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>بسم ا الرمحن الرحيم

نسان وجعله خليفـة فـي األرض ليـؤدي         الحمد هللا الذي خلق اإل    
 فيهـا العـدل واألمـان       الميزان ولينشر األمانات إلى أهلها ويقسط في      

 وعلـى آلـه     ى والصالة والسالم على النبي األمين المصـطف       والسالم،
 .وبعد أجمعين،،، وعلى أنبياء اهللا ورسله وصحبه،
   فَاءج بذْهفَي دبا الزنفَ   فََأما يا مَأمِض       وكُثُ ِفـي اَألرمفَي النَّاس ع

    اللّه ِربضي ثَاَلكَذَِلكيتواصـل الحكيم  ومن األثر الطيب والذكر      ،﴾اَألم 
 بنـاء    فـي  الخـالق العمل والعطاء في شتى مناحي الحياة تلبية لنداء         

والتعسـف   بعيداً عـن الظلـم       واألمل،األرض وإعمارها بالخير والنور     
الناس سواسية كأسنان المشط ال فرق بيـنهم إال        اهللا خلق ، ألن   والتجبر

 يكون لكل نفـس مـا كسـبت         الصالح حيث بالتقوى التي قوامها العمل     
 ذرات الخيـر    رحيم يحسب مثقـال    ميزان عادل    اكتسبت في وعليها ما   

  .والعقاب الحكم بالثواب أجل إصدارومثقال ذرات الشر من 
دالة فـي دولـة     فلهذا، نعمل كل ما في وسعنا من أجل إقامة الع         

المؤسسات والقانون دولة الحاضـر والمسـتقبل دولـة الـوطن لكـل             
 عهدنا الذي قطعناه للقائد حضـرة صـاحب         نكون على  ي، ك المواطنين

 الساهر ورعاه باني نهضتنا اهللا سعيد حفظهالجاللة السلطان قابوس بن 
  دائماً نحو  المجتمع المتطلع  وحماية الدولة ووحدة     احترام اإلنسان على  
المحبة والخير والسالم لكـل     في   طموحات شعبه  فيه   مشرق تتحقق غد  

  .العالمشعوب 
 لبنة في بناء    ومبادئها هذه  خالل مجموعة األحكام     نضع من لذلك  

 كي يكون   الناجزة،يتسامق نحو المجد والعزة والرفعة في ظالل العدالة         
ين  وكل المختصين والمهتم   محاكمهم،العمل بين أيدي القضاة في جميع       

وصوالً إلى تطبيق سليم صحيح لقواعد القانون والشـريعة اإلسـالمية           
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ساهم في  ي و ساهمالغراء حفاظاً على قيمنا ومثلنا كشعب عماني عريق         
 شركاء فـي هـذا العـالم المـزدحم          اإلنسانية باعتبارنا بناء الحضارة   

بالرغبات والمصالح المتوافقة حيناً والمتعارضة أحياناً أخرى انطالقـاً         
وكَـذَِلك   دال انطالقاً من قولـه تعـالى        ــ مبدأ الوسطية واالعت   من

     كُملَـيـوُل عسالر كُـونيلَى النَّاِس واء عدطًا لِّتَكُونُواْ شُهسةً وُأم لْنَاكُمعج
  .شَِهيدا 

 وقـد   وتعـالى،  اجتهدنا في أعمالنا فيما أرانا اهللا سبحانه         فلقد،
ي ــو أن يوفقنا فــواألجر على اهللا الذي نرج    نكون أخطأنا أو أصبنا     

 المؤمنـون، يتوكل  فلما يحب ويرضى وبه آمنا وعليه توكلنا وعلى اهللا          
معالي الشيخ وزيـر  كر الجزيل إلـى    ـ نتوجه بالش  فإننال هذا   ـومن أج 

 يقوم به من    على كل ما   العدل محمد بن عبد اهللا بن زاهر الهنائي الموقر        
ما نتوجه بالشكر إلى جميع القضاة علـى ما         ك عملنا،أجل دعم مسيرة    

 إليهم وذلـك   جهد في فصل الخصومات والطعون المرفوعة        يبذلونه من 
 والشكر موصول إلـى  العدل،من خالل تحري الحقيقة وصوالً إلى إقامة        

رئيس وأعضاء المكتب الفني الذي كان لهم الدور البارز فـي الجمـع             
 وفهرستها لتكون مادة سهلة     عن المبادئ والتصنيف والتبويب والبحث    

 العدالة في سلطنة عمـان      مهتم بشؤون المنال لكل مختص أو باحث أو       
  .  وغيرهاالحبيبة

على أن نلتقي في إصدارات      نختتمسم اهللا نبدأ وبحمده وشكره      افب
 مصداقاوالعدالة   طريق الخير والحق     األحكام على أخرى من مجموعات    

 الَِّذين آمنُواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدُّنْيا وِفي         يثَبِّتُ اللّه   :تعالى قولهل
والسالم عليكم ورحمة     اآلِخرِة ويِضلُّ اللّه الظَّاِلِمين ويفْعُل اللّه ما يشَاء       

                .وبركاتهاهللا 
          

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<àe<Ñ^v‰cë‚éÃ‰çfÖ]<‚·_<<
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íÛÓ]<‹éñ…^é×ÃÖ]<
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أُولِي أَجْنِحَـةٍ مَّثْنَـى   الًرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُألالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَا 
 والصـالة والسـالم      ،  شَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرٌ         ثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَ      الوَثُ

علــى الرســول األكــرم  حممــد بــن عبــد ا وعلــى آلــه وصــحبه الطيــبني وعلــى مــن اتــبعهم 
 . ،،،،،وبعد بإحسان إىل يوم الدين

فإن املهمة األساسية للقضاء هي حسم املنازعـات وإقامـة العـدل بـني اخلصـوم و                 
حق إىل حقه من خالل البحـث عـن احلقيقـة الواقعيـة وإقامـة الـدليل عليهـا                   إيصال كل ذي    

لتصــبح حقيقــة قضــائية يســتطيع القاضــي أن يعتمــد عليهــا يف تكــوين قناعتــه الوجدا�يــة    
وصوالً إىل احلكم  يف املوضوع ، وهو يقف على مسافة واحدة من اجلميع بغض النظـر عـن                   

قول احلق لومـة الئـم ، كـي ينتصـب ميـزان              حتى ال تأخذه يف      و وجوههم   أمساء الناس أ  
ــة البشــرية        ــة  ، وتتحقــق التنمي ــة  ، وتطــور الدول ــاح الراعــي والرعي العــدل بالقســط  فريت

 . واإل�سا�ية يف اتمع با�صراف اجلميع إىل العمل والعطاء 
وعلى هذا،يأتي اإلصدار الثا�ي مــــــــــــوعة األحـكام الصـادرة عـن الـدائرتني        

ارية والضـريبية   واملبـادئ املستخلصـة منـها مـع الفهـرس املوضـوعي اهلجـائي لتلـك                     التج
املبادئ، ليضيف �قلة �وعية يف عمل دوائر احملكمة العليا، من خالل إيصـال تلـك األحكـام     
والقواعــد إىل مجيــع ســاحات العدالــة يف احملــاكم يف ربــوع الســلطنة، وليضــع بــني أيــدي          

لبـاحثني مـا وصـل إليـه األداء يف حسـن تطبيـق قواعـد الشـريعة                  املختصــــــني واملهتمني وا  
والقا�ون على خمتلف املسـائل الـيت تعـرض علـى القضـاء، وليـبني الـرأي السـديد منـها كـي                       
يكون دلـيالً هاديـاً ملـن يعمـل يف دائـرة القضـاء العـديل توحيـداً للنـهج والتطبيـق كـي تكـون                          

 . اثلةسوابق تؤخذ باحلسبان عند الفصل يف أية قضية مم
لقد أتت هذه اموعة يف أربعة أقسام، حيـث تنـاول القسـم األول منـها جمموعـة                  
ــة ، وتنــاول القســم الثــا�ي جمموعــة      ــدائرة  التجاري األحكــام مــع مبادئهــا والصــادرة عــن ال
األحكــام الصــادرة عــن الــدائرة الضــريبية   واملبــادئ املستخلصــة منــها، وتضــمن القســم    
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وضوعي ملبادئ األحكام مصنفة ومرتبة وفقاً حلـروف اهلجـاء          الثالث الفهرس اهلجائي امل   
 للفهرس اهلجائي املوضوعي للمبادئ، وبـذلك  العربية، أما القسم الرابع فقد تناول الفهرس     

جاء الكتـاب متكـامالً وفقـاً للمنهجيـة العلميـة يف التقسـيم والتصـنيف والفهرسـة يف مثـل                     
ملكتب الفين باحملكمة العليـا وفقـاً ألحكـام         هذه املواضيع من اإلصدارات اليت خيتص هبا ا       

) ٩٠/٩٩(مـــن قـــا�ون الســـلطة القضـــائية الصـــادر باملرســـوم الســـلطا�ي رقـــم ) ٤(املـــادة
 . وتعديالته

ــذلك فــإن اســتقالل القضــاء وســيادة القــا�ون مــن أهــم مظــاهر حضــارة األمــة       ل
االســتثمار وتقــدمها، وهــو دليــل ثقــة اآلخــرين يف التعامــل معهــا، وبــابٌ ً مضــيءٌ لتشــجيع  

وتطور احليـاة االقتصـادية يف الدولـة الـذي يسـاعد علـى التنميـة الشـاملة فيهـا،  وأن هـذا               
اإلجناز وذلك العمل ما كان ليتم لوال دعم ورعاية حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس              

 . بن سعيد حفظه ا ورعاه
ي املـوقر وفضـيلة     حممد بن عبـد ا اهلنـائ      / كما أ�ه كان ملعايل الشيخ وزير العدل        

إسحاق بن أمحـد البوسـعيدي رئـيس احملكمـة العليـا الفضـل البـارز يف مسـاعدة                   / الشيخ
املكتب الفين يف القيام باملهام املسندة إليه، فلـهما كـل الشـكر والتقـدير ملايبذال�ـه مـن أجـل                     
حسن سري العدالة يف الدولة، والشكر موصـول إىل كـل مـن شـارك أو أعـد أو سـاهم بأيـة                       

 كا�ــت يف إخــراج هــذه اموعــة لتكــون مرجعــاً الزمــاً يف املكتبــة القا�و�يــة العما�يــة صــورة
 إليـه علـى طريـق       اوالعربية، �سأل ا التوفيق والنجاح يف عملنا مبا خيـدم وحيقـق مـا �صـبو               

هُمْ بِإِميَـا�ِهِمْ تَجْـرِي    إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَب       اد والسؤدد لقوله تعاىل     
دَعْـوَاهُمْ فِيهَـا سُـبْحَا�َكَ اللَّهُـمَّ وَتَحِيَّـتُهُمْ فِيهَـا                مِن تَحْـتِهِمُ األَ�ْهَـارُ فِـي جَنَّـاتِ النَّعِـيمِ          
سَالَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَب . 

  يصاحل بن محد الراشد                                                                     
 �ائب رئيس احملكمة العليا ـ رئيس املكتب الفين 
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 القسم األول
 مجموعة األحكام 

الصادرة عن الدائرة التجارية 
  م ٢٠٠٤
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 م٢١/١/٢٠٠٤جلسة األربعاء الموافق 

 نائب رئـيس المحكمـة العليـا    ـ  ماجد بن عبداهللا العلوي/برئاسة فضيلة القاضي
ــ عبـدالرحمن     مصطفى محمد بشار   : الفضيلة القضاة  ضوية كل من أصحاب   عو

 .ورصطفى حسن النمـ  ـ محمد صالح علي سيد أحمد علي صالح
 م١٢٤/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١قرار رقم 

)١( 
 ) شروط( وكالة ظاهرة 

يشترط العتبار الوكيل الظاهر نائباً أن يقع من األصيل بتقصير منه أو دون                            -
 إنابته لسواه في التعامل           تقصير ما ينبئ في ظاهر األمر انصراف إرادته إلى                    

باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليه من شأنه أن يضلل الغير ويجعله                        
نصراف أثر      ايعتقد بوجود الوكالة فيكون من حقه في هذه الحالة أن يتمسك ب                      

عتقد بحق أنه وكيل إلى األصيل ال على أساس               ا التعامل الذي أبرمه مع من            
هي غير موجودة في الواقع وإنما على أساس                 وكالة حقيقية قائمة بينهما إذا           

 .الوكالة الظاهرة
 الوقائـــع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعـن             
ضد الطاعن وآخـر طالبـاً   ) ١٧٧/٢٠٠٢(في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم     

سنة /٢٦٣٨(مرسيدس  الحكم أصلياً بإلزامهما متضامنين بتسليمه سيارة رأسه تريله         
قيمتها خمسة عشر ألـف ريـال       ) BP(برأس مجهزة بمواصفات    ) ٩٣أو٩٢الصنع  

أخير فـي تسـليمه السـيارة       فضالً عن تعويضه بستة اآلف ريال تعويضاً عن الت        
لزامهما برد مقدم الثمن المدفوع وقـدره       اواحتياطياً  ،  والمصاريف وأتعاب المحاماة  

كتعويض عن   ية إلى ثمانية اآلف ومائتين وأربعين رياالً      أثنى عشر ألف ريال إضاف    
تعاب المحاماة قـائالً فـي      أالخسائر المترتبة على عدم تسليم السيارة والمصاريف و       

والـذي يعمـل    ) ........(م أبرم مع المدعو     ١٧/٣/٢٠٠٢بيان دعواه أنه وبتاريخ     
اقية شـراء سـيارة     تفامديراً للمبيعات بمؤسسة الخدمات الشاملة المملوكة للطاعن        

مقابـل  ) BP(مجهز بمواصفات   ) ٩٣ أو   ٩٢موديل  /٢٦٣٨(رأس تريله مرسيدس    
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عنـد  ) .........(خمسة عشر ألف ريال سدد منه إثني عشر ألف ريـال للمـدعو              
 شـهر مـن     ستالم السيارة خالل  االتوقيع على العقد على أن يسدد باقي الثمن عند          

لك أبرم المطعون ضده عقداً مـع شـركة         وبناء على ذ   ،   تاريخ التوقيع على العقد   
بجزيـرة  ) BP (.......طة  حميناء الفحل إلى م   لنقل مواد بترولية من     ) .........(

ريال عماني للشـحنة    ) ٢٨٠(م لقاء   ٢٠/٤/٢٠٠٢عتباراً من   امصيرة لمدة عامين    
ريـال  ) ٣,٠٠٠(الواحدة ونص في العقد أنه في حالة اإلخالل بالعقد يلزم بسـداد             

وحيث إن الطاعن لم يلتزم بتسليم السيارة في الميعاد المتفق عليـه            ،  خرآلللطرف ا 
ريال عماني للشحنة الواحدة وبلـغ عـدد        ) ٣٤٠(تئجار سيارة لقاء    اساضطر إلى   

م ٣١/١٠/٢٠٠٣م وحتـى    ٢٠/٤/٢٠٠٢شحنة خالل الفترة مـن      ) ٢٤(الشحنات  
ريـال عمـاني    ) ٨,١٦٠(وإجمالي المبالغ التي سددها لمالك السيارة المسـتأجرة         

م تقابل المطعون ضده مع الطاعن وأخبره األخير بأن حقـه           ٢٠/٥/٢٠٠٢وبتاريخ  
مضمون وسوف تصل السيارة قريباً، وتكبد المطعون ضده نتيجة التأخير في تسليم            

أجاب . ريال عماني، فأقام الدعوى بطلباته السابقة     ) ٢٠,٢٤٠(السيارة مبلغاً وقدره    
تفاق وإن تعامل المدعو سالم محمد جعفـر         علم له باال   الطاعن على الدعوى بأن ال    

 وبجلسة ،مع المطعون ضده كان بصفته الشخصية وال ينصرف أثر تعامله للطاعن          

 الطـاعن  مواجهـة  فـي  الـدعوى  برفض االبتدائية المحكمة حكمت م٢٦/٤/٢٠٠٣

  ،والمصاريف ع.ر ٢٠٢٤٠ قدره مبلغاً ضده للمطعون يؤدي بأن ............وبإلزام
 رقـم  باالسـتئناف  بصـاللة  االسـتئناف  محكمة لدى الحكم ضده المطعون استأنفف

 شكالً االستئناف بقبول االستئناف محكمة حكمت م٨/٧/٢٠٠٣ وبتاريخ م١٨/٢٠٠٣

 يـؤدي  بـأن  الطاعن بإلزام جديد من والقضاء المستأنف الحكم بإلغاء الموضوع وفي

 بالمصـاريف  وإلزامـه  ذلك اعد ما ورفض ع.ر ١٢٠٠٠ قدره مبلغاً ضده للمطعون

 بـالطعن  الـنقض  بطريق فيه فطعن عليه المحكوم لدى قبوالً الحكم يجد لم .المناسبة

 مذكرة التاريخ بذات وأودع م١٦/٨/٢٠٠٣ بتاريخ ......المحامي به قرر يذال الماثل

 وكـيالً  بصفته العليا المحكمة لدى المقبول .........ذااألست من موقعة الطعن سبابأب

 وأودع .والكفالـة  الرسـم  سداد يفيد ما وقدم المرفق الوكالة سند بموجب الطاعن عن

 لـدى  العـام  اإلدعاء وقدم الطاعن عليها عقب الميعاد في بالرد مذكرة ضده المطعون

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن بقبول الرأي فيها أبدى مذكرة العليا المحكمة
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 المحكمــة

 .الشكلية أوضاعه  استوفىالطعنحيث إن 
وحيث إن الطعن أقيم على ثالثة أسباب ينعى بهـا الطـاعن علـى الحكـم                
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد فـي             

وحاصل ما يقوله في بيان ذلك أن الحكم استند في قضائه بإلزامه بـأداء               االستدالل
ى توافر شروط الوكالة الظاهرة رغـم       مبلغ أثني عشر ألف ريال للمطعون ضده عل       

عدم توافرها واعمل شروطها على وقائع مفترضة ال أصل لها في األوراق إذ استند              
ضـده   رة على سند من القول إن المطعـون       هالحكم على توافر شروط الوكالة الظا     

ــاطها        ــاعن نش ــة الط ــه مؤسس ــارس في ــذي تم ــل ال ــر للمح حض
ك المحل وعلى كرسي المسـئولية وتعامـل         في ذل  ..........................ووجد

معه باالتفاق على شراء السيارة حيث تم تحرير االتفاقية ووضع خـاتم المؤسسـة              
. نعليها مما يعني أن المطعون ضده تعامل مع نائب وانصرف أثره تصرفه ببطال            

رغم أن واقعة الدعوى تغاير ما حصله الحكم تماماً ذلك أنه ليس ثابتاً أن المطعون               
 داخل محل الطـاعن لـم يقـل         .......... عقد االتفاق المدعى به مع المدعو      ضده

م فـي   ١٧/٣/٢٠٠٢المطعون ضده بذلك فضالً عن االتفاقية سند الدعوى مؤرخة          
م وغادر  ١٤/٧/٢٠٠٢قد للعمل بالمؤسسة بتاريخ     .................. حين أن المدعو  
شر يومـاُ ولـم تكتمـل       م أي لم يمكث أكثر من أحد ع       ٢٥/٧/٢٠٠٢البالد بتاريخ   

إجراءات مقل كفالته على المؤسسة ولم تستخرج له بطاقة عمل ومن ثم لم تكن لـه                
أية عالقة بالطاعن والورقة التـي حـررت عليهـا االتفاقيـة مصـطنعة بـدليل                

 مؤسسة فردية وليست شركة والورقة التي حررت عليهـا االتفاقيـة            ...........أن
نجليزية وخـاتم المؤسسـة مصـطنع أيضـاً         ة واإل  باللغتين العربي  .....تحمل أسم 
 محرر على حسابه الخاص وقد قاضى المطعون ضده المـدعو           ..........والمدعو

رتداد الشيك بدون صرف مما يعني أن التعامل كان بين المطعون           اسالم جزائياً بعد    
ضده والمدعو سالم بصفته الشخصية والطاعن هو الشـخص الوحيـد المفـوض             

خرين وكان على المطعون اتخـاذ       أية معامالت تتم بين مؤسسته واآل      بالتوقيع على 
الحيطة والحذر في تعامالته مع الغير والتأكد من قيام الوكالة أما وأنه قـد قصـر                
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والحكم المطعون فيـه  . تفاقياتاالطاعن فعليه تحمل عبء تصرفه وما نتج عنه من       
لمطعون ضده توجيه اليمين    بالتفافه عن تحليف الطاعن اليمين الحاسمة رغم طلب ا        

الحاسمة للطاعن ومثول الطاعن أمام المحكمة لجلستين ألداء هذه اليمين ورغم عدم            
ولمـا كـان    . كون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه     يجواز الرجوع في هذا الطلب      

الثابت من المستندات المقدمة أن المدعو سالم محمد جعفر قد دخل الـبالد بتـاريخ               
م وتم تحرير االتفاقية سند الدعوى فـي        ٢٥/٧/٢٠٠٢درها في   م وغا ١٤/٧/٢٠٠٢
 قـد   ..........م وكان الحكم المطعون فيه قد توصل إلى أن المـدعو          ١٧/٣/٢٠٠٢

نه يكون مشوباً بالفساد في االسـتدالل       إحرر االتفاقية وهو على كرسي المسئولية ف      
 . يستوجب نقضهفضالً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيب الحكم بما

أنه يشترط العتبار الوكيل الظاهر نائبـاً أن        وحيث إن هذا النعي سديد ذلك       
يقع من األصيل بتقصير منه أو دون تقصير ما ينبئ في ظاهر األمـر انصـراف                
إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب إليـه              

 بوجود الوكالة فيكون من حقه فـي هـذه          من شأنه أن يضلل الغير ويجعله يعتقد      
عتقد بحق أنه وكيـل     انصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من        االحالة أن يتمسك ب   

