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املختار من الأحكام
- *-

الق�ضية� :أ�سا�س  8620لعام 2017
قرار 470 :لعام 2017
تاريخ 2017(((/7/18
محكمة البداية المدنية ال�ساد�سة ع�شر
بدم�شق.
ال�سادة :طارق برنجكجي – �أحمد رجوب.
ال��م��ب��د�أ :ك��ف��ال��ة  -تو�صيفها – عقد
مدني – ثبوتها – �شرط الكتابة –
تف�سير الكفالة – �شروطه – التزام
ال��ك��ف��ي��ل – ح�����دوده -ت��ع��دي��ل العقد
مو�ضوع الكفالة – �أثره على الكفالة.
 �أك��دت ال�م��ادة  /745/من القانون المدنيال���س��وري ب ��أن كفالة ال��دي��ن ال�ت�ج��اري تعتبر
ع� �م�ل ً�ا م ��دن� �ي� �اً ول � ��و ك � ��ان ال �ك �ف �ي��ل ت ��اج ��راً.
 الكفالة عقد مدني بين طرفيه م�ستقل تماماًعن االلتزام التجاري الذي يكفله فهي عالقة
قائمةبينالدائنوالكفيلوالتثبت�إالبالكتابة.
 �إذا ك��ان��ت ال �ج �ه��ة ال �م��دع �ي��ة (الم�صرفال�ك�ف�ي��ل) لي�ست ط��رف �اً ف��ي ال�ح�ك��م ال�صادر
ع��ن ال�م�ح�ك�م��ة الإداري� � ��ة ال�ع�ل�ي��ا ب�ي��ن طرفي
العقد م��و��ض��وع الكفالة ف�لا يمكن �أن تلزم
ب ��ه ان �ط�ل�اق �اً م ��ن م� �ب ��د�أ ن���س�ب�ي��ة الأح� �ك ��ام.
 ال � �ك � �ف � ��ال � ��ة ال ت � �ث � �ب� ��ت �إال ب ��ال� �ك� �ت ��اب ��ةوال ي� � �ج � ��وز ال � �ت� ��و� � �س� ��ع ف� � ��ي ت� �ف� ��� �س� �ي ��ره ��ا.
 ر� �ض��اء ال�ك�ف�ي��ل ه��و ال��رك��ن ال �ج��وه��ري في - 1مت ت�صديق القرار مبوجب قرار حمكمة اال�ستئناف املدين الرابعة
بدم�شق رقم � /249/أ�سا�س  /2574/تاريخ .2017/11/22

الكفالة فهو الذي يلتزم بالكفالة من جانب
واح ��د والب ��د �أن ي�ث�ب��ت ر� �ض��اء ب�شكل قطعي
الداللة فهو لي�س مرتبطاً بعقد يوجب البحث
فيه عن محل العقد و�سببه ونية المتعاقدين
وتف�سير العقد �إنما هو مرتبط بكفالة تنفيذ
التزام محدد وارد �ضمن عقد فال بد �أن يكون
التعبير عن هذا االلتزام وا�ضحاً ب�شكل جلي.
 ال�ك�ف��ال��ة ي�ج��ب �أن ت�ف���س��ر ت�ف���س�ي��راً �ضيقاًدون ت��و� �س��ع وع �ن��د ال �� �ش��ك ي �ك��ون التف�سير
ل �م �� �ص �ل �ح��ة ال� �ك� �ف� �ي ��ل ف � �ي � �ح� ��دد ال � �ت� ��زام� ��ه
ف � ��ي �أ� � �ض � �ي� ��ق ن � �ط� ��اق ت �ت �ح �م �ل��ه ال� �ك� �ف ��ال ��ة.
 ال �ت��زام الكفيل يعتبر حتماً ت��اب�ع�اً اللتزامال� �م ��دي ��ن ،ف �ل�ا ت� �ك ��ون ال �ك �ف��ال��ة �صحيحة
�إال �إذا ك ��ان االل� �ت ��زام ال �م �ك �ف��ول �صحيحاً.
