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�لق�سية: �أ�سا�س 156 لعام 2017

قر�ر: 106 لعام 2017
تاريخ 2017/4/18

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
 �ل�سادة: عبد �لحي جر�د – مخل�س قي�سية  

�ليازجي. – �سليم 
– اخ��ت�����س��ا���ص  اأ�����س����ول  ال����م����ب����داأ: 
ت��ن��ف��ي��ذه.  – ن����وع����ه   – ع���ق���د   –

التجارية  ال��ع��ق��ود  م��ن  ال��م��ق��اول��ة  ع��ق��د  اإن   -
وي�������ع�������ود االخ�����ت�����������ص�����ا������ص ع�����ن�����د االخ���������ال 
ف����ي ت���ن���ف���ي���ذه اإل�������ى ال���م���ح���ك���م���ة ال���ت���ج���اري���ة. 

اأ�سباب الطعن:
خالفًا  �لتجارية  �ملحكمة  عن  �لقر�ر  �سدر  1 -
�لعام  للنظام  وخمالفًا  و�لقانون  لالأ�سول 
�سيوؤدي �إىل حرمان �ملوكل درجة من درجات 

�لتقا�سي وكان يتعني رد �ل�ستئناف �سكاًل.
�ل���ق���ر�ر �ل��ب��د�ئ��ي ���س��در ع��ن حم��ك��م��ة غري  2 -
خمت�سة و�ملدعي مل يطلب يف �لدرجة �لأوىل 
وبالتايل  �ملخت�سة  للمحكمة  ق�سيته  �إحالة 
�دعائه و��ستئنافه خمالف للقانون و�لأ�سول.

في القانون:
لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية �لتي تقدمت 

بها �أمام محكمة �لبد�ية �لتجارية �إنما تهدف �إلى 
طلب �إجر�ء �لك�سف على �لعقار مو�سوع �لدعوى 
لبيان ما لم ينجز من �أعمال كلفتها وتقدير قيمة 
�لم�ساحة  ف��روق  قيمة  وتقدير  و�ل�سرر  �لعطل 
�لمدعى  �لجهة  و�إل��ز�م  قيمتها  وتقدير  بالأمتار 
�إلز�مها بدفع �لتعوي�س  �إلى  عليها بها بالإ�سافة 
بتنفيذ  �لإخ��الل  ج��ر�ء  �سرر  من  بها  لحق  عما 

�لعقد و�لتعوي�س عن �لأ�سر�ر �لتي لم تنجز.
�لمحكمة  �أ����س���درت  �ل��م��ح��اك��م��ة  وبنتيجة 
لعدم  �ل����دع����وى  ب����رد  ق����ر�ره����ا  �ل���م���ذك���ورة 
عن  �سدر  �لقر�ر  ��ستئناف  ولدى  �لخت�سا�س 
�لذي  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �ل�ستئناف  محكمة 
�نتهى �إلى ف�سخ �لقر�ر و�إحالة �لدعوى بو�سعها 

�لر�هن �إلى محكمة �ل�ستئناف �لعقارية.
ولما كان تبين من �أور�ق �لدعوى �أن �لر�بط 

بين طرفي �لخ�سومة هو عقد مقاولة.
عقد  �أن  على  م�ستقر  �لجتهاد  �ن  وحيث 
ما  �أن  وحيث  �لتجارية  �لعقود  م��ن  �لمقاولة 
�ساقته �لمحكمة �لم�سكو من قر�رها من �جتهاد 
و�إن كان �أ�سار بمتنه على �أن عقد �لمقاولة من 
وقائع  على  ينطبق  ل  �أنه  �إل  �لتجارية  �لأعمال 
بالخالف  يتعلق  �أن���ه  بح�سبان  �ل��دع��وى  ه��ذه 
�لعقار�ت  بيع  على  �لغير  �أو  �ل�����س��رك��اء  بين 
و�لتخا�س�س و�لق�سمه بينما مقطع �لنز�ع بهذه 
عن  ناتجة  بمبالغ  بالمطالبة  يت�سل  �لدعوى 

الغرفة املدنية الأوىل

ق�ضـــاء املحــــاكم
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�لعقار  بعين  يتعلق  ول  �لعقد  بتنفيذ  �لخ��الل 
كما جاء بالجتهاد.

ولما كانت �لمحكمة �لمطعون بقر�رها لم ت�سر 
على هذ� �لنهج فجاء قر�رها عر�سة للنق�س.

لذلك 
تقرر بالإجماع

1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- �إعادة �لتاأمين.
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�لق�سية: �أ�سا�س 115 لعام 2017
قر�ر: 111 لعام 2017

تاريخ 2017/4/20
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

 �ل�سادة: خليل فرن�سي�س – مخل�س قي�سية– 
�سليم �ليازجي.

ال���م���ب���داأ: ت���ج���ارة – ���س��ج��ل ت��ج��اري 
ت���ج���اري���ة. اأع�����م�����ال  غ����اي����ت����ه-   –

- اإن غاية ال�صجل التجاري هي تنظيمية بحتة 
وهو اأداة اإ�صهار، واإن عدم ت�صجيل تجارة معينة 
فيه لها يجرد التاجر من �صفة احتراف التجارة 
الأن ال�صفة التجارية تكت�صب بممار�صة االأعمال 
ه���ذا االجتهاد. ال��ت��ج��اري��ة وام��ت��ه��ان��ه��ا وع��ل��ى 

اأ�سباب الطعن:
�أم��ام  مببلغ  طالبت  ك��ان��ت  �مل��وك��ل  �جل��ه��ة  1 -
ولي�س  �ل��ع��ادي��ة  �مل��دن��ي��ة  �ل��ب��د�ي��ة  حمكمة 
�ملوكل  �أر���س��ل��ه��ا  ح����و�لت  قيمة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�ملحكمة  متلك  ل  وبالتايل  �سده  للمطعون 

�لبحث باأ�سل تلك �حلو�لت.

��سرتط �لقانون يف �نعقاد �ملحكمة �لتجارية �أن  2 -
يكون �ملدعي ر�فع �لدعوى تاجرً� بذ�ت مو�سوع 
�لدعوى ولديه �سجل جتاري به وما عد� ذلك 

يفقد �لخت�سا�س للمحاكم �لعادية.
في القانون:

�أمام  ��ستدعت  �لمدعية  �لجهة  كانت  لما 
�لجهة  �إل��ز�م  بطلب  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 
مع  ل.���س   550000 مبلغ  بدفع  عليها  �لمدعى 

�لفائدة �لقانونية.
�لمحكمة  �أ����س���درت  �ل��م��ح��اك��م��ة  وبنتيجة 

�لمذكورة قر�رها وقف �لدعاء.
محكمة  عن  �سدر  �لقر�ر  ��ستئناف  ول��دى 
محكمة  �إلى  �لدعوى  باإحالة  قر�رً�  �ل�ستئناف 
كون  بطرطو�س  �لأول���ى  �لمدنية  �ل�ستئناف 
�أن جددت  و�سار  تجاري  �لطرفين  بين  �لنز�ع 
�لتجارية  �ل�ستئناف  محكمة  �أم���ام  �ل��دع��وى 
فيه  �لمطعون  �لقر�ر  عنها  و�سدر  بطرطو�س 
ف�سخ  بعد  �سكاًل  �لدعوى  رد  �إل��ى  �نتهى  �ل��ذي 
باإثبات  �لقر�ر �لبد�ئي كون �لمدعي لم يتقدم 
�لجهة  فبادرت  �لتجاري  بال�سجل  م�سجل  �أن��ه 
فيه  �تكاأت  �ل��ذي  �لطعن  هذ�  لإيقاع  �لمدعية 

على �لأ�سباب �لملمح عنها �آنفًا.
ولما كان تبين من �أور�ق �لدعوى و�أقو�ل �أطر�فها 

�أن �للتز�م �لمتنازع فيه من �للتز�مات �لتجارية.
ت�سجيله  يثبت  ما  �أب��رز  �لمدعي  ك��ان  ولما 
بال�سجل �لتجاري وكان قول �لمحكمة �لمطعون 
بال�سجل  م�سجل  غير  �ل��م��دع��ي  �أن  ب��ق��ر�ره��ا 
هو  �لزيتون  زيت  تجارة  غايته  بعمل  �لتجاري 
قول يخالف ما ��ستقر عليه �لجتهاد �لق�سائي 
بح�سبان �أن �لجتهاد �لق�سائي �ل�سوري �لعربي 



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

ق�ساء المحاكم - 587

و�لأجنبي جاء على �أن غاية �ل�سجل �لتجاري هي 
غاية تنظيمية بحتة عد� عن كونه �أد�ة �سهر و�أن 
تجارة  ت�سجيل  وعدم  �لمدعية  �لجهة  مخالفة 
على  توؤثر  ل  �لتجاري  بال�سجل  �لزيتون  زي��ت 
�لتاجر  تجريد  عليها  يترتب  ول  �لحق  مو�سوع 
بهذ�  عليه  يحتج  ول  �لتجارة  �حتر�ف  �سيغة 
�لهمال كون �ل�سفة �لتجارية تكت�سب بممار�سة 
�لأعمال �لتجارية بالمتهان مع �لتنويه �أن بقية 
�أحكام ق�سائية قطعية مبرزة بالملف ت�سير �إلى 
�سفة طرفي �لنز�ع �لتجارية مما عر�س �لقر�ر 

للنق�س وقد وردت عليه �أ�سباب �لطعن.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه.

2- �إعادة �لملف لمرجعه.
3- �إعادة �لتاأمين.
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�لق�سية: �أ�سا�س 144 لعام 2017

قر�ر: 115 لعام 2017
تاريخ 2017/4/20

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
 �ل�سادة: خليل فرن�سي�س– �سليم �ليازجي- 

مخل�س قي�سية.
المبداأ:  اأ�سول – خ�سومة – ت�سحيحها  
ونهايته. ب��داي��ت��ه   – ال��م��وت  م��ر���ص   -

لت�صبح  ال���خ�������ص���وم���ة  ت�����ص��ح��ي��ح  ي����ج����وز   -
اال�صتئناف. محكمة  اأم����ام  ل��ل��ت��رك��ة  اإ���ص��اف��ة 

- يجب ان ينتهي مر�ص الموت فعًا بالموت 
وقبل م�صي �صنة على بدايته وعليه االجتهاد.

اأ�سباب الطعن:
طلبنا  بقبول  �ل�ستئناف  حمكمة  ق�ست  1 -
مبذكر  �خل�سومة  ت�سحيح  جلهة  �لعار�س 

�ل�سفة �لإرثية.
�ملوت  مر�س  من  �لتثبت  �ملحكمة  يف  طلبنا  2 -
و�سائل  بكافة  �ثباتها  يجوز  مادية  كو�قعة 

�لإثبات.
- 3 طلبنا دعوة �ل�سهود لوجود �ملانع �لأدبي.

- 4 �لوكالة مل ينظمها �أي من �لوكالت بق�سد 
�لبيع �أو �لتنازل.

في القانون:
على  تقوم  �لمدعية  �لجهة  دعوى  كانت  لما 
�لمدعى  �لجهة  �لمطالبة بف�سخ ت�سجيل ح�سة 
 300 �لبالغة  �ل�ستثمار  حق  من  خليل  عليها 
تاأ�سي�سًا على  �سهم من �لعقار مو�سوع �لدعوى 
�أن و�لدة �لمدعية نظمت وكالة لولدها �لمدعى 
عليه طوني و��ستغل مر�س و�لدته وقام بالتنازل 
وهيام  عليه �سهره خليل  للمدعى  �لح�سة  عن 

مري�سة مر�س �لموت.
�لدعوى  �أول درجة ردت  ولما كانت محكمة 
وتم ت�سديق �لقر�ر من قبل محكمة �ل�ستئناف 
�لجهة  بنت  �أن  وبعد  فيه  �لمطعون  ب��ال��ق��ر�ر 
�لطاعنة هذه �لنتيجة بادرت لإيقاع طعنها وقد 

�تكاأت فيه على �لأ�سباب �لملمح عنها �آنفًا.
�لخت�سام  ت�سحيح  �لجائز  من  ك��ان  ولما 
لي�سبح �إ�سافة للتركة �أمام محكمة �ل�ستئناف.

و�أقو�ل  �لدعوى  �أور�ق  من  ثابتًا  ك��ان  ولما 
دينيز  �لمرحومة  �لمدعية  موؤرثة  �أن  �أطر�فها 
كانت توفيت بتاريخ 2015/1/25 وكان �لتنازل 
طوني  قبل  م��ن  �ل�سهمية  للح�سة  �لحا�سل 
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للمدعى عليه خليل بتاريخ 2012/9/10
بمر�س  �لمدعية  �لجهة  �دع���اء  ك��ان  ولما 
�لموت لف�سخ �لت�سجيل كان ي�سترط فيه بح�سب 
ما ��ستقر عليه �جتهاد محكمة �لنق�س �أن ينتهي 
�لمر�س بالموت فعاًل قبل م�سي �سنة على بدنه 
بوجود  �لدع��اء  �سحة  فر�س  وعلى  �نه  وحيث 
مر�س موت فاإنه يت�سح �أنه �متد لأكثر من �سنة 

فيكون �لت�سرف بحكم �ل�سحيح.
يجريها  �لتي  �لت�سرفات  جميع  �ن  وحيث 
�لوكيل �سمن حدود وكالته تعتبر �سارية ونافذة 

بحق �لموكل.
�سلطة  تملك  �لمو�سوع  محكمة  �أن  وحيث 
مطلقة في رف�س �سماع �لبينة �ل�سخ�سية ب�سكل 
�سريح �أو �سمني وذلك لعدم تو�فر �أحد �ل�سروط 
��ست�ساغتها  �أو لعدم  �لقانونية �لالزمة لقبولها 
�لثبات بمثل هذ� �لطريق في ظروف �لدعوى 
�لمنظورة و�أما لقناعتها بعدم �لحاجة �إلى ذلك 
�كتفاًء بالظاهر في �لدعوى على ما ��ستقر عليه 

�جتهاد محكمة �لنق�س.
وحيث �أن �أ�سباب �لطعن لم ترد على �لقر�ر 
مع  ومتو�فقًا  �سليمًا  جاء  �ل��ذي  فيه  �لمطعون 

�لأ�سول و�لقانون.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتامين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
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�لق�سية: �أ�سا�س 137 لعام 2017

قر�ر: 118 لعام 2017
تاريخ 2017/4/23

�لمدنية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 
�لأولى/�أ/.

 �ل�سادة: خليل فرن�سي�س– �سليم �ليازجي- 
مخل�س قي�سية.