إذا هي غير موجـودة فـي       إلى األصيل ال على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما          
ألن ما ينسب إلى األصيل في هذا الصدد        الواقع وإنما على أساس الوكالة الظاهرة       

ويقع على  . نه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه بهذه الصفقة           من شأ 
الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبء إثبات وجود هذا المظهر المضلل وانه مظهر من              

حتياطات تخاذ اال اشانه أن يجعله مطمئناً إلى قيام الوكالة بأن يثبت بأنه وبالرغم من             
 .ألن يخدعهالواجبة فإن هذا المظهر من شانه 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكـوم             و
أم من الثابت أن المستأنف حضر للمحل الـذي تمـارس فيـه مؤسسـة               "به بقوله   

المحل ك   في ذل  ..........المستأنف ضده نشاطها ووجد المدعى عليه الثاني المدعو       
تفق معه على شراء سيارة رأس  استأنف بأن   وعلى كرسي المسئولية وتعامل معه الم     

ترييله بالمبلغ المذكور وبالشروط المذكورة وقد تم كتابة ذلك العقد وقد تم التوقيـع              
نف أعلى الورق الرسمي لمؤسسة المستأنف ضده وتم وضع خاتم مؤسسـة المسـت            

ضده على أسف العقد وقد تم التوقيع على العقد من قبل المستأنف والمدعى عليـه               
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 وكل هذه الظروف تشير إلى أن أي شخص فـي           ....................ثاني المدعو ال
مكان المستأنف يمكن أن يظن وبحسن نية أنه بتعامل مع نائب وهو ما حدث بالفعل               

نسـحاب أثـار العقـد    ان شروط الوكالة الظاهرة متوفرة ويترتب على هذا إولهذا ف 
من أوراق الدعوى أنها قد خلت      وكان البين   " نف ضده أم للمست ١٧/٣/٢٠٠٢المؤرخ  

عتقـاد بـأن    من وجود مظهر منسـوب للطـاعن يحمـل المطعـون ضـده لال             
 كان وكيالً عن الطاعن وأن له السلطة في إبرام االتفاق سند            ...............المدعو

 والتقائـه الدعوى ذلك واقعة حضور المطعون ضده إلى محل مؤسسـة الطـاعن             
ستخالصه اولية بعيدة عما يمكن     ؤى كرسي المس   وهو جالس عل   ...........بالمدعو

من البيانات المقدمة في الدعوى حيث لم يقدم المطعون ضده أي بينة تثبـت هـذه                
الواقعة ومجرد تحرير االتفاقية على ورقة ال تتفق البيانات المطبوعة في مقـدمتها             

ن إمع واقع حال المؤسسة ومهرها بختم المؤسسة ال يكفي للقول بذلك فضالً عـن               
تفاقية ذاتها أن المطعون ضده وكضمان لمقـدم الـثمن الـذي دفعـه              الثابت من اال  

 استلم من األخيـر شـيكاً خاصـاً بـه مسـحوباً علـى حسـابه                 .........للمدعو
رتداد الشيك دون صرف بما يعني أن التعامل        ا وقاضاه جزائياً عند     .........المدعو

 بصـفته   س بصفته الشخصية ولـي    ...............كان بين المطعون ضده والمدعو    
وكيالً عن الطاعن إذ الذي يتفق مع العقل والمجرى العادي لألمـور أن الشـخص               

يصال من المؤسسة يثبـت     إالذي يتعامل مع مؤسسة وبمبلغ كبير أن يتحصل على          
ستالمها للمبلغ منه أو على أقل تقدير على شيك صادر من المؤسسة وعلى حسابها              ا

م ١٧/٢/٢٠٠٢ويؤكد المستند المـؤرخ     . تصور أن يكون مليئاً   ال من عامل بها ال ي     
 والذي يجيز له سند الوكالة اإلقرار نيابة عن موكلـه           ...........المرسل من وكيل  

وراق الدعوى االبتدائية أن التعامل كان بـين      أإلى وكيل المطعون ضده وهو ضمن       
ــ  :المستند ما يلي  بصفته الشخصية إذ يفيد هذا      ................ المطعون ضده و  

م تجــاري صــاللة ١٧٧/٢٠٠٢الموضــوع تســوية مديونيــة الــدعوى رقــم "
 وأخر بناء على المحادثة الهاتفية معكـم   ...........، المدعى عليه  ..........المدعي

م والذي بموجبها عرض عليكم تسوية المديونية التـي         ١٧/١٢/٢٠٠٢بتاريخ اليوم   
حيث .  عشر ألف ريال عماني    اثني) ١٢٠٠٠(على موكلنا عن المبلغ المتبقي وقدره       

ستمائة ريال عماني هكذا ابتداء ويقسط الباقي على أربعة         ) ٦٠٠(عرضنا دفع مبلغ    
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لف وخمسمائة ريال عمـاني     أ) ١٥٠٠(م  ١/٢/٢٠٠٣دفعات تبدأ الدفعة األولى من      
 ١٥٠٠م  ١/٤/٢٠٠٣ ريال عماني والثالثة فـي       ١٥٠٠م مبلغ   ١/٣/٢٠٠٣والثانية  
 ماني  ١٥٠٠م  ١/٥/٢٠٠٣ ماني والرابعة ريال عأرجو التكرم باعتماد هذه      " ريال ع 

إذ يوضح هذا المستند بأن المديونية شخصية بـدليل         . "التسوية والرد عليها بالموافقة   
 .عدم اإلشارة إلى مؤسسة الطاعن

 كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم يكـون             ولما
م قضاءه على واقعة ال دليل عليهـا وهـي واقعـة اإلدعـاء بوكالـة                بذلك قد أقا  

 عن الطاعن ـ المحجوزة من األخير ـ مخالفـاً بـذلك بـاألوراق      ........المدعو
دلة غير صالحة من الناحية     أومشوباً بالفساد في االستدالل الستناد في اقتناعه على         

 .اد بها بما يستوجب نقضهنستالموضوعية لال
عين نقض الحكم المطعون فيه والتصدي لموضوع االستئناف رقم          يت كانولما  

نف بمصـاريف االسـتئناف     أم والقضاء برفض االستئناف وإلزام المست     ١٨/٢٠٠٣
 .لزام المطعون ضده بمصاريف هذا الطعن مع رد الكفالة للطاعنإو

 األسباب هذهفل
 فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكال،   الطعن    بقبول    المحكمة    كمتح 

لقضاء     م       برفضه    م ٢٠٠٣/ ١٨  رقم    االستئناف     موضوع    في   وا لزا لمست    وإ  نف أا

 الكفالة     ورد     الطعن    هذا    بمصاريف     ضده   المطعون     وإلزام       . االستئناف     مصاريف  ال  

 .للطاعن
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 م٢١/١/٢٠٠٤جلسة األربعاء الموافق 

 عضوية كل من أصحاب الفضـيلة     و عبداهللا بن محمد الكعبي   / فضيلة القاضي  برئاسة
ـ محمد صالح علي سيد      ـ عبدالرحمن علـي صالح    مصطفى محمد بشار  : القضاة
 ورـ مصطفى حسن الن أحمد

 م١٥٩/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢قرار قم 
)٢( 

 ) أصل الحق( حكم وقتي
قدم أمام قاضـي    ي الوقتي حماية وقتيه لحق محتمل من ظاهر ما           الحكم يعطي -

لبينـات ووزنهـا وإنمـا      األمور الوقتية فهو ليس مطلوب منه البحث فـي ا         
المطلوب منه مجرد تحسس احتمال وجود أصـل الحـق المـدعي بـه دون               

 .المساس به
 الوقائــع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه إن الطاعنة كانـت قـد               
م أمام محكمة مسقط االبتدائية التجارية      ١٣٨/٢٠٠٣أقامت الدعوى المستعجلة رقم     

زام المطعون ضدها بإخالء العين المؤجرة، وقالت بياناً لـذلك          تطلب الحكم فيها بإل   
وأنها أجرته للمطعون ضدها بعقد مكتـوب لمـدة         .......(أنها تمتلك مطعماً أسمه     

خمس سنوات بأجرة شهرية قدرها تسعمائة ريال تدفع في بداية كل شهر إال أنهـا               
ك األمر الذي    وأنها تضررت من جراء ذل     ٢٠٠٢توقفت عن دفع األجرة منذ مارس       

م قضـت محكمـة     ٢٩/٤/٢٠٠٣وبتاريخ  . دعاها إلى رفع هذه الدعوى المستعجلة     
الموضوع في المادة المستعجلة بإلزام المطعون ضدها بإخالء المطعـم المسـتأجر            

وباستئناف هذا الحكم أمام محكمة اسـتئناف       ،  سليمه للمدعية وألزمتها المصاريف   وت
م بتعديل الحكم المستأنف وذلـك      ١٨/٨/٢٠٠٣مسقط الدائرة التجارية قضت بتاريخ      

  نهايـة  م إلـى  ٢٠٠٢/ مارس ١ة إن لم تدفع األجرة بداية من        ربإخالء العين المؤج  
لـم  ، ف  عمانياً باإلضافة إلـى المصـاريف      رياالً) ١٥,٣٠٠(م وقدرها   ٢٠٠٣يوليو  

 .ترض الطاعنة بهاذ الحكم ولذلك طعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل
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 المحكمة 

م وأن التقريـر    ١٨/٨/٢٠٠٣كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ        لما  
م بواسـطة   ٢٧/٩/٢٠٠٣بهذا الطعن تم بأمانـة سـر المحكمـة العليـا بتـاريخ              

 المقيد للترافع أمام المحكمة العليا وقد قام بإيداع مذكرة بأسـباب            .........المحامي
وكالة ومـا يفيـد سـداد       الطعن موقعة منه بصفته وكيالً عن الطاعنة وقدم ما يفيد           

الرسوم والكفالة وأودع اإلدعاء العام مذكرة برأيه ذهب فيه إلى قبول الطعن شـكالً              
 .ورفضه موضوعاً فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن يقوم على سبب وحيد تنعي الطاعنة على الحكم المطعـون             
ندما قضى في الدعوى المستعجلة بحكم      فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك ع       

دد بمقتضاه قيمة الجرة التي ينبغي على المطعون ضدها دفعها مما يعد            حموضوعي  
 فقد أقامت الطاعنة دعواها المستعجلة إلخـالء        تجاوزاً لطلبات الطرفين في الدعوى    

العين المؤجرة في حين أن الحكم صدر باإلخالء وبمتأخرات األجرة على الرغم من             
افة إلى طلبات أخرى هي محل للدعوى الموضوعية رقـم          ض هذه المتأخرات باإل   أن

 .م التي أقامتها الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها٢٩٩/٢٠٠٣
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد ذلك أن القضاء المستعجل إنما يمـنح              

 امكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء أكان هـذ          إبالنظر إلى   
القضاء نتيجة دعوى موضوعية رفعت بالفعل ينتظر رفعها، ولذلك فإذا تم الفصـل             

ـ وإذا صدر    في الدعوى الموضوعية فإن الدعوى المستعجلة ال تكون مقبولة حينئذ         
الحكم في الدعوى الموضوعية يعد رفع الدعوى المستعجلة فإن اثـر هـذا الحكـم               

 المستعجلة هو حكم وقتي باإلخالء      ينقضي، وعلى هذا فإن الحكم في الدعوى      األخير  
دفعت ظل المستأجر بالعقار المؤجر إلـى       ن   المتأخرة بحيث إ   ةجرمشروط بسداد األ  

 الحكم في الدعوى الموضوعية والتي قد يثبت فبها أن األجرة تزيـد أو          حين صدور 
ذلـك أن   تنقص عما حكم به كما يثبت فيها شروط إخالء المستأجر أو عدم ثبوتـه               

تي يعطي حماية وقتيه لحق محتمل من ظاهر ما بقدم أمام قاضي األمور       الحكم الوق 
الوقتية فهو ليس مطلوب منه البحث في البينات ووزنها وإنما المطلوب منه مجرد         

 النعـي   نلذلك فـإ  . تحسس احتمال وجود أصل الحق المدعي به دون المساس به         
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 وإذ  ،عين معـه رفضـه    م المطعون فيه بهذا السبب ال يكون سديداً مما يت         كعلى الح 
من قانون اإلجراءات المدنية تلزم الطاعن بالمصاريف فضـالً         ) ٢٦١(كانت المادة   

عن مصادرة الكفالة إذا رفض الطعن فإنه يتعين إلزام الطاعن بهـذه المصـاريف              
 .ومصادرة الكفالة

 األسباب لهذهف
ـ  وإلزام  برفضه الموضوع وفي شكال، الطعن بقبول المحكمة حكمت  ةالطاعن
 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٣/٣/٢٠٠٤جلسة األربعاء الموافق 

 نائب رئـيس المحكمـة العليـا      ـ   ماجد بن عبداهللا العلوي   /برئاسة فضيلة القاضي  
ــ مصـطفى     عبداهللا بن محمد الكعبي    :عضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة     و

  .مصطفى حسن النورـ  ـ عبدالرحمن علي صالح داؤد ارمحمد بشّ
 م١٧٢/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٥قرار رقم 

)٣( 
 ) خصم(ـ بنك ) قوة ملزمة( عقد
يطبق شروط العقد        القاعدة أن القاضي          شريعة المتعاقدين ومقتضى هذه           العقد   -

تنظيم عالقة المتعاقدين          القانون في       يقوم مقام     فالعقد   كان يطبق قانوناً       لو  كما 
 ايجوز تعديل شروطه إال باتفاقيهم            ال  رفين كما  باتفاق الط       يجوز نقضه إال       فال 
 . شروط العقديعدل في يجوز ألحدهما أن فال

حق البنك في الخصم من حساب العميل ال يقوم إال في حالة تخلف العميل عن                         -
العقد     اآلجال المحددة في          السداد في      األقساط المستحقة      سداد مبلغ القرض أو         

 .  قسطالبنك احترام أجل كل على ويتعين
 عــالوقائ

 ـ  الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   ـ  الوقائع      تتحصل 
 مشكلة   االبتدائية       المحكمة    أمام     م ٢٠٠١/ ١٤٦  رقم    الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن    في 

 حسابه    من   استقطعه   الذي     المبلغ    له  يرد    بأن    الطاعن     إلزام      طالباً    بمسقط   قضاة    ثالثة    من 

 تاريخ     من   % ١٠  بواقع     الفوائد      مع   ع . ر ١٥٠٠٠ بمبلغ ويضهوتع ريال ١٩٣٠٠ وقدره

 كان   نه إب   دعواه      بيان    في   قائالً    . والمصاريف       السداد      تمام      وحتى      الدعوى      رفع  

 م١٩٩٩/ ١٢/ ٢١  وبتاريخ      وأنه     . الطاعن     لدى    مفتوح    حساب    ولديه     . . . . . . . . . . . . . يعمل 
 من   عن للطا   مديناً    وكان     ع . ر   ٣٩٤٨٣,٢٩٥  مقداره      قرض    على   للحصول    بطلب   تقدم  

 القسط    قيمة     شهرية     أقساط     على   تسدد    ع . ر   ٤٢٠٠٠  المديونية      إجمالي     فأصبح   قبل 

 خدماته     . . . . . . . . أنهت    م ٢٠٠٠/ ٦/ ١٧  وبتاريخ      . . . . من   بضمان    وذلك     ع . ر   ٧٢٨

 لدى   حسابه    في   ع . ر   ٥٥٥٣٨,٠٦٣  مبلغ   بتحويل    وقامت     المرض     بسبب   لعجزه  

 راتب     تحويل    يف   استمرت    كما   العجز    عن   كتعويض    ٢٠٠٠/ ٦/ ١٧  بتاريخ     الطاعن   
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 مبلغ   بخصم     م ٢٠٠١/ ٦/ ١٨  بتاريخ     الطاعن     قام    ذلك    من   وبالرغم      حسابه    في   التقاعد   

 الدعوى     فأقام     به   أضر   مما   حسابه    إلى    أضيف   الذي     العجز    تعويض    من   ع . ر   ١٩٣٠٠

 المطعون    أن    على   تأسيساً   رفضها    وطلب    الدعوى      على   الطاعن     أجابو ،السابقة بطلباته

 ع. ر   ١٩٣٠٠  مبلغ   خصم   به   حدا    مما   للتقاعد    إحالته     بعد   القرض     سداد    في   تعثر   ضده 
 شهرياً   ع . ر   ٤٠٩  بواقع     سداده     ليتم   ع . ر   ٢٢٤٦٣  وقدره      الدين     باقي    جدولة     وإعادة     

 للطاعن    يخول    القرض     اتفاق     وألن     الديون      لسداد     التقاعد     راتب     من   الخصم      لصعوبة  

 وبجلسة    . خدمته    نهاية    عند   ضده   المطعون     حساب    لى إ   يحول    مبلغ   أي    من   الخصم  

 .المصاريف      ضده   المطعون     وتحميل    الدعوى      برفض    المحكمة    حكمت   م ٢٠٠٢/ ١/ ٢١
 محكمة   أمام     م ٢٠٠٣/ ٢٤  برقم    استئنافه    وقيد    الحكم    هذا    عليه   المحكوم     فاستأنف  

 وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٧  في   قضت   التي    بمسقط   االستئناف   

 الطاعن     ـ  ضده   مستأنف ال    بإلزام      جديد    من   والقضاء      المستأنف     الحكم    بإلغاء     الموضوع   

 وجه    بدون     حسابه    من   المستقطع    المبلغ    مقدار     ع . ر   ١٩٣٠٠  للمستأنف    يؤدي     بأن    ـ

 النقض    بطريق    الطاعن     طعن   . الدرجتين      عن   بالمصاريف      ضده     نف أالمست      وإلزام       حق 

 م٢٠٠٣/ ١١/ ٢٢  بتاريخ     . . . . . . . . األستاذ     به   قرر    الذي     الماثل     بالطعن    الحكم    هذا    في 
 . . . . . . . . . . . . . . . . .األستاذ     من   موقعة    الطعن    بأسباب    كرة  مذ   التاريخ      بذات     وأودع     

 يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول   

 الطعن    رفض    فيها   طلب   الميعاد     في   مذكرة     ضده   المطعون     وقدم     . والكفالة      الرسم    سداد  

 الرأي     فيها   أبدى     مذكرة     علياال    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       وقدم     الطاعن     عليها   عقب 

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن بقبول
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعه استوفى  الطعن إن حيث
 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     به   ينعي   واحد     سبب  على أقيم الطعن إن حيثو

 مناقشة    عن   التفت    الحكم    إن    يقول    ذلك    بيان    وفي    التسبيب    في   والقصور      القانون      مخالفة  

  للطاعن    تخول    والتي     الطرفين     بين   المبرمة     التسهيالت     لشروط     والتطرق      النزاع      وهر ج 

  بالبنك    المصارف      على   الرقابة      دارة    إ   أن    ذلك    ويؤيد     به   قام    الذي     الخصم    في     الحق  

 وتقصى    لألطراف      استمعت   أن    وبعد      لها     شكوى     ضده   المطعون     تقديم    وإثر     المركز   

 .الشكوى ورفضت مخالفة أية دوجو عدم إلى توصلت  جوانبه كل من  الموضوع
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 وكان    وقبله     ضده   المطعون     على   قبل   من   اشترطه    ما   طبق   قد   الطاعن     كان    ولما    

 لم   أنه    رغم    للقانون     مخالفاً    جاء    الطاعن     به   قام    ما   أن    إلى    توصل   قد   فيه   المطعون     الحكم  

 .نقضه يوجب بما معيباً يكون فإنه كذلك  يكن
 صور  أبسط    من   يعتبر   القرض     أن    ذلك    محله    غير   في   النعي    هذا    كان    لما و 

 لعقود   العامة     لألحكام     ويخضع    للجانبين    ملزم    رضائي    عقد   وهو    المصرفي     االئتمان    

 هذا   يتقاضاه    وما    وأجله      القرض     هذا    شروط    والعميل     البنك    بين   االتفاق      يحدد    القروض    

 المال    بتسليم   البنك    ويلتزم     . رده     لضمان    العميل    يقدمها    التي    والضمانات       فوائد     من   البنك  

 في   عليه   المنصوص     باألجل     البنك    يلتزم    كما   عليها   المتفق    للشروط     وفقاً    العقد    حلم 

لبنك    يلتزم    كذلك    حلوله   قبل   القرض     مبلغ   برد    العميل    مطالبة    له  يجوز    فال   العقد    ا

 قيمة   بسداد     العميل    ويلتزم     ، المقترض     العميل    إليه    قدمها    التي    الضمانات      على   بالمحافظة   

 في   أو    عليه   المتفق    األجل     في   عليها   المتفق    فوائد  ال    قيمة   دفع    إلى    باإلضافة     القرض   

 حساب   القرض     يصاحب    وقد    . أقساط     على   السداد      على   متفقاً   كان    إذا     المحددة      اآلجال    

 بحساب   مصحوباً    يكون    وقد    . منها   سداده     يتم   وما    القرض     محل   المبالغ     قيمة   يدرج     بسيط 

 هذه   تضىومق    المتعاقدين      شريعة   العقد    أن    المقرر     ومن    ، المقترض     للعميل   جاري   

 مقام   يقوم    فالعقد    قانوناً     يطبق   كان    لو   كما   العقد    شروط    يطبق   القاضي    أن    القاعدة    

 يجوز   ال   كما   الطرفين     باتفاق     إال    نقضه   يجوز    فال   المتعاقدين      عالقة    تنظيم   في   القانون    

 .العقد شروط في يعدل أن ألحدهما يجوز فال باتفاقهما إال شروطه تعديل
 القرض    سداد    طريقة    بين   قد   م ١٩٩٩/ ١٢/ ٢٣  المؤرخ      القرض     عقد   كان    لما   و 

 ٧٢٧  بواقع     منتظمة   شهرية   أقساط     خالل    من   القرض     سداد    يتم "   ـ: أنه    على   نص   إذا   