 ت �ع��دي��ل ال �ع �ق��د م��و� �ض��وع ال �ك �ف��ال��ة يوجبت �ع��دي��ل ال �ك �ف��ال��ة �أي� ��� �ض� �اً ب �ح �ي��ث تن�سحب
ب� ��ر� � �ض� ��ا ال� �ك� �ف� �ي ��ل ع � �ل� ��ى ه � � ��ذا ال� �ت� �ع ��دي ��ل.
 الزيادة بقيمة العقد مو�ضوع الكفالة وكميةال�م�ع�ق��ود ع�ل�ي��ه لي�ست م��ن م�ل�ح�ق��ات الدين
فالكفالة ت�شمل الدين وملحقاته ولي�س ما زاد
في كمية العقد ما لم تكن وا�ضحة ب�شمولها
لها ،فما زاد يندرج تحت م�سمى ال��زي��ادة وال
يكفل الكفيل الزيادة �إال بر�ضاه وبتوقيعه على
العقد نف�سه �أم��ا عند ت�سطير كتاب م�ستقل
بالكفالة فهو يكفل االلتزام الوارد فيه �ضمن
�شروط العقد لهذا االلتزام وال يلتزم بالزيادة.
 ف ��ي ال �ك �ف��ال��ة االت� �ف ��اق� �ي ��ة ال ي� �ك ��ون ثمةت �� �ض��ام��ن �إال �إذا ت �ف��ق ع �ل��ى ذل� ��ك �صراحة
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وال ي� �ج ��وز ال �ت��و� �س��ع ف ��ي ت �ف �� �س �ي��ر ع� �ب ��ارات
االت �ف��اق وال���ش��ك يف�سر لم�صلحة الكفيل.
الجهة المدعية :الم�صرف الدولي
للتجارة والتمويل يمثله نائب رئي�س مجل�س
الإدارة الدكتور عامر  ....يمثله المحامي مهند
 ...و�سامر....
الجهة المدعى عليها:
 املدير العام للم�ؤ�س�سة العامة لل�سكر �إ�ضافة
لوظيفته ميثله املحامي عماد...
 م�ؤ�س�سة اي�شك�س ال�سوي�سرية – مزة فيالت
غربية غزاوي رقم  2بناء ع�ساف – باعتباره
موطن ًا خمتار ًا.
 امل��دي��ر ال �ع��ام ل�شركة الأن � ��وار امل �ح��دودة
امل�س�ؤولية ميثله املحامي فادي ...
الدعوى :منع معار�ضة بمبلغ كفالة.
الوقائع :بتاريخ  2016/12/15تقدمت
الجهة المدعية با�ستدعاء دعواها هذه وب�شرح
م�آله �أنه بتاريخ  2009/7/12تم تنظيم العقد
رقم  2009/17بالترا�ضي بين الجهة المدعى
عليها م�ؤ�س�سة ال�سكر وم��ؤ��س���س��ة اي�شك�س
ال�سوي�سرية تعهد الأخيرة بموجبه بتوريد كمية
� 40أل��ف طن من م��ادة ال�سكر الخام وقبلت
م�ؤ�س�سة ال�سكر كفالة الجهة المدعية لم�ؤ�س�سة
اي�شك�س ال�سوي�سرية بتنفيذ التزاماتها وهي
ت��وري��د �أربعين �أل��ف ط��ن م��ن ال�سكر بموجب
كتاب الكفالة رقم  606/31/09/235تاريخ
 2009/6/28وح�ي��ث �أن الكفالة عقد بين
الكفيل والدائن وحيث �أن التزام الكفيل ينق�ضي
بانق�ضاء االل �ت��زام الأ�صلي وحيث �أن كفالة
الجهة المدعية اقت�صرت على توريد كمية 40
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�أل��ف طن من ال�سكر وحيث �أن��ه رغم انق�ضاء
الكفالة ف�إن الجهة المدعى عليها تطالب الجهة
المدعية بمبلغ الكفالة تنفيذ ًا لقرار المحكمة
الإداري��ة العليا رقم /600ع 2/لعام  2016في
النزاع الدائر بين م�ؤ�س�سة ال�سكر وم�ؤ�س�سة
اي�شك�س ال�سوي�سرية بحجة امتناع الأخيرة عن
توريد  %25من الكمية المتعاقد عليها وحيث �إن
الكفالة عمل مدني لذلك ف�إن الجهة المدعية
تلتم�س من حيث النتيجة:
 منع اجل�ه��ة امل��دع��ى عليها م��ن معار�ضة
اجلهة املدعية باملبلغ مو�ضوع الكفالة رقم
 606/09/253تاريخ  2009/6/28وحترير
الكفالة.