�سهود   – ع��ق��د   – ب��ي��ن��ات  ال���م���ب���داأ: 
ك���ت���اب���ي. دل����ي����ل   – غ���م���و����س���ه   –

يكون  ال����ع����ق����د  ل�������ص���ه���ود  اال�����ص����ت����م����اع  اإن   -
ف��ي��ه، وال يجوز  ال����ذي  ال��غ��م��و���ص  ل��ت��و���ص��ي��ح 
�����ص����م����اع ال����ب����ّي����ن����ة الإث������ب������ات م�����ا ي����خ����ال����ف اأو 
كتابي. ك���دل���ي���ل  ع��ل��ي��ه  ا���ص��ت��م��ل  م����ا  ي����ج����اوز 

اأ�سباب الطعن:
حمكمة  �أمام   1 -2016/6/27 جل�سة  حم�سر 

�ل�ستئناف غري موقعة.
مل يتم تالوة �سبط �أور�ق �ملحاكمة �ل�سابقة  2 -

لتغيري هيئة �ملحكمة.
�مل��ح��ك��م��ة ق���ررت دع���وة ���س��ه��ود �ل��ع��ق��د ثم  3 -

تر�جعت عن ذلك بدون بيان �ل�سبب.
�ملحكمة مل ترد على دفوعنا خمالفة لن�س  4 -
جز�ئية  دع���وة  ه��ن��اك  وك���ان   205 �مل����ادة 

بالتزوير و�لحتيال.
�لعنا�سر  حت��دي��د  �لبيع  عقد  يت�سمن  مل  5 -

�ملادية و�ملعنوية و�لزبائن.
في القانون:

محكمة  �أم���ام  ��ستدعى  �لمدعى  ك��ان  لما 
تثبيت  �إل��ى  يطلب  بدم�سق  �لتجارية  �لبد�ية 
�لجهة  م��ن  �ل��دع��وى  مو�سوع  للمتجر  �سر�ئه 
�لدو�ئر  �أم���ام  ملكيته  ون��ق��ل  عليها  �ل��م��دع��ى 
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�لمخت�سة.
�لمحكمة  �����س���درت  �ل��م��ح��اك��م��ة  وبنتيجة 
�لمذكورة قر�رها وفق �لدعاء ما ��ستدعت من 
�لجهة �لمدعى عليها ��ستئنافًا حيث تم ت�سديق 
�لقر�ر �لبد�ئي من قبل محكمة �ل�ستئناف وبعد 
�لنتيجة  هذه  عليها  �لمدعى  �لجهة  منعت  �أن 
بادرت لإيقاع طعنها وقد �تكاأت بذلك على غير 

�سبب تم �لتلميح عنها �آنفًا.
في  ��ستندت  �لمدعية  �لجهة  كانت  ولما 
حمل دعو�ها على عقد بيع متجر �نكرته �لجهة 
�لمدعية  �لجهة  �أن  فدفعت  عليها  �لمدعى 
�قنعتها  �أن  بعد  بيا�س  على  توقيعها  ��ستغلت 
طلبات  تقديم  �إل��ى  بحاجة  �لمتجر  ترميم  �أن 
للح�سول على �لترخي�س وقامت بطباعة �سيغة 
توقيع  تحمل  �لتي  �لورقات  �إح��دى  على  �لعقد 

وب�سمة �لمدعى عليه.
�أن  �ل���دع���وى  �أور�ق  م��ن  ت��ب��ي��ن  ك���ان  ول��م��ا 
�لمحكمة �لمطعون بقر�رها كانت قررت دعوة 
�سهود �لعقد ومن ثم تر�جعت عن قر�رها كون 
�ل�ستماع ل�سهود �لعقود يكون لتو�سيح �لغمو�س 
�أو  يخالف  ما  لإث��ب��ات  �لبينة  �سماع  يجوز  ول 

يجاوز ما ��ستمل عليه �لعقد كدليل كتابي.
�لمرجع  هي  �لمتعاقدين  �إر�دة  �أن��ه  وحيث 
هيئه  ما  لجهة  �سو�ء  �لعقد  لتف�سير  �لأ�سا�سي 

�لعقد �أو ما حو�ه من حقوق و�لتز�مات.
�سهود  �سماع  �لمحكمة  حق  من  �أن��ه  وحيث 
�لعقد لمعرفة تفا�سيله �لتي بني عليها ول يوجد 
مانع يحول دون ��ستجالء ظروفه بدعوة �ل�سهود 
�ل�سحيح  �لو�سف  لإعطائه  عليه  �لموقعين 
و�لمعاني  للمقا�سد  هي  �لعبرة  �أن  بح�سبان 

من  ي�ستدعي  �ل��ذي  �لأم��ر  و�لمباني  لالألفاظ 
بحث  ق��ر�ره��ا  من  �لم�سكو  �لمو�سوع  محكمة 
للمتعاقدين  �لحقيقية  �لإر�دة  وتلم�س  �لدفوع 
تحقيقًا للعد�لة بعد �سماع من وقعو� على �لعقد 
يكون  حتى  �إب��ر�م��ه  على  و�أ���س��رف��و�  �سهود  من 
�لجهة  �أنكرت  �أن  بعد  وذل��ك  �سحيحًا  حكمها 
بيا�س  على  ورق��ة  �أن��ه  دفعت  �لعقد  �لطاعنة 
عر�سة  �ل��ق��ر�ر  فجاء  ترخي�س  طلب  لتقديم 

للنق�س وعجوًل و�سابقًا لأو�نه.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه مو�سوعًا.

2- �إعادة �لملف لمرجعه.
3- �إعادة �لتاأمين.

- 216 -
�لق�سية: �أ�سا�س 137 لعام 2017

قر�ر: 119 لعام 2017
تاريخ 2017/4/23

�لمدنية  �ل��غ��رف��ة    – �ل��ن��ق�����س  م��ح��ك��م��ة 
�لأولى/ب/.

 �ل�سادة: عبد �لحي جر�د – �آمنة �ل�سماط 
– مخل�س قي�سية.

المبداأ: بينات – �سورة �سوئية- قيمتها.

- ال قيمة لل�صورة ال�صوئية في االإثبات، وال 
يجوز اإجراء الخبرة عليها وعلى هذا االجتهاد.

اأ�سباب الطعن:
�ملحكمة ت�سرعت يف �إ�سد�ر قر�رها. 1 -

�لأ�سل  طبق  �سور  �أب��رزت  �لطاعنة  �جلهة  2 -
وم�سدقة �أ�سوًل عن �سهاد�ت عالقة �ل�سركة 
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يف �خلارج و�ملحكمة مل تلحظ ذلك.
ملف  على  و��سع  ب�سكل  تتطلع  مل  �ملحكمة  3 -
توؤكد  مذكر�ت  من  فيها  �أب��رز  وما  �لدعوى 

�سحة دعوى �ملدعي.
�لطاعنة  لطلب �جلهة  ت�ستجب  �ملحكمة مل  4 -

باإجر�ء خربة ثالثية بدل �لأحادية.
 5 -44 �مل���ادة  ن�س  �أح��ك��ام  خالفت  �ملحكمة 
 2007 لعام   8 رقم  �لت�سريعي  �ملر�سوم  من 

�خلا�س بالعالمات �لفارقة.
من  �ل�ساد�سة  �مل��ادة  ن�س  خالفت  �ملحكمة  6 -

معاهدة باري�س حلماية �مللكية.
في القانون:

�ل�سركة  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  �أن  حيث 
�لأمريكية غاب /�بار�ل/ل.ل.�س �لتي تقدمت 
بها �أمام محكمة �لبد�ية �لمدنية �لأولى بدم�سق 

تهدف �إلى �سطب و�إلغاء �لعالمات �لفارقة.
عليه  للمدعى  �لفائدة   )  GAP )ج��اب 
مرو�ن.... تاأ�سي�سًا على �أن �لجهة �لمدعية هي 
�لمالكة لهذه �لعالمة و�لمدعى عليه قد ��ستغل 
�سهرة هذه �لعالمة مما يجعل فعله ي�سكل عماًل 

من �أعمال �لمناف�سة �لغير م�سروعة.
ق�ست  �لأول���ى  �ل��درج��ة  محكمة  �أن  وحيث 
محكمة  �أن  �إل  طلباتها  وف��ق  �لمدعية  للجهة 
برد  وق�ست  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ف�سخت  �ل�ستئناف 
�لدعوى بت�سبيب �أن �ل�سور �لفوتوغر�فية �لتي 
لي�س  لدعو�ها  تاأييدً�  �لمدعية  �لجهة  �أبرزتها 
من  ت�سديقها  بعد  �إل  قانونية  قيمة  �أي  لها 
يمكن  حتى  عنها  �ل�سادرة  �لر�سمية  �لجهات 

�جر�ء �لخبرة عليها.
وحيث �أن �لجهة �لمدعية و�لطاعنة لم تقتنع 

�أمام  به  �لطعن  �إلى  بادرت  لذلك  �لقر�ر  بهذ� 
هذه �لمحكمة لالأ�سباب �لمنوه عنها �أعاله.

�أبرزتها  �لتي  �لوثائق  من  يت�سح  �أنه  وحيث 
مر�حل  بكافة  لدعو�ها  تاأييدً�  �لطاعنة  �لجهة 
مربوطة  �سوئية  �سور  عن  عبارة  هي  �لدعوى 
�لوثيقة  وهذه  �أ�سوًل  م�سدقة  بوثيقة  جميعها 
�لأخرى  بالوثائق  عالقة  لها  لي�س  �لم�سدقة 
�لغير م�سدقة ول ت�سعف �لجهة �لمدعية باإثبات 

دعو�ها.
وحيث �ن �لجتهاد �لق�سائي م�ستقر على �أن 
�ل�سورة �ل�سوئية ل قيمة لها في �لإثبات خا�سة 
و�أن �لجهة �لمدعى عليها �أنكرتها ولم تقر بها 

�أو ت�سادق عليها.
وح��ي��ث �أن���ه ل ي��ج��وز �إج����ر�ء �ل��خ��ب��رة على 
 965 �أ�سا�س   949 ق��ر�ر  )نق�س  �سوئية  �سور 
قر�ر  )نق�س  وك��ذل��ك   )2004/6/20 ت��اري��خ 
 )2005/10/17 تاريخ   1222 �أ�سا�س   1439

و�جتهاد�ت �أخرى عديدة مماثلة.
وحيث �أن محكمة �لدرجة �لأولى قد خالفت 
�لق�سائي  �لجتهاد  عليه  ��ستقر  وما  �لقانون 
في  و�تكاأت  �سوئية  �سور  على  �لخبرة  و�أج��رت 
�إل  �لفنية  �لخبرة  تقرير  على  حكمها  �إ�سد�ر 
�أن محكمة �ل�ستئناف م�سدرة �لقر�ر �لطعين 
مو�فقًا  �لف�سخ  هذ�  وجاء  �لقر�ر  هذ�  ف�سخت 
�أ�سباب �لطعن  تنال منه  و�لقانون ول  لالأ�سول 

�لمثارة لما �سلف بيانه.
لرد  ك���اٍف  ل��وح��ده  �ل�سبب  ه��ذ�  �أن  وح��ي��ث 
�أ�سباب  باقي  لمناق�سة  حاجة  دون  �ل��دع��وى 
مما  �لطاعنة  �لجهة  بها  تجادل  �لتي  �لطعن 

يتعين رف�س �لطعن مو�سوعًا.
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لذلك 
تقرر بالإجماع:

رف�س �لطعن مو�سوعًا وم�سادرة �لتاأمني. 1 -
ت�سمني �لطاعن ر�سوم وم�ساريف طعنه. 2 -

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 3 -
- 217 -

�لق�سية: �أ�سا�س 183 لعام 2017
قر�ر: 132 لعام 2017

تاريخ 2017/5/9
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

 �ل�سادة: عبد �لحي جر�د – �آمنة �ل�سماط 
�ليازجي. – �سليم 

 – – ن�����اق�����ل  ب�����ح�����ري  ال�����م�����ب�����داأ: 
ت�سليمها.   – اإي�����س��ال��ه��ا   – ب�����س��اع��ة 

- اإن التزام الناقل البحري باإي�صال الب�صاعة 
المنقولة على ال�صفينة اإلى المر�صل اإليه في 
المرفاأ، ال ينق�صي بمجرد تفريغ الب�صاعة تحت 
الروافع، بل البد من ت�صليمها اإليه اأو و�صعها 
االجتهاد. ا�صتقر  ذل��ك  وعلى  ت�صرفه،  تحت 

اأ�سباب الطعن:
وعدم  �إهمال  عن  ناجت  �حلاوية  �سقوط  �أن  1 -
�حليطة و�حلذر و�لنتباه �ملطلوب من �سائق 

�لر�فعة �لذي قام بتنزيل هذه �حلاوية.
�أعمال  عن  تكون  �سده  �ملطعون  م�سوؤولية  2 -

�ل�سائقني و�آليات �ملرفاأ.
- 3 �لتحقيق �لإد�ري �لذي �أجر�ه �ملطعون �سده 

لي�س له �أي قيمة قانونية.
- 4 تقرير �خلبري �ثبت �أن �سبب �سقوط �حلاوية 
ناجت عن �لرفع �خلاطئ وهنا حتقق م�سوؤولية 

�لتابع و�ملتبوع وفق �ملادة /175/ مدين.
في القانون:

�إنما تهدف  �لمدعية  �لجهة  ما كانت دعوى 
تدفع  ب��اأن  عليها  �لمدعى  �لجهة  �إل���ز�م  �إل��ى 
دولر   /4395/ وق��دره  مبلغ  �لمدعية  للجهة 
�أو ما يعادله باللير�ت �ل�سورية بتاريخ  �أمريكي 
�لوفاء مع �لقانون تاأ�سي�سًا على �أن �لمبلغ لقاء 
�لإ�سر�ر �لالحقة بالب�ساعة جر�ء �سقوطها من 

�لر�فعة.
برد  ق�ست  درج��ة  �أول  محكمة  كانت  ولما 
�لدعوى لعدم �لثبوت وبا�ستئناف �لقر�ر من قبل 
�ل�ستئناف  محكمة  عن  �سدر  �لمدعية  �لجهة 
بت�سديق  �نتهى  �ل��ذي  فيه  �لمطعون  �ل��ق��ر�ر 
�لقر�ر �لبد�ئي فبادرت �لجهة �لطاعنة لإيقاع 
هذ� �لطعن �لذي �تكاأت فيه على غير �سبب تم 

�لتلميح عنها �آنفًا.
و�أقو�ل  �لدعوى  �أور�ق  من  تبين  ك��ان  ولما 
�سقوط  عن  ترتب  �ل��ذي  �ل�سرر  �أن  �أطر�فها 
�لب�ساعة كان �أثناء عملية �لتفريغ من �ل�سفينة 

�إلى �أر�س �لمرفاأ.
لمحكمة  �لعامة  �لهيئة  �جتهاد  ك��ان  ول��م��ا 
تاريخ   /15/ �أ����س���ا����س  رق�������م/67/  �ل��ن��ق�����س 
1994/5/3 جاء على �أن �لتز�م �لناقل �لبحري 
�إلى  �ل�سفينة  على  �لمنقولة  �لب�ساعة  باإي�سال 
�لمر�سل �إليه في �لمرفاأ  ل ينق�سي بمجرد تفريغ 
�لب�ساعة تحت �لرو�فع بل لبد من ت�سليمها �إلى 
�لمر�سل �إليه �أو و�سعها تحت ت�سرفه �أو تنظيم 
�ل�سبط �لمن�سو�س عليه في نظام ��ستثمار مرفاأ 

�لالذقية مالم يوجد �تفاق على خالف ذلك.
ولما كانت �لجهة �لطاعنة لم تثبت �أن عملية 
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وبالتالي  �لتفريغ  قبل  تمت  �لقانونية  �لت�سليم 
ما  قائمة  �لب�ساعة  عن  �لناقل  م�سوؤولية  ف��اإن 

د�مت �لب�ساعة في حيازته وتحت �سلطته.
قر�رها  من  �لم�سكو  �لمحكمة  كانت  ولما 
خل�ست �إلى نتيجة متو�فقة مع �أحكام �لقانون 
و�لجتهاد وجاء قر�رها محموًل على �أ�سبابه ول 

تنال منه �أ�سباب �لطعن.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
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�لق�سية: �أ�سا�س 184 لعام 2017
قر�ر: 133 لعام 2017

تاريخ 2017/5/9
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

 �ل�سادة: عبد �لحي جر�د – �آمنة �ل�سماط 
– �سليم �ليازجي.

اإدخالها   – ب�ساعة   – بحري  المبداأ: 
�سرر.  – م�سوؤوليته   – بحري  ناقل   –

وال�صهادة  ال��ب�����ص��اع��ة  اإدخ�������ال  ���ص��ب��ط  اإن   -
يجب  اإل��زام��ي��ة  ثبوتية  ق���وة  لهما  المرفئية 
االأخذ بها مالم يثبت العك�ص، وعليه االجتهاد. 

