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الغرفة املدنية الأوىل
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الق�ضية� :أ�سا�س  156لعام 2017
قرار 106 :لعام 2017
تاريخ 2017/4/18
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :عبد الحي جراد – مخل�ص قي�سية
– �سليم اليازجي.
ال����م����ب����د�أ� :أ�����ص����ول – اخ��ت�����ص��ا���ص
– ع���ق���د – ن����وع����ه – ت��ن��ف��ي��ذه.
 �إن ع�ق��د ال�م�ق��اول��ة م��ن ال�ع�ق��ود التجاريةوي � � �ع� � ��ود االخ � �ت � �� � �ص� ��ا�� ��ص ع � �ن� ��د االخ� �ل� ��ال
ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذه �إل� � ��ى ال �م �ح �ك �م��ة ال �ت �ج ��اري ��ة.
�أ�سباب الطعن:

�1-1صدر القرار عن املحكمة التجارية خالف ًا
للأ�صول والقانون وخمالف ًا للنظام العام
�سي�ؤدي �إىل حرمان املوكل درجة من درجات
التقا�ضي وكان يتعني رد اال�ستئناف �شك ًال.
2-2ال��ق��رار ال �ب��دائ��ي � �ص��در ع��ن حم�ك�م��ة غري
خمت�صة واملدعي مل يطلب يف الدرجة الأوىل
�إحالة ق�ضيته للمحكمة املخت�صة وبالتايل
ادعائه وا�ستئنافه خمالف للقانون والأ�صول.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية التي تقدمت

بها �أمام محكمة البداية التجارية �إنما تهدف �إلى
طلب �إجراء الك�شف على العقار مو�ضوع الدعوى
لبيان ما لم ينجز من �أعمال كلفتها وتقدير قيمة
العطل وال�ضرر وتقدير قيمة ف��روق الم�ساحة
بالأمتار وتقدير قيمتها و�إل��زام الجهة المدعى
عليها بها بالإ�ضافة �إلى �إلزامها بدفع التعوي�ض
عما لحق بها من �ضرر ج��راء الإخ�لال بتنفيذ
العقد والتعوي�ض عن الأ�ضرار التي لم تنجز.
وبنتيجة ال�م�ح��اك�م��ة �أ���ص��درت المحكمة
ال� �م ��ذك ��ورة ق���راره���ا ب� ��رد ال���دع� ��وى لعدم
االخت�صا�ص ولدى ا�ستئناف القرار �صدر عن
محكمة اال�ستئناف القرار المطعون فيه الذي
انتهى �إلى ف�سخ القرار و�إحالة الدعوى بو�ضعها
الراهن �إلى محكمة اال�ستئناف العقارية.
ولما كان تبين من �أوراق الدعوى �أن الرابط
بين طرفي الخ�صومة هو عقد مقاولة.
وحيث ان االجتهاد م�ستقر على �أن عقد
المقاولة م��ن العقود التجارية وحيث �أن ما
�ساقته المحكمة الم�شكو من قرارها من اجتهاد
و�إن كان �أ�شار بمتنه على �أن عقد المقاولة من
الأعمال التجارية �إال �أنه ال ينطبق على وقائع
ه��ذه ال��دع��وى بح�سبان �أن��ه يتعلق بالخالف
بين ال���ش��رك��اء �أو الغير على بيع العقارات
والتخا�ص�ص والق�سمه بينما مقطع النزاع بهذه
الدعوى يت�صل بالمطالبة بمبالغ ناتجة عن
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82
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االخ�لال بتنفيذ العقد وال يتعلق بعين العقار
كما جاء باالجتهاد.
ولما كانت المحكمة المطعون بقرارها لم ت�سر
على هذا النهج فجاء قرارها عر�ضة للنق�ض.
لذلك
تقرر بالإجماع

 -1نق�ض القرار المطعون فيه.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  115لعام 2017
قرار 111 :لعام 2017
تاريخ 2017/4/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – مخل�ص قي�سية–
�سليم اليازجي.
ال���م���ب���د�أ :ت���ج���ارة – ���س��ج��ل ت��ج��اري
– غ����اي����ت����ه� -أع�����م�����ال ت���ج���اري���ة.
 �إن غاية ال�سجل التجاري هي تنظيمية بحتةوهو �أداة �إ�شهار ،و�إن عدم ت�سجيل تجارة معينة
فيه لها يجرد التاجر من �صفة احتراف التجارة
لأن ال�صفة التجارية تكت�سب بممار�سة الأعمال
ال�ت�ج��اري��ة وام�ت�ه��ان�ه��ا وع�ل��ى ه��ذا االجتهاد.
�أ�سباب الطعن:

1-1اجل�ه��ة امل��وك��ل ك��ان��ت طالبت مببلغ �أم��ام
حمكمة ال �ب��داي��ة امل��دن�ي��ة ال �ع��ادي��ة ولي�س
ال�ت�ج��اري��ة قيمة ح ��واالت �أر��س�ل�ه��ا املوكل
للمطعون �ضده وبالتايل ال متلك املحكمة
البحث ب�أ�صل تلك احلواالت.
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2-2ا�شرتط القانون يف انعقاد املحكمة التجارية �أن
يكون املدعي رافع الدعوى تاجر ًا بذات مو�ضوع
الدعوى ولديه �سجل جتاري به وما عدا ذلك
يفقد االخت�صا�ص للمحاكم العادية.
في القانون:

لما كانت الجهة المدعية ا�ستدعت �أمام
محكمة البداية المدنية بطلب �إل��زام الجهة
المدعى عليها بدفع مبلغ  550000ل���.س مع
الفائدة القانونية.
وبنتيجة ال�م�ح��اك�م��ة �أ���ص��درت المحكمة
المذكورة قرارها وقف االدعاء.
ول��دى ا�ستئناف القرار �صدر عن محكمة
اال�ستئناف قرار ًا ب�إحالة الدعوى �إلى محكمة
اال�ستئناف المدنية الأول ��ى بطرطو�س كون
النزاع بين الطرفين تجاري و�صار �أن جددت
ال��دع��وى �أم��ام محكمة اال�ستئناف التجارية
بطرطو�س و�صدر عنها القرار المطعون فيه
ال��ذي انتهى �إل��ى رد الدعوى �شك ًال بعد ف�سخ
القرار البدائي كون المدعي لم يتقدم ب�إثبات
�أن��ه م�سجل بال�سجل التجاري فبادرت الجهة
المدعية لإيقاع هذا الطعن ال��ذي اتك�أت فيه
على الأ�سباب الملمح عنها �آنف ًا.
ولما كان تبين من �أوراق الدعوى و�أقوال �أطرافها
�أن االلتزام المتنازع فيه من االلتزامات التجارية.
ولما ك��ان المدعي �أب��رز ما يثبت ت�سجيله
بال�سجل التجاري وكان قول المحكمة المطعون
ب�ق��راره��ا �أن ال�م��دع��ي غير م�سجل بال�سجل
التجاري بعمل غايته تجارة زيت الزيتون هو
قول يخالف ما ا�ستقر عليه االجتهاد الق�ضائي
بح�سبان �أن االجتهاد الق�ضائي ال�سوري العربي
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والأجنبي جاء على �أن غاية ال�سجل التجاري هي
غاية تنظيمية بحتة عدا عن كونه �أداة �شهر و�أن
مخالفة الجهة المدعية وعدم ت�سجيل تجارة
زي��ت الزيتون بال�سجل التجاري ال ت�ؤثر على
مو�ضوع الحق وال يترتب عليها تجريد التاجر
�صيغة احتراف التجارة وال يحتج عليه بهذا
االهمال كون ال�صفة التجارية تكت�سب بممار�سة
الأعمال التجارية باالمتهان مع التنويه �أن بقية
�أحكام ق�ضائية قطعية مبرزة بالملف ت�شير �إلى
�صفة طرفي النزاع التجارية مما عر�ض القرار
للنق�ض وقد وردت عليه �أ�سباب الطعن.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1نق�ض القرار المطعون فيه.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  144لعام 2017
قرار 115 :لعام 2017
تاريخ 2017/4/20
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س– �سليم اليازجي-
مخل�ص قي�سية.
المبد�أ� :أ�صول – خ�صومة – ت�صحيحها
 م��ر���ض ال��م��وت – ب��داي��ت��ه ونهايته. ي � �ج ��وز ت �� �ص �ح �ي��ح ال �خ �� �ص ��وم ��ة لت�صبح�إ� �ض��اف��ة ل�ل�ت��رك��ة �أم� ��ام محكمة اال�ستئناف.
 يجب ان ينتهي مر�ض الموت فع ًال بالموت
وقبل م�ضي �سنة على بدايته وعليه االجتهاد.

�أ�سباب الطعن:

1-1ق�ضت حمكمة اال�ستئناف بقبول طلبنا
العار�ض جلهة ت�صحيح اخل�صومة مبذكر
ال�صفة الإرثية.
2-2طلبنا يف املحكمة التثبت من مر�ض املوت
كواقعة مادية يجوز اثباتها بكافة و�سائل
الإثبات.
 3-3طلبنا دعوة ال�شهود لوجود املانع الأدبي.
 4-4الوكالة مل ينظمها �أي من الوكاالت بق�صد
البيع �أو التنازل.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على
المطالبة بف�سخ ت�سجيل ح�صة الجهة المدعى
عليها خليل من حق اال�ستثمار البالغة 300
�سهم من العقار مو�ضوع الدعوى ت�أ�سي�س ًا على
�أن والدة المدعية نظمت وكالة لولدها المدعى
عليه طوني وا�ستغل مر�ض والدته وقام بالتنازل
عن الح�صة للمدعى عليه �صهره خليل وهيام
مري�ضة مر�ض الموت.
ولما كانت محكمة �أول درجة ردت الدعوى
وتم ت�صديق القرار من قبل محكمة اال�ستئناف
ب��ال�ق��رار المطعون فيه وبعد �أن بنت الجهة
الطاعنة هذه النتيجة بادرت لإيقاع طعنها وقد
اتك�أت فيه على الأ�سباب الملمح عنها �آنف ًا.
ولما ك��ان من الجائز ت�صحيح االخت�صام
لي�صبح �إ�ضافة للتركة �أمام محكمة اال�ستئناف.
ولما ك��ان ثابت ًا من �أوراق الدعوى و�أقوال
�أطرافها �أن م�ؤرثة المدعية المرحومة دينيز
كانت توفيت بتاريخ  2015/1/25وكان التنازل
الحا�صل للح�صة ال�سهمية م��ن قبل طوني
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للمدعى عليه خليل بتاريخ 2012/9/10
ولما ك��ان ادع��اء الجهة المدعية بمر�ض
الموت لف�سخ الت�سجيل كان ي�شترط فيه بح�سب
ما ا�ستقر عليه اجتهاد محكمة النق�ض �أن ينتهي
المر�ض بالموت فع ًال قبل م�ضي �سنة على بدنه
وحيث انه وعلى فر�ض �صحة االدع��اء بوجود
مر�ض موت ف�إنه يت�ضح �أنه امتد لأكثر من �سنة
فيكون الت�صرف بحكم ال�صحيح.
وحيث ان جميع الت�صرفات التي يجريها
الوكيل �ضمن حدود وكالته تعتبر �سارية ونافذة
بحق الموكل.
وحيث �أن محكمة المو�ضوع تملك �سلطة
مطلقة في رف�ض �سماع البينة ال�شخ�صية ب�شكل
�صريح �أو �ضمني وذلك لعدم توافر �أحد ال�شروط
القانونية الالزمة لقبولها �أو لعدم ا�ست�ساغتها
االثبات بمثل هذا الطريق في ظروف الدعوى
المنظورة و�أما لقناعتها بعدم الحاجة �إلى ذلك
اكتفا ًء بالظاهر في الدعوى على ما ا�ستقر عليه
اجتهاد محكمة النق�ض.
وحيث �أن �أ�سباب الطعن لم ترد على القرار
المطعون فيه ال��ذي جاء �سليم ًا ومتوافق ًا مع
الأ�صول والقانون.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة التامين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.
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الق�ضية� :أ�سا�س  137لعام 2017
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

قرار 118 :لعام 2017
تاريخ 2017/4/23
م�ح�ك�م��ة ال �ن �ق ����ض – ال �غ��رف��ة المدنية
الأولى�/أ./
ال�سادة :خليل فرن�سي�س– �سليم اليازجي-
مخل�ص قي�سية.
ال���م���ب���د�أ :ب��ي��ن��ات – ع��ق��د – �شهود
– غ���م���و����ض���ه – دل����ي����ل ك���ت���اب���ي.
 �إن اال�� �س� �ت� �م ��اع ل �� �ش �ه ��ود ال� �ع� �ق ��د يكونل�ت��و��ض�ي��ح ال �غ �م��و���ض ال� ��ذي ف �ي��ه ،وال يجوز
�� �س� �م ��اع ال� �ب� � ّي� �ن ��ة لإث� � �ب � ��ات م � ��ا ي� �خ ��ال ��ف �أو
ي� �ج ��اوز م ��ا ا� �ش �ت �م��ل ع �ل �ي��ه ك��دل �ي��ل كتابي.
�أ�سباب الطعن:

1-1حم�ضر جل�سة � 2016/6/27أمام حمكمة
اال�ستئناف غري موقعة.
2-2مل يتم تالوة �ضبط �أوراق املحاكمة ال�سابقة
لتغيري هيئة املحكمة.
3-3امل�ح�ك�م��ة ق ��ررت دع ��وة ��ش�ه��ود ال�ع�ق��د ثم
تراجعت عن ذلك بدون بيان ال�سبب.
4-4املحكمة مل ترد على دفوعنا خمالفة لن�ص
امل� ��ادة  205وك ��ان ه �ن��اك دع ��وة جزائية
بالتزوير واالحتيال.
5-5مل يت�ضمن عقد البيع حت��دي��د العنا�صر
املادية واملعنوية والزبائن.
في القانون:

