�ستنداً ر�سمّياً فقد تبنّي اأنه 
بجل�سة 2009/8/2م قد �سدر اإعالن امل�ستاأنف )الطاعن( ولكن و�سح تخّلفه عنها 
وح�سرها وكيل امل�ستاأنف �سدها وكانت هي اجلل�سة الأوىل لنظر ال�ستئناف وقد 
الدعوى لل�سطب وقد قررت املحكمة �سطبها عماًل بن�ض  ان�سحب عنها تاركاً 
املادة )84( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية .. الإجراء هنا وعماًل بذات 
املادة املذكورة فاإن امل�ستاأنف اإن اأراد جتديد ال�سري يف الدعوى بعد قرار ال�سطب 
املوؤرخ 2009/8/2م عليه اأن يقدم طلبا بتجديدها يف مدة ل جتاوز الـ 60 يوما من 
ذلك التاريخ ويعلن خ�سمه باجلل�سة التي حتددها املحكمة لل�سري يف الدعوى 
واإل اعتربت الدعوى كاأن مل تكن بالن�سبة للمدعي )امل�ستاأنف( .. وواقع احلال 
قانوناً  املقررة  املواعيد  للمحكمة يف  )الطاعن( لطلبه  امل�ستاأنف  يوؤكد تقدمي 
لتجديد ال�سري فيها ومت ذلك حتديداً يف 2009/9/1م وقبلته املحكمة وحددت 
من  الثابت   .. الإعالن  القانون  يحتم  وهنا  فيها  لل�سري  2009/1/1م  جل�سة 
�سحيفة الإعالن املعنونة اإىل امل�ستاأنف )الطاعن( اأنه مل يتم اإعالنه باجلل�سة 
املذكورة وهي اجلل�سة املحددة بعد جتديد ال�سري فيها من قرار ال�سطب وقد 
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و�سح من الإعالن املعاد اإىل املحكمة مو�سًحا فيه اأن عدم الإعالن للم�ستاأنف 
واحلال   ، ال�سكة  رقم  فيه  يوجد  ل  لكونه  العنوان  يف  خطاأ  وجود  اإىل  يرجع 
امل�ستاأنف  ح�سور  ولعدم  مذّكرة  وقّدم  بوكيله  ح�سرها  قد  �سده  امل�ستاأنف  اأن 
وباجلل�سة  2009/1/14م  جلل�سة  باإعالنه  املحكمة  اأمرت  فقد  الإعالن  لعدم 
املذكورة و�سح تخّلف الطرفني فما كان من املحكمة اإل وقررت حجزها للحكم 
من  والثابت  املذكورة  اجلل�سة  يف  حكمها  اأ�سدرت  وقد  2009/11/21م  جلل�سة 
ملاذا هي  املنعقدة يف 2009/11/14م  اأن املحكمة مل تو�سح يف جل�ستها  املح�سر 
اإذا  حجزتها للحكم برغم ما يفيد تخّلف الأطراف ومل يو�سح املح�سر فيما 
كان امل�ستاأنف )الطاعن حالياً( قد مت اإعالنه للجل�سة املذكورة وبرغم ذلك قد 
تخّلف عن احل�سور دومنا عذر م�سّوغ فاإن واقع احلال يقول باأن املحكمة كان 
باإعالن اخل�سوم  ال�سابقة  ال�سادر باجلل�سة  اأمرها  تنفيذ  تتاأكد من  اأن  عليها 
اإ�سارة  اأية  من  خالياً  جاء  املح�سر  ولكن  )الطاعن(  امل�ستاأنف  �سمنهم  ومن 
فاإن  وبالتايل  عنها  تخّلف  قد  واأّنه  2009/11/14م  جلل�سة  �سحيحاً  لإعالنه 
قد  يكون  2008/11/21م  بجل�سة  وثم �سدوره  للحكم  الدعوى  قرارها بحجز 
جاء يف غري حمّله خالفت فيه التطبيق ال�سحيح للقانون مبا يجعل ق�ساءها 
املتعّلق باعتبار الدعوى كاأن مل تكن قد جاء يف غري حمله ل ي�سنده واقع اأو 
قانون وخالف التاأويل والتطبيق ال�سحيح للقانون مبا يجعلنا واحلال كذلك 
اأن نق�سي بنق�ض احلكم املطعون فيه وباإعادة الدعوى اإىل حمكمة ال�ستئناف 
مب�سقط لنظره من جديد وبهيئة مغايرة وبدون ر�سوم مع الأمر برد الكفالة 
املادة )261( من  بامل�ساريف وذلك عماًل بن�ض  واإلزام املطعون �سده  للطاعن 

قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 3/�أكتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/145م �لد�ئرة  �لمدنية )ب(

دعوى. تكييفها

بكونها  الدفع  مدنية.  دعوى  تكيفها.  املنازل.  بني  الإحرام  دعوى   -
دعوى اإدارية. موؤاها الرف�س.

- وحيث اإنه عن الطعن رقم )2010/144م( املرفوع من الطاعنة وزارة الإ�سكان 
الوحيد للطعن واملتمثل  ال�سبب  النعي على احلكم املطعون فيه مبجمل  فاإن 
يف اخلطاأ يف تطبيق القانون غري �سديد ، ذلك اأنه على خالف ما ذهبت اإليه 
الطاعنة فاإن مو�سوع التداعي يتعّلق باإحرام بني منزلني فال �سيغة اإدارية له 
واإمّنا هو من امل�سائل املدنية التي يخت�ض بها الق�ساء العادي ولي�ض الق�ساء 

الإداري
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت  �لمو�فق 16/�كتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/36م �لد�ئرة  �ل�سرعية

دعوى. »تكييفها«. ��ستئناف »ميعاده«

ال�سراء  ال�سراكة  من�ساأ  كان  اإن  مدنية  دعوى  املنزل  ق�سمة  دعوى   -
ولي�س املرياث. اأثرها. ميعاد ال�ستئناف ثالثون يوما. خمالفة ذلك. 

نتيجته. نق�س احلكم. 
- الدعوى لها طابع مدين ولي�ض �سرعيا كما فهمت املحكمة امل�سدرة للحكم لأن 
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املطالبة يف ق�سمة املنزل الذي مت �سراوؤه ح�سب قول الطاعنة من املبالغ التي 
جمعت من الورثة وذلك ل يعني اأن املنزل مورث اإمنا الدعوى فيه ال�سركة اإن 
بر�سالة طلبت  تقدمت  الطاعنة  باأن  ال�ستئناف  اأ�سارت حمكمة  وقد   ، �سحت 
فيها الن�سحاب من الدعوى على الرغم من اأن املحكمة مل تدخل يف املو�سوع 

وعليه ينظر يف هذه الر�سالة وم�سمونها.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2011/10/19م

�لطعن رقم 2010/1016م �لمدنية )ب(

دعوى ) تكييف �لوقائع(

- عدم ذكر احلكم املطعون فيه جلميع الإ�سابات التي حلقت بالطاعن 
يعيب احلكم ويوجب نق�سه. علة ذلك. عدم تكييف الدعوى تكييًفا 

�سحيًحا يف قدر التعوي�س املحكوم به.
قدر  يف  �سحيًحا  تكييًفا  الدعوى  وقائع  يكيف  مل  فيه  املطعون  احلكم  اإن   -
التعوي�ض املحكوم به من حيث اإنه مل يتعر�ض لذكر جميع الإ�سابات الواردة 
يف التقارير الطبية املرفقة مبلف الدعوى والتي مت �سردها يف �سحيفة الطعن 
والتي ك�سفت عن و�سفها وعددها وجمملها من ج�سم الطاعن تلك التقارير 
ب�سورة وا�سحة فاحلكم املطعون فيه مل يحدد عنا�سر ال�سرر وما ترتب عليها 
عمليات  من  عاناه  وما  امل�ستقبلية  الطاعن  حياة  يف  وم�ستمرة  موؤملة  اآثار  من 

جراحية وما لزمها من اآلم.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 9/�أكتوبر/2011م

�لطعن رقم 2011/5م �لمدنية )ب(

دعوى ) دفع بعدم �لقبول(

- الدفع بعدم القبول لنتفاء �سفة املدعى عليه يجوز اإبداوؤه يف اأي 
ذات  �سركة  يف  �سريك  مقا�ساة   . مثال  الدعوى.   عليها  تكون  حالة 
على  مقامة  الدعوى  يجعل  ال�سركاء  بقية  دون  حمدودة  م�سوؤولية 
بد  ل  خطاأ  ال�سركة  دون  ال�سريك  مقا�ساة  ذلك.  �سفة.اأثر  ذي  غري 

من ت�سحيحه.
يف  ال�سريك  مبقا�ساة  املتعلق  اجلزء  الأول  بال�سبب  النعي  حول  اإنه  حيث   -
ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة دون بقية ال�سركاء وانتفاء ال�سفة فيما يتعلق 
بهذا اجلزء فاإن النعي به �سديد ويف حمله اإذ تتقدم �سفة ال�سريك الذي متت 
مقا�ساته يف هذه الدعوى لوجود ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة وهي �سركة 
قائمة بذاتها ولها �سخ�سية اعتبارية تقا�سي ول يجوز مقا�ساة موؤ�س�سي ال�سركة 
ذات امل�سوؤولية املحدودة بل اإن ال�سخ�سية العتبارية تعني اأنها مثل ال�سخ�ض 
لها املقا�ساة وميكن اأن تتم مقا�ساتها يف ال�سم الذي اختارته لنف�سها وبالتايل 
تكون مقا�ساة ال�سريك خطاأ ل بد من ت�سحيحة لنعدام ال�سفة وعلى حمكمة 
ال�ستئناف اأن ت�سحح الدعوى مبقا�ساة �سركة اإعمار وهي ال�سركة التي وقعت 
العقد يف القطعتني املذكورتني ومن ثم تنظر يف دفوع الأطراف املقدمة اإليها . 

الآخر  الطرف  ادعاء  فاإن  �سفة  ذي  غري  على  اأُقيمت  قد  الدعوى  اإن  وحيث 
ل�سرتداد مبلغ ثمانية اآلف ريال ادعاء غري �سحيح اإذ ل بد من ت�سحيح اإقامة 
الدعوى على ال�سريك فاإن كان لأي طرف حق على ال�سركة عليه اأن يثبت ذلك 
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احلق بالبينة وامل�ستندات . 
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 2011/10/30م

�لطعن رقم 2011/378م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

دعوى تكييفها. بطالن

بطالن املعاملة و�سحتها يحددها تكيفها القانوين ل ت�سمية الأطراف 
لها. كل قر�س جر نفعا فهو ربا. 

املعاملة التي وقعت بني الطاعن واملطعون �سده هي معاملة ربوية يف �سورة 
رهن اإل اأنه مل يوثق فقد قب�ض املقر�ض او الدائن الدكاكني من املدين مقابل 
املطعون  اأن  اإل  ربا  فهو  نفعاً  جر  قر�ض  وكل  قر�ساً  ف�سار  وا�ستغلها  القر�ض 
�سده �سماه ا�ستثماراً م�ستدًل على جواز ذلك انه مل يوثق بكتابة لدى الإ�سكان 
ومل حتدد فائدته وما دام كذلك فهو خارج عن حكم الرهن وهو ا�ستثمار ولكن 
مهما اأُ�سيفت على هذ املعاملة من املح�سنات اللفظية فهي معاملة ربوية باطلة 
وباطل كل ما يرتتب عليها .. لذا تق�سى املحكمة باإلغاء احلكم املطعون فيه 
واإعادة الدعوى بهيئة مغايرة لإجراء املقا�سة بني الطرفني وياأخذ كل ذي حق 

حقه » ل تظلمون ول تظلمون«.  
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 4/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/91م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

دعوى : رف�سها بحالتها

توفر  طاملا  جديد  من  يقدمها  اأن  جائز  بحالتها  الدعوى  رف�ست  اإذا 
العن�سر الذي رف�ست من اآجله الدعوى بحالتها .

على املحكمة اأن ترد على الإثباتات التي قدمت لديها وتفندها ثم حتكم فيها اإذ 
احلكم )1749م( رف�ض الدعوى بحالتها واإذا رف�ست الدعوى بحالتها جائز اأن 
يقدمها من جديد طاملا توفر العن�سر الذي رف�ست من اآجله الدعوى بحالتها 
والكا�سف من خالل الأوراق باأن تلك الدفوعات قدمت اأمام حمكمة ال�ستئناف 
وهي حمكمة مو�سوع فكان الواجب عليها اأن تف�سل يف الق�سية فلما مل تفعل 

ذلك يكون .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 11/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/663م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

دعوى : �سبق نظرها

يجب على القا�سي من تلقاء نف�سه اأن يتنحى عن نظر الدعوى التي 
�سبق له نظرها اإذ اأبدى فيها راأيًا بحكمه فيها واأن يكون خايل الذهن 

عن مو�سوعها لي�ستطيع اأن يزن حجج اخل�سوم وزنًا جمردًا .
احلكم  يف  اأ�سرتك  ثم  فيه  املطعون  الق�سية  يف  حكم  قد  القا�سي  ف�سيلة  اأن 
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ال�ستئنايف فكان يجب عليه من تلقاء نف�سه اأن يتنحى عن نظر الدعوى التي 
�سبق له نظرها اإذ اأبدى فيها راأياً بحكمه فيها وهذا يتعار�ض مع ما ي�سرتط يف 
القا�سي من خلو الذهن عن مو�سوعها لي�ستطيع اأن يزن حجج اخل�سوم وزناً 
جمرداً ، وحتى ل يجد القا�سي نف�سه مدفوعاً اإىل الت�سبث براية الذي اأيداه 
خمالفاً جمرى العدالة ومن ثم يكون غري �سالح لنظر الق�سية �سواًء طلب 
اأن ميتنع عن  القا�سي  اأو مل يطلبوا فيجب على  اإبعاده عن نظرها  اخل�سوم 
نظر الق�سية من تلقاء نف�سه واإل كان احلكم ال�سادر عنه باطاًل بطالناً متعلقاً 

بالنظام العام بحكم املادة )2/142( من قانون الجراءات املدنية والتجارية.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت7/�إبريل/2012م

�لطعن رقم 2011/125م �سرعي

دعوى ) �لحكم بعدم جو�ز نظر �لدعوى ل�سابقة �لف�سل(

- احلكم بعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�سل فيها ي�ستلزم قانونا 
ووحدة  ال�سبب  ووحدة  اخل�سوم  وحدة  هي  �سروط  ثالثة  توفر 
املو�سوع. اأثره. اإذا انتفى اأحد هذه العنا�سر فاليجوز اإعمال القاعدة 
التي تق�سي بعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة الف�سل. مثال على ذلك.
قانوًنا  ت�ستلزم  فيها  الف�سل  ل�سابقة  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  القاعدة  اإن   -
وبال�سرورة توفر ثالثة �سروط بني الدعويني حمل الدفع القانوين، وتتمثل 
�سقط  فاإذا  ال�سبب ووحدة اخل�سوم،  املو�سوع ووحدة  ال�سروط يف وحدة  تلك 
�سرط اأو اثنان من باب اأوىل انتفى الدفع القانوين بحجية الأمر املق�سى فيه، 
جند  املثار  الدفع  حمل  الدعويني  مو�سوع  اإىل  وبالرجوع  املنطلق  هذا  ومن 
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الدائرة  وا�ستئنافها رقم ).....(  ال�سابقة رقم ).....(،  البتدائية  الدعوى  اأن 
ال�سرعية بالربميي يدور مو�سوعها و�سببها وجوًدا وعدًما حول ح�سانة الأبناء 
بعد اأن مت تعديل �سحيفة الدعوى يف جل�سة 2011/4/20م باقت�سار الطلبات يف 
تلك الدعوى على اإ�سقاط احل�سانة عن املدعى عليها )املطعون �سدها( حالًيا، 

والعربة تاأ�سي�ًسا بالطلبات اخلتامية قبل قفل الدعوى .

رقم  وا�ستئنافها  بالربميي،   )....( رقم  البتدائية  الدعوى  اأوراق  ومبطالعة 
و�سببها ينح�سران  اأن مو�سوعها  بالربميي، يت�سح  ال�سرعية  الدائرة   ).....(
يف طلب انتقال املدعى عليها )املطعون �سدها( واأولدها لل�سكن يف املنزل املعد 
لهم بولية الربميي، واحتياطيا حتديد نفقة الأولد مببلغ )30ر.ع( ثالثني 

رياًل عماين .

ومن هذا وذاك يت�سح جلًيا ومبا ل يجعل جماًل لل�سك والإلتبا�ض اأن مو�سوع 
و�سبب  مو�سوع  عن  متاًما  يختلف  اآنًفا  اإليها  امل�سار  الأوىل  الدعوى  و�سبب 
بالفقرة  ف�سلناها  التي  بال�سورة  حالًيا  واملنظورة  الطعن  حمل  الدعوى 
ال�سابقة من هذا احلكم، وطاملا انتفى عن�سر وحدة املو�سوع ووحدة ال�سبب فال 
جمال لإعمال القاعدة القانونية التي تق�سي بعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة 

الف�سل فيها احرتاًما حلجية الأحكام والأمر املق�سى فيه .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 22/�إبريل/2012م

�لطعن رقم 2011/280م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

دعوى : �طر�فها

على احلكم بيان اأ�سماء اخل�سوم، واإذا خلى احلكم من اأ�سماء اخل�سوم  
من  احلكم  هذا  ي�سوب  مما  الواقعية  احلكم  اأ�سباب  يف  ق�سورًا  يعد 
الق�سور يف الت�سبيب والبطالن يف احلكم يجعله معيبًا ي�ستوجب نق�سه.
من خالل الطالع على احلكم البتدائي وال�ستئنايف وخا�سة ال�ستئنايف فاإنه 
قد خلي من اأ�سماء اخل�سوم وقبائلهم واإمنا ورد يف احلكم اإ�سم ................ 
دون بقية �سركائه ومن هم واأي�ساً اأ�سماء اخل�سوم مل يكن اإل على �سبيل الجمال 
دون بيان من هم الورثة ومنزلنهم يف الإرث وهل هم اأيتام اأم بلغ ودفوعاتهم كل 
�سخ�ض على حده ومناق�ستهم حول �سك البيع الذي اأدىل به الطاعن فكل هذا 
يعد ق�سوراً يف اأ�سباب احلكم الواقعية بل من الأمر اإن امل�ستاأنف �سدهم الذين 
هم اأ�سا�ض الدعوى الذين اقيم الدعوى �سدهم مل يخت�سموا يف الدعوى يف 
احلكم ال�ستئنايف مما ي�سوب هذا احلكم من الق�سور يف الت�سبيب والبطالن 
تطلب ح�سر  اأن  املحكمة  على  فكان  نق�سه  ي�ستوجب  معيباً  يجعله  احلكم  يف 
املرياث عن الورثة وبيان قيمة ح�ستهم يف الرث واأن تطلب الوكالة من املدعي 
تطلب  واأن  ل  اأم  التوكيل  يف  حمام  اإقامة  له  اباحوا  وهل  �سركائه  وكله  وهل 
املادة  بن�ض  دفوعاتهم عماًل  لإبداء  وتعر�سها على اخل�سوم  الدعوى  اثباتات 
معيباً  حكمها  يكون  بذلك  تقم  مل  فلما  املدنية  الجراءات  قانون  من   )172(

ي�ستوجب نق�سه
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 10/يونيو/2012م

�لطعن رقم 2012/352م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

دعوى : �سبق نظرها

مل  ولو  �سماعها  من  ممنوعًا  الدعوى  لنظر  �سالح  غري  يكون  القا�سي 
يرده اأحد اخل�سوم اإذا �سبق له نظر الدعوى ب�سفته قا�سًا اأو خبريًا 

اأو حمكمًا اأو كان قد ادى �سهادة منها
�سعيد  بن  حمد  القا�سي  برئا�سة  الدعوى  فكانت  البتدائي  احلكم  مبطالعة 
بن مبارك التوبي ومبطالعة حم�سر جل�سة 2012/1/3م فقد ثبت يف حم�سر 
اجلل�سة اأنه نف�ض القا�سي كان من �سمن الهيئة التي حجزت احلكم ل �سيما 
�سمعوا  الذين  اع�ساء  كان �سمن  باأنه  اثبت  عليه  املوقع  ال�ستئنايف  اأن احلكم 

املرافعة ووقعوا على م�سودة احلكم .

قانون  من   )143( املادة  مقروءة  )هـ(  الفقرة  على  املادة  ن�ض  يخالف  وهذا 
الجراءات املدنية والتجارية اإذ ن�ست القا�سي يكون غري �سالح لنظر الدعوى 
الدعوى  نظر  له  �سبق  اإذا  اخل�سوم  اأحد  يرده  مل  ولو  �سماعها  من  ممنوعاً 
اأو كان قد ادى �سهادة منها ، وهو ما اأكدته  اأو حمكماً  اأو خبرياً  ب�سفته قا�ساً 

املحكمة العليا يف اأكرث من طعن
------------------------------------
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دفاع
جل�سة يوم �لثالثاء �لمو�فق15/فبر�ير/2011م

�لطعن رقم 2010/195م �إيجار�ت

دفاع »�لإخالل بحق �لدفاع«

قبول املحكمة ملذكرة اخل�سم يف اأثناء املرافعة ورف�سها طلب الأخر 
اأجال للرد عليها يعد اإخالل بحق الدفاع. اأثره. نق�س احلكم.

النعي الذي �ساقته الطاعنة يف خمالفة احلكم املطعون فيه للقانون بتطبيقه 
للمادة )172( من قانون الإجراءات املدنية وبالإخالل بحق الدفاع فهو نعي يف 
حمله ، ذلك اأنه واإن كانت املادة )167( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية 
قد جوزت للمحكمة اأن تنطق باحلكم عقب انتهاء املرافعة وبذات اجلل�سة ، وكما 
جوز لها القانون تاأجيل اإ�سداره جلل�سة اأخرى قريبة حتددها ، وهذا يعني اأن 
نطق املحكمة باحلكم يف ذات اجلل�سة هو اأمر جوازي تقوم به املحكمة بعد اأن 
ت�ستكمل الإجراءات اأمامها وبعد اأن متكن الأطراف من تقدمي كل ما لديهم 
التي  الكيفية  على  القانون  ذات  من   )104( املادة  ن�ست  وقد  ودفوع  دفاع  من 
اآخر من  اأن املدعى عليه هو  اأمام املحكمة وقد ن�ست على  جتري بها املرافعة 
يتكلم واأن على املحكمة اأن تتيح الفر�ض العادلة للخ�سوم باأن يقدموا ما لديهم 
من دفاع وطلبات ما مل تكن تلك الدفوع اأو الطلبات مق�سود منها تعطيل �سري 
العدالة فاإن هي اأغفلت ذلك فاإن حكمها يكون قد جاء قا�سًرا وخمالًفا للمادة 
)172( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ، وملا كان ذلك وكان الثابت من 
حم�سر جل�سة 2010/7/26م اأمام املحكمة املطعون يف حكمها يبني اأن اخل�سوم 
قد تبادلوا املرافعة فيها واأن امل�ستاأنف �سده)املطعون �سده حالًيا(قدم مذكرة 
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قبلتها املحكمة واأودعتها املح�سر وقد طالب احلا�سر عن امل�ستاأنف اأجال للرد 
عليها اإل اأن حمكمة ال�ستئناف قامت وبذات اجلل�سة باإ�سدار حكمها ونطقت 
ودون  ذلك  على  تقدم  جعلها  الذي  ال�سبب  تبني  اأن  دون  اجلل�سة  ذات  ويف  به 
اأن ترد على طلب حمامي امل�ستاأنف )الطاعن حالًيا(اإيجاًبا اأو �سلًبا وذلك فيه 
املت�ساوية لالأطراف بعجلة ل مربر  اإتاحة الفر�ض  الدفاع وبعدم  اإهدار حلق 
لها اإذ كان باإمكانها اأن تقوم بحجز الدعوى للحكم جلل�سة اأخرى بعد اأن تعطى 
امل�ستاأنف اأجال للتعقيب ، الأمر الذي ي�سم حكمها بالق�سور املبطل وفق ن�ض 

املادة )172( من ذات القانون ال�سالف الإ�سارة اإليها.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لـمو�فق 2011/5/4م

�لطعن رقم 2010/250م �لد�ئـرة �لتجــارية

مذكرة »تعقيب على �لمذكر�ت«

- عدم تعقيب املدعى عليه على التعقيب ل يعد خمالفا للمادة )104( 
من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية بو�سفه اآخر من يتكلم و ل 

يرتتب عليه جزاء اإل اإذا ترتب على ذلك اإخالل بحق الدفاع.
املدنّية  الإجراءات  قانون  من   )104( املادة  خمالفة   : الأول  الوجه  حا�سل   -
2010/1/9م  جلل�سة  للحكم  الدعوى  بحجز  قامت  عندما  وذلك  والتجارّية 
مذكرة  تقدمي  بعد  ذلك  وكان  مذكرات  لتقدمي  مهلة  فريق  لكل  واأعطت 
�سدها  املطعون  وكيل  تقّدم  وقد  مبا�سرة  2009/12/12م  املوؤرخة  الطاعنة 
منه  قبولها  عدم  املحكمة  على  لزاًما  وكان  املذكرة  تلك  على  تعقيًبا  مبذكرة 
اإعالن الطاعنة بها ر�سمًيا واحلكمة يف ذلك هي عدم حرمان  اأن يتم  اإل بعد 
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الطاعنة من حقها القانوين الذي رتبته لها املادة )104( من قانون الإجراءات 
املدنّية والتجارّية.

يف  الن�ض  اأن  ذلك  اإطالقه  على  �سحيًحا  لي�ض  ال�سبب  بهذا  النعي  اإن  وحيث 
اآخر من  املدعى عليه هو  اأن  املذكورة والذي مفاده  املادة  الفقرة الأخرية من 
يتكلم ل يرتب جزاًء على خمالفته ما مل يرتتب على ذلك اإخالل بحق الدفاع 
ذلك  الطاعنة  تبنّي  ومل   ، بدفاعه  الإدلء  من  عليه  املدعى  ميّكن  مل  بحيث 
على  التعقيب  من  متكينها  لعدم  نتيجة  تقدميه  لها  يت�سن  مل  الذي  الدفاع 

مذكرة املدعية ومن ثّم ل يكون لتلك املخالفة اأي اأثر.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لـمو�فق 2011/5/4م

�لطعن رقم 2010/425م �لد�ئـرة �لتجــارية

مذكرة

ا�ستناد املحكمة على مذكرة اأحد اخل�سوم املقدمة بعد حجز املحكمة 
الآخر  اخل�سم  اطالع  �سرطه.  بذلك.  والت�سريح  للحكم  الدعوى 

عليها. الإخالل بذلك. اأثره. بطالن احلكم.
وملا كان ذلك وكان الثابت من الطالع على اأوراق الدعوى اأن املحكمة البتدائّية 
يوم  باحلكم  للنطق  الدعوى  حجزت  2010/3/14م  يوم  املنعقدة  بجل�ستها 
واأنه  اأ�سبوع  بتقدمي مذكرات يف ظرف  للطرفني  الت�سريح  2010/3/28م مع 
تبًعا لذلك قّدمت املطعون �سدها مذكرة طلبت فيها احلكم لها باإلزام الطاعنة 
باأداء اثني ع�سر األًفا و�ستمائة وخم�سة وت�سعني رياًل ُعمانًيا مع فائدة قدرها 
)12%( من تاريخ رفع الدعوى اإىل متام ال�سداد كطلبات ختامّية لها واردة على 
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املحكمة يوم 2010/3/21م مبا يت�سح معه اأن هذه املذكرة قدمت يف اآخر يوم 
اأنها قد  املذكرة  املحكمة وقد ثبت من الطالع على هذه  املحدد من  للميعاد 
خلت مما يفيد اطالع الطاعنة عليها اإذ اعتدت املحكمة بهذه املذكرة وحكمت 
على �سوء ما جاء بها بالرغم من عدم ثبوت اطالع الطاعنة عليها فاإّنها بذلك 
تكون قد اأخطاأت يف تطبيق القانون الأمر الذي ي�ستوجب معه نق�ض احلكم 
واإحالة  عليها  والرد  الطعن  اأ�سباب  لباقي  للتعر�ض  حاجة  دون  فيه  املطعون 

الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت29/�أكتوبر/2011م

�لطعن رقم 2010/116م�سرعي

دفاع ) مناق�سته(

للمحكمة. علة  اأمر ملزم  - مناق�سة دفاع اخل�سم والنظر يف بيناته 
ذلك. �سحة احلكم منوطة بتق�سي حقيقة الدعوى . خمالفة ذلك. 

ق�سور يف الت�سبيب. اأثرها. نق�س احلكم.
اأمر ملزم للمحكمة واللتفات  اإن النظر يف دفوع امل�ستاأنف ومناق�سة بيناته   -
عنها يوؤدي اإىل خلل يف احلكم وف�ساد يف ال�ستدلل كما اأن �سحة احلكم منوطة 
من  والثابت  مالب�ساتها  عن  الك�سف  املحكمة  وعلى  الدعوى  حقيقة  بتق�سي 
اأول درجة  اأمام حمكمة  الأوىل مل حت�سر  الطاعنة  اأن  املطعون فيها  الأحكام 
اأنها مازالت حا�سنة  دفاعها  اأثارت يف  ال�ستئناف وقد  اأمام حمكمة  وح�سرت 
الأولد  عدد  واأن  �سنة  ع�سرة  اإثنتى  تتجاوز  مل  منهن  ال�سغرى  واأن  للبنات 
وكان  ي�سملهم احلكم  وبقي خم�سة مل  الدعوى منهم ثالثة  اأدخل يف  ثمانية 
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على املحكمة اأن تبحث عن م�سري هوؤلء الأولد ل�سيما واأن الغالب منهم اإناث 
ول  �سعيفة  �سحته  الأب  واأن  ل�سيما  اأمهن  اإىل  ما�سة  حاجة  يف  يكنَّ  ولرمبا 
اإل قلياًل واللتفات عن ذلك ي�سم حكمها بالق�سور يف  يتكلم باللغة العربية 

الت�سبيب.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 4/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/141م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

دفاع : جوهري

اإغفال احلكم بحث دفاع ابداه اخل�سم يرتتب عليه بطالن احلكم اإذا 
كان الدفاع جوهريًا وموؤثرًا يف النتيجة التي اأنتهى اإليها .

املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن اإغفال احلكم بحث دفاع ابداه اخل�سم يرتتب 
اأنتهى  التي  النتيجة  يف  وموؤثراً  جوهرياً  الدفاع  كان  اإذا  احلكم  بطالن  عليه 

اإليها .

عيوب  من  بعيب  دفع  الطاعن  اأن  احلكم  مبدونات  الثابت  وكان  ذلك  كان  ملا 
من  نوبه  اورثته  دماغيه  بجلطه  م�ساب  لكونه  مر�سه  ا�ستغالل  وهو  الر�سا 
الن�سيان واأنه دفع باأن عقد البيع خالف قانون ال�سجل العقاري فاإن املطعون 
�سده مل يح�سل على موافقة وزارة الإ�سكان على جتزئة قطعة الأر�ض وذلك 

باإخراج منزل الطاعن من عقد البيع .

ملا كان ذلك وكان احلكم قد خال من بحث هذين الدفعني فاأنه يكون قد اأغفل 
دفاعاً جوهرياً قد يتغري به وجه الراأي يف الدعوى حال حتققه ومن ثم يكون 
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نق�سه  ي�ستوجب  الدفاع مبا  بحق  الإخالل  بعيب  م�سوباً  الت�سبيب  يف  قا�سراً 
دون بحث اوجه الطعن الأخرى .

------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 25/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/17م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

دفاع : �لخالل به

�سائبة الإخالل بحق الدفاع تلحق باحلكم اأن اأغفلت املحكمة املقدم 
اإليها الطلب بحثه اأو الرد عليه .

الثالث  بال�سبب  الطاعنون  ينعى  ا�سباب  ثالثة  على  اأقيم  الطعن  اإن  وحيث 
ال�سهود  ب�سماع  لطلبهم  ال�ستجابة  عدم  يف  املتمثل  الدفاع  بحق  بالخالل 
ومعاينة موقع النزاع وحيث اأن هذا النعى �سديد ذلك اأنه من املقرر يف ق�ساء 
املحكمة العليا اأن �سائبة الإخالل بحق الدفاع تلحق باحلكم اأن اأغفلت املحكمة 

املقدم اإليها الطلب بحثه اأو الرد عليه .

الطاعنني  طلب  على  الرد  من  خلت  قد  احلكم  مدونات  وكانت  ذلك  كان  ملا 
ب�سماع ال�سهود اأو اإجراء املعاينة فاإنه يكون قا�سراً مما يعينه ويجعله خمالفاً 

للقانون .