البحري  ال����ن����اق����ل  ل���م�������ص���اءل���ة  ي���ك���ف���ي  ال   -
ا�صتامها،  ب��ع��د  ب��ال��ب�����ص��اع��ة  ال�����ص��رر  ث��ب��وت 
البحرية،  ل��ل��م��رح��ل��ة  ال�������ص���رر  ي�����ص��ن��د  م���ال���م 
ل��م�����ص��وؤول��ي��ة ال���ت���اأم���ي���ن ال���ت���ي تمتد  خ���اف���اً 

والبري. ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل  م��رح��ل��ت��ي  لت�صمل 
اأ�سباب الطعن:

�لباخرة ومبوجب بولي�سة �ل�سحن ��ستلمت  1 -
�إىل  و�سلمتها  و�ساملة  �لعدد  تامة  �لب�ساعة 
�ملوؤمن له �مل�ستورد يف مرفاأ �لتفريغ مت�سررة 

ومتعيبة.
�لناقل  وك���ان  �لتجارية  �ل��ف��ات��ورة  �أب��رزن��ا  2 -
�لبحري م�سوؤول عن �لنقل و�ل�سرر �حلا�سل 

بالب�ساعة.
�ل��ب��اخ��رة �ل��و����س��ل��ة روزي���ت���ا م��اري��ا نقلت  3 -
�لب�ساعة عن طريق �لأقطرما ما ومل تربز 
�لباخرة  وتكون  بها  خا�سة  �سحن  بولي�سة 

�لو��سلة م�سوؤولة عن �لتعوي�س.
في القانون:

تقول  �إنما  �لمدعية  �لجهة  دعوى  كانت  لما 
عليها  �لمدعى  �لجهة  ب��اإل��ز�م  �لمطالبة  على 
�لالحقة  �لأ�سر�ر  قيمة  بدفع  �لبحري  �لناقل 
�لم�سوؤولة  كونها  �لدعوى  مو�سوع  بالب�ساعة 
عو�ست  �لتاأمين  �أن  على  وتاأ�سي�سًا  �ل�سرر  عن 

�لم�سرور ومن حقها �لرجوع على �لناقل.
�أول  محكمة  �أ���س��درت  �لمحاكمة  وبنتيجة 
درجة قر�رها برد �لدعوى وتم ��ستئناف �لقر�ر 
محكمة  عن  و�سدر  �لمدعية  �لجهة  قبل  من 
�نتهى  �ل��ذي  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �ل�ستئناف 
بدوره �إلى ت�سديق �لقر�ر �لبد�ئي وبعد �أن ثبت 
�لجهة �لمدعية هذه �لنتيجة بادرت لإيقاع هذ� 
�لملمح  �لأ�سباب  على  فيه  �تكاأت  �لذي  �لطعن 

عنها �آنفًا.
�سبط  �أن  على  م�ستقر  �لجتهاد  كان  ولما 
قوة  ذ�ت  تعتبر  �لمرفئية  و�ل�سهادة  �لإدخ���ال 
يقم  مالم  بها  �لأخ��ذ  يتوجب  �إلز�مية  ثبوتية 
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�لدليل �لعك�سي على خالفها.
ولما كانت �ل�سهادة �لمرفئية و�سبط �لإدخال 
�لمتعلقة بالب�ساعة مو�سوع �لدعوى �أ�سارت �إلى 
�لعدد  تامة  �لب�ساعة  �سلم  �لبحري  �لناقل  �أن 

و�سالمة في مرفاأ �لتفريغ بالالذقية.
بالب�ساعة  �ل�سرر  ثبوت  يكفي  ل  �أنه  وحيث 
�لناقل �لبحري  بعد �ل�ستالم لتقرير م�سوؤولية 
مالم ي�سند �ل�سرر �لالحق بالب�ساعة للمرحلة 

�لبحرية من �لنقل.
�لموؤ�س�سة  �أجرته  �ل��ذي  �لك�سف  ك��ان  ولما 
من  نقلها  بعد  �لب�ساعة  على  للتاأمين  �لعامة 
�لمالكة  �لجهة  م�ستودعات  �إلى  �لالذقية  مرفاأ 
�لالحق  �ل�سرر  م�سدر  �أن  �إلى  �أ�سار  كان  و�إن 
ل  ذل��ك  �أن  �إل  و�لتنزيل  بالتمثيل  بالب�ساعة 
يوؤدي �إلى قيام م�سوؤولية �لناقل �لبحري ما لم 
تقطع بالأدلة �أن �ل�سرر �لالحق بالب�ساعة قد 
وقع في وقت تقوم به م�سوؤولية �لناقل �لبحري 
�لمرفئية  وبال�سهادة  �لدعوى  بهذه  منتفي  وهو 
و�سبط �لدخال �لتي �أكدت �أن �لناقل �لبحري 

�سلم �لب�ساعة �سالمة.
وحيث �أن �لتحميل و�لتنزيل �لموؤدي لم�سوؤولية 
هو  �سرر  بالب�ساعة  لحق  �إذ�  �لبحري  �لناقل 
�لو�قع قبل �نق�ساء م�سوؤوليته عن �لتعوي�س ول 
يمتد �إلى ما بعدها بعك�س م�سوؤولية �لتاأمين �لتي 

تمتد لت�سمل مرحلتي �لنقل �لبحري و�لبري.
من  �لم�سكو  �لمو�سوع  محكمة  كانت  ولما 
على  �ل�سحيح  �لقانون  حكم  ��سقطت  قر�رها 
وقائع �لدعوى وكانت �لنتيجة �لتي خل�ست �إليها 
متطابقة مع  هذه �لوقائع وجاء قر�رها محموًل 

على �أ�سبابه ولم ترد عليه �أ�سباب �لطعن.

لذلك 
تقرر بالإجماع:

1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
4- م�سادرة �لتاأمين.

- 219 -
�لق�سية: �أ�سا�س 178 لعام 2017

قر�ر: 134 لعام 2017
تاريخ 2017/5/14

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
 �ل�سادة: عبد �لحي جر�د – �آمنة �ل�سماط 

�ليازجي. – �سليم 
 – – خ����ب����رة  ب���ي���ن���ات  ال�����م�����ب�����داأ:  
خ��ب��ي��ر غ��ي��ر م�����س��ج��ل – ت��ع��ي��ي��ن��ه – 
بها. ت��ذك��ي��ره   – ال��ي��م��ي��ن  ت��ح��ل��ي��ف��ه 

غير  م��ن  خبيراً  تعين  اأن  للمحكمة  يجوز   -
لم  اإذا  ال���ج���دول،  ف���ي  الم�صجلين  ال��خ��ب��راء 
ف���ي مو�صوع  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ي��ن  خ���ب���راء  ت��ج��د 
تحليفه  ي�����ص��ت��وج��ب  ذل�����ك  اأن  اإال  ال�����ن�����زاع، 
ال��ي��م��ي��ن ال���ق���ان���ون���ي���ة، ول��ي�����ص ت���ذك���ي���ره بها.

اأ�سباب الطعن:
في اأ�سباب الطعن المقدم من عبد 

الغني....:
- 1 �ملوكل ل عالقة له نهائيًا باملو�سوع و�ملطعون 
�سده عمر ... ��ستورد �لب�ساعة على �سجله 

�لتجاري.
�ملدعي  ب����اأن  ج��م��ي��ع��ه��م  �أك������دو�  �ل�����س��ه��ود  2 -
��ستلم  و�أن��ه  ع��م��ار...  عليه  �ملدعى  يعرف 
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�لب�ساعة مبا�سرة و�أن �خلالف مع �ملخل�س 
�جلمركي.

في اأ�سباب طعن عمر...:
- 1 جتاهلت �ملحكمة وثائق �لدعوى �لتي ت�سري 
بني  هو  �لقانوين  و�للتز�م  �لعالقة  �أن  �إىل 
للطاعن  عالقة  ول  و.....  �سده  �ملطعون 

بالتفاق و�للتز�م.
�مل��وك��ل خمل�س ج��م��رك��ي وم���ن غري  ع��م��ل  2 -
لي�س  كونه  �لتجارة  قانون  �أع��م��ال  �جلائز 

تاجر ول �أعمال جتارية له.
�ل�سهود  �أق��و�ل  تقدير  يف  �ملحكمة  �أخطاأت  3 -

وخا�سة جلهة قيام .... ببيع �لب�ساعة.
�مل��ح��ك��م��ة ع���دم ق��ان��ون��ي��ة تقرير  جت��اه��ل��ت  4 -
�خلبري  ت�سمية  ق��ان��ون��ي��ة  وع����دم  �خل����ربة 
للرد  بها  تقدمنا  �لتي  �ملطاعن  وجتاهلت 

على �لتقرير.
�ملدعي مل يثبت دعو�ه ومل يربز وثائق تفيد  5 -

�أن م�ستورد.
- 6 جتاهلت �ملحكمة عقد �ملخال�سة بني �ملوكل 
وبني .... وهو دليل ثابت ود�فع على بر�ءة 

ذمة �ملوكل.
في اأ�سباب طعن عمر....:

�ملنتجة  �ل��وث��ائ��ق  ع���ن  �مل��ح��ك��م��ة  �ل��ت��ف��ت��ت  1 -
وثائق  در��سة  على عدم  ينم  بالدعوى مما 

�لدعوى و�أدلتها.
�أخطاأ �لقر�ر عندما �أغفل تطبيق ن�س �ملادة  2 -

110 من �لقانون �لتجاري.
رد �لقر�ر �ملطعون فيه طلب �لتعوي�س بد�عي  3 -
��سرت�ك �لطاعن بخطئه وهذ� تعليل خاطئ 
�لب�ساعة  ��ستري�د  يف  و��سح  �تفاق  لوجود 

با�سم �ملطعون �سده.

حمل  عندما  �لقانون  قو�عد  �لقر�ر  خالف  4 -
�لر�سوم  �سدهما  �مل��ط��ع��ون  م��ع  �ل��ط��اع��ن 
و�مل�ساريف بن�سبة �لثلث بالرغم مما ظهر 

�أن �لطاعن كان حمقًا.
في القانون:

لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية �إنما تهدف �إلى 
�إلز�م �لجهة �لمدعى عليها بالتكافل و�لت�سامن 
�لدعاء  بالئحة  �أوردتها  �لتي  �لب�ساعة  بت�سليم 

�أو قيمتها ح�سب �لخبرة و�لحكم بالتعوي�س.
باإلز�م  �أول درجة ق�ست  ولما كانت محكمة 
�لجهة �لمدعى عليها بت�سليم �لب�ساعة �أو بدفع 
قيمتها عن طريق خبرة تجري بد�ئرة �لتنفيذ.

وبا�ستئناف �لقر�ر �أ�سليًا وتبعيًا من �لأطر�ف 
�لمطعون  �لقر�ر  �ل�ستئناف  �سدر عن محكمة 
�تكاأ  لإيقاع طعنه وقد  بادر كل طرف  فيه وقد 

على �لأ�سباب �لملمح عنها بالئحة �لطعون.
�أن  ولما كان ثابت من �لقر�ر �لمطعون فيه 
قيمة  لتقدير  فنية  خبرة  �إل��ى  لجاأت  �لمحكمة 
في  ��سمه  يدرج  لم  خبير  �سمت  وقد  �لب�ساعة 

جدول �لخبر�ء �لمعتمد من قبل وز�رة �لعدل.
ولما كان من �لجائز للمحكمة �أن تعين خبيرً� 
من غير �لخبر�ء �لم�سجلين في �لجدول �إذ �أخال 
هذ� �لجدول من خبر�ء �خت�سا�سيين في مو�سوع 
�لخبير  تحليف  عليها  يحتم  ذلك  �أن  �إل  �لنز�ع 
بينات   144 بالمادة  عنها  �لمن�سو�س  �ليمين 
وكانت �لمحكمة �لم�سكو من قر�رها خالفت ن�س 
�لمادة �لمذكورة وقامت بتذكير �لخبير )ب�سبط 
ت�سليم �لمهمة( باليمين قد �سهت باأنه لم يحلف 
�لجدول  خ��ارج  من  م�سمى  كونه  �أ�ساًل  �ليمين 
�لحكم  ��ستناد  وك��ان  باطلة  �لخبرة  يجعل  مما 
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�إلى خبرة باطلة يعر�سه للنق�س هذ� مع �لتنويه 
مفتر�سًا  �لتجارية  �للتز�مات  في  �لت�سامن  �أن 

ولي�س بحاجة �إلى �تفاق 340 تجارية.
تقديم  يتيح لالأطر�ف  �لقر�ر  نق�س  �أن  وحيث 
دفوعهم بالأ�سا�س مجددً� �أمام محكمة �لمو�سوع.

لذلك 
تقرر بالإجماع:

1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- �إعادة �لتاأمين.
- 220 -

�لق�سية: �أ�سا�س 182 لعام 2017
قر�ر: 137 لعام 2017

تاريخ 2017/5/14
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

 �ل�سادة: عبد �لحي جر�د – �آمنة �ل�سماط 
– �سليم �ليازجي.

التحكيم  ���س��رط   – تحكيم  ال��م��ب��داأ:  
 – به  الدفع   – اإث��ارت��ه   – وج��وده   –
عنه. – ت���ن���ازل  ب���ه  ال��ت��م�����س��ك  ع���دم 

�صرط  لوجود  الدعوى  قبول  بعدم  الدفع  اإن 
ق��ب��ل البحث  اإث����ارت����ه  ي��ج��ب  ال���ت���ح���ك���ي���م)))، 
واإن عدم  اأخ����ر،  دف���ع  اأي  وق��ب��ل  ب��ال��م��و���ص��وع، 
ال��ت��م�����ص��ك ب���ه ُي��ع��د ت���ن���ازاًل ع���ن ه���ذا ال�صرط 
المدني))). ال��ق�����ص��اء  اإل���ى  ب��ال��ع��ودة  وق��ب��واًل 

) -  البد من التمييز بني �صرط التحكيم اأو ا�صرتاط التحكيم، وبني �صك 
التحكيم اأو عقد التحكيم، ف�صرط التحكيم هو تعهد باللجوء اإىل التحكيم  
ح�صراً يف امل�صتقبل اإذا ما حتقق نزاع يف تنفيذ عقد معني، اأما �صك التحكيم 
ل�صحة  ي�صرتط  ما  ل�صحته  في�صرتط  فعًا،  قام  نزاع  مبو�صوع  عقد  فهو 

العقود االأخرى.

) -  هذا يعني باأنه ال يجوز اللجوء اإىل التحكيم يف الق�صايا اجلزائية لوجود 

اأ�سباب الطعن:
دفع  �أي  قبل  �لتحكيم  ب�سرط  �لبحث  يجب  1 -

�أخر.
- 2 �خطاأت �ملحكمة بعدم �لرد على دفوعنا.

في القانون:
�لمدعية تهدف من  �لجهة  لما كانت دعوى 
�لمدعى عليها بمبلغ  �لجهة  �إلز�م  �إلى  دعو�ها 
8317460ل.���س وهو ما ي�ساوي 60% من قيمة 
عقد  مو�سوع  بالمن�ساآت  لحقت  �لتي  �لخ�سارة 

�سركة �لمحا�سة �لمبرم بين �لطرفين.
�لدعوى  �أول درجة ردت  ولما كانت محكمة 
لوجود �سرط تحكيم بالعقد وتم ت�سديق �لقر�ر 
هذ�  لإيقاع  �لطاعنة  �لجهة  فبادرت  ��ستئنافًا 
�لملمح  �لأ�سباب  على  فيه  �تكاأت  �لذي  �لطعن 

عنها �آنفًا.
لوجود  �لدعوى  قبول  بعدم  �لدفع  �أن  وحيث 
�لبحث  ق��ب��ل  �إث���ارت���ه  ي��ج��ب  �لتحكيم  ���س��رط 
بالمو�سوع وقبل �أي دفع �أخر و�أن عدم �لتم�سك 
هذ�  عن  تنازل  بمثابة  يعتبر  دف��ع  �أي  قبل  به 
�لق�ساء  رح��اب  �إل��ى  بالعودة  وق��ب��ول  �ل�سرط 

�لعادي.
�لقر�ر  م�سدرة  �لمحكمة  على  ك��ان  ولما 
طلبات  كانت  �إذ�  فيما  �لبحث  فيه  �لمطعون 
بمح�سر  �لمتعلقة  تلك  عليها  �لمدعى  �لجهة 
�لحجز تعتبر خو�سًا في و�قعة �لنز�ع �أم ل و�إن 
طلب تبديل وق�سر مطرح �لحجز يعتبر وفيما 
�إذ� كان ذلك يفيد مو�فقتها على �إلغاء �ل�سرط 
احلق العام وهو حق املجتمع، وال ميلكه �صخ�ص مبفرده ف�صًا عما ذكر يف 
والتي   (008 لعام   (4( رقم  التحكيم  قانون  من   (9( املادة  من   ((( الفقرة 
ن�صت على اأنه ال يجوز االتفاق على التحكيم يف امل�صائل التي ال يجوز فيها 
ال�صلح اأو املخالفة للنظام العام اأو املتعلقة باجلن�صية اأو باالأحوال ال�صخ�صية 

با�صتثناء االأثار املالية املرتتبة عنها. )املجلة).
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كان  �إذ�  فيما  وبيان  �سمن  ب�سكل  �لتحكيمي 
�أن يوؤثر  �لبحث بذلك من قبل �لمحكمة يمكن 

على �لنتيجة �لتي تو�سلت �إليها �أم ل.
وحيث �ن �أ�سباب �لطعن قد ردت على �لقر�ر 

�لمطعون.
لذلك 

تقرر بالإجماع
1- قبول �لطعن مو�سوعًا.