 هذا   سداد    عند   تخلفت   إذا     . القسط    مع   المتبقي    الرصيد    سداد    يتم   أن    على " تقريباً    " ع . ر 

 من   بالخصم    القيام     للبنك   يحق   له  المحدد     التاريخ      في   أقساطه     من   قسط   أي    أو    القرض   

 "األمر     تطلب   إذا         المكشوف     على   بالسحب    ولو    "   الجاري      الحساب     التوفير،      حساب  
 ذلك    في   بما   القانونية      المصاريف      مع   السداد      المستحقة    األقساط      القرض،      مبلغ   واسترداد     

 من   السداد      مستحقة   التزامات       أية    استرداد      سبيل  في   البنك    يتكبدها    التي    المحاماة      أتعاب   

 الجاري     حسابك    ) التوفير   (   لحسابك،     إضافتها    يتم   مبالغ        أية    فإن    عليه   وبناء     . حسابك  

 على   حصلت   إذا     إنشاؤه      تم   الذي     المكشوف     على   السحب    قيمة   بسداد     عليها   التحفظ    سيتم

 عدم   بأن    لماًع   . مقدماً    اإلجازة       فترة    عن   القرض     أقساط     خصم   يتم   فسوف    جازة   إ   راتب   
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 الراتب      من   تحقات المس    مجمل   استقطاع    إلى    سيؤدي    اإلجازة       راتب     من   القسط    استقطاع  

 من   الخصم    في   البنك    حق   أن    القرض     عقد   شروط    من   البند    هذا    ومؤدى      مباشرة    التالي   

 األقساط     أو    القرض     مبلغ   سداد    عن   العميل    تخلف   حالة    في   إال    يقوم    ال   العميل    حساب  

 كل   أجل    احترام      البنك    على   ويتعين    العقد    في   المحددة      اآلجال      في   السداد      المستحقة  

 الراتب      تحويل    عنوان     تحت   العقد    من   الخامس     بالبند    جاء    ما   ذلك    من   يغير   وال    . قسط 

  .الذكر سالف البند عن بمعزل يقرأ ال البند هذا أن إذا والمستحقات
 ولم    المحددة      آجالها     في   األقساط      سداد    في   مستمراً    ضده   المطعون       كان    ولما  

 تعديل ب   اإلنفراد       للطاعن    يجوز    فال   المتعاقدين      شريعة   العقد    وكان     السداد      عن   يتخلف 

 لدى   ضده   المطعون     حساب    إلى    تحويله     يتم   الذي     ي التقاعد     الراتب      وكان     شروطه  

 صعوبة   من   ادعاءه       يثبت   ما   الطاعن     يقدم    ولم    الشهري     القسط    مقدار     يفوق    الطاعن   

  المطعون    حساب    من   خصم   من   الطاعن     به   قام    ما   فإن    التقاعدي      الراتب      هذا    من   الخصم  

 يكون   فإنه    النظر    هذا    إلتزم     قد   فيه   المطعون     حكمال    كان    ولما    . للقانون     مخالفاً    يكون    ضده 

 الطاعن     لزام   إ و   موضوعاً    الطعن    رفض    معه   يتعين   مما   القانون      صحيح  صادف    قد 

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦١  بالمادة      عمالً   الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف    

 .والتجارية
 األسباب فلهذه

زمـت الطـاعن      حكمت المحكمة بقبول الطعن شكالً ورفضه موضـوعاً وأل        
  .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 م١٧/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
  العليـا  المحكمـة  رئـيس  نائـب   ـ العلوي اهللا عبد بن ماجد/القاضي فضيلة برئاسة

 علي عبدالرحمن ـ اربشّ محمد مصطفى :القضاة الفضيلة أصحاب من كل عضويةو

 .ورالن حسن مصطفى ـ مدأح سيد علي صالح محمد ـ داود صالح
 م١٨٥/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٧ رقم قرار

)٤( 
  موضوع محكمة ـ )تقدير ( تعويض

 المطعون    قبل   من   السيارة      بإصالح    االلتزام       تنفيذ   في   التأخير     عن   التعويض     تقدير   -

 تنفيذ   في   للتأخير    طبيعية   نتيجة   يكون    الذي     المباشر    الضرر     على   يتوقف    ضدها 

 .معقول جهد ببذل يتوقاه أن اعنالط استطاعة دون االلتزام
 الوقائـــع

ئع      تتلخص  قا لو لجوهرية      ا ئر   من   يبين   فيما   ا وراق       سا لطعن    ملف   أ  أن   ا

 الثالثية     الدائرة       أمام     م ٢٠٠١/ ٩٩  رقم    االبتدائية       الدعوى      أقام     قد   . . . . . . . . . . . . . . الطاعن   

 . . . . . . . . . . . . . .ضدها   المطعون     مواجهة     في   م ٢٠٠٣/ ٤/ ٣٠  بتاريخ     بمسقط   التجارية    

 وهي    سيارته    أن    القول     من   سند  على   ريال،      ٤٠٥٠  مبلغ   له  تؤدي     بأن    إلزامها      لب يطا 

 لدى   مؤمنة    أخرى     سيارة    بها   اصطدمت    حيث   سير  لحادث     تعرضت   قد   أجرة     سيارة  

لمطعون    ،    ا رته    لحقت   وقد    ضدها  عمان   شرطة   قبل   من   حصرها    تم   أضرار     سيا

ل    وقد    السيارة      إلصالح    ضدها   المطعون     مخاطبة    وتمت    السلطانية،      بذلك،    تزمت ا

 التاريخ      ذلك    ومنذ    م ٢٠٠٠  ديسمبر    شهر  منذ   راج  كال    في   لإلصالح    السيارة      وأدخلت    

 بأن   العلم    مع   جدوى،      دون     المذكورة       التأمين     وشركة    راج  كال    على   يتردد     والطاعن    

 قضت   م ٢٠٠٣/ ٤/ ٣٠  بتاريخ   و   ، يوماً    ٤٥  من   أكثر    يستغرق    ال   ارة  السي    إصالح  

 الطاعن     إلى    تؤدي     بأن    ضدها   المطعون     بإلزام      طبمسق   التجارية      الدائرة       الثالثية     المحكمة  

 محكمة   أمام     فاستأنفته    القضاء     بهذا    ضدها   المطعون     تقبل   لمف   ، ريال     ٤٠٥٠  مبلغ 

 بقبول   م ٢٠٠٣/ ١١/ ١٠  بتاريخ     فيه   قضت   والتي     بمسقط   التجارية      الدائرة       االستئناف   

 به   كوم المح    بالمبلغ    بالنزول      المستأنف     الحكم    بتعديل    الموضوع     وفي    شكالً،   االستئناف   

 أمام    بالنقض    فيه   فطعن   الطاعن     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يحز   لم و   ، ل ريا    ١٦٨٠  مبلغ   إلى  

  .الماثل بالطعن العليا المحكمة



  

 - ٢١ -

 المطعون    الحكم    على   بأولهما     الطاعن     ينعى   سببين  على   بالنقض    الطعن    أقيم    لقد 

 الحكم    أن    األول      الوجه     حاصل   وجهين،     من   تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه 

 حين   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٢٣  المادة      حكم   خالف    فيه   المطعون   

 بما   وقضى    ضدها   المطعون     من   طلب   دون     به   المحكوم     التعويض     مبلغ   بإنقاص     قضى 

 إصالح   مدة    أن    قرر    فيه   المطعون     الحكم    أن    الثاني     الوجه     وحاصل    الخصوم،      يطلبه   لم 

للجنة    لقرار     خالف    أشهر   ثالثة    هي   المركبات      مدة   حدد    الذي     للتأمين    المشتركة     ا

 للوزن    مخالفته    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     ينعى   وبثانيهما     . واحد     بشهر   اإلصالح   

 المطعون    استئناف    أن    قرر    حين   بعض   مع   بعضه   تعارض     أساس    على   للبينات    السليم  

لغاء     قضى   ثم   محله،     غير   في   ضدها  لحكم    بإ لمستأنف     ا لتعويض     مبلغ   خفض و   ا  ا

 الطعن    قبول    إلى    فيها   خلص   التي    الرد     مذكرة     العام     االدعاء       أودع    و   ، للطاعن    المستحق  

 برفضه    الموضوع     حيث   ومن    ،   قانوناً     المقررة      الشكلية    أوضاعه     سائر   الستيفائه    شكالً، 

   .القانون من سند على يقوم ال ألنه
 ةــالمحكم

 التجارية      الدائرة       االستئناف     محكمة   من   صدر   قد   فيه   المطعون     الحكم    ن إ   حيث 

 بتاريخ     الحكم    هذا    على   بالنقض    بالطعن    التقرير     وتم    م،  ٢٠٠٣/ ١١/ ١٠  بتاريخ     طبمسق 

 األسباب    مذكرة     إيداع      تم   التاريخ      وبذات      العليا،     المحكمة    سر  بأمانة     م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٣

 وكيالً    بصفته   العليا    المحكمة    لدى    المقيد    . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحامي     من   عليها   موقعاً  

 وتم    قانوناً     المقررتين      والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   وما    وكالته     سند  وقدم     الطاعن،      عن 

 تم   ذلك    كل   الطاعن،     عليها عقب بمذكرة وردت الطعن بصحيفة ضدها المطعون إعالن

لقيد    خالل   لمادة      في   الوارد       الزمني     ا لمادة      مع   مقروءة      ٢٤٢  ا  قانون    من   ٢٠٤  ا

  .شكالً مقبول فهو والتجارية المدنية اإلجراءات
 القانون     مخالفة    في   المتمثلين    بالسببين    فيه   المطعون     كمالح    على   النعي    إن    وحيث  

 في   تفصيلها   ورد     التي    بالصورة      للبينات    السليم    الوزن      ومخالفة     تطبيق،    في   والخطأ   

 بالنسبة    عليه   ومردود       فيه   المطعون     الحكم    من   محالً   يصادف     ال   نعي   الحكم،     هذا    صدر 

 طرح   يعني   مما   ئع ووقا     وموضوع     قانون     محكمة   االستئناف     محكمة   بأن    األول      للوجه  

 عليه   وما    بماله    درجة     أول     محكمة   في   المستأنف     طلبات    حدود     في   عليها   برمته    النزاع    

 أن   وحيث    معاً،    والموضوع      القانون      في   درجة     ثاني    كمحكمة   هي   لتقرر    ودفوع      أدلة     من 
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 المطعون    قبل   من   السيارة      بإصالح    االلتزام       تنفيذ   في   التأخير     عن   التعويض     تقدير  

لمباشر    رر الض    على   يتوقف    ضدها   تنفيذ   في   للتأخير    طبيعية   نتيجة   يكون    الذي     ا

  .معقول جهد ببذل يتوقاه أن الطاعن استطاعة دون االلتزام
 أن   حكمها   مدونات      في   ورد     ما   خالل    من   االستئناف     لمحكمة   ثبت   قد     كان    ولما  

 ظروف    تقتضيها   التي    الفترة     خالل    السيارة      بإصالح    بالتزامها      أخلت   قد ضدها المطعون

 التعويض     قيمة   إنقاص     إلى    وخلصت    له،   الالزمة      األدوات        وتوفير     ومتطلباته     ح اإلصال  

 وقانون     الموضوع     كمحكمة   صالحياتها    خالل    من   ذلك    ضوء   على   ابتدائياً      به   المحكوم   

 ليس   ألنه    اإلصالح     مدة    بتحديد    اللجنة    قرار     هذا    تقديرها     في   يقدح    وال    . واحد     آن    في 

 ضدها   المطعون     رفض    أن    ثم   ، بها   اصةالخ    بمعطياتها    حالة    كل   س تقا   وإنما     بقانون   

لتقاضي    مراحل     في   برمتها    للدعوى     للحكم   أصالً   الباب     إغالق     يعني   ال   المختلفة    ا

 فالوعاء     المعروضة،      الدعوى      واقع     من   يبرره     ما   هنالك    كان    متى   إنقاصه    أو    بالتعويض   

 عن   الطاعن     من   تنازالً     يعتبران     ال   إليهما    المشار     المستندان      أن    كما   ليشملهما   يتسع 

 الحكم    أورده       ما   نسوق    المجال     هذا    في   التأخير،      عن   التعويض     في   بحقه   المطالبة   

 بموجبها    نعت   سببين  إلى    استند   االستئناف     أن    وحيث  "   قال    حيث  قضائه في فيه المطعون

 صريحة   مستندات     عتماد  ا   لعدم    القانون      مخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   المستأنفة   

 أنه    ضرورة     محله    غير   في   النعي    وهذا     ، حق   بأي    ضده   المستأنف     مطالبة    عدم    تتضمن 

 من   إقراراً       يتضمن   أنه    م ٢٠٠١/ ١٢/ ٣  في   المؤرخ      المستند    على   باإلطالع      ثبت 

لبة     له  يحق   وال    إصالحها    بعد   سيارته    استلم   بأنه    ضده   المستأنف     يتعلق   فيما   المطا

 سبنف   والمؤرخ       اإلنجليزية      باللغة    المحرر     الثاني     للمستند   بالنسبة    األمر     وكذلك     بالتصليح  
 تنازالً    يتضمنان    ال   المستندان      هذان     يجب   كما   تم   السيارة      إصالح    أن    والمتضمن     التاريخ    

 إلثبات    وصوالت     يعتبران     بل   المستأنفة     مع   مبرمان     أو    حقوقه    عن   ضده   المستأنف     من 

 بما   السيارة      تسليم   ع   التأخير     يكون    وبذلك     م ٢٠٠١/ ١٢/ ٣  في   تم   الذي     للسيارة     االستالم   

 المعتادة     اإلصالح     مدة    وهي    أشهر   ثالثة    منها   خضمنا   وول    شهراً   عشر   األحد     يناهز  

 ...).إضافية بأعمال الجراج فيه قام الذي والشهر
 فيكون   ،   قضائه    لحمل   سائغة   كافية    بأسباب    حبل   قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 رفض    يتعين   ثم   ومن    ،   أساس    غير   علي   الوجهين     ذو    إليه    المشار     بالسبب    عليه   النعي  
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 للمادة    وفقاً    الكفالة     مصادرة      عن   فضالً   بالمصروفات       الطاعن     حميلوت    موضوعاً    الطعن  

  .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١
 األسباب فلهذه

 الطاعن     وإلزام       برفضه،     الموضوع     وفي      ، شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

  .الكفالة ومصادرة بالمصروفات
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 م١٧/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     اهللا    عبد   بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا   ا

 علي   عبدالرحمن      ـ  ار بشّ   محمد   مصطفى   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .ورالن حسن مصطفى ـ أحمد سيد علي صالح محمد ـ داود صالح
 م١٨٠/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٨ رقم قرار

)٥( 
  )موضوع محكمة ـ تقدير (أجر ـ )استحقاق ـ أجر (سمسرة

 إبرام     حضر   سواء    الطرفين،      لجمع   عمل   من   به   قام    لما   ه أجر    السمسار     يستحق  -

 إبرام     عنه   تولد    مما   الطرفين     بين   االتفاق      بحصول    العبرة     ألن    يحضر   لم   أو    العقد  

 .العقد
 حدود    في   تمارسها    الموضوع،      محكمة   سلطة  إطار     في   يدخل    السمسار     أجر    تقدير   -

 أسباب   على   حكمها   يؤسس   أن    شريطة   مغاالة،      أو    شطط  دون     والمناسب     ول المعق  

  .لحمله وتكفي األوراق، في الثابت أصلها لها سائغة
 الوقائــع

 المطعون    أن    الطعن    ملف   أوراق       سائر   من   يبين   فيما   الجوهرية      الوقائع      تتلخص 

 التجارية      رة الدائ      أمام     م ٢٠٠٢/ ٣١  رقم    االبتدائية      الدعوى أقامت قد .............ضدها

 عليهما   الحكم    بمطالبة    وآخر     . . . . . . . . الطاعن     مواجهة     في   م ٢٠٠٢/ ١/ ٧  بتاريخ     بمسقط 

 القول    من   سند  على   ، رياالً   ١٥٦٠ مبلغ المستحقة العمولة قيمة لها يؤديها بأن بالتضامن

 فيال   عن   له  بالبحث    وكلفها    الطاعن     بها   اتصل    م ١٩٩٩  نوفمبر    شهر  غضون    وفي    بأنها  

 للطاعن    وحصلت    ضدها   المطعون     سعت  بالعذيبة،      أرض     قطعة   و أ   شرائها    في   يرغب  

 الطاعن     من   عربوناً     وتسلمت    العقار     مالك    مع   جتماع  ا   لعقد   برتيبات     وقامت     مبتغاة    على 

لعربون      استرجاع     الطاعن     طلب   ثم   قبض   سند  وسلمته  عيد     ا  تفاجأت    ولكن    له،   وُأ

 يعد   مما   فيه   تتوسط   الذي     العقار     ذات     شراء    على   يتعاقدان      بالطرفين     ضدها   المطعون   

 االبتدائية       المحكمة    قضت   م ٢٠٠٣/ ٥/ ٢٦  بتاريخ   و   ، قانوناً     المكفول     لحقها   اغتصاباً   

 للمدعي    بالنسبة    للخصومة    ) المدعية   (   ضدها   المطعون     ترك    بإثبات أوالً التجارية الدائرة

 يؤدي    بأن    الطاعن     بإلزام      وثانياً     ، الترك بمصاريف وإلزامها )العقار مالك ( الثاني عليه

 أمام    فاستأنفه    القضاء     بهذا    الطاعن     يقبل   لمف   ، ريال     ) ١٠٠٠(   مبلغ   ضدها   ون للمطع 
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 م٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٧  بتاريخ     له  تصدت    والتي     ،   بمسقط   التجارية      الدائرة       االستئناف     محكمة 
 لم ،و  المستأنف     الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    ،   شكالً  االستئناف     بقبول    وقضت  

 بالطعن    العليا    المحكمة    أمام     بالنقض    فيه   فطعن   الطاعن     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يحز 

 .الماثل
 المطعون    الحكم    على   الطاعن     به   ينعى   واحد     سبب  على   بالنقض    الطعن    قيم أُ   لقد 

 أن   األول      الوجه     حاصل   أوجه،      خمسة   من   وذلك     تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه 

 حيث   رية  والتجا     المدنية     اإلجراءات         قانون     من ١٣٩ المادة خالف قد فيه المطعون الحكم

 بالرغم     الثاني     عليه   المدعي     مواجهة   في الخصومة بترك القضاء في درجة أول حكم أيد

 المادة     خالف    قد   فيه   المطعون     الحكم    أن    الثاني     الوجه     وحاصل    الطاعن،      اعتراض      من 

 تلك   إنهاء     رغم    ضدها   والمطعون      الطاعن     بين   السمسرة     أعمال     تنظيم   قانون     من   ) ١( 

 الصفقة،    إبرام      في   وفشلها    الطاعن     إلى    العربون      مبلغ   ع بإرجا     األخيرة      بقيام    العالقة   

 ألن   القانون      ذات     من   ) ٨(   المادة      خالف    قد   فيه   المطعون     الحكم    أن    الثالث     الوجه     وحاصل  

 علقت   قد   العربون      لمبلغ   باستالمها    ضدها   المطعون     من   الصادر      القبض    بسند   الثابت   

 مستحق   غير   لسمسار  ا   معه   يكون    بما   بالفعل    تتحقق   لم   شروط    عدة    على   السمسرة     عقد 

 خالف    فيد   المطعون     الحكم    أن    الرابع      الوجه     وحاصل    ، المذكور      النص    وفق    لألجرة   

 في   تسبب   وإهمالها      ضدها   المطعون     خطأ   بأن    الطاعن     بدفع    يأخذ    لم   عندما    ) ١١(   المادة    

 واألخير      الخامس     الوجه     وحاصل    ،   باألجرة      المطالبة     حق   يفقدها    بما   الصفقة    إبرام      عدم  

 أجر    تقدير    في   درجة     أول     محكمة   حكم   أيد    عندما    اخطأ    قد   فيه   المطعون     الحكم    أن  

 أن   رغم    التجارة      قانون     من   ٣٢٤  المادة      على   تعويالً    ريال     ) ١٠٠٠(   ضدها   المطعون   

 التي    الرد     مذكرة     العام     االدعاء       أودع    ،و  السمسرة     أعمال     تنظيم   قانون     وه   المطبق    القانون    

 .برفضه الموضوع وفي شكالً، الطعن قبول إلى فيها خلص
 ةالمحكمــ

 التجارية      الدائرة       االستئناف     محكمة   من   صدر   قد   فيه   المطعون     الحكم    أن    حيث 

 بأمانة     الحكم    هذا    على   بالنقض    بالطعن    التقرير     وتم    ،   م ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٧  بتاريخ     بمسقط 

 األسباب    مذكرة     إيداع      تم   التاريخ      وبذات      م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٦  بتاريخ     العليا    المحكمة    سر

لعليا    المحكمة    لدى    المقيد    . . . . . . . . . المحامي     من   عليها   موقعاً    عن   وكيالً    بصفته   ا

 إعالن    وتم    ،   قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسوم     وسداد     وكالته     يفيد   ما   وقدم     الطاعن،    
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 الوارد      الزمني     القيد    خالل    تم   ذلك    كل   ،   عليها   ترد    ولم    الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون   

 فهو   والتجارية       لمدنية  ا   اإلجراءات         قانون     من   ٢٠٤  المادة      مع   مقروءة      ٢٤٢  المادة      في 

  .شكالً مقبول
 األوجه      المتعدد     الواحد      بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 صدر  في   تفصيلها   ورد     التي    بالصورة      تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    في   والمتمثل   

 للوجه    بالنسبة    عليه   ومردود       فيه   المطعون     الحكم    من   محالً   يصادف     ال   نعي   الحكم    هذا  

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ١٣٩  للمادة     فيه   المطعون     الحكم    بمخالفة    المتعلق    ل األو   

 اعتراض     رغم    الثاني     عليه   المدعى     مواجهة     في   الخصومة     بترك    قضى   حين   والتجارية     