لما ك��ان المدعى ا�ستدعى �أم��ام محكمة
البداية التجارية بدم�شق يطلب �إل��ى تثبيت
�شرائه للمتجر مو�ضوع ال��دع��وى م��ن الجهة
ال�م��دع��ى عليها ون�ق��ل ملكيته �أم ��ام الدوائر
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المخت�صة.
وبنتيجة ال�م�ح��اك�م��ة ا� �ص��درت المحكمة
المذكورة قرارها وفق االدعاء ما ا�ستدعت من
الجهة المدعى عليها ا�ستئناف ًا حيث تم ت�صديق
القرار البدائي من قبل محكمة اال�ستئناف وبعد
�أن منعت الجهة المدعى عليها هذه النتيجة
بادرت لإيقاع طعنها وقد اتك�أت بذلك على غير
�سبب تم التلميح عنها �آنف ًا.
ولما كانت الجهة المدعية ا�ستندت في
حمل دعواها على عقد بيع متجر انكرته الجهة
المدعى عليها فدفعت �أن الجهة المدعية
ا�ستغلت توقيعها على بيا�ض بعد �أن اقنعتها
�أن ترميم المتجر بحاجة �إل��ى تقديم طلبات
للح�صول على الترخي�ص وقامت بطباعة �صيغة
العقد على �إح��دى الورقات التي تحمل توقيع
وب�صمة المدعى عليه.
ول �م��ا ك ��ان ت�ب�ي��ن م��ن �أوراق ال��دع��وى �أن
المحكمة المطعون بقرارها كانت قررت دعوة
�شهود العقد ومن ثم تراجعت عن قرارها كون
اال�ستماع ل�شهود العقود يكون لتو�ضيح الغمو�ض
وال يجوز �سماع البينة لإث�ب��ات ما يخالف �أو
يجاوز ما ا�شتمل عليه العقد كدليل كتابي.
وحيث �أن��ه �إرادة المتعاقدين هي المرجع
الأ�سا�سي لتف�سير العقد �سواء لجهة ما هيئه
العقد �أو ما حواه من حقوق والتزامات.
وحيث �أن��ه من حق المحكمة �سماع �شهود
العقد لمعرفة تفا�صيله التي بني عليها وال يوجد
مانع يحول دون ا�ستجالء ظروفه بدعوة ال�شهود
الموقعين عليه لإعطائه الو�صف ال�صحيح
بح�سبان �أن العبرة هي للمقا�صد والمعاني

للألفاظ والمباني الأم��ر ال��ذي ي�ستدعي من
محكمة المو�ضوع الم�شكو من ق��راره��ا بحث
الدفوع وتلم�س الإرادة الحقيقية للمتعاقدين
تحقيق ًا للعدالة بعد �سماع من وقعوا على العقد
من �شهود و�أ��ش��رف��وا على �إب��رام��ه حتى يكون
حكمها �صحيح ًا وذل��ك بعد �أن �أنكرت الجهة
الطاعنة العقد دفعت �أن��ه ورق��ة على بيا�ض
لتقديم طلب ترخي�ص فجاء ال�ق��رار عر�ضة
للنق�ض وعجو ًال و�سابق ًا لأوانه.
لذلك
تقرر بالإجماع

 -1نق�ض القرار المطعون فيه مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  137لعام 2017
قرار 119 :لعام 2017
تاريخ 2017/4/23
م�ح�ك�م��ة ال �ن �ق ����ض – ال �غ��رف��ة المدنية
الأولى/ب./
ال�سادة :عبد الحي جراد – �آمنة ال�شماط
– مخل�ص قي�سية.
المبد�أ :بينات – �صورة �ضوئية -قيمتها.
 ال قيمة لل�صورة ال�ضوئية في الإثبات ،واليجوز �إجراء الخبرة عليها وعلى هذا االجتهاد.
�أ�سباب الطعن:

1-1املحكمة ت�سرعت يف �إ�صدار قرارها.
2-2اجلهة الطاعنة �أب��رزت �صور طبق الأ�صل
وم�صدقة �أ�صو ًال عن �شهادات عالقة ال�شركة
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يف اخلارج واملحكمة مل تلحظ ذلك.
3-3املحكمة مل تتطلع ب�شكل وا�سع على ملف
الدعوى وما �أب��رز فيها من مذكرات ت�ؤكد
�صحة دعوى املدعي.
4-4املحكمة مل ت�ستجب لطلب اجلهة الطاعنة
ب�إجراء خربة ثالثية بدل الأحادية.
5-5املحكمة خالفت �أح �ك��ام ن�ص امل ��ادة 44
من املر�سوم الت�شريعي رقم  8لعام 2007
اخلا�ص بالعالمات الفارقة.
6-6املحكمة خالفت ن�ص امل��ادة ال�ساد�سة من
معاهدة باري�س حلماية امللكية.
في القانون:

حيث �أن دع��وى الجهة المدعية ال�شركة
الأمريكية غاب /ابارال/ل.ل�.س التي تقدمت
بها �أمام محكمة البداية المدنية الأولى بدم�شق
تهدف �إلى �شطب و�إلغاء العالمات الفارقة.
(ج��اب  ) GAPالفائدة للمدعى عليه
مروان ....ت�أ�سي�س ًا على �أن الجهة المدعية هي
المالكة لهذه العالمة والمدعى عليه قد ا�ستغل
�شهرة هذه العالمة مما يجعل فعله ي�شكل عم ًال
من �أعمال المناف�سة الغير م�شروعة.
وحيث �أن محكمة ال��درج��ة الأول ��ى ق�ضت
للجهة المدعية وف��ق طلباتها �إال �أن محكمة
اال�ستئناف ف�سخت ه��ذا ال�ق��رار وق�ضت برد
الدعوى بت�سبيب �أن ال�صور الفوتوغرافية التي
�أبرزتها الجهة المدعية ت�أييد ًا لدعواها لي�س
لها �أي قيمة قانونية �إال بعد ت�صديقها من
الجهات الر�سمية ال�صادرة عنها حتى يمكن
اجراء الخبرة عليها.
وحيث �أن الجهة المدعية والطاعنة لم تقتنع
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بهذا القرار لذلك بادرت �إلى الطعن به �أمام
هذه المحكمة للأ�سباب المنوه عنها �أعاله.
وحيث �أنه يت�ضح من الوثائق التي �أبرزتها
الجهة الطاعنة ت�أييد ًا لدعواها بكافة مراحل
الدعوى هي عبارة عن �صور �ضوئية مربوطة
جميعها بوثيقة م�صدقة �أ�صو ًال وهذه الوثيقة
الم�صدقة لي�س لها عالقة بالوثائق الأخرى
الغير م�صدقة وال ت�سعف الجهة المدعية ب�إثبات
دعواها.
وحيث ان االجتهاد الق�ضائي م�ستقر على �أن
ال�صورة ال�ضوئية ال قيمة لها في الإثبات خا�صة
و�أن الجهة المدعى عليها �أنكرتها ولم تقر بها
�أو ت�صادق عليها.
وح�ي��ث �أن ��ه ال ي�ج��وز �إج� ��راء ال�خ�ب��رة على
�صور �ضوئية (نق�ض ق��رار � 949أ�سا�س 965
ت��اري��خ  )2004/6/20وك��ذل��ك (نق�ض قرار
� 1439أ�سا�س  1222تاريخ )2005/10/17
واجتهادات �أخرى عديدة مماثلة.
وحيث �أن محكمة الدرجة الأولى قد خالفت
القانون وما ا�ستقر عليه االجتهاد الق�ضائي
و�أج��رت الخبرة على �صور �ضوئية واتك�أت في
�إ�صدار حكمها على تقرير الخبرة الفنية �إال
�أن محكمة اال�ستئناف م�صدرة القرار الطعين
ف�سخت هذا القرار وجاء هذا الف�سخ موافق ًا
للأ�صول والقانون وال تنال منه �أ�سباب الطعن
المثارة لما �سلف بيانه.
�اف لرد
وح�ي��ث �أن ه��ذا ال�سبب ل��وح��ده ك� ٍ
ال��دع��وى دون حاجة لمناق�شة باقي �أ�سباب
الطعن التي تجادل بها الجهة الطاعنة مما
يتعين رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.

ق�ضاء المحاكم 591 -

لذلك
تقرر بالإجماع:

1-1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا وم�صادرة الت�أمني.
2-2ت�ضمني الطاعن ر�سوم وم�صاريف طعنه.
�3-3إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
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الق�ضية� :أ�سا�س  183لعام 2017
قرار 132 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/9
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :عبد الحي جراد – �آمنة ال�شماط
– �سليم اليازجي.
ال�����م�����ب�����د�أ :ب�����ح�����ري – ن�����اق�����ل –
ب�����ض��اع��ة – �إي�����ص��ال��ه��ا – ت�سليمها.
 �إن التزام الناقل البحري ب�إي�صال الب�ضاعةالمنقولة على ال�سفينة �إلى المر�سل �إليه في
المرف�أ،الينق�ضيبمجردتفريغالب�ضاعةتحت
الروافع ،بل البد من ت�سليمها �إليه �أو و�ضعها
تحت ت�صرفه ،وعلى ذل��ك ا�ستقر االجتهاد.
�أ�سباب الطعن:

�1-1أن �سقوط احلاوية ناجت عن �إهمال وعدم
احليطة واحلذر واالنتباه املطلوب من �سائق
الرافعة الذي قام بتنزيل هذه احلاوية.
2-2م�س�ؤولية املطعون �ضده تكون عن �أعمال
ال�سائقني و�آليات املرف�أ.
 3-3التحقيق الإداري الذي �أجراه املطعون �ضده
لي�س له �أي قيمة قانونية.
 4-4تقرير اخلبري اثبت �أن �سبب �سقوط احلاوية
ناجت عن الرفع اخلاطئ وهنا حتقق م�س�ؤولية

التابع واملتبوع وفق املادة  /175/مدين.

في القانون:

ما كانت دعوى الجهة المدعية �إنما تهدف
�إل��ى �إل ��زام الجهة المدعى عليها ب ��أن تدفع
للجهة المدعية مبلغ وق��دره  /4395/دوالر
�أمريكي �أو ما يعادله بالليرات ال�سورية بتاريخ
الوفاء مع القانون ت�أ�سي�س ًا على �أن المبلغ لقاء
الإ�ضرار الالحقة بالب�ضاعة جراء �سقوطها من
الرافعة.
ولما كانت محكمة �أول درج��ة ق�ضت برد
الدعوى لعدم الثبوت وبا�ستئناف القرار من قبل
الجهة المدعية �صدر عن محكمة اال�ستئناف
ال�ق��رار المطعون فيه ال��ذي انتهى بت�صديق
القرار البدائي فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع
هذا الطعن الذي اتك�أت فيه على غير �سبب تم
التلميح عنها �آنف ًا.
ولما ك��ان تبين من �أوراق الدعوى و�أقوال
�أطرافها �أن ال�ضرر ال��ذي ترتب عن �سقوط
الب�ضاعة كان �أثناء عملية التفريغ من ال�سفينة
�إلى �أر�ض المرف�أ.
ول�م��ا ك��ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة
ال�ن�ق����ض رق� � ��م� /67/أ� �س��ا���س  /15/تاريخ
 1994/5/3جاء على �أن التزام الناقل البحري
ب�إي�صال الب�ضاعة المنقولة على ال�سفينة �إلى
المر�سل �إليه في المرف�أ ال ينق�ضي بمجرد تفريغ
الب�ضاعة تحت الروافع بل البد من ت�سليمها �إلى
المر�سل �إليه �أو و�ضعها تحت ت�صرفه �أو تنظيم
ال�ضبط المن�صو�ص عليه في نظام ا�ستثمار مرف�أ
الالذقية مالم يوجد اتفاق على خالف ذلك.
ولما كانت الجهة الطاعنة لم تثبت �أن عملية
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الت�سليم القانونية تمت قبل التفريغ وبالتالي
ف��إن م�س�ؤولية الناقل عن الب�ضاعة قائمة ما
دامت الب�ضاعة في حيازته وتحت �سلطته.
ولما كانت المحكمة الم�شكو من قرارها
خل�صت �إلى نتيجة متوافقة مع �أحكام القانون
واالجتهاد وجاء قرارها محمو ًال على �أ�سبابه وال
تنال منه �أ�سباب الطعن.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.
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الق�ضية� :أ�سا�س  184لعام 2017
قرار 133 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/9
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :عبد الحي جراد – �آمنة ال�شماط
– �سليم اليازجي.
المبد�أ :بحري – ب�ضاعة – �إدخالها
– ناقل بحري – م�س�ؤوليته – �ضرر.
 �إن � �ض �ب��ط �إدخ� � ��ال ال �ب �� �ض��اع��ة وال�شهادةالمرفئية لهما ق��وة ثبوتية �إل��زام �ي��ة يجب
الأخذ بها مالم يثبت العك�س ،وعليه االجتهاد.
 ال ي �ك �ف��ي ل �م �� �س��اءل��ة ال� �ن ��اق ��ل البحريث �ب��وت ال �� �ض��رر ب��ال�ب���ض��اع��ة ب�ع��د ا�ستالمها،
م��ال��م ي���س�ن��د ال �� �ض��رر ل�ل�م��رح�ل��ة البحرية،
خ�ل�اف� �اً ل �م �� �س ��ؤول �ي��ة ال �ت ��أم �ي��ن ال �ت��ي تمتد
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لت�شمل م��رح�ل�ت��ي ال�ن�ق��ل ال�ب�ح��ري والبري.
�أ�سباب الطعن:

1-1الباخرة ومبوجب بولي�صة ال�شحن ا�ستلمت
الب�ضاعة تامة العدد و�ساملة و�سلمتها �إىل
امل�ؤمن له امل�ستورد يف مرف�أ التفريغ مت�ضررة
ومتعيبة.
�2-2أب��رزن��ا ال�ف��ات��ورة التجارية وك��ان الناقل
البحري م�س�ؤول عن النقل وال�ضرر احلا�صل
بالب�ضاعة.
3-3ال �ب��اخ��رة ال��وا� �ص �ل��ة روزي �ت��ا م��اري��ا نقلت
الب�ضاعة عن طريق الأقطرما ما ومل تربز
بولي�صة �شحن خا�صة بها وتكون الباخرة
الوا�صلة م�س�ؤولة عن التعوي�ض.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية �إنما تقول
على المطالبة ب��إل��زام الجهة المدعى عليها
الناقل البحري بدفع قيمة الأ�ضرار الالحقة
بالب�ضاعة مو�ضوع الدعوى كونها الم�س�ؤولة
عن ال�ضرر وت�أ�سي�س ًا على �أن الت�أمين عو�ضت
الم�ضرور ومن حقها الرجوع على الناقل.
وبنتيجة المحاكمة �أ��ص��درت محكمة �أول
درجة قرارها برد الدعوى وتم ا�ستئناف القرار
من قبل الجهة المدعية و�صدر عن محكمة
اال�ستئناف القرار المطعون فيه ال��ذي انتهى
بدوره �إلى ت�صديق القرار البدائي وبعد �أن ثبت
الجهة المدعية هذه النتيجة بادرت لإيقاع هذا
الطعن الذي اتك�أت فيه على الأ�سباب الملمح
عنها �آنف ًا.
ولما كان االجتهاد م�ستقر على �أن �ضبط
الإدخ��ال وال�شهادة المرفئية تعتبر ذات قوة
ثبوتية �إلزامية يتوجب الأخ��ذ بها مالم يقم
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الدليل العك�سي على خالفها.
ولما كانت ال�شهادة المرفئية و�ضبط الإدخال
المتعلقة بالب�ضاعة مو�ضوع الدعوى �أ�شارت �إلى
�أن الناقل البحري �سلم الب�ضاعة تامة العدد
و�سالمة في مرف�أ التفريغ بالالذقية.
وحيث �أنه ال يكفي ثبوت ال�ضرر بالب�ضاعة
بعد اال�ستالم لتقرير م�س�ؤولية الناقل البحري
مالم ي�سند ال�ضرر الالحق بالب�ضاعة للمرحلة
البحرية من النقل.
ولما ك��ان الك�شف ال��ذي �أجرته الم�ؤ�س�سة
العامة للت�أمين على الب�ضاعة بعد نقلها من
مرف�أ الالذقية �إلى م�ستودعات الجهة المالكة
و�إن كان �أ�شار �إلى �أن م�صدر ال�ضرر الالحق
بالب�ضاعة بالتمثيل والتنزيل �إال �أن ذل��ك ال
ي�ؤدي �إلى قيام م�س�ؤولية الناقل البحري ما لم
تقطع بالأدلة �أن ال�ضرر الالحق بالب�ضاعة قد
وقع في وقت تقوم به م�س�ؤولية الناقل البحري
وهو منتفي بهذه الدعوى وبال�شهادة المرفئية
و�ضبط االدخال التي �أكدت �أن الناقل البحري
�سلم الب�ضاعة �سالمة.
وحيث �أن التحميل والتنزيل الم�ؤدي لم�س�ؤولية
الناقل البحري �إذا لحق بالب�ضاعة �ضرر هو
الواقع قبل انق�ضاء م�س�ؤوليته عن التعوي�ض وال
يمتد �إلى ما بعدها بعك�س م�س�ؤولية الت�أمين التي
تمتد لت�شمل مرحلتي النقل البحري والبري.
ولما كانت محكمة المو�ضوع الم�شكو من
قرارها ا�سقطت حكم القانون ال�صحيح على
وقائع الدعوى وكانت النتيجة التي خل�صت �إليها
متطابقة مع هذه الوقائع وجاء قرارها محمو ًال
على �أ�سبابه ولم ترد عليه �أ�سباب الطعن.

لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3ت�ضمين الطاعن الر�سم.
 -4م�صادرة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  178لعام 2017
قرار 134 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/14
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :عبد الحي جراد – �آمنة ال�شماط
– �سليم اليازجي.
ال�����م�����ب�����د�أ :ب���ي���ن���ات – خ����ب����رة –
خ��ب��ي��ر غ��ي��ر م�����س��ج��ل – ت��ع��ي��ي��ن��ه –
ت��ح��ل��ي��ف��ه ال��ي��م��ي��ن – ت��ذك��ي��ره بها.
 يجوز للمحكمة �أن تعين خبيراً م��ن غيرال �خ �ب��راء الم�سجلين ف��ي ال� �ج ��دول� ،إذا لم
ت �ج��د خ� �ب ��راء اخ�ت���ص��ا��ص�ي�ي��ن ف ��ي مو�ضوع
ال � �ن� ��زاع� ،إال �أن ذل� ��ك ي �� �س �ت��وج��ب تحليفه
ال �ي �م �ي��ن ال �ق��ان��ون �ي��ة ،ول �ي ����س ت��ذك �ي��ره بها.
�أ�سباب الطعن:
في �أ�سباب الطعن المقدم من عبد
الغني:....

 1-1املوكل ال عالقة له نهائي ًا باملو�ضوع واملطعون
�ضده عمر  ...ا�ستورد الب�ضاعة على �سجله
التجاري.
2-2ال �� �ش �ه��ود �أك � ��دوا ج�م�ي�ع�ه��م ب � ��أن املدعي
يعرف املدعى عليه ع�م��ار ...و�أن��ه ا�ستلم
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الب�ضاعة مبا�شرة و�أن اخلالف مع املخل�ص
اجلمركي.

في �أ�سباب طعن عمر:...

 1-1جتاهلت املحكمة وثائق الدعوى التي ت�شري
�إىل �أن العالقة وااللتزام القانوين هو بني
املطعون �ضده و .....وال عالقة للطاعن
باالتفاق وااللتزام.
2-2ع�م��ل امل��وك��ل خمل�ص ج�م��رك��ي وم��ن غري
اجلائز �أع�م��ال قانون التجارة كونه لي�س
تاجر وال �أعمال جتارية له.
�3-3أخط�أت املحكمة يف تقدير �أق��وال ال�شهود
وخا�صة جلهة قيام  ....ببيع الب�ضاعة.
4-4جت��اه�ل��ت امل�ح�ك�م��ة ع��دم ق��ان��ون�ي��ة تقرير
اخل�ب�رة وع���دم ق��ان��ون�ي��ة ت�سمية اخلبري
وجتاهلت املطاعن التي تقدمنا بها للرد
على التقرير.
5-5املدعي مل يثبت دعواه ومل يربز وثائق تفيد
�أن م�ستورد.
 6-6جتاهلت املحكمة عقد املخال�صة بني املوكل
وبني  ....وهو دليل ثابت ودافع على براءة
ذمة املوكل.
في �أ�سباب طعن عمر:....

1-1ال�ت�ف�ت��ت امل�ح�ك�م��ة ع��ن ال��وث��ائ��ق املنتجة
بالدعوى مما ينم على عدم درا�سة وثائق
الدعوى و�أدلتها.
�2-2أخط�أ القرار عندما �أغفل تطبيق ن�ص املادة
 110من القانون التجاري.
3-3رد القرار املطعون فيه طلب التعوي�ض بداعي
ا�شرتاك الطاعن بخطئه وهذا تعليل خاطئ
لوجود اتفاق وا�ضح يف ا�سترياد الب�ضاعة
با�سم املطعون �ضده.
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4-4خالف القرار قواعد القانون عندما حمل
ال�ط��اع��ن م��ع امل�ط�ع��ون �ضدهما الر�سوم
وامل�صاريف بن�سبة الثلث بالرغم مما ظهر
�أن الطاعن كان حمق ًا.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية �إنما تهدف �إلى
�إلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والت�ضامن
بت�سليم الب�ضاعة التي �أوردتها بالئحة االدعاء
�أو قيمتها ح�سب الخبرة والحكم بالتعوي�ض.
ولما كانت محكمة �أول درجة ق�ضت ب�إلزام
الجهة المدعى عليها بت�سليم الب�ضاعة �أو بدفع
قيمتها عن طريق خبرة تجري بدائرة التنفيذ.
وبا�ستئناف القرار �أ�صلي ًا وتبعي ًا من الأطراف
�صدر عن محكمة اال�ستئناف القرار المطعون
فيه وقد بادر كل طرف لإيقاع طعنه وقد اتك�أ
على الأ�سباب الملمح عنها بالئحة الطعون.
ولما كان ثابت من القرار المطعون فيه �أن
المحكمة لج�أت �إل��ى خبرة فنية لتقدير قيمة
الب�ضاعة وقد �سمت خبير لم يدرج ا�سمه في
جدول الخبراء المعتمد من قبل وزارة العدل.
ولما كان من الجائز للمحكمة �أن تعين خبير ًا
من غير الخبراء الم�سجلين في الجدول �إذ �أخال
هذا الجدول من خبراء اخت�صا�صيين في مو�ضوع
النزاع �إال �أن ذلك يحتم عليها تحليف الخبير
اليمين المن�صو�ص عنها بالمادة  144بينات
وكانت المحكمة الم�شكو من قرارها خالفت ن�ص
المادة المذكورة وقامت بتذكير الخبير (ب�ضبط
ت�سليم المهمة) باليمين قد �سهت ب�أنه لم يحلف
اليمين �أ�ص ًال كونه م�سمى من خ��ارج الجدول
مما يجعل الخبرة باطلة وك��ان ا�ستناد الحكم
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�إلى خبرة باطلة يعر�ضه للنق�ض هذا مع التنويه
�أن الت�ضامن في االلتزامات التجارية مفتر�ض ًا
ولي�س بحاجة �إلى اتفاق  340تجارية.
وحيث �أن نق�ض القرار يتيح للأطراف تقديم
دفوعهم بالأ�سا�س مجدد ًا �أمام محكمة المو�ضوع.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1نق�ض القرار المطعون فيه.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  182لعام 2017
قرار 137 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/14
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :عبد الحي جراد – �آمنة ال�شماط
– �سليم اليازجي.
ال��م��ب��د�أ :تحكيم – ���ش��رط التحكيم
– وج��وده – �إث��ارت��ه – الدفع به –
ع���دم ال��ت��م�����س��ك ب���ه – ت���ن���ازل عنه.
�إن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود �شرط
ال �ت �ح �ك �ي��م((( ،ي �ج��ب �إث� ��ارت� ��ه ق �ب��ل البحث
ب��ال�م��و��ض��وع ،وق �ب��ل �أي دف��ع �أخ� ��ر ،و�إن عدم
ال�ت�م���س��ك ب��ه ُي �ع��د ت �ن ��از ًال ع��ن ه ��ذا ال�شرط
وق �ب��و ًال ب��ال�ع��ودة �إل ��ى ال�ق���ض��اء المدني(((.
 - 1البد من التمييز بني �شرط التحكيم �أو ا�شرتاط التحكيم ،وبني �صك
التحكيم �أو عقد التحكيم ،ف�شرط التحكيم هو تعهد باللجوء �إىل التحكيم
ح�صراً يف امل�ستقبل �إذا ما حتقق نزاع يف تنفيذ عقد معني� ،أما �صك التحكيم
فهو عقد مبو�ضوع نزاع قام فع ً
ال ،في�شرتط ل�صحته ما ي�شرتط ل�صحة
العقود الأخرى.
 - 2هذا يعني ب�أنه ال يجوز اللجوء �إىل التحكيم يف الق�ضايا اجلزائية لوجود

�أ�سباب الطعن:

1-1يجب البحث ب�شرط التحكيم قبل �أي دفع
�أخر.
 2-2اخط�أت املحكمة بعدم الرد على دفوعنا.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف من
دعواها �إلى �إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ
8317460ل���.س وهو ما ي�ساوي  %60من قيمة
الخ�سارة التي لحقت بالمن�ش�آت مو�ضوع عقد
�شركة المحا�صة المبرم بين الطرفين.
ولما كانت محكمة �أول درجة ردت الدعوى
لوجود �شرط تحكيم بالعقد وتم ت�صديق القرار
ا�ستئناف ًا فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا
الطعن الذي اتك�أت فيه على الأ�سباب الملمح
عنها �آنف ًا.
وحيث �أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود
� �ش��رط التحكيم ي�ج��ب �إث ��ارت ��ه ق�ب��ل البحث
بالمو�ضوع وقبل �أي دفع �أخر و�أن عدم التم�سك
به قبل �أي دف��ع يعتبر بمثابة تنازل عن هذا
ال�شرط وق�ب��ول بالعودة �إل��ى رح��اب الق�ضاء
العادي.
ولما ك��ان على المحكمة م�صدرة القرار
المطعون فيه البحث فيما �إذا كانت طلبات
الجهة المدعى عليها تلك المتعلقة بمح�ضر
الحجز تعتبر خو�ض ًا في واقعة النزاع �أم ال و�إن
طلب تبديل وق�صر مطرح الحجز يعتبر وفيما
�إذا كان ذلك يفيد موافقتها على �إلغاء ال�شرط
احلق العام وهو حق املجتمع ،وال ميلكه �شخ�ص مبفرده ف� ً
ضال عما ذكر يف
الفقرة ( )2من املادة ( )9من قانون التحكيم رقم ( )4لعام  2008والتي
ن�صت على �أنه ال يجوز االتفاق على التحكيم يف امل�سائل التي ال يجوز فيها
ال�صلح �أو املخالفة للنظام العام �أو املتعلقة باجلن�سية �أو بالأحوال ال�شخ�صية
با�ستثناء الأثار املالية املرتتبة عنها( .املجلة).
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التحكيمي ب�شكل �ضمن وبيان فيما �إذا كان
البحث بذلك من قبل المحكمة يمكن �أن ي�ؤثر
على النتيجة التي تو�صلت �إليها �أم ال.
وحيث ان �أ�سباب الطعن قد ردت على القرار
المطعون.
لذلك
تقرر بالإجماع