 تثبيت قرار وقف التنفيذ.
 �إل � ��زام اجل �ه��ة امل��دع��ى عليها بالتكافل
والت�ضامن بدفع تعوي�ض للجهة املدعية
تقدره املحكمة.
 ت�ضمني اجل �ه��ة امل��دع��ى عليها الر�سوم
وامل�صاريف والأتعاب.
في المحاكمة الجارية علن ًا:
وب �ع��د االط�ل��اع ع �ل��ى ا� �س �ت��دع��اء ال��دع��وى
ومرفقاتها ووثائقها كافة و�أدلتها الم�سرودة
وتالوتها �أ�صو ًال وبعد �أن ح�ضر الطرفان و�شرع
بالمحاكمة الوجاهية علن ًا تبادلوا �أقوالهم
ودف��وع�ه��م وختموها �أع �ل��ن خ�ت��ام المحاكمة
واتخاذ القرار التالي:
في المناق�شة القانونية والق�ضاء والحكم:
ولما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها
�إلى منع الجهة المدعى عليها من معار�ضتها
بمبلغ الكفالة مو�ضوع الدعوى وتحرير الكفالة
ت�أ�سي�س ًا على �أن الجهة المدعية حررت كفالة
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للجهة المدعى عليها م�ؤ�س�سة ال�سكر تكفل
بموجبها تنفيذ �شركة اي�شك�س ال�سوي�سرية
اللتزامها بتوريد كمية � 40ألف طن من ال�سكر
الخام وف��ق المناق�صة المعلن عنها من قبل
م�ؤ�س�سة ال�سكر وت�أ�سي�س ًا على �أن م�ؤ�س�سة ال�سكر
عدلت الكمية المطلوبة وطلبت الزيادة البالغة
 %25وفق العقد بحيث �أ�صبحت الكمية � 50ألف
طن �إال �أن م�ؤ�س�سة اي�شك�س لم تلتزم بالكمية
الم�ضافة م�م��ا �أدى ل���ص��دور ح�ك��م ق�ضائي
عن المحكمة الإداري��ة العليا و�إل��زام اي�شك�س
و�شركة الأن ��وار التي حلت محلها بالتعوي�ض
جراء �إخاللها بااللتزام لجهة الكمية الم�ضافة
البالغة � 10أالف طن.
وحيث �أن الجهة المدعية �أرفقت و�أبرزت
ت�أييد ًا لدعواها:
�صك كفالة نهائية برقم 606/31/09/253
ت��اري��خ � � 2009/6/28ص��ادر ع��ن الم�صرف
المدعي موجه للمدعى عليه الم�ؤ�س�سة العامة
لل�سكر يت�ضمن �أن الجهة المدعي تكفل م�ؤ�س�سة
اي�شك�س ال�سوي�سرية بمبلغ  1253960يورو-
مليون ومائتان وثالثة وخم�سون �ألف وت�سعمائة
و�ستون �ألف يورو كفالة نهائية بخ�صو�ص توريد
 40000طن متري من ال�سكر الخام و�أن هذه
الكفالة �صالحة من تاريخ � 2009/6/28إلى
 2009/12/27مع تعهد بالدفع ب�سبب عدم
التزام الفريق المكفول لأي التزامات متوجبة
وفق �شروط العقد.