 عن   يكشف   ال   الجلسات     بمحاضر   الثابت     أن    ضرورة     محله    غير   في   نعي   الطاعن   

 ورد    ما   أن    البيان     عن   وغني    الخصومة،      ترك    طلب   على   البتة    للطاعن    اعتراض    

 ليس   الحق    وهذا     إثباته     ذلك    يدعي    من   وعلى    بخالفه    القول     يمكن   ال   الجلسات     بمحاضر 

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ١٣٩ للمادة وفقاً للطاعن متاحاً
 فيه   المطعون     الحكم    مخالفة    والمتضمن     الطعن    سبب  من   الثاني     الوجه     إن    حيث و 

 وجود    اعتبر    حين   العقارية      المجاالت      في   السمسرة     أعمال     تنظيم   قانون     من   ) ١(   للمادة   

 الثابت     أن    ضرورة     صحيح  غير   نعي   عربونه     استرجع    الطاعن     أن    رغم    سمسرة   عقد 

 أرض    قطعة   أو    عقار    عن   له  بالبحث    ضدها   المطعون     كلف   الطاعن     أن    باألوراق      

 يال ر   ألفي    مبلغ   واستلمت    العقار     وأوجدت       عملها   إطار     في   األخيرة      سعت  وقد    لشرائها،    

 م، ٢٠٠١/ ١١/ ٥  بتاريخ     اإليصال      ذلك    يوضح   كما   دفع    مقدم    أو    كعربون     الطاعن     من 

 بعمل   ضدها   المطعون     الطاعن     كلف   فقد   ثم   ومن    وتاريخه،       المدفوع      الشيك    رقم    وبه  

  .العقد إبرام عند الرسوم مقابل معين
 فيه المطعون الحكم أن في والمتمثل ـ الطعن سبب من الثالث الوجه إن وحيث

 ال السمسار أن عن تتحدث والتي أنفا إليه المشار القانون ذات من )٨( المادة خالف قد
 أن ضـرورة  سديد غير نعي وهذا ، فيه توسط الذي العقد إبرام تم إذا إال أجراً يستحق

 فـي  الطرفين بين ربطت قد التي ضدها المطعون غيبة في الطرفين بين ابرم قد العقد

 إبـرام  عنه نتج مما البعض ببعضهما االتصال نم ومكنتهما ، العقار شراء موضوع

      الطـاعن  يستحق ثم ومن ، العربون بإرجاع تمسك الذي الطاعن نكرهي ال الذي العقد

 لم أو العقد إبرام حضر سواء ، الطرفين لجمع عمل من به قام لما أجرة  )السمسار (



  

 - ٢٧ -

 ما وهو ، العقد برامإ عنه تولد مما الطرفين بين االتفاق بحصول العبرة ألن ، يحضر

 .ضدها المطعون نحو التزامه من التملص الطاعن حاول وإن الحال صورة في تم
 قد   فيه   المطعون     الحكم    بأن    والمتعلق     الطعن    سبب  من   الرابع      الوجه     إن    حيث و 

 أن   من   الطاعن     بدفاع     يأخذ    لم   حين   السمسرة     أعمال     تنظيم   قانون     من   ) ١١(   المادة      خالف  

 محله    غير   في   نعي   الصفقة    إبرام      عدم    في   السبب    هما   لها وإهما     ضدها   المطعون     خطأ 

 اوتعريفهم     الطرفين     بين   التوفيق     في   عملها   أنجزت     قد   ضدها   المطعون     أن    ضرورة   
 فاسترجاع    المعنى    العقار     لشراء     ثمن   كمقدم    الطاعن     من   عربوناً     وتسلمت    ببعضهما 

 بثمن   العقار     لشراء     ضدها   المطعون     ظهر   وراء      مباشرة    بالمالك     االتصال      تم   ،   العربون    

 الذي    الشيء     إهمالها     أو    ضدها   المطعون     خطأ   على   يدل    ال   ،   األخيرة      افترضته    ما   مماثل  

 .لألخير استحقاقها يجب
 أجر    تقدير    في   والمتمثل     الطعن    سبب  من   واألخير      الخامس     الوجه     إن    حيث و 

 في   يدخل    األمر     هذا    أن    ضرورة     محله    غير   في نعي ابتدائياً به المحكوم ضدها المطعون

 حدود    في   تمارسها    األتعاب،       أو    األجر     تقدير    في   الموضوع     محكمة   سلطة  إطار   

 أسباب   على   حكمها   يؤسس   أن    شريطة   ،   مغاالة     أو    شطط  دون     والمناسب     المعقول   

  .لحمله وتكفي ، األوراق في الثابت أصلها لها سائغة
 أصلها   لها   سائغة   مبررات      على   قضاؤه     أقام     قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 الحكم    على   النعي    فإن    ،   القضاء     هذا    عبء    حمل   على   وقادرة       ،   األوراق        يف   الثابت   

 يتعين   ثم   ومن    ،   أساس    غير   على   نعي   ،   الطعن    سبب  من   الخمسة    باألوجه      فيه   المطعون   

 عن   فضالً   بالمصروفات       الطاعن     تحميل   ذلك    ويستتبع    ،   موضوعاً    الطعن    رفض  

  .والتجارية مدنيةال اإلجراءات قانون من ٢٦١ للمادة وفقاً الكفالة مصادرة
 األسباب فلهذه

 الطاعن     وإلزام       ،   موضوعاً    ورفضه     ،   شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

  .الكفالة ومصادرة بالمصروفات
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 م١٧/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة

 العليـا  المحكمـة  رئـيس  نائـب  ـ العلوي اهللا عبد بن ماجد/القاضي فضيلة برئاسة

 علي عبدالرحمن ـ اربشّ محمد مصطفى :القضاة يلةالفض أصحاب من كل عضويةو

  .النور حسن مصطفى ـ سيد على صالح محمد ـ داؤد صالح
 م٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٠ رقم قرار

)٦( 
  )آثار ـ إعالن ( خصومة ـ )شروط( استئناف

 من   ٢٢٠و   ٢١٩  المادتين      في   عليها   المنصوص     جراءات     اإل    اكتمال     فور    يتعين  -

 رئيس    على   االستئناف     ملف   يعرض    إن    والتجارية       دنية الم    جراءات     اإل    قانون   

 من   إي    ليقوم   قضائها من يندب من أو غيابه حالة في مقامه يقوم من وأ المحكمة

 .الستئنافا فيها ينظر التي الجلسة تاريخ بتحديد ولئكأ
 إذ   يوجوب     المستأنف     إعالن     إن    كما   عليه   المستأنف     بإعالن     إال    الخصومة     تنعقد   ال  -

 يترتب    والذي      المواجهة      مبدأ    وهو    القضائية     الخصومة     في   مبدأ    أهم    يهدر    غفاله  إب 

 .باطل جراءإ على بنى قد بحسبانه الحكم بطالن هدارهإ على
 الوقائــع

ئية       الدعوى      بتدءاً   ا   أقام     ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل   رقم    االبتدا

 بفسخ   الحكم    بطلب   وأخر     الطاعن     ضد  بالبريمي     االبتدائية       المحكمة    لدى    ٢٠٠٢/ ٧٤

 بسداد    وإلزامهما       وآخر     الطاعن     قبل   من   المستأجر     الطبي    الخليج لؤلؤة مركز يجارإ عقد

 عليه   والمدعى      الطاعن     إن    لذلك    بياناً    وقال     بالعقد    إخاللهما     على   المترتبة     االلتزامات      

 من   بتداء   ا   سنتين  لمدة    . . . . . . . . باسم   المسجل    . . . . . . . استأجر    . . . . . . . . . . اآلخر   

 إماراتي       درهم     ) ٣٦٠٠٠(   قدرها     شهرية   أجرة     بواقع     م ٣٠/٤/٢٠٠٤ إلى م١/٥/٢٠٠٢

 والباقي      مقدماً    أشهر   ستة  أو    األولى      للسنة   مقدماً    دفعها    يتم   ع . ر   ) ٣٦٠٠(   يعادل     ما   أو  

 بدفع    ) وآخر     الطاعن     (   عليهما   المدعى     التزام      بجانب    له  عليهما   المدعى     يحرره     بشيك 

 )ضده   المطعون   (   المدعي     أبرمها     التي    السابقة     العقود     حسب   والموظفين      األطباء      رواتب    
 ٣٥٠  قيمتها   تبلغ   والتي     بالمركز     الموجودة       الطبية    المواد      قيمة   بدفع    التزامهما      بجانب  

 المدعي     علن أ   وقد    ، الدعوى      أقام     العقد    ببنود    االلتزام       في   عليهما   المدعي     ولفشل    ع . ر 
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 فيها   طلب   دفاع     مذكرة     بإرسال     ) الطاعن   (   األول      فاكتفى    ى الدعو     علي   للرد    عليهما 

 وبجلسة    بدفاعه     مذكرة     أية    يودع     ولم    الثاني     وتغيب    الجلسة    يحضر   ولم    دعوى  ال    رفض  

 :يلي بما االبتدائية المحكمة حكمت م٣/٣/٢٠٠٣
ر     عقد   فسخ  .١ يجا ر     مبنى   إ لعقا ئن     ا لكا ة     مركز    به   ا لؤ لخليج    لؤ لطبي    ا  ا

 .العقار من عليهما المدعى ويخلى التخصصي
لمدعي     يدفع   .٢ رة     ع . ر   ١٦٣٧  مبلغ   عليهما   ا  األطباء     رواتب      عن   عبا

 .والموظفين
 يجار اإل    متأخرات      عن عبارة ع.ر ٦٠٠٠ مبلغ للمدعي عليهما المدعي يدفع .٣

 .م٣/٣/٢٠٠٣ في الحكم تاريخ حتى ٢٩/٤/٢٠٠٢ من للفترة
 .الطبية المواد قيمة عن ع.ر ٣٥٠ مبلغ عليهما المدعي يدفع .٤
 .العقار صيانة تكاليف عن ع.ر ١٠٠٠ مبلغ عليهما المدعي يدفع .٥
 .ذلك عدا فيما ىالدعو رفض .٦
 .والحكم المطالبة بين فيما الرسم فرق المدعي يدفع .٧
 .الدعوى رسوم عليهما المدعي يتحمل .٨
 .الحكم من بصورة عليهما المدعي يعلن .٩
 طعناً   فقد   ) وآخر     الطاعن   (   عليهما   المحكوم     لدى    قبوالً    المذكور      الحكم    يلق   لم   و 

 قضت   والتي     ) التجارية      ئرة  الدا   (   بعبري    االستئناف     محكمة   لدى    ئناف تاالس    بطريق    فيه 

 الميعاد    بعد   قدم    إنه    أساس    على   شكالً  االستئناف     قبول    بعدم    م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٩  بتاريخ   

 الحكم    يلق   لم   كما   ، والتجارية       المدنية     اإلجراءات         نون  قا   من   ٢١٤  المادة      في   المحدد   

 به   قرر    ي الذ    الماثل     بالطعن    النقض    بطريق    فيه   طعن   فقد   الطاعن     لدى    قبوالً    األخر   

 التاريخ      بذات     وأودع       . . . . . . . . . . بمكتب   المحامي     . . . . . . . ستاذ األ    ٢٠٠٤/ ١/ ١٨  بتاريخ   

 العليا    المحكمة    أمام     المقبول     المحامي     . . . . . . . . ستاذ األ    من   موقعة    الطعن    بأسباب    مذكرة   

 قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وابرز      ذلك    له  يجيز   وكالة     سند  بموجب  

لحكم    على   الطاعن     نعي   كسببين   ردهما     نيمك   سباب أ   عدة    على   الطعن    بني   وقد    ا

 ان   دون     صدر   الحكم    إن    لذلك    بياناً    وقال     بالبطالن     منهما   األول      بالسبب    فيه   المطعون   

 ان   كما   االستئناف     لنظر   المحددة      بالجلسة    ) األخر     والمستأنف      الطاعن   (   المستأنفان      يعلن 

 دعوى ال    نظر   جلسات    من   جلسة   أي    يحضر   لم   إذ    غيبته   في   صادر    االبتدائي       الحكم  
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 القانون     تطبيق   في   والخطأ     بالقصور     الثاني     بالسبب    الحكم    على   الطاعن     ونعي    االبتدائية     

 أو   واقع     من   سند  دون     درجة     أول     محكمة   بحكم   رد  الوا     النحو    على   مبالغ    بسداد     الزمه     إذ  

 إلى    الدعوى      حالة  إ و   فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الحكم    طلب   إلى    الطاعن     وانتهى     قانون   

 وقد    ، التجارة      قانون     من   ٦٥  المادة      طبيقت   مع   يهندس   واألخر      بيمحاس   أحدهما     خبيرين  

 ان   ىإل    بدفاعه     مذكرة     يودع     لم   انه    إال    الطعن    صحيفة  من   بصورة     ضده   المطعون     أعلن  

 بالرد    مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وأودع       ، قانوناً     المحدد     األجل     انقضى  

 .موضوعاً ومرفوض الًشك مقبول الطعن أن يرى إنه إلى فيها خلص الطعن حول
 ةــالمحكم

 في   المحدد     نيالزم     القيد    خالل    تما   سبابه أ   مذكرة     وإيداع       بالطعن    التقرير     إن    حيث 

 المحكمة    لدى    مقبول    محام    من   والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ٢٤٢  المادة    

 قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    وتم    ذلك    له  يجيز   خاص    وكالة     سند  بموجب    العليا  

 .الشكل حيث من مقبوالً يكون الطعن فإن
 نظر   جراءات     إ   لبطالن    بالبطالن     فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 إن   ذلك    سديد   نعي   االستئناف     لنظر   المحددة      بالجلسة    الطاعن     يعلن   لم   إذ    االستئناف   

 ملف   يعرض  ( (   ـ: على   تنص   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٢١  المادة    

 من   يندبه    من   أو    غيابه    حالة    في   مقامه    يقوم    من   أو    المحكمة    رئيس    على   االستئناف   

 مواعيد     مراعاة      مع   االستئناف     فيها   تنظر   التي    الجلسة    تاريخ     لتحديد    وذلك     قضاتها  

 إعالن    السر    أمانة     وعلى  ، القانون      هذا    من   ٦٧  المادة      في   عليها   المنصوص     الحضور   

الستئناف     صحيفة لجلسة    عليها   مؤشراً    ا ة      با د لمحد ل    ا لمستأنف     ىإ  وإعالن     عليه   ا

 .))الجلسة بتاريخ المستأنف
 المنصوص    جراءات     اإل    اكتمال     فور    يتعين   نه أ   يعني   النص    هذا    مؤدي     إن    حيث   و 

 يعرض   إن    والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ٢٢٠و   ٢١٩  المادتين      في   عليها 

 يندب   من   او    غيابه    حالة    في   مقامه    يقوم    من   و أ   المحكمة    رئيس    على   االستئناف     ملف 

 وال   الستئناف  ا   فيها   ينظر   التي    الجلسة    تاريخ     بتحديد    ولئك  أ   من   إي    ليقوم    قضائها    من 

 إذ   يوجوب     المستأنف     إعالن     إن    كما   عليه   المستأنف     بإعالن     إال    الخصومة     تنعقد 

 يترتب    والذي      المواجهة      مبدأ    وهو    القضائية     الخصومة     في   مبدأ    أهم    يهدر    غفاله  إب 

 . باطل جراءإ على بنى دق بحسبانه الحكم بطالن هدارهإ على
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 ان   حكمها   في   المطعون     االستئناف     محكمة   جلسات    محضر   من   ثابت    كان    ولما  

 حضر   حيث   م ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢١  بتاريخ     االستئناف     لنظر   جلسة   ول  أ   عقدت    المحكمة    تلك 

 للمحكمة   تبين   ولما    ) اآلخر     والمستأنف      الطاعن   (   المستأنفان      يحضر   ولم    ضده   المستأنف   

 وجه    وقد    عالنهما  إل   م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٩  لجلسة   التأجيل     قررت     بالجلسة    معلنين   غير   نهما أ 

 ورد  أ   أنه    إال    االستئناف     ةصحيف  قدم    والذي      . . . . . . . . . المحامي     القانوني      لوكيلها    عالن  اإل  

 وطلب    المستأنفين     يمثل   يعد   لم   إنه    مفادها     م ٢٠٠٣/ ١١/ ١٢  بتاريخ     للمحكمة   رسالة  

 حكمها   صدرت  أ   ذكر ال    آنفة    ٢٠٠٣/ ١٢/ ٩  وبجلسة    المحكمة    ان    غير   شخصياً  عالنهما  إ 

لمطعون    نفين     عالن  إ   دون     فيه   ا لمستأ لجلسة    بموعد    بشخصيهما   ا ة      ا لمحدد  لنظر   ا

 والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ٢٢١  المادة      لنص   واضح    خرق    في   االستئناف   

 من   تأثيراً     فيه   المطعون     الحكم    في   شك  بال   أثر    اإلجراءات         في   بطالناً    الخرق     هذا    ويمثل  

 وحده    األول      السبب    من   الشق    لهذا    فيه   المطعون     الحكم    بنقض   ىنقض   يجعلنا   أن    شأنه 

 ما   الحكم    ببطالن    القول     من   يغير   وال    سباب األ    ببقية   جاء    ما   مناقشة    إلى    حاجة    دونما   

 مبدأ   أن    إذ    الشكل    حيث   من   يقبل   لم   االستئناف     ن إ   من   فيه   المطعون     الحكم    ذكره   

 الذي    السبب    كان    اياً  و   المحكمة    به   ستقضي  ما   كان    أياً    حترامه   ا   يتعين   المواجهة    

 .حكمها عليه ستبنى
 التي    للمحكمة   الدعوى      نحيل   أن    فيه   المطعون     للحكم   نقضنا   مؤدي     إن    وحيث  

 ٢٦٠  المادة      به   تقضي   ما   وفق    آخرين     قضاه    من   مشكلة   جديد    من   فيها   لتحكم   صدرته  أ 

 .المحكمة هذه قضاء إليه سيتجه ما هذا فإن والتجارية المدنية جراءاتاإل قانون من
 ٢٥٩  المادة      إلى    استناداً     بالمصاريف      ضده   المطعون     لزام   إ   يتعين   إنه    وحيث  

 الكفالة     رد    يتعين   كما   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ١٨٣  المادة      مع   مقروءة    

 .القانون نفس من ٢٤٧ المادة إلى استناداً للطاعن
 األسباب فلهذه

 فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 لزام  إوب    مغايرة     ةيئبه   جديد    من   فيها   لتحكم   صدرته  أ   التي    المحكمة    إلى    الدعوى      وإحالة    

 .للطاعن الكفالة وبرد بالمصاريف ضده المطعون
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 م١٧/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     اهللا    عبد   بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا  ا

 علي   الرحمن     عبد   ـ  ار بشّ   محمد   مصطفى   : القضاة     الفضيلة    اب أصح   من   كل   عضوية  و 

 .ورالن حسن مصطفى ـ أحمد سيد علي صالح محمد ـ داؤد صالح
 م١٩٠/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١١ رقم قرار

)٧( 
  ) موضوع ـ قبول عدم (دفع
 فاصـل  حكم صدور عليه يترتب وال النزاع موضوع القبول بعدم الدفع يحسم ال -

 هـذا  إبداء في القبول بعدم المتمسك حق مدى القاضي صيفح بل الموضوع في

 فأنـه  الدفع هذا تأسيس وسالمة بالدفع المتمسك حق قيام إلى توصل فإذا الدفع

 .  الموضوع نظر عن ويمتنع يقبله
 الوقائـــع

 ـ  الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   ـ  الوقائع      تتحصل 
 من   مشكلة   االبتدائية       المحكمة    أمام     م ٢٠٠٣/ ٩  رقم    دعوى  ال    أقام     ضده   المطعون     أن    في 

 وقدره     مبلغاً   له  تؤدي     بأن    بإلزامها      الحكم    يطلب   الطاعنة    مواجهة في بنزوى قضاة ثالثة

 وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ     من   اعتباراً      % ٨,٥  بواقع     والفوائد       ع . ر   ٤٩٩,٩٩٩,٣٦٣

 والمعدات      اآلليات      من   طاعنة لل   المملوكة     المنقولة     األموال       ببيع   والتصريح      الكامل     السداد 

 بياناً    وقال     ـ  والمصاريف       لصالحة    المرهونة      المكتبية    والمعدات       والتركيبات       واألثاث     

 في   الخاص     للقطاع    المالي     الدعم     بشأن    ٨٧/ ٤٠  رقم    السلطاني     بالمرسوم     عمالً   بأنه    لها 

لتنفيذيـة     والئحتـه     وتعديالتـه      والسيـاحـة      الصناعـة     مجاالت     الصـادرة      ا

 المؤرخ     م ٩٧/ ٢١  رقم    التجارة      وزير     وقرار      وتعديالته      م ٩١/ ٤٩  رقم    لوزاري     ا   بالقرار    

 عماني    ريال     ألف    خمسمائة    بقيمة   ميسر   حكومي    قرض    الطاعنة     منح تم م١٥/٢/١٩٩٧

 مبلغ   تمويل    ليتولى    ضده   المطعون     المالية     وزارة       خاطبت    م ١٩٩٧/ ٥/ ١٧  وبتاريخ    

 حكومة    وبضمانة     سرة المي    الحكومية     القروض      لشروط     وفقاً    الطاعنة     لصالح    القرض   

 ١٤٩٨/ ٣٥٥/ ق   د   م   بالرقم     المالية     وزارة       من   الصادر      الضمان     لخطاب    وفقاً    السلطنة  

 بضمان   القرض     الطاعنة     ضده   المطعون     منح   ذلك    على   وبناء     ، م ١٩٩٧/ ٧/ ٩  بتاريخ   

 للطاعنة    المملوكة     المنقولة     واألصول      واإليرادات          األرباح       وجميع    التجاري      االسم    رهن  
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 سنوية   أقساط     على   السداد      يتم   أن    على   م   ١٩٩٧/ ٦٧  رقم    اري  التج    الرهن     عقد   بموجب  