2- �إعادة �لتاأمين.
3- �إيد�ع �لملف مرجعه.

- 221 -
�لق�سية: �أ�سا�س 138 لعام 2017

قر�ر: 140 لعام 2017
تاريخ 2017/5/15

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
عدنان  محمد   – فرن�سي�س  خليل  �ل�سادة:   

�لحم�سي – �سليم �ليازجي.
 – – ا���س��ت��ئ��ن��اف  ال���م���ب���داأ: ت��ح��ك��ي��م 
�سكاًل. رف�سه   – فيه  الطعن   – حكم 

اال�صتئناف  محكمة  عن  ال�صادر  الحكم  اإن   -
بطريق  الطعن  يقبل  ال  التحكيم  ق�صايا  في 
النق�ص، واإن الطعن الواقع عليه يرد �صكًا.

اأ�سباب الطعن:
يقم  �لن��ع��د�م مل  ق��ر�ر  �أن  �ل��ق��ر�ر جتاهل  1 -

بت�سمية �ملحكمني.
يوجد خلل كبري بت�سمية �ملحكمة وهذ� �خللل  2 -
يجعل �ملحكمة غري خمت�سة �إطالقًا بالنظر 

بدعوى ت�سمية �ملحكمني.
�لت�سمية  ومتت  �سحيحة  ن�ساأت  �خل�سومة  3 -

�أمام جهة ق�سائية فيكون �لقر�ر �مل�ستاأنف قد 
�نحدر �إىل هاوية �خلطاأ �ملهني �جل�سيم.

في ال�سكل:
فيه  �ل��م��ط��ع��ون  �ل��ق��ر�ر  �أن  تبين  ك���ان  ل��م��ا 
برد  �لمدنية  �ل�ستئناف  محكمة  عن  �ل�سادر 
مبرمًا  �لمذ�كرة  بغرفة  �سدر  قد  �ل�ستئناف 
كونه جاء ��ستئنافًا لقر�ر �لنعد�م �ل�سادر عن 
لقر�ر  �أي�سًا  �لمذ�كرة  بغرفة  �لبد�ية  محكمة 

ت�سمية �لمحكمين.
وحيث �أنه ولئن كان �ل�سحيح �أن �لحكم في 
�لدعوى �لأ�سلية �إذ� كان مبرمًا فاإن �لحكم في 
�لفرع وهو قر�ر �لنعد�م يجب �أن ي�سدر مبرمًا 
كان  �لنعد�م  قر�ر  باأن  �سهت  �لمحكمة  �أن  �إل 
�لنتيجة  حيث  من  وق�سى  �لت�سمية  قر�ر  �ألغى 

برد �لدعوى.
ولما كانت طرق �لطعن يحددها �لقانون.

محكمة  ع��ن  �ل�����س��ادر  �ل��ح��ك��م  �أن  وح��ي��ث 
كان  و�أن  �لمحكمين  ق�سايا  ف��ي  �ل�ستئناف 
ل  �أنه  �إل  �لقانون  �أحكام  مع  يتو�فق  ل  قر�رها 
يقبل �لطعن بطريق �لنق�س وفقًا لأحكام �لمو�د 
مدنية)1(  محاكمات  �أ�سول  و532  و531   530
�لأمر �لذي يجعل هذ� �لطعن و�قعًا على قر�ر 

مبرم مما ي�ستوجب رف�سه �سكاًل.
لذلك

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن �سكاًل.

2- �إعادة �لملف لمرجعه.
3- م�سادرة �لتاأمين.

4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
لعام 953).... الت�صريعي 84  باملر�صوم  ال�صادر  اأ�صول حماكمات  - قانون   (

)املجلة).
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�لق�سية: �أ�سا�س 133 لعام 2017

قر�ر: 148 لعام 2017
تاريخ 2017/5/17

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
عدنان  محمد   – فرن�سي�س  خليل  �ل�سادة:   

�لحم�سي – �سليم �ليازجي.
 – – ط���ع���ن  اأ�������س������ول  ال�����م�����ب�����داأ:  
اإع�����ادة م��ح��اك��م��ة – ع���دم ج���وازه���ا.

اإع�������������ادة  ط�������ري�������ق  �������ص������ل������وك  ي�������ج�������وز  ال   -
ال���م���ح���اك���م���ة، وه�����و ط���ع���ن غ���ي���ر ع��������ادي، اإال 
ب���ع���د ا����ص���ت���ن���ف���اد ط������رق ال���ط���ع���ن ال����ع����ادي����ة.

اأ�سباب الطعن:
قر�ر  �نعد�م  �أ�سباب  يف  تبحث  مل  �ملحكمة  1 -
�ملحاكمة  �إع���ادة  مو�سوع  �لبد�ية  حمكمة 
لوجود �لغ�س و�لتدلي�س من قبل �ملدعي عن 

طريق و�سع عنو�ن مغاير للحقيقة.
- 2 عدم �سحة �خل�سومة وتبليغ �لدعوى ل�سقًا 
�أحمد....  عليه  �ملدعى  با�سم  وبال�سحف 

علمًا �أن ��سم �ملوكل هو �أحمد...
لقد مت �كت�ساف �لغ�س بتاريخ 2016/9/20- 3 
ومت تقدمي �لدعوى بتاريخ 2016/10/9 مع 

ح�ساب مهلة �مل�سافة.
في القانون:

محمد...  للمدعي  �سبق  �أن��ه  تبين  كان  لما 
باإلز�م �لمدعى عليه  �أن و��ستح�سل على قر�ر 
�أحمد ... باأد�ء مبالغ مالية له وبعد �أن �كت�سب 
بد�ئرة  و�سعه  ث��م  �لقطعية  �ل��درج��ة  �ل��ق��ر�ر 
ما  دبي  محاكم  تنفيذ  بد�ئرة  و�أي�سًا  �لتنفيذ 

�إعادة  بدعوى  يتقدم  عليه  �لمدعى  �أي  جعله 
�لذي  �لق�سائي  �لقر�ر  باأن  مدعيًا  �لمحاكمة 
غ�س  ثمرة  ه��و  �لمبالغ  بدفع  ب��اإل��ز�م��ه  ق�سى 

وتدلي�س �لمدعى محمد...
وبنتيجة �لمحاكمة �أ�سدرت محكمة �لدرجة 
�لأولى قر�رها برد دعوى �إعادة �لمحاكمة �سكاًل 
ت�سديق  وتم  �لقانونية  �لمدة  خارج  لتقديمها 
�ل�سادر  فيه  �لمطعون  بالقر�ر  �لبد�ئي  �لقر�ر 
�لطاعنة  �لجهة  ��ستئناف فبادرت  عن محكمة 
�لأ�سباب  على  �تكاأت  وقد  �لطعن  هذ�  لإيقاع 

�أعاله.
ولما كان تبين �أن �لقر�ر �لبد�ئي �ل�سادر عن 
محكمة �أول درجة كان �أ�سبح مبرمًا بحق طالب 

�إعادة �لمحاكمة بانق�ساء مهلة �ل�ستئناف.
وحيث �أن ترك طالبًا �إعادة �لمحاكمة طريق 
�لقر�ر  ي�سبح  حتى  بالأحكام  �لعادي  �لطعن 
�سكاًل  �لإع��ادة  قبول طلب  لعدم  قطعيًا موجب 
لأنه ل يجوز ولوج طريق �لطعن غير �لعادي �إل 

بعد ��ستنفاذ طرق �لطعن �لعادية.
قاباًل لال�ستئناف  �لبد�ئي  �لحكم  كان  ولما 
وفوت طالب �إعادة �لمحاكمة على نف�سه �سلوك 
�إعادة  �سلوك طريق  له  �لطريق فال يجوز  هذ� 

�لمحاكمة.
وحيث �أن �أ�سباب �لطعن لم ترد على �لقر�ر 
حيث  م��ن  �سحيحًا  ج��اء  �ل��ذي  فيه  �لمطعون 

�لنتيجة.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.
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3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
- 223 -

�لق�سية: �أ�سا�س 191 لعام 2017
قر�ر: 154 لعام 2017

تاريخ 2017/5/22
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

 �ل�سادة: عبد �لحي جر�د – �آمنة �ل�سماط 
�ليازجي. – �سليم 

– وثيقة  – دف���وع  اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ:  
ج�سيم. م��ه��ن��ي  خ��ط��اأ   – اإه��م��ال��ه��ا   –

اأ�صا�صية  واأدل���ة  وثيقة  واإه��م��ال  تجاهل  اإن   -
مناق�صة  وع��دم  عنها  وااللتفات  الدعوى،  في 
توؤثر  اأن  ي��م��ك��ن  ال���ت���ي  ال��ج��وه��ري��ة  ال���دف���وع 
ي�����ص��ك��ل خ���ط���اأً م��ه��ن��ي��اً ج�صيماً. ال��ن��ت��ي��ج��ة  ف���ي 

اأ�سباب الطعن:
متعلقة  غري  وثائق  على  �عتمدت  �ملحكمة  1 -
لتاريخ  �لالحقة  �لزمنية  وباملدة  بالدعوى 

�ملطالبة بالتعوي�س.
/ �لتي  �ملحكمة مل تلحظ �أن �ملن�ساأة رقم /3- 2
مت حجزها خالية من �لب�سائع و�أن �لطاعن 
يخ�س  فيما  �ملوؤ�س�سة  جت��اه  �ل��ذم��ة  ب��ريء 

بدلت �ل�ستثمار.
- 3 مل تلحظ �ملحكمة �أن �لدعوى �لتي �أقامتها 
�إد�رة �ملنطقة �حلرة ل عالقة لها مبو�سوع 

�لدعوى ومل ترد �ملحكمة على �لدفوع.
من   / 4 -77/ �مل���ادة  ن�س  �ملحكمة  خالفت 
لعمل  �لناظم   2003 لعام   /40/ �ملر�سوم 

�ملوؤ�س�سة �لعامة للمناطق �حلرة.

في القانون:
�إلى  تهدف  �إنما  �لمدعية  �لجهة  كانت  لما 
�إلز�م �لمدعى عليها بالتعوي�س جر�ء �لأ�سر�ر 
�لتي لحقت بها خالل فترة �إغالق م�ستودعاتها 
بها  �لنتفاع  من  وحرمانها  قانوني  غير  ب�سكل 

و��ستثمارها.
وقف  ق�ست  درج��ة  �أول  محكمة  كانت  ولما 
قبل  ف�سخه من  تم  �لقر�ر  وبا�ستئناف  �لدعاء 
محكمة �ل�ستئناف و�لحكم باإعادة �لدعوى �إلى 
مرجعها �لمخت�س كون �لدعوى لي�ست تجارية 
قالت  و�إن  �سبق  �لنق�س  محكمة  كانت  ولما 
رقم  �لناق�س  �لقر�ر  بموجب  بالدعوى  كلمتها 
يعود  �لخت�سا�س  �أن  �عتبر  �ل��ذي   2016/93
لأ�سباب  �لقر�ر  نق�س  وكان  �لتجارية  للمحاكم 
�أم��ام  �ل��دع��وى  تجديد  ت��م  �أن  وج���رى  �سكلية 
�لقر�ر  عنها  �سدر  �لتي  �ل�ستئناف  محكمة 
لإيقاع  �لطاعنة  �لجهة  فبادرت  فيه  �لمطعون 

طعنها �لذي �تكاأت فيه على �لأ�سباب �أعاله.
و�أقو�ل  �لدعوى  �أور�ق  من  تبين  ك��ان  ولما 
ب�ساط  على  فيها  �لمطروحة  و�لأدل��ة  �أطر�فها 
بالتعوي�س  تطالب  �لمدعية  �لجهة  �أن  �لبحث 
�لتي  و��ستثمارها  �لم�ستودعات  �إغ���الق  ع��ن 
عليها  �لمدعى  �لجهة  قبل  م��ن  �إغ��الق��ه��ا  ت��م 
في  �لو�قعة  �لمدة  عن  �لقانون  يخالف  ب�سكل 
تاريخ  وحتى   2014/2/6 حتى   2013/2/5

2013/12/9 بالن�سبة للم�ستودع رقم /3/.
ول��م��ا ك��ان��ت �ل��م��ح��ك��م��ة م�����س��درة �ل��ق��ر�ر 
�لمقامة  �لدعوى  �أن  عنها  غاب  فيه  �لمطعون 
لها  عالقة  ل  عليها  �لمدعى  �لجهة  قبل  م��ن 
لحق  تاريخها  وك��ان  �ل��دع��وى  ه��ذه  بمو�سوع 
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لتاريخ �لمطالبة فيها.
وحيث �أن تجاهل و�إهمال وثيقة و�أدلة �أ�سا�سية 
�لدفوع  ومناق�سة  عنها  و�لل��ت��ف��ات  ب��ال��دع��وى 
نتيجتها  على  توؤثر  �أن  يمكن  �لتي  �لجوهرية 
ي�سكل خطاأ مهني ج�سيم وكان خلو�س �لمحكمة 
�إلى نتائج تت�سارب مع �لحقيقة و�لو�قع �لموجود 

في ملف �لدعوى �أوقعها بالخطاأ �أي�سًا.
�لأولى  �لدرجة  محكمة  �أن  تبين  كان  ولما  
�أجرت خبرة �إل �أن هذه �لخبرة تمت باإجر�ء�ت 
مح�سر  �أن  بح�سبان  وب��اط��ل��ة  �سحيحة  غير 
�سبط ت�سليم �لمهمة للخبير تدخال مما ي�سير 
�إلى تحليف �لخبير �ليمين �لقانونية �أو تذكيره 
بها وفق ما ن�س عليه قانون �لبينات ولما كان 
�للتفات  وعدم  باطلة  خبرة  على  �لحكم  بناء 
ي�ستوجب  بالدعوى  وجوهرية  موؤثرة  �أدل��ة  �إلى 

نق�س �لقر�ر.
ولما كان �لطعن �لأول كان �لأ�سباب �سكلية 

بحتة دون �لبحث بالقانون و�لمو�سوع.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه.

2- �إعادة �لملف لمرجعه.
3- �إعادة �لتاأمين.

- 224 -
�لق�سية: �أ�سا�س 129 لعام 2017

قر�ر: 159 لعام 2017
تاريخ 2017/5/25

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
عدنان  محمد   – فرن�سي�س  خليل  �ل�سادة:   

�لحم�سي – �سليم �ليازجي.

المبداأ: اأ�سول – حكم جزائي – حجيته 
عام. نظام   – الفعل  نفي  اأو  ثبوت   –

يق�صي  ال���ذي  ال��ج��زائ��ي  ال��ح��ك��م  حجية  اإن   -
بثبوت اأو نفي الفعل الجرمي هي مطلقة تجاه 
الق�صاء المدني، واإن هذه الحجية من متعلقات 
النظام العام، وعليه ا�صتقر االجتهاد الق�صائي.