عقد بالترا�ضي برقم  17تاريخ 2009/7/12
مبرم بين الم�ؤ�س�سة العامة لل�سكر وم�ؤ�س�سة
اي�شك�س ال�سوي�سرية لتوريد �أربعين �أل��ف طن

من ال�سكر ت�سليم �أر���ض م�ستودعات �شركتي
�سكر حم�ص والغاب حيث ورد بالمادة الرابعة
�أن قيمة العقد هي  12539600يورو اثنا ع�شر
مليون وخم�سمائة وت�سعة وثالثون �ألف و�ستمائة
ي��ورو عن �أربعين �أل��ف طن على �أ�سا�س �سعر
الطن الواحد  313.49يورو وقد ورد بالمائة 7
�أن طريق الدفع هي اعتماد م�ستندي عن كمية
�أربعين �أل��ف طن وورد بالمادة � 8أن م�ؤ�س�سة
اي�شك�س قدمت كفالة نهائية مبلغ مليون مائتان
وثالثة وخم�سون �أل��ف وت�سعمائة و�ستون يورو
و�أن هذه الكفالة �صادرة عن الجهة المدعية
بما يحقق ن�سبة  %10من قيمة العقد ل�ضمان
ح�سن تنفيذ تعهده وورد بالمادة  9من العقد
�أنه يحق للإدارة تعديل العقد بزيادة الكميات
المتعاقد عليها �أو �إنقا�صها خالل مدة تنفيذ
العقد بن�سبة  %25بنف�س ال�شروط والأ�سعار
الواردة بالعقد.
حكم ق�ضائي برقم /600ع 2/لعام 2016
�صادر عن المحكمة الإداري ��ة العليا بمجل�س
الدولة في �سورية بالنزاع بين م�ؤ�س�سة اي�شك�س
والم�ؤ�س�سة ال�ع��ام��ة لل�سكر و��ش��رك��ة الأن ��وار
المتدخلة يت�ضمن الحكم ب�أحقية �شركة الأنوار
التي حلت محل �شركة اي�شك�س ال�سوي�سرية
بحقوقها والتزاماتها ب�أن تتقا�ضى من م�ؤ�س�سة
ال�سكر مبلغ قدره  112868يورو بعد التقا�ص
بين حقوق م�ؤ�س�سة ال�سكر البالغة مليون ومائة
وواحد و�أربعون �ألف وواحد وت�سعون يورو تجاه
م�ؤ�س�سة اي�شك�س نتيجة ع��دم ت��وري��د الكمية
الإ�ضافية البالغة � 10أالف طن وبين حقوق
�شركة الأنوار المتمثلة بالت�أمينات النهائية.
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بيان بالملف التنفيذي رقم  103لعام 2017
�إداري تنفيذ حم�ص.
وحيث �إن وكيل الم�ؤ�س�سة العامة لل�سكر قد
ح�ضر جل�سات المحاكمة و�أنكر الدعوى جملة
وتف�صيال والتم�س ردها كون االخت�صا�ص معقود
للق�ضاء الإداري��ة ولكونه يجوز الأمر ال�صرف
زيادة الكميات المتعاقد معها وفق المادة 62
م��ن القانون  51لعام  2004الخا�ص بنظام
العقود للجهات العامة كما ورد بالمادة  3من
العقد المبرم بين الطرفين ب�أنه يعتبر المورد
بمجرد توقيع العقد قد ا�ستوعب جميع �أحكامه
وورد بالمادة  9من العقد ب�أنه يحق للإدارة
تعديل العقد بزيادة الكميات بن�سبة  %25ولكون
الإع�لان قد حدد �أن الم�ؤ�س�سة العامة لل�سكر
ترغب ب�شراء �أربعين �أل��ف ط��ن �سكر خامي
 %25+ولكون الكفالة جاءت بالدفع وفق �شروط
العقد وعباراتها وا�ضحة و�إن الكفالة عقد تابع
الل�ت��زام المدين الأ�صلي واالل �ت��زام المكفول
ي�شمل ملحقاته.