 انتهاء    تاريخ     من   اعتباراً      سنوات    عشر   مدى  على عماني ريال ألف خمسون القسط قيمة

 سداد   في   الطاعنة     وفشلت    ، للطاعنة    القرض     من   دفعة      أخر    صرف   على   سنوات    ثالث  

 ،مرات     دة ع   بالسداد      إنذارها       رغم    م ٢٠٠١/ ١٢/ ٢٤  بتاريخ     المستحق    األول      القسط  
لعقد    لشروط     ووفقاً    لضمان     وخطاب     ا لحساب      ا لجاري      وا لموقع     ا لطاعنة     بين   ا  ا

 حال   القرض     مبلغ   يكون    أن    األقساط      من   أي    سداد    عدم    على   يترتب    ضدها   والمطعون    

 الدعوى     على   الطاعنة     أجابت     ، السابقة     بطلباته    الدعوى      أقام     ثم   ومن    كامله  ب   األداء     

 في   طرفاً    ليس   ضده   المطعون     أن    باعتبار     ةصف  ذي    غير   من   لرفعها    قبولها    عدم    وطلبت  

 حكمت   م ٢٠٠٣/ ٤/ ٢٨    وبتاريخ      ، المالية     رة  ووزا      الطاعنة     بين   الموقع     القرض     عقد 

 ضده  المطعون     وألزمت      صفة  ذي    غير   من   لرفعها    الدعوى      برفض    االبتدائية       المحكمة  

 بنزوى    االستئناف     محكمة   لدى    الحكم    هذا    ضده   المحكوم     استأنف    ـ  بالمصاريف    

 بقبول   م ٢٠٠٣/ ١١/ ١١  بتاريخ     األخيرة      وقضت    م ٣٠٠٣/ ١٠  رقم    باالستئناف   

 الطاعنة     بإلزام      مجدداً     والقضاء      المستأنف     الحكم    بإلغاء     الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف   

 األموال      ببيع   والتصريح      ع . ر ٤٩٩,٩٩٩,٣٦٣  قدره     مبلغاً   ضده   للمطعون    تؤدي     بأن  

 المصاريف      الطاعنة     وألزمت      وغيرها     وأثاث      ومعدات      آليات     من   المرهونة      المنقولة   

 يلق   لمف   ، ذلك    على   زاد     فيما     الدعوى      ورفض     المحاماة      أتعاب     مقابل    ع . ر ٢٠٠٠  ومبلغ  

 الذي    الماثل     بالطعن    النقض    بطريق    فيه   فطعنت   عليها   المحكوم     لدى    قبوالً    الحكم    هذا  

 التاريخ      بذات     وأودع       ، م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٧  بتاريخ     مرحوم       الدين     سيف  األستاذ     به   قرر  

 عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبولين     من   وهو    منه   موقعة    الطعن    بأسباب    مذكرة   

 إعالن    وتم    ، والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وأودع       المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعنة   

 الطعن    رفض    فيها   طلب     بمذكرة     الميعاد     في   عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون   

 الرأي     فيها     أبدى     مذكرة     العليا    ةالمحكم    لدى    العام     االدعاء       وقدم     الطاعنة     عليها   وعقبت  

  .موضوعاً  ورفضه شكالً الطعن بقبول
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن حيث
 على   منها   األول      بالسبب    الطاعنة     تنعى   أسباب    ثالثة    على     أقيم    الطعن      إن    وحيث  

 لفت خا   درجة     ثاني    محكمة   أن    تقول    ذلك    بيان    وفي    القانون      مخالفة    فيه   المطعون     الحكم  
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 لموضوع   تصدت    عندما    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٢٨(     المادة      نص 

 الدعوى     قبول    بعدم    الخاص     الدفع     وبرفض     االبتدائي الحكم بإلغاء قضت أن بعد الدعوى

 لنظر   درجة     أول     محكمة   إلى    الدعوى      إعادة      عليها   كان    إذ    صفة  ذي    غير   من   لرفعها  

 بما   الحكم    يعيب   مما   التقاضي    درجات      من   جة در    الطاعنة     على   بذلك    وفوتت     موضوعها  

 .نقضيه يوجب
 بعدم   الدفع     طبيعة   حول    الفقه    في   خالفاً    هناك    أن    ذلك    سديد   النعي    هذا    إن    وحيث  

 بالموضوع    تتصل   دفوع     ) ١(   قسمين   إلى    القبول     بعدم    الدفوع      يقسم   من   فهناك    القبول   

 مبناها    دفوع     ) ٢(   الدعوى      دفع    في   الحق    سقوط   أو    المصلحة    أو    الصفة    بانعدام      كالدفع   

 حكم   على   يسري    األول      والنوع        الميعاد     بعد   لرفعه    االستئناف     قبول    بعدم    كالدفع     السقوط   

 الوجوه     كل   من   الدعوى      موضوع    في   صادراً     فيه   الحكم    فيعتبر   الموضوعية     الدفوع    

 لغت أ   فإذا     درجة     ثاني    محكمة   أمام     برمته    النزاع      طرح    استئنافه    أثر    من   يكون      بحيث 

 النعدام     أو    المصلحة    النتفاء     الدعوى      قبول    بعدم    الصادر      لحكم ا   االستئناف     محكمة 

 لها   يجوز    ال   صفة  ذي    غير   على   لرفعها    أو    صفة  ذي    غير   من   الدعوى      لرفع    أو    الصفة  

 قضاء   استقر   وقد    موضوعها    في   تفصل   أن    عليها   بل   درجة     أول     محكمة   إلى    تعيدها    أن  

 القبول    بعدم    لدفع  ا   أن    يرى    الفقه    من   أخر    جانب    وهناك     النحو    هذا    على   الدول      بعض 

 بعدم   الحكم    مضمون    أن    إذ      الموضوع     في حكماً ليس فيه والحكم موضوعياً دفعاً ليس

 عندما      درجة     ثاني    محكمة   أن    ذلك    على   ويترتب     الموضوع     في   الفصل    عدم    هو   القبول   

 ذي   غير   من   لرفعها    الدعوى      قبول    بعدم    القاضي    الحكم    إلغاء     أثر      الموضوع     تنظر 

 درجة     أول     محكمة   فيه   فصلت   أن    يسبق   لم   موضوع    في   صلتف   إنما    ـ  مثالً   ـ  صفة

 التفصيل    من   لمزيد    راجع     ( الخصوم     على   التقاضي    درجات      من   درجة     تفويت    يعني   مما 

 ١٩٨١  األولى      الطبعة    عمر   إسماعيل    نبيل   الدكتور      القانوني      ونظامه     القبول     بعدم    الدفع   

  ).المعارف منشأة  دار م
 عندما    القاضي    أن    ذلك    الصحيح    هو   األخير     الرأي      أن    تقديرنا     وفي    إنه    وحيث  

 أو   تأسيس   مدى    لتقدير    الموضوع     عناصر   لبعض   ينظر   القبول     بعدم    الدفع     في   يفصل 

 يبت   وال    النزاع      موضوع      يحسم   ال     ذلك    سبيل في وهو القبول بعدم الدفع تأسيس عدم

 القبول    بعدم    المتمسك      حق   مدى    يفحص   بل   الموضوع     في   فاصل   حكم   يصدر    وال    فيه 

 هذا   تأسيس     وسالمة    بالدفع     المتمسك    حق   قيام    إلى    توصل   فإذا     الدفع     ا هذ   إبداء      في 
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  درجة     أول     محكمة   تستنفذ   ال   ثم   ومن      الموضوع     نظر   عن   ويمتنع    يقبله    فأنه      الدفع   

 أول    محكمة   من   القبول     بعدم    الصادر      الحكم    استؤنف    فإذا       للموضوع    بالنسبة    لواليتها   

 محكمة   ألغت    ما   فإذا       بالموضوع       يتعلق   فيما   ناقل    أثر    له  ليس   االستئناف     هذا    فإن  درجة

  لم   درجة     أول     محكمة   ألن    للموضوع    تتعرض    أال      عليها   يجب   الحكم    هذا    االستئناف   

 على   التقاضي    درجتي     إحدى     تفويت    من   ذلك    على   يترتب    ولما    بصدده     واليتها     تستنفذ 

 لموضوع   وتصدت     النظر    هذا    خالفت    قد   االستئناف     محكمة   كانت    ولما    ، الخصوم   

 يوجب      بما   القانون      خالف    قد   يكون    فيه   المطعون       الحكم    فإن    فيه   صلتوف    الدعوى    

 .الطعن أسباب باقي لبحث حاجة دون نقضه
 لموضوع   ي والتصد     فيه   المطعون     الحكم    نقض   يتعين   فإنه    تقدم    ما   كان    ولما  

 بنزوى    قضاة    ثالثة    من   مشكلة   االبتدائية       المحكمة    إلى    الدعوى      بإحالة     بالحكم    االستئناف   

 عمالً   للطاعنة    الكفالة     ورد     بالمصاريف      ضده   المطعون     إلزام      مع   يد جد   من   لنظرها  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٤٧و١٨٣ بالمادتين
 األسباب فلهذه

 فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً  الطعن    بقبول      المحكمة    حكمت 

 مشكلة   االبتدائية       المحكمة    إلى    الدعوى      بإحالة       بالحكم    االستئناف     لموضوع    والتصدي    

 ورد    بالمصاريف      ضده   المطعون     وألزمت      جديد    من   لنظرها    بنزوى     قضاة    ثالثة    من 

 .للطاعنة الكفالة
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 م١٧/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 العليـا  المحكمـة  رئـيس  نائـب  ـ العلوي اهللا عبد بن ماجد/القاضي فضيلة برئاسة

 علي عبدالرحمن ـ اربشّ محمد مصطفى :القضاة الفضيلة أصحاب من كل ضويةعو

 .النور حسن فىطمص ـ أحمد سيد علي صالح محمد ـ صالح
 م١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٢ رقم قرار

)٨( 
  )حجية ( عرفية أوراق ـ  )اطالع ـ خصوم  ـ قبول ـ مستندات ( محكمة

 عليها   اآلخر     الخصم    إطالع     دون    الخصوم أي من مذكرات أو أوراق قبول يجوز ال -

 لم   دفاع     بداء   إل   الخصوم     ألحد    الفرصة    إتاحة     عدم    هو   نما إ   باطالً    العمل    كان    وإال   

  .عليه الرد من خصمه يتمكن
 التحلل يمكنه ال بحيث التوقيع صاحب على فيها ورد بما حجة العرفية الورقة تُعدُّ -

 الورقـة  إلـى  المجحود غير إمضاؤه وصل كيف أوضح إذا إال عليه تسجله مما

 .ذلك من هيدعي ما صحة على الدليل اموأق توقيعه عليها التي
 عـــالوقائ

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 الدائرة      ـ  اإلبتدائية       المحكمة    أمام     م ٢٠٠٣/ ١٥  رقم    الدعوى      أقامت     ضدها   المطعون     أن  

رية     لتجا لسيب    ـ  ا لحكم    تطلب   با م      ا ا لز عن     بإ لطا ن    ا رة     مبلغ   لها   يؤدي     با قد  و

 على   فاتورة      وبموجب     الطاعن     بأن    لها   بياناًً    وقالت     والمصاريف       ع . ر   ) ١,٥٣٨,٥٠٠( 

 سداد   عن   وامتنع     ع . ر   ) ١,٥٣٨,٥٠٠(   بقيمة   منها   غذائية     مواد     بشراء     قام    الحساب   

 الدعوى     على   الطاعن     أجاب     السابق     يطلبها   الدعوى      فأقامت     بذلك    مطالبتها    رغم    القيمة  

 العمل    له  سبق  وإنما     المطالبة     محل   المواد      بشراء     يقم   لم   أنه    على   تأسيساً   رفضها    طالباً  

 محل   الفاتورة       في   وتوقيعه     البيع    فواتير     على   بالتوقيع     يقوم    وكان     ضدها   المطعون     لدى  

 ،م ٢٠٠٣/ ٥/ ٣١  وبتاريخ      ،   المشتري     نة خا   في   وليس    البائع     خانة    في   جاء    الدعوى    
 قدرة    غاًمبل   ضدها   للمطعون    يؤدي     بان    الطاعن     بإلزام      االبتدائية       المحكمة    حكمت و 

 لدى   الحكم    هذا    ضده   المحكوم     ستأنف فا   ، بالمصاريف      هوإلزام         ع . ر   ) ١,٥٣٨,٥٠٠( 

 بتاريخ     قضت   والتي     م   ٢٠٠٣/ ١٠٣  رقم    ستئناف باال    بمسقط   ستئناف اال    محكمة 

  لمستأنف  ا   الحكم    وتأييد     موضوعاً    هورفض     شكالً  ستئناف اال    بقبول    م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٥
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 بطريق    فيه   فطعن   ضده   المحكوم     لدى    الً قبو   الحكم    دجي   لمف   ، بالمصاريف      رافعه     وألزمت    

 وأودع      م ٢٠٠٤/ ١/ ١٠  بتاريخ     . . . . . . . . . . األستاذ     به   قرر    الذي     الماثل     بالطعن    النقض  

 لدى   المقبولين     من   وهو    .. . . . . . . . األستاذ من موقعه الطعن بأسباب مذكرة التاريخ بذات

 الرسم    داد  س  يفيد   ما   وقدم     المرفق     وكالة     سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة  

 ترد   لم   أنها    إال    الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً،      المقررين      والكفالة    

 الطعن    بقبول    الرأي      فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       وقدم     ، عليها 

  .موضوعاً ورفضه شكالً
  المحكمة

 ، الشكلية أوضاعة أستوفى  الطعن إن حيث
 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     بهما   ينعي   سببين  على       أقيم    الطعن    إن    وحيث  

 بحق   واإلخالل       التسبيب    في   والقصور      والبطالن      هتطبيق   في   والخطأ     القانون      مخالفة  

 لمخالفته    القانون      تطبيق   في   أخطأ    فيه   المطعون     الحكم    أن    يقول    ذلك    بيان    وفي    الدفاع    

 المحكمة    بقبول    لك وذ    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ١٦٤(   المادة      نص 

 باب   قفل   بعد   أي    للحكم   الدعوى      وحجز    الجلسة    نتهاء  ا   بعد   ضدها   المطعون     دفاع     مذكرة   

 بطالن   ذلك    على   ويترتب     المذكرة      هذه    على   اإلطالع      من   الطاعن  تمكين ودون المرافعة

 المذكرة     على   اإلطالع      من   لحرمانه     الطاعن     دفاع     بحق   خالل  واإل     فيه   المطعون     الحكم  

 يعيب   ذلك    كل   التسبيب    في   بالقصور     مشوباً    يكون    الحكم    أن    عن   فضالً   عليها   والتعقيب   

 .نقضه يستوجب بما الحكم
 قانون    من ) ١٦٤(   المادة      إليه    ترمي    ما   أن    ذلك    محله  غير في النعي هذا إن وحيث

 الخصوم    أي    من   مذكرات      أو    أوراق       قبول    جواز     عدم    من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 الفرصة    إتاحة     عدم    هو   نما إ   باطالً    العمل    كان    وإال     عليها   اآلخر     الخصم    إطالع     دون   

 .عليه الرد من خصمه يتمكن لم دفاع بداءإل الخصوم ألحد
 ثاني    لمحكمة   المقدمة     ضدها   المطعون     مذكرة     أن    األوراق        من   يبين   كان    لما   و 

 أنها    إال    عليها   الطاعن     إطالع     يفيد   مما   خلو   أنها    للحكم   الدعوى      حجز   فترة    في   درجة   

 أشار   وإن     المذكرة      بهذه    جاء    مما   شي  على   يعول    لم   أنه    فيه   المطعون     مالحك    من   يبين 

 أخل    قد   يكون    ال   المطعون     لمذكرة     المحكمة    قبول    ثم   ومن    الوقائع      سرد   معرض    في   إليها  

  .أساس غير على الصدد هذا في النعي يكون وبالتالي للطاعن حق بأي
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 على   فيها   ورد     بما   حجة   تعتبر   العرفية     الورقة      أن    المقرر     من   إنه    حيث   و 

 وصل   كيف   أوضح    إذا     إال    عليه   تسجله    مما   التحلل    يمكنه   ال   بحيث   التوقيع     صاحب 

 ما   صحة  على   الدليل     وأقام      توقيعه    عليها   التي    الورقة      إلى      المجحود     غير   إمضاؤه    

  .ذلك من هيدعي
 رقم    الحساب     على   الفاتورة       على   الموجود      التوقيع     بأن    يقر   الطاعن     كان    لما و 

 لدى   يعمل   كان    أنه    المستند    هذا    على   توقيعه    لوجود     تبريراً     عى د أ و   توقيعه    هو   ) ٥٢٦٤( 

 المطعون    مخزن    من   ستالمها اب   يقوم    التي    البضائع     بعرض    ويقوم     ضدها   المطعون   

 الدعوى     سند  بالمستند    المبين    التاريخ      وهو    م ٢٠٠٠/ ١٢/ ٢  وبتاريخ      وأنه     بالمحل    ضدها 

 ضدها   بالمطعون     خاص ال    المحل    في   بعرضها   وقام     المستند    في   ةالمدون      البضائع     ستلما 

 الخاصة    الخانة     وفي    فاتورة      وليس    دائن     أشعار    ه عتبار  اب   المستند    هذا    على   ووقع   

 .اإلدعاء هذا إثبات عبء وعليه مدعياً يكون فأنه ضدها المطعون بموظفي
 دعاؤه   ا   وجاء     ثباته  إ   سهولة   رغم    دعائه   ا   على   الدليل     يقم   لم   الطاعن     كان    ولما   

 مما   التحلل    يمكنه   وال    عليه   حجه   يظل   المستند    هذا    فأن    دليل    أي    من   وعارياً      مرسالً 

  .عليه يسجله
 سند  المستند    على   وقع    بأنه    الطاعن     دفاع     تقر   لم   الموضوع     محكمة   كانت    ولما  

 الدليل     تقديم    عن   عجز   قد   واعتبرته      ضدها   المطعون     مستخدمي    أحد    باعتباره      الدعوى    

 التسبيب    في   صور بالق    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    فأن    اإلدعاء       هذا    صحة  على 

 .سديد غير يكون
 ومصادرة      بالمصاريف      الطاعن     وإلزام       موضوعاً    الطعن    رفض    يتعين     كان    ولما  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من )٢٦١( بالمادة عمالً الكفالة
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م    و   موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا عن     إ لطا  ا

 .فالةالك ومصادرة بالمصاريف
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 م٣١/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب      ـ  ا لعليا    ا  ا

 صالح   علي   الرحمن     عبد   ـ  بشار    محمد   صطفىم : الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .النور حسن طفىمص ـ أحمد سيد علي صالح محمد ـ داؤد
 م٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٤ رقم قرار

)٩( 
  )آثار ـ توقيع ـ محام ( طعن

 اسم   بيان    وعدم     مقروء     غير   بتوقيع        محام    من   النقض    في   الطعن    صحيفة  توقيع    -

 من   البطالن     هذا    وإن     ،   الطعن    بطالن    عنه   ينتج   الصحيفة    على   بالتوقيع     قام      من 

 عند   للمحامي      بد   فال   وعليه    ،   نفسها   تلقاء    من   المحكمة    به   تقضى   العام     النظام   

 حتى     مقروء     بخط   يوقعها    وأن     واضح    بخط     اسمه   كتابه    من   الطعن    صحيفة  توقيع  

 .الطعن صحيفة بطالن إلى  ذلك  مخالفة يؤدي ال
 عــــالوقائ

 م١٩٩٩/ ١٣٣  رقم    االبتدائية       الدعوى    أقام ضده المطعون أن في الوقائع تتحصل
 مبلغ   بسداد     ياها  إ   مطالباً    الطاعنة     ضد  " التجارية      الدائرة     "   بمسقط   االبتدائية       المحكمة    أمام   

 بشرائه     قام    وما    عليها   للمدعى    به   قام    ما   قيمة   عن   عبارة     ، عماني    ريال     ٣٦,٣٣٥,٦٢٨

 التأخير     غرامة     ونصف    العيوب     إصالح    وقيمة    المتبقية    األعمال      وقيمة    البناء     مواد     من 

 لتسرب   عوازل      ضمان   شهادات     بتسليمه   الطاعنة     بإلزام     دعواه في طالب كما ،المستحقة

 مدتها    المذكورة       الشهادات       من   وكل    ، والنمل     الحشرات      مكافحة    وشهادة     ة والحرار       المياه   

 وإلزامها       ، التنفيذ    تمام    حتى   الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ٦  بمعدل    وفائدة      سنوات    عشر 

 بأن   الطاعنة     بإلزام      االبتدائية       المحكمة    قضت   م ٢٠٠٢/ ١١/ ٣  وبتاريخ      ، بالمصاريف    

 وستمائة    ألفاً    عشر   سبعة"   ني عما   ريال    ١٧,٦٨٩,٥٢٨ قدره مبلغاً ضده للمطعون تؤدي

 إلزامها      وكذلك     ،   " بيسة   وعشرون      وثمانية     وخمسمائة     عمانياً    رياالً     وثمانون      وتسعة  

 الحشرات     مكافحة    وشهادة     المياه     لتسرب    عوازل      ضمان   شهادات     ضده   المطعون     بتسليم 

 تمام   حتى   الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ٦  بواقع     والفوائد       سنوات    عشر   مدتها    والنمل   

 التي    الفرعية     الدعوى      وبرفض     ، المناسبة    بالمصاريف      الطاعنة     ألزمت     كما   ، السداد    

لبة    الطاعنة     بها   تقدمت   لمطعون     مطا  ،عماني    ريال     ألف    عشر   ثالثة    بمبلغ   ضده   ا
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 لدى   قبوالً    االبتدائية       المحكمة    من   الصادر      المذكور      الحكم    يلق   لمف   ، والمصروفات      