اأ�سباب الطعن:
تو�سعت �ملحكمة بتف�سري �لوكالة بخالف ما  1 -

ت�سمنته.
بخالف  كانت  �إليها  تو�سلت  �لتي  �لنتيجة  2 -

�لوقائع و�لوثائق �ملربزة بالدعوى.
�لركن  لنتفاء  باطل  و�لبيع  باطل  �لعقد  3 -

�لأ�سا�سي وهو �لثمن.
�ملحكمة  على  وكان  غام�س  �ملزعوم  �لعقد  4 -
�ملتعاقدين  و�إر�دة  ي��ت��و�ف��ق  مب��ا  تف�سريه 

ونيتهما �حلقيقية.
�حلكم �جلز�ئي بالرب�ءة ل مينع �خل�سوم  5 -
�لعقد  بتزوير  �لدع���اء  يف  م��دين  ن��ز�ع  يف 

و�ل�سند.
في القانون:

�أمام  ��ستدعت  �لمدعية  �لجهة  كانت  لما 
محكمة �لبد�ية بطلب بمو�جهة �لجهة �لمدعى 
�لجاري  �لتفاق  بتثبيت  �لأخيرة  باإلز�م  عليها 
�يليا  �ل�سفينة  ح��ط��ام  ملكية  ون��ق��ل  بينهما 
�لعام  �لمدير  و�إل��ز�م  ��سمها  �إل��ى  ميت�سنكوف 

للمو�نئ �إ�سافة لوظيفته بتنفيذ ذلك �أ�سوًل.
�أول  محكمة  عن  �سدر  �لمحاكمة  وبنتيجة 
�لمدعية  �ل��ج��ه��ة  وف���ق ط��ل��ب��ات  ق����ر�رً�  درج���ة 
�لقر�ر و�سدر  �لجهة �لمدعى عليها ل�ستئناف 
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فيه  �لمطعون  �لقر�ر  �ل�ستئناف  محكمة  عن 
�تكاأت فيه  فاأوقعت �لجهة �لطاعنة عليه طعنًا 
على �لأ�سباب �لملمح عنها �آنفًا وحيث �أن تجاوز 
و�قع  م�ساألة  �لمر�سومة  �لوكالة  حدود  �لوكيل 

يخ�سع تقديره لمحكمة �لمو�سوع.
�لت�سرف  حق  ت�سمن  �لوكالة  كانت  ولما 
وعقود  �لت�سرف  �أعمال  من  �لبيع  عقد  وك��ان 
�لمفاو�سة وكانت �سعة �لوكالة ما هي �إل تف�سيرً� 

لم�سمونها.
�ل��ت��زم ح����دود وكالته  �ل��وك��ي��ل  ك���ان  ول��م��ا 
�سعة  ناحية  من  ل  عنها  يخرج  ولم  �لمر�سومة 

�لوكالة �أو �لت�سرفات �لقانونية �لتي �أجر�ها.
باأن  �ل��دع��وى  �أور�ق  م��ن  ث��اب��ت  ك���ان  ول��م��ا 
يجعل  مما  �لمبيع  ثمن  كامل  قب�س  �لم�ستري 

عقد �لبيع مكتمل �لأركان.
لمحكمة  �لم�ستقر  �لج��ت��ه��اد  �أن  وح��ي��ث 
�لجز�ئي  �لحكم  حجية  �أن  على  ن�س  �لنق�س 
�أو نفي �لفعل �لجرمي هي  �لذي يق�سي بثبوت 
مطلقة تجاه �لق�ساء �لمدني و�أن هذه �لحجية 

من متعلقات �لنظام �لعام.
وحيث �أن �أ�سباب �لطعن لم ترد على �لقر�ر 
�لمطعون فيه �لذي جاء بمناأى عنها و��ستخل�س 
بال�سكل  و�لوقائع  �لأدلة  يتو�فق مع  بما  �لنتائج 

�لقانوني �ل�سليم.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.

- 225 -
�لق�سية: �أ�سا�س 136 لعام 2017

قر�ر: 160 لعام 2017
تاريخ 2017/5/25

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
عدنان  محمد   – فرن�سي�س  خليل  �ل�سادة:   

�لحم�سي – �سليم �ليازجي.
ال���م���ب���داأ: اأ����س���ول – اخ��ت�����س��ا���ص – 
– ق���رو����ص. – خ�����س��وع��ه  م�����س��رف 

في  ال���م�������ص���رف���ي���ة  ال���م���ح���ك���م���ة  ت���خ���ت�������ص   -
اأطرافها  اأح���د  ي��ك��ون  ال��ت��ي  بالق�صايا  النظر 
م�������ص���رف���اً  ي��خ�����ص��ع ل���رق���اب���ة م��ج��ل�����ص النقد 
متعلقاً  مو�صوعها  يكون  وال��ت��ي  والت�صليف، 
ب��ال��م��ط��ال��ب��ة ب��م��ب��ال��غ ن��ات��ج��ة ع���ن ق���رو����ص اأو 
ب��اأح��ك��ام المادة  اإئ��ت��م��ان��ي��ة ع��م��ًا  ت�����ص��ه��ي��ات 
.(0(4 ل��ع��ام   /((/ رق����م  ال���ق���ان���ون  م���ن   /(/

اأ�سباب الطعن:
و�سابق  و�لقانون  لالأ�سول  خمالف  �لقر�ر  1 -
لأو�نه وخمالف لقو�عد �لخت�سا�س وطلبت 

نق�س �لقر�ر.
في القانون:

حيث  �أن �لجهة �لمدعية تهدف من دعو�ها 
�لمباّلغ  بدفع  عليها  �لمدعى  �لجهة  �إلز�م  �إلى 
�لمدعى  و�لتي �متنعت �لجهة  �لدعوى  مو�سوع 

عليها من ت�سديدها.
باإحالة  ق�ست  �لبد�ية  محكمة  �أن  وحيث 
�لدعوى �إلى محكمة �لبد�ية �لم�سرفية ح�سب 
من  ق��ر�ره��ا  و���س��دق  و�لخت�سا�س  �لعائدية 
محكمة �ل�ستئناف فكان هذ� �لطعن لالأ�سباب 
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�لمبينة �آنفًا.
�ل��ق��ان��ون برقم  ف��ي  �ل��ث��اب��ت  �أن م��ن  ح��ي��ث 
�أن  تن�س   2014 ل��ع��ام  منه   /1/ �ل��م��ادة   21
�لتي  بالق�سايا  تخت�س  �لم�سرفية  �لمحكمة 
لرقابة  يخ�سع  م�سرفًا  �أطر�فها  �أح��د  يكون 
مو�سوعها  يكون  و�أن  و�لت�سليف  �لنقد  مجل�س 
�أو  قرو�س  ناتجة عن  بمبالغ  بالمطالبة  متعلقًا 

ت�سهيالت �ئتمانية.
عن  �ل�����س��ادر  �لكتاب  م��ن  ثابت  ك��ان  ولما 
�لمدعية  �لجهة  باأن  �لمركزي  �سورية  م�سرف 
بنك قطر �لوطني م�سجل في �سجل �لم�سارف 
وخا�سع لرقابة مجل�س �لنقد و�لت�سليف فتكون 
�لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لمطعون فيه �أح�سنت 
مناأى  في  قر�رها  و�أ�سبح  �لقانون  تطبيق  في 
يتعين رف�س  �لطعن مما  �أ�سباب  �أن تطاله  من 

�لطعن مو�سوعًا.
لذلك

تقرر بالإجماع:
�لتاأمني  وم�سادرة  مو�سوعًا  �لطعن  رف�س  - 

وت�سمني �جلهة �لطاعنة �لر�سم.
- 226 -

�لق�سية: �أ�سا�س 204 لعام 2017
قر�ر: 167 لعام 2017

تاريخ 2017/5/28
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

عدنان  محمد   – فرن�سي�س  خليل  �ل�سادة:   
�لحم�سي – �سليم �ليازجي.

 – – ���س��دوره  – حكم  ال��م��ب��داأ: اأ���س��ول 
عليها. ال��رد   – مناق�ستها   – مخالفة 

- يجب على اأكثرية اأع�صاء الهيئة اأن تناق�ص 

المخالف  الم�صت�صار  اأث���اره���ا  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 
للتاأكد  ال�صليم  القانوني  ال���رد  عليها  وال���رد 
ُعّد  واإال  ال�����ص��واب  ال�����راأي  ه��و  راأي���ه���ا  اأن  م��ن 
ذل��ك اإخ���ااًل ف��ي اإ���ص��دار االح��ك��ام وت�صبيبها، 
م���دون���ة على  ال��م��خ��ال��ف��ة  ت���ك���ون  اأن  وي���ج���ب 
القانون. اأوج���ب���ه  م��ا  وف���ق  م�صتقل  مح�صر 

اأ�سباب الطعن:
في اأ�سباب طعن علي....:

قد  فيه  �ملطعون  �لقر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  1 -
باأن �ملوكل قد ت�سرر نتيجة  �أقرت بقر�رها 
بالتعوي�س  له  �حلكم  يتوجب  مما  �حلادث 

�ملنا�سب.
في اأ�سباب طعن �سركة محطة حاويات 

الالذقية:
خالفت �ملحكمة م�سدرة �لقر�ر بعدم تبيان  1 -
�مل�ستند �لذي ��ستندت �إليه يف �إثبات دعوى 
ح�سرً�  �ملوكلة  �جلهة  م�ساءلة  ويف  �ملدعي 
م�سوؤولية  عدم  رغم  به  �ملدعى  �ل�سرر  عن 

�جلهة �ملوكلة.
�ملدعية نف�سها �أوردت با�ستدعاء �لدعوى باأن  2 -
�حلاوية تعر�ست حلادث جمهول ومل تثبت 

وقوع �حلادث عر�س �لإر�سالية ل�سرر.
�أخذت �ملحكمة بتقرير �خلربة �لثالثية رغم  3 -
�لأ�س�س  بيان  �لكثرية عليها وعدم  �ملطاعن 

وكيفية تو�سلهم للنتائج �لو�ردة بالتقرير.
يف عدم ثبوت �لدعوى وعدم �سحة �لدعاء  4 -
وقوع  ع��ن  �ملوكلة  �جلهة  م�سوؤولية  وع��دم 

�ل�سرر �ملزعوم.
�أن  يقول  �ل��ذي  �لجتهاد  خالفت  �ملحكمة  5 -
عملية �لتفريغ هي جزء من عمليات �ل�سحن 
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وخالفت ن�س �ملادة 59 من نظام �ل�ستثمار 
�ملوحد.

�ملحكمة مل ترد �لرد �لقانوين على خمالفة  6 -
�مل�ست�سار.

وق�ست  �ملدعي  �أقو�ل  وفق  �ملحكمة  حكمت  7 -
ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى �مل��ب��ل��غ م��ن ت��اري��خ �لطلب 
معلوم  غري  و�ل�سرر  �لوفاء  وحتى  �لعار�س 

�ملقد�ر وخالفت �ملادة 206 �أ�سول.
في القانون:

تقوم  �إنما  �لمدعية  �لجهة  دعوى  كانت  لما 
بدفع  عليها  �ل��م��دع��ى  �ل��ج��ه��ة  م��ط��ال��ب��ة  ع��ل��ى 
�لذي  �ل�����س��رر  ع��ن  �ل��ن��اج��م  �لتعوي�س  قيمة 
�لفائدة  مع  �لدعوى  مو�سوع  بالب�ساعة  لحق 
محكمة  �أ�سدرت  �لمحاكمة  وبنتيجة  �لقانونية 
�لدرجة �لأولى قر�رها وفق �لدعاء مع �لفائدة 

من تاريخ �لنبر�م وحتى �ل�سد�د �لتام.
�أن محكمة �ل�ستئناف ف�سخته بالأكثرية  �إل 
لناحية �لفائدة �لقانونية حيث جعلتها من تاريخ 

تقديم �لطلب �لعار�س وحتى تمام �لوفاء.
وحيث �أن �لقر�ر �لمطعون فيه �سدر بالأكثرية 
�لمخالفة  تكون  �أن  �أوجب  �لأ�سول  قانون  وكان 
مدونة على مح�سر م�ستقل وكذلك �لرد عليها 

ومناق�ستها وفق ما �أوجبه �لقانون.
�لهيئة لم  �أع�ساء  �أكثرية  �أن  ولما كان تبين 
تناق�س �لنقاط �لتي �أثارها �لم�ست�سار �لمخالف 
من  للتاأكد  �ل�سليم  �لقانوني  �لرد  عليها  و�لرد 
باأن  �لتنويه  مع  �ل�سو�ب  �ل��ر�أي  هو  ر�أيها  �أن 
بها  و�لأخ����ذ  عليها  ب��ال��رد  ج��دي��رة  �لمخالفة 
وكان ذلك بحد ذ�ته ي�سكل �إخالًل في �إ�سد�ره 
في  تجعلها  �لتي  بال�سورة  وت�سبيبها  �لأحكام 

مناأى عن �لوقوع في �لخطاأ مما عر�س �لقر�ر 
للنق�س.

لذلك 
تقرر بالإجماع:

1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- �إعادة �لتاأمين.
- 227 -

�لق�سية: �أ�سا�س 193 لعام 2017
قر�ر: 169 لعام 2017

تاريخ 2017/5/28
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

 �ل�سادة: عبد �لحي جر�د – �آمنة �ل�سماط– 
�سليم �ليازجي.

ال���م���ب���داأ:  ت��ح��ك��ي��م – ا���س��ت��ئ��ن��اف – 
عنها.  ت��ن��ازل   – التحكيم  م�����س��ارط��ة 

لوجود  ال��دع��وى  ب��رد  ال��ق��رار  ا�صتئناف  اإن   -
م�����ص��ارط��ة ال��ت��ح��ك��ي��م م���ن ق��ب��ل ال��م��دع��ي يعد 
ت���ن���ازاًل ���ص��م��ن��ي��اً ع��ن��ه��ا. /م����ن ���ص��ع��ى لنق�ص 
م���ا ت���م ع��ل��ى ي���دي���ه ف�����ص��ع��ي��ه م������ردود عليه/.

اأ�سباب الطعن:
�ل�سركة  حلل  �لتحكيم  ل�سرط  �ملوكل  جلوء  1 -
وت�سفيتها جاء من خالل ن�س �ملادة /9/ 
للق�ساء  جل��اأ  و�مل��وك��ل  �ل�سر�كة  عقد  م��ن 
ولتعيني حمكمة ول يجوز �حلكم لالأطر�ف 

باأكرث مما طلبو�.
ومل  حمكمني  بتعيني  ���س��اب��ق  ق���ر�ر  ���س��در  2 -
ربيع  �ل��ق��ا���س��ي  ل��وف��اة  مهمتهم  ي��ب��ا���س��رو� 

�لفو�ل.
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كاأول  بالتحكم  �لتم�سك  �أن  �لقر�ر  يف  ورد  3 -
حمكمني  ت�سمية  هي  �أ�ساًل  و�ل��دع��وى  دف��ع 

حلل �ل�سركة.
�ملحكمة �عتربت �سر�ء �ملدعى عليه حل�سة  4 -
�لفروغ من �ملوكل كافية للحكم له متنا�سية 

�ن عقد �ل�سركة ماز�ل قائمًا.
في القانون:

لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية �إنما تهدف 
بمو�جهة  �ل��دع��وى  مو�سوع  �ل�سركة  ح��ل  �إل��ى 
�لمادة  لن�س  تنفيذً�  عليها  �لمدعى  �لجهة 
لت�سمية  و��ستعد�دها  �ل�سركة  عقد  من   /9/
محكمًا عنها من �أجل �سير في �إجر�ء�ت �لحل 
وح�سولها على ن�سيبها من �ل�سركة ومن مركز 

�ل�سركة ومن كافة محتوياتها وموجود�تها.
ردت  كانت  درج��ة  �أول  محكمة  �أن  وحيث 
م�سارطة  لوجود  �لخت�سا�س  لعدم  �ل��دع��وى 
ف�سخت  �ل�ستئناف  محكمة  وك��ان��ت  تحكيم 
�لقر�ر وق�ست برد �لدعوى لعدم �لثبوت فبادرت 
�لجهة �لطاعنة لإيقاع هذ� �لطعن �لذي �تكاأت 

فيه على �لأ�سباب �أعاله.
ولما كان �لتنازل عن �سرط �لتحكيم يمكن 

�أن يكون مبا�سرً� �أو �سمنًا.
�نتهى  درج��ة  �أول  محكمة  ق��ر�ر  ك��ان  ولما 
�إلى رد �لدعوى لوجود م�سارطة �لتحكيم وكان 
�لمدعي �لطاعن هو من نعى هذه �لنتيجة وبادر 
�إلى ��ستئناف �لقر�ر ما يعني �سمنًا تنازله عن 
م�سارطة �لتحكيم وكان من �سعى لنق�س ما تم 

على يديه ف�سعيه مردود عليه.
�أن تبنى  �أن �لأحكام �لق�سائية يجب  وحيث 

على �أ�س�س و�أدلة قاطعة.