كما ح�ضر وكيل �شركة الأنوار و�أنكر الدعوى
�أي�ض ًا جملة وتف�صيال والتم�س رده��ا �شك ًال
وم��و��ض��وع� ًا ل�سبق � �ص��دور حكم ق�ضائي عن
محكمة الإداري��ة العليا ولم تتدخل به الجهة
المدعية.
وعليه وبعد درا�سة ملف الدعوى وا�ستعرا�ض
�أقوال الأطراف ودفوعهم وتمحي�صها تبين �أن
الدعوى تن�صب على كفالة وم��دى �شموليتها
الل �ت��زام ت�ج��اري وق��د �أك��دت ال�م��ادة  745من
ال�ق��ان��ون المدني ال���س��وري ب ��أن كفالة الدين
التجاري تعتبر عم ًال مدني ًا ول��و ك��ان الكفيل
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تاجر ًا وقد انطلق الم�شرع بذلك من جهة كون
الكفالة عقد مدني بين طرفيه م�ستقل تمام ًا
عن االلتزام التجاري الذي يكفله فهي عالقة
قائمة بين الدائن والكفيل وال تثبت �إال بالكتابة
وقد ذكر ال�سنهوري با�شا في كتابه الو�سيط
الجزء العا�شر �صفحة � 68أن ال�سبب في ذلك
هو �أن العمل التجاري يجب �أن يكون قائم ًا
على فكرة الم�ضاربة التجارية و�أن الأ�صل في
الكفالة �أن يكون الكفيل متبرع ًا ال م�ضارب ًا فهو
�إذن ال يقوم بعمل تجاري �إنما بعمل مدني فتكون
المحكمة المخت�صة ان�ط�لاق� ًا م��ن ذل��ك هي
المحكمة المدنية باعتبار �أن القواعد المتبعة
بالإثبات بالن�سبة للكفيل هي الأطر المدنية دون
التجارية وقد �أكد ذلك كتاب وزارة العدل رقم
/1259ت 2016/24724/تاريخ 2017/1/22
ب�أن المحكمة المخت�صة هي المحكمة المدنية
في جميع النزاعات التي تن�ش�أ عن الكفالة مما
يوجب هدر ما �أثارته الجهة المدعى عليها لهذه
الناحية.
وحيث �أن الجهة المدعية لي�ست طرف ًا في
الحكم ال�صادر عن المحكمة الإداري��ة العليا
فال يمكن �أن تلزم به انطالق ًا من مبد�أ ن�سبية
الأحكام فهو حجة على الجهة المدعية �إال �أن
حجيته حجية اح�ت��رام ولي�ست حجية �إل��زام
باعتبارها لي�ست طرف ًا بالحكم ومن �أجل ذلك
تقدمت الجهة المدعية بهذه الدعوى التي ال
تتعار�ض وال تتناق�ض في مو�ضوعها مع الحكم
الإداري ذلك �أن الحكم يبقى نافذ ًا بين �أطرافه
�أي ًا كانت نتيجة هذه الدعوى فهو يق�ضي بعقد
�إداري��ة بين طرفيه وال عالقة للجهة المدعية
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�إنما امتد �أث��ره �إليها باعتبارها جهة كفيلة
الل �ت��زام المدعى عليه فكانت ه��ذه الدعوى
لبحث �إن كانت الكفالة ت�شمل هذا االلتزام �أم
ال..؟؟ مما يوجب هدر ما �أثارته الجهة المدعى
عليها من دفوع لهذه الناحية.