 التي  "   التجارية      الدائرة       "   مسقط   االستئناف     محكمة   لدى    باستئناف    ضده   فتقدمت    الطاعنة   

 وإلزام      الميعاد     بعد   لرفعه    شكالً  االستئناف     قبول    بعدم    م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٤  بتاريخ     قضت 

 عن   الصادر      الحكم    بهذا    أيضاً    الطاعنة     ترض    لم و   ، بالمصاريف      " الطاعنة   "   رافعته   

 تم   الذي     الماثل     بالطعن    العليا    المحكمة      أمام     بالنقض    عليه   فطعنت   االستئناف     محكمة 

 التاريخ      بذات     وأودعت       العليا    المحكمة    سر  بأمانة     م ٢٠٠٤/ ١/ ٢٤  بتاريخ     هب   التقرير   

 وقد    ، قانوناً     المقررة      والكفالة      الرسوم     سداد    وتم    ..... . . . . . . . . مكتب من باألسباب مذكرة

 وطالب     محاميه    بواسطة    عليها   بالرد     قام    وقد    ، الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     تم 

 وإلزام      التنفيذ    وقف    طلب   رفض    العليا    حكمةالم    قررت     وقد    ، الطعن    برفض    مذكرته     في 

 انتهى    برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       أودع      كما   ، م ٢٠٠٤/ ٢/ ١٨  بجلسة   بمصاريفه     الطاعنة   

 .صحيفته لبطالن شكالً الطعن قبول عدم إلى فيه
 ةــــالمحكم

 نص   قد   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٤٣(   المادة      نص   إن    حيث 

 المحكمة    سر  أمانة     تودع     بصحيفة   الطعن    يرفع    ٢٤١  المادة      بحكم   ل خال اإل    عدم    مع "   بأنه  

 البيانات     على   عالوة     الصحيفة    تشتمل   أن    ويجب      ، أمامها     مقبول    محام    ويوقعها     العليا  

 الحكم    بيان    لىع   ، منهم   كل   وموطن     وصفاتهم    وألقابهم      وقبائلهم    الخصوم بأسماء المتعلقة

 لم   فإذا     ، الطاعن     وطلبات     الطعن    عليها   بنى   التي    األسباب     وبيات     وتاريخه      فيه   المطعون   

 ".ببطالنه نفسها تلقاء من المحكمة وتحكم باطالً كان الوجه هذا على الطعن يحصل
 عنهم   ينيبوا    أن    الخصوم     على   أوجب     قد   المشرع     إن    ذلك    ىمعن   إن    وحيث  

 والحكمة     أمامها     والمرافعة       باإلجراءات         القيام     في   العليا    المحكمة    أمام     مقبولين    محامين  

 المسائل     في   إال    تنظر   ال   محكمة   هي   الـمحكمة    هذه    إن    ذلك    وراء      من   نطقوالم   

لقانونية     فعة      يتولى    أن    يصح   فال   وعليه    ، ا لمرا ليها    الطعون     وتقديم     ، أمامها     ا  إال   إ

 هذا   مراعاة      عدم    فإن    وعليه    ، القانونية      المسائل     لبحث   الكافي     التأهيل     ذوو     المحامون    

 .الطعن بطالن عليه يترتب الحكم
 غير   توقيعاً    توقيعها    تم   قد   الطعن    صحيفة  أصل   إن    األوراق        من   لثابت  ا   كان    ولما  

 عن   رغماً    الصحيفة    على   بالتوقيع     قام    الذي     المحامي     اسم   منه   يتضح   وال    مقروء   

 ،المحامين     من   فرد    من   أكثر    به   العاملين     يكون    أن    يمكن   محام    مكتب   من   صدورها   
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 تجاوزه     يمكن   وال    اسيأس   أمر    الصحيفة    على   بالتوقيع     قام    الذي     المحامي     اسم   وبيان   

 يكون   ذلك    تحقق   عدم    حالة    وفي    ، المحكمة    هذه    أمام     المقبولين     من   كان    إذا     مما   للتحقيق 

 من   صدروها     إلى    يشير   ما   تحمل   الصحيفة    كون    ذلك    من   يغير   وال    ،   باطالً    الطعن  

 الحكم    هذا    من   الغرض       ىيوف    ال   ذلك    إن    حيث   ، المحكمة    هذه    أمام     مقبول    محام    مكتب 

 توقيع      بأن    يقضى   الذي     المبدأ       هذا    على   العليا    المحكمة    قضاء    استقر   وقد    ،   ينبغي   كما 

 بالتوقيع     قام      من   اسم   بيان    وعدم       مقروء     غير   بتوقيع      النقض    في   الطعن    صحيفة

 به   تقضى   العام     النظام     من   البطالن     هذا    وإن     ،   الطعن    بطالن    عنه   ينتج   الصحيفة    على 

 من   الطعن    صحيفة  توقيع    عند   للمحامي      بد   فال   وعليه    ،   نفسها   تلقاء    من   المحكمة  

 إلى      ذلك      مخالفة    يؤدي     ال   حتى     مقروء     بخط   يوقعها    وأن     واضح    بخط     اسمه   كتابه  

 .الطعن صحيفة بطالن
 قضى   قد   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٦١(   المادة      نص   إن    وحيث  

 ،نظرة    جواز     بعدم    أو    رفضه    أو    الطعن    قبول    بعدم    العليا    المحكمة    حكمت   إذا   "   بأنه  
 .بعضها أو كلها الكفالة مصادرة عن فضالً بالمصاريف رافعه على حكمت

 ،صحيفته  لبطالن    الشكل    ناحية    من   مقبول    غير   أمامنا     الماثل     الطعن    إن    حيث و 
 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف رافعته المحكمة تلزم ذكره السابق للنص اعمالً فإنه

 األسباب فلهذه
لمحكمة    كمتح  م  لز إ و   صحيفته  لبطالن    شكالً  الطعن    قبول    بعدم    ا لطاعنة     ا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٣١/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب      ـ  ا لعليا    ا   ا

 علي   عبدالرحمن      ـ  ار بشّ   مدمح   صطفىم : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

  .اربشّ حمدم مصطفى ـ سيد على صالح محمد ـ داؤد صالح
 م٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٥ رقم قرار

)١٠( 
  )موضوع محكمة ـ تفسير ( عقد
 وكذا    منها   للطرفين    ةالحقيقي    ة راد   اإل    على   والتعرف      والمستندات       العقود     تفسير  -

 اآلخر     الطرف     صاب أ   الذي     الضرر     ومدى     بالتزاماته       اخل    قد   منها   أي    استخالص  

 محكمة   بها   تنفرد    التي    األمور      من   هو   للضرر    الجابر     عويض الت    ومقدار      ذلك    من 

 .ومعقولة سائغة سبابأ على ذلك في قضائها بنت متي الموضوع
 عــــالوقائ

 طالب    ةالطاعن     على   ابتداءاً       الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل 

 اشترى   نه إ   لذلك    بياناً    وذكر     ريال،      ) ١٥٠٠(   مبلغ   له  تدفع    بأن    لزامها   إب   ختامها    في 

 قرر   ة التذكر     تجديد    على   ةالطاعن     موافقة     وبعد    والعكس     لندن    إلى    بي د   من   سفر  تذكره   

 عندما    إنه    إال    ة جديد    تذكره     وسلمته   بها   سافر   التي    الطريقة     بذات     السلطنة    إلى    ة العود   

 من   يأس    وعندما     ثانيه    مره    الكره     وعاود      التالي     لليوم    تأجلت    ةالرحل     بأن    أبلغ    للسفر   تقدم  

 العرض    ذلك    رفض    قرر    يشت كرا    عبر   أخرى     بطريقة    السفر    يهعل   وعرض     ذلك  

 له  للحكم   دعواه      أقام     ثم   دبي    إلى    مباشره    الخليج    طيران     من   خرى  أ   تذكره     واشترى   

 بأن   ةالطاعن     لزام   إب   درجه     أول     محكمة   حكم   صدر   م ٢٠٠٣/ ٦/ ١٤  وبتأريخ      بطلباته،   

 من   ذلك    على   زاد     ما   ورفض     ريال     ٦٦٣  مقداره      مبلغاً   ضده   المطعون     إلى    تؤدى   

 مسقط   استئناف    محكمة   أمام     القضاء     هذا    ضده   والمطعون      ةالطاعن     استأنفت    طلبات،   

 في   أوالً     : الموضوع     وفي    شكالً  االستئنافين     بقبول    م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٩  بجلسة   قضت   التي  

لمقدم     االستئناف    لمطعون     من   ا لمستأنف     الحكم    بتعديل    ضده   ا لمبلغ    برفع    وذلك     ا  ا

 في   ـ: ثانياً    ذلك،     على   زاد     فيما   لحكم ا   وتأييد     عماني    ريال     لف أ   إلى    به   المحكوم   

 عليه   فطعنت   الحكم    بهذا    ةالطاعن     ترض    لم   . برفضه    ةالطاعن     من   المقدم     االستئناف   

 م٢٠٠٤/ ١/ ٢٥  بتاريخ     به   التقرير     تم   الذي     الماثل     بالطعن    العليا    المحكمة    أمام     بالنقض  
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 مذكره    التاريخ      بذات     ودع   أ و   العليا    المحكمة    أمام     المقبول     . . . . . . . . . . المحامي     بواسطة  

 وقدم    المرفق     ةالوكال      سند  بموجب    ةالطاعن     عن   وكيالً    بصفته   منه   موقعه    الطعن    سباب أب 

 الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     عالن  إ   وتم    قانوناً     ة المقرر     والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   ما 

 الحكم    تنفيذ   بوقف    العليا    المحكمة    مرت  أ   م ٢٠٠٤/ ١/ ٢٨  وبجلسة    عليها   بالرد     وقام   

 مذكرة    ودع   أ   الذي     العام     االدعاء       إخطار     وتم    الطعن    في الفصل حينل مؤقتاً فيه المطعون

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول إلى فيه انتهى برأيه
 ةـــالمحكم

 به   تنعي   واحد     سبب  في   تحصيلهما   يمكن   سببين  على   قيم أ   الماثل     الطعن    ن إ   حيث 

 يتناول    لم   إنه    ر باعتبا    الدفاع      بحق   خالل  واإل     بالبطالن     فيه   المطعون     الحكم    لىع   ةالطاعن   

 من   الطاعنة     قدمته    ما   رغم    ليها إ   انتهى    التي    والنتيجة     قضائه    عليها   بنى   التي    سساأل  

 من   وليس    كراتشي     عبر   دبي    إلى    لندن    من   بالحجز    قام    ضده   المطعون     ن إ   يثبت   مستند 

 هذا   كان    ولما    يخالفه،     بما   وقضى    المستند    هذا    الحكم    اغفل    وقد    مباشره    دبي    إلى    لندن  

لنعي   ء    في   استقر   بما   يهعل   مردود      ا لمحكمة    قضا لعليا    ا نه    في   ا لعقود    تفسير   ا  ا

 منها   أي    استخالص    وكذا     منها   للطرفين    ةالحقيقي    ة راد   اإل    على   والتعرف      والمستندات     

 التعويض     ومقدار      ذلك    من   اآلخر     الطرف     صاب أ   الذي     الضرر     ومدى     بالتزاماته       اخل    قد 

 في   قضائها    بنت   متي   ع الموضو    محكمة   بها   تنفرد    التي    األمور      من   هو   للضرر    الجابر   

 .ومعقولة سائغة سبابأ على ذلك
 ةالمقدم     الدعوى      مستندات     مقارنه     من   خلص   قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما   

 دبي    لندن    هو   ةالرحل     خط   ن أ   إلى    انصرفت     قد   لها   ةالحقيقي    ةالني    ن أ   الطرفين     من 

 في   وضوعياً م   جدالً    يعد   إليه    انتهي    فيما   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    فإن    مباشره،   

 يجوز   ال   ما   وهو    وتقديرها      فيها   ةالمقدم     المستندات      وتفسير    الدعوى      في   الواقع      استظهار  

 إن   يفيد   مستنداً    قدمت    إنها    من   ةالطاعن     قول    ذلك    في   يغير   وال    العليا    المحكمة    أمام     إثارته    

 هذا   إن    حيث   المستند،     هذا    علي   ترد    لم   المحكمة    وإن     كراتشي     لندن    كان    ةالرحل     خط 

 ليست   الموضوع     محكمة   إن    من   العليا    المحكمة    قضاء    في   مقرر    هو   بما   ود  مرد    القول   

 قضائها    عليه   قامت  أ   ما   مجمل   إن   ذلك في ويكفيها حده على مستند كل على بالرد ملزمه

لرد     فيه  لنعي    يضحي   وعليه    المستند،     لهذا    المسقط    الضمني    ا  الحكم    إلى    الموجه     ا

 .رفضه بيوج الذي األمر قانوني سند غير على فيه المطعون
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 رافع     لزام   إب   قضى   قد   وتجارية      مدنية    إجراءات        ٢٦١  ة الماد     نص   إن    وحيث  

 أو   القبول     لعدم    طعنه   خسر   ما   إذا     الكفالة     مصادرة      عن   فضالً   بالمصاريف      الطعن  

 الموضوع    حيث   من   مرفوضاً    الماثل     لطعن   وكان     ذلك    كان   ولما الجواز لعدم أو الرفض

 بالمصاريف      الطعن    رافع     المحكمة    تلزم    سابقة ال    المادة      مفهوم    في   جاء    لما   عماالً  أ و   فإنه  

 .الكفالة ومصادرة
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا إ عنة     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٣١/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 العليـا  المحكمـة  رئـيس  نائـب    ـ العلوي عبداهللا بن ماجد/القاضي فضيلة برئاسة

 علي عبدالرحمن ـ بشار محمد مصطفى :القضاة الفضيلة أصحاب من كل ضويةعو

  .النور حسن مصطفى ـ سيد على صالح محمد ـ داؤد صالح
 م١٧١/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٦ رقم قرار

)١١( 
ـ  مقاول (ضمان ـ )شروط ـ اتفاق ـ تعويض ـ إخالل ( مقاولة عقد  مهنـدس  ـ

   )معماري
 أخل    إذا     التعويض     قيمة   على   مقدما    يتفقا   أن    المقاولة      قدع   لطرفي    يجوز    كان    لئن  -

 أخل    إذا     تأخير    غرامة     فرض    على   والمقاول       العمل    رب    كاتفاق     بالتزامه      أحدهما   

 هذه   في   الدائن      وإن     عليه   المتفق    الميعاد     في   المباني     تسليم   في   بالتزامه      خير األ  

 التزام     هنا   االلتزام       ألن    مقداره      وال    الضرر     وقوع     إثبات     منه   يطلب   ال   الحالة   

 وال   الضرر     ويفترض     نفسه   الخطأ    بشكل   التأخير     فمجرد    عناية    بل   ال   غاية    بتحقيق 

 أصاب   الذي     الضرر     يفوق    عليه   المتفق    التعويض     مبلغ   أن    إثبات     إال    المدين     يعفى 

  .القانون يقره ال الذي األمر سبب بال الدائن إلثراء منعاً وذلك الدائن
 ،االلتزام       لذلك    قانوني     مصدر    هنالك    يكون    أن    البد    ما   بشيء    طرف    أي    إللزام     -

 في   كل   والمقاول       المعماري      المهندس     هما   المقاولة      عقد   في   بالضمان     المدين   و 

 .للعقد وفقاً به قام الذي العمل حدود
 الوقائـــع

 لدى   م ٩٩/ ٢٣٧  رقم    الدعوى      ابتداء      أقامت     . . . . . . . . . . . . . أن    في     الوقائع      تتحصل 

 لها   تؤدي     أن    ... . . . . . . بإلزام لها الحكم بطلب بمسقط االبتدائية بالمحكمة ةالثالثي الدائرة

 الدعوى     تسجيل   تاريخ     من   % ١١  بواقع     ةالتأخيري      والفوائد       ع . ر   ٦٣٨٠٣/ ٣٤١  مبلغ 

د      حتى  ناً    وقالت     السدا ليها    أسندت    ) . . . . . . . . (   عليها   المدعي     أن    لها   بيا  بتاريخ     إ

 إجمالي     بمبلغ   ٢٠  مربع    القرم     بمنطقة الرائد بناية توسعة مشروع مهمة م٢١/٩/١٩٩٥

 اإلضافية،     األعمال      بعض   تنفيذ   إلى    باإلضافة     األصلي    العقد    قيمة   ع . ر   ٩٢٠٠٠  قدره   

 في   وأنجزتها      المشروع      مهمة   بتنفيذ   ) . . . . . . . . (   المدعية     بدأت     م ١٩٩٥/ ٢/ ٢٥  وبتاريخ    

 ذلك    في   المدعية     من   كامالً    المشروع      عليها   المدعى     تسلمت   حيث   م ١٩٩٥/ ٩/ ٧
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لتاريخ      لبعض   فيه   أسندت    الطرفين     بين   اجتماع     عقد   م ١٩٩٥/ ١٢/ ٤  وبتاريخ      ، ا

 وبتاريخ      االجتماع،       بمحضر   موضحة   العمال     بعض   تنفيذ   مهمة   الباطن     من   المقاولين    

 كاملة    عليها   للمدعي    وسلمتها   اإلضافية     األعمال      المدعية     أكملت    م ١٩٩٦/ ٣/ ٢٨

 ١٥٧٨/ ٨٧٠  مبلغ   له  مضافاً    ع . ر   ٤٧٤١١/ ٥٣٨  مبلغ   للمدعية    علبيها   المعي    وسددت   

 في   وتبقى    ع . ر ٤٨٩٩٩/ ٤٠٨  مبلغ   سددته    الذي     المبلغ جملة ليصبح تأخيرية فوائد ع.ر

 طالبت    عليها   المدعي     أن    إال    بسداده      المدعية     طالبت    ع . ر ٥٩١٢٤/ -  مبلغ   ذمتها  

 أن   إال    عليها   المدعي     إلى    االستشاري      أرسل    وقد    ع . ر ٤٧٤٠٣/ ٦٧٣  مبلغ   إلى    تخفيضه 

 توصية   حسب   المدعية     على   تأخير    غرامة     فرض    في   رغبتها    أبدت     عليها   المدعي   

 أسباب   أن    عليها   المدعي     وأبلغت     الرغبة     هذه    على   المدعية     واعترضت     االستشاري    

 المواد     بعض   توريد     في   عليها   المدعي     وتأخير     الفرعيين     المقاولين      إلى    ترجع    التأخير   

 األصلية    اإلنشاء      رسومات     بعض   توفر    وعدم     اإلضافية     لألعمال     وكذلك     للمدعية  

 النهائية     الفاتورة       قيمة   تسدد    ولم    الصمت    آثرت     عليها   المدعي     أن    إال    أخرى     باب وأس  

 طلبت   دفاع     مذكرة     عليها   المدعي     وقدمت     ، الدعوى      فكانت    للمدعية    ذمتها    في   ةالمستحق  

 إنما    م ١٩٩٥/ ٩/ ٧  قي   كامالً    المشروع      تسلم   لم   المدعية     أن    باعتبار     الدعوى      رفض    فيها 

 الذي    واالجتماع       أشهر   العشرة     يفوق    الموعد     نع   بتأخير    م ١٩٩٧/ ٣/ ١١  في   التسليم    تم 

 متابعة    بغرض    وإنما     للمدعية    إضافية    أعمال     إلسناد    يكن   ولم    م ١٩٩٥/ ١٢/ ٤  يف   تم 

 موافقة     به   المطلوب     المبلغ    دفع    على   يوافق     لم   االستشاري      وأن     ، األساسي    العقد    تنفيذ 

 غرامة     تقابله     أن    يتعين   المبلغ    ذلك    بأن    مشروطة     حسب   موافقته     جاءت     وإنما     ، مطلقة 

 ع. ر   ٥٥٠٠٠/ -  قدرها     الذي     االستشاري مقترح حسب للمدعية الدفع المستحقة التأخير
 عليها   المدعي     أقامت     ثم   ، أشهر     خمس   مدته    خير أت   عن   ولة  ؤمس   المدعية     أن    بحسبان  

 لها   تؤدي     بأن    ) أصلياً   المدعية   (   فرعياً    عليها   المدعي     إلزام  بموجبها طلبت فرعية دعوى

 عليه   المتفق    الموعد     في   العمال     تسليم   في   جير أالت    عن   تعويضاً    ع . ر   ٥٥١٢٥/ -  مبلغ 

 المبلغ    عن   % ٦  بواقع     الفائدة      مع   المبنى    شابت   التي    للعيوب    باإلصالحات      وإلزامها     

 أن   بعد   االبتدائية       المحكمة    وأصدرت      ، السداد      حتى   الدعوى      رفع    تاريخ     من   به   المطالب   

 المدعي     إلى    الميعاد     في   ال األعم     تسليم   خير أت   في   المتسبب    لتحديد    هندسياً   خبيراً    ندبت  

 بالمبنى    الموجودة       العيوب     وبيان     ، الفرعية     في   والمدعية      األصلية    الدعوى      في   عليها 

 الخصومة     طرفاً    عليه   وأبدى      ، تقريره     الخبير    وقدم     إصالحها    وقيمة    ظهورها     وتاريخ    
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 حكماً   م ٢٠٠٢/ ٣/١١ بتاريخ تكميلية تقارير وقدم المأمورية إليه أعيدت ثم مالحظاتهما

 ٤٧٠٣/ ٦٧٣  مبلغ   أصلياً   المدعية     إلى    تؤدي     بأن    أصلياً   عليها   المدعي     بإلزام      قضى 

 من   المناسب    وتحميلها    به   المحكوم     المبلغ    إجمالي     من   % ٦  بنسبة   تأخير    غرامة     مع   ع . ر 

 هذا   يلق   لمف   ، المصاريف      رافعتها     تحميل   مع   بفضها   الفرعية     الدعوى      وفي    ،   المصاريف    