 -1قبول الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الت�أمين.
� -3إيداع الملف مرجعه.
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الق�ضية� :أ�سا�س  138لعام 2017
قرار 140 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/15
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي – �سليم اليازجي.
ال���م���ب���د�أ :ت��ح��ك��ي��م – ا���س��ت��ئ��ن��اف –
حكم – الطعن فيه – رف�ضه �شك ًال.
 �إن الحكم ال�صادر عن محكمة اال�ستئناففي ق�ضايا التحكيم ال يقبل الطعن بطريق
النق�ض ،و�إن الطعن الواقع عليه يرد �شك ً
ال.
�أ�سباب الطعن:

1-1ال�ق��رار جتاهل �أن ق��رار االن �ع��دام مل يقم
بت�سمية املحكمني.
2-2يوجد خلل كبري بت�سمية املحكمة وهذا اخللل
يجعل املحكمة غري خمت�صة �إطالق ًا بالنظر
بدعوى ت�سمية املحكمني.
3-3اخل�صومة ن�ش�أت �صحيحة ومتت الت�سمية
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�أمام جهة ق�ضائية فيكون القرار امل�ست�أنف قد
انحدر �إىل هاوية اخلط�أ املهني اجل�سيم.

في ال�شكل:

ل�م��ا ك��ان تبين �أن ال �ق��رار ال�م�ط�ع��ون فيه
ال�صادر عن محكمة اال�ستئناف المدنية برد
اال�ستئناف قد �صدر بغرفة المذاكرة مبرم ًا
كونه جاء ا�ستئناف ًا لقرار االنعدام ال�صادر عن
محكمة البداية بغرفة المذاكرة �أي�ض ًا لقرار
ت�سمية المحكمين.
وحيث �أنه ولئن كان ال�صحيح �أن الحكم في
الدعوى الأ�صلية �إذا كان مبرم ًا ف�إن الحكم في
الفرع وهو قرار االنعدام يجب �أن ي�صدر مبرم ًا
�إال �أن المحكمة �سهت ب�أن قرار االنعدام كان
�ألغى قرار الت�سمية وق�ضى من حيث النتيجة
برد الدعوى.
ولما كانت طرق الطعن يحددها القانون.
وح �ي��ث �أن ال�ح�ك��م ال �� �ص��ادر ع��ن محكمة
اال�ستئناف ف��ي ق�ضايا المحكمين و�أن كان
قرارها ال يتوافق مع �أحكام القانون �إال �أنه ال
يقبل الطعن بطريق النق�ض وفق ًا لأحكام المواد
(((
 530و 531و� 532أ�صول محاكمات مدنية
الأمر الذي يجعل هذا الطعن واقع ًا على قرار
مبرم مما ي�ستوجب رف�ضه �شك ًال.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن �شك ًال.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.

 - 1قانون �أ�صول حماكمات ال�صادر باملر�سوم الت�شريعي  84لعام ....1953
(املجلة).
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الق�ضية� :أ�سا�س  133لعام 2017
قرار 148 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/17
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي – �سليم اليازجي.
ال�����م�����ب�����د�أ� :أ�������ص������ول – ط���ع���ن –
�إع�����ادة م��ح��اك��م��ة – ع���دم ج���وازه���ا.
 ال ي � � �ج� � ��وز �� � �س� � �ل � ��وك ط� � ��ري� � ��ق �إع � � � � � ��ادةال �م �ح��اك �م��ة ،وه � ��و ط �ع��ن غ �ي��ر ع � � ��ادي� ،إال
ب� �ع ��د ا� �س �ت �ن �ف ��اد ط� � ��رق ال� �ط� �ع ��ن ال� �ع ��ادي ��ة.
�أ�سباب الطعن:

1-1املحكمة مل تبحث يف �أ�سباب انعدام قرار
حمكمة البداية مو�ضوع �إع��ادة املحاكمة
لوجود الغ�ش والتدلي�س من قبل املدعي عن
طريق و�ضع عنوان مغاير للحقيقة.
 2-2عدم �صحة اخل�صومة وتبليغ الدعوى ل�صق ًا
وبال�صحف با�سم املدعى عليه �أحمد....
علم ًا �أن ا�سم املوكل هو �أحمد...
3-3لقد مت اكت�شاف الغ�ش بتاريخ 2016/9/20
ومت تقدمي الدعوى بتاريخ  2016/10/9مع
ح�ساب مهلة امل�سافة.
في القانون:

لما كان تبين �أن��ه �سبق للمدعي محمد...
�أن وا�ستح�صل على قرار ب�إلزام المدعى عليه
�أحمد  ...ب�أداء مبالغ مالية له وبعد �أن اكت�سب
ال �ق��رار ال��درج��ة القطعية ث��م و�ضعه بدائرة
التنفيذ و�أي�ض ًا بدائرة تنفيذ محاكم دبي ما

جعله �أي المدعى عليه يتقدم بدعوى �إعادة
المحاكمة مدعي ًا ب�أن القرار الق�ضائي الذي
ق�ضى ب��إل��زام��ه بدفع المبالغ ه��و ثمرة غ�ش
وتدلي�س المدعى محمد...
وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة الدرجة
الأولى قرارها برد دعوى �إعادة المحاكمة �شك ًال
لتقديمها خارج المدة القانونية وتم ت�صديق
القرار البدائي بالقرار المطعون فيه ال�صادر
عن محكمة ا�ستئناف فبادرت الجهة الطاعنة
لإيقاع هذا الطعن وقد اتك�أت على الأ�سباب
�أعاله.
ولما كان تبين �أن القرار البدائي ال�صادر عن
محكمة �أول درجة كان �أ�صبح مبرم ًا بحق طالب
�إعادة المحاكمة بانق�ضاء مهلة اال�ستئناف.
وحيث �أن ترك طالب ًا �إعادة المحاكمة طريق
الطعن العادي بالأحكام حتى ي�صبح القرار
قطعي ًا موجب لعدم قبول طلب الإع��ادة �شك ًال
لأنه ال يجوز ولوج طريق الطعن غير العادي �إال
بعد ا�ستنفاذ طرق الطعن العادية.
ولما كان الحكم البدائي قاب ًال لال�ستئناف
وفوت طالب �إعادة المحاكمة على نف�سه �سلوك
هذا الطريق فال يجوز له �سلوك طريق �إعادة
المحاكمة.
وحيث �أن �أ�سباب الطعن لم ترد على القرار
المطعون فيه ال��ذي ج��اء �صحيح ًا م��ن حيث
النتيجة.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
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 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.
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الق�ضية� :أ�سا�س  191لعام 2017
قرار 154 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/22
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :عبد الحي جراد – �آمنة ال�شماط
– �سليم اليازجي.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – دف���وع – وثيقة
– �إه��م��ال��ه��ا – خ��ط ��أ م��ه��ن��ي ج�سيم.
 �إن تجاهل و�إه �م��ال وثيقة و�أدل ��ة �أ�سا�سيةفي الدعوى ،وااللتفات عنها وع��دم مناق�شة
ال ��دف ��وع ال �ج��وه��ري��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن �أن ت�ؤثر
ف��ي ال�ن�ت�ي�ج��ة ي���ش�ك��ل خ �ط ��أً م�ه�ن�ي�اً ج�سيماً.
�أ�سباب الطعن:

1-1املحكمة اعتمدت على وثائق غري متعلقة
بالدعوى وباملدة الزمنية الالحقة لتاريخ
املطالبة بالتعوي�ض.
2-2املحكمة مل تلحظ �أن املن�ش�أة رقم  /3/التي
مت حجزها خالية من الب�ضائع و�أن الطاعن
ب��ريء ال��ذم��ة جت��اه امل�ؤ�س�سة فيما يخ�ص
بدالت اال�ستثمار.
 3-3مل تلحظ املحكمة �أن الدعوى التي �أقامتها
�إدارة املنطقة احلرة ال عالقة لها مبو�ضوع
الدعوى ومل ترد املحكمة على الدفوع.
4-4خالفت املحكمة ن�ص امل ��ادة  /77/من
املر�سوم  /40/لعام  2003الناظم لعمل
امل�ؤ�س�سة العامة للمناطق احلرة.
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في القانون:

لما كانت الجهة المدعية �إنما تهدف �إلى
�إلزام المدعى عليها بالتعوي�ض جراء الأ�ضرار
التي لحقت بها خالل فترة �إغالق م�ستودعاتها
ب�شكل غير قانوني وحرمانها من االنتفاع بها
وا�ستثمارها.
ولما كانت محكمة �أول درج��ة ق�ضت وقف
االدعاء وبا�ستئناف القرار تم ف�سخه من قبل
محكمة اال�ستئناف والحكم ب�إعادة الدعوى �إلى
مرجعها المخت�ص كون الدعوى لي�ست تجارية
ولما كانت محكمة النق�ض �سبق و�إن قالت
كلمتها بالدعوى بموجب القرار الناق�ض رقم
 2016/93ال��ذي اعتبر �أن االخت�صا�ص يعود
للمحاكم التجارية وكان نق�ض القرار لأ�سباب
�شكلية وج��رى �أن ت��م تجديد ال��دع��وى �أم��ام
محكمة اال�ستئناف التي �صدر عنها القرار
المطعون فيه فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع
طعنها الذي اتك�أت فيه على الأ�سباب �أعاله.
ولما ك��ان تبين من �أوراق الدعوى و�أقوال
�أطرافها والأدل��ة المطروحة فيها على ب�ساط
البحث �أن الجهة المدعية تطالب بالتعوي�ض
ع��ن �إغ�ل�اق الم�ستودعات وا�ستثمارها التي
ت��م �إغ�لاق�ه��ا م��ن قبل الجهة المدعى عليها
ب�شكل يخالف القانون عن المدة الواقعة في
 2013/2/5حتى  2014/2/6وحتى تاريخ
 2013/12/9بالن�سبة للم�ستودع رقم ./3/
ول �م��ا ك��ان��ت ال�م�ح�ك�م��ة م �� �ص��درة ال �ق��رار
المطعون فيه غاب عنها �أن الدعوى المقامة
م��ن قبل الجهة المدعى عليها ال عالقة لها
بمو�ضوع ه��ذه ال��دع��وى وك��ان تاريخها الحق
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لتاريخ المطالبة فيها.
وحيث �أن تجاهل و�إهمال وثيقة و�أدلة �أ�سا�سية
ب��ال��دع��وى واالل�ت�ف��ات عنها ومناق�شة الدفوع
الجوهرية التي يمكن �أن ت�ؤثر على نتيجتها
ي�شكل خط�أ مهني ج�سيم وكان خلو�ص المحكمة
�إلى نتائج تت�ضارب مع الحقيقة والواقع الموجود
في ملف الدعوى �أوقعها بالخط�أ �أي�ض ًا.
ولما كان تبين �أن محكمة الدرجة الأولى
�أجرت خبرة �إال �أن هذه الخبرة تمت ب�إجراءات
غير �صحيحة وب��اط�ل��ة بح�سبان �أن مح�ضر
�ضبط ت�سليم المهمة للخبير تدخال مما ي�شير
�إلى تحليف الخبير اليمين القانونية �أو تذكيره
بها وفق ما ن�ص عليه قانون البينات ولما كان
بناء الحكم على خبرة باطلة وعدم االلتفات
�إلى �أدل��ة م�ؤثرة وجوهرية بالدعوى ي�ستوجب
نق�ض القرار.
ولما كان الطعن الأول كان الأ�سباب �شكلية
بحتة دون البحث بالقانون والمو�ضوع.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1نق�ض القرار المطعون فيه.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  129لعام 2017
قرار 159 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/25
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي – �سليم اليازجي.