عليه  يرتتب  فاإنه  الطاعنني  دفاع  بحث  اأغفل  قد  احلكم  وكان  ذلك  كان  ملا 
اإليها  اأنتهى  التي  النتيجة  يف  موؤثراً  الدفاع جوهريا  هذا  كان  البطالن طاملا 

وقد يتغري به وجه الراآي يف الدعوى حال حتققه .
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 28/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/522م �لمدنية ) ب(

دفاع ) �لرد عليه(

.اأثره.البطالن.علة  اجلوهري  الدفاع  على  الرد  املحكمة  اإغفال   -
ذلك.

- اإن اإغفال املحكمة الرد على الدفاع اجلوهري الذي قد يتغري به وجه الراأي 
يرتتب عليه ق�سور مبطل للحكم ، ملا كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد مت�سكت 
واإذ   ، النعي  ب�سبب  املبني  بالدفاع  ا�ستئناف  اأمام حمكمة ال�ستئناف ب�سحيفة 
تبني اأن املحكمة مل تتعر�ض لهذا الدفاع اإيرادا ورًدا مبا يعيب حكمها ويوجب 
نق�سه لهذا ال�سبب دون حاجة للرد على باقي اأ�سباب الطعن على اأن يكون مع 

النق�ض الإحالة.  
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2012/3/24م

�لطعن رقم 2011/496م �لمدنية )ب(

دفاع) �إغفال �لرد عليه(

يف  الراأي  وجه  به  يتغري  الذي  الدفاع  على  الرد  املحكمة  اإغفال   -
الدعوى. اأثره. النق�س والإحالة.

- اإن احلكم املطعون فيه اأغفل متاًما ما مت�سكت به الطاعنة يف �سدر �سحيفة 
حمكمة  ولكن   ، احلادث  عن  م�سئوليتها  متاًما  ينفي  دفاع  من  ال�ستئناف 
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ال�ستئناف اأغفلت متاما ًالرد عليه وكاأنه لي�ض حتت ب�سرها ، كما اأنها طبقت 
املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/118م على الواقعة دون الأخذ يف العتبار تاريخ 

وقوعها .

وحيث اإن احلكم املطعون فيه اأغفل دفاًعا قد يتغري به وجه الراأي يف الدعوى 
للقانون  خمالًفا  جاء  قد  يكون  فاإنه  التطبيق  الواجب  القانون  يطبق  ومل   ،

تطبيًقا مما يتعني معه الق�ساء بنق�سه واإحالة الدعوى
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 22/�إبريل/2012م

�لطعن رقم 2011/518م �لد�ئرة  �ملدنية )ج( 

دفاع : �إغفاله

اخل�سم  ابداه  دفاع  بحث  اإغفال  اأن  العليا  املحكمة  ق�ساء  يف  املقرر 
يرتتب عليه نق�س احلكم 

من املقرر يف ق�ساء املحكمة العليا اأن اإغفال بحث دفاع ابداه اخل�سم يرتتب 
عليه نق�ض احلكم ، وملا كان من �سمن الطلبات التي ادرجت اأمام حمكمة اأول 
اأول مل  كانت حمكمة  ،وملا  ال�سناعية  الأر�ض  الطلب اخلا�ض مبو�سوع  درجة 
قانون  من   )182( املادة  وبن�ض  فاإنه  اإيراداً  ول  رداً  ل  اجلزئية  لهذه  تتعر�ض 
للبت  املو�سوع  والتجارية يعترب طلباً مغفاًل مرده ملحكمة  املدنية  الجراءات 
فيه مع الأخذ يف الإعتبار قانون الأرا�سي اخلا�ض بهذا ال�ساأن حيث يق�ض بعدم 
قبول اأي دعوى اإل بعد عر�سها على اللجنة املحلية واإل اعتربت �سابقة لأوانها 
، ف�ساًل عن اأن املطعون �سده يقر بتعر�سه للطاعنني بحجة اأنه مل يتنازل عن 

ن�سيبه يف الأر�ض كونها مملوكة للدولة .
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ملا كان ذلك وكانت اأوراق الدعوى قد خلت من �سند ملكية فاإن الف�سل يف هذا 
النزاع بني الطاعنني واملطعون �سده يقت�سى بال�سروره اإدخال وزارة ال�سكان 

كخ�سم يف الدعوى وي�سمع ردها على الدعوى .
------------------------------------

دفع
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/1/7م

�لطعن رقم 2005/241م مدني ثانية عليا

دفع. �سفة

- املحكمة التحقق من �سفة اخل�سوم . ويجوز التم�سك به لأول مرة 
لدى حمكمة ال�ستئناف.

- الدفع بانتفاء ال�سفة �سواًء قدم اأمام اأول درجة اأو ما بعدها هو دفع �سكلي 
متعلق بالنظام العام واملحكمة ملزمة قبل تناول املو�سوع اأن تـتحقق من �سفات 
يحول  بع�سهم ل  اأو  كلهم  غياب اخل�سوم  واأن  بالدعوى  اخل�سوم وعالقتهم 

دون موا�سلة النظر يف الدعوى طبق اأوراقها اإن كان التبليغ �سحيحاً .
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت �لمو�فق 2007/12/8

�لطعن رقم 2007/381 مدنية �أولى عليا

دفع جديد 

- خ�سومة ال�ستئناف ا�ستمرار للخ�سومة البتدائية . موؤداه. لطريف 
حمكمة  اأمام  جديدة  اإثبات  واأدلة  دفاع  باأوجه  التم�سك  اخل�سومة 
حمكمة  اأمام  قدمت  قد  الإثباتات  اأو  الدفوع  تلك  �سواًء  ال�ستئناف 

اأول درجة اأم ل. .
- يتعني على املحكمة املطعون يف حكمها اأن تنظر اإىل جميع ما قدمه الأطراف 
من   224 املادة  لن�ض  اإعماًل  جديدة  دفاع  واأوجه  ودفوع  وطلبات  �سندات  من 
قانون الإجراءات املدنية والتجارية ذلك اأن مو�سوع ال�ستنئاف املقدم يف نف�ض 
املو�سوع الذي اأثري اأمام حمكمة اأول درجة ولذلك فاإنه باإمكان طريف اخل�سومة 
�سواًء تلك  ال�ستئناف  اأمام حمكمة  اإثبات جديدة  واأدلة  دفاع  باأوجه  التم�سك 
الدفوع اأو الإثباتات قد قدمت اأمام حمكمة اأول درجة اأم ل �سرورة اأن خ�سومة 

ال�ستئتاف ا�ستمرار للخ�سومة نف�سها التي انعقدت يف الطور البتدائي. 
------------------------------------

جل�سة �ل�سبت 2009/11/14م 

�لطعن  رقم 2009/276م مدني عليا

دفع

الدفع ب�سورية امل�ستند دفع جوهري جتاهل املحكمة له . اأثره . نق�س 
احلكم 
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قيامه،  وعدم  وجوده  تتناول  الطاعن  ادعاه  الذي  امل�ستند  يف  ال�سورية  اإن   
ولقا�سي املو�سوع ال�سلطة املطلقة يف تقدير الأدلة التي ياأخذ بها يف ثبوت هذه  
ال�سورية اأو نفيها متى كانت الأدلة التي اأخذ بها ، اأو القرائن التي ا�ستدل بها 

م�ستمدة من اأوراق الدعوى ، وم�ستخل�سه منها ا�ستخال�سا �سائغاً .

وملا كان ذلك ، وكان احلكم املطعون فيه قد جتاهل بحث دعوى �سورية امل�ستند 
ق�ساءه  ان�سب  بل   ، املدفوعة  املبالغ  وكذلك   ، الطاعن  ادعاه  الذي  املكتوب 
على اخذ اليمني املتعلقة بدعوى العمل فقط ، مما يكون معه احلكم م�سوباً 
احلكم  نق�ض  يتعني  ثم  ومن  ال�ستدلل  يف  والف�ساد   ، الت�سبيب  يف  بالق�سور 

املطعون فيه.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 3/�أكتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/145م �لد�ئرة  �لمدنية )ب(

دفع »�سبق �لف�سل في �لدعوى«

- الدفع ب�سب الف�سل. �سرطه. وحدة املو�سوع واخل�سوم.
- بالطالع على احلكم املدين رقم )2003/176م( ال�سادر من املحكمة البتدائية 
�سبق  خ�سو�ض  يف  الطاعنة  اإليه  ا�ستندت  والذي  2004/2/15م  يوم  بالر�ستاق 
الف�سل يف املو�سوع اأن الدعوى التي �سدر فيها ذلك احلكم خمتلفة عن هذه 
الدعوى املاثلة من حيث املو�سوع واخل�سوم فاملو�سوع يف هذه الدعوى يتعلق 

بدفع �سرر يف حني املو�سوع يف تلك الدعوى يتعّلق ب�سفعة املنزل حمل النزاع
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت 2010/10/10م 

�لطعن رقم2008/412م مدني عليا

دفع. حجية �لأمر �لمق�سي.

الدفع بحيازة قرار للجان املحلية حلجية الأمر املق�سي ماآله الرف�س، 
�سنده. قانون الأرا�سي ل مينع من اللجوء اإىل الق�ساء بعد ا�ستنفاد 

الإجراءات من اجلهة املخت�سة .
وما اأثارته من كون اأن اللجان املحلّية لها حجّية الأمر املق�سي فاإنه قد متَّ الرد 
عليها من اأول درجة وهو كون قانون الأرا�سي مل مينع املواطن من اللجوء اإىل 

الق�ساء بعد ا�ستنفاد الإجراءات من جهة الخت�سا�ض.
------------------------------------

بجل�سة يوم �لأربعاء �ملو�فق 1/دي�سمرب/2010م

�لطعن رقـم 2010/116م جتاري

دفع »�سبق �لف�سل«  

من  مرحلة  اأي  يف  اإثارته  يجوز  الدعوى  يف  الف�سل  ب�سبق  الدفع   -
مراحل الدعوى وللمحكمة اإثارته من تلقاء نف�سها. املتم�سك به عليه 
عبء الإثبات بتقدمي �سورة ر�سمية من احلكم ال�سابق. عدم تقدمي 

�سورة من احلكم موؤداه. رف�س الدفع.
- الن�ض يف املادة )111( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية على اأنه )... 
تلقاء  املحكمة من  به  تق�سي  فيها  الف�سل  ل�سبق  الدعوى  نظر  بعدم  والدفع 
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ذاتها ويجوز اإبداوؤه يف اأية حالة تكون عليها الدعوى( يدل على اأن الدفع بعدم 
العام ومن ثم يجوز  بالنظام  الف�سل فيها يتعلق  الدعوى ل�سابقة  جواز نظر 
ل�ساحب ال�ساأن التم�سك به يف اأية حالة كانت عليها الدعوى اإل اإنه يقع عليه 
عبء اإثباته بتقدمي �سورة ر�سمية من احلكم ال�سابق الذي يت�ساند اإليه ، كما 
واأنه يجوز الدفع به لأول مرة اأمام املحكمة العليا التي لها اأن تثريه من تلقاء 

نف�سها �سريطة اأن تكون عنا�سره الواقعية قد طرحت اأمام حمكمة املو�سوع .

ملا كان ذلك ، وكانت ال�سركة الطاعنة قد دفعت بعدم جواز نظر الدعوى ل�سابقة 
الف�سل فيها يف الدعوى رقم )1674 ل�سنة 2009م( مدين م�سقط اأمام حمكمة 
املو�سوع اإل اأنها مل تقدم �سورة من احلكم ال�سادر يف تلك الدعوى وقد خلت 
اأوراق الدعوى يف جميع مراحل التقا�سي من ذلك احلكم حتى تتثبت املحكمة 
من توافر عنا�سر هذا الدفع من عدمه مما يكون معه ذلك الدفع على غري 

اأ�سا�ض
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق5/دي�سمبر/2010م

�لطعن رقم 2010/275م مدني )ب(

دفع.»دفع جديد �أمام محكمة �ل�ستئناف«

- ت�سدي حمكمة ال�ستئناف لدفوع جديدة يف املو�سوع املطروح على 
حمكمة اأول درجه ل يعد اإخالل مببداأ التقا�سي على درجتني. علته. 
ال�ستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل �سدور احلكم 
امل�ستاأنف.�سنده. املادة 223 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية.
اأن  اإن ال�سبب الثاين: الإخالل مببداأ التقا�سي على درجتني بدعوى  - حيث 
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احلكم املطعون فيه قبل دفوعاً جديدة مل يتم اإثارتها من قبل منها مو�سوع 
ال�سك رقم 1263 وف�سخ العقد فهذا ال�سبب غري موؤ�س�ض لأنه تبني بالرجوع 
اإىل احلكم املطعون فيه اأنه طبق �سحيح القانون على اأ�سا�ض اأنه بت يف الدعوى 
عماًل باملادة 223 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية بعد ال�ستئناف »الذي 
ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل �سدور احلكم امل�ستاأنف ...« وعماًل 
باملادة 224 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية فمحكمة ال�ستئناف با�سرت 
التحقيق يف الدعوى ب�سماع �سهادة ال�سهود والطالع على كل امل�ستندات املتعلقة 
به  ا�ستقر  ال�سك رقم 1263 ما  الأطراف من �سمنها  واملقدمة من  بالدعوى 
اأن حمكمة  ذلك  ويتجلى من  الدعوى  برف�ض  واأ�سدرت حكمها  املحكمة  راأي 
املو�سوع  يف  حكم  كجهة  الدعوى  ملو�سوع  ت�سدت  ال�ستئناف  بعد  ال�ستئناف 
وقامت بالتحقيق يف الدعوى واأ�سدرت حكمها املطعون فيه طبًقا لالإجراءات 

املفرو�سة والقانون وال�سبب يرف�ض .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 8/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/487م �لد�ئرة  �ملدنية )ج( 

دفع : �بد�ءه

الدفع بعدم الإخت�سا�س املحلي والدفع باإحالة الدعوى اإىل حمكمة 
اآخرى لقيام ذات النزاع اأمامها ما هو اإل دفع متعلق بالإجراءات غري 
اأو  طلب  اأي  قبل  ابداءه  عليه  يتحتم  كان  اإذ  العام  بالنظام  املتعلقة 

دفاع يف الدعوى وال �سقط حقه لكونه مل يدفع بهذا الدفع
بالن�سبة للدفع الذي اآثاره حمام الطاعن فاإن النعي باملادة )44( يف غري حمله 
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قبل  ابداءه  لبد  اإنه  الدفوع  بينت يف  قد  القانون  ذات  )110( من  املادة  اإن  اإذ 
اإعرتف  قد  الطاعن  فاإن  الإبتدائي  احلكم  ومبطالعة  املو�سوع  يف  الدخول 
باملديونية يف ذمته وبالتايل فاإن الدفع يف غري حمله اإذ الإعرتاف �سبق الدفع 
والدفع بعدم الإخت�سا�ض املحلي والدفع باإحالة الدعوى اإىل حمكمة اآخرى 
لقيام ذات النزاع اأمامها ما هو اإل دفع متعلق بالإجراءات غري املتعلقة بالنظام 
اأو دفاع يف الدعوى وال �سقط  اأي طلب  اإذ كان يتحتم عليه ابداءه قبل  العام 

حقه لكونه مل يدفع بهذا الدفع .
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت31/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/90م �سرعي

محكمة عليا ) �إثارة �لدفع لأول مرة(

- ل يجوز اإثارة دفع اأو اإبداء �سبب لأول مرة اأمام احلكمة العليا مل 
ي�سبق طرحه اأمام حمكمة ال�ستئناف. علة ذلك.اأنه كما يتعني على 
املحكمة العليا الت�سليم مبا اأثبته حكم حمكمة ال�ستئناف فمن باب 
اأوىل اأنه يتعني عليها عدم نظر الدفوع التي تثار اأمامها للمرة الأوىل.

- النعي على احلكم املطعون فيه بال�سبب املتعلق بالدفع باأن الطاعنة مطلقة 
طلقة ثانية بائنة لل�سرر كما ورد تف�سليه يف �سحيفة الطعن، فهو دفع و�سبب 
يثار لأول مرة اأمام املحكمة العليا ومل ي�سبق اأن ورد له ذكر ح�سب الثابت يف 
حما�سر ومدونات حمكمة ال�ستئناف ل من قريب ول من بعيد ،ومل يدفع 
به اأمام تلك املحكمة، وعليه فال يجوز قانوًنا النعي على احلكم املطعون فيه 
اأمام املحكمة العليا ب�سبب جديد �سواء كان يف �سكل طلب اأو دفع اأو و�سيلة دفاع 



- 282 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

يثار اأمام هذه املحكمة من جانب املتم�سك به يف مواجهة املحتج به عليه ومل 
املطعون فيه لتقول  اأ�سدرت احلكم  التي  املو�سوع  ي�سبق عر�سه على حمكمة 
اأ�سباب  اإبداء  جواز  عدم  يف  والعلة  فيه،  املطعون  احلكم  ويت�سمنه  فيه  راأيها 
جديدة يف الطعن اأمام املحكمة العليا هي اأنه اإذا كان يتعني على املحكمة العليا 
قبول والت�سليم مبا اأثبته احلكم املطعون فيه فاإنه من باب اأوىل يتعني عليها 
اأن متتنع عن النظر فيما يثار اأمامها لأول مرة دون اأن يعر�ض على حمكمة 

املو�سوع ويت�سمنه احلكم املطعون فيه .
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2/يونيو/2012م

�لطعن رقم 2012/61م �لمدنية )ب(

دفع ) �إثارة دفع جديد(

ــ اإثارة دفع جديد اأمام املحكمة العليا غري جائز .مثال.
الأول  بالوجه  الطاعنة  ذكره حمامي  فيه مبا  املطعون  النعي على احلكم  اإن 
وهو كون وثيقة التاأمني خلت من تغطية ال�سرة فهو نعي يف غري حمله، وذلك 
خللو جميع الأوراق من هذا الدفع يف حمكمة اأول وثاين درجة وبالتايل فالدفع 
بذلك يف املحكمة العليا لأول مرة غري جائز، اإذ هو �سبب جديد يخالطه واقع.

------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت9/يونيو/2012م

�لطعن رقم 2012/32م �سرعي

دفع جوهري ) عدم �لرد عليه(

- جتاهل حمكمة املو�سوع لدفع جوهري اأثاره الطاعن، وعدم التعر�س 
الت�سبيب.  يف  ذلك.ق�سور  علة  احلكم.  نق�س  .اأثره.  وردا  اإيرادا  له 

مثال على ذلك.
اإن الدعوى ت�سمنت دفعا جوهريا وقد  - بالطالع على كافة الأوراق يت�سح 
م�ستند  وجود  يف  الدفع  متثل  وقد  وردا  اإيراًدا  فيه  املطعون  احلكم  جتاهله 
ر�سمي �سادر من كاتب العدل وممهور بتوقيع اخل�سمني وال�ساهدين، ويفيد 
اأن الطاعن قد اأرجع مطلقته املطعون �سدها بعد يوم واحد من تاريخ الطالق، 
وواقع احلال ي�سري على �سوء ذلك اأن الطالق كان رجعًيا وقد متت املراجعة 
يف  اجلديد  والعقد  الرجعه  بني  �سا�سع  والفرق  بنّي  واخلالف  التايل  اليوم 
طبيعتهما واإجراءاتهما وما يرتتب على كليهما وكان الأحرى باحلكم املطعون 
و�سوًل  ا  ومتحي�سً بحًثا  اجلوهري  الدفع  لهذا  مدوناته  يف  يتعر�ض  اأن  فيه 
للقرار ال�سليم اإيجاًبا كان اأم �سلًبا قبل اأن يذهب اإىل اإقرار مهر املثل لأن هناك 

زواجاً ثانياً موؤ�س�ض على �سداق مل ي�سم ومل يتم جتديده ....... .

املتعلق  الر�سمي  امل�ستند  جتاهل  قد  فيه  املطعون  احلكم  وكان  ذلك،  كان  ملا   
باإقرار الرجعه ومل يتعر�ض له يف مدوناته اإيراًدا ورًدا فاإن احلكم املطعون فيه 

يكون م�سوًبا بالق�سور يف الت�سبيب مما يجعله جديراً بالنق�ض
------------------------------------
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صحيفة
جل�سة �لأربعاء 2009/11/4م  

�لطعن رقم 2009/133م تجاري عليا

مح�سر �لجل�سات

كان  واإل  ال�سر  واأمني  القا�سي  اجلل�سات  حم�سر  يف  يوقع  اأن  يجب   -
على  بني  اإن  احلكم  العام.  بالنظام  متعلقا  بطالنًا  باطاًل  املح�سر 

املح�سر الباطل كان باطال. 
- وحيث اإن الن�ض يف املادة )25( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية على 
اأنه : يجب اأن يح�سر مع هيئة املحكمة يف اجلل�سات ويف جميع اإجراءات الإثبات 
اأمني �سر يتوىل حترير املح�سر ويوقعه مع رئي�ض اجلل�سة واإل كان العمل باطاًل 
واأن مفاد هذا الن�ض اأنه يجب اأن يح�سر مع هيئة املحكمة كاتب يتوىل اإثبات 
ما يدور من مرافعة اأو ا�ستجواب للخ�سوم اأو �سماع لأقوال ال�سهود اأو اإثبات ما 
ت�سفر عنه املعاينة اأو الطالع وذلك يف حم�سر اجلل�سة ثم يقوم بتوقيعه مع 
رئي�ض اجلل�سة واإلَّ كان املح�سر باطاًل ، وملا كان هذا هو ال�سكل الر�سمي الذي 
يتطلبه القانون ملح�سر اجلل�سة فال يتوفر هذا ال�سكل اإل بالتوقيع عليه من 
القا�سي وكاتب اجلل�سة بحيث اإذا جاء خلواً من التوقيعني اأو من اأحدهما كان 
اإذا  اأنه  .اإلَّ  التقا�سي  باإجراءات  العام لت�ساله  بالنظام  باطاًل بطالناً متعلقاً 
�سدر احلكم ومل يكن مبنياً على حم�سر اجلل�سة الباطل، كان احلكم �سحيحاً 
اأما اإذا بني عليه احلكم ومل يكن موقعاً من القا�سي اأو كاتب اجلل�سة اأو الثنني 
اإجراء يتعلق بالإثبات كمح�سر  اإذا ت�سمن املح�سر  معاً فيكون باطاًل خا�سة 

معاينة اأو �سماع �سهود اأو اإطالع على م�ستندات .
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جل�سة �لأثنين 2009/12/9م

�لطعن رقم 2009/89م عمالي عليا 

�سحيفة . �سفة

مقدمة  �سحيفته  كانت  اإن  �سفة  ذي  غري  من  مقدًما  ال�ستئناف  يعد 
باإم�ساء غري مقروء وجمهول ومل يت�سمن ا�سم املحامي . للمحكمة اأن 

تدفع بهذا من تلقاء نف�سها لتعلقه بالنظام العام .
�سحيفة  ببطالن  املتعّلق  الأول  بال�سبب  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي 
ال�ستئناف رقم 2009/25 الذي قدمه املطعون �سده �سديد حيث بالرجوع اإىل 
�سند الوكالة املحرر يف 2009/2/16 يت�سح اأن املطعون �سده قد اأقام جمموعة 
مقدمة  اأنها  تبني  ال�ستئناف  �سحيفة  اإىل  وبالرجوع  لتمثيله  املحامني  من 
القانونّية  وال�ست�سارات  للمحاماة   .................................. مكتب  من 
املحامني  من  اأي  ا�سم  تت�سمن  ول  وجمهول  مقروء  غري  باإم�ساء  ومذّيلة 

املذكورين ب�سند الوكالة.

وتطبيقاً لأحكام املواد 64 و 75 من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية و 43 من 
قانون املحاماة املعّدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/78 وباعتبار اأنها اإجراءات 
اأ�سا�سّية تهم النظام العام ميكن اإثارتها اأمام املحكمة العليا لأول مرة وحتى من 
طرف املحكمة نف�سها يكون ال�ستئناف مقدماً من غري ذي �سفة غري جدير 

بالقبول �سكاًل. 
------------------------------------
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جل�سة �لأربعاء 2010/1/20م

في �لطعن رقم 2009/298م تجاري عليا

دفع. �سحيفة 

الدفوع  من  باملدعي  للتجهيل  الدعوى  �سحيفة  ببطالن  الدفع   -
ال�سكلية، يجب التم�سك به قبل التعر�س للمو�سوع، عدم التم�سك به 

قبل اخلو�س يف املو�سوع نتيجته ال�سقوط.
- الدفع ببطالن �سحيفة الدعوى للتجهيل باملدعي هو من الدفوع ال�سكلية 
التي تخ�سع حلكم املادة 110 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية مما يتعني 

الدفع به قبل التعر�ض للمو�سوع . 

ملا كان ذلك ، وكان البني من الأوراق اأن الطاعن مل يبد هذا الدفع مع الدفوع 
ال�سكلية الأخرى التي مت�سك بها اأمام حمكمة املو�سوع قبل التعر�ض ملو�سوع 
الدعوى ، فاإن حقه يف التم�سك به يكون قد �سقط طبقاً للمادة 110 اإجراءات 
وي�سحى  العليا  املحكمة  اأمام  مرة  لأول  اإثارته  له  يجوز  ول  وجتارية  مدنية 

النعي بهذا الوجه غري مقبول .
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2010/6/6م

�لطعن رقم 2009/694م �إيجار�ت عليا

�سحيفة »بطالنها«.

ماآله  املقروء.  غري  املحامي  توقيع  لكون  ال�سحيفة  ببطالن  الدفع   -
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ال�سحيفة وممهوًرا مبهر  املحامي مطبوًعا على  ا�سم  اإن كان  الرف�س؛ 
املكتب العامل به.  

- حيث اإنه حول الدفع ببطالن ال�سحيفة لأن التوقيع غري مقروء ومل يبني 
ا�سم املحامي الذي قام بالتوقيع فاإنه دفع يف  غري حمله وغري مقبول حيث 
اأحد  وهو   ........................ هو  ال�سحيفة  على  املطبوع  املحامي  ا�سم  اإن 
توكيل  �سملهم  الذين  املحامني  ومن   ....................... مبكتب  العاملني 
الطاعن للرتافع نيابة عنه يف كل درجات املحاكم مبا فيها العليا وملا كان من 
يفرت�ض  اأمهرها  الذي  التوقيع  فاإن  العليا  املحكمة  لدى  املقبولني  املحامني 
باأنه توقيع ال�سخ�ض املطبوع ا�سمه على ال�سحيفة لذا فاإن ال�سحيفة مقبولة 
ومل يعرتها البطالن وترى املحكمة قبول الطعن �سكاًل ل�ستيفائه ال�سروط 

ال�سكلية .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 3/�أكتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/145م �لد�ئرة  �لمدنية )ب(

�سحيفة »بطالنها«

- بطالن �سحيفة ال�ستئناف ب�سبب خلوها من ذكر احلكم وتاريخه 
يجب  ن�سبي  بطالن  امل�ستاأنف  وطلبات  بال�ستئناف  الطعن  واأ�سباب 
التم�سك به قبل اخلو�س يف املو�سوع. اإثارته بعد التعر�س للمو�سوع 

ماآله الرف�س.
- الثابت من الطالع على حم�سر اجلل�سة يوم 2009/11/2م املنعقدة مبحكمة 
ال�ستئناف اأن الطاعن اأجاب يف املو�سوع ثم اأنه بعد اإجراء املعاينة على حمل 
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النزاع من قبل املحكمة املذكورة مت�سك بخلو �سحيفة ال�ستئناف من طلبات 
املطعون �سده )امل�ستاأنف( طبق ما يوؤخذ مما اأ�سار اإليه يف تعقيبه على الرّد على 
�سحيفة الطعن وهو اأمر ل ي�سمح به القانون طاملا واأنه اأجاب يف املو�سوع مبا 
يكون معه واحلالة هذه نعيه على احلكم املطعون فيه من اأنه جانب ال�سواب ملا 
ق�سى بقبول ال�ستئناف �سكاًل واحلال اأن �سحيفته خالية من طلبات امل�ستاأنف 
يف غري حمله ومردود عليه لأن بطالن �سحيفة ال�ستئناف ب�سبب خلوها من 
ذكر احلكم وتاريخه واأ�سباب الطعن بال�ستئناف وطلبات امل�ستاأنف بطالن ن�سبي 
يجب التم�سك به قبل اخلو�ض يف املو�سوع وعليه فاإنه طاملا اأجاب الطاعن يف 
باأي حال التم�سك بالبطالن واحلكم املطعون فيه قد  املو�سوع فال ميكن له 
اأ�ساب �سحيح القانون ملا ق�سى بقبول ال�ستئناف �سكاًل لتوفر ال�سكليات مبا 
الأول  بالوجه  فيه  املطعون  احلكم  على  النعي  ذلك  على  ترتيًبا  معه  ي�سحى 

للطعن على غري اأ�سا�ض تعني رف�سه
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 17/�أكتوبر/2010م

�لطعن رقم 2010/94م �لد�ئرة  �لمدنية )ب(

�سحيفة »ميعاد رفعها«

املقرر  الر�سم  دفع  يوم  هو  ال�ستئناف  تقدمي  زمن  حتديد  يف  العربة 
قانونان لتقدمي ال�سحيفة. التعديل بخط اليد مبا يخالفه ل يعتد 

به.  
اأ�سباب الطعن والذي يتحدث عن خمالفة  وحيث اإنه حول ال�سبب الأول من 
احلكم للقانون واخلطاأ يف تطبيقه وتاأويله وذلك لأنه ق�سى ب�سقوط احلق يف 
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ال�ستئناف باعتباره قد قيد خارج امليعاد ويف احلقيقة اأنه قدم يف القيد الزمني 
وقد مت ت�سحيحه من املوظف املخت�ض ولكن املحكمة مل تاأخذ بذلك الت�سحيح 
ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الإثبات  املادة )11،10( من قانون  خمالفة بذلك 
رقم )2008/68م( وقد مت ت�سحيح ذلك باليد اإذ كان احلا�سب الآيل عاطاًل ول 
ي�سرتط اأن يكون الت�سجيل باحلا�سب الآيل فاإنه نعي غري �سديد ويف غري حمله 
2009/4/13م  يف  البتدائية  املحكمة  اأمام  �سدر  قد  امل�ستاأنف  احلكم  اإن  حيث 
فيه  الطعن  فيجوز  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )2/4( املادة  لن�ض  ووفًقا 
باإجراءاتها  تقدم  �سحيفة  مبوجب  وذلك  2009/5/13م  حتى  بال�ستئناف 
مبحكمة ال�ستئناف بعد اداء الر�سم املطلوب وال�سوؤال الذي تطرحه املحكمة 

هو متى حت�سب املدة املن�سو�ض عليها يف املادة املذكورة ؟

 ونقرر هنا اأن املدة حت�سب عندما تقدم ال�سحيفة ملحكمة ال�ستئناف ويدفع 
الر�سم املقرر عليها قانوًنا ومن ثم وبعد م�سّي ثالثني يوًما يكون ال�ستئناف 
الذي  الإي�سال  اأن  جند  الدعوى  لأوراق  وبالعودة  املحددة  املدة  عن  خرج  قد 
دفع مبوجبه الر�سم موؤرخ 2009/5/16م وهو بالرقم )8913251/1( وحيث اإنه 
وتطبيًقا لن�ض املادة من قانون الإجراءات يكون تقدمي ال�ستئناف قد مت خارج 
املدة وقد جاء �سحيًحا حكم حمكمة ال�ستئناف حينما رف�ست قبول ال�ستئناف 
�سكاًل لقيده خارج املدة ويكون حكمها موفًقا ومتم�سًيا مع �سحيح القانون ول 
تاريخ  اإليه الطاعن يف طعنه حول  اأ�سار  الذي  بالت�سحيح  تاأخذ هذه املحكمة 

تقدمي ال�سحيفة حيث اإن امل�ستند �سند ر�سمي له قوته ول بد من الأخذ به.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 26/فبر�ير/2011م

�لطعن رقم 2011/628م �لد�ئرة  �لمدنية )�أ(

�سحيفة »رفعها عن طريق محام«

ريال  األف  ع�سر  خم�سة  عن  قيمتها  تزيد  التي  املدنية  الدعوى  رفع 
املادة )31( من قانون  �سنده.  البطالن.  عماين بغري حمام ل يرتب 

املحاماة مل تن�س على البطالن.
حيث اأن ما جاء به ال�سببني يف الطعن من خمالفة القانون واخلطاأ يف تطبيقه 
ال�ستئناف  �سحيفة  بطالن  بدعوى  فيه  املطعون  احلكم  وبطالن  وتاأويله 
املحاماة و)172(  قانون  املادة )31( من  الغري موقعة من حمامي وملخالفتها 
من   )31( املادة  لأن  وذلك   ، مردود  والتجارية  املدنية  الجراءات  قانون  من 
قانون املحاماة ق�ست فعاًل بعدم جواز رفع الدعاوى املدنية التي تزيد قيمتها 
على )15000ر.ع( خم�سة ع�سر األف ريال عماين اإل عن طريق حمام غري انها 
القانون  �سحيح  طبق  فاحلكم  احلكم  هذا  ملخالفتها  جزاء  بطالن  ترتب  مل 
واإلتفات املحكمة على هذا الدفع يف حمله وال�سببني غري موؤ�س�سني وبالتايل 

الطعن بالنق�ض يرف�ض .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق9 /2011/10م

�لطعن رقم 2010/671م �لمدنية)ب(

طعن ) �سحيفته(

وتاريخ  فيه  املطعون  احلكم  اإىل  الإ�سارة  من  الطعن  �سحيفة  خلو   -
�سدوره وغريها من البيانات ال�سكلية. اأثره. بطالن ال�سحيفة. علة 

ذلك. خمالفة املادة 243 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية.
- اإن املكتوب املقدم مل يعنون ل ب�سحيفة طعن اأو اأي ذكر بطبيعته القانونية 
كما مل ي�سر اإىل احلكم املطعون فيه ول لتاريخ �سدوره ول لبياناته ول حتى 
اأي �سبب بنى عليه الطعن وانه مل  انه مل يناق�سه ومل يت�سمن  ملنطوقه كما 
يطلب حتى نق�سه وكل ذلك خمالًف للمادة 243 من قانون الإجراءات املدنية 
والتجارية مما يتعني بطالن �سحيفة الطعن ، وي�ساف اإىل كل هذه النقائ�ض 
جتاهل وخمالفة املادة 239 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية مما يتحتم 

احلكم بعدم قبول الطعن �سكاًل . 
------------------------------------
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صفة
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/12/23م

�لطعن رقم 2006/258م مدني �أولى عليا

�سفة 

- رفع الدعوى على البائع بعد اإن انتقل املبيع اإىل امل�سرتي يعترب رفعها 
على غري ذي �سفة .علة ذلك.