 االستئناف    بطريق    فيه   طعنت   فقد   والمقاوالت        رة  للتجا   الرائد      مؤسسة   لدى    قبوالً      الحكم  

ى   ف     محكمة   لد الستئنا ة      (   بمسقط   ا ئر ا لد ية       ا ر لتجا لتي     ) ا ا يخ     قضت   و ر  بتا

 في   نف أالمست    الحكم    بإلغاء     الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٠

 بأن   ضدها   نف أالمست    بإلزام      شأنها   في   جديد    من   والقضاء      الفرعية     بالدعوى      المتعلق    شقه

 الجل    في   البناء     تسليم   في   التأخير     عن   تعويضاً    ع . ر   ٢٥٧٢٥/ -  مبلغ   نفة أللمست   دي  تؤ 

لمتفق   ئد      مع   عليه   ا ا لفو قع     ا ا ريخ     من   % ٦  بو م     تا لقيا لدعوى      ا لفرعية     با  في   ا

 زاد    ما   وبرفض     بالمصاريف      ضدها   المستأنف     وإلزام       السداد      تمام    إلى    م ٢٠٠٢/ ٢/ ٢٦

 فقد   الحديثة     المقاوالت       شركة   لدى    الً قبو   األخير     الحكم    يلق   لم   كما   ، طلبات    من   ذلك    على 

لنقض    بطريق    فيه   طعنت  لذي     م ٢٠٠٣/ ١٦٧  رقم    بالطعن    ا  بتاريخ     به   قررت     ا

 بأسباب   ة ذكر م   التاريخ      بذات     وأودعت       المحامية     طه   منى   األستاذة      م ٢٠٠٣/ ١١/ ١٢

 يعمل   والذي      العليا    المحكمة    مام  أ   المقبول     المحامي     . . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    الطعن  

 عن   وكيالً    بصفته   . . . . . . . . . مكتب   من   له  صادر    وكالة     سند  بموجب    . . . . . . . . . بمكتب 

 قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   ما   وأبرز      الوكالة      بسند   جاء    حسبما   الطاعنة   

 في   بالخطأ    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     به   نعت   واحد     سبب  على   الطعن    بنى   وقد  

ناً    وقالت     وتأويله       القانون      تطبيق   ضدها   للمطعون    بالحكم    اخطأ    الحكم    إن    لذلك    بيا

 المقاولة      عقد   في   للمتعاقدين     يحقق  أنه بمقولة وقوعه يتحقق لم مفترض لضرر بتعويض

 هذه   في   يكون    الضرر     وأن     بالتزامه      أحدهما     أخل    إذا     التعويض     قيمة   على   مقدماً    يتفقا   أن  

 الضرر    وقوع     بإثبات     المتضرر     م ا تزل با   وال    بالتزامه      المتعاقد     إخالل     عند   مفترضاً  الحالة

 الضرر    يفوق    عليه   المتفق    التعويض     مقدار   أن إثبات المدين عاتق على ويقع مقداره وال

 المطعون    الحكم    إليه    ذهب    الذي     هذا    أن    إذ    أصالً   ضرر   يلحقه   لم   وأنه     بالدائن      لحق   الذي   

 هذا   بينهما   سببيه  وعالقة     وضرر    خطأ   من   التعويض     مبدأ    تطبيق   في   خطأ   يعتبر   فيه 

 يعود   ال   التسليم    في   التأخير     أن    الخبير    تقارير     ومن    وراق    أل با   الثابت     أن    عن   فضالً 

 بشكل   ضدها   المطعون     معهم   تعاقدت     الذين     الباطن     من   للمقاولين     يعزي    بل   للطاعنة  
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 الطاعنة     بين   والموقعة      المقاولين      أولئك     عمال  أ   على   اإلشراف      اتفاقية     تنص   ولم    مباشر 

 مقاولي     أعمال     تأخير    عن   التعويض     مسئولية    الطاعنة     تتحمل   أن    ضدها   والمطعون    

 الطاعنة     أن    الخبير    توصل   ع . ر   ٨٤٠٠  مبلغ   بخصم   يقم   لم   الحكم    أن    كما   الباطن،    

 بنقض   أصلياً   الحكم    طلب   إلى    الطاعنة     وانتهت     التمديد     فترة    نفقات    عن   عبارة     تستحقه 

 ابتدائياً،      به   المحكوم     المبلغ    في   الطاعنة     بأحقية    مجدداً     والقضاء      فيه   المطعون     الحكم  

 جديد    من   هافي   للفصل   االستئناف     محكمة   إلى    القضية    وإعادة       الحكم    بنقض   واحتياطياً    

لقانوني      وكيلها    من   دفاع     مذكرة     ضدها   المطعون     أودعت      ولقد    ، مغايرة     بدائرة      ا

 الحكم    طلب   إلى    فيها   انتهت    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     المحامي     . . . . . . . . ستاذ األ  

 ،الكفالة     ومصادرة       التقاضي    درجتي     نع   بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام       الطعن    برفض  
 وصممت   بمذكرة     األخيرة      وردت      ضدها   المطعون     دفاع     مذكرة     على   الطاعنة     عقبت و 

 العليا    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       وأودع       ، األساسية    بمذكرتها     جاء    ما   على   مامنه   كل 

 مقبول   غير   الطعن    أن    يرى    أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    ها   حول    بالرأي      كرة  ذم   أودع    

 فيه   فطعنت   . . . . . لدى    قبوالً    أيضاً    الحكم    يلق   ولم    ، صفة  ذي    غير   من   لرفعه    شكالً

 م٢٠٠٣/ ١١/ ٢٢  بتاريخ     به   قرر    الذي     م ٢٠٠٣/ ١٧١  رقم    بالطعن    النقض    بطريق  
 بأسباب   مذكرة     التاريخ      بذات     وأودع       . . . . . . . . . . بمكتب   المحامي     . . . . . . . . . . . . . . ستاذ األ  

 يفيد   ما   وقدم     خلص   وكالة     سند  بموجب    الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته   منه   موقعة    الطعن  

 الطاعنة     نعت   أسباب    ثالثة    على   الطعن    بنى   وقد    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد  

 وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    األول      بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على 

 على   الطرفان      اتفق    التي    تلك   عن   تقل   بغرامة     للطاعنة    قضى   الحكم    أن    لذلك    بياناً    وقالت   

 العقد    في   صراحة    عليه   نص   ما   وفق    العقد    عن   ناشئ   بالتزام      اإلخالل      حال    توقيعها  

 المطعون    وتحمل    الباطن     من   المقاولين      على   باإلشراف      يتعلق   فيما   الطرفين     بين   المبرم   

 قضى   إذ    الحكم    فإن    المتعاقدين      شريعة   العقد    كان    ولما    أعمالهم،      عن   المسئولية     ضدها 

 مما   وتأويله       تطبيقه   في   واخطأ     القانون      خالف    قد   بكون    ان الطرف     عليه   اتفق    لما   خالفاً  

 ٥٥٠٠٠/ ـ: مبلغ   وهو    التأخير     عن   التعويض     مبلغ   بكامل    للطاعنة    القضاء     معه   يتعين 

 في   والفساد      التسبيب    في   بالقصور     الثاني     بالسبب    الحكم    على   الطاعنة     ونعت    ، ع . ر 

 عن   يقل   بمبلغ   تأخير ال    غرامة     عن   للطاعنة    قضى   الحكم    إن    لذلك    بياناً    وقالت     االستدالل    

 للضرر   جابر    غير   الحكم    به   قضى   ما   يجعل   مما   الطاعنة     أثبتها    التي    الضرر     عناصر 
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 السليم    الوزن      بمخالفة    الثالث     بالسبب    الحكم    على   الطاعنة     ونعت    الطاعنة،      على   الواقع    

 بالتعويض     الطاعنة     طلب   رفض    الحكم    لذلك    شرحاً   وقالت     الدفاع   بحق واإلخالل للبينات

 المنتدب    الخبير    أن    بحجة   بالمنشآت     ظهرت    التي    العيوب     عن   ع . ر   ١٦٥٠٠٠/ -  بمبلغ 

 مع   . . . . . . . . . . .   الباطن     من   للمقاول     الموكولة      عمال  األ    ضمن  كانت    التصدعات      أن    أكد  

 ومن    الباطن     من   المقاولين      أعمال     على   ضدها   المطعون     تشرف    أن    قضى   االتفاق      أن  

 بتعويض    ضدها   المطعون     بإلزام      الحكم    يقضي   أن    يوجب    كان    مما   . . . . . . . . . . .   بينهم 

عنة    لطا لعيوب     إصالح    قيمة   عن   ا لتي    ا لمبنى،     في   ظهرت    ا  محكمة   أخلت    وقد    ا

 إلى    الدعوى      إحالة     برفضها    الدفاع      في   الطاعنة     بحق   حكمها   في   المطعون     االستئناف   

 بإلزام     الحكم    طلب   إلى    الطاعنة     وانتهت     المبنى    شابت   التي    العيوب     لتقييم   هندسي   خبير 

 من   المباني     من   كالً   شامالً   ع . ر   ٥٥٠٠٠/ ـ  مبلغ   للطاعنة    ي تؤد    أن    ضدها   المطعون   

 االستئناف    محكمة   إلى    الدعوى      بإعادة      واحتياطياً      ذلك    عدا    ما   وتأييد     وتشققات     عيوب  

 بدفاعها     ذكرة  م   ضدها   المطعون     وأودعت       ، مغايرة     بهيئة   جديد    من   فيها   للفصل   مسقط 

 . . . . .بمكتب   يعمل   الذي   و   العليا    المحكمة    لدى    المقبول     المحامي     . . . . . . . . ستاذ األ    من 

 هذه   الدفاع      مذكرة     عن   تلتفت   المحكمة    أن    إال    ضدها   المطعون     وكيل    .. . . . . . مكتب وكيل

 المطعون    عن   وكيالً    ليس   المذكرة      تلك   وقع    من   أن    ذلك    صفة  ذي    غير   من   لتقديمها  

 ضدها   المطعون     وكالة     سند  يقدم    لم   ولما    ضدها   المطعون     وكيل    عن   وكيل    هو   بل   ضدها 

 ال  أم    غيره    توكيل    للوكيل    يجيز   التوكيل     ذلك    كان    إذا     ما   منه   تتبينل   األصلي    للوكيل  
 فإن   تتسع   ال   أم    بالنقض    للطعن   تتسع   األصلي    الوكيل     وكالة     كانت    إذا     ما   أيضاً    ولتتبين  

 ،قبولها    عدم    معه   يتعين   مما   صفة  يرغ   من   مقدمة    تكون    الدفاع      مذكرة     أن    ذلك    كل   مؤدى   
 أنه    فيها   خلص   الطعن    هذا    حول    بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       وأودع     

 .موضوعاً ومرفوض شكالً مقبول الطعن أن يرى
 المحكـــمة

ن    حيث  لمحكمة    إ لطعن    ضم  قررت     ا  رقم    للطعن   م ٢٠٠٣/ ١٧١  رقم    ا

 .واحد حكم فيها ليصدر لالرتباط م١٦٧/٢٠٠٣
 . . . . . .اذ ستاأل    هو   م ٢٠٠٣/ ١٦٧  رقم    الطعن    أسباب    مذكرة     عوقَّ    من   إن    وحيث  

 أودع     ستاذ األ    أن    إال    . . . . . . . بمكتب   يعمل   الذي     العليا    المحكمة    لدى    المقبول     مي المحا  

 سند  يودع     ولم    الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته   . . . . . مكتب   من   إليه    الصادرة       الوكالة      سند  فقط 
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 قبول   في   البت    بغرض    األهمية     غاية    في   إيداعه      إن    مع   . . . . . . . . . . لمكتب   الطاعنة     وكالة   

 يحق   كان    إذا     ما   التعرف     يمكننا   وحده     األول      الوكالة      ندس  ومن    أنه    ذلك    عدمه    من   الطعن  

 توكيل    حق   أي    الوكيل     تتعدى    ال   أنها    الوكالة      في   األصل    ألن    ال   أم    غيره    توكيل    للوكيل  

 كانت    إذا     ما   إلى    للتوصل   األول      الوكالة      سند  في   صراحة    ذلك    على   نص   إذا     إال    غيره  

 يكون   فالطعن    تجيزه    انت ك   فإن    ال   أم    بالنقض    الطعن    حق   األول      للوكيل    تجيز   الوكالة    

 يجوز   ال   الحق    يملك ال من ألن مقبول غير يكون الطعن فإن تجيزه ال كانت وأن مقبوالًٍ

 مرفوعاً     يكون    الطعن    هذا    فإن    ذلك    كان    ولما    يعطيه،    ال   يء الش    ففاقد    فيه   غيره    توكيل    له

 بالمصاريف      الطاعنة     إلزام      مع   شكالً  قبوله   عدم    معه   يتعين   مما   صفة  ذي    غير   من 

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ المادة إلى استناداً الكفالة ادرةومص
 تما   أسبابه    مذكرة     وإيداع       م ٢٠٠٣/ ١٧١  رقم    بالطعن    اإلجراءات         إن    وحيث  

 من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٤٢  المادة      في   المحدد     الزمني     القيد    خالل  

 الرسم    سداد    وتم    ذلك    له  يجيز   وكالة     دسن  بموجب    العليا    المحكمة    أمام     مقبول    محام  

 .الشكل حيث من مقبوالً يكون الطعن فإن قانوناً المقررين والكفالة
 المطعون    الحكم    قضاء    عدم    أوالهما      مسألتين    حول    يدور     الطعن    هذا    إن    وحيث  

 بمبلغ   والمحسوبة      العقد    في   عليها   المتفق    التأخير     غرامة     عن   مطالبها    بكامل    للطاعنة    فيه 

 عشر   ستة  بملغ   للطاعنة    الحكم    عدم    وثانيتها     عماني    ريال     ألف    خمسون  و   خمسة   قدره   

 .المباني في ظهرت التي العيوب إصالح تكلفة عن عبارة ريال وخمسمائة ألفاً
 أنه    المقرر     إن    ذلك    سديد   غير   األولى      المسألة     في   الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 أخل    إذا     التعويض     قيمة   على   مقدما    يتفقا   أن    المقاولة      قدع   لطرفي    يجوز    كان    ولئن  

 خير األ    أخل    إذا     تأخير    غرامة     فرض    على   والمقاول       العمل    رب    كاتفاق     بالتزامه      أحدهما   

 ال  الحالة     هذه    في   الدائن      وإن     عليه   المتفق    الميعاد     في   المباني     تسليم   في   بالتزامه    
 بل   ال   غاية    بتحقيق   التزام      هنا   االلتزام       ألن    مقداره      وال    الضرر     وقوع     إثبات     منه   يطلب 

 إثبات    إال    المدين     يعفى   وال    الضرر     ويفترض     نفسه   الخطأ    بشكل   التأخير     مجرد ف   عناية  

 إلثراء     منعاً   وذلك     الدائن      أصاب    الذي     الضرر     يفوق    عليه   المتفق      التعويض       مبلغ   أن  

 .القانون يقره ال الذي األمر سبب بال الدائن
 ربتقري    أخذاً     ع . ر   ٢٥٧٢٥  بمبلغ   للطاعنة    قضى   قد   فيه المطعون الحكم كان ولما

 الدليل     تقدير    في   الموضوع     لمحكمة   التقديرية      السلطة    إطار     في   إليه    أطمأن     الذي     الخبير  
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 هذا   وكان     الطاعنة     أصاب    الذي     الفعلي    الضرر     عن   التعويض     يمثل   هذا    أن    بحسبان  

 الحكم    على   لنعي ا   فإن    باألوراق        الثبات     في   أصالً   ويجد    سائغاً   الحكم    إليه    توصل   الذي   

 الدليل     تقدير    في   الموضوع     محكمة   سلطة  حول    ياًموضوع    جدالً    يضحى   السبب    بهذا  

 .األول المقام في قانون محكمة هي إذ العليا المحكمة أمام إثارته يجوز ال ما وهو
 للطاعنة    القضاء     بعدم    تتعلق   الطعن    هذا    أثارها      التي    الثانية     المسألة     إن    وحيث  

 لحكم ا   على   والنعي     بالمبنى    ظهرت    التي    العيوب     إصالح    لقاء    ع . ر   ١٦٥٠٠  بمبلغ 

 ضدها   المطعون     لتحميل   مجال    ال   أنه    ذلك    محله    غير   في   الخصوص     بهذا    فيه   المطعون   

 ال  العيوب     تلك   أن    الثابت     طالما    بالمبنى    ظهرت    التي    للعيوب    الطاعنة     تعويض    سئولية م 
 بل   معه   تعاقدت     الباطن     من   مقاول     أي    وال    ضدها   المطعون     أقامتها     التي    بالمباني     تتعلق 

 . . . . . . . . . . . . . .الطاعنة     كلفت   التي    بالمباني     ظهرت    العيوب     كتل   أن    باألوراق        الثابت     أن  

 إللزام     أنه    المقرر     من   كان    ولما    فيه   طرفاً    ضدها   المطعون     تكن   لم  مباشر بتعاقد بإنشائها

 هنالك    وليس    االلتزام       لذلك    قانوني     مصدر    هنالك    يكون    أن    البد    ما   بشيء    طرف    أي  

 سلف  كما   المطالبة     محل   ب العيو    عن   الطاعنة     بتعويض    ضدها   المطعون     إللزام      مصدر  

 والمقاول      المعماري      المهندس     هما   المقاولة      عقد   في   بالضمان     المدين     بأن    علماً   بيانه،   

 .للعقد وفقاً به قام الذي العمل حدود في كل
 العيوب    ظهرت    التي    المباني     في   المقاول      هي   تكن   لم   ضدها   المطعون     كانت    ولما  

 فإن   تصدعت    التي    المباني     صممت  التي    هي   ضدها   المطعون     أن    الطاعنة     تدع    ولم  

 فيه   المطعون     الحكم    قضاء    ويكون     أساس    بال   تكون    به   المطالب     التعويض     عن   مساءلتها   

 .القانون لصحيح وموافقاً سليماً المطالبة هذه برفض
 فإنه    أساس    على   يقوم    ال   الطعن    هذا    أن    إلى    يشير   بيانه    سلف  ما   جماع    إن    وحيث  

 إلى    استناداً     الكفالة     ومصادرة       اريف  بالمص    الطاعنة     وإلزام       موضوعاً    رفضه    يتعين 

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ المادة
 األسباب فلهذه

 غير   من   لرفعه    شكالً  قبوله   بعدم    م ٢٠٠٣/ ١٦٧  رقم    الطعن    في   : أوالً   : المحكمة    كمتح 

 رقم    الطعن    في   : ثانياً  و   ،   الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      طاعنة ال    وإلزام       صفة  ذي  

 ومصادرة      بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام       موضوعاً    ورفضه     شكالً  لهبقبو   م ٢٠٠٣/ ١٧١

 .الكفالة
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 م٣١/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لعليا    المحكمة    رئيس    نائب        ـ  ا  ا

 علي   بدالرحمن   ع   ـ  ار بشّ   محمد   صطفىم : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

  .النور حسن مصطفى ـ سيد على لحصا محمد ـ داؤد صالح
 م١٨٧/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٧ رقم قرار

)١٢( 
ـ  تفسير ( عقد ـ )تطبيق ( إسالمية شريعة ـ )فردية مؤسسة (اعتبارية شخصية  ـ

  ) بطالن ـ أعلى حد ( عوائد ـ )موضوع محكمة
 .مالكها وذمة شخصية داع مستقلة وذمة شخصية لها ليست الفردية المؤسسة -
 التي    المصادر      من   مصدراً     اإلسالمية     الشريعة     التجارة      قانون     في   شرع الم    جعل  -

 بعد   إال    يكون    ال   ذلك    أن    إال    التجارية      المسائل     في   الحكم    عند   القاضي    إليها    يلجأ 

 ال  آخر    بمعنى   المادتين      هاتين    في   عليها   المنصوص     األخرى      المصادر      ستنفاذ ا 
 ما   القاضي    يجد   لم   ا إذ    إال    أحكامها     وتطبيق    اإلسالمية     للشريعة    الرجوع      يكون  

 والقوانين       التجارة      قانون     نصوص    في   أو    النزاع      موضوع    العقد    في   يسعفه 

 .العرف في أو الصلة ذات األخرى
 العاقدين      نية   وتفهم    العقد    عبارات      تفسير   في   التامة     السلطة    الموضوع     لمحكمة  -

 عبارة    كانت    متى   عليها   رقابة     وال    ، الصحيح    وتكييفها    فيها   الواقع      حقيقة   ستنباط ال 

 .يحمله بما قولها تربر قد وكانت حصلته يالذ المعنى تحتمل العقد
 يخالف    الوزارية        بالقرارات        المحدد     القدر     للعوائد     عليه   المتفق    السعر    تجاوز    -

 قانون    من   ) ٢٤٣(   بالمادة      عمالً   ذاتها     تلقاء    من   المحكمة    تثيره    و   العام     النظام   

 ما   ن و   الخصوم     أو    العام     االدعاء       ذلك    يطلب   لم   ولو    والتجارية       المدنية     جراءات     اإل  

  .مطلقاً بطالناً باطالً يكون الوزارية بالقرارات المحددة النسبة عن زاد
 الوقائــع

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 من   مشكلة   االبتدائية       المحكمة    لدى    ٢٠٠٢/ ٢٤  رقم    الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن  

 مبلغاً   له  يؤديا     بأن    لزامهما   إب   الحكم    يطلب   ومؤسسته    الطاعن     ضد  قطبمس   قضاة    ثالثة  

 وحتى    م ٢٠٠١/ ١٠/ ١  من   عتبار  ا   شهرياً   ع . ر   ١٥٠  بواقع     والفوائد       ع.ر ١٠٠٠٠ قدره
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 مقابل    ع . ر   ١٠٠٠  ومبلغ    ع . ر   ٥٠٠٠  بمقدار     الضرر     عن   والتعويض      الكامل     السداد    