المبد�أ� :أ�صول – حكم جزائي – حجيته
– ثبوت �أو نفي الفعل – نظام عام.
 �إن حجية ال�ح�ك��م ال�ج��زائ��ي ال ��ذي يق�ضيبثبوت �أو نفي الفعل الجرمي هي مطلقة تجاه
الق�ضاء المدني ،و�إن هذه الحجية من متعلقات
النظام العام ،وعليه ا�ستقر االجتهاد الق�ضائي.
�أ�سباب الطعن:

1-1تو�سعت املحكمة بتف�سري الوكالة بخالف ما
ت�ضمنته.
2-2النتيجة التي تو�صلت �إليها كانت بخالف
الوقائع والوثائق املربزة بالدعوى.
3-3العقد باطل والبيع باطل النتفاء الركن
الأ�سا�سي وهو الثمن.
4-4العقد املزعوم غام�ض وكان على املحكمة
تف�سريه مب��ا ي�ت��واف��ق و�إرادة املتعاقدين
ونيتهما احلقيقية.
5-5احلكم اجلزائي بالرباءة ال مينع اخل�صوم
يف ن��زاع م��دين يف االدع ��اء بتزوير العقد
وال�سند.
في القانون:

لما كانت الجهة المدعية ا�ستدعت �أمام
محكمة البداية بطلب بمواجهة الجهة المدعى
عليها ب�إلزام الأخيرة بتثبيت االتفاق الجاري
بينهما ون �ق��ل ملكية ح �ط��ام ال�سفينة ايليا
ميت�شنكوف �إل��ى ا�سمها و�إل��زام المدير العام
للموانئ �إ�ضافة لوظيفته بتنفيذ ذلك �أ�صو ًال.
وبنتيجة المحاكمة �صدر عن محكمة �أول
درج ��ة ق� ��رار ًا وف��ق ط�ل�ب��ات ال�ج�ه��ة المدعية
الجهة المدعى عليها ال�ستئناف القرار و�صدر
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عن محكمة اال�ستئناف القرار المطعون فيه
ف�أوقعت الجهة الطاعنة عليه طعن ًا اتك�أت فيه
على الأ�سباب الملمح عنها �آنف ًا وحيث �أن تجاوز
الوكيل حدود الوكالة المر�سومة م�س�ألة واقع
يخ�ضع تقديره لمحكمة المو�ضوع.
ولما كانت الوكالة ت�ضمن حق الت�صرف
وك��ان عقد البيع من �أعمال الت�صرف وعقود
المفاو�ضة وكانت �سعة الوكالة ما هي �إال تف�سير ًا
لم�ضمونها.
ول �م��ا ك ��ان ال��وك �ي��ل ال �ت��زم ح���دود وكالته
المر�سومة ولم يخرج عنها ال من ناحية �سعة
الوكالة �أو الت�صرفات القانونية التي �أجراها.
ول�م��ا ك��ان ث��اب��ت م��ن �أوراق ال��دع��وى ب�أن
الم�شتري قب�ض كامل ثمن المبيع مما يجعل
عقد البيع مكتمل الأركان.
وح �ي��ث �أن االج �ت �ه��اد الم�ستقر لمحكمة
النق�ض ن�ص على �أن حجية الحكم الجزائي
الذي يق�ضي بثبوت �أو نفي الفعل الجرمي هي
مطلقة تجاه الق�ضاء المدني و�أن هذه الحجية
من متعلقات النظام العام.
وحيث �أن �أ�سباب الطعن لم ترد على القرار
المطعون فيه الذي جاء بمن�أى عنها وا�ستخل�ص
النتائج بما يتوافق مع الأدلة والوقائع بال�شكل
القانوني ال�سليم.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.
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الق�ضية� :أ�سا�س  136لعام 2017
قرار 160 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/25
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي – �سليم اليازجي.
ال���م���ب���د�أ� :أ����ص���ول – اخ��ت�����ص��ا���ص –
م�����ص��رف – خ�����ض��وع��ه – ق���رو����ض.
 ت �خ �ت ����ص ال �م �ح �ك �م ��ة ال� �م� ��� �ص ��رف� �ي ��ة فيالنظر بالق�ضايا ال�ت��ي ي�ك��ون �أح��د �أطرافها
م �� �ص��رف �اً ي�خ���ض��ع ل��رق��اب��ة م�ج�ل����س النقد
والت�سليف ،وال�ت��ي يكون مو�ضوعها متعلقاً
ب��ال�م�ط��ال�ب��ة ب�م�ب��ال��غ ن��ات�ج��ة ع��ن ق��رو���ض �أو
ت���س�ه�ي�لات �إئ�ت�م��ان�ي��ة ع �م�ل ً
ا ب ��أح �ك��ام المادة
 /1/م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  /21/ل �ع��ام .2014
�أ�سباب الطعن:

1-1القرار خمالف للأ�صول والقانون و�سابق
لأوانه وخمالف لقواعد االخت�صا�ص وطلبت
نق�ض القرار.
في القانون:

حيث �أن الجهة المدعية تهدف من دعواها
�إلى �إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبا ّلغ
مو�ضوع الدعوى والتي امتنعت الجهة المدعى
عليها من ت�سديدها.
وحيث �أن محكمة البداية ق�ضت ب�إحالة
الدعوى �إلى محكمة البداية الم�صرفية ح�سب
العائدية واالخت�صا�ص و��ص��دق ق��راره��ا من
محكمة اال�ستئناف فكان هذا الطعن للأ�سباب
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المبينة �آنف ًا.
ح�ي��ث �أن م��ن ال�ث��اب��ت ف��ي ال �ق��ان��ون برقم
 21ال �م��ادة  /1/منه ل�ع��ام  2014تن�ص �أن
المحكمة الم�صرفية تخت�ص بالق�ضايا التي
يكون �أح��د �أطرافها م�صرف ًا يخ�ضع لرقابة
مجل�س النقد والت�سليف و�أن يكون مو�ضوعها
متعلق ًا بالمطالبة بمبالغ ناتجة عن قرو�ض �أو
ت�سهيالت ائتمانية.
ولما ك��ان ثابت م��ن الكتاب ال���ص��ادر عن
م�صرف �سورية المركزي ب�أن الجهة المدعية
بنك قطر الوطني م�سجل في �سجل الم�صارف
وخا�ضع لرقابة مجل�س النقد والت�سليف فتكون
المحكمة م�صدرة القرار المطعون فيه �أح�سنت
في تطبيق القانون و�أ�صبح قرارها في من�أى
من �أن تطاله �أ�سباب الطعن مما يتعين رف�ض
الطعن مو�ضوع ًا.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 رف�ض الطعن مو�ضوع ًا وم�صادرة الت�أمني
وت�ضمني اجلهة الطاعنة الر�سم.
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الق�ضية� :أ�سا�س  204لعام 2017
قرار 167 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/28
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي – �سليم اليازجي.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – حكم – ���ص��دوره –
مخالفة – مناق�شتها – ال��رد عليها.
 -يجب على �أكثرية �أع�ضاء الهيئة �أن تناق�ش

ال�ن�ق��اط ال�ت��ي �أث��اره��ا الم�ست�شار المخالف
وال ��رد عليها ال��رد القانوني ال�سليم للت�أكد
م��ن �أن ر�أي �ه��ا ه��و ال� ��ر�أي ال �� �ص��واب و�إال ُع ّد
ذل��ك �إخ�ل�ا ًال ف��ي �إ��ص��دار االح�ك��ام وت�سبيبها،
وي �ج��ب �أن ت �ك��ون ال �م �خ��ال �ف��ة م ��دون ��ة على
مح�ضر م�ستقل وف ��ق م��ا �أوج �ب��ه القانون.
�أ�سباب الطعن:
في �أ�سباب طعن علي:....

1-1املحكمة م�صدرة القرار املطعون فيه قد
�أقرت بقرارها ب�أن املوكل قد ت�ضرر نتيجة
احلادث مما يتوجب احلكم له بالتعوي�ض
املنا�سب.

في �أ�سباب طعن �شركة محطة حاويات
الالذقية:

1-1خالفت املحكمة م�صدرة القرار بعدم تبيان
امل�ستند الذي ا�ستندت �إليه يف �إثبات دعوى
املدعي ويف م�ساءلة اجلهة املوكلة ح�صر ًا
عن ال�ضرر املدعى به رغم عدم م�س�ؤولية
اجلهة املوكلة.
2-2املدعية نف�سها �أوردت با�ستدعاء الدعوى ب�أن
احلاوية تعر�ضت حلادث جمهول ومل تثبت
وقوع احلادث عر�ض الإر�سالية ل�ضرر.
�3-3أخذت املحكمة بتقرير اخلربة الثالثية رغم
املطاعن الكثرية عليها وعدم بيان الأ�س�س
وكيفية تو�صلهم للنتائج الواردة بالتقرير.
4-4يف عدم ثبوت الدعوى وعدم �صحة االدعاء
وع��دم م�س�ؤولية اجلهة املوكلة ع��ن وقوع
ال�ضرر املزعوم.
5-5املحكمة خالفت االجتهاد ال��ذي يقول �أن
عملية التفريغ هي جزء من عمليات ال�شحن
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وخالفت ن�ص املادة  59من نظام اال�ستثمار
املوحد.
6-6املحكمة مل ترد الرد القانوين على خمالفة
امل�ست�شار.
7-7حكمت املحكمة وفق �أقوال املدعي وق�ضت
ب��ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى امل�ب�ل��غ م��ن ت��اري��خ الطلب
العار�ض وحتى الوفاء وال�ضرر غري معلوم
املقدار وخالفت املادة � 206أ�صول.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية �إنما تقوم
ع�ل��ى م�ط��ال�ب��ة ال�ج�ه��ة ال �م��دع��ى عليها بدفع
قيمة التعوي�ض ال�ن��اج��م ع��ن ال���ض��رر الذي
لحق بالب�ضاعة مو�ضوع الدعوى مع الفائدة
القانونية وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة
الدرجة الأولى قرارها وفق االدعاء مع الفائدة
من تاريخ االنبرام وحتى ال�سداد التام.
�إال �أن محكمة اال�ستئناف ف�سخته بالأكثرية
لناحية الفائدة القانونية حيث جعلتها من تاريخ
تقديم الطلب العار�ض وحتى تمام الوفاء.
وحيث �أن القرار المطعون فيه �صدر بالأكثرية
وكان قانون الأ�صول �أوجب �أن تكون المخالفة
مدونة على مح�ضر م�ستقل وكذلك الرد عليها
ومناق�شتها وفق ما �أوجبه القانون.
ولما كان تبين �أن �أكثرية �أع�ضاء الهيئة لم
تناق�ش النقاط التي �أثارها الم�ست�شار المخالف
والرد عليها الرد القانوني ال�سليم للت�أكد من
�أن ر�أيها هو ال��ر�أي ال�صواب مع التنويه ب�أن
المخالفة ج��دي��رة ب��ال��رد عليها والأخ���ذ بها
وكان ذلك بحد ذاته ي�شكل �إخال ًال في �إ�صداره
الأحكام وت�سبيبها بال�صورة التي تجعلها في
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

من�أى عن الوقوع في الخط�أ مما عر�ض القرار
للنق�ض.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1نق�ض القرار المطعون فيه.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  193لعام 2017
قرار 169 :لعام 2017
تاريخ 2017/5/28
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :عبد الحي جراد – �آمنة ال�شماط–
�سليم اليازجي.
ال���م���ب���د�أ :ت��ح��ك��ي��م – ا���س��ت��ئ��ن��اف –
م�����ش��ارط��ة التحكيم – ت��ن��ازل عنها.
 �إن ا�ستئناف ال �ق��رار ب��رد ال��دع��وى لوجودم���ش��ارط��ة ال�ت�ح�ك�ي��م م��ن ق�ب��ل ال �م��دع��ي يعد
ت� �ن ��از ًال ��ض�م�ن�ي�اً ع �ن �ه��ا/ .م ��ن ��س�ع��ى لنق�ض
م ��ا ت ��م ع �ل��ى ي��دي��ه ف���س�ع�ي��ه م � ��ردود عليه./
�أ�سباب الطعن:

1-1جلوء املوكل ل�شرط التحكيم حلل ال�شركة
وت�صفيتها جاء من خالل ن�ص املادة /9/
م��ن عقد ال�شراكة وامل��وك��ل جل ��أ للق�ضاء
ولتعيني حمكمة وال يجوز احلكم للأطراف
ب�أكرث مما طلبوا.
� �2-2ص��در ق ��رار ��س��اب��ق بتعيني حمكمني ومل
ي�ب��ا��ش��روا مهمتهم ل��وف��اة ال�ق��ا��ض��ي ربيع
الفوال.
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3-3ورد يف القرار �أن التم�سك بالتحكم ك�أول
دف��ع وال��دع��وى �أ�ص ًال هي ت�سمية حمكمني
حلل ال�شركة.
4-4املحكمة اعتربت �شراء املدعى عليه حل�صة
الفروغ من املوكل كافية للحكم له متنا�سية
ان عقد ال�شركة مازال قائم ًا.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية �إنما تهدف
�إل��ى ح��ل ال�شركة مو�ضوع ال��دع��وى بمواجهة
الجهة المدعى عليها تنفيذ ًا لن�ص المادة
 /9/من عقد ال�شركة وا�ستعدادها لت�سمية
محكم ًا عنها من �أجل �سير في �إجراءات الحل
وح�صولها على ن�صيبها من ال�شركة ومن مركز
ال�شركة ومن كافة محتوياتها وموجوداتها.
وحيث �أن محكمة �أول درج��ة كانت ردت
ال��دع��وى لعدم االخت�صا�ص لوجود م�شارطة
تحكيم وك��ان��ت محكمة اال�ستئناف ف�سخت
القرار وق�ضت برد الدعوى لعدم الثبوت فبادرت
الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي اتك�أت
فيه على الأ�سباب �أعاله.
ولما كان التنازل عن �شرط التحكيم يمكن
�أن يكون مبا�شر ًا �أو �ضمن ًا.
ولما ك��ان ق��رار محكمة �أول درج��ة انتهى
�إلى رد الدعوى لوجود م�شارطة التحكيم وكان
المدعي الطاعن هو من نعى هذه النتيجة وبادر
�إلى ا�ستئناف القرار ما يعني �ضمن ًا تنازله عن
م�شارطة التحكيم وكان من �سعى لنق�ض ما تم
على يديه ف�سعيه مردود عليه.
وحيث �أن الأحكام الق�ضائية يجب �أن تبنى
على �أ�س�س و�أدلة قاطعة.