�أن  �لقر�ر  �لمحكمة م�سدرة  قول  كان  ولما 
ر�أ�س مال �ل�سركة �لمدفوع بالكامل من �لمدعى 
عليه هو دليل على حل �ل�سركة هو قول ل يجد له 
مكانًا بالقانون وي�ستند �إلى و�قعة محتملة غير 
�لحكم مما  لحمل  وهذ� غير كاف  بها  مقطوع 
ي�سم هذ� �لحكم بف�ساد ��ستخال�س و��ستنتاج 
�لدليل وكان يتوجب على �لمحكمة و�لبحث �أكثر 
و�لتثبت من �سحة �لدفع باأن �ل�سركة تم حلها 
وت�سفيتها و�سماع �لبيّنة �لمعاك�سة �إذ� ما طلب 
منها ذلك ومن ثم تقول كلمتها بالدعوى ح�سب 
و�قع �لحال فجاء قر�رها عجوًل و�سابقًا لأو�نه 

وي�ستوجب �لنق�س.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه.

2- �إعادة �لملف لمرجعه.
3- �إعادة �لتاأمين.

- 228 -
�لق�سية: �أ�سا�س 20 لعام 2017

قر�ر: 176 لعام 2017
تاريخ 2017/6/4

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
– محمد عدنان  �ل�سادة: خليل فرن�سي�س    

�لحم�سي– �سليم �ليازجي.
 – – م���ت���ج���ر  ت�����ج�����ارة  ال�����م�����ب�����داأ: 
ت����اأج����ي����ره.   - ب���ي���ع���ه   – �������س������راوؤه 

تاأجيره  اأو  بيعه  بق�صد  المتجر  ���ص��راء  اإن   -
ُي���ع���د ع���م���ًا ت���ج���اري���اً ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه، ف����ي حين 
بق�صد  ل��م��ت��ج��ر  ال����ت����اج����ر  غ���ي���ر  �����ص����راء  اأن 
بالتبعية. ت��ج��اري��اً  ع��م��ًا  يعتبر  ا���ص��ت��غ��ال��ه 
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اأ�سباب الطعن:
 1 -208 206و  �ملادتني  �أحكام  خالف  �لقر�ر 

�أ�سول ومل ترد �ملحكمة على �لدفوع.
تثبيت عقد بيع �ملتجر خالف ل�سروط �لعقد  2 -
حال  ب��اأي  يعني  ل  �ل�ستثمار  حق  هبة  و�إن 

عقد بيع.
وبذلك  للتجارة  معد  ملخزن  تتعلق  �لدعوى  3 -
رد  ويتوجب  خمت�سة  غ��ري  �ملحكمة  تكون 

�لدعوى لعدم �لخت�سا�س �لوظيفي.
في القانون:

لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية �إنما تهدف 
�لمحل  ��ستثمار  ل��ح��ق  ���س��ر�ئ��ه��ا  تثبيت  �إل���ى 
�لجهة  بمو�جهة  �ل��دع��وى  مو�سوع  �ل��ت��ج��اري 

�لمدعى عليها.
وفق  ق�ست  درج��ة  �أول  محكمة  كانت  ولما 
محكمة  قبل  من  �لقر�ر  ت�سديق  وتم  �لدع��اء 
لإيقاع  �لطاعنة  �لجهة  ف��ب��ادرت  �ل�ستئناف 
عنها  �لملمح  �لأ�سباب  على  �تكاأت  وقد  طعنها 

�آنفًا.
�سر�ء  �أن  على  م�ستقر  �لجتهاد  ك��ان  ولما 
�لمتجر بق�سد بيعه �أو تاأجيره هو عمل تجاري 
طبيعته كما �أن �سر�ء غير �لتاجر كمتجر بق�سد 

��ستغالله يعتبر عماًل تجاريًا بالتبعية.
ول��م��ا ك��ان��ت �ل��م��ح��ك��م��ة م�����س��درة �ل��ق��ر�ر 
تبحث  ولم  ذلك  �إل��ى  تلتفت  لم  فيه  �لمطعون 
فيما �إذ� كان مو�سوع �لدعوى يدخل �أمر �لنظر 
�أم ينعقد للمحاكم �لتجارية  فيه باخت�سا�سها 
�أ�سول   148 �لمادة  �أحكام  مر�عاة  مع  ح�سرً� 

محاكمات مدنية جديد.
لذلك

تقرر بالإجماع:
1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه مو�سوعًا. 

2- �إعادة �لملف لمرجعه.
3- �إعادة �لتاأمين.

- 229 -
�لق�سية: �أ�سا�س 201 لعام 2017

قر�ر: 178 لعام 2017
تاريخ 2017/6/4

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
– محمد عدنان  �ل�سادة:  خليل فرن�سي�س   

�لحم�سي – �سليم �ليازجي.
المبداأ: اأ�سول – دين – مدين – تاأخر 
في الوفاء – فائدة – �سوء نية - �سرر. 

ال����دي����ن ال  ال���م���دي���ن ع����ن وف������اء  ت����اأخ����ر  اإن   -
بالفائدة  اإل������زام������ه  م����ن  اأك����ث����ر  ي�������ص���ت���وج���ب 
ال��ت��اأخ��ي��ر كان  اأن  ي��ث��ب��ت  ل���م  ال��ق��ان��ون��ي��ة م���ا 
بالدائن. �����ص����رراً  واأل����ح����ق  م��ن��ه  ن��ي��ة  ب�����ص��وء 

اأ�سباب الطعن:
في اأ�سباب الطعن المقدم من عدنان ...:

�حلكم �ملطعون فيه �كتفى بتقدمي �لتعوي�س  1 -
ب��ع��د �حلكم  ب���ه  و�ل��ت��ف��ت��ت ع���ن �حل���ك���م 

بالفائدة.
�أغفل �حلكم �لبحث بطلبنا باإجر�ء �خلربة  2 -

�لتي تتعلق بانخفا�س �سعر �لنقد.
في اأ�سباب طعن �سلمان....:

بالتعوي�س  باحلكم  �لقانون  خالف  �لقر�ر  1 -
�أكرث من مرة.

مبلغ 15000- 2 ل.�س غري  بدفع  �ملوكل  �إلز�م 
مرتكز على م�ستند بالقانون.
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�سندوق  يف  �ملبلغ  لو�سع  ��ستعد�دنا  �أبدينا  3 -
حمكمة �ل�ستئناف من �أول جل�سة.

وهذ�  �ملبلغ  لتق�سيط  ��ستعد�دنا  �أب��دي��ن��ا  4 -
تع�سف من قبل �لد�ئن برف�سه ذلك.

في القانون:
�لجهة  �إل��ز�م  �إلى  تهدف  �لدعوى  كانت  لما 
�ألف  وع�سرة  مائة  مبلغ  بدفع  عليها  �لمدعى 

ليرة �سورية مع �لفائدة و�لتعوي�س.
وبنتيجة  �لأولى  �لدرجة  محكمة  كانت  ولما 
ت�سديق  وت��م  �لدع���اء  وف��ق  ق�ست  �لمحاكمة 
بالأكثرية  �ل�ستئناف  محكمة  قبل  من  �لقر�ر 
وقد  طعنيهما  لإيقاع  �لخ�سومة  طرفي  فبادر 

�تكاأ كل منهما على �أ�سبابه �لملمح عنها �آنفًا.
فكان  بالمبلغ  �أق��ر  عليه  �لمدعى  ك��ان  ولما 
ت�����س��م��ي��ن��ه �ل���ر����س���وم و�ل��م�����س��اري��ف م���ن قبل 
بالمرحلة  فقط  ينح�سر  �ل�ستئناف  محكمة 

�ل�ستئنافية.
بالدين ل  �لوفاء  �لمدين في  تاأخر  �أن  وحيث 
�إلز�مه بالفائدة �لقانونية ما  �أكثر من  ي�ستوجب 
�لتاأخير كان ب�سوء نية �لمدين  �أن هذ�  لم يثبت 
بلدنا  كان  ولما  بالد�ئن  ��ستئنافي  �سرر  وترتب 
�لحبيب �سورية يمر بظروف ��ستثنائية باتت ت�سكل 
حالة عامة وكان �لأخذ بها من قبل �لمحكمة ل 

يعتبر من قبيل �لحكم بعلمها �ل�سخ�سي.
�لمدين  و�متثال  ��ستجابة  ع��دم  ك��ان  ولما 
لالإنذ�ر �لعدلي و�لمبلغ له بتاريخ 2011/5/29 
و�متناعه عن دفع �لم�ستحق بذمته للد�ئن في 
لطالما  نيته  �سوء  على  قرينة  ي�سكل  �إنما  حينه 
�أقر بالدعوى �أمام محكمة �لمو�سوع وكان تقدير 
�سوء �لنية من �سالحيات محكمة �لمو�سوع دون 

معقب ما د�م له �أ�سل باأور�ق �لدعوى.
�لمحكي  �ل�ستثنائية  �لظروف  كانت  ولما 
عنها و�رتفاع �لأ�سعار �لفاح�س و�نخفا�س قيمة 
�لنقد و�لت�سخم ي�سكل حادثًا ��ستثنائيًا وي�سكل 

�سررً� ��ستثنائيًا بالد�ئن.
تقدير  وك��ان  �لتعوي�س  ق��درت  كانت  ولما 
ول  �لمو�سوع  محكمة  �طالقات  من  �لتعوي�س 
معقب عليها �أي�سًا في ذلك لطالما ��ستندت في 
تقديرها �إلى حجم مبلغ �لدين وظروف �لدعوى 

ومر�عاة مو�سوع �نخفا�س �لنقد.
وحيث �أن �لجتهاد م�ستقر على �أن �لمحكمة 
ل تعنى بالرد على كافة �أ�سباب �لو�ردة بالئحة 
�ل�ستئناف �أو �لطعن �إذ� كان �لرد على بع�سها 

يكفي لتقرير �لحكم �لقانوني بالدعوى.
ولما كانت �أ�سباب �لطعن لم ترد على �لقر�ر 

�لمطعون فيه �لذي جاء محموًل على �أ�سبابه.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعنين مو�سوعًا وت�سديق �لقر�ر 

�لمطعون فيه.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعنين �لر�سم.

- 230 -
�لق�سية: �أ�سا�س 216 لعام 2017

قر�ر: 187 لعام 2017
تاريخ 2017/6/14

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
– محمد عدنان  �ل�سادة:  خليل فرن�سي�س   

�لحم�سي – �سليم �ليازجي.
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المبداأ: بينات – اأدلة – مدعي - تق�سيره. 

- ال���م���دع���ي ه���و ال�����ذي ي�����ص��ع��ى اإل�����ى دع�����واه، 
وتنفيذ  اأدلتها  بتهيئة  قانونياً  المكلف  وه��و 
القرارات االإعدادية التي تكلفه بها المحكمة 
واإاّل ردت دعواه اإن عجز اأو تقاع�ص عن ذلك.

اأ�سباب الطعن:
�أنه  �سده  �ملطعون  �ق��ر�ر  جتاهلت  �ملحكمة  1 -
�إىل  وذه��ب��ت  عليه  �ملتفق  بالعمل  يقم  مل 

مطالبتنا باإثبات �لثابت بالإقر�ر.
�سده  �ملطعون  تكليف  باملحكمة  جرى  كان  2 -
�إليه وخا�سة  �إثبات بر�ءة �لذمة مما ن�سب 

�أنه يقر بالعقد و�لمتناع عن تنفيذه.
- 3 جتاهلت �ملحكمة �لإقر�ر وكان �لتفاتها عن 
بالدعوى  �مل��ربزة  و�لأدل���ة  �ملنتجة  �لوثائق 

يوقعها يف درك �خلطاأ �ملهني �جل�سيم.
- 4 �ملحكمة �أهدرت �لبينة �لقانونية �لتي تقول 
�لآخر  �لَطرف  وكان  �دعى  من  على  �لبينة 

ملزم باإثبات بر�ءة ذمته.
من  طلبت  عندما  �لقانون  خالفت  �ملحكمة  5 -

�جلهة �ملوكلة �إثبات �لدعوى.
في القانون:

لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية �إنما تهدف 
�إلى ف�سخ �لعقد �لموؤرخ في 2006/3/16 �لمبرم 
باأن  مدعية  عليها  �لمدعى  �لجهة  وبين  بينها 
�لتز�مه  وعدم  �لعقد  ببنود  �أخل  عليه  �لمدعى 
به بعد �أن ��ستجر من �لمدعي مبلغ /19/ �ألف 
بدفع  �لأخ��ذ  �إل���ز�م  تطلب  كما  �أمريكي  دولر 
و�لمعنوي  �ل��م��ادي  �ل�سررين  ع��ن  �لتعوي�س 
وبنتيجة �لمحاكمة �أ�سدرت محكمة �أول درجة 

قر�رها برد �لدعوى ولدى ��ستئناف �لقر�ر تم 
ت�سديقه بالقر�ر �لمطعون فيه فبادرت �لجهة 
غير  على  �تكاأت  وق��د  طعنها  لإيقاع  �لمدعية 

�سبب تم �لتلميح عنها �آنفًا.
�لمدعية  �لجهة  كلفت  �لمحكمة  كانت  ولما 
بقيت  �لدعوى  �أن  �إل  مرة  غير  دعو�ها  لإثبات 
و�أقو�لها  كالمها  ع��د�  ما  دليل  �أي  من  خالية 

�لمجردة.
و�أقو�ل  �لدعوى  �أور�ق  من  تبين  كانت  ولما 
�أنكرت  عليها  �لمدعى  �لجهة  ب��اأن  �أط��ر�ف��ه��ا 

�لدعوى جملة وتف�سيال.
�لدع��اء  ت��وؤي��د  �أن  �لمدعي  على  ك��ان  ولما 
بدليل مقبول قانونًا وكان من غير �لجائز �لأخذ 
بالأقو�ل �لمجردة في �لإثبات ولما كان �لمدعي 
قانونًا  �لمكلف  �إلى دعو�ه وهو  ي�سعى  �لذي  هو 
�أدلتها وتنفيذ �لقر�ر�ت �لإعد�دية �لتي  بتهيئة 
عن  تقاع�س  �أو  عجز  ف��اإن  �لمحكمة  بها  تكلفه 
ول  و�إهماله  تق�سيره  ج��ز�ء  دع��و�ه  ردت  ذلك 

يمكن تحميل هذ� �لو�جب �إلى �لطرف �لآخر.
ولما كانت �لمطعون بقر�رها قد �سارت على 
لم  �لطعن  �أ�سباب  وكانت  �لقانوني  �لنهج  هذ� 

ترد على �لقر�ر �لذي جاء بمناأى عنها.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
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قر�ر: 188 لعام 2017
تاريخ 2017/6/14

محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
عدنان  –محمد  فرن�سي�س  خليل  �ل�سادة:   

�لحم�سي – �سليم �ليازجي.
المبداأ:  اأ�سول – فائدة – وقت تحققها.

- تتحقق الفائدة من تاريخ اإنبرام الحكم ولي�ص 
من تاريخ الدعوى اإذا كانت المبالغ المطالب 
ب��ه��ا ه���ي م��و���ص��وع م��ن��ازع��ة ب��ي��ن االأط������راف.