- احلكم يجب اأن يتوجه اإىل من بيده ال�سيء اإذ  ل ميلك البائع الت�سرف فيما 
يكون  ل  واإقراره  عبثاً  عليه  الدعوى  فتكون  غريه  ملك  يف  و�سار  عنه  انتقل 
حجة على املالك ، وللمالك احلق يف الدفاع عن ماله كما اأن التنفيذ ل يتاأتى 

يف ملك الغري مادام احلكم مل ي�سدر �سده.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 30/مايو/2010م

�لطعن رقـــــم 2010/100م �لـــد�ئرة �لمدنية )ب(

م�سلحة

رف�س املحكمة ال�ست�سكال املقدم من زوجة املنفذ �سده يف بيع املنزل 
لرفعه من غري ذي �سفة. خطاأ يف تطبيق القانون. �سند ذلك. املادة 
له  من  لكل  جتيز  والتجارّية  املدنّية  الإجراءات  قانون  من   )3(
دفع.  اأو  طلبات  يقدم  اأن  القانون  يقرها  وم�سروعة  قائمة  م�سلحة 

للزوجة م�سلحة مبا�سرة يف منزل زوجها ال�ساكنة فيه.
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حيث اإن ما جاء به ال�سبب الأول يف الطعن بالنق�ض من خطاأ احلكم املطعون 
فيه كاٍف لوحده لنق�سه كونه �سديًدا لق�سائه برف�ض ال�ست�سكال لرفعه من 
والتجارّية  املدنّية  الإجراءات  قانون  )3( من  املادة  اأن  ذي �سفة يف حني  غري 
يقدم طلبات  اأن  القانون  يقرها  وم�سروعة  قائمة  له م�سلحة  لكل من  جتيز 
اأو دفعا ويف هذه الدعوى الطاعنة لها م�سلحة مبا�سرة باملنزل املراد التنفيذ 
عليه لأنها تعي�ض هي واأبناوؤها ب�سفتها زوجة ملالكه املنفذ �سده ، وهذه امل�سلحة 
القائمة وامل�سروعة يقّرها قانون الأحوال ال�سخ�سّية ، وحتميها املادة )366/ب( 
من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية ، مما يجعل ق�ساء احلكم املطعون فيه 

اأخطاأ يف تطبيق القانون فينق�ض.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت  �لمو�فق 4/دي�سمبر/2010م

�لطعن رقم 2010/83م �لد�ئرة  �ل�سرعية

�سفة

رفع الأم دعوى املطالبة بنفقة لبنها الذي اأكمل �سن الثامنة ع�سرة 
دون توكيل منه لها. ماآلها الرف�س. علة ذلك. رفعها من غري ذي �سفة.
الثابت من الأوراق واعرتاف اخل�سمني اأن الولد املطالب له بالنفقة قد اأكمل 
1990/10/6م  مواليد  من  فهو  ع�سرة  الثامنة  �سن  تعدى  حيث  الر�سد  �سن 
وبذلك اأ�سبح كامل الأهلية ومبا اأنه خرج عن �سن احل�سانة وانتهى دور الأم 
مبوجب الأحكام ال�سابقة التي حازت حجية الأمر املق�سي فيه فالأم غري ذات 
�سفة يف كل دعوى تتعلق بحقوق ولدها ما مل تكن وكيلة عنه لأنه مبقدوره 
اأن يقوم مبطالبة حقوقه بنف�سه اأمام حمكمة اأول درجة ومل يتقدم على اأبيه 
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باأية طلب وعلى ذلك ترى هذه املحكمة اأن احلكم املطعون فيه خالف املادة رقم 
املدنية والتجارية مما ي�ستوجب نق�سه والت�سدي  )3( من قانون الإجراءات 

للدعوى وت�ستغني املحكمة بهذا ال�سبب عن بقية الأ�سباب .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 23/�أكتوبر/2011م

�لطعن رقم 2011/402م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

  �ل�سفة.جمعية

العتبارية.موؤداه.يكون  ال�سخ�سية  بت�سجيلها  اجلمعية  تكت�سب 
على  الدعوى  رئي�سها.املطالبة.رفع  ذمة  عن  منف�سلة  مالية  ذمة  لها 

رئي�سها ماآلها الرف�س لرفها على غري ذي �سفة 
ما  فاإن   ......... جمعية  يف  ا�سرتاكه  بواقعة  يقر  الطاعن  وكان  ذلك  كان  ملا 
لنف�سال  اأع�سائها  اأحد  اأو  رئي�سها  اإىل  ين�سحب  ل  عليها  حقوق  من  يدعيه 
ذمتها املالية عنهم ولواقع اكت�سابها ال�سخ�سية الأعتبارية التي متكنها من اأن 

تقا�سي وتقا�سى .

ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد رف�ض الدفع الذي تقدم به الطاعن 
قد  يكون  فاإنه  �سفة  ذي  غري  على  لرفعها  الدعوى  نظر  جواز  عدم  ومفاده 
اأخطاأ القانون تطبيقاً وتاأوياًل مما يتعني معه نق�ض احلكم املطعون فيه دون 
احلاجة اإىل بحث اأوجه الطعن الأخرى ف�ساًل عن اأن احلكم املطعون فيه قد 

جاء تاأ�سي�ساً على العقد املربم بني جمعية .......... وجمعية ........ .
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2012/3/7م

�لطعن رقم 2011/105م تجاري عليا

�سفة

عن  ي�ساأل  ل  العتباري  ال�سخ�س  عن  بالتوقيع  املفو�س  امل�سوؤول  اإن 
ديون الأخري - املادة )136( من قانون ال�سركات التجارية - اأ�سا�سه - 

قاعدة ا�ستقاللية الذمة املالية.
ال�سخ�ض  بالتوقيع عن  املفّو�ض  امل�سوؤول  اأن  امل�ستقرة  القواعد  اإنه من  وحيث 
ا�ستقاللّية  لقاعدة  اإعماًل  وذلك  الأخري  هذا  ديون  عن  ي�ساأل  ل  العتباري 

الذّمة املالّية.

وحيث اإن قاعدة ا�ستقاللّية الذمة املالّية لل�سركة عن ذمم ال�سركاء فيها ولو 
كانوا مفّو�سني بالتوقيع قد مت التاأكيد عليها مبقت�سى املادة )136( من قانون 
ال�سركات التجارّية رقم 4 ل�سنة 1974م وما تاله من مرا�سيم تعديلّية وذلك 

بالتن�سي�ض على اأنه :

»تتاألف ال�سركة من �سخ�سني اأو اأكرث من الأ�سخا�ض الطبيعيني اأو املعنويني 
وتقت�سر م�سوؤولّيتهم على القيمة الر�سمّية حل�س�سهم يف راأ�ض مال ال�سركة ».

ت عليه املادة )153( : ا ما ن�سّ واأي�سً

بها مديروها  التي يقوم  الأعمال  امل�سوؤولّية بجميع  املحدودة  ال�سركة  تلتزم   «
العاملون با�سمها والتي تدخل �سمن نطاق �سالحياتهم«

------------------------------------
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صلح
جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 2006/2/12م

�لطعن رقم2005/240م مدين �أوىل عليا

�سلح

من  ت�سدر  التي  الأحكام  �سائر  على  ي�سري  ما  ال�سلح  على  ت�سري   -
املحاكم. خمالفة ال�سلح للمادتني )162و171( من قانون الإجراءات 

ل يرتتب عليه البطالن. علة ذلك. عدم الن�س على البطالن.
اإل الأحكام الواجبة التنفيذ فاإن ما �سدر هو حكم  -  املحاكم ل ي�سدر منها 
ق�سائي ت�سري عليه ما ي�سري على �سائر الأحكام التي ت�سدر من املحاكم اإل 
من  )162و171(  املادتني  يف  الواردة  القانونية  الن�سو�ض  خالف  قد  حكم  اأنه 
املذكورتني فهل يرتتب  املادتني  لن�ض  وفقاً  ي�سدر  الإجراءات فهو مل  قانون 

على ذلك الإبطال ؟ مل يرتب القانون البطالن ملخالفة املادتني املذكورتني.
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/12/9م

�لطعن رقم 2006/272م مدني �أولى عليا 

�سلح

- اإبرام ال�سلح  املتعلق مب�سالح العامة  من بع�س الأ�سخا�س ، ل يكون 
حجة على جميع اأهل البلد . الدعاوى العامة ل تقطع باليمني. 

بع�ض  من  مثاًل  �سح  ولو  املو�سوع  حمكمة  لدى  ي�سح  فلم  ال�سلح  واأما   -
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الأ�سخا�ض فال يكون حجة على جميع اأهل البلد و�سرف املاء عن جمراه فيه 
�سرر عام وقد تتبعت املحكمة �سهادة ال�سهود ومل تثبت عندها ولذلك مل تعتمد 
عليها والتفتت عن طلب الطاعنني اليمني باعتبار اأن دعوى جماري املياه من 
الدعاوى العامة التي ل تقطع باليمني لذلك ترى هذه املحكمة ما تو�سل اإليه 

احلكم املطعون فيه هو عني ال�سواب.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 1/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/660م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

�سلح

- ال�سلح جائز ما مل يرد فيه خمالفة وا�سحة لن�س �سريح مقرر من 
النظام العام .

من  مقرر  �سريح  لن�ض  وا�سحة  خمالفة  فيه  يرد  مل  ما  جائز  ال�سلح  اأن   -
اإذ اأعترب اأن  النظام العام واأن احلكم املطعون فيه مل يخرج عن هذه القاعدة 
ال�سلح الثاين رقم )209/431( خمالفاً للقاعدة ال�سرعية فال�سلح جائز ما مل 
اأو يحرم حالًل لذلك ، لتعدوا الأ�سباب التي �ساقها الطاعن يف  يحل حراماُ 
طعنه جمملها جدًل يف احلكم الطعني وعليه وملا تقدم يتعني رف�ض الطعن 

مو�سوعاً.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 29/يناير/2012م

�لطعن رقم 2011/70م  �لد�ئرة  �ملدنية )ج( 

�سلح : �أركانه

اأو يتوقعان  باأنه عقد يح�سم به الطرفان نزاعًا قائمًا  ال�سلح يعرف 
به نزاعًا حمتماًل، وملا كان ال�سلح عقدًا فال بد من توافر اأركان العقد 
اخلا�سة  اأركانه  جانب  اإىل  واملحل  وال�سبب  الر�سا  وهي  فيه  العامة 

وهي نزاع قائم اأو حمتمل ونزول عن اإدعاءات متقابله .
اأن املحكمة املطعون يف حكمها قامت بتاريخ 2010/11/13م باإجراء معاينة على 
موقع الأر�ض مو�سوع التداعي وعر�ست على الطرفني �سلحاً يق�سي باأقتطاع 
اأربعة اأمتار من اأر�ض الطاعن فوافق املطعون �سده اإل اأن الطاعن رف�ض هذا 

العر�ض ح�سبما هو ثابت مبح�سر املعاينة .

ملا كان ذلك وكان ال�سلح يعرتف باأنه عقد يح�سم به الطرفان نزاعاً قائماً اأو 
يتوقعان به نزاعاً حمتماًل وذلك باأن منزل كل منهما على وجه التقابل عن 
جزء من اإدعاءاته ، وملا كان ال�سلح عقداً فال بد من توافر اأركان العقد العامة 
فيه وهي الر�سا وال�سبب واملحل اإىل جانب اأركانه اخلا�سة وهي نزاع قائم اأو 

حمتمل ونزول عن اإدعاءات متقابله .

ملا كان ذلك وكان الثابت مبح�سر املعاينة التي جرت بتاريخ 2010/1/13م اأن 
الطاعن مل يوافق على ال�سلح الذي عر�سته املحكمة املطعون يف حكمها ، فاإن 
ما اإعتربته املحكمة اأ�سا�ساُ حلكمها مل يكن �سلحاً لإنعدام ر�سا الطاعن كطرف 
فيه الأمر الذي يجعل احلكم املطعون فيه م�سوباً بالق�سور يف الت�سبيب مما 

يتعني معه نق�سه .
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وحيث اإن هيئة املحكمة العليا عاينت موقع النزاع ووجدت البناء امل�سكو منه و�سط 
الوادي ، وملا كان الطاعن يحوز على �سند ملكية رقم )448/01/020/041/6( 
�سادرة من وزارة الإ�سكان فاإن الف�سل يف الدعوى يقت�سي اإدخال وزارة الإ�سكان 
عن  للدفاع  الفر�سه  لها  وتتاح  الدعوى  يف  مدخل  كخ�سم  الدعوى  يف  طرفاً 

ا�ستخراجها �سند ملكيه للطاعن .
------------------------------------

طعن
جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2006/1/25م

�لطعن رقم 2005/87م تجاري عليا

طعن »ميعاده«

يف  احلق  �سقوط   . اأثره   . الأحكام  يف  الطعن  مواعيد  مراعاة  -عدم 
الطعن . ق�ساء املحكمة بال�سقوط من تلقاء نف�سها.

-يرتتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن يف الأحكام �سقوط احلق يف الطعن، 
وتق�سي املحكمة بال�سقوط من تلقاء ذاتها ح�سبما ن�ست عليه املادة )206( من 

قانون الإجراءات املدنية والتجارية.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/1/28م

�لطعن رقم 2005/182م مدني ثانية عليا

طعن )�أ�سبابه(

-خلو �سحيفة الطعن من بيان اأ�سباب الطعن بيانًا وا�سحًا كا�سفًا عنها 
الغمو�س واجلهالة . اأثره بطالن ال�سحيفة.

-وحيث اإن النعي مبا ذكر غري مقبول لأنه جاء جمهاًل اإذ مل ي�ستند اإىل اأحد 
الأ�سباب التي ن�ست عليها املادة )239( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية 
ومل يبني على وجه قاطع العيب الذي يعزوه الطاعن على احلكم املطعون فيه 
وموطنه واأثر يف احلكم واإن كل ما ذكره الطاعن يف �سحيفته جاء جمهاًل ومن 
ثم تكون ال�سحيفة م�سوبة بعيب اأ�سا�سي متثل يف خلوها من بيان اأ�سباب الطعن 
بياناً وا�سحاً كا�سفاً عنها الغمو�ض واجلهالة الأمر الذي يجعلها باطلة ب�سريح 
ن�ض املادة )243( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية وتق�سي املحكمة بهذا 
بامل�ساريف  مقدمها  واإلزام  املادة  بنف�ض  جاء  كما  نف�سها  تلقاء  من  البطالن 
وم�سادرة ربع الكفالة اإعماًل لن�ض املادة )261( من قانون الإجراءات املدنية 

والتجارية.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/2/18م

�لطعن رقم 2005/256م مدني ثانية عليا

طعن »�أ�سبابه«

يف  ذكرت  التي  غري  الطعن  اأ�سباب  من  ب�سبب  التم�سك  يجوز  -ل 
ال�سحيفة با�ستثناء الأ�سباب املتعلقة بالنظام العام ، اأو املقدمة قبل 

انق�ساء ميعاد الطعن.
اإن املادة 2/243 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية توجب باأن  - وحيث  
ت�ستمل �سحيفة الطعن على الأ�سباب التي بني عليها الطعن ، وق�ست الفقرة 
الثالثة من ذات املادة باأنه ل يجوز التم�سك ب�سبب من اأ�سباب الطعن غري التي 
ذكرت يف ال�سحيفة با�ستثناء الأ�سباب املتعلقة بالنظام العام ، فاإن مقت�سى ذلك 
عدم قبول اأ�سباب جديدة مل ترد يف �سحيفة الطعن واإذا كان الراأي الغالب هو 
عدم القبول املطلق ولو قدمت الأ�سباب يف امليعاد ، والراأي الذي منيل اإليه هو 

اأنه اإذا قدمت هذه الأ�سباب قبل انق�ساء ميعاد الطعن فاإنه ميكن قبولها.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/5/7م

�لطعن رقم 2005/296 م مدني �أولى عليا

طعن »�إجر�ء�ته«

اأن   . �سرطه   . العليا  املحكمة  لدى  بنف�سه  طعنه  يرفع  اأن  -للطاعن 
�سكوت   . علته   . العليا  املحكمة  لدى  املقبول  املحامي  �سفة  له  تكون 

القانون عن ا�سرتاط الغريية.
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- وحيث اإن الطاعن هو املحامي الذي قدم الطعن ومبا اأن القانون ل ي�سرتط  
الغريية اإذ اأجاز القانون العماين ل�سكوته عن ذلك اأن يتقدم املحامي املقبول 
اأن يتقدم  لدى املحكمة العليا نيابة عن نف�سه بالطعن بالنق�ض ول ي�سرتط 

حمام اآخر نيابة عنه بذلك لذا قبل الطعن.
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2009/11/14م 

�لطعن رقم 2009/331م مدني عليا

طعن

- يجب اأن يبنى الطعن على الأحكام يف املحكمة العليا على �سند املادة 
)239( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية. عدم بيان الأ�سا�س 
القانوين الذي اأخطاأت املحكمة يف تطبيقه اأو تاأويله . اأثره . رف�س 

الطعن.
 )239( املادة  ن�ض  من  �سند  على  يقوم  اأن  يجب  الطعن  مبنى  اأن  هذا  ومعنى 
من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ، ول يكفي اأن يو�سم الطعن احلكم اأو 
القرار املطعون فيه مبا عن له من النعوت دون اأن يبني الأ�سا�ض القانوين الذي 

قام عليه والذي خالفته املحكمة اأو اأخطاأت يف تطبيقه اأو تف�سريه
------------------------------------
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جل�سة �ل�سبت 2009/12/12م 

�لطعن رقم 2009/2م مدني عليا  

طعن. �سالحية �لقا�سي

طرق  من  طريق  باأي  عليها  الطعن  قابلة  غري  العليا  املحكمة  اأحكام 
الطعن .

حكم املادتني )142 ، 143( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية 
مرة  ينظرها  اأن  الدعوى  نظر  اأن  له  �سبق  الذي  القا�سي  مينع  الذي 
اأخرى ـ ل ينطبق على هيئة احلكم يف املحكمة العليا عند نظر الطعن 

للمرة الثانية �سنده املادة )260 ، 264( من ذات القانون .
مبوجب  ذلك  منع  بل   ، اأحكامها  نق�ض  حق  العليا  املحكمة  يعط  مل  القانون 
الطعن  يجوز  ل  حيث  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )263( املادة 
الق�سائي  ال�سلم  نهاية  لأنها  ذلك  الطعن  طرق  من  طريق  باأي  اأحكامها  يف 
واأحكامها باأنه فيما ف�سلت فيه ، وهي عنوان احلقيقة الق�سائية �سواء اأخطاأت 
املادة )260( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية  اأن ن�ض  ، كما  اأ�سابت  اأم 
اإذا نق�ست احلكم املطعون فيه وكان الطعن للمرة  اأوجب على املحكمة العليا 
�سبق  تعني  بالن�ض  الواردة  الثانية  للمرة  وكلمة  املو�سوع  اأن حتكم يف  الثانية 
الف�سل يف الطعن اأمام املحكمة  العليا ثم الطعن اأمامها للمرة الثانية ، والن�ض 
اأمام املحكمة بهيئة مغايرة من املحكمة  اأن ينظر الطعن  املذكور مل ي�سرتط 

العليا خالف الهيئة التي نظرت الطعن يف املرة الأوىل .

واإحالته  فيه  املطعون  احلكم  نق�ض  ب�ساأن  املادة  بذات  جاء  ملا  خالفاً  هذا       
من  يكون  األ  الن�ض  ا�سرتط  حيث   ، فيه  لتف�سل  اأ�سدرته  التي  املحكمة  اإىل 
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ا�سرتكوا  الذين  الق�ساة  اأحد  الدعوى  اإليها  اأحيلت  التي  املحكمة  اأع�ساء  بني 
هيئة  على  الن�ض  هذا  يطبق  اأن  امل�سرع  اأراد  ولو   ، املنقو�ض  احلكم  اإ�سدار  يف 
املادة  اأن  �سيما  الإباحة  يعني  الن�ض  �سكوت  ولكن   ، عليه  لن�ض  العليا  املحكمة 
والقواعد  اجلل�سات  ونظام  بالإجراءات  اخلا�سة  الن�سو�ض  جعلت   )264(
اخلا�سة بالأحكام ت�سري على الطعون اأمام املحكمة العليا مبا ل يتعار�ض مع 
ال�ستثناء  وهذا   ، القانون  من  ع�سر  الثاين  الف�سل  اأي  الف�سل  هذا  ن�سو�ض 
يجعل ن�سو�ض هذا الف�سل هي التي ت�سود يف حال تعار�سها مع اأي ن�ض اآخر . 

------------------------------------

جل�سة �لأثنين  8 /2010/3م

�لطعن رقم 2009/131م عمالي عليا

طلب. طعن

مع  اأول درجة  باأكرث مما حكمت به حمكمة  للم�ستاأنف �سده  احلكم 
الطاعن  ي�سار  ل  ولقاعدة  للقانون  خمالف  للحكم  ا�ستئنافه  عدم 

بطعنه  
حيث تفيد اأوراق الدعوى اأن الطاعنة ا�ستاأنفت احلكم البتدائي طالبة ب�سفة 
مبا  به  املحكوم  التعوي�ض  مبلغ  تعديل  واحتياطيا  ال�ستئناف  رف�ض  اأ�سلية 
اأ�سهر ( خم�سة  يتنا�سب وفرتة العمل التي مل تتجاوز مدة الختبار ) ثالثة 
حمكمة  واأن  املذكور  احلكم  �سده  املطعون  ي�ستاأنف  مل  وحيث   ، يوماً  ع�سر 
واأية  اإىل عمله ودفع جميع رواتب  املطعون �سده  باإعادة  ملا ق�ست  ال�ستئناف 
اأخرى اعتبارا من 2008/4/28م تاريخ الف�سل تكون قد حكمت باأكرث  حقوق 
بالطاعنة  اأحلق  ما  وهو  فيه  يطعن  مل  الذي  البتدائي  احلكم  يف  قبله  مما 
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�سررا ماديا يناق�ض هدفها من ال�ستئناف وقد اقت�ست املادة )202( من قانون 
الإجراءات املدنية والتجارية ) ول ي�سار الطاعن ب�سبب طعنه ( وعلى اأ�سا�ض 

ذلك تكون حمكمة ال�ستئناف قد خالفت القانون فعاًل
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق5/دي�سمبر/2010م

�لطعن رقم 2010/275م مدني )ب(

ميعاد. »ميعاد �لطعن«

الذي تخلف عن احل�سور يف جميع جل�سات املحكمة  - املحكوم عليه 
ومل يقدم اأي مذكرة دفاع يبداأ ميعاد الطعن يف احلكم من اليوم التايل 
الإجراءات  قانون  من   204 املادة  �سنده.  باحلكم.  الإعالن  لتاريخ 

املدنية والتجارية.
ال�ستئناف  �سكل  قائاًل: »من حيث  الدفع  رد على هذا  املطعون فيه  - احلكم 
يف  الطعن  ميعاد  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   204 باملادة  فعماًل 
الذي  عليه  للمحكوم  باحلكم  الإعالن  لتاريخ  التايل  اليوم  من  يبداأ  احلكم 
تخلف عن احل�سور يف جميع جل�سات املحكمة ومل يقدم اأي مذكرة دفاع واأذ مل 
يعلن باحلكم اإل مبرحلة التنفيذ بتاريخ 2009/6/16 وقدم �سحيفة ا�ستئنافه 

بتاريخ 2009/7/15م يف الأجل القانوين ..«

فيتجلى اأن احلكم املطعون فيه رد على الدفع بتاأ�سي�ض قانوين فال�سبب يرف�ض.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق9 /2011/10م

�لطعن رقم 2010/671م �لمدنية)ب(

طعن ) �سحيفته(

وتاريخ  فيه  املطعون  احلكم  اإىل  الإ�سارة  من  الطعن  �سحيفة  خلو   -
�سدوره وغريها من البيانات ال�سكلية. اأثره. بطالن ال�سحيفة. علة 

ذلك. خمالفة املادة 243 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية.
- اإن املكتوب املقدم مل يعنون ل ب�سحيفة طعن اأو اأي ذكر بطبيعته القانونية 
كما مل ي�سر اإىل احلكم املطعون فيه ول لتاريخ �سدوره ول لبياناته ول حتى 
اأي �سبب بنى عليه الطعن وانه مل  انه مل يناق�سه ومل يت�سمن  ملنطوقه كما 
يطلب حتى نق�سه وكل ذلك خمالًف للمادة 243 من قانون الإجراءات املدنية 
والتجارية مما يتعني بطالن �سحيفة الطعن ، وي�ساف اإىل كل هذه النقائ�ض 
جتاهل وخمالفة املادة 239 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية مما يتحتم 

احلكم بعدم قبول الطعن �سكاًل . 
------------------------------------

جل�سة يوم �لأحد 20/نوفمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/101م �لد�ئرة  �لمدنية )ج( 

نق�ض : حجيته

على املحكمة التي تنظر الف�سل بعد نق�سه من املحكمة العليا اأن تف�سل 
يف املو�سوع لأن احلكم قد اأ�سبح حم�سنًا بحجية الأحكام، وعليها اأن 
تتبع اثار احلكم ال�سادر من املحكمة العليا فاإن مل تفعل يكون حكمها 
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معيبًا ي�ستوجب نق�سه .
تف�سل يف  اأن  العليا  املحكمة  نق�سه من  بعد  الف�سل  تنظر  التي  املحكمة  على 
عليه  اأكدت  ما  وهو  الأحكام  بحجية  حم�سناً  اأ�سبح  قد  احلكم  لأن  املو�سوع 
املادة )260( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية التي تفر�ض على املحكمة 
املحالة اإليها اأن تتبع حكم املحكمة العليا يف امل�ساألة القانونية التي ف�سلت فيها 

يف الطعن رقم )2009/1075م ــ الدائرة ج( .

وحيث اإنها نظرت يف ال�سكل وحكمت بعدم ال�سفة ب�سبب الوكالة وكان الواجب 
عليها اأن تتبع اثار احلكم ال�سادر من املحكمة العليا املذكور رقمه اأعاله فاإن 
حكمها يكون معيباً ي�ستوجب نق�سه واإعادته اإىل املحكمة التي اأ�سدرته لتحكم 

فيه من جديد بهيئة مغايرة
------------------------------------

جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 10/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/375م  �لمدنية )ب(

طعن ) �لنزول عنه (

- النزول عن احلق يف الطعن يتحقق اأثره دون حاجة لقبول اخل�سم 
الرجوع  ميلك  ل  املتنازل  ذلك.  علة  فيه.  الرجوع  يجوز  ول  الآخر، 

فيما اأ�سقط حقه فيه بنف�سه.
ح�سوله  مبجرد  اآثاره  وتتحقق  يتم  الطعن  يف  احلق  عن  النزول  كان  واإذا   -
وبغري حاجة اإىل قبول اخل�سم الآخر ، ول ميلك املتنازل اأن يعود فيما اأ�سقط 
حقه فيه ، فاإن ترك اخل�سومة بعد فوات ميعاد الطعن ل يجوز الرجوع فيه 
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باعتبار اأنه يت�سمن تنازًل عن احلق يف الطعن ملزًما ل�ساحبه بغري حاجه اإىل 
قبول املتنازل اإليه.

------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لـمو�فق 2011/12/14م

�لطعن رقم 2010/331م تجاري

طعن

وجوب ا�ستمال �سحيفة الطعن اأمام املحكمة العليا على بيان الأ�سباب 
التي بني عليها الطعن بيانًا كا�سفًا وافيًا نافيًا عنها الغمو�س واجلهالة 

- خمالفة ذلك- عدم القبول.
وحيث اإن هذا النعي غري مقبول ، ذلك اأن املادة )243( من قانون الإجراءات 

املدنّية والتجارّية اإذ اأوجبت اأن ت�ستمل �سحيفة الطعن اأمام املحكمة العليا 
على بيان الأ�سباب التي بني عليها الطعن واإل كان باطاًل اإمنا ق�سدت بهذا 

البيان اأن حتدد اأ�سباب الطعن وتعرف تعريفاً وا�سحاً كا�سفاً عن املق�سود 
منها ك�سفاً وافياً نافياً عنها الغمو�ض واجلهالة بحيث يبني منها العيب 

الذي يعزوه الطاعن اإىل احلكم ومو�سعه منه واأثره يف ق�سائه ، ملا كان ذلك 
، وكان الطاعن مل يبنّي بنعيه ماهية التقديرات القانونّية اخلاطئة التي 

ا�ستند اإليها حكم اأول درجة وماهية اأ�سباب ا�ستئنافه ودفوعه اجلوهرّية التي 
اأغفل احلكم املطعون فيه الرد عليها كما مل يبنّي ماهية قواعد الإثبات التي 
خالفها وماهية امل�سائل القانونّية التي اأحيلت اإىل اخلبري للف�سل فيها ، فاإّن 

النعي بهذا الوجه وذلك ال�سق يكون جمهاًل غري مقبول.

------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت3/مار�ض/2012م

�لطعن رقم 2011/121م �سرعي

طعن ) ميعاده ـ تخلل عطلة ر�سمية(

- تخلل عطلة ر�سمية مدة ميعاد الطعن القانوين. اأثره. عدم احت�ساب 
العطلة �سمن مدة امليعاد. مثال على ذلك.

املو�سوع  على  مقدم  والأخري  ال�سكل  �سحة  على  موؤ�س�ض  برمته  الطعن  اإن   -
البتدائي  احلكم  تاريخ  حيث  من  الأوراق  ومبراجعة  اإليه،  املدخل  لأنه 
رقم  ال�ستئناف  تقدمي  تاريخ  واإىل  2011/8/20م  بتاريخ  ال�سادر  امل�ستاأنف 
عيد  عطلة  فرتة  اأن  العتبار  يف  وا�سعني  2011/9/5م  يف  )77/�ض/2011م( 
الفطر  عيد  عطلة  كانت  حيث  املدة،  تلك  تخللت  قد  1432هـ  املبارك  الفطر 
وحدات  من  وغريها  العامة  والهيئات  بالوزارات  للموظفني  1432هـ  املبارك 
اجلهاز الإداري للدولة اعتباًرا من يوم الثنني 2011/8/29م واإىل نهاية يوم 
الأحد املوافق 2011/9/4م على اأن ي�ستاأنف الدوام الر�سمي يوم الثنني املوافق 
بتاريخ  واملقدم  )77/�ض/2011م(  رقم  ال�ستئناف  يكون  وعليه  2011/9/5م 
)277( من  املادة  الوارد يف  الزمني  القيد  داخل  هو  الدوام  بداية  2011/9/5م 
قانون الإجراءات املدنية والتجارية ،واحلال كذلك فهو مقبول �سكاًل ويتعني 

على حمكمة ال�ستئناف الت�سدي للف�سل يف املو�سوع .
------------------------------------
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طلب عارض
جل�سة �لربعاء �لمو�فق 2006/10/11م

�لطعن رقم 2006/192تجاري عليا

)1( �إجر�ء�ت تقا�سي. طلب عار�ض 

اأن يقدم للمحكمة بالجراءات  - تقدمي الطلب العار�س . �سرطه . 
فى  �سفويًا  اجلل�سة،  قبل  طلب   . طريقته   . الدعوى  لرفع  املعتادة 
اجلل�سة بح�سور اخل�سم ويثبت مبح�سرها . ميعاده . اىل ما قبل قفل 

باب املرافعة.
- قيام املطعون �سدها بدعوى فرعية بكامل اإجراءاتها اأمام حمكمة ال�ستئناف 
ميكن  فال  وبالتايل  درجة  اأول  حمكمة  اأمام  تطرح  مل  التي  امل�سائل  من  يعد 
النظر فيها لأن يف ذلك حرماناً للطاعنة درجة من درجات التقا�سي واإخالًل 

مببداأ التقا�سي على درجتني .