ولما كان قول المحكمة م�صدرة القرار �أن
ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع بالكامل من المدعى
عليه هو دليل على حل ال�شركة هو قول ال يجد له
مكان ًا بالقانون وي�ستند �إلى واقعة محتملة غير
مقطوع بها وهذا غير كاف لحمل الحكم مما
ي�صم هذا الحكم بف�ساد ا�ستخال�ص وا�ستنتاج
الدليل وكان يتوجب على المحكمة والبحث �أكثر
والتثبت من �صحة الدفع ب�أن ال�شركة تم حلها
وت�صفيتها و�سماع البي ّنة المعاك�سة �إذا ما طلب
منها ذلك ومن ثم تقول كلمتها بالدعوى ح�سب
واقع الحال فجاء قرارها عجو ًال و�سابق ًا لأوانه
وي�ستوجب النق�ض.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1نق�ض القرار المطعون فيه.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  20لعام 2017
قرار 176 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/4
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي– �سليم اليازجي.
ال�����م�����ب�����د�أ :ت�����ج�����ارة – م���ت���ج���ر –
�������ش������را�ؤه – ب���ي���ع���ه  -ت�����أج����ي����ره.
 �إن ��ش��راء المتجر بق�صد بيعه �أو ت�أجيرهُي� �ع ��د ع� �م�ل ً�ا ت� �ج ��اري� �اً ب �ط �ب �ي �ع �ت��ه ،ف ��ي حين
�أن � � �ش� ��راء غ �ي ��ر ال� �ت ��اج ��ر ل �م �ت �ج��ر بق�صد
ا��س�ت�غ�لال��ه يعتبر ع �م�ل ً
ا ت �ج��اري �اً بالتبعية.
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�أ�سباب الطعن:

1-1القرار خالف �أحكام املادتني 206و 208
�أ�صول ومل ترد املحكمة على الدفوع.
2-2تثبيت عقد بيع املتجر خالف ل�شروط العقد
و�إن هبة حق اال�ستثمار ال يعني ب��أي حال
عقد بيع.
3-3الدعوى تتعلق ملخزن معد للتجارة وبذلك
تكون املحكمة غ�ير خمت�صة ويتوجب رد
الدعوى لعدم االخت�صا�ص الوظيفي.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية �إنما تهدف
�إل ��ى تثبيت ��ش��رائ�ه��ا ل�ح��ق ا�ستثمار المحل
ال�ت�ج��اري مو�ضوع ال��دع��وى بمواجهة الجهة
المدعى عليها.
ولما كانت محكمة �أول درج��ة ق�ضت وفق
االدع��اء وتم ت�صديق القرار من قبل محكمة
اال�ستئناف ف�ب��ادرت الجهة الطاعنة لإيقاع
طعنها وقد اتك�أت على الأ�سباب الملمح عنها
�آنف ًا.
ولما ك��ان االجتهاد م�ستقر على �أن �شراء
المتجر بق�صد بيعه �أو ت�أجيره هو عمل تجاري
طبيعته كما �أن �شراء غير التاجر كمتجر بق�صد
ا�ستغالله يعتبر عم ًال تجاري ًا بالتبعية.
ول �م��ا ك��ان��ت ال�م�ح�ك�م��ة م �� �ص��درة ال �ق��رار
المطعون فيه لم تلتفت �إل��ى ذلك ولم تبحث
فيما �إذا كان مو�ضوع الدعوى يدخل �أمر النظر
فيه باخت�صا�صها �أم ينعقد للمحاكم التجارية
ح�صر ًا مع مراعاة �أحكام المادة � 148أ�صول
محاكمات مدنية جديد.
لذلك

المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

تقرر بالإجماع:

 -1نق�ض القرار المطعون فيه مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  201لعام 2017
قرار 178 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/4
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي – �سليم اليازجي.
المبد�أ� :أ�صول – دين – مدين – ت�أخر
في الوفاء – فائدة – �سوء نية � -ضرر.
 �إن ت� ��أخ ��ر ال �م��دي��ن ع ��ن وف � ��اء ال ��دي ��ن الي �� �س �ت��وج��ب �أك � �ث� ��ر م� ��ن �إل � ��زام � ��ه بالفائدة
ال �ق��ان��ون �ي��ة م ��ا ل ��م ي�ث�ب��ت �أن ال �ت ��أخ �ي��ر كان
ب �� �س��وء ن �ي��ة م �ن��ه و�أل� �ح ��ق �� �ض ��رراً بالدائن.
�أ�سباب الطعن:
في �أ�سباب الطعن المقدم من عدنان :...

1-1احلكم املطعون فيه اكتفى بتقدمي التعوي�ض
وال �ت �ف �ت��ت ع ��ن احل��ك��م ب ��ه ب �ع��د احلكم
بالفائدة.
�2-2أغفل احلكم البحث بطلبنا ب�إجراء اخلربة
التي تتعلق بانخفا�ض �سعر النقد.
في �أ�سباب طعن �سلمان:....

1-1القرار خالف القانون باحلكم بالتعوي�ض
�أكرث من مرة.
�2-2إلزام املوكل بدفع مبلغ  15000ل�.س غري
مرتكز على م�ستند بالقانون.
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�3-3أبدينا ا�ستعدادنا لو�ضع املبلغ يف �صندوق
حمكمة اال�ستئناف من �أول جل�سة.
�4-4أب��دي�ن��ا ا�ستعدادنا لتق�سيط املبلغ وهذا
تع�سف من قبل الدائن برف�ضه ذلك.
في القانون:

لما كانت الدعوى تهدف �إلى �إل��زام الجهة
المدعى عليها بدفع مبلغ مائة وع�شرة �أالف
ليرة �سورية مع الفائدة والتعوي�ض.
ولما كانت محكمة الدرجة الأولى وبنتيجة
المحاكمة ق�ضت وف��ق االدع ��اء وت��م ت�صديق
القرار من قبل محكمة اال�ستئناف بالأكثرية
فبادر طرفي الخ�صومة لإيقاع طعنيهما وقد
اتك�أ كل منهما على �أ�سبابه الملمح عنها �آنف ًا.
ولما ك��ان المدعى عليه �أق��ر بالمبلغ فكان
ت���ض�م�ي�ن��ه ال��ر���س��وم وال �م �� �ص��اري��ف م ��ن قبل
محكمة اال�ستئناف ينح�صر فقط بالمرحلة
اال�ستئنافية.
وحيث �أن ت�أخر المدين في الوفاء بالدين ال
ي�ستوجب �أكثر من �إلزامه بالفائدة القانونية ما
لم يثبت �أن هذا الت�أخير كان ب�سوء نية المدين
وترتب �ضرر ا�ستئنافي بالدائن ولما كان بلدنا
الحبيب �سورية يمر بظروف ا�ستثنائية باتت ت�شكل
حالة عامة وكان الأخذ بها من قبل المحكمة ال
يعتبر من قبيل الحكم بعلمها ال�شخ�صي.
ولما ك��ان ع��دم ا�ستجابة وامتثال المدين
للإنذار العدلي والمبلغ له بتاريخ 2011/5/29
وامتناعه عن دفع الم�ستحق بذمته للدائن في
حينه �إنما ي�شكل قرينة على �سوء نيته لطالما
�أقر بالدعوى �أمام محكمة المو�ضوع وكان تقدير
�سوء النية من �صالحيات محكمة المو�ضوع دون

معقب ما دام له �أ�صل ب�أوراق الدعوى.
ولما كانت الظروف اال�ستثنائية المحكي
عنها وارتفاع الأ�سعار الفاح�ش وانخفا�ض قيمة
النقد والت�ضخم ي�شكل حادث ًا ا�ستثنائي ًا وي�شكل
�ضرر ًا ا�ستثنائي ًا بالدائن.
ولما كانت ق��درت التعوي�ض وك��ان تقدير
التعوي�ض من اطالقات محكمة المو�ضوع وال
معقب عليها �أي�ض ًا في ذلك لطالما ا�ستندت في
تقديرها �إلى حجم مبلغ الدين وظروف الدعوى
ومراعاة مو�ضوع انخفا�ض النقد.
وحيث �أن االجتهاد م�ستقر على �أن المحكمة
ال تعنى بالرد على كافة �أ�سباب الواردة بالئحة
اال�ستئناف �أو الطعن �إذا كان الرد على بع�ضها
يكفي لتقرير الحكم القانوني بالدعوى.
ولما كانت �أ�سباب الطعن لم ترد على القرار
المطعون فيه الذي جاء محمو ًال على �أ�سبابه.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعنين مو�ضوع ًا وت�صديق القرار
المطعون فيه.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعنين الر�سم.
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الق�ضية� :أ�سا�س  216لعام 2017
قرار 187 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/14
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي – �سليم اليازجي.
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المبد�أ :بينات–�أدلة–مدعي  -تق�صيره.
 ال �م��دع��ي ه ��و ال � ��ذي ي���س�ع��ى �إل � ��ى دع � ��واه،وه��و المكلف قانونياً بتهيئة �أدلتها وتنفيذ
القرارات الإعدادية التي تكلفه بها المحكمة
و�إ ّال ردت دعواه �إن عجز �أو تقاع�س عن ذلك.
�أ�سباب الطعن:

1-1املحكمة جتاهلت اق��رار املطعون �ضده �أنه
مل يقم بالعمل املتفق عليه وذه�ب��ت �إىل
مطالبتنا ب�إثبات الثابت بالإقرار.
2-2كان جرى باملحكمة تكليف املطعون �ضده
�إثبات براءة الذمة مما ن�سب �إليه وخا�صة
�أنه يقر بالعقد واالمتناع عن تنفيذه.
 3-3جتاهلت املحكمة الإقرار وكان التفاتها عن
الوثائق املنتجة والأدل��ة امل�برزة بالدعوى
يوقعها يف درك اخلط�أ املهني اجل�سيم.
 4-4املحكمة �أهدرت البينة القانونية التي تقول
البينة على من ادعى وكان َ
الطرف الآخر
ملزم ب�إثبات براءة ذمته.
5-5املحكمة خالفت القانون عندما طلبت من
اجلهة املوكلة �إثبات الدعوى.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية �إنما تهدف
�إلى ف�سخ العقد الم�ؤرخ في  2006/3/16المبرم
بينها وبين الجهة المدعى عليها مدعية ب�أن
المدعى عليه �أخل ببنود العقد وعدم التزامه
به بعد �أن ا�ستجر من المدعي مبلغ � /19/ألف
دوالر �أمريكي كما تطلب �إل��زام الأخ��ذ بدفع
التعوي�ض ع��ن ال�ضررين ال �م��ادي والمعنوي
وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة �أول درجة
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قرارها برد الدعوى ولدى ا�ستئناف القرار تم
ت�صديقه بالقرار المطعون فيه فبادرت الجهة
المدعية لإيقاع طعنها وق��د اتك�أت على غير
�سبب تم التلميح عنها �آنف ًا.
ولما كانت المحكمة كلفت الجهة المدعية
لإثبات دعواها غير مرة �إال �أن الدعوى بقيت
خالية من �أي دليل ما ع��دا كالمها و�أقوالها
المجردة.
ولما كانت تبين من �أوراق الدعوى و�أقوال
�أط��راف�ه��ا ب ��أن الجهة المدعى عليها �أنكرت
الدعوى جملة وتف�صيال.
ولما ك��ان على المدعي �أن ت��ؤي��د االدع��اء
بدليل مقبول قانون ًا وكان من غير الجائز الأخذ
بالأقوال المجردة في الإثبات ولما كان المدعي
هو الذي ي�سعى �إلى دعواه وهو المكلف قانون ًا
بتهيئة �أدلتها وتنفيذ القرارات الإعدادية التي
تكلفه بها المحكمة ف��إن عجز �أو تقاع�س عن
ذلك ردت دع��واه ج��زاء تق�صيره و�إهماله وال
يمكن تحميل هذا الواجب �إلى الطرف الآخر.
ولما كانت المطعون بقرارها قد �سارت على
هذا النهج القانوني وكانت �أ�سباب الطعن لم
ترد على القرار الذي جاء بمن�أى عنها.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.
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قرار 188 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/14
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س –محمد عدنان
الحم�صي – �سليم اليازجي.
المبد�أ� :أ�صول – فائدة – وقت تحققها.
 تتحقق الفائدة من تاريخ �إنبرام الحكم ولي�سمن تاريخ الدعوى �إذا كانت المبالغ المطالب
ب �ه��ا ه��ي م��و� �ض��وع م �ن��ازع��ة ب �ي��ن الأط � ��راف.
�أ�سباب الطعن:

�1-1أخ�ط��أت املحكمة بجعل الفائدة  %4على
املبلغ املحكوم به.
�2-2أخط�أت املحكمة عندما اعتربت بدء �سريان الفائدة
من تاريخ اكت�ساب احلكم الدرجة القطعية.
�3-3إجراء التقا�ص بني املبلغني املحكوم بها.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية التي تقدمت
بها �أمام محكمة البداية �إنما تهدف �إلى �إلزام
الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 2884000ل�.س
مع الفوائد القانونية لقاء قيامها بتنفيذ �أعمال
ل�صالح الأخيرة كما تقدمت الجهة المدعى
عليها بادعاء متقابل تطلب فيه �إل��زام الجهة
المدعية بالتعوي�ض لها م��ن ج��راء الت�أخير
في التنفيذ وال�ضرر الذي لحق بالمن�ش�أة من
جراء مخالفة �شروط العقد وبنتيجة المحاكمة
�أ�صدرت محكمة اول درجة قرارها برد الدعوى
ولدى ا�ستئناف القرار �أ�صلي ًا وتبعي ًا �صدر عن
محكمة اال�ستئناف القرار المطعون فيه فبادرت
الجهة الطاعنة ب�إيقاع طعنها وقد اتك�أت على