وحيث �أن الكفالة ال تثبت �إال بالكتابة فذلك
لأن ر�ضاء الكفيل فيها هو ركن جوهري فهو
الذي يلتزم بالكفالة من جانب واحد والبد �أن
يثبت ر�ضاه ب�شكل قطعي الداللة و�أن يعبر عن
هذا الر�ضا تعبير ًا وا�ضح ًا فهو لي�س مرتبط ًا
بعقد يوجب البحث فيه عن محل العقد و�سببه
ونية المتعاقدين وتف�سير العقد �إنما هو مرتبط
بكفالة تنفيذ التزام محدد وارد �ضمن عقد
فالبد �أن يكون التعبير عن هذا االلتزام وا�ضح ًا
ب�شكل جلي فال يعقل �أن يبحث عنه بنية الكفيل
ذل��ك �أن الكفيل ي�صرح �أن��ه يكفل ه��ذا الأمر
برمته �أو يكفل المبلغ كذا �أو يكفل تنفيذ العقد
بكامله �إذ �أن مهمته وا�ضحة وهي الكفالة فال
�أقل من �أن تو�ضح الكفالة ما يكفله الكفيل ال
�أن ت�ستخل�ص من عبراتها وبالتالي فال يجوز
التو�سع في تف�سير الكفالة التزام غير مترتب
بذمته �أ�ص ًال وحيث �إنه من الثابت �أن الكفالة
ال�صادرة عن الجهة المدعية جاءت وا�ضحة
ف��ي مقدمتها لجهة �أن �ه��ا بخ�صو�ص توريد
 40000طن من م��ادة ال�سكر وفق المناق�صة
المعلن عنها في  2009/6/25وهنا لو �أرادت
الجهة المدعية تو�سيع الكفالة لت�شمل الزيادة
لكانت قد ن�صت على �أن الكمية هي 40000
ط��ن  %25+كما ورد ب ��إع�لان المناق�صة �إال
�أن الكفالة ج��اءت بخالف �إع�لان المناق�صة

وجاءت بعبارات تحدد التزام الكفيل بدقة و�إن
عبارة التعهد بالدفع عند عدم التزام المكفول
ب�أي التزامات متوجبة وفق �شروط العقد لي�س
الق�صد منها �شرط العقد المتعلق بالزيادة
�إنما عبارة وفق �شروط العقد الواردة هنا تعد
معطوفة على الكمية المحددة وه��ي �أربعين
�أل��ف طن �أي انها تكفل �أربعين �أل��ف طن وفق
�شروط العقد ال�سيما �أن الكفالة محررة في
 2009/6/28والعقد محرر في 2009/7/12
وق��د كتب ال�سنهوري با�شا ف��ي ه��ذا المجال
بالمرجع ال�سابق �صفحة  85ب�أن الكفالة يجب
�أن تف�سر تف�سير ًا �ضيق ًا دون تو�سع فعند ال�شك
يكون التف�سير لم�صلحة الكفيل فيحدد التزامه
في �أ�ضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ف�إذا
كفل جزء من التزامات المدين فال يجوز مد
الكفالة للأجزاء الأخرى و�إذا كان هناك �شك
فيما �إذا كانت الكفالة محددة �أو غير محددة
وجب اعتبار الكفالة محددة.