)2( دعوى فرعية »تقديمها« 

ــ تقدمي الدعوى الفرعية اأمام حمكمة الإ�ستئناف . تعد من امل�سائل 
التى مل تطرح على حمكمة اأول درجة  . نتيجتها الرف�س . علة ذلك. 

الإخالل مببداأ التقا�سى على درجتني . 
- قبول الطلب العار�ض �سرطه اأن يقدم اإىل املحكمة بالإجراءات املعتادة لرفع 
الدعوى قبل يوم اجلل�سة اأو بطلب يقدم �سفاهة يف اجلل�سة يف ح�سور اخل�سم 
ويثبت يف حم�سرها واأن يكون ذلك الطلب العار�ض جائزاً اإىل ما قبل اإقفال 

باب املرافعة.



- 311 -

القوانين المدنية

طلب
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2006/10/7م

�لطعن رقم 2006/12م �سرعي عليا

طلب .  مقا�سة

-طلب املقا�سة. اأثره .وجوب اإجرائها.�سرطه.
من  عليه  رقابة  ول  املو�سوع  قا�سي  �سلطة  اخت�سا�ض  من  امل�سلحة  تقدير   -
قبل هذه املحكمة طاملا قام هذا التقدير على وقائع واأدلة �سحيحة لها وزنها 

ال�سليم يف ميزان احلق والعدالة.

للمواد 123و124و125و126  وفقاً  فيها  له م�سلحة  باملقا�سة من  اإذا مت�سك   -
من قانون الإجراءات املدنية والتجارية فاإنه يتعني على املحكمة اأن جتيبه اإىل 
قانوناً  املعروفة  بال�سروط  عليه  الذي  بالدين  له  الذي  الدين  فتق�سي  طلبه 
من  كل  و�سالحية  �سخ�سياً  م�سوؤوًل  املقا�سة  طريف  من  كل  يكون  اأن  وهي 

الدينني للمطالبة به ق�سائياً واأن يكون معلوم املقدار اإىل اآخر ذلك.
------------------------------------

جل�سة �لأحد 2009/5/6م  

�لطعن رقم 2009/765م �إيجار�ت عليا

طلب جديد. �أجور     

الطلبات اجلديدة ل تقبل يف ال�ستئناف، ال�ستثناء يجوز الإ�سافة 
بعــــد  ت�ستحق  التي  امللحقــــات  و�سائر  الأجـــور  الأ�سلي  الطلب  اإىل 
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الدعوى  نظر  اأثناء  امل�ستحقة  الأجور  الطلبات اخلتــامية.  تقــــدمي 
اأمام حمكمة اأول درجة ل يجوز تقدميها لأول مرة اأمام حمكمة ثاين 

درجة ، تت�سدى املحكمة بعدم قبولها من ذات نف�سها .
ل  فاإنه  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  املادة )225( من  ن�ض  واقع  ومن 
تقبل الطلبات اجلديدة يف ال�ستئناف وتق�سى املحكمة من تلقاء نف�سها بعدم 
الطلب  اإىل  ي�ساف  اأن  جواز  الأ�سل  هذا  من  ال�سرع  ا�ستثنى  ولكن  القبول 
التي ت�ستحق بعد تقدمي الطلبات اخلتامية  امللحقات  الأ�سلي الأجور و�سائر 
بعد  التعوي�سات  من  يزيد  وما  امل�ستاأنف  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اأمام 
تقدمي هذه الطلبات ، واأي�ساً جوزت مع بقاء الطلب الأ�سلي على حالة تعبري 

�سببه والإ�سافة اإليه .
------------------------------------

جل�سة يوم �لثالثاء �لـمو�فق 2011/6/28م

�لطعن رقم 2010/315م �لد�ئـرة �لتجــارية

طلب »مغفل«

عند اإغفال حمكمة اأول درجة اأو ثاين درجة احلكم يف بع�س الطلبات 
املو�سوعّية فل�ساحب ال�ساأن اأن يتقدم بطلبه اإىل املحكمة التي اأغفلته 
ويرفع اإليها بطريق التكليف باحل�سور مبا�سرة. الإغفال اإن كان من 
للطعن  املقررة  الإجراءات  الطلب  عر�س  يف  يراعى  العليا  املحكمة 
اأمامها وفًقا للمادة )243( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية 
وما بعدها. اللجوء اإىل الطعن يف احلكم لتدارك ما اأغفلت املحكمة 

الف�سل فيه من طلبات. ماآله الرف�س.
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وحيث اإن الن�ض يف املادة )182( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية على اأنه 
))اإذا اأغفلت املحكمة احلكم يف بع�ض الطلبات املو�سوعّية ، جاز ل�ساحب ال�ساأن 
واحلكم  الطلبات  هذه  لنظر  اأمامها  للح�سور  خ�سمه  اإعالن  اخل�سوم  من 
فيها(( يدل على اأن امل�سرع اأجاز للخ�سم الذي اأغفلت املحكمة الف�سل يف بع�ض 
من  يطلب  اأن  وجازم  وا�سح  نحو  على  عليها  املطروحة  املو�سوعّية  طلباته 
هذه املحكمة اأًيا كانت �سواء كانت حمكمة اأول درجة اأو ثاين درجة اأو املحكمة 
اأغفلت الف�سل فيه من الطلبات املو�سوعّية وذلك بطلب  العليا الف�سل فيما 
يقدمه اإليها يرفع بطريق التكليف باحل�سور مبا�سرة اأي ب�سحيفة تعلن اإىل 
الطلب  ل�سماع احلكم يف  املحكمة  اأمام  يكّلفون فيها باحل�سور  باقي اخل�سوم 
الذي اأغفله احلكم وذلك بالن�سبة ملحكمة اأول درجة وثاين درجة اأما بالن�سبة 
للطعن  املقررة  الإجراءات  عليها  الطلب  عر�ض  يف  فرياعى  العليا  للمحكمة 
اأمامها وفًقا للمادة )243( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية وما بعدها 
ول يجوز اللجوء اإىل الطعن يف احلكم لتدارك ما اأغفلت املحكمة الف�سل فيه 
التي  املحكمة  اإىل  العودة  يتعنّي  واإمنا  بيانه  ال�سالف  النحو  على  طلبات  من 
اأ�سدرت احلكم بالو�سيلة التي حددها الن�ض للف�سل فيما اأغفلت الف�سل فيه 
العليا كان الطعن غري جائز  املحكمة  اأمام  ال�سبب  بالنق�ض لهذا  فاإن ُطعن   ،

ووجب على املحكمة الق�ساء بذلك لتعّلق ذلك الأمر بالنظام العام.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد 1/يناير/2012م

�لطعن رقم 2010/938م �لد�ئرة  �ملدنية )ج( 

طلب : جديد

املحكمة العليا حمكمة قانون يف املقام الأول ومن ثم ل يجوز للخ�سوم 
اأن يثريوا دفعًا  لهم  اأمامها بطلبات جديدة كما ل يجوز  اأن يتقدموا 

اأمامها لأول مرة .
املقرر قانوناً اإن املحكمة العليا حمكمة قانون يف املقام الأول ومن ثم ل يجوز 
للخ�سوم اأن يتقدموا اأمامها بطلبات جديدة كما ل يجوز لهم اأن يثريوا ذلك 
الدفع اأمامها لأول مرة ، حيث الثابت اإن الدفع باخل�سارة الكلية التي ق�ست 
عليه املادة )12( من الوثيقة املحددة مل ندفع به �سركة التاأمني اأمام املحاكم 
لذلك  تبعاً  فتعني  اجلديد  الدفع  بهذا  النعي  قبول  عدم  يتعني  املو�سوعية 

رف�ض الطعن .
------------------------------------

جل�سة يوم �لثالثاء �لمو�فق 2012/1/10م

�لطعن رقم 2011/82م �إيجار�ت

طلب

ما  بحث  من  الثانية  الدرجة  حمكمة  مينع  ما  القانون  يف  يوجد  ل 
حمكمة  حق  الأوىل،  الدرجة  حمكمة  اأمام  طلبات  من  ا  معرو�سً كان 
الدرجة الثانية من التقيد ل�سبب من اأ�سباب الإخالء املطروحة اأمام 

حمكمة الدرجة الأوىل.
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توقى  عندما  للطاعن  ا�ستجاب  وقد  فيه  املطعون  احلكم  باأن  يتعلق  وفيما 
الإخالء وحكم بالتوقي قد بحث طلًبا مغفاًل مل يتعر�ض له احلكم البتدائي 
رقم  املر�سوم  من  مكرر   )6( املادة  من  )هـ(  بالفقرة  املقرر  الإخالء  وهو  األ   ،
)2002/72( وتعديالته فاإن هذا الدفع غري �سديد كذلك ، ذلك لأنه ل يوجد يف 
ا من طلبات  القانون ما مينع حمكمة الدرجة الثانية من بحث ما كان معرو�سً
اأمام  امل�ستاأنف  البتدائي  وبالطالع على احلكم  الأوىل  الدرجة  اأمام حمكمة 
اأن املدعى فيها قدم دعواه وفق الطلبات  املحكمة املطعون على حكمها يتبني 
هـ( وحمكمة   ، د   ، )اأ  الثالث  فقراتها  )6( مكرر يف  للمادة  وفًقا  اوردها  التي 
الدرجة الأوىل حكمت بالإخالء ا�ستناًدا اإىل الفقرة )اأ( لعدم �سداد الأجرة وملا 
يكون من  فاإنه  الثانية  الدرجة  اأمام حمكمة  الإخالء  توقى  قد  الطاعن  كان 
التي كانت مطروحة  الثانية بحث باقي الطلبات  اخت�سا�ض حمكمة الدرجة 
اأمام حمكمة الدرجة الأوىل والتي اكتفت هذه الأخرية باحلكم وفًقا لها متى 
النعي على احلكم  بها وي�سحى  الثانية  الدرجة  اأمام حمكمة  التم�سك  ما مت 

بهذا ال�سبب غري �سديد.
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لمو�فق 2012/2/15م

�لطعن رقم 2011/407م تجاري عليا

طلب مغفل

اأغفلت  اإذا  املحكمة  ذات  اإىل  يلجاأ  اأن  اخل�سوم  من  ال�ساأن  ل�ساحب 
ب�سورة  اإليها  قدمت  التي  املو�سوعية  الطلبات  من  طلب  يف  الف�سل 
وا�سحة للف�سل يف ذلك الطلبات - املادة )182( من قانون الإجراءات 
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املدنية والتجارية - موؤداه - عدم جواز اللجوء اإىل الطعن بالنق�س 
اأمام املحكمة العليا.

قانون  من   )182( املادة  يف  الن�ض  اأن  ذلك   ، حمله  يف  الدفع  هذا  اإن  وحيث 
بع�ض  يف  احلكم  املحكمة  اأغفلت  اإذا   « اأنه  على  والتجارّية  املدنّية  الإجراءات 
الطلبات املو�سوعّية ، جاز ل�ساحب ال�ساأن من اخل�سوم اإعالن خ�سمه للح�سور 
اأمامها لنظر هذه الطلبات واحلكم » يدل على اأنه اإذا اأغفلت املحكمة الف�سل يف 
طلب من الطلبات املو�سوعّية التي قدمت اإليها ب�سورة وا�سحة جاز ل�ساحب 
لنظر  املادة  بتلك  عليه  املن�سو�ض  بالإجراء  املحكمة  ذات  اإىل  يلجاأ  اأن  ال�ساأن 
احلكم  يف  الطعن  اإىل  اللجوء  يجوز  ل  اأنه  موؤداه  مبا   ، فيه  والف�سل  الطلب 
لتدارك ما اأغفلت املحكمة الف�سل فيه فال يجوز الطعن بالنق�ض اأمام املحكمة 

العليا لهذا ال�سبب
------------------------------------

كفالة
جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 10/دي�سمبر/2011م

�لطعن رقم 2011/375م  �لمدنية )ب(

كفالة ) م�سادرة(

�سنده.  الطعن.  عن  النزول  حالة  يف  الكفالة  مب�سادرة  يحكم  ل   -
املادة) 261( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية.

الطاعنة مب�سروفات  اإلزام  الرتك مع  باإثبات هذا  الق�ساء  يتعني  ثم  - ومن 
هذا الطعن دون احلكم مب�سادرة الكفالة اإذ ل يحكم مب�سادرتها ح�سبما تف�سح 
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عنه املادة )261( من ذات القانون �سالف الذكر اإل يف حالة عدم قبول الطعن اأو 
برف�سه اأو بعدم جواز نظره ، وبغري ق�ساء باأتعاب املحاماه اإذ اإن �سرط الق�ساء 
بها خ�سران الطاعنة لطعنها وهو ل يتاأتى اإل بانتهاء اخل�سومة فيه بالق�ساء 
يف مو�سوعه اأو دون الق�ساء يف املو�سوع على غري رغبتها فال ي�ستطيل من ثم 

اإىل حالة انتهائه باإرادتها كتنازلها عن الطعن .
------------------------------------

لغة المحرر
جل�سة �لأحد 2010/2/21م 

�لطعن رقم 2009/379م �إيجار�ت عليا

م�ستند. �للغة �لعربية

امل�ستندات  ل تقبل اإل اإذا كانت حمررة باللغة العربية اأو مرفق بها 
ترجمتها باللغة العربية. �سنده. املادة )27( من قانون الإجراءات 

املدنية والتجارية . 
اللغة   « اأن  على  تن�ض  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )27( املادة 
العربية هي لغة التقا�سي ول تقبل اأية اأوراق اأو م�ستندات اإل اإذا كانت حمررة 
باللغة العربية اأو مرفقاً بها ترجمتها العربية ويف جميع الأحوال تكون احلجة 
الذين  ال�سهود  اأو  اخل�سوم  اأقوال  ت�سمع  اأن  وللمحكمة  العربية  للمحررات 
املادة  هذه  وموؤدى  اليمني  حتليفهم  بعد  مرتجم  بوا�سطة  العربية  يجهلون 
اأو  اإذا كانت حمررة باللغة العربية  اإل  اأن حمكمة املو�سوع ل تقبل امل�ستندات 
واإن مل تكن كذلك فال حجية لها يف  العربية  اللغة  اإىل  بها ترجمتها  مرفقاً 
الإثبات ، وحيث اإن ملا كان ذلك وكان يبني من اأوراق الدعوى اأن الطاعن احتج 
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اأن تكون  باللغة الإجنليزية دون  اإي�سالت حمررة  مب�ستندات وهي عبارة عن 
قد  املو�سوع  حمكمة  فاإن  ذلك  ومع  العربية  اللغة  اإىل  برتجمتها  م�سحوبة 
يكون معه رف�ض  يقدم ذلك مما  اأخرى ومل  لتقدمي م�ستندات  منحته مهله 
اإىل  ا�ستنادا  الكفالة  اإلزام الطاعن بامل�ساريف وم�سادرة  الطعن مو�سوعاً مع 

املادة )261( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية .
------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لـمو�فق 2011/5/4م

�لطعن رقم 2010/250م �لد�ئـرة �لتجــارية

لغة �لتقا�سي . ترجمة

- لغة التقا�سي اللغة العربّية. اأثره. ل ُتقبل اأية اأوراق اأو م�ستندات 
اإل اإذا كانت حمررة باللغة العربّية اأو مرفًقا بها ترجمتها العربّية. 
املقّدمة  للم�ستندات  تكون  ب  املعرَّ امل�ستند  حجّية  مناط  موؤداه. 

للمحكمة والتي ميكن للطرف الآخر الطالع عليها. 
- حيث اإن الن�ض يف املادة )27( من قانون الإجراءات املدنّية والتجارّية اعترب 
اللغة العربّية لغة التقا�سي ول ُتقبل اأية اأوراق اأو م�ستندات اإل اإذا كانت حمررة 
باللغة العربّية اأو مرفًقا بها ترجمتها العربّية ورتبت على ذلك نتيجة هامة 
اأن  يعني  وهذا   ، العربّية  للمحررات  احلجة  تكون  الأحوال  جميع  يف  اأنه  هي 
ب تكون للم�ستندات املقّدمة للمحكمة والتي ميكن  مناط حجّية امل�ستند املعرَّ
للطرف الآخر الطالع عليها اإذا اأراد، على اأنه وحل�سن �سري الإجراءات يتعنّي 
وعلى  الدعوى،  �سحيفة  مع  امل�ستندات  هذه  من  معّربة  اأخرى  ن�سخة  اإيداع  
الرغم من اأن الطاعنني مل يبنّي ال�سرر الذي حلقهم جراء ذلك فاإّن البنّي من 
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الأوراق اأن رد املطعون �سدها ورد فيه ما ي�سرياإىل ترجمة امل�ستندات املقّدمة 
للطاعنة.

------------------------------------

جل�سة يوم �لأربعاء �لـمو�فق 2011/5/4م

�لطعن رقم 2010/342م �لد�ئـرة �لتجــارية

م�ستند »�للغة �لعربية«

اعتماد املحكمة يف حكمها على م�ستند كتب بغري اللغة العربية ودون 
ترجمة له خمالف للمادة )27( من الإجراءات املدنية والتجارية، 

اإغفال احلكم بحث ذلك مع اإثارة اخل�سم له. اأثره البطالن. 
من املقرر فقًها وق�ساًءا اأن اإغفال احلكم عن بحث دفاع اأبداه اخل�سم يرتتب 
انتهى  التي  النتيجة  يف  وموؤثًرا  جوهرًيا  الدفاع  كان  اإذا  احلكم  بطالن  عليه 
اأننا قد خل�سنا اإىل اأن احلكم املطعون فيه قد اأ�س�ض ق�ساءه  اإليها ... واحلال 
على امل�ستند الوحيد املقّدم يف الدعوى من املطعون �سده لإثبات املديونّية بحق 
الطاعن وهو ك�سف احل�ساب واأنه قد تبنّي اأن ذلك امل�ستند غري مقبول كم�ستند 
اإليها  الإ�سارة  ال�سالف   )27( املادة  لن�ض  ملخالفته  املطالبة  لإثبات  عليه  يعّول 
كونه م�ستنًدا بلغة غري اللغة العربّية ومل ترفق معه ترجمته للعربّية . وملا كان 
الطاعن قد دفع لدى املحكمة املذكورة بذلك الدفع وهو دفع جوهري ومل ترد 
عليه املحكمة يف حكمها املطعون فيه باأي رد ، ولو ردت عليه لتغرّي وجه الراأي 
يف الدعوى، وبالتايل فاإّن احلكم املطعون فيه يكون قد �سابه البطالن املبطل ، 
هذا ما نق�سي فيه بنق�سه ، مع الأمر باإعادة الدعوى اإىل املحكمة التي اأ�سدرت 

احلكم.
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مخاصمة
جل�سة �لأحد 2009/10/24م

�لطعن رقم 2009/206م

�إجر�ء�ت. مخا�سمة 

اإتباع الإجراءات التي ن�ست عليها املواد )329 ، 330 ، 331( من قانون 
الإجراءات املدنية والتجارية يف دعوى خما�سمة الق�ساء وجوبية. 
اإتباع غري الطريق التي ن�ست عليها تلك املواد . اأثره . رف�س الدعوى .
ن�سو�ض املواد 329 ، 330 ، 331 من قانون الإجراءات املدنية والتجارية وا�سحة 
و�سريحة فيما قررته باأن الطريق التي ي�سلكها الطاعن هي خما�سمة القا�سي 
وبالتايل فال يجوز له العدول عنها ، كما اأنها لي�ست جوازية فقط كما ذكرها 
الطاعن يف �سحيفة طعنه ، ومبا اأنه خالف ما ن�ست عليه املواد �سالفة الذكر 
و�سلك طريقاً اأخرى غري التي ر�سمها القانون فاإن نعيه على احلكم القا�سي 
احلكم  تاأييد  يف  ومت�سي  عنه  تلتفت  واملحكمة  حمله  غري  يف  دعواه  برف�ض 

املطعون فيه.
------------------------------------
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مداولة
جل�سة يوم �لإثنين �لمو�فق6/20 /2011م

�لطعن رقم 2010/129م ورقم2009/546م

غرفة �لمد�ولة

- القرار الذي ي�سدر عن املحكمة العليا يف غرفة املداولة قبل اإعالن 
نتيجة  الأحكام.  كبقية  حكمًا  لي�س  اخل�سوم  اإىل  الطعن  �سحيفة 
ذلك  املحكمة  راأت  اإذا  مراجعتها  اإمكانية  من  قانونًا  مانع  ل  ذلك. 

مراعاة ملبداأ العدل والأن�ساف.
الطعن  جوازية  عدم  من  �سدهما  املطعون  اأثاره  مبا  يتعلق  فيما  اإنه  حيث   -
ومبداأ  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )263( املادة  اأحكام  ملخالفته 
العليا  املحكمة  عن  ي�سدر  الذي  القرار  باأن  املالحظة  فتجدر  الأحكام  حجية 
يف غرفة املداولة قبل اإعالن �سحيفة الطعن اإىل اخل�سوم وفقاً للمادة )248( 
من ذات القانون املن�سمة باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/92م ال�سادر يف 31-

�سكاًل  معينة  �سروطاً  ت�ستوجب  التي  الأحكام  كبقية  حكماً  لي�ض  10-2005م 
املادة )263( عليها وعليه فال مانع قانوناً من  ومو�سوعاً حتى ميكن تطبيق 
اإمكانية مراجعتها اإذا راأت املحكمة ذلك مراعاة ملبداأ العدل والأن�ساف ويتجه 

اإذن جتاوز هذا الدفع.
------------------------------------
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جل�سة يوم �لثالثاء �لمو�فق 2012/1/31م

�لطعن رقم 2011/427م �إيجار�ت

مد�ولة

�سرية املداولة ل يجوز باأي �سكل من الأ�سكال اخلروج عليها بالت�سريح 
اأو التلميح  ملالها من دور يف حت�سني احلكم من املطاعن وجعله عنواًنا 

للحقيقة - املادة )163( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية.
وحيث اإن املادة )163( من قانون الإجراءات املدنية والتجـــارية ن�ست على : » 
تكون املداولة يف الأحكام �سًرا بني الق�ساة جمتمعني ، ول يجوز اأن ي�سرتك يف 
املداولة غري الق�ساة الذين �سمعوا املرافعة واإل كان احلكم باطاًل .. » فالقانون 
كما هو وا�سح من ن�ض هذه املادة اعتنق مبداأ �سرية املداولة وهذه ال�سرية ل 
يجوز باأي �سكل من الأ�سكال اخلروج عليها بالت�سريح اأو التلميح ملا لها من دور 
يف حت�سني احلكم من املطاعن وجعله بحق عنواًنا للحقيقة الق�سائية مهما 
اكتنفت �سناعته والو�سول اإىل نتيجته من تبادل يف احلوار بني اأع�سائه واإن 
من املعلوم لكل م�ستغل بالق�ساء والقانون اأن ت�سكيل املحاكم عند تعدد الق�ساة 
فردًيا ل زوجًيا مبا يتيح تغلب الراأي اجلماعي على الفردي من الآراء وعلى 
الرغم من اأنه قد يكون من بني الأع�ساء من ل يتفق مع الراأي الراجح اإل اأن 
القانون يف املادة املذكورة قد منع الت�سريح باملخالفة معترًبا ذلك الت�سريح يف 

حالة وقوعه اإف�ساًء ل�سرية املداولة .
------------------------------------
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وكالة
جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/3/19م

�لطعن رقم 2005/225م مدني �أولى عليا

  وكالة

- الآثار القانونية التي يقوم بها الوكيل مل�سلحة الأ�سيل ترجع اإىل 
الأ�سيل. اأثره. عدم جواز مقا�ساة الوكيل.

لالأحكام  العامة  للقواعد  وفقاً  اأنه  العليا  املحكمة  ق�ساء  عليه  ا�ستقر  ما  اإن 
الأ�سيل  ُوّكل فيها تكون حل�ساب  فات  الوكيل من ت�سرُّ اأن ما يجريه  الغيابّية 
اإليه ويظل الوكيل بعيداً  وتعترب كاأنها �سادرة عنه فين�سرف اأثرها القانوين 

عن هذا الأثر فال جتوز مقا�ساته واإمنا توجه اخل�سومة على الأ�سيل.
------------------------------------

جل�سة �لأربعاء 2009/11/4م  

�لطعن رقم 2009/133م تجاري عليا

وكالة

ل يطالب الوكيل باإثبات الوكالة يف ح�سور موكله اإل يف حالة الإنكار 
، عدم تعر�س حمكمة املو�سوع واملوكل للوكالة دليل �سحتها .

وملا كان الن�ض يف املادة )75( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية على اأنه 
اليوم  املحاماة يح�سر اخل�سوم يف  قانون  عليه  ين�ض  الإخالل مبا  )مع عدم 
املحامني   من  يوكلونه  من  عنهم  يح�سر  اأو  باأنف�سهم  الدعوى  لنظر  املحدد 
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ويجب على الوكيل اأن يقدم ما يثبت وكالته عن موكله وحدود هذه الوكالة ، 
ويجوز اأن يتم التوكيل بتقرير يثبت يف حم�سر اجلل�سة( يدل على اأن التوكيل 
املعنى هو توكيل باحل�سور وبالتقا�سي اأي�ساً وبالتايل ل يثور البحث يف اإثباته 
وحينئذ   ، للوكالة  ال�ساأن  اإنكار �ساحب  اإلَّ يف حالة  لذلك  املحكمة  ت�سدي  اأو 

تت�سدى املحكمة للنزاع حول قيام الوكالة .

وحيث مل تعرت�ض املحكمة ول املوكل على التوكيل مما يدل على قناعة املحكمة 
مبا ورد فيه و�سحة �سدوره من املوكل وا�ستماله على مق�سوده فالنعي ل يكون 

�سديداً .
------------------------------------



المبادئ الصادرة عن أحكام 
 محكمة القضاء اإلداري

 من عام 2000 �إىل 2012م
بشأن هذا القانون
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 المبادئ الصادرة عن أحكام محكمة القضاء اإلداري
 من عام 2000 إلى عام 2012م

 بشأن هذا القانون

�لمادة )16( ، )19(

- ميعاد رفع الدعوى - ميعاد امل�سافة - اإمتداد امليعاد - الأثر املرتتب 
على عدم مراعاة ميعاد امل�سافة على �سكل الدعوى :

ميعاد رفع الدعوى هو ثالثون يوما من تاريخ اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار  
وينقطع   ، افرتا�سيا  ول   ، ظنيا  ل   ، يقينيا  علما  به  علمه  بثبوت  اأو  الإدارى 
هذا امليعاد بالتظلم للجهة الإدارية م�سدرة القرار واملقرر له ثالثون يوما من 
تاريخ الإخطار برف�ض التظلم اأو من تاريخ اإنتهاء مدة الثالثني يوما املقررة 
للبت فى التظلم دون اأن جنيب عليه اجلهة الإدارية اأيهما اأقرب - ي�ساف اإىل 
ميعاد رفع الدعوى ميعاد م�سافة مبقدار يوم كامل لكن م�سافة مقدارها )200(
كيلومرت بني املكان والذى يجب الإنتقال منه واملكان الذى يجب الإنتقال اإليه 
، طبقا للمادة )16( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية، ال�سادر باملر�سوم 
ر�سمية  عطلة  امليعاد  فى  يوم  اأخر  �سادف  اإذا   -  )2002/29( رقم  ال�سلطانى 
القانون  ذات  للمادة )19( من  ، طبقا  بعدها  يوم عمل  اأول  اإىل  امليعاد  اإمتداد 
امل�سار اإليه - عدم مراعاة امليعاد املقرر لرفع دعوى عدم ال�سحة يقت�سى احلكم 

بعدم قبولها �سكال لرفعها بعد امليعاد .
باملر�سوم  ال�سادر  الإداري  الق�ساء  حمكمة  قانون  من   )9( املادة  اأن  وحيث 
ال�سلطاين رقم 99/91 تن�ض على اأنه : » ل تقبل الدعاوى املن�سو�ض عليها يف 
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البنود )2( و )3( و )4( من املادة )6( اإذا قدمت راأ�ساً اإىل املحكمة قبل التظلم 
اإىل اجلهة الإدارية التي اأ�سدرت القرار اأو اإىل اجلهة الرئا�سية وانتظار مواعيد 
البت يف التظلم ، ويقدم التظلم خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإخطار �ساحب 
ال�ساأن بالقرار اأو علمه به علماً يقينياً ، ويجب البت فيه خالل ثالثني يوماً 
من تاريخ تقدميه ، ويعترب م�سي الثالثني يوماً املذكورة دون اأن جتيب عليه 

اجلهة املتظلم اإليها مبثابة رف�سه .
وترفع الدعوى خالل ثالثني يوماً من تاريخ اإخطار املتظلم بنتيجة البت يف 
اأن  املقررة للبت يف التظلم دون  اأو من تاريخ انق�ساء الثالثني يوماً   ، تظلمه 
جتيب عليه اجلهة املتظلم اإليها«. كما تن�ض املادة )16( من قانون الإجراءات 
املدنية والتجارية على اأنه » اإذا كان امليعاد معيناً يف القانون للح�سور اأو ملبا�سرة 
اإجراء فيه زيد عليه يوم لكل م�سافة مقدارها 200 كيلو مرت بني املكان الذي 
يجب النتقال منه واملكان الذي يجب النتقال اإليه ،...«0، وتن�ض املادة )19( 
اإذا �سادف اآخر يوم يف امليعاد عطلة ر�سمية  اأنه »  اإليه على  من القانون امل�سار 

امتد امليعاد اإىل اأول يوم عمل بعدها« .
وبتطبيق اأحكام املواد امل�سار اإليها على احلالة املاثلة ، يتبني من اأوراق الدعوى 
اأن امل�ستاأنف علم ب�سدور قرار اإنهاء خدمته ، ثم تظلم منه اإىل اجلهة الإدارية 
خالل  تظلمه  على  الرد  يتم  ومل   ، 2007/5/27م  بتاريخ  �سدها  امل�ستاأنف 
الأجل املحدد الذي ينتهي يف 2007/6/26م ، ومن ثم يبداأ �سريان ميعاد رفع 
ي�ساف   ، الأجل  ذلك  لنق�ساء  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوماً   )30( الدعوى 
 ، القابل  بولية  امل�ستاأنف  اأن موطن  اإىل  نظرا  م�سافة  كميعاد  واحد  يوم  اإليه 
وهو يجاوز م�سافة مائتي كيلومرت عن مقر قيده للدعوى باملحكمة ، في�سبح 
وحيث  2007/7/27م،  ينتهي يف  يوما   )31( اإليه  بالن�سبة  الدعوى  رفع  ميعاد 
اأن هذا اليوم الأخري ي�سادف يوم اجلمعة وهو عطلة ر�سمية فاإن امليعاد ميتد 
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اأن يرفع الدعوى  امل�ستاأنف  ، فكان يتعني على  اأول يوم عمل ر�سمي بعده  اإىل 
خالل مدة اأق�ساها يوم ال�سبت 2007/7/28م ، واإذ اأقام دعواه يوم الأحد بتاريخ 
2007/7/29م فيكون بذلك قد اأقامها بعد امليعاد املقرر قانونا ، مما يتعني معه 
عدم قبول الدعوى �سكال لرفعها بعد امليعاد املن�سو�ض عليه يف املادة )9( من 

قانون املحكمة .
اإنهاء خدمته �سدر من موظف غري  باأن قرار  امل�ستاأنف  اإىل دفع  اأما بالن�سبة 
خمت�ض ، ل�سدوره من نائب مدير عام ال�سوؤون الإدارية باجلهة امل�ستاأنف �سدها 
بدل من الوزير ، مما يجعل القرار منعدما ول يتقيد بالتايل مبواعيد رفع 
الدعوى ، فمردود عليه اأن الثابت من الأوراق اأن قرار اإنهاء خدمته �سدر من 
الوزير بناء على تو�سية جلنة �سوؤون املوظفني حل�سوله على تقدير �سعيف يف 
ثالثة اأعوام متتالية وذلك وفقا لأحكام املادة )53( من القانون اخلا�ض بنظام 
املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/97 
قرارا  اإل  هو  فما  الإدارية  ال�سوؤون  عام  مدير  نائب  من  ال�سادر  القرار  اأما   ،
تنفيذيا �سدر ا�ستنادا اإىل موافقة الوزير امل�سمنة بر�سالة اأمني عام مكتبه رقم 
600 بتاريخ 2007/4/21م ، وقد رتبت املحكمة على هذا القرار التنفيذي قرينة 
بعلم امل�ستاأنف بقرار اإنهاء خدمته ال�سادر من الوزير، فيكون القرار املطعون 
فيه �سادرا من ال�سلطة املخت�سة ، الأمر الذي يتعني معه رف�ض الدفع الذي 

اأبداه امل�ستاأنف يف هذا ال�ساأن .
وحيث اأن احلكم امل�ستاأنف انتهى يف ق�سائه اإىل النتيجة ذاتها التي انتهت اإليها 
هذا  ورف�ض  تاأييده  متعينا  القانون  �سحيح  اأ�ساب  قد  فيكون   ، الدائرة  هذه 

ال�ستئناف .

) حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم  30 ل�سنة 8  ق �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2008/3/17 ، مج �سنة 2007-2008 �ض 388 (
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�لمادة )58(

قيمة  تقدير   - امل�ستحقات  دعاوى  ل�ستئناف  القيمي  الن�ساب   -
الدعوى يتم يوم رفعها .

طبقاً للمادة )20( من قانون املحكمة فاإن دعاوى حتديد امل�ستحقات ل تقبل 
املادة   - ريال عماين  اآلف  الدعوى على خم�سة  قيمة  زادت  اإذا  اإل  ال�ستئناف 
الدعوى  اأن تقدير قيمة  املدنية والتجارية بينت  الإجراءات  )58( من قانون 
يتم يوم رفعها على اأ�سا�ض اآخر طلبات اخل�سوم - الدفع الذي قدمه امل�ستاأنف 
�سده من اأن احلكم البتدائي غدا نهائياً ب�سبب عدم اكتمال الن�ساب القيمي 
لال�ستئناف مل ي�سادفه ال�سواب - بيان ذلك - اأن املبلغ املحدد يف مذكرة املدعي 
الأخرية اأمام الدائرة البتدائية هو اإحدى ع�سر األف ريال عماين - موؤدي ذلك 

- اكتمال الن�ساب القيمي وقبول ال�ستئناف �سكاًل .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 16ل�سنة3 ق.�ض بجل�سة 
2004/3/20م �ض 226(

------------------------------------

�لمادة )72(

- ترك اخل�سومة بعد اأول جل�سة -  دفع كامل الر�سم املقرر .
اإذا كانت املادة )72( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية حتمل املدعي ربع 
امل�ساريف يف حالة تركه للخ�سومة يف الدعوى اأو ت�ساحله مع خ�سمه قبل اأو 
يف اجلل�سة الأوىل لنظر الدعوى وقبل املرافعة فيها فاإن تركه للخ�سومة بعد 
ذلك ل�سيما يف اجلل�سة الرابعة يف الدعوى املاثلة يلزمه كافة الر�سم املقرر- 

اأ�سا�ض ذلك - ن�ض املادة )140( من ذات القانون .
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 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم 34 ل�سنة 3 ق 
بجل�سة 2004/4/5م، �ض 588(

------------------------------------

 �لمادة )78(

- ي�سرتط لقبول طلب ترك اخل�سومة من قبل وكيل املدعي اأن تكون 
الوكالة جتيز ذلك.

تقدمي وكيل املدعي يف الدعوى ر�سالة خطية للمحكمة موقعة منه يف مواجهة 
يف  اخل�سومة  تركه  طلب  تفيد  عليها  املدعى  الإدارية  اجلهة  عن  احلا�سر 
املادة  اأ�سا�ض ذلك - ن�ض  الوكالة ذلك -  اأن تخول له  الدعوى منوط لقبوله 

)78( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية .

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم34 ل�سنة 3ق بجل�سة 
2004/4/5م، �ض 588(

------------------------------------

�لمادة )84(

�سطب الدعوى ل ي�سري على اخل�سومة الإدارية.
والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  يف  الواردة  الأحكام  اأن  قانونا  املقرر  من 
املنازعة  يتفق مع طبيعة  ما  اإل  الإداري  الق�ساء  اأمام حمكمة  منها  ل يطبق 

الإدارية .

يجري  الذي  الدعوى  �سطب  نظام  اأن  على  الإداريني  والق�ساء  الفقه  ا�ستقر 
اإعمال حلكم املادة )84( من قانون الإجراءات  اأمام املحاكم العادية  العمل به 
املدنية والتجارية ل يجري العمل به اأمام حماكم الق�ساء الإداري ، بح�سبان 
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اأن اخل�سومة الإدارية تنعقد مبجرد اإيداع عري�سة الدعوى اأمانة �سر املحكمة 
، وتتوىل املحكمة بعد ذلك توجيه الدعوى ومتابعة �سريها ، وبالتايل فاإن عدم 

ح�سور املدعي ل يوؤثر على �سري الدعوى ول يوؤدي اإىل �سطبها .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لد�رى فى �ل�ستئناف رقم 27 ل�سنة 7 ق . �ض جل�سة 
2007/6/10م ، مجموعة �لمكتب �لفني فى �لعام �لق�سائي �ل�سابع 1427هـ-

1428هـ 2006-2007م ، �ض 326-325(
------------------------------------

�لمادة)111(

حكم - حجية الأمر املق�سى به - �سروطها :

والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )111( املادة  اإنَّ  وحيث 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29( تن�س على اأنَّ : » الدفع 
اأو  الدعوى  نوع  ب�سبب  اأو  وليتها  لنتفاء  املحكمة  اخت�سا�س  بعدم 
تق�سي  فيها  الف�سل  ل�سبق  الدعوى  نظر  جواز  بعدم  والدفع  قيمتها 
اأية حالة تكون عليها  اإبداوؤه يف  به املحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز 

الدعوى« .
وحيث اإنَّ مفاد ذلك ـ وعلى ما جرى عليه ق�ساء هذه املحكمة ـ اأنَّ الأحكام التي 
ة فيها ف�سلت فيه من احلقوق ول يجوز  حازت قوة الأمر املق�سي تكون حجَّ
، ولكن ل تكون لتلك الأحكام هذه احلجية  قبول دليل ينق�ض هذه احلجية 
بذات  وتتعلَّق  �سفاتهم  تتغريَّ  اأن  دون   ، اأنف�سهم  اخل�سوم  قام بني  نزاٍع  اإلَّ يف 
احلق حماًل و�سبباً ، ومفاد كل ذلك ومبتغاه هو اأنَّ احلكم ال�سادر من املحكمة 
د به واحرتامه من جانب اخل�سوم ول يجوز اإعادة طرح ذات  ا يتعنيَّ التقيُّ اإمنَّ
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املو�سوع الذي ف�سل فيه مره ثانية بذات عنا�سـره اأمام الق�ساء .

وحيث اإنَّه عن وحدة اخل�سوم ؛ فاإنَّ اخل�سوم هم ذاتهم يف الدعوى البتدائية 
الدعوى  ويف  )6/56ق.�ض(  رقم  بال�ستئناف  وامل�ستاأنفة  5/251ق(   ( رقم 
فاإنَّه قد جاء  ؛  الدعويني و�سببهما  ا عن حمل  اأمَّ  ، املاثل  مو�سوع ال�ستئناف 
اإبني خلف بن  يف ال�ستئناف رقم )6/56ق.�ض( املقام من ُكلٍّ من اأحمد وعلي 
اأحمد اجلابري ال�سادر بجل�سة 2007/6/24م : » ... وحيث اإنَّه بخ�ســو�ض طلب 
امل�ستاأنف )املدعي( اأحمد اجلابري الرامي اإىل احلكم بعدم �سحة قرار اللجنة 
ع من قبلـه ومن قبل اأخيــه  �سالف الذكر ، فالثابت من مطالعة اخلطاب املوقَّ
علي يف 2003/6/23م  واملــودع منهما لدى دائرة الأرا�سي مبكتب تطوير �سحار 
قرار  التظلم من  اإىل  بادر  اأنَّه  بتاريخ 2003/6/24م  رقم )2003/2032(  حتت 
�سة لهما اإىل قطع اأرا�سي �سكنية ثم غفل اإثر ذلك عن  حتويل الأرا�سي املخ�سَّ
الق�ساء  املادة )9( من قانون حمكمة  ر لها بن�ض  املقرَّ امليعاد  رفع الدعوى يف 
الإداري ؛ الأمر الذي يتعنيَّ معه الق�ساء بعدم قبول طلبه املاثل �سكاًل لرفعه 

بعد امليعاد«. 
وقد انتهت املحكمة بالن�سبة لطلب امل�ستاأنف الوارد يف البند ثالثاً من منطوق 
ال�ستئناف  بقبول   : الذكر  �سالف  )6/56ق.�ض(  رقم  ال�ستئناف  يف  احلكم 
املدعي  طلب  قبول  بعدم   : ثالثاً   .  ...  « ليكون  بتعديله  املو�سوع  ويف  �سكاًل 

)................( �سكاًل لرفع الدعوى خارج امليعاد «. 

واأن  �سبق  ال�ستئنافية  الدائرة  اأنَّ  الثابت  فاإنَّ  ؛  وبالبناء على ذلك  اإنَّه  وحيث 
اإىل  له  �سة  املخ�سَّ الأر�ض  حتويل  قرار  �سد  عن  بالطَّ املدعي  طلب  يف  ف�سلت 
قطع اأرا�سي �سكنية بعدم قبول طلبه �سكاًل لرفعه بعد امليعاد ، وبالتايل فاإنَّ 
بال�ستئناف  عليها  املطعون  رقم )11/781ق(  البتدائية  للدعوى  املدعي  رفع 
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د خ�سومها وتتعلَّق بذات  املاثل يكون قد متَّ عن دعوًى �سبق الف�سل فيها واحتَّ
احلق حماًل و�سبباً ؛ الأمر الذي يتعنيَّ معه الق�ساء بعدم جواز نظر الدعوى 

ل�سابقة الف�سل فيها. 

وحيث اإنَّ احلكم امل�ستاأنف انتهى لتلك النتيجة ؛ فاإنَّه يكون قد جاء بالتطبيق 
ا يتعنيَّ معه الق�ساء بتاأييده حمموًل على اأ�سبابه واأ�سباب  ال�سليم للقانون ؛ ممَّ

هذا احلكم ، ومن ثم رف�ض ال�ستئناف املاثل .  

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لإ�ستئناف رقم 95 ل�سنة 12 ق . �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2012/4/2 ، مج �سنة 2011-2012 �ض400(

------------------------------------

�لمادة )112(

منازعات معاونو الإدعاء العام - عدم اخت�سا�س واإحالة اإىل املحكمة 
املخت�سة .

اخت�سا�ض  عن  يخرج  عام  اإدعاء  معاون  وظيفة  من  بف�سل  القا�سي  القرار 
حمكمة الق�ساء الإداري ويدخل يف اخت�سا�ض الدائرة املخت�سة ب�سوؤون الق�ساة 
بنظر  ولئيا  الخت�سا�ض  بعدم  الق�ساء  معه  يتعني  مما  العليا  املحكمة  يف 
الدعوى وباإحالتها بحالتها طبقا للمادة )112( من قانون الإجراءات املدنية 

والتجارية اإىل الدائرة املخت�سة باملحكمة العليا .

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم23ل�سنة2ق جل�سة 
2002/5/27  �ض231(

------------------------------------
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- عدم جدوى الإحالة من جديد للمحكمة املخت�سة يف حالة �سدور 
حكم بات يف النزاع من املحاكم العادية .

املحكمة  اإىل  الدعوى  باإحالة  تاأمر  اأن   ، املحكمة  على  يتعني  كان  ولئن  اإنه 
املخت�سة متى ما ق�ست بعدم اخت�سا�سها ؛ عمال باأحكام املادة )112( من قانون 
الإجراءات املدنية والتجارية ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29م(؛ 
يتعني  فاإنه  ؛  العادية  املحاكم  النزاع من  بات يف  اأنه يف حالة �سدور حكم  اإل 

احلكم بعدم الخت�سا�ض دون اإحالة .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لد�رى فى �لدعوى �لبتد�ئية رقم 168 ل�سنة 6 
ق  جل�سة 2007/4/4م ، مجموعة �لمكتب �لفني فى �لعام �لق�سائي �ل�سابع 

1427هـ-1428هـ 2006-2007م ، �ض 580(
------------------------------------

�لمادة)116(

دفوع - الدفع بعدم قبول الدعوى �سكال لرفعها من غري ذى �سفة 

�سفة - ال�سفة فى الدعوى - اأثر اإنتفاوؤها على الدعوى :
العامة للكهرباء واملياه فطعنت عليه  الهيئة  ومل يلق هذا احلكم قبول لدى 
بهذا ال�ستئناف طالبة اإلغاءه ، تاأ�سي�سا على اأن احلكم امل�ستاأنف اأخطاأ يف تطبيق 
القانون عندما ق�سى بعدم �سحة القرار املطعون فيه ب�سبب عدم الإعالن عن 
الوظيفة حمل الدعوى ، فهذه الوظيفة هي من الوظائف املوؤقتة التي ل يتقيد 
التي تتبع يف �ساأن الوظائف الدائمة  اإن�ساوؤها واإلغاوؤها بالقواعد والإجراءات 
وذلك طبقا للمادة )4( من قانون اخلدمة املدنية ، كما اأن الهيئة ل تعلم ماذا 
امل�ستاأنف �سدهم من رفع الدعوى وما هي �سفتهم فيها هل يرغبون  يهدف 
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بتعيينهم جميعا اأم اأن دعواهم كيدية ، كذلك فاإن احلكم امل�ستاأنف اعتوره ف�ساد 
يف ال�ستدلل عندما ا�ستند يف ق�سائه اأي�سا اإىل حم�سر ال�سلح املربم مبكتب 
�سعادة وايل امل�سيبي والذي تنازل مبوجبه امل�ستاأنفون عن �سكواهم بالعرتا�ض 
عن حفر البئر واأن متنح الفر�سة لأحد اأقاربهم للعمل بامل�سروع ، فمثل هذا 
ال�سلح ل يعني الهيئة يف �سيئ ول يلزمها لأنها مل تكن طرفا فيه ، وخل�ست 
العامة  امل�سلحة  اقت�سته  ملا  البئر مت وفقا  تعاقدها مع م�سغل  اأن  اإىل  الهيئة 
امل�ستاأنف �سدهم على تقرير ال�ستئناف مبذكرة طلبوا فيها رف�ض  . وقد رد 
البئر  م�سغل  مع  تعاقدها  يف  خالفت  الهيئة  لأن  وذلك  مو�سوعا  ال�ستئناف 
الوارد باحلكم املطعون  �سالف الذكر الإجراءات القانونية املقررة على النحو 

فيه.

وحيث اإنه ي�سرتط قبل البحث يف مو�سوع الدعوى التحقق من قبولها �سكال، 
، وحيث  امل�ستاأنف �سدهم يف رفعها من عدمه  وذلك ببيان مدى توافر �سفة 
اإن الهيئة امل�ستاأنفة �سبق اأن دفعت اأمام الدائرة البتدائية بعدم قبول الدعوى 
فيتعني   ، ال�ستئناف  تقرير  ذلك يف  واأكدت  �سفة  ذي  لرفعها من غري  �سكال 
وفقا  الدعوى  عليها  تكون  حالة  اأي  يف  اإبداوؤه  يجوز  الذي  الدفع  هذا  بحث 

لأحكام املادة )116( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية .

وحيث اإنه من امل�ستقر عليه اأنه يجب لقبول الدعوى املتعلقة مبراجعة القرار 
الإداري اأن تكون مرفوعة من �ساحب ال�ساأن نف�سه اأو من جانب �ساحب ال�سفة 
اأثبت  ، وتثبت ال�سفة يف املدعي متى  اأو اتفاقا  يف متثيله والنيابة عنه قانونا 
العالقة اخلا�سة بني مركزه القانوين واملنازعة التي يطلب من املحكمة احلكم 
تاأثرًيا  ًرا يف حالته القانونية  باأن يكون القرار املطعون فيه موؤثِّ ، وذلك  فيها 
مبا�سًرا ، وتكون له م�سلحة �سخ�سية يف احلكم بعدم �سحـة ذلك القـرار ، فـاإذا 

انتفت تلك ال�سفة فـي املدعي ُحكم بعدم قبول دعواه .



- 337 -

القوانين المدنية

دعواهم  رفعوا  امل�ستاأنفني  اأن  يتبني  املاثلة  احلالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
طعنا يف قرار الهيئة امل�ستاأنفة بالتعاقد مع املواطن حميد بن رغ�ض اجلحايف 
م�سغال للبئر حمل الدعوى ، لي�ض بهدف تعيني اأحدهم يف تلك الوظيفة واإمنا 
يطلبون تعيني �سخ�ض اآخر من جماعتهم ويدعى �سلطان بن �سليم بن �سلطان 

ال�سالويل بدل منه وذلك حلاجته املا�سة ملورد رزق على النحو �سالف الذكر.

وحيث اأن املواطن �سلطان بن �سليم ال�سالويل املذكور مل يكن من بني املدعني 
اأنه وكل امل�ستاأنف �سدهم يف رفعها نيابة عنه ،  يف هذه الدعوى كما مل يثبت 
فال يكون امل�ستاأنف �سدهم هم اأ�سحاب ال�ساأن يف رفع الدعوى املاثلة وبالتايل 
تنتفي �سفتهم وم�سلحتهم فيها ، الأمر الذي يتعني معه احلكم بعدم قبول 

الدعوى �سكال لنتفاء ال�سفة .

وحيث اأن احلكم امل�ستاأنف انتهى اإىل توافر �سفة وم�سلحة املدعني ) امل�ستاأنف 
�سدهم ( يف رفع الدعوى فيكون قد اأخطاأ يف تطبيق القانون ويف تقدير الوقائع 
، الأمر الذي يتعني معه اإلغاء هذا احلكم والق�ساء جمددا بعدم قبول الدعوى 

�سكال لنتفاء ال�سفة .

) حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم  38 ل�سنة 8 ق �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2008/3/10 ، مج �سنة 2007-2008 �ض 378 (  

------------------------------------
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�لمادة)117(

لإظهار  اأو  العدالة  مل�سلحة  الإدخال   - الدعوى  فى  اإدخال   - اإدخال 
احلقيقة :

باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )117( املادة  تن�ض 
،اأن  تلقاء نف�سها  اأن :) ولللمحكمة ولو من  ال�سلطانى رقم )2002/29( على 
 _  )... احلقيقة  لإظهار  او  العدالة  مل�سلحة  اإدخالة  ترى  من  باإدخال  تاأمر 
خالفا ملا مت�سكت به امل�ستانفة ، فاإن اإدخالها فى الدعوى كان قائما على �سند 
�سالفة  املادة  بن�ض  املقرر  الهدف  حتقيق  تغيا  اأنه  طاملا  القانون  من  �سحيح 

الذكر .

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئنافات �أرقام 87و88و89 ل�سنة 7  ق 
�ض �ل�سادر بجل�سة 2007/12/10 ، مج �سنة 2007-2008 �ض 151 (

------------------------------------

�لمادة )121(

يجوز تقدمي التدخل الن�سمامي لأول مرة اأمام الدائرة ال�ستئنافية.
اأجرى متييزا بني  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  املادة )121( من  ن�ض 
نوعني من التدخل : الأول : التدخل الن�سمامي ويق�سد به التدخل لتاأييد 
اأحد اخل�سوم يف طلباته ، فاملتدخل يف هذه احلالة يبغي من تدخله املحافظة 
على حقوقه عن طريق الن�سمام لأحد اخل�سوم دفاعا عن حقه يف الدعوى . 

بطلب  لنف�سه  اخل�سم  فيه  يطلب  الذي  وهو  الهجومي  التدخل   : والثاين 
مرتبط بالدعوى �سد طريف الدعوى . ويتم التدخل بنوعيه على النحو الذي 
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بجواز  اأفاد  فقد   )226( املادة  ن�ض  اأما   . الذكر  �سالفة   )121( املادة  اأو�سحته 
التدخل الن�سمامي ) النوع الأول ( اأمام املحكمة ال�ستئنافية .

يف  املطعون  العقد  ل�ساحله  �سدر  من  هو  الن�سمامي  التدخل  طالب  كان  ملا 
قرار اإبرامه ، واأنه لي�ض من �سك يف اأن احلكم الذي �سي�سدر يف هذه اخل�سومة 
اإىل عينية اخل�سومة يف هذه  بالنظر  عليه  ويعترب حجة  اإليه  اأثره  �سيتعدى 
الدعوى ، واأنه يهدف من وراء تدخله املحافظة على حق يراه له عن طريق 
القرار حمل  الدفاع عن  امل�ستاأنفة( يف  اإليه )الوزارة  املن�سم  م�ساعدة الطرف 
طلباته  يف  تاأييده  جمرد  على  التدخل  هذا  يف  دوره  ويقت�سر   ، املاثل  الطعن 
دون اأن يتقدم بطلبات ذاتية خا�سة به ، كما اأنه تدخل وفق الإجراء القانوين 
الذي ر�سمه القانون - اإزاء هذا النظر يتعني قبول تدخل طالب التدخل خ�سما 

من�سما اإىل الوزارة امل�ستاأنفة يف طلباتها.

 )حكم محكمة �لق�ساء �لد�رى فى �ل�ستئناف رقم 106ل�سنة 6 ق . �ض، جل�سة 
2006/10/29م، مجموعة �لمكتب �لفني فى �لعام �لق�سائي �ل�سابع 1427هـ-

1428هـ 2006-2007م ، �ض 15-13(
------------------------------------

�لمادة ) 122 (

امل�سلحة  توافر  الدعوى  يف  خ�سم  اإدخال  طلب  لقبول  ي�سرتط   -
اجلدية - عدم توافر امل�سلحة موؤداه رف�س الطلب . 

اإدارية ب�سهادة درا�سية  - املدعي يطلب معادلة �سهادات درا�سية وخربة عملية 
عليا - اجلهة املخت�سة باإجراء تلك املعادلة هي وزارة التعليم العايل - طلب 
املدعي اإدخال كل من : وزارة القوى العاملة ، ووزارة اخلدمة املدنية ، واملعهد 
 )NCFE( ملوؤ�س�سة  التنفيذي  والرئي�ض  وعميد   ، املهني  للتدريب  العماين 
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باململكة املتحدة - املادة ) 122 ( من قانون الإجراءات املدنية والتجاري تن�ض 
باأن » حتكم املحكمة يف كل نزاع يتعلق بقبول التدخل ، واإذا راأت املحكمة اأن طلب 
اأو التدخل ل ي�ستند اإىل م�سلحة جدية ، اأو مل يق�سد به اإل تاأخري  الإدخال 
الف�سل يف الدعوى ، قرر رف�ض الطلب ... “ - البني يف ذلك اأنه ل م�سلحة 
جدية للمدعي يف طلب اأو اإدخال اجلهات املذكورة - اأثر ذلك - رف�ض الطلب . 

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم 19 ل�سنة 4ق بجل�سة 
2004/5/31م،�ض 760(

------------------------------------

ي�سرتط لقبول طلب اإدخال خ�سم يف الدعوى توافر امل�سلحة اجلدية 
- توافر امل�سلحة موؤداه قبول الطلب .

طبقاً لن�ض املادة )122( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية فاإن املحكمة 
الإدخال  اأن طلب  املحكمة  راأت  واإذا   ، التدخل  بقبول  يتعلق  نزاع  حتكم يف كل 
الف�سل  تاأخري  اإل  به  اأو مل يق�سد   ، اإىل م�سلحة جدية  التدخل ل ي�ستند  اأو 
كفيل  )ب�سفته  املتدخل  طلب  كان  متى   - الطلب  رف�ض  قررت   ، الدعوى  يف 
�سرطة  قراري  �سد  طلباته  يف  املدعي  اإىل  من�سما  لديه(  يعمل  الذي  املدعي 
قدم  واإذ   ، البالد  عن  وباإبعاده  املدعي  اإقامة  جتديد  بعدم  ال�سلطانية  عمان 
الطلب وفقاً لالإجراءات املن�سو�ض عليها يف املادة )121( من قانون الإجراءات 
اأنه ي�ستند اإىل م�سلحة جدية تتمثل يف  املدنية والتجارية �سالفة الذكر، كما 
رغبة كفيل العامل يف ا�ستمراره للعمل لديه لكونه يعتمد عليه اعتماداً كبرياً 
بالتدخل  املدعي  كفيل  من  املقدم  الطلب  تقبل  املحكمة  فاإن   ، موؤ�س�سته  يف 

ان�سمامياً يف الدعوى . 
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 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم 59 ل�سنة 4 ق 
بجل�سة 2004/6/28م �ض 832و833(
------------------------------------

�لمادة )123(
- الطلبات العار�سة واإجراءات تقدميها . 

باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )123( املادة  اإن 
ال�سلطاين رقم ) 2002/29( تن�ض على اأن : » تقدم الطلبات العار�سة من املدعي 
اأو من املدعى عليه اإىل املحكمة بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى قبل اجلل�سة 
اأو بطلب يقدم �سفاهة يف اجلل�سة يف ح�سور اخل�سم ويثبت يف حم�سرها ول 
تقبل الطلبات العار�سة بعد اإقفال باب املرافعة « ، وتن�ض املادة )125( من ذات 
القانون على اأنه : »للمدعى عليه اأن يقدم من الطلبات العار�سة : اأ- .... ب- 
اأي طلب يرتتب على اإجابته األ يحكم للمدعي بطلباته كلها اأو بع�سها اأو اأن 
مت�ساًل  يكون  اأي طلب  ج-   . عليه  املدعى  مل�سلحة  بقيد  بها مقيدة  له  يحكم 
بالدعوى الأ�سلية ات�ساًل ل يقبل التجزئة . د - ما تاأذن املحكمة بتقدميه مما 

يكون مرتبطا بالدعوى الأ�سلية .« 

- ات�سال طلب اجلهة الإدارية العار�ض املقدم يف اجلل�سة بعلم املوؤ�س�سة املدعية 
ورد الأخرية عليه يرتب قبول هذا الطلب من جانب املحكمة . 

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم 37ل�سنة 3 ق 
بجل�سة 2004/6/28م، �ض 818 و819 ، وقي ذ�ت �لمعنى حكمها فى �لدعوى 

�لبتد�ئية رقم 6 ل�سنة 7 ق - �ساللة جل�سة 2007/4/9م، مجموعة �لمكتب 
�لفني فى �لعام �لق�سائي �ل�سابع 1427هـ-1428هـ 2006-2007م ، �ض 

)595-594
------------------------------------
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- �سكل الطلب العار�س يف الدعوى .
يف  �سكال  الطلب  تبحث  مل  املحكمة   - الدعوى  �سري  اأثناء  قدم  عار�ض  طلب 
احلكم التمهيدي ، مما يتعني معه بحثه اأول من ناحية ال�سكل - املادة )123( 
رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من 
2002/29 وتعديالته تن�ض على : » تقدم الطلبات العار�سة من املدعي اأو من 
املدعى عليه اإىل املحكمة بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى قبل يوم اجلل�سة 
اأو بطلب يقدم �سفاهة يف اجلل�سة يف ح�سور اخل�سم ويثبت يف حم�سرها ول 
تقبل الطلبات العار�سة بعد اإقفال باب الرافعة ». وتن�ض املادة )125( من ذات 
اأ - ... .  القانون على اأنه : » للمدعى عليه اأن يقدم من الطلبات العار�سة : 
ب - اأي طلب يرتتب على اإجابته األ يحكم للمدعي بطلباته كلها اأو بع�سها اأو 
اأن يحكم له بها مقيدة بقيد مل�سلحة املدعى عليه . ج - اأي طلب يكون مت�سال 
بتقدميه  املحكمة  تاأذن  ما   - د   . التجزئة  يقبل  ل  ات�سال  الأ�سلية  بالدعوى 
ال�سركة  مما يكون مرتبطا بالدعوى الأ�سلية - الطلب العار�ض ات�سل بعلم 
الدعوى  املدعى عليها يف مذكرة ردها على عري�سة  اإذ قدمته اجلهة  املدعية 
الطلب  اأثر ذلك قبول   - املدعية  ال�سركة  املحكمة وعقبت عليه  اأودعته  الذي 
العار�ض �سكال - وحيث اإنه عن مو�سوع الطلب العار�ض ، فاإن املدعية اأجنزت 
الأعمال املتفق عليها رغم ما ظهر من معوقات متثلت يف امتناع املدعى عليها 
عن ال�ستجابة للمطالبات املتكررة من املدعية يف دفع م�ستحقاتها عن الأعمال 
الفرتة  من  واحد  اأ�سبوع  بعد  للم�سروع  اخلتامية  الفاتورة  وقدمت   ، املنجزة 
و�سرف  امل�سروع  ا�ستالم  عليها  املدعى  من  وطلبت  امل�سروع  لإجناز  املحددة 
امل�ستحقات ، اإل اأن املدعى عليها اعتذرت عن ا�ستالم امل�سروع و�سرف امل�ستحقات 
لوجود اخلالف حول اأعمال البال�سرت والدهان - ملا كان مو�سوع هذا اخلالف 
فاإنه ل   ، الأعمال  املدعية بهذه  اإلزام  املحكمة بعدم م�سروعية  انتهت فيه  قد 
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احلكم  ذلك  موؤدى   - املدعية  على  تاأخري  غرامة  لتوقيع  حمل  هناك  يكون 
برف�ض الطلب العار�ض .

)حكم محكمة �لق�ساء �لد�رى فى �لدعوى �لبتد�ئية رقم 4 ل�سنة 6 ق جل�سة 
2007/3/5م ، مجموعة �لمكتب �لفني فى �لعام �لق�سائي �ل�سابع 1427هـ-

1428هـ 2006-2007م ، �ض 547-546(
------------------------------------

�لمادة )124(

تعديل الطلبات يف الدعوى - العربة بالطلبات الأخرية . 
جرى فقه الق�ساء الإداري على اعتبار اأن العربة تكون بالطلبات الأخرية التي 
املدنية  الإجراءات  قانون  )124( من  املادة  اأن  كما   ، للمحكمة  املدعي  يقدمها 
والتجارية جتيز للمدعي تغيري طلباته - موؤدى ذلك - من اجلائز للمدعية 
اأن توؤ�س�ض طلبها يف التعوي�ض على اأ�سا�ض التغرير بدل ا�ستنادها اإىل عدم اإيفاء 

جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم30 ل�سنة3 ق بجل�سة 
2003/11/11م،�ض 524(

------------------------------------

�لمادتان )123( و )124(

- دعوى - طلبات اخل�سوم فيها - العربة بالطلبات اخلتامية ولي�ست 
ال�سابقة :

مع  الدعوى  نظر  اأثناء  خ�سمه  مواجهة  فى  طلباته  فى  يعدل  اأن  للخ�سم   -
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باإعتبارها  فيها  الف�سل  املحكمة  على  ويكون  اجلل�سة  مبح�سر  ذلك  اإثبات 
مطروحة عليها ، وذلك تطبيقا ملا ن�ست عليه املادتان )123( و )124( من قانون 

الإجراءات املدنية والتجارية ، ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم )2002/29( .

) حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى رقم 400 ل�سنة  7  ق �ل�سادر 
بجل�سة 2007/11/14 ، مج �سنة 2007-2008 �ض 563 (

------------------------------------

�لمادة )128(

 - طبيب  على  املدعي  عر�س   - الدعوى  مو�سوع  يف  احلكم  تعليق   -
املدنية  الإجراءات  قانون  من   )128( املادة   - املدعي  اأهلية  تقرير 

والتجارية.
طبقا للمادة )128( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم )2002/29( يكون للمحكمة يف غري الأحوال التي ين�ض عليه 
القانون على وقف الدعوى وجوبا اأو جوازا اأن تاأمر بوقف الدعوى كلما راأت 
تعليق احلكم يف مو�سوعها على الف�سل يف م�ساألة اأخرى يتوقف عليها احلكم 
ومبجرد زوال �سبب الوقف يكون لأي من اخل�سوم طلب حتديد جل�سة ملوا�سلة 

ال�سري يف الدعوى.

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم29ل�سنة1ق�سائية 
جل�سة 6/4/ 2002�ض236(

------------------------------------
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�لمادة )128(

- الأمر بوقف الدعوى حتى الف�سل يف م�ساألة اأولية هو حكم قطعي 
فرعي له حجية ال�سيء املحكوم به .