الأ�سباب الملمح عنها �آنف ًا ولما كان تبين من
�أوراق الدعوى و�أق��وال �أطرافها ب�أن المحكمة
م�صدرة القرار المطعون فيه كانت لج�أت �إلى
خبرة فنية لح�سم النزاع كون المبلغ المطلوب
غير م�سلم به ولما كانت الفائدة تتحقق من
تاريخ �إنبرام الحكم ولي�س من تاريخ الدعوى
�إذا كانت المبالغ المطلوبة هي مطرح منازعة
بين الأطراف ولما كانت الدعوى تجارية ح�سب
ماهية العقد بين الطرفين وكانت الفوائد في
الم�سائل التجارية  %5وكانت �أ�سباب الطعن قد
وردت على القرار المطعون فيه من هذه الناحية
فقط ولما كانت الدعوى جاهزة للف�صل.
لذلك
تقرر بالإجماع:

�أ -قبول الطعن مو�ضوع ًا وجزئي ًا والحكم
بما يلي:
1-1قبول اال�ستئنافني الأ�صلي والتبعي �شك ًال.
2-2قبولهما مو�ضوع ًا وتعديل الفقرة الثانية من
القرار املطعون فيه بحيث ت�صبح الفائدة
 %5بد ًال من  %4وت�صديق باقي الفقرة كما
هي دون تعديل �أخر بالن�سبة للمبلغ �أو تاريخ
�سريان الفائدة.
3-3ت�صديق باقي الفقرات احلكمية.
�4-4إعادة امللف ملرجعه �أ�صو ًال.
�5-5إعادة ن�صف الت�أمني لدافعه.
6-6ت�ضمني الطاعن الر�سم.
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قرار 194 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/14
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محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي– �سليم اليازجي.
ال���م���ب���د�أ� :أ�����ص����ول – ح��ك��م قطعي
– م��ن��اق�����ش��ت��ه – �أدل������ة ج���دي���دة.
 يمتنع على الخ�صوم في الدعوى التي �صدرفيها حكم قطعي العودة �إلى مناق�شة الم�س�ألة
التي ف�ص ّل فيها هذا الحكم ولو ب�أدلة جديدة
(ه� �ـ .ع��ام��ة ق ��رار رق ��م  25ل �ع��ام .((()1978
�أ�سباب الطعن:

1-1املحكمة غري خمت�صة لنظر الدعوى كونها
دعوى جتارية.
2-2يوجد �إقرار من اجلهة املدعى عليها املطعون
�ضدها مبلكية املوكل حلق اال�ستئجار (فروغ
امل�ت�ج��ر) و�إق � ��رار �أي �� �ض � ًا ب�ث�ب��وت العالقة
الإيجارية.
3-3املطعون �ضده ممنوع قانون ًا من االدعاء
احرتام ًا لقوة الق�ضية املق�ضية.
4-4انعدام القرار ال�صادر عن حمكمة النق�ض
ل�صدوره عن حمكمة ال والية لها.
5-5املطعون �ضده ملزم ومقر بالقرار 783
ال�صادر عن حمكمة ال�صلح املدنية اخلام�سة
بدم�شق �أ��س��ا���س  1997/1335املكت�سب
الدرجة القطعية ومقر بعقد االيجار واملوقع
من امل�ؤجر تي�سري ...وامل�ست�أجر حممد....
 - 1هذا املنع ينطبق على طرق الطعن العادية� ،أي �إنه ال يجوز �أن ترفع
دعوى مبتد�أة بطلب بطالن الأحكام وذلك لت�أكيد ا�ستقرارها وعدم امل�سا�س
بها وبحجيتها.
�أما بالن�سبة للطرق غري العادية للطعن فيجوز للخ�صوم �سلوكها متى
حتققت �شروطها املن�صو�ص عليها( .املجلة).
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

6-6ال�شركة املحا�صة املربمة بني الفريقني و�إقرار
املطعون �ضده مبلكية املوكل حلق ا�ستئجار
املحل التجاري �إق��رار ًا ق�ضائي ًا يف ال�شركة
املحا�صة ومن خالل الطلب العار�ض.
في القانون:

لما كانت دعوى الجهة المدعية �إنما تهدف
�إل��ى �إج ��راء خبرة ح�سابية م��ن �أج��ل تحديد
ح�صتها من عقد ال�شركة ومن تاريخ توقيع العقد
وحتى تاريخ انتقال ملكية المحل من المدعي
�إلى الغير ولما كانت محكمة �أول درجة ق�ضت
ب��رد ال��دع��وى و�صدر عن محكمة اال�ستئناف
القرار المطعون فيه الذي انتهى �إلى ت�صديق
القرار فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع طعنها
وقد اتك�أت على الأ�سباب الملمح عنها �آنف ًا ولما
كان تبين من �أوراق الدعوى و�أق��وال �أطرافها
ب�أنه �سبق و�أن تم عر�ض النزاع على الق�ضاء
وق��د ق��ال كلمته النهائية فيه بموجب �أحكام
ق�ضائية قطعية ولما كان يمنع على الخ�صوم
في الدعوى التي �صدر فيها حكم قطعي العودة
�إلى مناق�شة الم�س�ألة التي ف�صل فيها ولو ب�أدلة
جديدة هـ .ع .1978/25
ولما كانت الأح �ك��ام المبرزة �أ� �ش��ارت �إلى
��ص��وري��ة عقد �شركة المحا�صة مما ال يجوز
الطاعن البناء عليه وكان ثبوت ال�صورية للعقد
المدعى به يجعل �أمر نظر الدعوى يخرج من
اخت�صا�ص المحاكم التجارية المن�صو�ص عنها
بالمادة  /3/من القانون  /33/لعام  2012ولما
كان االجتهاد الم�ستقر قد ر�سم طرق ًا محددة
بمقت�ضاها يتمكن الخ�صوم م��ن التظلم من
الحكم ومنها دعوى االنعدام التي ترفع ول�سالمة
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التنظيم الق�ضائي �إل��ى ذات المحكمة التي
�أ�صدرته وحيث �أن �أ�سباب الطعن لم ترد على
القرار المطعون فيه الذي جاء بمن�أى عنها.

2-2جتاهلت املحكمة م�صدرة ال�ق��رار وثيقة
ر�سمية ه��ي ب�ي��ان الأ��ش�غ��ال ال���ص��ادر عن
مديرية املالية بحلب.
3-3القرار �ساقط بالتقادم ويجب اعتباره ك�أنه
مل يكن.
4-4خالفت املحكمة امل��ادة � 206أ��ص��ول التي
�أوجبت الرد على الدفوع.
5-5جتاهلت املحكمة طلب اجل�ه��ة الطاعنة
اال�ستجواب دون بيان ال�سبب.

الق�ضية� :أ�سا�س  245لعام 2017
قرار 195 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/14
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي– �سليم اليازجي.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – حكم ق�ضائي –
����ص���دوره – ال��ت��ظ��ل��م م��ن��ه – الطعن
فيه – دع���وى م��ب��ت��د�أة – ا�ستقراره.

لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على
طلب �إلغاء القرار الق�ضائي رقم  199قرار 963
لعام  1995واعتباره ك�أن لم يكن و�إلزام الجهة
المدعى عليها ت�سليم المحل ك��ون الم�ؤرث
�أقر لها �صوري ًا با�ستثماره المحل �إلى �شقيقه
المدعى عليه الذي كان يعمل لديه �صانع ًا ولما
كانت محكمة �أول درج��ة ردت ال��دع��وى وتم
ت�صديقه من قبل محكمة اال�ستئناف فبادرت
الجهة الطاعنة لإيقاع طعنها وقد اتك�أت على
الأ�سباب الملمح عنها �آنف ًا ولما كانت الأحكام
الق�ضائية متى �صدرت بال�صيغة المطلوبة فال
يجوز التظلم منها بغير الطعن فيها �أي ال يجوز
�أن ترفع دعوى مبتد�أة بطلب بطالن الأحكام
وذلك لت�أكيد ا�ستقرارها وعدم �إمكان الم�سا�س
بها وبحجيتها و�إال كان على المحكمة �أن تق�ضي
من تلقاء نف�سها بعدم قبول الدعوى ولما كانت
�أحكام التقادم ال تجد لها مكان ًا بهذه الدعوى
بح�سبان �أن التقادم ال ي�سري في حال وجود
مانع �أدبي بين الأطراف كما هو الحال الراهن
بالدعوى ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوى

لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.
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 �إن الأح � �ك � ��ام ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي �صدرتب��ال �� �ص �ي �غ��ة ال �م �ط �ل��وب��ة ال ي� �ج ��وز التظلم
منها بغير ال�ط�ع��ن ف�ي�ه��ا ،ف�لا ي�ج��وز �إقامة
دع � ��وى م� �ب� �ت ��د�أة ب �ط �ل��ب ب �ط�لان �ه��ا �ضماناً
ال� �س �ت �ق��راره��ا وع � ��دم ال �م �� �س��ا���س بحجيتها.
�أ�سباب الطعن:

1-1جتاهلت املحكمة الوثيقة التي ت�شعر �أن
النزاع مطروح �أمام حمكمة الرتكات هناك
ق��رار �صادر عنها يت�ضمن ت�شميل القرار
حجز تركة املرحوم جربائيل...

في القانون:
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وع��دم �سريان التقادم فيها يغني عن البحث
بباقي �أ�سباب الطعن وكانت �أ�سبابه لم ترد
على القرار المطعون فيه الذي جاء �صحيح ًا
من حيث النتيجة.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.
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الق�ضية� :أ�سا�س  244لعام 2017
قرار 198 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/14
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي– �سليم اليازجي.
المبد�أ� :أ�صول –حكم–مداولة –�سرية.
 ي� � �ج � ��ب �أن ت � � �ك� � ��ون ال � � � �م � � ��داول � � ��ة ف ��يالأح � � � �ك � � � ��ام ب � �ي� ��ن ال � �ق � �� � �ض� ��اة مجتمعين
� � � �س� � ��راً وف � � ��ق م� � ��ا ن � ��� ��ص ع� �ل� �ي ��ه ال � �ق� ��ان� ��ون.
�أ�سباب الطعن:

 1-1ال�ضبط التمويني خمالف للقانون /8/
لعام  2007كون موقع من قبل مراقب واحد
مما يبطل جميع الإجراءات الالحقة ويجعل
القرار املطعون فيه ب�أن موقع من مراقبني
خمالف ًا للحقيقة.
2-2اخلربة التي متت �أمام حمكمة بداية اجلزاء
والتي ا�ستندت �إليها يف قرارها املطعون فيه
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

مل يكن املوكل ممث ًال فيها ولي�س طرف ًا.
3-3املحكمة م�صدرة ال �ق��رار ه��ي م��ن قررت
�إعادة اخلربة.
4-4قرار براءة العامل و�إعادة الأغرا�ض �إىل �صاحبها
هو دليل وا�ضح ال يحتاج �إىل تف�سري بعدم �أخذ
تلك املحكمة باخلربة التي جرت �أمامها.
في القانون:

لما ك��ان��ت دع��وى الجهة المدعية تهدف
من دعواها �إل��ى �إل��زام الجهة المدعى عليها
بالتعوي�ض عما لحق بها من �أ�ضرار لحيازتها
ب�ضائع تحمل عالمة مقلدة للعالمة الخا�صة
بالجهة المدعية عالمة اي��دا���س ت��ارك��ة �أمر
تقدير التعوي�ض للمحكمة.
ولما كان تبين �أن القرار المطعون فيه �صدر
ب�أغلبية الم�ست�شارين.
ولما كانت م�سودة الحكم تثبت ب�أنه �صدر
ب�ت��اري��خ  2016/6/15ف��ي حين �أن مخالفة
الم�ست�شار المخالف ل��م تحمل ت��اري��خ فهذا
يعني �أن المداولة لم تجر بين ق�ضاة المحكمة
مجتمعين و�إن المداولة اقت�صرت على اثنين
منهم خالف ًا لما �أوجبه ن�صو�ص القانون ب�أن
تكون المداولة في الأحكام بين الق�ضاة
مجتمعين ��س��ر ًا ه��ذا م��ن جهة وم��ن جهة
ثانية ف�إنه على الأكثرية �أي�ض ًا واجب مناق�شة
النقاط التي يثيرها الم�ست�شار المخالف والرد
عليها للت�أكد من ر�أيها هو ال�صواب و�أن تتناول
المخالفة والبحث والرد على �أ�سبابها مع التنويه
ب�أن المخالفة جديرة بالبحث والرد عليها وفي
محلها القانوني مما عر�ض القرار للأ�سباب
المذكورة للنق�ض.
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لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1نق�ض القرار المطعون فيه مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
� -3إعادة الت�أمين.
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الق�ضية� :أ�سا�س  219لعام 2017
قرار 201 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/19
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي– �سليم اليازجي.
ال����م����ب����د�أ :ب���ي���ن���ات – ����ش���ه���ادة –
ال��ت��زام��ات ت��ج��اري��ة – يمين متممة
– ال��ع��دول عنها -ع��دم الأخ���ذ بها.
 ي�ج��وز الإث �ب��ات ب��ال���ش�ه��ادة ف��ي االلتزاماتال �ت �ج��اري��ة ف�ي�م��ا ي �خ��ال��ف ال��دل �ي��ل الكتابي
م� ��ال� ��م ي� ��وج� ��د ن� �� ��ص ت �� �ش��ري �ع��ي �أو ات� �ف ��اق
ي�ق���ض��ي ب �غ �ي��ر ذل� ��ك وع �ل��ى ه� ��ذا االجتهاد.
 �إن اليمين المتممة ال ت ّقيد المحكمة في �شيءفلها العدول عنها ،و�أال ت�أخذ بها بعد ت�أديتها.
�أ�سباب الطعن:

1-1املحكمة خالفت ن�ص ال�ق��ان��ون وخا�صة
ال�ب�ي�ن��ات مب��ادت�ي�ه��ا  52و  55ال �ت��ي متنع
ال�شهادة مبا يخالف الدليل الكتابي.
2-2ك��ان على املحكمة البحث يف عقد �شركة
املحا�صة وال��ذي يفيد بدفع مبلغ خم�سة
ماليني لرية �سورية.