اأ�سباب الطعن:
على   % 1 -4 �لفائدة  بجعل  �ملحكمة  �أخ��ط��اأت 

�ملبلغ �ملحكوم به.
�أخطاأت �ملحكمة عندما �عتربت بدء �سريان �لفائدة  2 -

من تاريخ �كت�ساب �حلكم �لدرجة �لقطعية.
�إجر�ء �لتقا�س بني �ملبلغني �ملحكوم بها. 3 -

في القانون:
لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية �لتي تقدمت 
بها �أمام محكمة �لبد�ية �إنما تهدف �إلى �إلز�م 
�لجهة �لمدعى عليها بدفع مبلغ 2884000ل.�س 
مع �لفو�ئد �لقانونية لقاء قيامها بتنفيذ �أعمال 
�لمدعى  �لجهة  تقدمت  كما  �لأخيرة  ل�سالح 
�لجهة  �إل��ز�م  فيه  تطلب  متقابل  بادعاء  عليها 
�لتاأخير  ج��ر�ء  م��ن  لها  بالتعوي�س  �لمدعية 
من  بالمن�ساأة  لحق  �لذي  و�ل�سرر  �لتنفيذ  في 
جر�ء مخالفة �سروط �لعقد وبنتيجة �لمحاكمة 
�أ�سدرت محكمة �ول درجة قر�رها برد �لدعوى 
�أ�سليًا وتبعيًا �سدر عن  �لقر�ر  ��ستئناف  ولدى 
محكمة �ل�ستئناف �لقر�ر �لمطعون فيه فبادرت 
�تكاأت على  وقد  باإيقاع طعنها  �لطاعنة  �لجهة 

تبين من  كان  ولما  �آنفًا  �لملمح عنها  �لأ�سباب 
�لمحكمة  باأن  �أطر�فها  و�أق��و�ل  �لدعوى  �أور�ق 
�إلى  م�سدرة �لقر�ر �لمطعون فيه كانت لجاأت 
خبرة فنية لح�سم �لنز�ع كون �لمبلغ �لمطلوب 
من  تتحقق  �لفائدة  كانت  ولما  به  م�سلم  غير 
�لدعوى  تاريخ  من  ولي�س  �لحكم  �إنبر�م  تاريخ 
�إذ� كانت �لمبالغ �لمطلوبة هي مطرح منازعة 
بين �لأطر�ف ولما كانت �لدعوى تجارية ح�سب 
�لفو�ئد في  وكانت  �لطرفين  بين  �لعقد  ماهية 
�لم�سائل �لتجارية 5% وكانت �أ�سباب �لطعن قد 
وردت على �لقر�ر �لمطعون فيه من هذه �لناحية 

فقط ولما كانت �لدعوى جاهزة للف�سل.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
و�لحكم  وجزئيًا  مو�سوعًا  �لطعن  قبول  �أ- 

بما يلي:
قبول �ل�ستئنافني �لأ�سلي و�لتبعي �سكاًل. 1 -

قبولهما مو�سوعًا وتعديل �لفقرة �لثانية من  2 -
�لفائدة  ت�سبح  بحيث  فيه  �ملطعون  �لقر�ر 
5% بدًل من 4% وت�سديق باقي �لفقرة كما 
هي دون تعديل �أخر بالن�سبة للمبلغ �أو تاريخ 

�سريان �لفائدة.
ت�سديق باقي �لفقر�ت �حلكمية. 3 -

�إعادة �مللف ملرجعه �أ�سوًل. 4 -
�إعادة ن�سف �لتاأمني لد�فعه. 5 -

ت�سمني �لطاعن �لر�سم. 6 -
- 232 -
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محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
– محمد عدنان  �ل�سادة: خليل فرن�سي�س    

�لحم�سي– �سليم �ليازجي.
قطعي  – ح��ك��م  اأ�����س����ول  ال���م���ب���داأ:  
ج���دي���دة.  اأدل������ة   – م��ن��اق�����س��ت��ه   –

- يمتنع على الخ�صوم في الدعوى التي �صدر 
فيها حكم قطعي العودة اإلى مناق�صة الم�صاألة 
التي ف�صّل فيها هذا الحكم ولو باأدلة جديدة 
.(((((978 ل��ع��ام   (5 رق���م  ق����رار  ع��ام��ة  )ه�����. 

اأ�سباب الطعن:
�ملحكمة غري خمت�سة لنظر �لدعوى كونها  1 -

دعوى جتارية.
يوجد �إقر�ر من �جلهة �ملدعى عليها �ملطعون  2 -
�سدها مبلكية �ملوكل حلق �ل�ستئجار )فروغ 
�لعالقة  ب��ث��ب��وت  �أي�����س��ًا  و�إق�����ر�ر  �مل��ت��ج��ر( 

�لإيجارية.
�لدعاء  من  قانونًا  ممنوع  �سده  �ملطعون  3 -

�حرت�مًا لقوة �لق�سية �ملق�سية.
�نعد�م �لقر�ر �ل�سادر عن حمكمة �لنق�س  4 -

ل�سدوره عن حمكمة ل ولية لها.
 5 -783 بالقر�ر  ومقر  ملزم  �سده  �ملطعون 
�ل�سادر عن حمكمة �ل�سلح �ملدنية �خلام�سة 
�ملكت�سب   1997/1335 �أ���س��ا���س  بدم�سق 
�لدرجة �لقطعية ومقر بعقد �ليجار و�ملوقع 

من �ملوؤجر تي�سري... و�مل�ستاأجر حممد....

اأن ترفع  اإنه ال يجوز  اأي  العادية،  املنع ينطبق على طرق الطعن  ) -  هذا 
دعوى مبتداأة بطلب بطان االأحكام وذلك لتاأكيد ا�صتقرارها وعدم امل�صا�ص 

بها وبحجيتها. 
متى  �صلوكها  للخ�صوم  فيجوز  للطعن  العادية  غري  للطرق  بالن�صبة  اأما 

حتققت �صروطها املن�صو�ص عليها. )املجلة).

�ل�سركة �ملحا�سة �ملربمة بني �لفريقني و�إقر�ر  6 -
��ستئجار  حلق  �ملوكل  مبلكية  �سده  �ملطعون 
�ل�سركة  يف  ق�سائيًا  �إق��ر�رً�  �لتجاري  �ملحل 

�ملحا�سة ومن خالل �لطلب �لعار�س.
في القانون:

لما كانت دعوى �لجهة �لمدعية �إنما تهدف 
تحديد  �أج��ل  م��ن  ح�سابية  خبرة  �إج���ر�ء  �إل��ى 
ح�ستها من عقد �ل�سركة ومن تاريخ توقيع �لعقد 
�لمدعي  من  �لمحل  ملكية  �نتقال  تاريخ  وحتى 
�أول درجة ق�ست  �إلى �لغير ولما كانت محكمة 
�ل�ستئناف  محكمة  عن  و�سدر  �ل��دع��وى  ب��رد 
ت�سديق  �إلى  �نتهى  �لذي  فيه  �لمطعون  �لقر�ر 
طعنها  لإيقاع  �لطاعنة  �لجهة  فبادرت  �لقر�ر 
وقد �تكاأت على �لأ�سباب �لملمح عنها �آنفًا ولما 
�أطر�فها  و�أق��و�ل  �لدعوى  �أور�ق  من  تبين  كان 
�لق�ساء  على  �لنز�ع  عر�س  تم  و�أن  �سبق  باأنه 
�أحكام  بموجب  فيه  �لنهائية  كلمته  ق��ال  وق��د 
�لخ�سوم  على  يمنع  كان  ولما  قطعية  ق�سائية 
في �لدعوى �لتي �سدر فيها حكم قطعي �لعودة 
�إلى مناق�سة �لم�ساألة �لتي ف�سل فيها ولو باأدلة 

جديدة ه� .ع 1978/25.
�إلى  �أ���س��ارت  �لمبرزة  �لأح��ك��ام  كانت  ولما 
يجوز  ل  مما  �لمحا�سة  �سركة  عقد  ���س��وري��ة 
�لطاعن �لبناء عليه وكان ثبوت �ل�سورية للعقد 
من  يخرج  �لدعوى  نظر  �أمر  يجعل  به  �لمدعى 
�خت�سا�س �لمحاكم �لتجارية �لمن�سو�س عنها 
بالمادة /3/ من �لقانون /33/ لعام 2012 ولما 
محددة  طرقًا  ر�سم  قد  �لم�ستقر  �لجتهاد  كان 
من  �لتظلم  م��ن  �لخ�سوم  يتمكن  بمقت�ساها 
�لحكم ومنها دعوى �لنعد�م �لتي ترفع ول�سالمة 
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�لتي  �لمحكمة  ذ�ت  �إل���ى  �لق�سائي  �لتنظيم 
على  ترد  لم  �لطعن  �أ�سباب  �أن  وحيث  �أ�سدرته 

�لقر�ر �لمطعون فيه �لذي جاء بمناأى عنها.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
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�لق�سية: �أ�سا�س 245 لعام 2017
قر�ر: 195 لعام 2017

تاريخ 2017/6/14
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

– محمد عدنان  �ل�سادة: خليل فرن�سي�س    
�لحم�سي– �سليم �ليازجي.

 – ق�سائي  حكم   – اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ:  
الطعن   – م��ن��ه  ال��ت��ظ��ل��م   – ����س���دوره 
ا�ستقراره.  – م��ب��ت��داأة  دع���وى   – فيه 

�صدرت  ال���ت���ي  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  االأح�����ك�����ام  اإن   -
التظلم  ي����ج����وز  ال  ال���م���ط���ل���وب���ة  ب��ال�����ص��ي��غ��ة 
اإقامة  ي��ج��وز  ف��ا  ف��ي��ه��ا،  ال��ط��ع��ن  بغير  منها 
�صماناً  ب��ط��ان��ه��ا  ب��ط��ل��ب  م���ب���ت���داأة  دع������وى 
بحجيتها. ال��م�����ص��ا���ص  وع�����دم  ال����ص���ت���ق���راره���ا 

اأ�سباب الطعن:
�أن  ت�سعر  �لتي  �لوثيقة  �ملحكمة  جتاهلت  1 -
�لنز�ع مطروح �أمام حمكمة �لرتكات هناك 
�لقر�ر  ت�سميل  يت�سمن  عنها  �سادر  ق��ر�ر 

حجز تركة �ملرحوم جرب�ئيل...

وثيقة  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  جتاهلت  2 -
�ل�����س��ادر عن  �لأ���س��غ��ال  ب��ي��ان  ه��ي  ر�سمية 

مديرية �ملالية بحلب.
�لقر�ر �ساقط بالتقادم ويجب �عتباره كاأنه  3 -

مل يكن.
�لتي  �أ���س��ول   4 -206 �مل���ادة  �ملحكمة  خالفت 

�أوجبت �لرد على �لدفوع.
�لطاعنة  �جل��ه��ة  طلب  �ملحكمة  جتاهلت  5 -

�ل�ستجو�ب دون بيان �ل�سبب.
في القانون:

على  تقوم  �لمدعية  �لجهة  دعوى  كانت  لما 
طلب �إلغاء �لقر�ر �لق�سائي رقم 199 قر�ر 963 
لعام 1995 و�عتباره كاأن لم يكن و�إلز�م �لجهة 
�لموؤرث  ك��ون  �لمحل  ت�سليم  عليها  �لمدعى 
�سقيقه  �إلى  �لمحل  با�ستثماره  �سوريًا  لها  �أقر 
�لمدعى عليه �لذي كان يعمل لديه �سانعًا ولما 
وتم  �ل��دع��وى  ردت  درج��ة  �أول  محكمة  كانت 
فبادرت  �ل�ستئناف  محكمة  قبل  من  ت�سديقه 
على  �تكاأت  وقد  لإيقاع طعنها  �لطاعنة  �لجهة 
�لأ�سباب �لملمح عنها �آنفًا ولما كانت �لأحكام 
�لق�سائية متى �سدرت بال�سيغة �لمطلوبة فال 
يجوز �لتظلم منها بغير �لطعن فيها �أي ل يجوز 
�لأحكام  بطالن  بطلب  مبتد�أة  دعوى  ترفع  �أن 
وذلك لتاأكيد ��ستقر�رها وعدم �إمكان �لم�سا�س 
بها وبحجيتها و�إل كان على �لمحكمة �أن تق�سي 
من تلقاء نف�سها بعدم قبول �لدعوى ولما كانت 
�أحكام �لتقادم ل تجد لها مكانًا بهذه �لدعوى 
وجود  حال  في  ي�سري  ل  �لتقادم  �أن  بح�سبان 
مانع �أدبي بين �لأطر�ف كما هو �لحال �لر�هن 
�لدعوى  قبول  بعدم  �لحكم  كان  ولما  بالدعوى 
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�لبحث  عن  يغني  فيها  �لتقادم  �سريان  وع��دم 
ترد  لم  �أ�سبابه  وكانت  �لطعن  �أ�سباب  بباقي 
�سحيحًا  جاء  �لذي  فيه  �لمطعون  �لقر�ر  على 

من حيث �لنتيجة.
لذلك

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
- 234 -

�لق�سية: �أ�سا�س 244 لعام 2017
قر�ر: 198 لعام 2017

تاريخ 2017/6/14
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

– محمد عدنان  �ل�سادة: خليل فرن�سي�س    
�لحم�سي– �سليم �ليازجي.

المبداأ:  اأ�سول – حكم– مداولة – �سرية.

ف���ي  ال��������م��������داول��������ة  ت�������ك�������ون  اأن  ي������ج������ب   -
مجتمعين  ال�����ق�����������ص�����اة  ب�����ي�����ن  االأح���������ك���������ام 
�������ص������راً وف��������ق م������ا ن���������ص ع����ل����ي����ه ال�����ق�����ان�����ون.

اأ�سباب الطعن:
 / 1 -8/ للقانون  خمالف  �لتمويني  �ل�سبط   
لعام 2007 كون موقع من قبل مر�قب و�حد 
مما يبطل جميع �لإجر�ء�ت �لالحقة ويجعل 
باأن موقع من مر�قبني  �لقر�ر �ملطعون فيه 

خمالفًا للحقيقة.
�خلربة �لتي متت �أمام حمكمة بد�ية �جلز�ء  2 -
و�لتي ��ستندت �إليها يف قر�رها �ملطعون فيه 

مل يكن �ملوكل ممثاًل فيها ولي�س طرفًا.
قررت  م��ن  ه��ي  �ل��ق��ر�ر  م�سدرة  �ملحكمة  3 -

�إعادة �خلربة.
قر�ر بر�ءة �لعامل و�إعادة �لأغر��س �إىل �ساحبها  4 -
هو دليل و��سح ل يحتاج �إىل تف�سري بعدم �أخذ 

تلك �ملحكمة باخلربة �لتي جرت �أمامها.
في القانون:

تهدف  �لمدعية  �لجهة  دع���وى  ك��ان��ت  لما 
عليها  �لمدعى  �لجهة  �إل��ز�م  �إل��ى  دعو�ها  من 
لحيازتها  �أ�سر�ر  من  بها  لحق  عما  بالتعوي�س 
�لخا�سة  للعالمة  مقلدة  عالمة  تحمل  ب�سائع 
�أمر  ت��ارك��ة  �ي��د����س  عالمة  �لمدعية  بالجهة 

تقدير �لتعوي�س للمحكمة.
ولما كان تبين �أن �لقر�ر �لمطعون فيه �سدر 

باأغلبية �لم�ست�سارين.
�سدر  باأنه  تثبت  �لحكم  م�سودة  كانت  ولما 
مخالفة  �أن  حين  ف��ي   2016/6/15 ب��ت��اري��خ 
فهذ�  ت��اري��خ  تحمل  ل��م  �لمخالف  �لم�ست�سار 
يعني �أن �لمد�ولة لم تجر بين ق�ساة �لمحكمة 
�ثنين  على  �قت�سرت  �لمد�ولة  و�إن  مجتمعين 
باأن  �لقانون  ن�سو�س  �أوجبه  لما  خالفًا  منهم 

تكون �لمد�ولة في �لأحكام بين �لق�ساة 
جهة  وم��ن  جهة  م��ن  ه��ذ�  ���س��رً�  مجتمعين 
مناق�سة  و�جب  �أي�سًا  �لأكثرية  على  فاإنه  ثانية 
�لنقاط �لتي يثيرها �لم�ست�سار �لمخالف و�لرد 
عليها للتاأكد من ر�أيها هو �ل�سو�ب و�أن تتناول 
�لمخالفة و�لبحث و�لرد على �أ�سبابها مع �لتنويه 
باأن �لمخالفة جديرة بالبحث و�لرد عليها وفي 
لالأ�سباب  �لقر�ر  عر�س  مما  �لقانوني  محلها 

�لمذكورة للنق�س.
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لذلك
تقرر بالإجماع:

1- نق�س �لقر�ر �لمطعون فيه مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- �إعادة �لتاأمين.
- 235 -

�لق�سية: �أ�سا�س 219 لعام 2017
قر�ر: 201 لعام 2017

تاريخ 2017/6/19
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

– محمد عدنان  �ل�سادة: خليل فرن�سي�س    
�لحم�سي– �سليم �ليازجي.

 – – ����س���ه���ادة  ال����م����ب����داأ:  ب���ي���ن���ات 
متممة  يمين   – ت��ج��اري��ة  ال��ت��زام��ات 
بها. الأخ���ذ  ع��دم  عنها-  ال��ع��دول   –

االلتزامات  ف��ي  ب��ال�����ص��ه��ادة  االإث���ب���ات  ي��ج��وز   -
الكتابي  ال���دل���ي���ل  ي��خ��ال��ف  ف��ي��م��ا  ال��ت��ج��اري��ة 
ات���ف���اق  اأو  ت�������ص���ري���ع���ي  ن�������ص  ي����وج����د  م����ال����م 
االجتهاد. ه����ذا  وع���ل���ى  ذل����ك  ب��غ��ي��ر  ي��ق�����ص��ي 

- اإن اليمين المتممة ال تّقيد المحكمة في �صيء 
فلها العدول عنها، واأال تاأخذ بها بعد تاأديتها.