اأن الأمر الذي ت�سدره املحكمة بوقف الدعوى حتى  من امل�ستقر عليه ق�ساء 
يف�سل يف م�ساألة اأولية يتوقف عليها احلكم يف مو�سوعها يقطع بعدم �سالحية 
الدعوى للحكم يف مو�سوعها باحلالة التي هي عليها فيوؤثر ذلك يف �سريها ، 
ويوؤخر نظرها ، وهو بهذه املثابة حكم قطعي فرعي له حجية ال�سيء املحكوم 
ال�سادر  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  )128( من  املادة  ذلك  �سند   - به 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29( .

)حكم محكمة �لق�ساء �لد�رى فى �لدعوى �لبتد�ئية رقم 211 ل�سنة 6 ق 
جل�سة 2007/3/21م، مجموعة �لمكتب �لفني فى �لعام �لق�سائي �ل�سابع 

1427هـ-1428هـ 2006-2007م ، �ض 567(
------------------------------------

�لمادة )138(

- عدم جواز تقدمي طلب الرتك من �سديق املدعي - عدم العتداد 
بالطلب.

تق�سي املادة )138( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية باأن للمدعي ترك 
ن ميثله  اخل�سومة باإعالن خل�سمه اأو ببيان �سريح يف مذكرة موقعة منه اأو ممَّ
قانوناً مع اإطالع خ�سمه عليها اأو اإبدائه �سفوياً يف اجلل�سة واإثباته يف املح�سر .

يبد  مل  كما   ، الدعوى  يف  اخل�سومة  برتكه  عليهما  املدعي  يعلن  مل  املدعي   
اخل�سومة  ترك  طلب  اأن  الثابت  وكان   ، اجلل�سة  يف  �سفوياً  الرتك  يف  رغبته 
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للمدعي  �سديق  اأنه  يدعي  �سخ�ض  من  املحكمة  �سر  اأمانة  اإىل  راأ�ساً  قدم  قد 
ولي�ض لديه توكيل اأو تفوي�ض من املدعي ، كما �سابه اللب�ض وال�سك ، ف�ساًل اأن 
احلا�سر عن املدعي طلب اأمام هذه املحكمة عدم العتداد به وطلب ال�ستمرار 
يف الدعوى وا�ستم�ساكه بها - اأثر ذلك - اللتفات عن الإدعاء برتك اخل�سومة 

يف الدعوى املاثلة.

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم 13 ل�سنة  2 ق جل�سة 
2003/4/7م �ض 443 و444(

------------------------------------

�لمادة )138( ، )140(

دعوى ــ اإثبات ترك اخل�سومة ــ �سروطه واإجراءاته: 
       اأجاز القانون للمدعي اأن يرتك اخل�سومة يف الدعوى قبل �سدور احلكم 
يف مو�سوعها اإذا قّدر اأن يف ذلك الرتك م�سلحة له ، ويرجع الأمر يف اإمكانية 
ترك اخل�سومة اإىل اأنه طاملا اأن املدعي له كامل احلرية يف رفع الدعوى فيجب 
اأراد تركها لأي �سبب من الأ�سباب ، فالعالقة التي  اإذا ما  منحه هذه احلرية 
اإرادة طريف هذه  تن�ساأ من اخل�سومة لي�ست عالقة تعاقدية ول دخل لتقابل 
يف  الف�سل  �سرورة  تقت�سيها  قانونية  عالقة  هي  بل   ، وجودها  يف  اخل�سومة 
اأن م�سلحته تقت�سي  املدعي  راأى  ، فاإذا ما  التي تثور بني الأطراف  املنازعات 
التنازل غري  ، ولكن هذا احلق يف  التنازل عن الدعوى فاإن له احلق يف ذلك 
مطلق بل مقيد ب�سرورة توافر �سروط معينة ووجـوب اإتـباع اإجراءات حمددة 
الالزمة  ال�سروط  ا�ستيفاء  من  املحكمة  حتققت  فاإذا   ، القانون  عليها  ن�ض 
املدعى عليه يف  التارك تركه للخ�سومة وقبوله من قبل  باإعالن  اأي  للرتك، 
وبالتايل ترتتب   ، الرتك  باإثبات  ، حتكم  القبول  ذلك  تقت�سي  التي  احلالت 
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كافة اآثاره، والتي من اأهمها اإلغاء جميع اإجراءات اخل�سومة مبا يف ذلك رفع 
الدعوى مع عدم امل�سا�ض باحلق املرفوعة به الدعوى ، اأما اإذا مل تتوافر هذه 
ال�سروط اأو مل تتبع تلك الإجراءات فال تقبل املحكمة طلب الرتك من املدعي 

ومت�سي يف ال�سري يف الدعوى حتى �سدور حكم منه للخ�سومة فيها .
اإلغاء  الرتك  على  يرتتب   : اأن  على  القانون  ذات  من   )140( املادة  تن�ض  كما 
جميع اإجراءات اخل�سومة مبا يف ذلك رفع الدعوى ، ويلزم التارك بامل�ساريف، 

ولكن ل مي�ض ذلك اأ�سل احلق املرفوع به الدعوى » . 
اأن  للمدعي  اأجاز  القانون  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  امل�ستفاد  اإن  حيث  ومن 
اأن يف  اإذا قدر  الدعوى قبل �سدور احلكم يف مو�سوعها  يرتك اخل�سومة يف 
ذلك الرتك م�سلحة له ويرجع الأمر يف اإمكانية ترك اخل�سومة اإىل اأنه طاملا 
اأن املدعي له كامل احلرية يف رفع الدعوى فيجب منحه هذه احلرية اإذا ما اأراد 
تركها لأي �سبب من الأ�سباب فالعالقة التي تن�ساأ من اخل�سومة لي�ست عالقة 
تعاقدية ول دخل لتقابل اإدارة طريف هذه اخل�سومة يف وجودها ، بل هي عالقة 
قانونية تقت�سيها �سرورة الف�سل يف املنازعات التي تثور بني الأطراف ، فاإذا 
ما راأى املدعي اأن م�سلحته تقت�سي التنازل عن الدعوى فاإن له احلق يف ذلك 
ولكن هذا احلق يف التنازل غري مطلق بل مقيد ب�سرورة توافر �سروط معينة 
ووجـوب اإتـبــــاع اإجراءات حمددة ن�ض عليها القانون ، فاإذا حتققت املحكمة من 
ا�ستيفاء ال�سروط الالزمة للرتك اأي باإعالن التارك تركه للخ�سومة وقبوله 
من قبل املدعى عليه يف احلالت التي تقت�سي ذلك القبول حتكم باإثبات الرتك 
وبالتايل ترتتب كافة اأثارة والتي من اأهمها اإلغاء جميع اإجراءات اخل�سومة 
اأما   ، الدعوى  به  املرفوعة  باحلق  امل�سا�ض  الدعوى مع عدم  رفع  ذلك  مبا يف 
املحكمة  تقبل  فال  الإجراءات  تلك  تتبع  مل  اأو  ال�سروط  هذه  تتوافر  مل  اإذا 
طلب الرتك من املدعي ومت�سي يف ال�سري يف الدعوى حتى �سدور حكم منه 
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للخ�سومة فيها .

اأنه  الأوراق  من  البني  كان  وملا   ، به  وهدياً  تقدم  ما  كان  متى  اإنه  حيث  ومن 
وبجل�سة 2011/11/14 ح�سر امل�ستاأنف �سخ�سياً وعر�ض طلب ترك ال�ستئناف 
املقدم منه بتاريخ 2011/11/1 يف مواجهة احلا�سر عن امل�ستاأنف �سده والذي 
الإجراء  هذا  يف  يتوافر  فاإنه  ثم  ومن  ال�ستئناف  ترك  على  موافقته  اأبدى 
والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )138( املادة  حددتها  التي  ال�سروط 
 - امل�ستاأنف   - للمدعي  اأن  من   )2002/29( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
ترك اخل�سومة ببيان �سريح يف مذكرة موقعة منه اأو ممن ميثله قانوناً مع 
اإطالع خ�سمه عليه ، الأمر الذي يتعني معه الق�ساء باإثبات ترك اخل�سومة 

يف ال�ستئناف املاثل

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�رى فى �لإ�ستئناف رقم 597 ل�سنة )11( ق.�ض 
�ل�سادر بجل�سة 2011/12/5م ، مج 2012/2011 �ض69 (

------------------------------------

�لمادة )139(

- رجوع الإدارة يف قرارها املطعون فيه - اآثاره - ل يقبل اعرتا�سها 
على ترك اخل�سومة.

ترك  على  اعرتا�سها  بعد  يقبل  ل  فيه  املطعون  قرارها  يف  الإدارة  رجوع 
اخل�سومة من املدعي ومنع املحكمة من احلكم باإثبات الرتك طبقاً ملا تق�سي 

به املادة )139( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية.

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لدعوى �لبتد�ئية رقم 56 ل�سنة 3 ق بجل�سة 
2004/4/27م،�ض 675(
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�لمو�د ) و139 و140 و138(

- اإثبات ترك اخل�سومة - �سروطه واإجراءاته :
ال�سادر  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )138( املادة  اإن  حيث  ومن 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29( ين�ض على اأنه : للمدعى ترك اخل�سومة 
اأو من ميثله قانوناً مع  اأو ببيان �سريح مذكرة موقعه منه  باإعالن خل�سمه 

اإطالع خ�سمه عليها اأو باإبدائه �سفوياً يف اجلل�سة واإثباته يف املح�سر .

اإبداء  بعد  الرتك  يتم  »ل   : اأنه  على  القانون  ذات  املادة )139( من  تن�ض  كما 
املدعى عليه طلباته اإل بقبوله ، ومع ذلك ل يلتفت لعرتا�سه على الرتك اإذا 
كان قد دفع بعدم اخت�سا�ض املحكمة اأو باإحالة الدعوى اإىل حمكمة اأخرى اأو 
اأو بغري ذلك   ، اأو بعدم جواز نظرها ل�سابقة الف�سل فيها  ببطالن �سحيفتها 

مما يكون الق�سد منه منع املحكمة من امل�سي يف �سماع الدعوى«. 

اإلغاء  الرتك  على  يرتتب   : اأن  على  القانون  ذات  من   )140( املادة  تن�ض  كما 
جميع اإجراءات اخل�سومة مبا يف ذلك رفع الدعوى ، ويلزم التارك بامل�ساريف، 

ولكن ل مي�ض ذلك اأ�سل احلق املرفوع به الدعوى«. 

اأن  للمدعي  اأجاز  القانون  اأن  املتقدمة  الن�سو�ض  من  امل�ستفاد  اإن  حيث  ومن 
اأن يف  اإذا قدر  الدعوى قبل �سدور احلكم يف مو�سوعها  يرتك اخل�سومة يف 
ذلك الرتك م�سلحة له ويرجع الأمر يف اإمكانية ترك اخل�سومة اإىل اأنه طاملا 
اأن املدعي له كامل احلرية يف رفع الدعوى فيجب منحه هذه احلرية اإذا ما اأراد 
تركها لأي �سبب من الأ�سباب فالعالقة التي تن�ساأ من اخل�سومة لي�ست عالقة 
تعاقدية ول دخل لتقابل اإدارة طريف هذه اخل�سومة يف وجودها ، بل هي عالقة 
قانونية تقت�سيها �سرورة الف�سل يف املنازعات التي تثور بني الأطراف ، فاإذا 
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ما راأى املدعي اأن م�سلحته تقت�سي التنازل عن الدعوى فاإن له احلق يف ذلك 
ولكن هذا احلق يف التنازل غري مطلق بل مقيد ب�سرورة توافر �سروط معينة 
ووجـوب اإتـبــــاع اإجراءات حمددة ن�ض عليها القانون ، فاإذا حتققت املحكمة من 
ا�ستيفاء ال�سروط الالزمة للرتك اأي باإعالن التارك تركه للخ�سومة وقبوله 
من قبل املدعى عليه يف احلالت التي تقت�سي ذلك القبول حتكم باإثبات الرتك 
وبالتايل ترتتب كافة اأثارة والتي من اأهمها اإلغاء جميع اإجراءات اخل�سومة 
اأما   ، الدعوى  به  املرفوعة  باحلق  امل�سا�ض  الدعوى مع عدم  رفع  ذلك  مبا يف 
املحكمة  تقبل  فال  الإجراءات  تلك  تتبع  مل  اأو  ال�سروط  هذه  تتوافر  مل  اإذا 
طلب الرتك من املدعي ومت�سي يف ال�سري يف الدعوى حتى �سدور حكم منه 

للخ�سومة فيها .

اأنه  الأوراق  من  البني  كان  وملا   ، به  وهدياً  تقدم  ما  كان  متى  اإنه  حيث  ومن 
وبجل�سة 2011/11/14 ح�سر امل�ستاأنف �سخ�سياً وعر�ض طلب ترك ال�ستئناف 
املقدم منه بتاريخ 2011/11/1 يف مواجهة احلا�سر عن امل�ستاأنف �سده والذي 
الإجراء  هذا  يف  يتوافر  فاإنه  ثم  ومن  ال�ستئناف  ترك  على  موافقته  اأبدى 
والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )138( املادة  حددتها  التي  ال�سروط 
 - امل�ستاأنف   - للمدعي  اأن  من   )2002/29( رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر 
ترك اخل�سومة ببيان �سريح يف مذكرة موقعة منه اأو ممن ميثله قانوناً مع 
اإطالع خ�سمه عليه ، الأمر الذي يتعني معه الق�ساء باإثبات ترك اخل�سومة 

يف ال�ستئناف املاثل

)�أحكام �لق�ساء �لإد�ري في �لإ�ستئناف رقم 597 ل�سنة  11  ق . �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2011/12/5 ، مج �سنة 2011-2012 �ض69(

------------------------------------
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�لمادتين )183( و )184(

- م�ساريف تف�سري حكم - اإذا كان طالب التف�سري هو املحكوم �سده ، 
فان موؤدى ذلك الزامه م�ساريف الطلب .

تف�سريه  املطلوب  باحلكم  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  بالتف�سري  ال�سادر  احلكم 
اىل  النزاع  مو�سوع  املكافاأة  باداء  امللزم  هو  التف�سري  طالب  له  متمما  ويعترب 
املحكوم له - م�ساريف هذا الطلب عن الدرجتني تكون حممولة عليه ، عمال 
بحكم املادتني )183( و )184( من قانون الجراءات املدنية والتجارية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطانى رقم )2002/29(.

ال�سادر   ، والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )181( املادة  تن�ض  وحيث 
يطلبوا  اأن  للخ�سوم  »يجوز   : اأن  على  )2002/29م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم 
غمو�ض  من  منطوقه  يف  وقع  ما  تف�سري  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإىل 
م الطلب بالأو�ساع املعتادة لرفع الدعوى ، ويعترب احلكم ال�سادر  واإبهام ، ويقدَّ
احلكم  على  ي�سري  ما  عليه  وي�سـري  ره  يف�سِّ الذي  للحكم  متمماً  بالتف�سري 

الأ�سلي من قواعد خا�سة بالطعن« .

وحيث يتبني من مطالعة احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 7/14ق مو�سوع طلب 
اأن  على  حكمها  اأ�سباب  يف  اأف�سحت  ولئن  اأ�سدرته  التي  الدائرة  اأن  التف�سري 
منطلق احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة اإمنا هو تاريخ 1989/2/5م اإل اأن اإم�ساكها 
عن ت�سمني منطوق حكمها ن�سا �سريحاً على التاريخ املذكور واقت�سارها على 
الن�ض باأن »احت�ساب مكافاأة نهاية خدمة املدعي يف الهيئة املدعى عليها يكون 
من تاريخ التحاقه بالعمل لديها اإىل تاريخ انتهاء خدمته« . من �ساأنه اأن يحدث 
غمو�ساً يف هذا املنطوق حالة كون املدعي مل يلتحق بداهة اإىل الهيئة اإل يف 
تاريخ لحق لإن�سائها وقد ميز احلكم �سراحًة يف اأ�سبابه بني التاريخ الذي عني 
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فيه املدعي باخلدمة والتاريخ الذي التحق فيه للعمل بالهيئة . 

وحيث اإن مناط التف�سري مو�سوع الطعن املاثل اإمنا ينح�سر يف حتديد التاريخ 
الذي ينبغي اأن يكون منطلقا ل�ستحقاق املدعي )امل�ستاأنف �سده( مكافاأة نهاية 

اخلدمة بالهيئة العامة ل�سوق املال .

7/14ق  رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  مطالعة  من  جالء  يف  يت�سح  وحيث 
املدعي  خدمة  نهاية  مكافاأة  ا�ستحقاق  تاريخ  ابتداًء  حددت  اإمنا  امل�ستاأنفة  اأن 
انطالقاً من تاريخ تطبيق لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال 
يف 2001/1/1م ومل تتم�سك قط باأي تاريخ غريه بينما اأ�سر املدعي )امل�ستاأنف 
اأيدته  وقد  1989/2/5م  تاريخ  من  بدءاًً  املكافاأة  تلك  ا�ستحقاقه  على  �سده( 
لهذه  ا�ستحقاقه  اأن  على  حكمها  اأ�سباب  يف  �سراحًة  ون�ست  ذلك  يف  املحكمة 
1989/2/5م  تاريخ  من  اأي  اخلدمة  يف  ق�ساها  التي  باملدة  يتعلق  اإمنا  املكافاأة 
اإىل تاريخ 2006/7/16م ومن ثم فاإن عبارة »لتكون من تاريخ التحاقه بالعمل 
لديها اإىل  تاريخ انتهاء خدمته« اإمنا يق�سد بها اأن �سنوات اخلدمة امل�ستحقة 
املدعي  التحاق  تاريخ  من  بدءاً  الفعلية  العمل  �سنوات  هي  اإمنا  املكافاأة  عنها 
بعمله يف 1989/2/5م وحتى تاريخ انتهاء خدمته يف 2006/7/16م وتعني لذلك 

اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء بالتف�سري املتقدم ذكره.

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم1 ل�سنة 8 ق �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2007/12/17 ، مج �سنة 2007-2008 �ض 192 (

------------------------------------
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�لمادة )181(

م�ساريف - م�ساريف تف�سري حكم - اإذا كان طالب التف�سري هو املحكوم 
�سده ، فاإن موؤدى ذلك اإلزامه م�ساريف الطلب :

ال�سادر   ، والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )181( املادة  تن�ض  وحيث 
اأن يطلبوا  » يجوز للخ�سوم  اأن :  ال�سلطاين رقم )2002/29م( على  باملر�سوم 
غمو�ض  من  منطوقه  يف  وقع  ما  تف�سري  احلكم  اأ�سدرت  التي  املحكمة  اإىل 
م الطلب بالأو�ساع املعتادة لرفع الدعوى ، ويعترب احلكم ال�سادر  واإبهام ، ويقدَّ
احلكم  على  ي�سري  ما  عليه  وي�سـري  ره  يف�سِّ الذي  للحكم  متمماً  بالتف�سري 

الأ�سلي من قواعد خا�سة بالطعن«.

وحيث يتبني من مطالعة احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 7/14ق مو�سوع طلب 
اأن  على  حكمها  اأ�سباب  يف  اأف�سحت  ولئن  اأ�سدرته  التي  الدائرة  اأن  التف�سري 
منطلق احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة اإمنا هو تاريخ 1989/2/5م اإل اأن اإم�ساكها 
عن ت�سمني منطوق حكمها ن�سا �سريحاً على التاريخ املذكور واقت�سارها على 
الن�ض باأن » احت�ساب مكافاأة نهاية خدمة املدعي يف الهيئة املدعى عليها يكون 
اأن  �ساأنه  من   .  « خدمته  انتهاء  تاريخ  اإىل  لديها  بالعمل  التحاقه  تاريخ  من 
يحدث غمو�ساً يف هذا املنطوق حالة كون املدعي مل يلتحق بداهة اإىل الهيئة 
التاريخ  بني  اأ�سبابه  يف  �سراحًة  احلكم  ميز  وقد  لإن�سائها  لحق  تاريخ  يف  اإل 

الذي عني فيه املدعي باخلدمة والتاريخ الذي التحق فيه للعمل بالهيئة . 

وحيث اإن مناط التف�سري مو�سوع الطعن املاثل اإمنا ينح�سر يف حتديد التاريخ 
الذي ينبغي اأن يكون منطلقا ل�ستحقاق املدعي )امل�ستاأنف �سده( مكافاأة نهاية 

اخلدمة بالهيئة العامة ل�سوق املال .
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7/14ق  رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  مطالعة  من  جالء  يف  يت�سح  وحيث 
املدعي  خدمة  نهاية  مكافاأة  ا�ستحقاق  تاريخ  ابتداًء  حددت  اإمنا  امل�ستاأنفة  اأن 
انطالقاً من تاريخ تطبيق لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال 
يف 2001/1/1م ومل تتم�سك قط باأي تاريخ غريه بينما اأ�سر املدعي )امل�ستاأنف 
اأيدته  وقد  1989/2/5م  تاريخ  من  بدءاًً  املكافاأة  تلك  ا�ستحقاقه  على  �سده( 
لهذه  ا�ستحقاقه  اأن  على  حكمها  اأ�سباب  يف  �سراحًة  ون�ست  ذلك  يف  املحكمة 
1989/2/5م  تاريخ  من  اأي  اخلدمة  يف  ق�ساها  التي  باملدة  يتعلق  اإمنا  املكافاأة 
اإىل تاريخ 2006/7/16م ومن ثم فاإن عبارة » لتكون من تاريخ التحاقه بالعمل 
لديها اإىل  تاريخ انتهاء خدمته » اإمنا يق�سد بها اأن �سنوات اخلدمة امل�ستحقة 
املدعي  التحاق  تاريخ  من  بدءاً  الفعلية  العمل  �سنوات  هي  اإمنا  املكافاأة  عنها 
بعمله يف 1989/2/5م وحتى تاريخ انتهاء خدمته يف 2006/7/16م وتعني لذلك 

اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء بالتف�سري املتقدم ذكره.

 ) حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 1 ل�سنة 8  ق �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2007/12/17 ، مج �سنة 2007-2008 �ض 192 ( 

------------------------------------

�لمادة )181(

حكم - تف�سري - القواعد املتعلقة بتف�سري الأحكام :
فتن�ض املادة )181( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم )2002/29( على اأنه:« يجوز للخ�سوم اأن يطلبوا اإىل املحكمة 
م  ويقدَّ واإبهام،  غمو�ض  من  منطوقه  يف  وقع  ما  تف�سري  احلكم  اأ�سدرت  التي 
بالتف�سيـر  ال�سادر  احلكم  ويعترب  الدعوى،  لرفع  املعتادة  بالأو�ساع  الطلب 
ره وي�سـري عليه ما ي�سري على احلكم الأ�سلي من  للحكـم الذي يف�سِّ متمماً 
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قواعد خا�سة بالطعن ».

وقد ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة على اأن طلب تف�سري احلكم ل يكون اإل بالن�سبة 
دون  به  املق�سي  ال�سيء  قوة  يحوز  الذي  فهو  الوارد يف منطوقه،  ق�سائه  اإىل 
اأ�سبابه اإل ما كان من هذه الأ�سباب مرتبطاً باملنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً 
جلزء منه ومكمل له، كما ل يكون هذا الطلب اإل عندما ي�سوب منطوق احلكم 
فيما  املحكمة  ق�سد  ل�ستجالء  والتف�سري  الإي�ساح  يقت�سي  اإبهام  اأو  غمو�ض 
غم�ض اأو اأبهم على اخل�سوم ابتغاء الوقوف على حقيقة املراد منه حتى يت�سنى 
بالتف�سري متمماً  ال�سادر  الق�سد، ويعد احلكم  يـتفق وهـذا  بـما  تنفيذ احلكم 
للحكم الذي يف�سره من جميع الوجوه ل ُحْكماً جديداً، ولذلك يلزم اأن يقف 
عند حد اإي�ساح ما اأبهم اأو غم�ض بالفعل بح�سب تقدير املحكمة ل ما التب�ض 
على ذوي ال�ساأن فهمه على الرغم من و�سوحه، وكل ذلك دون امل�سا�ض مبا ق�سى 
به احلكم حمل التف�سري �سواء باإجراء نق�ض اأم زيادة اأم تعديل فيه واإل كان يف 
ذلك اإخالل بقوة ال�سيء املق�سي به، وترتيبا على ذلك فاإن طلب التف�سري ل 
يكون لـه حمل اإذا تعلق باأ�سباب منفكة عن املنطوق اأو مبنطوق ل غمو�ض فيه 
ول اإبهام اأو اإذا ا�ستهدف تعديل ما ق�سى به احلكم بالزيادة اأو النق�ض اأو اإعادة 
هذه  يف  الف�سل  وجه  كان  اأياً  املو�سوعية  الطلبات  من  فيه  ف�سل  ما  مناق�سة 

الطلبات . 

الدائرة  حكم  منطوق  اأن  يتبني  املاثل  الطلب  حالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
البتدائية املوؤيد من قبل الدائرة ال�ستئنافية مبوجب احلكم املطلوب تف�سريه 
ال�سلبي  عليها  املدعى  الإدارية  اجلهة  قرار  �سحة  بعدم  اأوًل:  البند  يف  ق�سى 
بالمتناع عن تعوي�ض املدعي بقطعة اأر�ض ل�ستعمال �سياحي بذات موا�سفات 
ذلك  منطوق  جاء  وقد  اآثار،  من  ذلك  على  يرتتب  ما  مع  امل�سحوبة،  الأر�ض 
احلكم وا�سحا ل غمو�ض فيه ول اإبهام، اإذ اأن املحكمة حر�ست على �سمان حق 
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املدعي )طالب التف�سري( يف احل�سول على قطعة اأر�ض بديلة بذات موا�سفات 
هذه  به  ق�ست  ملا  وفقا  احلكم  تنفيذ  يكون  وبالتايل  منه،  امل�سحوبة  الأر�ض 
املحكمة، اأما اإذا ن�ساأ خالف يف هذا التنفيذ فال يعني ذلك اأن منطوق احلكم قد 

�سابه غمو�ض مما يطلب تف�سريه رغم و�سوحه.  

م�ساحتها  تبلغ  امل�سحوبة  الأر�ض  قطعة  اأن  الأوراق  من  الثابت  اإن  وحيث 
وكانت  مربعا،  مرتا  واأربعون  واأربعة  ومائتان  األفا  ع�سر  اأربعة  )14244م2( 
التف�سري  لطالب  خ�س�ست  وقد  عليها،  فندق  لإقامة  ال�سياحي  بال�ستعمال 
بتاريخ 1993/10/24م  له  املوجهة  الر�سالة  يتبني من  النتفاع ح�سبما  بنظام 
والتي ت�سمنت بيان مبلغ الر�سوم التي دفعها واأنه مل يتم ت�سليمه �سند امللكية 
الأر�ض  ا�ستغالل  ل�سمان  وذلك  القطعة  بناء  اكتمال  �سهادة  اإح�سار  بعد  اإل 
يف الغر�ض املخ�س�ض لها، وهو على خالف النظام املعمول به يف حال متليك 
الأر�ض املمنوحة، وقد قامت وزارة الإ�سكان بتنفيذ حكم الدائرة ال�ستئنافية 
بذات  الربميي  ولية  يف  بديلة  اأر�ض  التف�سري  طالب  مبنح  وذلك  اإليه  امل�سار 
نفذت  قد  بذلك  الوزارة  فتكون  النتفاع،  حق  وبنظام  وال�ستعمال  امل�ساحة 
اأن يبقى حق طالب التف�سري يف متلك  احلكم وفقا ملا ق�ست به املحكمة، على 
الأر�ض البديلة قائما بعد اكتمال بنائها وفقا ل�سروط الأر�ض امل�سحوبة منه .

وحيث اإنه يت�سح يف �سوء ما تقدم اأن احلكم املطلوب تف�سريه جاء وا�سحا يف 
منطوقه واأ�سبابه ول ي�سوبه اأي اإبهام اأو غمو�ض، الأمر الذي يكون معه طلب 
التف�سري املاثل غري قائم على اأ�سا�ض �سحيح من الواقع والقانون مما يتعني 

معه الق�ساء برف�سه مو�سوعا .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 548 ل�سنة 11 ق . �ض 
�ل�سادر بجل�سة 2012/1/16 ، مج �سنة 2011-2012 �ض229(
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------------------------------------

�لمادة )181(

ومن حيث اإن املادة )181( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية 
تن�س على اأنه : » يجوز للخ�سوم اأن يطلبوا اإىل املحكمة التي اأ�سدرت 
الطلب  ويقيد  واإبهام  غمو�س  من  منطوقه  يف  وقع  ما  تف�سري  احلكم 
بالتف�سري  ال�سادر  احلكم  ويعترب   ، الدعوى  لرفع  املعتادة  بالأو�ساع 
متممًا للحكم الذي يف�سره وي�سري عليه ما ي�سري على احلكم الأ�سلي 

من قواعد خا�سة بالطعن«. 
ومن حيث اإنه من املبادئ امل�ستقرة يف الق�ساء اأن طلب تف�سري احلكم ل يكون 
ال�سيء  حجية  يحوز  الذي  فهو  منطوقه  يف  الوارد  ق�سائه  اإىل  بالن�سبة  اإل 
ارتباطاً  املق�سى به اأو قوته دون اأ�سبابه اإل ما كان من هذه الأ�سباب مرتبطاً 
جوهرياً ومكوناً جلزء منه مكماًل له ، كما ل يكون اإل حيث يلحق هذا املنطوق 
اأو ي�سوبه غمو�ض اأو اإبهام يقت�سي الإي�ساح والتف�سري ل�ستجالء ق�سد املحكمة 
فيما غم�ض اأو اأبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة املراد منه حتى يت�سنى تنفيذ 
احلكم مبا يتفق وهذا الق�سد ، ويعترب احلكم ال�سادر بالتف�سري متمماً للحكم 
الذي يف�سره من جميع الوجوه ل حكماً جديداً ولذلك يلزم اأن يقف عند حد 
اإي�ساح ما اأبهم اأو غم�ض بالفعل بح�سب تقدير املحكمة ل ما التب�ض على ذوي 
ال�ساأن فهمه على الرغم من و�سوحه وكل ذلك دون امل�سا�ض مبا ق�سى به احلكم 
ال�سيء  بقوة  اإخالًل  ذلك  كان  واإل  تعديل  اأو  زيادة  اأو  بنق�ض  التف�سري  حمل 
املق�سي به ، والتزاماً بهذه القواعد ويف نطاقها يتحدد مو�سوع طلب التف�سري 
فال يكون له حمل اإذا تعلق باأ�سباب منفكة عن املنطوق اأو مبنطوق ل غمو�ض 
فيه ول اإبهام اأو اإذا ا�ستهدف تعديل ما ق�سى به احلكم بالزيادة اأو النق�ض ولو 
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كان ق�ساوؤها خاطئاً اأو اإذا ق�سد اإىل اإعادة مناق�سة ما ف�سل فيه من الطلبات 
املو�سوعية اأياً كان وجه الف�سل يف هذه الطلبات .

من حيث اإن الأمر ينجلي عن خالف بني مقدم الطلب وال�سركة املدعى عليها 
يف كيفية احت�ساب م�ستحقاته تنفيذاً للحكم حمل طلب التف�سري .

ومن حيث اإن ال�سركة املقدم طلب التف�سري يف مواجهتها قدمت مذكرة بجل�سة 
2010/10/11م اأفادت بها اأنها نفذت حكم الدائرة ال�ستئنافية ال�سادر بجل�سة 
2010/1/18م يف ال�ستئناف حمل طلب التف�سري بت�سكني طالب التف�سري على 
�سنوية  اأ�سا�سي )894(ر.ع وعالوة  براتب  الدرجة اخلام�سة  وظيفة خبري من 
)30( ر.ع وبدل كهرباء )30( ر.ع وبدل مياه )30( ر.ع وبدل �سكن )350( مع 
احتفاظه مبكافاأة نهاية اخلدمة بذات و�سفها ، وتاأ�سي�ساً على ذلك اأ�سبح طالب 
التف�سري م�ستحقاً مبلغاً مقداره )12.892.08( اثنا ع�سر األف وثمامنائة واثنني 
وت�سعون رياًل وثمان بي�سة ، وقدمت امل�ستندات املت�سمنة العملية املحا�سبية ، 
كما قدمت �سيكاً با�سم طالب التف�سري مت�سمناً املبلغ ال�سالف ذكره مت عر�سه 
على مقدم الطلب الذي رده اإىل وكيل ال�سركة فاأودع �سورة �سوئية منه ملف 
الطلب ، وعقب طالب التف�سري مبذكرة اأودعها يف 2010/11/1م طالباً ت�سوية 
اأغفلتها  عالوات  بع�ض  واحت�ساب  الرابعة  الدرجة  على  باعتباره  م�ستحقاته 

ال�سركة يف ح�سابها واأنه بذلك ي�ستحق مبلغ مقداره )54.481 ر.ع( . 