3-3القرار مل يناق�ش ا�ستجواب اجلهة املدللة
والذي جاء فيه �إنه دفع مبلغ  /5/ماليني
لرية �سورية.
4-4كانت املحكمة �أ��ص��درت ق��راره��ا باخلربة
واليمني املتممة �إال �أنها تراجعت عن ذلك.
في القانون:

لما كانت الجهة المدعية �إنما تهدف وبعد �أن
ح�صرت دعواها بطلب �إعادة ن�صف قيمة فروغ
المحل مو�ضوع الدعوى مع الفوائد القانونية
ولما كانت محكمة �أول درجة ق�ضى برد الدعوى
وتم ت�صديق القرار من قبل محكمة اال�ستئناف
بالقرار المطعون فيه فبادرت الجهة الطاعنة
لإيقاع هذا الطعن وقد اتك�أت على غير �سبب
تم التلميح عنها �آنف ًا.
ولما ك��ان من الم�ستقر عليه في االجتهاد
الق�ضائي �أن ��ه ي�ج��وز الإث �ب��ات بال�شهادة في
االلتزامات التجارية فيما يخالف الدليل الكتابي
مالم يوجد ن�ص ت�شريعي �أو اتفاق بغير ذلك
ولما كان توثيق الرابط القانوني بين الطرفين
بعقد كتابي ال يعني تنازل الطرفين م�سبق ًا على
الإثبات بالبينة ال�شخ�صية ولما كانت الجهة
المطعون �ضدها انكرت قب�ضها مبلغ قيمة ن�صف
الفروغ وكانت �أق��وال ال�شهود ال ت�سعف الجهة
الطاعنة على حمل ما �أدعت في �إثبات دعواها
ولما كانت الأكثرية ردت على المخالفة التي
تقدم بها الم�ست�شار محمد .....الرد القانوني
ال�سليم وبينت �أن ر�أيها هو ال�سديد ويتطابق مع
ما ا�ستقر عليه االجتهاد وفق النهج القانوني
�آنف الذكر ولما كانت اليمين المتممة ال تقيد
المحكمة في �شيء فلها العدول عنها كما �أن لها
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�أن ال ت�أخذ بها بعد ت�أديتها وبالتالي فهي من حيث
النتيجة و�سيلة من و�سائل الإثبات ويعود لق�ضاة
الأ�سا�س الحق باال�ستعانة بها �أو االعرا�ض عنها
وال يخ�ضع هذا التقدير لرقابة محكمة النق�ض
ولما كانت �أ�سباب الطعن لم ترد على القرار
المطعون فيه الذي جاء بمن�أى عنها.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.
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الق�ضية� :أ�سا�س  210لعام 2017
قرار 204 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/21
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي– �سليم اليازجي.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – محكمة – ق��رار
�إع����دادي – ال��رج��وع عنه – تعليله.
 �إن رج��وع المحكمة ع��ن ق��راره��ا الإعداديدون ت �ع �ل �ي��ل ي �ج �ع �ل��ه ع ��ر�� �ض ��ة للنق�ض.
�أ�سباب الطعن:

1-1مل ترد املحكمة على دفوعها وتناق�شها.
2-2مل يراع القرار امل�ست�أنف �أن اجلهة الطاعنة
هي جهة عامة وا�ستعمالها لدفع ال�سلفة
ب�سبب ال�ضغط املايل.
3-3مل يراع القرار �أن اجلهة الطاعنة هي جهة
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عامة واحلكم عليها بالفائدة غري جائز
قانون ًا.
4-4مل ت�ستجب املحكمة لطلبها جلهة �إجراء
اخلربة وطلبت نق�ض القرار.
في القانون:

حيث �أن الجهة المدعية تهدف من دعواها
�إل��ى �إل��زام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ
وق��دره  /1.011730/ل�.س ت�أ�سي�س ًا �أن هذا
المبلغ هو ت�صفية ح�ساب بين الجهة المدعية
والجهة المدعى عليها نتيجة ا�ستجرار الجهة
المدعى عليها ب�ضائع من الجهة المدعية وحيث
�أن محكمة الدرجة الأولى ق�ضت للجهة المدعية
وف��ق الئحة االدع ��اء و��ص��دق ال �ق��رار البدائي
ا�ستئناف ًا فكان هذا الطعن للأ�سباب المبينة
�آنف ًا حيث �أن المحكمة م�صدرة القرار الطعين
ومحكمة � 2006/6/9أ�صدرت ق��رار �إعدادي
ب��إج��راء الخبرة الح�سابية على قيود طرفي
الدعوى الر�سمية المحا�سبية النظامية لمعرفة
ما ترتب للجهة المدعية بذمة الجهة المدعى
عليها وا�ستمهلت الجهة الطاعنة لدفع ال�سلفة
وبجل�سة � 2016/12/22أ� �ص��درت المحكمة
قرارها دون �أن تعلل لماذا تراجعت عن قرارها
االعدادي ولم تقم بتنفيذه مما يجعل قرارها
عر�ضة للنق�ض لهذه الناحية بح�سبان و�أن كان
يجوز للمحكمة التراجع عن قرارها االعدادي
بعد �صدوره �إال �أن ذلك يتوجب على المحكمة
�أن تعلل ال�سبب الذي �أدى �إلى رجوع المحكمة
عن تنفيذ قرارها االعدادي وبمراجعة القرار
المطعون فيه ورد في حيثياته اتخاذ القرار
االعدادي ب�إجراء الخبرة الح�سابية �إال �أن لم
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المحكمة لم تنوه بقرارها �أو تعلل ال�سبب عن
الرجوع عن تنفيذ قرارها االع��دادي ويمكن
للجهة الطاعنة �إثارة بقية دفوعها المثارة �أمام
محكمة المو�ضوع.
لذلك
تقرر بالإجماع:

1-1قبول الطعن مو�ضوع ًا ونق�ض القرار املطعون
فيه و�إعادة الت�أمني وت�ضمني الطرف اخلا�سر
من حيث النتيجة ر�سم هذا القرار.
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الق�ضية� :أ�سا�س  247لعام 2017
قرار 206 :لعام 2017
تاريخ 2017/6/21
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – محمد عدنان
الحم�صي– �سليم اليازجي.
ال��م��ب��د�أ� :أ���ص��ول – حكم– نتيجته –
تعليله – دف��وع – خط�أ مهني ج�سيم.
 �إذا ك��ان الحكم �سليماً م��ن حيث النتيجةال�ت��ي تو�صل �إل�ي�ه��ا ويتفق و�أح �ك��ام القانون،
ف � ��إن ال�ق���ص��ور ف��ي ت�ع�ل�ي�ل��ه وع ��دم ال ��رد على
ال ��دف ��وع ال ي���ش�ك��ل خ� �ط� ��أً م �ه �ن �ي �اً ج�سيماً.
�أ�سباب الطعن:

1-1املحكمة م�صدرة القرار الطعني مل تناق�ش
�أ�سباب اال�ستئناف وترد على الدفوع جلهة
بطالن الزواج ونفقة الزوجة والطفلة كما
�أنها مل تدرج تلك الأ�سباب وتناق�شها وطلبت
نق�ض القرار.
في القانون:

حيث �أن الجهة المدعية تهدف من دعواها
�إلى �إع�لان زواجها من المدعى عليها نجالء
 ....لعلة التلجنة بالتعاون المتبادل لما فيه
خ�ي��ر ال��زوج �ي��ن وت��رق�ي��ن ا�سمها ع��ن خانته
و�إعادتها لخانة والدها الأ�صلية كما تقدمت
الزوجة بادعاء بالتقابل تطلب فيه نفقة زوجية
ونفقة �صغير وحيث �أن محكمة البداية ق�ضت
للجهة المدعية وفق الئحة االدعاء كما ق�ضت
للجهة المدعية تقاب ًال بالنفقة للزوجة وللطفل
و��ص��دق ق��راره��ا ا�ستئناف ًا فكان ه��ذا الطعن
للأ�سباب المبينة �آنف ًا وحيث �أن الجهة الطاعنة
ت�أخذ على القرار الطعين �أنه لم يدرج �أ�سباب
اال�ستئناف ويناق�شها ويرد على الدفوع المثارة
وحيث �أن االجتهاد الق�ضائي م�ستقر �إذا كان
الحكم الم�شكو منه �سليم ًا من حيث النتيجة
التي تو�صل �إليها ويتفق و�أحكام القانون ف�إن
الق�صور في التعليل وع��دم ال��رد على الدفوع
ال ي�شكل خط�أ مهني ج�سيم ي ��ؤدي �إل��ى نق�ض
القرار ولما كان الحكم الم�شكو منه �سليم ًا من
حيث النتيجة ويتفق وحكم القانون بح�سبان �أن
المحكمة م�صدر القرار الطعين ا�ستندت في
قرارها لأحكام القانون والمواد الم�ؤيدة ل�صحة
قرارها مما يجعل من �أ�سباب الطعن قا�صره من
�أن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رف�ض
الطعن مو�ضوع ًا �سيما و�أن ا�ستخال�ص النتائج
من وقائع الدعوى والأدل��ة المتوفرة فيها من
�صالحيات محكمة المو�ضوع طالما ما خل�صت
�إليه له �أ�صله في وثائق الدعوى.
لذلك
تقرر بالإجماع:

المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

 - 614ق�ضاء المحاكم

 رف�ض الطعن مو�ضوع ًا وم�صادرة الت�أمني
وت�ضمني اجلهة الطاعنة الر�سم.
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قرار 211 :لعام 2017
تاريخ 2017/7/25
محكمة النق�ض – الغرفة المدنية الأولى.
ال�سادة :خليل فرن�سي�س – مخل�ص قي�سية
– �سليم اليازجي.
ال����م����ب����د�أ� :أ�����ص����ول – اخ��ت�����ص��ا���ص
– ق�����ض��اء ع�����ادي – ق���ط���اع ع���ام.
 �إن ال �ق �� �ض��اء ال� �ع ��ادي ه ��و ال�م�خ�ت����ص فيال �ن �ظ��ر ب��ال �ق �� �ض��اي��ا ال �ت �ج ��اري ��ة والبحرية
ول ��و ك��ان��ت ل�م��ؤ��س���س��ات م��ن ال �ق �ط��اع العام.
�أ�سباب الطعن:

1-1ع��دم �صحة ال �ق��رار وخمالفته للأ�صول
والقانون كون جمل�س الدولة هو املخت�ص
بنظر الدعوى.
2-2يف عدم �صحة االدعاء كون الوكيل تنتهي مهمته
�شركة املرف�أ عندما تغادر ال�سفينة املرف�أ.
3-3ال��دع��وى غ�ير ث��اب�ت��ة وال ع�لاق��ة ل�شركة
التوكيالت املالحية وال لل�سفينة بالب�ضاعة
التي و�صلت �إىل م�ستودعات املرف�أ �ساملة.
في القانون:

لما كانت الجهة المدعية �إنما تهدف �إلى
�إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة تكاليف
الأنفاق التي تكبدتها في اتالف كمية البودرة
الغذائية البالغة  92157ل�.س ولما كانت محكمة
�أول درجة ق�ضت وفق االدع��اء فبادرت الجهة
المحامون  -الأعداد  12 ، 11 ، 10 ، 9لعام  - 2017ال�سنة 82

المدعى عليها ال�ستئناف القرار ال��ذي ق�ضى
من حيث النتيجة بت�صديق القرار الم�ست�أنف
و�صار �أن �أوقعت الجهة المدعى عليها طعن ًا بعد
�أن نعت هذه النتيجة وقد اتك�أت على الأ�سباب
الملمح عنها �آنف ًا ولما كان االجتهاد م�ستقر
على �أن��ه في ح��ال ك��ون الق�ضية تجارية يكون
الق�ضاء العادي هو المخت�ص للنظر بها ولو كان
�أطرافها م�ؤ�س�سات من القطاع العام كما �أن
االخت�صا�ص يعود للق�ضاء العادي في الق�ضايا
البحرية ولو كان �أطراف النزاع م�ؤ�س�سات من
القطاع العام (نق�ض غرفة �أول��ى ق��رار 632
�أ�سا�س  5095تاريخ  1994/2/28ورقم 2417
�أ��س��ا���س  772ت��اري��خ  1985/11/2ول�م��ا كان
تبين من الوثائق المبرزة ب ��أن دع��وى الجهة
المدعية ثابتة بموجبها و�أن الخ�صومة فيها
�صحيحة بح�سبان �أن الب�ضاعة مازالت �ضمن
م�ستودعات المدعية وكانت المطالبة �صحيحة
البدالت المتوجبة من االت�لاف من �أ�صحاب
العالقة �أو وكالئهم لما كانت المحكمة م�صدرة
القرار المطعون فيه قد �سارت على هذا النهج
قانوني وا�سقطت حكم القانون ال�صحيح على
وقائع الدعوى وكانت �أ�سباب الطعن لم ترد
على القرار المطعون فيه.
لذلك
تقرر بالإجماع:

 -1رف�ض الطعن مو�ضوع ًا.
� -2إعادة الملف لمرجعه.
 -3م�صادرة الت�أمين.
 -4ت�ضمين الطاعن الر�سم.