اأ�سباب الطعن:
وخا�سة  �ل��ق��ان��ون  ن�س  خالفت  �ملحكمة  1 -
متنع  �ل��ت��ي   55 و   52 مب��ادت��ي��ه��ا  �ل��ب��ي��ن��ات 

�ل�سهادة مبا يخالف �لدليل �لكتابي.
�سركة  عقد  يف  �لبحث  �ملحكمة  على  ك��ان  2 -
خم�سة  مبلغ  بدفع  يفيد  و�ل���ذي  �ملحا�سة 

ماليني لرية �سورية.

�ملدللة  �جلهة  ��ستجو�ب  يناق�س  مل  �لقر�ر  3 -
مبلغ /5/ ماليني  دفع  �إنه  فيه  و�لذي جاء 

لرية �سورية.
باخلربة  ق��ر�ره��ا  �أ���س��درت  �ملحكمة  كانت  4 -

و�ليمني �ملتممة �إل �أنها تر�جعت عن ذلك.
في القانون:

لما كانت �لجهة �لمدعية �إنما تهدف وبعد �أن 
ح�سرت دعو�ها بطلب �إعادة ن�سف قيمة فروغ 
�لقانونية  �لفو�ئد  مع  �لدعوى  مو�سوع  �لمحل 
ولما كانت محكمة �أول درجة ق�سى برد �لدعوى 
وتم ت�سديق �لقر�ر من قبل محكمة �ل�ستئناف 
�لطاعنة  �لجهة  فبادرت  فيه  �لمطعون  بالقر�ر 
�سبب  غير  على  �تكاأت  وقد  �لطعن  هذ�  لإيقاع 

تم �لتلميح عنها �آنفًا.
�لجتهاد  في  عليه  �لم�ستقر  من  ك��ان  ولما 
في  بال�سهادة  �لإث��ب��ات  ي��ج��وز  �أن���ه  �لق�سائي 
�للتز�مات �لتجارية فيما يخالف �لدليل �لكتابي 
ذلك  بغير  �تفاق  �أو  ت�سريعي  ن�س  يوجد  مالم 
�لطرفين  بين  �لقانوني  �لر�بط  توثيق  ولما كان 
بعقد كتابي ل يعني تنازل �لطرفين م�سبقًا على 
�لجهة  كانت  ولما  �ل�سخ�سية  بالبينة  �لإثبات 
�لمطعون �سدها �نكرت قب�سها مبلغ قيمة ن�سف 
�لجهة  ت�سعف  ل  �ل�سهود  �أق��و�ل  وكانت  �لفروغ 
�إثبات دعو�ها  �لطاعنة على حمل ما �أدعت في 
�لتي  �لمخالفة  على  ردت  �لأكثرية  كانت  ولما 
�لقانوني  �لرد  محمد.....  �لم�ست�سار  بها  تقدم 
�ل�سليم وبينت �أن ر�أيها هو �ل�سديد ويتطابق مع 
�لقانوني  �لنهج  وفق  �لجتهاد  عليه  ��ستقر  ما 
تقيد  ل  �لمتممة  �ليمين  كانت  ولما  �لذكر  �آنف 
�لمحكمة في �سيء فلها �لعدول عنها كما �أن لها 
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�أن ل تاأخذ بها بعد تاأديتها وبالتالي فهي من حيث 
�لنتيجة و�سيلة من و�سائل �لإثبات ويعود لق�ساة 
�لأ�سا�س �لحق بال�ستعانة بها �أو �لعر��س عنها 
�لنق�س  �لتقدير لرقابة محكمة  ول يخ�سع هذ� 
�لقر�ر  على  ترد  لم  �لطعن  �أ�سباب  كانت  ولما 

�لمطعون فيه �لذي جاء بمناأى عنها. 
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.
- 236 -

�لق�سية: �أ�سا�س 210 لعام 2017
قر�ر: 204 لعام 2017

تاريخ 2017/6/21
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

– محمد عدنان  �ل�سادة: خليل فرن�سي�س    
�لحم�سي– �سليم �ليازجي.

– ق��رار  – محكمة  اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ:  
تعليله.  – عنه  ال��رج��وع   – اإع����دادي 

االإعدادي  ق��راره��ا  ع��ن  المحكمة  رج��وع  اإن   -
للنق�ص. ع����ر�����ص����ة  ي���ج���ع���ل���ه  ت���ع���ل���ي���ل  دون 

اأ�سباب الطعن:
مل ترد �ملحكمة على دفوعها وتناق�سها. 1 -

مل ير�ع �لقر�ر �مل�ستاأنف �أن �جلهة �لطاعنة  2 -
�ل�سلفة  لدفع  و��ستعمالها  عامة  جهة  هي 

ب�سبب �ل�سغط �ملايل. 
مل ير�ع �لقر�ر �أن �جلهة �لطاعنة هي جهة  3 -

جائز  غري  بالفائدة  عليها  و�حلكم  عامة 
قانونًا.

�إجر�ء  جلهة  لطلبها  �ملحكمة  ت�ستجب  مل  4 -
�خلربة وطلبت نق�س �لقر�ر.

في القانون:
حيث �أن �لجهة �لمدعية تهدف من دعو�ها 
مبلغ  بدفع  عليها  �لمدعى  �لجهة  �إل���ز�م  �إل��ى 
هذ�  �أن  تاأ�سي�سًا  ل.�س   /1.011730/ وق��دره 
�لمدعية  �لجهة  بين  �لمبلغ هو ت�سفية ح�ساب 
�لجهة  ��ستجر�ر  نتيجة  عليها  �لمدعى  و�لجهة 
�لمدعى عليها ب�سائع من �لجهة �لمدعية وحيث 
�أن محكمة �لدرجة �لأولى ق�ست للجهة �لمدعية 
�لبد�ئي  �ل��ق��ر�ر  و���س��دق  �لدع���اء  لئحة  وف��ق 
�لمبينة  لالأ�سباب  �لطعن  هذ�  فكان  ��ستئنافًا 
�آنفًا حيث �أن �لمحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطعين 
�إعد�دي  ق��ر�ر  �أ�سدرت   2006/6/9 ومحكمة 
طرفي  قيود  على  �لح�سابية  �لخبرة  ب��اإج��ر�ء 
�لدعوى �لر�سمية �لمحا�سبية �لنظامية لمعرفة 
�لمدعى  �لمدعية بذمة �لجهة  ما ترتب للجهة 
�ل�سلفة  �لطاعنة لدفع  �لجهة  و��ستمهلت  عليها 
�لمحكمة  �أ���س��درت   2016/12/22 وبجل�سة 
قر�رها دون �أن تعلل لماذ� تر�جعت عن قر�رها 
قر�رها  يجعل  مما  بتنفيذه  تقم  ولم  �لعد�دي 
عر�سة للنق�س لهذه �لناحية بح�سبان و�أن كان 
�لتر�جع عن قر�رها �لعد�دي  يجوز للمحكمة 
�أن ذلك يتوجب على �لمحكمة  �إل  بعد �سدوره 
�إلى رجوع �لمحكمة  �أدى  �ل�سبب �لذي  �أن تعلل 
�لقر�ر  عن تنفيذ قر�رها �لعد�دي وبمر�جعة 
�لقر�ر  �تخاذ  حيثياته  في  ورد  فيه  �لمطعون 
لم  �أن  �إل  �لح�سابية  �لخبرة  باإجر�ء  �لعد�دي 
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�ل�سبب عن  تعلل  �أو  بقر�رها  تنوه  لم  �لمحكمة 
ويمكن  �لع���د�دي  قر�رها  تنفيذ  عن  �لرجوع 
للجهة �لطاعنة �إثارة بقية دفوعها �لمثارة �أمام 

محكمة �لمو�سوع.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
قبول �لطعن مو�سوعًا ونق�س �لقر�ر �ملطعون  1 -
فيه و�إعادة �لتاأمني وت�سمني �لطرف �خلا�سر 

من حيث �لنتيجة ر�سم هذ� �لقر�ر.
- 237 -

�لق�سية: �أ�سا�س 247 لعام 2017
قر�ر: 206 لعام 2017

تاريخ 2017/6/21
محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.

– محمد عدنان  �ل�سادة: خليل فرن�سي�س    
�لحم�سي– �سليم �ليازجي.

 – – حكم– نتيجته  اأ���س��ول  ال��م��ب��داأ:  
ج�سيم. مهني  خطاأ   – دف��وع   – تعليله 

 
النتيجة  حيث  م��ن  �صليماً  الحكم  ك��ان  اإذا   -
القانون،  واأح��ك��ام  ويتفق  اإل��ي��ه��ا  تو�صل  ال��ت��ي 
ف����اإن ال��ق�����ص��ور ف���ي ت��ع��ل��ي��ل��ه وع����دم ال����رد على 
ج�صيماً.  م��ه��ن��ي��اً  خ���ط���اأً  ي�����ص��ك��ل  ال  ال����دف����وع 

اأ�سباب الطعن:
�ملحكمة م�سدرة �لقر�ر �لطعني مل تناق�س  1 -
�أ�سباب �ل�ستئناف وترد على �لدفوع جلهة 
كما  و�لطفلة  �لزوجة  ونفقة  �لزو�ج  بطالن 
�أنها مل تدرج تلك �لأ�سباب وتناق�سها وطلبت 

نق�س �لقر�ر.
في القانون:

حيث �أن �لجهة �لمدعية تهدف من دعو�ها 
نجالء  عليها  �لمدعى  من  زو�جها  �إع��الن  �إلى 
فيه  لما  �لمتبادل  بالتعاون  �لتلجنة  لعلة   ....
خانته  ع��ن  ��سمها  وت��رق��ي��ن  �ل��زوج��ي��ن  خ��ي��ر 
تقدمت  كما  �لأ�سلية  و�لدها  لخانة  و�إعادتها 
�لزوجة بادعاء بالتقابل تطلب فيه نفقة زوجية 
ق�ست  �لبد�ية  محكمة  �أن  وحيث  �سغير  ونفقة 
�لدعاء كما ق�ست  وفق لئحة  �لمدعية  للجهة 
للجهة �لمدعية تقاباًل بالنفقة للزوجة وللطفل 
�لطعن  ه��ذ�  فكان  ��ستئنافًا  ق��ر�ره��ا  و���س��دق 
لالأ�سباب �لمبينة �آنفًا وحيث �أن �لجهة �لطاعنة 
تاأخذ على �لقر�ر �لطعين �أنه لم يدرج �أ�سباب 
�ل�ستئناف ويناق�سها ويرد على �لدفوع �لمثارة 
كان  �إذ�  م�ستقر  �لق�سائي  �لجتهاد  �أن  وحيث 
�لنتيجة  حيث  من  �سليمًا  منه  �لم�سكو  �لحكم 
فاإن  �لقانون  و�أحكام  ويتفق  �إليها  تو�سل  �لتي 
�لدفوع  على  �ل��رد  وع��دم  �لتعليل  في  �لق�سور 
نق�س  �إل��ى  ي��وؤدي  ج�سيم  مهني  خطاأ  ي�سكل  ل 
�لقر�ر ولما كان �لحكم �لم�سكو منه �سليمًا من 
حيث �لنتيجة ويتفق وحكم �لقانون بح�سبان �أن 
في  ��ستندت  �لطعين  �لقر�ر  م�سدر  �لمحكمة 
قر�رها لأحكام �لقانون و�لمو�د �لموؤيدة ل�سحة 
قر�رها مما يجعل من �أ�سباب �لطعن قا�سره من 
�أن تنال من �لقر�ر �لمطعون فيه ويتعين رف�س 
�لطعن مو�سوعًا �سيما و�أن ��ستخال�س �لنتائج 
من  فيها  �لمتوفرة  و�لأدل��ة  �لدعوى  وقائع  من 
�سالحيات محكمة �لمو�سوع طالما ما خل�ست 

�إليه له �أ�سله في وثائق �لدعوى.
لذلك

تقرر بالإجماع:
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محكمة �لنق�س –  �لغرفة �لمدنية �لأولى.
 �ل�سادة: خليل فرن�سي�س  – مخل�س قي�سية 

– �سليم �ليازجي.
– اخ��ت�����س��ا���ص  اأ�����س����ول  ال����م����ب����داأ:  
ع���ام. ق���ط���اع   – ع�����ادي  ق�����س��اء   –

ال��م��خ��ت�����ص في  ه���و  ال����ع����ادي  ال��ق�����ص��اء  اإن   -
والبحرية  ال���ت���ج���اري���ة  ب��ال��ق�����ص��اي��ا  ال���ن���ظ���ر 
ول����و ك��ان��ت ل��م��وؤ���ص�����ص��ات م���ن ال��ق��ط��اع العام.

اأ�سباب الطعن:
لالأ�سول  وخمالفته  �ل��ق��ر�ر  �سحة  ع��دم  1 -
�ملخت�س  هو  �لدولة  جمل�س  كون  و�لقانون 

بنظر �لدعوى.
يف عدم �سحة �لدعاء كون �لوكيل تنتهي مهمته  2 -

�سركة �ملرفاأ عندما تغادر �ل�سفينة �ملرفاأ.
ل�سركة  ع��الق��ة  ول  ث��اب��ت��ة  غ��ري  �ل���دع���وى  3 -
بالب�ساعة  لل�سفينة  ول  �ملالحية  �لتوكيالت 

�لتي و�سلت �إىل م�ستودعات �ملرفاأ �ساملة.
في القانون:

�إلى  تهدف  �إنما  �لمدعية  �لجهة  كانت  لما 
�إلز�م �لجهة �لمدعى عليها بدفع قيمة تكاليف 
�لبودرة  كمية  �تالف  في  تكبدتها  �لتي  �لأنفاق 
�لغذ�ئية �لبالغة 92157 ل.�س ولما كانت محكمة 
�لجهة  فبادرت  �لدع��اء  وفق  ق�ست  درجة  �أول 

ق�سى  �ل��ذي  �لقر�ر  ل�ستئناف  عليها  �لمدعى 
�لم�ستاأنف  �لقر�ر  بت�سديق  �لنتيجة  حيث  من 
و�سار �أن �أوقعت �لجهة �لمدعى عليها طعنًا بعد 
�أن نعت هذه �لنتيجة وقد �تكاأت على �لأ�سباب 
م�ستقر  �لجتهاد  كان  ولما  �آنفًا  عنها  �لملمح 
يكون  تجارية  �لق�سية  ك��ون  ح��ال  في  �أن��ه  على 
�لق�ساء �لعادي هو �لمخت�س للنظر بها ولو كان 
�أن  كما  �لعام  �لقطاع  من  موؤ�س�سات  �أطر�فها 
�لخت�سا�س يعود للق�ساء �لعادي في �لق�سايا 
�لبحرية ولو كان �أطر�ف �لنز�ع موؤ�س�سات من 
 632 ق��ر�ر  �أول��ى  غرفة  )نق�س  �لعام  �لقطاع 
�أ�سا�س 5095 تاريخ 1994/2/28 ورقم 2417 
كان  ول��م��ا   1985/11/2 ت��اري��خ   772 �أ���س��ا���س 
�لجهة  دع��وى  ب��اأن  �لمبرزة  �لوثائق  من  تبين 
فيها  �لخ�سومة  و�أن  بموجبها  ثابتة  �لمدعية 
�سمن  ماز�لت  �لب�ساعة  �أن  بح�سبان  �سحيحة 
م�ستودعات �لمدعية وكانت �لمطالبة �سحيحة 
�أ�سحاب  من  �لت��الف  من  �لمتوجبة  �لبدلت 
�لعالقة �أو وكالئهم لما كانت �لمحكمة م�سدرة 
�لقر�ر �لمطعون فيه قد �سارت على هذ� �لنهج 
على  �ل�سحيح  �لقانون  حكم  و��سقطت  قانوني 
ترد  لم  �لطعن  �أ�سباب  وكانت  �لدعوى  وقائع 

على �لقر�ر �لمطعون فيه.
لذلك 

تقرر بالإجماع:
1- رف�س �لطعن مو�سوعًا.
2- �إعادة �لملف لمرجعه.

3- م�سادرة �لتاأمين.
4- ت�سمين �لطاعن �لر�سم.