التف�سري  ت�سوية م�ستحقات طالب  يفيد  ال�سركة قدم ما  اإن وكيل  ومن حيث 
القانوين  املركز  يف  معه  املت�ساوين  لأقرانه  مت  مبا  واأ�سوة  للحكم  تنفيذاً 
تطالبه  ال�سركة  كانت  اأن  بعد  ر.ع   )12.892.08( مقداره  مبلغاً  با�ستحقاقه 
بالوفاء لها مببلغ )1390.910(ر.ع بينما عاد الطالب وطبقاً لطلباته النهائية 
النحو  التف�سري على هذا  فاإن طلب   ، ر.ع(  ال�سركة مببلغ )54.481  مبطالبة 
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يكون متعلقاً ب�ساأن من �سوؤون تنفيذ احلكم .

اإن الثابت من مطالعة منطوق احلكم املطلوب تف�سريه والأ�سباب  ومن حيث 
الواردة به واملرتبطة باملنطوق ارتباطاً جوهرياً واملكملة له جاء وا�سحاً و�سوحاً 
تاماً ل غمو�ض فيه ول اإبهام ، ومل ي�سر طالب التف�سري اإىل وجود غمو�ض اأو 

اإبهام فيه ، الأمر الذي يتعني معه الق�ساء برف�ض طلب التف�سري .

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �لإ�ستئناف رقم 170 ل�سنة  10  ق . �ض 
�ل�سادر بجل�سة 2010/11/8 ، مج �سنة 2010-2011 �ض75(

------------------------------------

�لمادة )181(

حكم - تف�سريه - طلبات تف�سري الأحكام مردها اإىل قانون الإجراءات 
املدنية والتجارية ، فيما ل يتعار�س مع طبيعة اخل�سومة الإدارية :

وحيث اإن املادة )181( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية تن�ض على اأنه 
:« يجوز للخ�سوم اأن يطلبوا اإىل املحكمة التي اأ�سدرت احلكم تف�سري ما وقع 
يف منطوقه من غمو�ض واإبهام ويقدم الطلب بالأو�ساع املعتادة لرفع الدعوى 
ويعترب احلكم ال�سادر بالتف�سري متمما للحكم الذي يف�سره وي�سري عليه ما 

ي�سري على احلكم الأ�سلي من قواعد خا�سة بالطعن ».

وحيث يبني من مطالعة احلكم ال�سئنايف مو�سوع طلب التف�سري ومن اأ�سبابه 
املرتبطة مبنطوقه ارتباطها جوهريا واملكونة جزء منه مكماًل له اأن ق�ساءها 
املطعون  القرار  �سحة  عدم   »: من  به  ق�سى  فيما  البتدائي  احلكم  بتاأييد 
فيه ال�سادر باإبرام العقد )عقد انتفاع بجزء من حديقة لإقامة مطعم ( مع 
مايرتتب على ذلك من اآثار واأخ�سها بطالن العقد املربم مبوجب هذا القرار 
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واعتباره كاأن مل يكن ». فاإن ذلك الق�ساء اإمنا بني على اأ�سا�ض اأن الأر�ض حمل 
التعاقد هي من الأموال العامة واإن اخت�سا�ض الرتخي�ض بالنتفاع بجزء من 
ذلك املال اإمنا يعود اإىل الوزير امل�سرف على وزارة املالية اأو من يفو�سه ومن ثم 
يكون قرار وزارة البلديات الإقليمية ومواد املياه باملوافقة على الرتباط بهذا 

التعاقد واإبرامه �سادرا من غري خمت�ض وخمالفا للقانون.

بقاعدة  عليها  املدعي  الإدارة  جهة  اإخالل  معاينة  على  اقت�سر  اإمنا  التف�سري 
اإجرائية تتعلق بال�سلطة املخت�سة بالرتخي�ض يف النتفاع بجزء من املال العام 
ومن ثم فاإنه من مقت�سى تنفيذ ذلك احلكم اأن تتوىل الإدارة ذاتها ت�سحيح 
اإجراءات تعاقدها وباإمتام الت�سحيح على النحو الذي يقت�سيه القانون تكون 
جهة الإدارة قد األتزمت بالتنفيذ ولي�ض ثمة بعد ذلك ما يربر اإزالة ما �سبقت 

اإقامته من بناء .

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 91 ل�سنة 9  ق �ل�سادر بجل�سة 
2009/4/6 ، مج �سنة 2008-2009 �ض326(

------------------------------------

�لمادة )181(

- تف�سري منطوق حكم - عدم حتديد منطلق ا�ستحقاق مكافاأة نهاية 
اخلدمة - قبول طلب التف�سري :

اأ�سباب  التف�سري فى  اأ�سدرت احلكم مو�سوع طلب  التى  الدائرة  اأف�سحت  لأن 
اإل  تاريخ 1989/2/5م  اإمنا هو  اإحت�ساب مكافاأه اخلمة  اأن منطق  حكمها على 
املذكور  التاريخ  على  �سريحا  ن�سا  حكمها  منطوق  ت�سمني  عن  اإم�ساكها  اأن 
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واإقت�سارها على الن�ض باأن ) اإحت�ساب مكافاأة نهاية خدمة املدعى فى الهيئة 
املدعى عليها يكون من تاريخ اإلتحاقه بالعمل لديها اإىل تاريخ اإنتهاء خدمته( 
من �ساأنه اأن يحدث غمو�سا فى هذا املنطوق حالة كون املدعى مل يلتحق بداهة 
بالهية اإل فى تاريخ لحق لإن�سائها ، وقد ميز احلكم �سراحة فى اأ�سبابه بني 
للعمل  فيه  اإلتحق  الذى  والتاريخ  باخلدمة  املدعى  فيه  عني  الذى  التاريخ 
التاريخ  املاثل ينح�سر فى حتديد  التف�سري مو�سوع الطعن  بالهيئه - مناط 
الذى ينبغى اأن يكون منطلقا لإ�ستحقاق املدعى )امل�ستاأنف �سده( مكافاأة نهاية 

اخلدمة الهيئة العامة ل�سوق املال - موؤدى ذلك قبول تف�سري احلكم .

ال�سادر   ، والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )181( املادة  تن�ض  وحيث 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29م( على اأن : » يجوز للخ�سوم اأن يطلبوا اإىل 
املحكمة التي اأ�سدرت احلكم تف�سري ما وقع يف منطوقه من غمو�ض واإبهام ، 
م الطلب بالأو�ساع املعتادة لرفع الدعوى ، ويعترب احلكم ال�سادربالتف�سري  ويقدَّ
الأ�سلي من  ره وي�سـري عليه ما ي�سري على احلكم  الذي يف�سِّ للحكم  متمماً 

قواعد خا�سة بالطعن«.

وحيث يتبني من مطالعة احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 7/14ق مو�سوع طلب 
اأن  على  حكمها  اأ�سباب  يف  اأف�سحت  ولئن  اأ�سدرته  التي  الدائرة  اأن  التف�سري 
منطلق احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة اإمنا هو تاريخ 1989/2/5م اإل اأن اإم�ساكها 
عن ت�سمني منطوق حكمها ن�سا �سريحاً على التاريخ املذكور واقت�سارها على 
الن�ض باأن » احت�ساب مكافاأة نهاية خدمة املدعي يف الهيئة املدعى عليها يكون 
اأن  �ساأنه  من   .  « خدمته  انتهاء  تاريخ  اإىل  لديها  بالعمل  التحاقه  تاريخ  من 
يحدث غمو�ساً يف هذا املنطوق حالة كون املدعي مل يلتحق بداهة اإىل الهيئة 
التاريخ  بني  اأ�سبابه  يف  �سراحًة  احلكم  ميز  وقد  لإن�سائها  لحق  تاريخ  يف  اإل 

الذي عني فيه املدعي باخلدمة والتاريخ الذي التحق فيه للعمل بالهيئة . 
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وحيث اإن مناط التف�سري مو�سوع الطعن املاثل اإمنا ينح�سر يف حتديد التاريخ 
الذي ينبغي اأن يكون منطلقا ل�ستحقاق املدعي )امل�ستاأنف �سده( مكافاأة نهاية 

اخلدمة بالهيئة العامة ل�سوق املال .

7/14ق  رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  مطالعة  من  جالء  يف  يت�سح  وحيث 
املدعي  خدمة  نهاية  مكافاأة  ا�ستحقاق  تاريخ  ابتداًء  حددت  اإمنا  امل�ستاأنفة  اأن 
انطالقاً من تاريخ تطبيق لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العامة ل�سوق املال 
يف 2001/1/1م ومل تتم�سك قط باأي تاريخ غريه بينما اأ�سر املدعي )امل�ستاأنف 
اأيدته  وقد  1989/2/5م  تاريخ  من  بدءاًً  املكافاأة  تلك  ا�ستحقاقه  على  �سده( 
لهذه  ا�ستحقاقه  اأن  على  حكمها  اأ�سباب  يف  �سراحًة  ون�ست  ذلك  يف  املحكمة 
1989/2/5م  تاريخ  من  اأي  اخلدمة  يف  ق�ساها  التي  باملدة  يتعلق  اإمنا  املكافاأة 
اإىل تاريخ 2006/7/16م ومن ثم فاإن عبارة » لتكون من تاريخ التحاقه بالعمل 
لديها اإىل  تاريخ انتهاء خدمته » اإمنا يق�سد بها اأن �سنوات اخلدمة امل�ستحقة 
املدعي  التحاق  تاريخ  من  بدءاً  الفعلية  العمل  �سنوات  هي  اإمنا  املكافاأة  عنها 
بعمله يف 1989/2/5م وحتى تاريخ انتهاء خدمته يف 2006/7/16م وتعني لذلك 

اإلغاء احلكم امل�ستاأنف والق�ساء بالتف�سري املتقدم ذكره .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم  1 ل�سنة 8  ق �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2007/12/17 ، مج �سنة 2007-2008 �ض 192 (

------------------------------------

�لمادة )181(

 - تف�سري حكم - اإخت�سا�س املحكمة به - نطاقه :
تقام  التى  التف�سري  بنظر دعاوى  اإخت�سا�سها  املحكمة على  جرى ق�ساء هذه 
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. كما جرى على  اأمامها  املرفوعة  الطعون  اأحكام فى  ملا ت�سدره من  بالن�سبة 
اأن طلب تف�سري احلكم ل يكون بالن�سبة اإىل ق�سائه الوارد فى منطوقه ، فهو 
الذى يحوز حجية ال�سىء املق�سى به اأو قوته دون اأ�سبابه ، اإل ما كان من هذه 
الأ�سباب مرتبطا باملنطوق اإرتباطا جوهريا ومكونا جلزء منه مكمال له ، كما 
ليكون اإل حيث يلحق بهذا املنطوق اإبهام اأو ي�سوبه غمو�ض يقت�سى الإي�ساح 
الوقوف على  اإبتغاء  اأبهم  اأو  والتف�سري لإ�ستجالء ق�سد املحكمة فيما غم�ض 
حقيقة املراد منه ، وذلك كله بح�سب تقدير املحكمة ، ل ما  اإلتب�ض على ذوى 
ال�سان فهمه رغم و�سوحه وجالئه ، وكل ذلك دون امل�سا�ض مباق�سى به احلكم 
ال�سىء  بقوة  اإخالل  ذلك  واإل عد   ، تعديل  اأو  زيادة  اأو  بنق�ض  التف�سري  حمل 
احلكم  به  ماق�سى  اأ�سا�ض  على  التف�سري  دعوى  اإ�ستظهار  يتعني   - به  املق�سى 
اإىل  التجاوز  دون   ، والقانون  الواقع  فى  ثمة وجه  كان  اإن   ، تف�سريه  املطلوب 

تعديل ماق�سى به .

ومن حيث ن�ض املادة )181( من املر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29( باإ�سدار 
قانون الإجراءات املدنية والتجارية تن�ض على اأن » يجوز للخ�سوم اأن يطلبوا 
اأو  تف�سري ما وقع يف منطوقه من غمو�ض  اأ�سدرت احلكم  التي  املحكمة  اإىل 
اإبهام ، ويقدم الطلب بالأو�ساع املعتادة لرفع الدعوى ، ويعترب احلكم ال�سادر 
احلكم  على  ي�سرى  ما  عليه  وي�سرى  يف�سره  الذي  للحكم  متمما  بالتف�سري 
على  املحكمة  هذه  ق�ساء  جرى  وقد   ، بالطعن«  خا�سة  قواعد  من  الأ�سلي 
اخت�سا�سها بنظر دعاوى التف�سري التي تقام بالن�سبة ملا ت�سدره من اأحكام يف 
الطعون املرفوعة اأمامها . كما جرى على اأن طلب تف�سري احلكم ل يكون اإل 
بالن�سبة اإىل ق�سائه الوارد يف منطوقة ، فهو الذي يحوز حجية ال�سيء املق�سي 
به اأو قوته دون اأ�سبابه ، اإل ما كان من هذه الأ�سباب مرتبطا باملنطوق ارتباطا 
جوهريا ومكونا جلزء منه مكمال له كما ل يكون اإل حيث يلحق بهذا املنطوق 
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اإبهام اأو  ي�سوبه غمو�ض يقت�سى الإي�ساح والتف�سري ل�ستجالء ق�سد املحكمة 
فيما غم�ض اأو اأبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة املراد منه ، وذلك كله بح�سب 
تقدير املحكمة ، ل ما التب�ض على ذوى ال�ساأن فهمه رغم و�سوحه وجالئه ، وكل 
ذلك دون امل�سا�ض مبا ق�سى به احلكم حمل التف�سري بنق�ض اأو زيادة اأو تعديل، 
يتعني  ذلك  على  وبالرتتيب   . به  املق�سي  ال�سيء  بقوة  اإخالل  ذلك  عد  واإل 
ا�ستظهار دعوى التف�سري على اأ�سا�ض ما ق�سى به احلكم املطلوب تف�سريه ، اإن 
كان ثمة وجه يف الواقع والقانون لذلك ، دون التجاوز اإىل تعديل ما ق�سى به .

يف   )2001/3( رقم  الوزاري  القرار  نظمها  قد  الدعاوى  ر�سوم  اإن  حيث  ومن 
الـمادة )1( منه بفقراتها )اأ ، ب،ج( فاإن هذا الر�سم واإن كان يعد اأحد عنا�سر 
م�ساريف الدعوى ، اإل اأن امل�ساريف اأعم من ذلك واأ�سمل واإنه ولئن كان قانون 
فاإنه   ، امل�ساريف  �ساأن  يف  خا�سة  ن�سو�ض  من  اأحكامه  خلت  قد  املحكمة  هذه 
قانون   يف  اأحكام  من  ب�ساأنها  ورد  ما  اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  الرجوع  من  لمنا�ض 
خا�ض  بف�سل  الدعوى  م�ساريف  خ�ض  والذي  والتجارية  املدنية  الإجراءات 
�سملت   )189 اإىل   183( من  املواد  يف  اأحكامها  تناول  حيث  الثالث  الف�سل  هو 
منها  التظلم  واإجراءات  تقديرها  اأوامر  و  امل�ساريف  بهذه  املتحمل  حتديد 
الذي  احلكم  اإ�سدار  عند  املحكمة  على  »يجب  اأن  على   )183( املادة  فق�ست   ،
تنتهي به اخل�سومة اأمامها اأن حتكم من تلقاء نف�سها يف م�ساريف الدعوى ، 
ويحكم بها عن اخل�سوم املحكوم عليه فيها .........« . وجاء الن�ض على هذا 
النحو خاليا من الإ�سارة اإىل مقابل اأتعاب املحاماة وما اإذا كانت تدخل �سمن 
امل�ساريف من عدمه ،وذلك على غري ما �سار عليه القانون املقارن من اإدخال 
مقابل اأتعاب املحاماة �سمن م�ساريف الدعوى ، وهذا ما اأثار اللب�ض والغمو�ض 
يف فهم املق�سود من منطوقه احلكم بامل�ساريف وعدم  الن�ض على مقابل اأتعاب 
عليه  يجرى  ما  اإىل  الرجوع  من  منا�ض  فال  الن�ض  غياب  واإزاء   ، املحاماة 
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ق�ساء هذه املحكمة من اأن امل�ساريف اأعم واأ�سمل من الر�سوم، فهي واإن كانت 
ينفقه اخل�سوم من نفقات لزمة  ، كافة ما  الدعوى  ر�سوم  اإىل جانب  ت�سمل 
لرفع الدعوى و�سريها حتى �سدور احلكم فيها ، كم�ساريف اأتعاب اخلرباء ، 
وم�ساريف ال�سهود ، وم�ساريف انتقال املحكمة اإذا ا�ستلزم الأمر ذلك ، اإل اأن 
مقابل اأتعاب املحاماة لتدخل �سمن م�ساريف الدعوى ، ولو اأراد امل�سرع غري 
ذلك لن�ض عليها �سراحة كما هو يف القانون املقارن وبالتايل يتعني للحكم بها 

اأن يطلبها اخل�سم يف الدعوى .

ومن حيث اإنه تطبيق ما تقدم على طلب التف�سري املاثل فاإن الثابت اأن املحكمة 
يف الدائرة البتدائية ق�ست للمدعية مبائة ريال عماين اأتعاب حماماة ، وعليه 
يكون طلب التف�سري من�سبا على اأتعاب حماماة �سابقة التقدير ، الأمر الذي 
يتعني معه اأن تكون امل�ساريف املق�سي بها يف احلكم ال�ستئنايف �ساملة مقابل 
اأتعاب املحاماة التي ق�ست بها الدائرة البتدائية وهو ما تق�سى به املحكمة يف 
الطلب حمل التف�سري ، وبذلك تكون املحكمة قد اأزالت ما �ساب منطوق احلكم 
ب�ساأن امل�ساريف من غمو�ض وما اأثاره من لب�ض ويكون طلب التف�سري على هذا 

النحو قد قام على �سند من القانون.

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم281 ل�سنة 8 ق �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2008/4/28 ، مج �سنة 2007-2008 �ض 424 (

------------------------------------

�لمادة )181( 

- حكم ــ  تف�سري ــ القواعد املتعلقة بتف�سري الأحكام:
فتن�ض املادة )181( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم 
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ال�سلطاين رقم )2002/29( على اأنه:« يجوز للخ�سوم اأن يطلبوا اإىل املحكمة 
م  ويقدَّ واإبهام،  غمو�ض  من  منطوقه  يف  وقع  ما  تف�سري  احلكم  اأ�سدرت  التي 
بالتف�سيـر  ال�سادر  احلكم  ويعترب  الدعوى،  لرفع  املعتادة  بالأو�ساع  الطلب 
ره وي�سـري عليه ما ي�سري على احلكم الأ�سلي من  للحكـم الذي يف�سِّ متمماً 

قواعد خا�سة بالطعن«.

وقد ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة على اأن طلب تف�سري احلكم ل يكون اإل بالن�سبة 
دون  به  املق�سي  ال�سيء  قوة  يحوز  الذي  فهو  الوارد يف منطوقه،  ق�سائه  اإىل 
اأ�سبابه اإل ما كان من هذه الأ�سباب مرتبطاً باملنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً 
جلزء منه ومكمل له، كما ل يكون هذا الطلب اإل عندما ي�سوب منطوق احلكم 
فيما  املحكمة  ق�سد  ل�ستجالء  والتف�سري  الإي�ساح  يقت�سي  اإبهام  اأو  غمو�ض 
غم�ض اأو اأبهم على اخل�سوم ابتغاء الوقوف على حقيقة املراد منه حتى يت�سنى 
بالتف�سري متمماً  ال�سادر  الق�سد، ويعد احلكم  يـتفق وهـذا  بـما  تنفيذ احلكم 
للحكم الذي يف�سره من جميع الوجوه ل ُحْكماً جديداً، ولذلك يلزم اأن يقف 
عند حد اإي�ساح ما اأبهم اأو غم�ض بالفعل بح�سب تقدير املحكمة ل ما التب�ض 
على ذوي ال�ساأن فهمه على الرغم من و�سوحه، وكل ذلك دون امل�سا�ض مبا ق�سى 
به احلكم حمل التف�سري �سواء باإجراء نق�ض اأم زيادة اأم تعديل فيه واإل كان يف 
ذلك اإخالل بقوة ال�سيء املق�سي به، وترتيبا على ذلك فاإن طلب التف�سري ل 
يكون لـه حمل اإذا تعلق باأ�سباب منفكة عن املنطوق اأو مبنطوق ل غمو�ض فيه 
ول اإبهام اأو اإذا ا�ستهدف تعديل ما ق�سى به احلكم بالزيادة اأو النق�ض اأو اإعادة 
هذه  يف  الف�سل  وجه  كان  اأياً  املو�سوعية  الطلبات  من  فيه  ف�سل  ما  مناق�سة 

الطلبات . 

الدائرة  حكم  منطوق  اأن  يتبني  املاثل  الطلب  حالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
البتدائية املوؤيد من قبل الدائرة ال�ستئنافية مبوجب احلكم املطلوب تف�سريه 
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ال�سلبي  عليها  املدعى  الإدارية  اجلهة  قرار  �سحة  بعدم  اأوًل:  البند  يف  ق�سى 
بالمتناع عن تعوي�ض املدعي بقطعة اأر�ض ل�ستعمال �سياحي بذات موا�سفات 
ذلك  منطوق  جاء  وقد  اآثار،  من  ذلك  على  يرتتب  ما  مع  امل�سحوبة،  الأر�ض 
احلكم وا�سحا ل غمو�ض فيه ول اإبهام، اإذ اأن املحكمة حر�ست على �سمان حق 
املدعي )طالب التف�سري( يف احل�سول على قطعة اأر�ض بديلة بذات موا�سفات 
هذه  به  ق�ست  ملا  وفقا  احلكم  تنفيذ  يكون  وبالتايل  منه،  امل�سحوبة  الأر�ض 
املحكمة، اأما اإذا ن�ساأ خالف يف هذا التنفيذ فال يعني ذلك اأن منطوق احلكم قد 

�سابه غمو�ض مما يطلب تف�سريه رغم و�سوحه.  

م�ساحتها  تبلغ  امل�سحوبة  الأر�ض  قطعة  اأن  الأوراق  من  الثابت  اإن  وحيث 
وكانت  مربعا،  مرتا  واأربعون  واأربعة  ومائتان  األفا  ع�سر  اأربعة  )14244م2( 
التف�سري  لطالب  خ�س�ست  وقد  عليها،  فندق  لإقامة  ال�سياحي  بال�ستعمال 
بتاريخ 1993/10/24م  له  املوجهة  الر�سالة  يتبني من  النتفاع ح�سبما  بنظام 
والتي ت�سمنت بيان مبلغ الر�سوم التي دفعها واأنه مل يتم ت�سليمه �سند امللكية 
الأر�ض  ا�ستغالل  ل�سمان  وذلك  القطعة  بناء  اكتمال  �سهادة  اإح�سار  بعد  اإل 
يف الغر�ض املخ�س�ض لها، وهو على خالف النظام املعمول به يف حال متليك 
الأر�ض املمنوحة، وقد قامت وزارة الإ�سكان بتنفيذ حكم الدائرة ال�ستئنافية 
بذات  الربميي  ولية  يف  بديلة  اأر�ض  التف�سري  طالب  مبنح  وذلك  اإليه  امل�سار 
نفذت  قد  بذلك  الوزارة  فتكون  النتفاع،  حق  وبنظام  وال�ستعمال  امل�ساحة 
اأن يبقى حق طالب التف�سري يف متلك  احلكم وفقا ملا ق�ست به املحكمة، على 
الأر�ض البديلة قائما بعد اكتمال بنائها وفقا ل�سروط الأر�ض امل�سحوبة منه .

وحيث اإنه يت�سح يف �سوء ما تقدم اأن احلكم املطلوب تف�سريه جاء وا�سحا يف 
منطوقه واأ�سبابه ول ي�سوبه اأي اإبهام اأو غمو�ض، الأمر الذي يكون معه طلب 
التف�سري املاثل غري قائم على اأ�سا�ض �سحيح من الواقع والقانون مما يتعني 
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معه الق�ساء برف�سه مو�سوعا .

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�رى فى �لإ�ستئناف رقم 548 ل�سنة )11( ق.�ض 
�ل�سادر بجل�سة 2012/1/16م ، مج 2012/2011 �ض 229(

------------------------------------

�لمادة )181(

تن�س املادة )181( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر 
اأن  اأنه: »يجوز للخ�سوم  ال�سلطاين رقم )2002/29( على  باملر�سوم 
اأ�سدرت احلكم تف�سري ما وقع يف منطوقه  التي  اإىل املحكمة  يطلبوا 
الدعوى،  لرفع  املعتادة  بالأو�ساع  الطلب  م  ويقدَّ واإبهام،  غمو�س  من 
ره وي�سـري  ويعترب احلكم ال�سادر بالتف�سيـر متممًا للحكـم الذي يف�سِّ

عليه ما ي�سري على احلكم الأ�سلي من قواعد خا�سة بالطعن«.
وقد ا�ستقر ق�ساء هذه املحكمة على اأن طلب تف�سري احلكم ل يكون اإل بالن�سبة 
دون  به  املق�سي  ال�سيء  قوة  يحوز  الذي  فهو  الوارد يف منطوقه،  ق�سائه  اإىل 
اأ�سبابه اإل ما كان من هذه الأ�سباب مرتبطاً باملنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً 
منطوق  ي�سوب  عندما  اإل  الطلب  هذا  يكون  ل  كما  له،  ومكماًل  منه  جلزء 
احلكم غمو�ض اأو اإبهام يقت�سي الإي�ساح والتف�سري ل�ستجالء ق�سد املحكمة 
فيما غم�ض اأو اأبهم على اخل�سوم ابتغاء الوقوف على حقيقة املراد منه حتى 
يـتفق وهـذا الق�سد، ويعد احلكم ال�سادر بالتف�سري  بـما  يت�سنى تنفيذ احلكم 
ُحْكماً جديداً، ولذلك يلزم  للحكم الذي يف�سره من جميع الوجوه ل  متمماً 
اأن يقف عند حد اإي�ساح ما اأبهم اأو غم�ض بالفعل بح�سب تقدير املحكمة ل ما 
التب�ض على ذوي ال�ساأن فهمه على الرغم من و�سوحه ، وكل ذلك دون امل�سا�ض 
مبا ق�سى به احلكم حمل التف�سري �سواء باإجراء نق�ض اأم زيادة اأم تعديل فيه 
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واإل كان يف ذلك اإخالل بقوة ال�سيء املق�سي به، وترتيبا على ذلك فاإن طلب 
التف�سري ل يكون لـه حمل اإذا تعلق باأ�سباب منفكة عن املنطوق اأو مبنطوق ل 
اأو  بالزيادة  به احلكم  ما ق�سى  تعديل  ا�ستهدف  اإذا  اأو  اإبهام  ول  فيه  غمو�ض 
كان وجه  اأياً  املو�سوعية  الطلبات  اإعادة مناق�سة ما ف�سل فيه من  اأو  النق�ض 

الف�سل يف هذه الطلبات . 
الدائرة  حكم  منطوق  اأن  يتبني  املاثل  الطلب  حالة  على  تقدم  ما  وبتطبيق 
البتدائية املوؤيد من قبل الدائرة ال�ستئنافية مبوجب احلكم املطلوب تف�سريه 
الوظيفي  امل�سمى  تغيري  عن  بالمتناع  ال�سلبي  القرار  �سحة  بعدم  ق�سى   ،
للمدعية اإىل وظيفة من�سقة ، وقد جاء منطوق ذلك احلكم وا�سحا ل غمو�ض 
فيه ول اإبهام ، اإذ اأن املحكمة ارتاأت اأن ا�ستمرارية ندب املذكورة للقيام باأعباء 
قانونية  حالة  اأوجد  �سنوات  ثماين  تناهز  فرتة  طيلة  اإدارية  من�سقة  وظيفة 
�سدها  امل�ستاأنف  �سغل  اإىل  الإدارة  جهة  اإرادة  ان�سراف  يف  متثلت  وواقعية 
، لذلك  لوظيفة من�سقة ب�سفة دائمة وهو ما يعد يف حقيقته نقل نوعي لها 
فاإن مقت�سى تنفيذ هذا احلكم هو اأن ت�سدر الوزارة املدعى عليها قرارا بتغيري 
تاريخ   اأما  احلكم،  ذلك  �سدور  تاريخ  من  اعتبارا  للمدعية  الوظيفي  امل�سمى 
له يف  اأثر  وبالتايل ل  ل�سغل وظيفة من�سقة  ندبها  بداية  2003/11/12م فهو 

تنفيذ احلكم امل�سار اإليه. 
وحيث اإنه يت�سح يف �سوء ما تقدم اأن احلكم املطلوب تف�سريه جاء وا�سحا يف 
منطوقه واأ�سبابه ول ي�سوبه اأي اإبهام اأو غمو�ض، الأمر الذي يكون معه طلب 
التف�سري املاثل غري قائم على اأ�سا�ض �سحيح من الواقع والقانون مما يتعني 

معه الق�ساء برف�سه مو�سوعا .

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�رى فى �لإ�ستئناف رقم 109 ل�سنة 12 ق.�ض �ل�سادر 
بجل�سة 2012/3/19م ، مج 2012/2011 �ض 352(
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�لمادة )203(

- حكم - الطعن فيه - الأ�سل عدم جواز الطعن فى الأحكام ال�سادرة 
اأثناء �سري الدعوى والتى ل تنتهى بها اخل�سومة - احلالت امل�ستثناة 

من ذلك 
ال�سـادر  والتجارية  املدنيـة  الإجراءات  قانون  من   )203( املادة  اإن  حيث  ومن 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29 تن�ض على اأن : » ل يجوز الطعن يف الأحكام 
التي ت�سدر اأثناء �سري الدعوى ول تنتهي بها اخل�سومة اإل بعد �سدور احلكم 
ال�سادرة  وامل�ستعجلة  الوقتية  الأحكام  املنهي للخ�سومة كلها وذلك فيما عدا 
بعدم  ال�سادرة  والأحكام  اجلربي  للتنفيذ  القابلة  والأحكام  الدعوى  بوقف 
الأخرية يجب على  ، ويف احلالة  املخت�سة  املحكمة  اإىل  الخت�سا�ض والإحالة 
وجرى   « الطعن  يف  يف�سل  حتى  توقفها  اأن  الدعوى  اإليها  املحال  املحكمة 
الطعن  جواز  بعدم  الن�ض  هذا  مقت�سى  اإعمال  على  املقارن  الإداري  الق�ساء 
بعد  اإل  بها اخل�سومة  تنتهي  الدعوى ول  اأثناء �سري  التي ت�سدر  الأحكام  يف 
يف  عليها  املن�سو�ض  احلالت  با�ستثناء  كلها  للخ�سومة  املنهي  احلكم  �سدور 
القانون ، وقد عددتها املادة )203( �سالفة الذكر بالأحكام الوقتية وامل�ستعجلة 
وال�سادرة بوقف الدعوى والأحكام اجلائز تنفيذها جربيا وتلك ال�سادرة بعدم 

الخت�سا�ض والإحالة .
طلب  باإحالة  �سدر  قد  املاثل  بال�ستئناف  فيه  املطعون  احلكم  اإن  حيث  ومن 
التعوي�ض اإىل خبري زراعي �ساحب الدور للقيام باملهمة املحددة باحلكم وهي 
على ما جاء باأ�سبابه تقرير اخلبري ما اأ�ساب املدعني من اأ�سرار نتيجة اإزالة 
جهة الإدارة املزروعات واملن�ساآت على الأر�ض حمل التداعي . اإل اأن املحكمة ويف 
حيثيات حكمها تعر�ست لركن اخلطاأ ب�ساأن طلب التعوي�ض وانتهت اإىل ثبوت 
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ا�ستئناف احلكـم فيما  اإىل  ، وهـو ما دعاها  امل�ستاأنفة  الوزارة  اخلطاأ يف جانب 
ف�سل فيه من ثبوت ركن اخلطاأ يف جانبها . 

طلب  يف  اخلطاأ  لركن  فيه  املطعون  حكمها  يف  املحكمة  ف�سل  اإن  حيث  ومن 
اأن املحكمة مل تف�سل يف حكمها يف ركن  التعوي�ض غرُي منٍه للنزاع كليا ذلك 
خبري  اإىل  الطلب  هذا  ب�ساأن  الدعوى  اأحالت  وقد   ، ال�سببية  وعالقة  ال�سرر 
امل�ستاأنف �سدهم وترتيبا على ذلك  اأ�ساب  الذي  ال�سرر  زراعي لتقدير قيمة 
يكون حكمها يف هذا الطلب على هذا النحو غرُي منٍه للخـ�سومة وهو لي�ض من 
بني الأحكام امل�ستثناه بن�ض املادة )203( �سالفة الذكر ، الأمر الذي يتعني معه 
الق�ساء بعدم جواز نظر الطعن املاثل لرفعه قبل �سدور حكم منه للخ�سومة 
كلها، على اأنه ب�سدور احلكم املنه للخ�سومة كلها ، يكون من حق الوزارة الطعن 

يف احلكم كله مبا يف ذلك احلكم ال�سـادر اأثنـاء �سـري الدعـوى .

) حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم  18 ل�سنة 9  ق �ل�سادر 
بجل�سة 2009/2/2 ، مج �سنة 2008-2009 �ض179(  

------------------------------------

�لمادة )223(

- جواز تقدمي �سبب جديد ل�سدور القرار اأمام حمكمة ال�ستئناف .
اإنه ولئن كان ال�ستئناف يطرح النزاع من جديد وبحالته التي كان عليها قبل 
�سدور احلكم املطعون فيه عمال بحكم املادة )223( من قانون الإجراءات املدنية 
والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2002/29( ، اإل اأن امل�ستاأنف اأثار 
مبذكرته املقدمة يف ذات تاريخ اإيداع تقرير ال�ستئناف ، �سببا جديدا ل�سدور 
اإدعاء عام  التعيني يف وظيفة معاون  باأحد �سروط  القرار املطعون فيه يتعلق 
املحكمة  لهذه  ، وهو مما يجوز  ال�سمعة  ال�سرية ح�سن  يكون حممود  اأن  وهو 
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النظر فيه عمال بحكم املادة )224( من القانون امل�سار اإليه التي تن�ض على اأن 
» تنظر حمكمة ال�ستئناف على اأ�سا�ض ما يقدم لها من اأدلة ودفوع واأوجه دفاع 
جديدة وما كان قد قدم من ذلك ملحكمة اأول درجة » ، الأمر الذي يتعني معه 
فح�ض هذا ال�سبب اجلديد للتحقق من مدى تاأثريه على القرارات املطعون 
فيه - ل يعد اإثارة الدعاء العام لهذا ال�سرط اجلديد اأمام الدائرة ال�ستئنافية 
طلبا جديدا مما يحظر النظر فيه لتقدميه لأول مرة اأمام هذه الدائرة طبقا 
لن�ض املادة )225( من قانون الإجراءات املدنية والتجارية ، وذلك لأنه تبني 
اأن �سرط ح�سن ال�سمعة كان هو �سبب القرار املطعون فيه ولي�ض طلبا جديدا ، 
واأن تاأخري الدعاء العام يف الإف�ساح عنه مل�سلحة امل�ستاأنف �سده ل يحول دون 

رقابة هذه املحكمة عن ال�سبب احلقيقي لذلك القرار للتاأكد من �سحته .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لد�رى فى �ل�ستئناف رقم 93 ل�سنة 7 ق . �ض جل�سة 
2007/6/24م ، مجموعة �لمكتب �لفني فى �لعام �لق�سائي �ل�سابع 1427هـ-

1428هـ 2006-2007م ، �ض 421-420(
------------------------------------

�لمادة )225(

- عدم جواز تقدمي طلب تعوي�س لأول مرة اأمام ال�ستئناف.
اإن تقدمي الطاعن طلب التعوي�ض اأمام الدائرة ال�ستئنافية لأول مرة يتعني 
قانون  )225( من  املادة  ن�ض   - ذلك  اأ�سا�ض   - الطلب  قبول  بعدم  احلكم  معه 

الإجراءات املدنية والتجارية.

 )حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم15ل�سنة2ق.�ض بجل�سة 
2003/1/18م �ض 68(

------------------------------------
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- مفهوم اإلتما�س اإعادة النظر وميعاده وحالته .
النتهائية  الأحكام  يف  العادية  الطعن  طرق  من  طريق  النظر  اإعادة  اإلتما�ض 
ويتعني على املحكمة عند النظر يف خ�سومة اللتما�ض اأن تتحقق من رفعه يف 
امليعاد القانوين واأن ي�ستند اإىل اأحد احلالت التي اأوردها القانون على �سبيل 
احل�سر واإل تعنّي عليها الق�ساء بعدم قبوله - حالت اإلتما�ض اإعادة النظر هي 
:  اأ - اإذا وقع من اخل�سم غ�ض كان من �ساأنه التاأثري يف احلكم . ب - اإذا كان 
احلكم قد بني على اأوراق ح�سل عند �سدوره اإقرار بتزويرها اأو ق�سى بتزويرها 
اأو بني على �سهادة �ساهد ق�سي بعد �سدورها باأنها �سهادة زور . ج - اإذا ح�سل 
امللتم�ض بعد �سدور احلكم على اأوراق قاطعة يف الدعوى وكان خ�سمه قد حال 
دون تقدميها . د - اإذا ق�سى ب�سيء مل يطلبه اخل�سوم اأو باأكرث مما طلبوه . 
اعتباري مل يكن ممثال متثيال  اأو  اإذا �سدر احلكم على �سخ�ض طبيعي   - هـ 
�سحيحا يف الدعوى . و - ملن يعترب احلكم ال�سادر يف الدعوى حجة عليه ومل 
اأو  اأو توطئة  كان ميثله  اإثبات غ�ض من  ب�سرط  فيها  اأو تدخل  اأدخل  قد  يكن 
اأ�سا�ض  اإذا كان منطوق احلكم مناق�سا بع�سه لبع�ض -  اإهماله اجل�سيم . ز - 
باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  الإجراءات  قانون  من   )232( املادة  ذلك 

ال�سلطاين رقم )2002/29م( .

 )حكم محكمة �لق�ساء �لد�رى فى �للتما�ض رقم 5ل�سنة 7ق . �ض جل�سة 
2007/6/24م ، مجموعة �لمكتب �لفني فى �لعام �لق�سائي �ل�سابع 1427هـ-

1428هـ 2006-2007م ، �ض 374(
------------------------------------
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جل�سة يوم �لأحد �لمو�فق 2006/10/16م

�لطعن رقم 2005/54 م مدني �أولى عليا

تحكيم

الذين  املحتـكمني  اإرادة  على  يرتكز  ا�ستثنائي  طريق  التحكيم   -
يختارون  هيئة املحكمني ول فرق بني اأن يكون التفاق على التحكيم 
تنفيذ  من  تن�ساأ  التي  النزاعات  كل  اأو  خا�سة  بوثيقة  معني  نزاع  يف 

عقد بذاته.
- ا�ستقر ق�ساء املحكمة العليا يف عدة �سوابق اأن تف�سري العقد وقبول امل�ستندات 
رف�ساً   اأو  قبوًل  الأدلة  وتقييم  الدعوى  يف  الواقع  وا�ستخال�ض  رف�سها  اأو 
والتزمت فيه بقواعد  من  �سلطة حمكمة املو�سوع  طاملا كان ق�ساوؤها �سائغاً 
التف�سري ومل تخرج عن املعنى الذي ذهبت اإليه تلك العبارات واأ�س�ست ق�ساءها 

على اأ�سباب �سائغة وكافية حلمل ذلك الق�ساء ول رقابة عليها يف ذلك.
------------------------------------
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جل�سة يوم �ل�سبت �لمو�فق 2007/1/13م

�لطعن رقم 2006/256م مدني �أولى عليا

 تحكيم

- اإتفاق الطرفني على �سرط التحكيم.  اأثره . حرمان كٍلٍ منهما  من 
اللتجاء اإىل الق�ساء اإل اإذا اتفقا لحقا على العدول عن ال�سرط. 
القا�سي يف  . ف�سل  . نتيجة ذلك  العام  التحكيم غري متعلق بالنظام 
عن  خلروجه  البطالن    . اأثره   . التحكيم  مبو�سوع  متعلقة  طلبات 

اخت�سا�سه.
على  اخلروج  قوامه  املنازعات  لف�ض  ا�ستثنائياً  طريقاً  بو�سفه  التحكيم   -
طرق التقا�سي العادّية بالتنازل عن رفع الدعوى اإىل ق�ساء الدولة . فاإتفاق 
الطرفني على م�سارطة التحكيم يرتتب عليه حرمان الأطراف من اللتجاء 
اإىل الق�ساء ب�سدد اخل�سومة املطروحة ، اإل اإذا مت التفاق يف اأية مرحلة على 
العدول عنه . فالطبيعة التفاقّية التي ي�سمح بها التحكيم جتعله غري متعلق 

بالنظام العام.
م�سارطة  على  ب�سددها  نحن  التي  اخل�سومة  هذه  يف  الطرفان  اتفق  وطاملا 
التحكيم يف العقد املربم بينهما ومل يعدل عنها ، ومبطالعة البند )15( و�سائر 
قانون  من   )14( املادة  بدللة   )9( املادة  وبقراءة   ، اإليه  امل�سار  التفاق  بنود 
�سرط  فاإن  )1997/47م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العماين  التحكيم 
ح�سب  دولّية  طبيعة  ذو  الطرفني  بني  املربم  العقد  ت�سمنه  الذي  التحكيم 
الأمور  قا�سي  ف�سيلة  فت�سدي  وبذلك   ، القانون  ذات  من   )3( املادة  منطوق 
الوقتّية بالف�سل يف طلب تدابري وقتّية مرتبطة مبو�سوع حتكيم دويل ل يقع 

يف دائرة اخت�سا�سه ، ويقع ق�ساوؤه فيه باطاًل يتعني نق�سه.



المبادئ الصادرة عن أحكام 
 محكمة القضاء اإلداري
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 المبادئ الصادرة عن أحكام محكمة القضاء اإلداري
 من عام 2000 إلى عام 2012م

 بشأن هذا القانون

عقد اإدارى – حتكيم – الدفع بوجود �سرط التحكيم فيه – اأثره : 
ومن حيث اإن املادة )6 مكرر( من قانون حمكمة الق�ساء الإداري رقم )99/91( 
واملعدلة بالقانون رقم )2009/3( تن�ض على اأن : »ت�سري اأحكام قانون التحكيم 
يف املنازعات املدنية والتجارية على اخل�سومات املتعلقة بالعقود الإدارية ، ويكون 
الخت�سا�ض بنظر م�سائل التحكيم التي يحِيلها القانون املذكور اإىل الق�ساء، 
اأو  ال�ستئنافية  للدائرة  اأو  البتدائية  للدائرة  الإدارية  بالعقود  يتعلق  فيما 

لرئي�ض املحكمة بح�سب الأحوال«. 

: اأن  تن�ض على  رقم )97/47(  التحكيم  قانون  املادة )13( من  اإن   ومن حيث 
اأن  حتكيم  اتفاق  ب�ساأنه  يوجد  نزاع  اإليها  ترفع  التي  املحكمة  على  يجب   -1«
حتكم بعدم قبول الدعوى اإذا دفع املدعى عليه بذلك قبل اإبدائه اأي طلب اأو 
دفاع يف الدعوى . 2- ل يحول رفع الدعوى املن�سو�ض عليها يف الفقرة ال�سابقة 

دون البدء يف اإجراءات التحكيم اأو ال�ستمرار فيها اأو اإ�سدار حكم التحكيم«. 

املحكمة  اأمام  دفع  ما  متى  اأنه  على  جرى  املحكمة  هذه  ق�ساء  اإن  حيث  ومن 
اللتزام  تغلب  فاإنها   ، قانوناً  املقررة  الإجراءات  وفق  التحكيم  �سرط  بوجود 
يكون  اأن  دون   الدعوى  قبول  بعدم  الق�ساء  على  وتقت�سر  املتعاقدين  باإدارة 
اأن   العقود  تنفيذ  يف  العامة  املبادئ  من  واأنه  اخت�سا�سها  على  اأثر  اأي  لذلك 
العقد �سريعة املتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام القواعد القانونية بالن�سبة 
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لطرفيه  عدا ما يتعلق منها بالنظام العام وان العقود الإدارية �ساأنها العقود 
املدنية يجب تنفيذها طبقاً ملا ا�ستملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبداأ 

ح�سن النية . 

امل�ستاأنف  وال�سركة  الإدارة  جهة  بني  مت  املنازعة  حمل  العقد  اإن  حيث  ومن 
املباين  لإن�ساء  املوحد  العقد  »وثائق  لنموذج  وفقاً  القانوين(  )امل�سفى  �سدها 
والأعمال املدنية »من�سباً على اأعمال مقاولت من عقود الأ�سغال العامة ، وقد 
اإىل التحكيم حلل  اأن : »وجوب اللجوء  ن�ست املادة )67( من هذا العقد على 
اأي خالف اأو نزاع يح�سل بني �ساحب العمل اأو املهند�ض من جهة واملقاول من 

جهة اأخرى«. 

ومن حيث اإن الثابت من اأوراق الدعوى اأن ال�سركة امل�ستاأنف �سدها )حممد 
الرزيقي و�سركاه – حتت الت�سفية( �سمنت مذكرات دفاعها اأمام حمكمة اأول 
اإبدائها  درجة دفعاً بعدم قبول الدعوى لوجود �سرط التحكيم يف العقد قبل 
بجل�سة  �سدها  امل�ستاأنف  ال�سركة  وكيل  ح�سر  ،كما  الدعوى  يف  طلبات  اأي 
يف  ا�ستمراره  مفاده  ، مبا  امل�ستاأنف  احلكم  بتاأييد  وقرر مت�سكه   2010/10/18
التم�سك ب�سرط التحكيم املن�سو�ض عليه يف املادة )67( من العقد ، الأمر الذي 

يتعني معه الق�ساء بعدم قبول الدعوى لوجود �سرط التحكيم . 

�سدر  قد  يكون  فاإنه  النتيجة  ذات  اإىل  انتهى  الطعني  احلكم  اإن  حيث  ومن 
واقعاً  �سنده  فاقداً  جاء  عليه  الطعن  وبكون   ، القانون  حكم  �سحيح  مطابقاً 

وقانوناً ، مما يتعني معه واحلال كذلك احلكم برف�سه .

) حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 292 ل�سنة  10  ق . �ض 
�ل�سادر بجل�سة 2010/11/8 ، مج �سنة 2010-2011 �ض80(

------------------------------------
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- الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود �سرط التحكيم - وقت ابداءه - 
موؤدى هذا الدفع.      

وحيث خالفا ملا مت�ّسكت به امل�ستاأنفة يف خ�سو�ض عدم جواز التحكيم يف العقود 
الإدارّية فاإّن  ق�ساء الدائرة ال�ستئنافّية جرى على اأّنه متى عر�ض على هذه 
اأّي  اإبدائه  اأمامها - وقبل  اإداري ودفع املّدعى عليه  املحكمة نزاع متعّلق بعقد 
طلب اأو دفاع يف الدعوى - بوجود �سرط التحكيم فاإّنها ُتغّلب اللتزام باإرادة 
قانون  من   )13( املادة  بن�ّض  عمال  الدعوى  قبول  بعدم  وتق�سي  املتعاقدين 

ادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )97/47(. التحكيم ال�سّ
مطالعة  من  فالوا�سح  املاثل  النزاع  وقائع  على  تقّدم  ما  بتطبيق  اإّنه  وحيث 
�سروط  اأّن  على  ين�ّض  اأّنه  2003/3/9م  بتاريخ  النزاع  طريف  بني  املربم  العقد 
املدنّية  والهند�سة  املباين  لأعمال  ال�ست�سارّية  للخدمات  املوّحدة  الّتفاقّية 
تعترب جزءا ل يتجّزاأ من العقد، وملّا كان البند رقم )18( من هذه الّتفاقّية 
ين�ساأ بني طريف  نزاع قد  اأو  اأّي خالف  لت�سوية  التحكيم  اإىل  اللتجاء  يوجب 
العقد، فقد ثبت اّتفاقهما على عر�ض كّل نزاع بينهما قد ين�ساأ عن تنفيذ ذلك 

العقد على التحكيم.   
وحيث اإّنه ملّا كان ثابتا من الّطالع على الأوراق اأّن وكيل امل�ستاأنف �سّده اأثار 
اأمام الدائرة املطعون يف حكمها دفعا يهدف من ورائه يف احلقيقة والق�سد اإىل 
احلكم بعدم قبول الدعوى لوجود �سرط التحكيم وذلك قبل اإبدائه اأّي طلبات 

يف الدعوى، فاإّن هذا الدفع يكون حقيقا بال�ستجابة اإليه.
ذاتها فانه يكون قد �سدر  النتيجة  اإىل  انتهى  واإذا  امل�ستاأنف  اإّن احلكم  وحيث 
�سحيحا ومطابقا للقانون ويكون الطعن عليه بال�ستئناف املاثل فاقدا ل�سند 

�سحيح من القانون خليقا بالرف�ض.

) حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم  339 ل�سنة 8  ق �ل�سادر 
بجل�سة 2008/11/3 ، مج �سنة 2007-2008 �ض20(  
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�لمادتين )18و19(

حتكيم – حمكم – طلب رده – مناط قبوله :
وحيث تن�ض املادة )18( من قانون التحكيم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 
)97/47( على اأنه :« ل يجوز رد املحكم اإل اإذا قامت ظروف تثري �سكوكا جدية 

حول حيدته اأو ا�ستقالله .« 
وتن�ض املادة )19( منه على اأن :»1-  يقدم طلب الرد اإىل هيئة التحكيم مبينا 
الرد بت�سكيل  الرد خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ علم طالب  اأ�سباب  فيه 
هذه الهيئة اأو بالظروف املربرة للرد . واإذا مل يتنح املحكم املطلوب رده ف�سلت 

هيئة التحكيم يف الطلب . 

ذات  يف  نف�سه  املحكم  برد  طلب  تقدمي  له  �سبق  ممن  الرد  طلب  يقبل  ل   -2
التحكيم .

3- لطالب الرد اأن يطعن يف احلكم برف�ض طلبه خالل ثالثني يوما من تاريخ 
اإعالنه به اأمام املحكمة املن�سو�ض عليها يف املادة )9( من هذا القانون ويكون 

حكمها غري قابل للطعن بـاأي طريق . 

4- ل يرتتب على تقدمي طلب الرد اأو على الطعن يف حكم التحكيم ال�سادر 
برف�سه وقف اإجراءات التحكيم واإذا حكم برد املحكم �سواء من هيئة التحكيم 
اأو من املحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار ما  يكون قد مت من 

اإجراءات التحكيم ، مبا يف ذلك حكم املحكمني ، كاأن مل يكن« . 
وحيث ي�ستفاد مما تقدم اأن امل�سرع باإقراره حلق اخل�سوم يف رد املحكم اإمنا حر�ض 
على اأن يوفر لهم �سمانة اأ�سا�سية ت�سبع يف نفو�سهم روح الثقة والطمئنان اإىل 
اأن يف�سل يف نزاعهم بعيدا عن الأهواء واملوؤثرات ال�سخ�سية اإل اأنه حر�ض اإىل 
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جانب ذلك على ا�سرتاط اأن يكون طلب الرد قائما على ظروف من �ساأنها اأن 
بالتايل  ا�ستقالله ومربرة  اأو  املحكم  �سكوك جدية حول حيدة  بوجود  تقطع 
بنزاهة  نظره  ل�سالحية  فاقدا  احلقيقة  يف  بات  نزاع  نظر  من  ل�ستبعاده 

وا�ستقالل . 
وحيث اإنه بتطبيق ما تقدم على ما �ساقه وكيل امل�ستاأنفة من اأ�سبا ب لرد املحكم 
يت�سح اأن تلك الأ�سباب اإمنا انح�سرت يف النعي على طريقة املحكم يف ال�سري 
باإجراءات التحقيق يف منازعة التحكيم �سواء من جهة املواعيد املقررة لتقدمي 
األزم كل طرف بتقدميه واإن غاية ما يعاب على  اأو من جهة ما  رد كل طرف 
املحكم يف كل ذلك هو الإدعاء  باإخالله مببداإ امل�ساواة بني اخل�سوم ، وغني عن 
التاأكيد اأن العيوب املذكورة وعلى فر�ض الت�سليم ب�سحتها اإمنا تتعلق باإجراءات 

التحكيم ول ت�سلح �سببا لرد املحكم .
وحيث اإنه واإذ اأغفل وكيل امل�ستاأنفة عن تقدمي اأ�سباب واقعية من �ساأنها اإثارة 
�سكوك جدية حول حيدة املحكم وا�ستقالله فاإن طلب الرد يغدو فاقدا ل�سند 
ويكون  �سديدا  برف�سه  الق�ساء  يغدو  ثم  ومن  والقانون  الواقع  من  �سحيح 

الطعن عليه حريا بالرف�ض اأي�سا.

)حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 16 ل�سنة11ق . �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2011/2/28 ، مج �سنة 2010-2011 �ض306(

------------------------------------

�لمادة)51(

حتكيم – اإغفال طلبات – الف�سل فيها يكون من هيئة التحكيم بناء 
على طلب من اأحد اأطرف التحكيم :

وحيث تن�ض املادة )51(  من قانون التحكيم ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم 



- 388 -

موسوعة مبادئ المحكمة العليا واإلدارية 
والفتاوى القانونية

اأن : »1- يجوز لكل من طريف التحكيم، ولو بعد انتهاء ميعاد  )97/47( على 
التحكيم ، اأن يطلب من هيئة التحكيم خالل الثالثني يوما التالية لت�سلمه 
الإجراءات  اإ�سايف يف طلبات قدمت خالل  اإ�سدار حكم حتكيم  التحكيم  حكم 
قبل  الآخر  الطــرف  اإىل  الطلب  هذا  اإعـالن  ويجب   . التحكيم  حكم  واأغفلها 
تقدميـه . 2- ت�سدر هيئة التحكيم حكمها خالل �ستني يوما من تاريخ تقدمي 

الطلب ويجوز لها مد هذا امليعاد ثالثني يوما اأخرى اإذا راأت �سرورة لذلك.«

وتن�ض املادة )52( من القانون ذاته على اأن : » 1- ل تقبل اأحكام التحكيم التي 
الطعن  طرق  من  طريق  باأي  فيها  الطعن  القانون  هذا  لأحكام  طبقا  ت�سدر 
املقررة قانونا. 2- يجوز رفع دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا لالأحكام املبينة 

يف املادتني الآتيتني .«

التحكيم  نظام  باإقراره  امل�سرع  اأن  ذكرها  ال�سالف  الأحكام  من  ي�ستفاد  وحيث 
ك�سبيل لف�ض النزاعات اإمنا تغيا ر�سم حدود و�سوابط لكل من اختار هذا النهج 
يف ف�ض النزاعات بعيدا عن كل �سعي لتاأبيد النزاع اأو اللدد يف اخل�سومة وحجر 
من ثم كل طريق من طرق الطعن يف اأحكام التحكيم واقت�سر على جواز رفع 
دعوى بطالن حكم التحكيم يف مواعيد وحالت حمددة على �سبيل احل�سر. 
كما اأجاز من ناحية اأخرى لكل من طريف التحكيم تقدمي طلب اإ�سايف لهيئة 

التحكيم بهدف البت يف طلبات �سابقة اأغفلها حكم التحكيم.

امل�ستاأنفة هو  اأن حقيقة ما تن�سده اجلهة الإدارية  اإنه واإذ كان وا�سحا  وحيث 
تقدميها  لها  �سبق  طلبات  من  نظره  اأغفل  فيما  التحكيم  حكم  على  الطعن 
بعدم  حرية  ثم  من  تكون  اإمنا  دعواها  فاإن  قانونا  يقبل  ل  ما  وهو  للمحكم 
القبول. وغني عن التاأكيد اأن غاية ما يحققه هذا النهج يف الق�ساء هو كفالة 
حق كل طرف من اأطراف التحكيم للرجوع اأمام املحكم ملطالبته بالبت يف ما 
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يدعى اأنه اأغفل احلكم فيه ولهذا الأخري وحده اخت�سا�ض تقدير ما اإذا كان 
الإغفال املدعى به قد ح�سل فعال اأم ل ثم احلكم يف الطلب  مبا يثبت لديه يف 

هذا ال�ساأن . 

وحيث اإن احلكم امل�ستاأنف واإذ انتهى اإىل الق�ساء بعدم جواز نظر الدعوى ل�سبق 
الف�سل فيها فقد تعني تعديله والق�ساء جمددا بعدم قبول الدعوى لالأ�سباب 

ال�سالف تف�سيلها يف احلكم املاثل.

)�أحكام �لق�ساء �لإد�ري في �لإ�ستئناف رقم 71 ل�سنة  11  ق . �ض �ل�سادر 
بجل�سة 2011/3/28 ، مج �سنة 2010-2011 �ض341(

------------------------------------

�لمادة )53(

عقد اإدارى – حتكيم – دفوع – الدفع ب�سقوط التحكيم اأمام املحكم 
مو�سوع  فى  النظر  موا�سلة  املحكم  يحمل  عليه  النزاع  عر�س  بعد 

التحكيم :
وحيث اإنه عن ال�سبب الثاين املتعلق ببطالن احلكم ب�سقوط احلق يف التحكيم 
فتن�ض املادة )53( من قانون التحكيم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )97/47( 

على اأن :

» 1 - ل تقبل دعوى بطالن حكم التحكيم اإل يف الأحوال الآتية : 

اأو  اأو قاباًل لالأبطال  اأو كان هذا التفاق باطاًل  اإذا مل يوجد اتفاق حتكيم  اأ- 
�سقط بانتهاء مدته .

ناق�سها  اأو  الأهلية  فاقد  اإبرامه  وقف  التحكيم  اتفاق  اأحد طريف  كان  اإذا  ب- 
وفقاً للقانون الذي يحكم اأهليته . 
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ج- اإذا تعذر على اأحد طريف التحكيم تقدمي دفاعه ب�سبب عدم اإعالنه اإعالناً 
�سحيحاً بتعيني حمكم اأو باإجراءات التحكيم اأو لأي �سبب اآخر خارج عن اإرادته.

د- اإذا ا�ستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه 
على مو�سوع النزاع .

هـ - اإذا مت ت�سكيل هيئة التحكيم اأو تعيني املحكمني على وجه خمالف للقانون 
اأو لتفاق الطرفني .

و- اإذا ف�سل حكم التحكيم يف م�سائل ل ي�سملها اتفاق التحكيم اأو جاوز حدود 
هذا التفاق . ومع ذلك اإذا اأمكن ف�سل اأجزاء احلكم اخلا�سة بامل�سائل اخلا�سعة 
للتحكيم عن اأجزائه اخلا�سة بامل�سائل غري اخلا�سعة له فال يقع البطالن اإل 

على الأجزاء الأخرية وحدها . 

ز- اإذا وقع بطالن يف حكم التحكيم اأو كانت اإجراءات التحكيم باطلة بطالناً 
اأثر يف احلكم . 

2- تق�سي املحكمة التي تنظر دعوى البطالن من تلقاء نف�سها ببطالن حكم 
التحكيم اإذا ت�سمن ما يخالف النظام العام يف �سلطنة عمان«.  

والغاز  النفط  وزارة  بني   2001/9/22 يف  املربمة  التفاقية  بن�ض  جاء  وحيث 
و�سركة اإيلكو لل�سناعة والتجارة اأنها تعترب �سروط العقد املوحد لإن�ساء املباين 

امل�سمنة يف نهايتها »جزء ل يتجزاأ من التفاقية«. 
وحيث ين�ض البند )67( من العقد املوحد لإن�ساء املباين �سالف الذكر على اأن : 
»اإذا مل ير�ض اأي من �ساحب العمل اأو املقاول بقرار املهند�ض فاإنه يحق لأي من 
�ساحب العمل اأو املقاول يف اأي من هذه احلالت وخالل مدة )90( ت�سعني يوماً 
املتنازع  اأو الأمور  اإحالة الأمر  اأن يطلب   ... من تاريخ ت�سلم مثل هذا القرار 
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عليها اإىل التحكيم مبوجب الإجراءات املوجودة اأدناه ..«. 
اإمنا  املنازعات  التحكيم كطريق حلل  اإىل  اللجوء  اأن  به  امل�سلم  اإنه من  وحيث 
يعك�ض رغبة لدى املتعاملني يف التحرر بقدر الإمكان من القيود التي تفر�سها 
النظم القانونية للتقا�سي بالقدر الذي يحقق لهم �سرعة الف�سل يف اخلالفات 
التي تثور بينهم وفق اإجراءات مب�سطة تتيح يف جمملها احتواء النزاع يف اأ�سيق 
نطاق وتف�سي اإىل ا�ستقرار مراكزهم القانونية يف اأق�سر وقت ممكن ويتم كل 

ذلك بينهم بروح توافقية مربءة من جميع مظاهر اللدد يف اخل�سام . 

عليها  املدعى  الإدارة  جهة  اأن  املاثل  النزاع  وقائع  م�ساق  من  يبني  وحيث 
الق�ساء  قبل  من  اإيلكو  �سركة  وبني  بينها  القائم  النزاع  نظر  اأثناء  حر�ست 
الإداري بدرجتيه البتدائية وال�ستئنافية على الدفع بوجود �سرط التحكيم 
التحكيم  على  نزاعهما  عر�ض  بوجوب  مت�سكها  عن  جالء  يف  بذلك  مف�سحة 
وعن اإ�سرارها على ولوج هذا امل�سلك الر�سائي بدياًل عن الق�ساء وملا ا�ستجابت 
الدائرة ال�ستئنافية مبحكمة الق�ساء الإداري اإىل مطلبها وحكمت بعدم بقبول 
الدعوى املقامة من �سركة اإيلكو لوجود �سرط التحكيم والتزمت هذه الأخرية 
مبا تقت�سيه حجية ذلك احلكم من وجوب عر�ض النزاع على هيئة التحكيم 
وا�ست�سدرت من رئي�ض املحكمة اأمراً بتعيني املحكم اختارت جهة الإدارة التنكر 
لتوجهها ال�سابق ودفعت ب�سقوط حق ال�سركة املدعية يف اللجوء اإىل التحكيم 

متنا�سية اأنها كانت اأحر�ض من غريها على طرق هذا امل�سلك .

وحيث اإنه يف �سوء الظروف التي اأحاطت باملنازعة املاثلة وما متيز به م�سلك 
جهة الإدارة من تناق�ض يعك�ض وجه اللدد يف اخل�سام لديها فاإن مقطع النزاع 
يغدو منح�سراً يف التحقق من مدى جواز جماراتها يف الدفع ب�سقوط التحكيم 
واحلال اأنها كانت �سباقة اإىل التم�سك بوجوب عر�ض النزاع على التحكيم قبل 
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تعهد الق�ساء به . 

وحيث اإن دفع جهة الإدارة اأمام الق�ساء ب�سرط التحكيم اإمنا يعني �سمنياً عدم 
مت�سكها بالدفع بال�سقوط ومن ثم وملا كان ثابتاً اأن �سركة اإيلكو �سايرت جهة 
الإدارة رغبتها يف عر�ض مو�سوع خالفهما على التحكيم والتقت اإرادتهما على 
ذلك فاإن دفع الإدارة ب�سقوط التحكيم اأمام املحكم اإمنا ي�سكل نكول ل مربر له 
عن توجهها ال�سابق وتنكبا عن غاية الإ�سراع يف ف�ض النزاع املبتغى حتقيقها 
بالتحكيم ويف �سوء كل ذلك يكون و�سوح اللدد يف اخل�سام لدى جهة الإدارة 
كفياًل باأن يحمل املحكم على اإعمال ما التقت عليه اإرادة الطرفني وموا�سلة 
النظر يف مو�سوع التحكيم قطعاً لدابر اخل�سومة اإل اأنه واإذ اأغفل اللتزام بهذا 
النهج واأيد الإدارة يف م�سلكها فاإن حكمه يغدو واحلالة تلك م�سوباً بالبطالن .

وحيث اإنه عن امل�ساريف املتعلقة بخ�سومة التحكيم فاإنه يف غياب وجود ن�ض 
ينظمها فالأ�سل اأن يتم حتديدها اتفاقاً متا�سياً مع البعد الر�سائي لإجراءات 
قد  اإتفاق  بكل  التحكيم  هيئة  تتقيد  اأن  ولزمه  ذلك  مقت�سى  ومن  التحكيم 
يتم بني اأطراف املنازعة ب�ساأن امل�ساريف ول يجوز لها تطبيق القواعد العامة 
املقررة بقانون الإجراءات املدنية والتجارية اإل يف غياب اتفاق اخل�سوم الأمر 
امل�ساريف  به عن  ما ق�سى  ب�ساأن  فيه  املطعون  اإلغاء احلكم  يتعني معه  الذي 
يف  الف�سل  حني  اإىل  بيانه  �سلف  ما  وفق  فيها  البت  باإرجاء  جمدداً  والق�ساء 

املو�سوع .

 ) حكم محكمة �لق�ساء �لإد�ري في �ل�ستئناف رقم 26 ل�سنة  10  ق . �ض 
�ل�سادر بجل�سة 2010/2/8 ، مج �سنة 2009-2010 �ض183(
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