وحيث �إن اعتبار الكفالة في هذه الق�ضية
ت�شمل الكمية الم�ضافة ف�إن ذلك يعني اعتبار
الكفيل مت�ضامن مع المدين المكفول في حين �أن
الكفيل لي�س مت�ضامن ًا مع المدين �إنما هو كفي ًال
اللتزام المدين ولو اعتبر مت�ضامن ًا لأ�ضحى
مدين ًا �أ�صلي ًا ولي�س كفي ًال �إذ �أن التزام الكفيل
يعتبر حتم ًا تابع ًا اللتزام المدين فالتزامه لي�س
�أ�صلي ًا �إنما تابع ًا ومعنى كون التزامه تابع ًا ال
يعني �أن يكفل كل ما ترتب على المدين الأ�صلي
�إنما يعني �أن الكفالة ال تكون �صحيحة �إال �إذا
كان االلتزام المكفول �صحيح ًا �إذ ال يعقل �أن
يبطل االل�ت��زام الأ�صلي ويبقى الكفيل ملزم ًا
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بالكفالة وم��ن ث��م ويغ�ض النظر ع��ن ك��ل ما
ذكر ف�إنه ورد بالمادة  9من العقد المبرم بين
المدعى عليهم �أن يجوز للإدارة تعديل العقد
بزيادة الكميات� ....إل��خ وبالتالي ف��إن العقد
المبرم بين طرفيه اعتبر �أن الزيادة هي تعديل
للعقد وبناء عليه ف�إن تعديل العقد يوجب تعديل
الكفالة �أي�ض ًا بحيث تن�سحب بر�ضا الكفيل على
هذا التعديل فال يعقل �أن يكفل �شخ�ص التزام ًا
ما ثم يعدل االلتزام بين طرفيه وب�شروط �أ�شد
ويبقى الكفيل ملزم ًا به بل البد من �أخذ موافقته
عليه فهو التزام جديد بالن�سبة له البد �أن يعبر
عن كفالته بعبارات وا�ضحة قطعية الداللة منع ًا
من التواط�ؤ �ضده باعتبار �أن الكفالة هي عقد
تبرع من الكفيل وفق ال�صورة الم�ألوفة للكفالة
و�إن كانت بعو�ض فهو عو�ض ال يمكن �أن يعادل
قيمة الكفالة و�إال لما احتاجه المدين وحيث
�إنه ولئن كانت الكفالة ت�شمل الدين وملحقاته
ف�إن الزيادة بقيمة العقد وكمية المعقود عليه
لي�ست م��ن ملحقات ال��دي��ن فالكفالة ت�شمل
الدين وملحقاته ولي�س ما زاد في كمية العقد
ما لم تكن وا�ضحة ب�شمولها لها ،فما زاد يندرج
تحت م�سمى الزيادة وال يكفل الكفيل الزيادة
�إال بر�ضاه وبتوقيعه على العقد نف�سه �أما عند
ت�سطير كتاب م�ستقل بالكفالة فهو يكفل االلتزام
الوارد فيه �ضمن �شروط العقد لهذا االلتزام وال
يلتزم بالزيادة فالكفالة مو�ضوع الدعوى لي�س
كفالة عقد �إنما هي كفالة التزام محدد �ضمن
العقد.
وفي هذا ال�سياق ومن باب الجدال الفقهي
فقد ن�صت المادة  1066من قانون الموجبات
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والعقود اللبناني ب�أنه ((�إذا كان الكفيل قد كفل
�صراحة تنفيذ كل ما التزمه المديون ب�سبب
العقد كان م�س�ؤو ًال كالمدين الأ�صلي عن جميع
الموجبات التي يمكن �أن يكون ه��ذا المديون
م�س�ؤو ًال عنها بمقت�ضى العقد)) وعليه يت�ضح
من �صراحة الن�ص �أنه يتوجب فقه ًا واجتهاد ًا
وف��ق المبادئ القانونية الم�ستقرة عالمي ًا �أن
يكون الكفيل قد كفل �صراحة تنفيذ كل ما التزمه
المكفول وفي غير ذلك فال ي�س�أل �إال عما التزم
به هو ،فهو لي�س المدين الأ�صلي بااللتزام وحيث
�إن عبارة الكفالة الواردة بتاب الجهة المدعية
جاءت محددة لجهة �أن الكفالة هي بمبلغ يعادل
 %10من قيمة العقد وفق الكمية � 40ألف طن دون
الن�ص على �أن الكفالة ت�شمل الزيادة وحيث �إن
قيمة العقد هي  12539600يورو وقيمة الكفالة
هي  %10من قيمة العقد المذكورة وهي بمبلغ
 1253960يورو في حين �أن قيمة الزيادة هي
 3134900يورو وكفالتها وفق ن�سبة الـ  %10تكون
 313490ي��ورو وه��ذا غير وارد ب�صك الكفالة
مما ي�ؤكد �أن الكفالة هي لكمية العقد الأ�سا�سية
البالغة � 40ألف طن دون الزيادة البالغة � 10أالف
طن وحيث �إن الزيادة جاءت وفق العقد المحرر
بعد الكفالة وحيث �إن الزيادة اعتبرت تعدي ًال
للعقد وفق المادة  9مما يوجب موافقة الكفيل
عليها وحيث �إنه من الوا�ضح بعبارات الكفالة
�إن الكفيل �أراد االلتزام الأ�صلي الموجود وقت
�أن عقد الكفالة ولو �أراد مجاوزة ذلك وااللتزام
بجميع التعديالت التي زادت فيما بعد عن هذا
االل�ت��زام لن�ص على ذل��ك �صراحة وق��د ق�ضى
االجتهاد الق�ضائي ال�سوري في هذا المقام ب�أن
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(( في الكفالة االتفاقية ال يكون ثمة ت�ضامن �إال
�إذا اتفق على ذلك �صراحة وال يجوز التو�سع في
تف�سير عبارات االتفاق وال�شك يف�سر لم�صلحة
الكفيل)).
قرار  486/776لعام  1981محكمة النق�ض
– القانون المدني ج� 1إلى ج 9ا�ستانبولي قاعدة
.2526
ا�ستناد ًا لك لما ذك��ر وحيث �إن��ه لم يثبت
ال�ت��زام الجهة المدعية بكفالة ال��زي��ادة وفق
العقد المبرم بين المدعى عليهم ب��أي دليل
مقبول ب��الإث�ب��ات وح�ي��ث �إن الجهة المدعية
�أ�ضحت والحالة هذه محقة بدعواها ويتوجب
الحكم لها وفقها وحيث �إن��ه �سبق للمحكمة
البت بطلب وقف التنفيذ وتم ف�سخ القرار من
محكمة اال�ستئناف لعدم احتمال وج��ود حق
مبدئي ًا للجهة المدعية الأمر الذي ال يمنع من
البت بوقف التنفيذ مجدد ًا بنتيجة الدعوى وفق
طلبات الجهة المدعية وجعله نهائي ًا كونه �صدر
بهذه الحالة ا�ستناد ًا لنتيجة الدعوى ولي�س
احتمالي ًا �أثناء الدعوى ا�ستناد ًا لترجيح الحق
وبالتالي ف�إن تثبيته بنهاية الدعوى هو انطالق ًا
من ثبوت الحق.
وحيث �إن المحكمة ال ت��رى م�ب��رر ًا للحكم
بالتعوي�ض وحيث �إن منع المعار�ضة يقوم مقام
التعوي�ض ويغني عن الحكم به.
وحيث �إن الق�ضية جاهزة للحكم.
ل����ذل����ك :وع�� �م�ل� ً�ا ب � ��أح � �ك� ��ام ال � �م� ��ادة
 197/78/63/17/12وم ��ا ب �ع��دا �أ� �ص��ول
محاكمات.
والقانون  1لعام .2012

�أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر:
 -1منع اجل�ه��ة امل��دع��ى عليها م��ن معار�ضة
اجل �ه��ة امل��دع�ي��ة باملبلغ م��و��ض��وع الكفالة
رق� � ��م  606/31/09/253ت���اري���خ
2009/6/28م ��و�� �ض ��وع ال��دع��وى وحترير
الكفالة للجهة املدعية.
 -2وقف التنفيذ مبواجهة اجلهة املدعية فقط
بامللف التنفيذي رقم 103لعام �2017إداري
بحم�ص وجعله نهائي وبدون كفالة ا�ستناد ًا
لثبوت احلق وفق الفقرة احلكمية ال�سابقة.
 -3رد باقي الطلبات.
 -4ت�ضمني اجل �ه��ة امل��دع��ى عليها الر�سوم
وامل�صاريف و�أل��ف وخم�سمائة لرية �سورية
�أتعاب حماماة.
قرار ًا وجاهي ًا وبمثابة الوجاهي قاب ًال للطعن
بطريق اال�ستئناف �صدر و�أف�ه��م علن ًا ح�سب
الأ��ص��ول والقانون بتاريخ الثالثاء الواقع في
�/24شوال 1438/هـ الموافق /18تموز2017/
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