 أقرض    مكتوب    دعق   وبموجب     بأنه    لها   شرحاً   وقال     والمصاريف       المحاماة      أتعاب   

 إلى    خفضت   ع . ر   ٢٠٠  قدرها     شهرية   فائدة     مقابل    ع . ر   ١٠٠٠٠  مبلغ   الطاعن     مؤسسة 

 تضرر   العقد    لنصوص    طبقاً   بالتزامه      الوفاء      في   الطاعن     ولفشل    شهرياً   ع . ر   ١٥٠

 ،الماجستير     على   والحصول      للدارسة     بريطانيا     إلى    السفر    من   تمكنه   لعدم    ضده المطعون
 للمطعون   يؤديا     بأن    ومؤسسته    الطاعن     لزام   إب   مةالمحك    حكمت   م ٢٠٠٣/ ٥/ ٦  وبتاريخ    

ه  ئد       عماني    ريال     آالف     عشرة    ضد لفوا قع     وا  تاريخ     من   شهرياً   ع . ر   ١٥٠  بوا

 بالمصاريف      وألزمتهما      م ٢٠٠٣/ ٥/ ٦  في   الحكم    صدور    تاريخ     وحتى    م ٢٠٠١/ ١٠/ ١

 االستئناف    محكمة   لدى    الحكم    ضده   المحكوم     ستأنف ا   . طلبات    من   ذلك    عدا    ما   ورفض   

 بقبول   م ٢٠٠٣/ ١١/ ١٠  بتاريخ     قضت   والتي     م ٢٠٠٣/ ٧٧  رقم    ئناف باالست    بمسقط 

 المستأنف     وألزمت      المستأنف     الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف   

 النقض    بطريق    فيه   فطعن   ضده   المحكوم     لدي    قبوالً    الحكم    يجد   ولم    . بالمصاريف    

 وأودع      م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٦  بتاريخ   أحمد الطاهر أحمد األستاذ به قرر الذي الماثل بالطعن

 المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    الطعن    سباب أب   مذكرة     التاريخ      بذات   

 والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا  

 رفض    فيها   طلب   الميعاد     في   بدفاعه     مذكرة     ضده   المطعون     وقدم     . قانوناً     المقررين    

 فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وقدم     . عليها   الطاعن     وعقب    الطعن  

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن بقبول يالرأ
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن حيث
 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     بهما   ينعي   سببين  على   أقيم    الطعن    إن    وحيث  

لقانون      مخالفة   ل     تطبيقه   في   والخطأ     ا لتسبيب    في   قصور وا لفساد      ا  ستدالل اال    في   وا

 ٢  المادة      نص   خالف    فيه   المطعون     الحكم    إن    يقول    ذلك    بيان    وفي    الدفاع      بحق   واإلخالل     
 اإلسالمية     والشريعة      اإلسالم     الدولة دين أن على تنص والتي للدولة األساسي النظام من

 وخاصة    انات  الدي     جميع   في   المحرم     الربا     مبدأ    الحكم    أباح     بأن    وذلك     التشريع     ساس أ 

 والسنة     الكريم     القرآن      من   صريحة   بنصوص    الربا     تحرم    والتي     سالمية اإل    الشريعة   

 عرض   عند   بذلك    للسلطنة   العام     المفتى    سماحة   ىفت أ   وقد    واإلجماع       الشريفة     النبوية   
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ـ ١٤٢٢  شعبان   ٧  بتاريخ     عليه   الموضوع    لمعاملة     ساس أ و   ه  عقد   الطعن    محل   ا

 بطالناً    باطلة    شروطاً    تضمن   أو    " ستثمار ا   ةاتفاقي   "   عنوان     حمل   وإن     أصله    في   ةب مضار  

 من   بدالً    غاياتها     وتحقيق    المضاربة      شروط    بحث   فيه   المطعون     الحكم    على   وكان     . مطلقاً 

 الطرفين     بين   الموقعة     لالتفاقية     الظاهر     بالتفسير الحكم وأخذ .المحرمة الفائدة مبدأ إقرار

 وراق   األ    وبيع    بشراء     المضاربة      في   والمتمثلة     للعاقدين     الحقيقية    باإلرادة        األخذ     من   بدالً  

 نية   على   الوقوف      ودون      شهادتيهما    طرح  و   . . . . . . . . . . و   . . . . . بشهادة     وذلك     المالية   

 يستوجب    مما   الدفاع      بحق   خالل  واإل     بالقصور     الحكم    يوحم    الحقيقية    المتعاقدين      وإرادة      

 .نقضه
 المؤسسة    أن    باعتبار     فقط   الطاعن     إلى    تشير   سوف   المحكمة    هذه    إن    وحيث  

 .مالكها وذمة شخصية داع مستقلة وذمة شخصية لها يستل الفردية
 المرسوم    من   ٥و ٤  المادتين      مفاد    أن    ذلك    سديد   غير   مجمله    في   النعي    وهذا   

 الشريعة     جعل   وإن     المشرع     أن    التجارة      قانون     صدار  إب   ٢٠٠٠/ ٥٥  رقم    السلطاني   

 المسائل     في   الحكم    عند   القاضي    إليها    يلجأ   التي    المصادر      من   مصدراً     اإلسالمية   

 في   عليها   المنصوص     األخرى      المصادر      ستنفاذ ا   بعد   إال    يكون    ال   ذلك    أن    إال    تجارية  ال  

 إال   أحكامها     وتطبيق    اإلسالمية     للشريعة    الرجوع      يكون    ال   آخر    بمعنى   المادتين      هاتين  

 التجارة     قانون     نصوص    في   أو    النزاع      موضوع    العقد    في   يسعفه   ما   القاضي    يجد   لم   إذا   

 .العرف يف أو الصلة ذات األخرى والقوانين
 العقد    في   وجدتا     قد   درجة     وثاني     أول     الموضوع     محكمتا   وكانت     ذلك    كان    لما   و 

 الغراء     اإلسالمية     الشريعة     أحكام     بتطبيق   للقول    محل   فال   للنزاع     حالً   النزاع      موضوع  

 تفسير   في   التامة     السلطة    الموضوع     لمحكمة   أن    المقرر     من   إن    . النزاع      هذا    على 

 وال   ، الصحيح    وتكييفها    فيها   الواقع      حقيقة   ستنباط ال   العاقدين      نية   وتفهم    العقد    عبارات    

 تر بر   قد   وكانت     حصلته   ي الذ    المعنى    تحتمل   العقد    عبارة     كانت    متى   عليها   رقابة   
 .يحمله بما قولها

 عقد   تكييفه   على   المتنازع      المحرر     بأن    قضت   قد   درجة     ثاني    محكمة   كانت    ولما   

 ال  القرض     تفيد   المحرر     رة  عبا   أن    على   ذلك    مقيمة   شركة   عقد   وال    ستثمار ا   عقد أل   قرض  
 عقد   النزاع      موضوع    العقد    أن    يفيد   ما   يقدم    لم   الطاعن     وكان     . الشركة     وال    ستثمار اال  

 سوق  في   وبيعها    األسهم    شراء    يف   الدعوى      موضوع    المبلغ    يلغبتش   قام   قد وأنه مضاربة
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 التي    سباب األ    هذه    فإن    دليل    أي    من   وعارياً      مرسالً   دعاؤه    ا   وجاء     المالية     لألوراق       مسقط 

 ثم   ومن    عليه   المتنازع      المحرر     به   كيفت   الذي     التكييف    قانوناً     تبرر    حكمها   عليها   قامت  أ 

 أن   والمالحظ      . الخصوص     هذا    في   تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    للقول    محل   ال 

 ال  حتى   شخاص أل ا   لرغبة    التجارية      الديون      على   الفوائد      تحديد    يترك    أن    يشأ   لم   المشرع   
 وزير     يد   في   التحديد     ذلك    سلطة  جعل   بل   ربوية     فوائد     إلى    التعويضية     الفوائد      تلك   تتحول  

 الحق    للدائن     ( (   أنه    على   التجارة      قانون     من   ٨٠  المادة      في   نص   بأن    والصناعة      التجارة    

 العائد     تحديد    ويتم    تجاري     دين    أو    قرض    على   المدين     حصول    مقابل    عائد    قتضاء  ا   في 

 غرفة    مع   تفاق  باال    ناعة والص     التجارة      وزارة       تحددها     التي    الحدود      في   الطرفين     باتفاق   

 تأخر    وإذا      ومخاطره      وأغراضه      القرض     أجل    مراعاة مع عام كل عمان وصناعة تجارة

 عليه   المتفق    العائد     قتضاء  ا   في   الحق    للدائن     كان    ستحقاق اال    ميعاد    في   الوفاء      في   المدين   

 الثاني     البند    في   حددت     قد   م ١٩٩٨/ ١/ ٥  المؤرخة      االتفاقية      إن    وحيث    ) ) التأخير     مدة    عن 

 كل   بداية     في   شهرياً   عماني    ريال     ٢٠٠  قدره     مبلغ   الثاني     الطرف     يتقاضى   ( (   بأنه    منها 

 ) )السابق     البند    بموجب    لديه    المودع      المبلغ    عن   كأرباح      م ١٩٩٨/ ١/ ٥  من   عتباراً   ا   شهر

 االتفاق     فإن    ضده   للمطعون    المستحق    التعويض     لمقابل    تحديداً     يتضمن   البند    هذا    وكان   

  .العام النظام فيها يخالف ال التي الحدود في ألثاره ومرتباً صحيحاً يكون الفائدة على
 و  ٢٠٠٠/ ١٣٠  و   ٩٩/ ٩٧  و   ٩٧/ ٧٨  أرقام      الوزارية        القرارات        كانت    ولما  

 حصول   مقابل    قتضاءه   ا   للدائن     يحق   الذي     العائد     حددت    قد ١٥١/٢٠٠٢ و ١٤٣/٢٠٠١

 يجاوز    عليه   المتفق    السعر    وكان     % . ١٠  بنسبة   تجاري     دين    أو    قرض    على   المدعي   

 تثيرها    العام     بالنظام     المتعلقة    سباب األ    وكانت     الوزارية        بالقرارات        المحدد     القدر   

 والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ٢٤٣  بالمادة      عمالً   ذاتها     تلقاء    من   المحكمة  

 بالقرارات       المحددة      النسبة    عن   زاد     ما   فإن    الخصوم     أو  العام االدعاء ذلك يطلب لم ولو

 عائد    من   ضده   المطعون     ستحقاق ا   فإن    ثم   ومن      ،   مطلقاً   بطالناً    باطالً    يكون    الوزارية      

 ع. ر   ٥٣٣٣,٣٣٠  يكون    ٢٠٠٣/ ٥/ ٦  وفي    م ١٩٩٨/ ١/ ٥  من   الفترة     عن   % ١٠  بواقع   
 =  ع . ر   ١٠٠٠٠+   ع . ر   ٥٣٣٣,٣٣٠  الناتج     يكون    القرض     لمبلغ   المبلغ    هذا    وبإضافة   

 لم   والتي     الطعن    أوراق       من   المقدمة     المستندات      واقع     من   والثابت      .   ع . ر   ١٥٣٣٣,٣٣٠

 وحتى    م ١٩٩٨/ ١/ ٥  من   الفترة     خالل    سدد   قد   الطاعن     أن    ضده   المطعون     يجحدها  

 المستحق    المبلغ    إجمالي     من   المبلغ    هذا    فيخصم     ع . ر   ٨١٥٠  قدره     مبلغاً   ٢٠٠٢  كتوبر  أ 
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 ٨١٥٠–  ع . ر   ١٥٣٣٣,٣٣٠  هو   الطاعن     ذمة    في   المتبقي    المبلغ    يكون    ضده   للمطعون  

 فيتعين   النظر    هذا    خالف    قد   هفي   المطعون     الحكم    كان    ولما    .   ع . ر   ٧١٨٣,٣٣٠=   ع . ر 

 إلى    المستأنف     الحكم    بتعديل    ٢٠٠٣/ ٧٧  رقم    ئناف تساال    لموضوع    والتصدي      نقضه 

 مع   ع . ر   ٧١٨٣,٣٣٠  قدره     مبلغاً   ضده   المطعون     إلى    يؤدي     بأن    الطاعن     لزام   إب   القضاء   

 عمالً   الكفالة     نصف   ومصادرة       الدرجات       كل   عن   مناصفة   بالمصاريف      الطرفين     إلزام    

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١و١٨٥ بالمادتين
 األسباب فلهذه

 المطعون    الحكم    بنقض   والحكم     وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 المستأنف     االبتدائي       الحكم    بتعديل    ٢٠٠٣/ ٧٧  رقم    االستئناف     لموضوع    والتصدي      فيه 

 ٧١٨٣,٣٣٠  ه قدر    مبلغاً   ضده   المستأنف     إلى    يؤدي     بأن    المستأنف     لزام   إب   القضاء     إلى  

 .الكفالة نصف ومصادرة الدرجات كل عن مناصفة بالمصاريف الطرفين إلزامو ع.ر
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 م٣١/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب      ـ  ا لعليا    ا  ا

 علي   بدالرحمن   ع   ـ  ار بشّ   محمد   مصطفى : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

  .ورالن حسن مصطفى ـ سيد على صالح محمد ـ داؤد صالح
 م١٨٨/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٨ رقم قرار

)١٣( 
ـ  ( إثبـات   ـ  )أركان ( تقصيرية مسؤولية عقديةـ مسؤولية ـ  مـؤجر  عبءـ   ـ

  )  مستأجر
 وجزاءها       منشأها    فاألولى      التقصيرية     المسؤولية      تقابل    ةالعقدي     المسؤولية      إن   -

 كمصدر   المشروع      غير   العمل    وجزاءها       منشأها    والثانية      ، لاللتزام      مصدر ك   العقد  

 .أيضاً لاللتزام
 قاسم   بينهما   أي    ثالثة    التقصيرية     المسؤولية      كأركان      العقدية     المسؤولية      أركان      -

 الخطأ    بين   ما   السببية    عالقة    ) ٣( و   الضرر     ) ٢( و   الخطأ،     ) ١(   أعظم،     مشترك  

 هذه   في   بصددها     تحدد    التي    يةوالمسؤول       . تتعددان      والمسؤوليتان        . والضرر    

 المدعي   (   ضده   والمطعون      ) المدعي   (   الطاعن     بين   الموقع     العقد    منشأها    الخصومة   

 إقامة     إلى    تحتاج    فهي   . تلقائياً    أو    مفترضاً   أمراً     ليست   المسؤولية      وهذه     ، ) عليه 

 .تغيرها على الدليل
 ابأص   الذي     الضرر     أو    التلف    أن    على   الدليل     إقامة     عبء    المؤجر     كاهل    على   يقع   -

لعين   لها ا   عن   ناشئ   غير   المؤجرة      ا  تفترض   وحينئذ    مألوفاً،      ستعماالً ا   ستعما

 إذا    إال    المسؤولية      عنه   ترتفع    وال    الضرر،      أو    التلف    هذا    عن   المستأجر     مسؤولية   

 الضرر    أو    التلف    أن    أو    ، يء الش    ستعمال ا   في   المعتاد     الرجل     عناية    بذل    أنه    أثبت  

 .عنه أجنبي سبب إلى راجع
 الوقائــع

ئع   ا   تتلخص  قا لجوهرية      لو ئر   من   يبين   فيما   ا وراق       سا لطعن    ملف   أ  أن   ا

 الدائرة      أمام     م ٢٠٠٢/ ٩٣  -: رقم    اإلبتدائية       الدعوى      أقام     قد   كان    . . . . . . . . . . . . . الطاعن   

 باقي    . . . . . . . ضده   المطعون     مواجهة     في   م ٢٠٠٢/ ٥/ ٢٠  بتاريخ     بصاللة    التجارية    

 ريال    ٤٥٠٠  مبلغ   ةالبالغ     اإليجار      مستحقات    له  يؤدي     بأن    بإلزامه      له  الحكم    يطالب  
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 أيضاً    إلزامه      مع   م ٢٠٠٢/ ٧/ ٣١  نهاية    حتى   المستحقة    والهاتف      الكهرباء      فواتير     وقيمة  

 وتم    م ١٩٩٩/ ٨/ ١  من   يبدأ    إيجار     عقد   وبموجب     أنه    لذلك    بياناً    وقال     . الصيانة     بأعمال   

 من   المكون     الطاعن     منزل    ضده   المطعون     ستأجر ا   م ٢٠٠٠/ ٨/ ١ في أخرى لمدة تجديده

 تدفع    ريال     ألف    ) ٦٠٠٠(   مبلغ   نظير   خاصة   كمدرسة    ستخدامه  ا   بغرض    طوابق     ثالثة  

 بأن   مالحظات     إشارة     وتحت    العقد    من   ) ١٤(   البند    في   ورد     وقد    سنة،   كل   أول     في   مقدماً  

 ثالثة    مدة    قبل   العقد    إنهاء     في   رغبته    اآلخر     الطرفين     أحد    يخطر   لم   ما   تلقائياً    يتجدد    العقد  

 بوجوب    ضده   المطعون     الطاعن     أخطر    دوق    . السارية      المدة     نتهاء  ا   من   األقل     على   أشهر 

 فواتير     سداد    إلى    باإلضافة     م ٢٠٠٢/ ٧/ ٣١  في   العقد    نهاية    اإليجار      من   المتأخرات       دفع  

 المطعون    أن    إال    عليها   كان    التي    الحالة     إلى    إلعادته      المنزل     وصيانة    والكهرباء       الماء   

 م٢٠٠٣/ ٦/ ٣٠  بتاريخ   و   ، تلك   دعواه      رفع    إلى    بالطاعن     حدي    امم   ذلك    تجاهل    ضده 
 إلى    يؤدي     بأن    ضده   المطعون     بإلزام      بصاللة    التجارية      الدائرة       االبتدائية       المحكمة    ضتق 

 يقبل   لمف   ، طلبات    من   ذلك    علي   زاد     ما   ورفض     ،   ريال     ٢٠٠٣,٥٩٢  مبلغ   الطاعن   

 والتي     بصاللة،     التجارية      الدائرة       االستئناف     محكمة   أمام     ستأنفه اف   القضاء     بهذا    الطاعن   

 بتعديل    الموضوع     وفي    شكالً،   االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٣/ ١١/ ٨  بتاريخ     له  تصدت  

 مبلغ   المستأنف     إلى    يؤدي     بأن    ضده   المستأنف     بإلزام      القضاء     إلى    المستأنف     الحكم  

 امأم    بالنقض    فيه   فطعن   الطاعن     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    بجز   لم و   ، ريال     ٢١٥٠,٢٠٣

 به   ينعي   واحد     سبب  علي   بالنقض    الطعن    أقيم    ولقد    ، الماثل     بالطعن    العليا    المحكمة  

 في   والفساد      وتأويله،        القانون      تطبيق   في   بالخطأ    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن   

 ضده  المطعون     إلزام      رفض    فيه   المطعون     الحكم    أن    أولهما     وجهين    من   وذلك     االستدالل    

 العقد    من   ) ٦(   البند    على   تأسيساً   بالمنزل     لحقت   التي    األضرار      إصالح    بمصروفات    

 تحول   التي    الجوهرية      للعيوب    لضرورية    ا   للترميمات     المؤجر     تحمل   عن   تتحدث    الذي   

 سؤ  عن   الناتجة     التلفيات     إصالح    وضوح    بينما   المؤجرة،       بالعين    المستأجر     نتفاع  ا   دون   

 ،المذكور      العقد    من   ) ٨(   للبند   وفقاً    )   ضده   المطعون     (   المستأجر     بها   فيلزم    االستعمال   
 الستفاءه    شكالً  الطعن    قبول    إلى    فيها   خلص   التي    الرأي      مذكرة     العام     االدعاء       أودع    و 

 .برفضه الموضوع وفي قانوناً، المقررة الشكلية أوضاعه سائر
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 ةـــحكمالم
 التجارية      الدائرة       ستئناف اال    محكمة   من   صدر   قد   فيه   المطعون     الحكم    ن إ   حيث 

 بتاريخ     الحكم    هذا    على   بالنقض    بالطعن    التقرير     وتم    م،  ٢٠٠٣/ ١١/ ٨  بتاريخ     بصاللة  

ريخ      وبذات      م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٦ لتا ودعت      ا ألسباب     مذكرة     أ  من   عليها   موقعاً    ا

 يفيد   ما   وقدم     الطاعن،      عن   وكيالً    بصفته   العليا    المحكمة    لدي    المقيد    . . . . . . . . . . . المحامي   

 بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً،      المقررتين      والكفالة      للرسوم    وسداده      وكالته   

 ٢٤٢  المادة      في   الوارد       الزمني     القيد    خالل    تم   ذلك    كل   عليها،    الرد     يشأ   ولم    الطعن  

 .شكالً مقبول فهو والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٠٤ المادة مع مقروءة
 في   الخطأ    المتمثل    الواحد      بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 نعي   الحكم    هذا    صدر   في   الوارد       بالتفصيل    ستدالل  اال    في   والفساد      وتأويله  القانون تطبيق

 تقابل    ةالعقدي     المسؤولية      بأن    عليه   ومردود       فيه   ن المطعو    الحكم    من   محالً   يصادف     ال 

 والثانية      ، لاللتزام      كمصدر    العقد    وجزاءها       منشأها    فاألولى      التقصيرية     المسؤولية    

 المسؤولية      وأركان       . أيضاً    لاللتزام      كمصدر    المشروع      غير   العمل    وجزاءها       منشأها  

 )١(   ظم، أع    مشترك    قاسم   بينهما   أي    ثالثة    التقصيرية     المسؤولية      كأركان      العقدية   
 والمسؤوليتان       . والضرر      الخطأ    بين   ما   السببية    عالقة    ) ٣( و   الضرر     ) ٢( و   الخطأ،   

 بين   الموقع    العقد منشأها الخصومة هذه في بصددها تحدد التي والمسؤولية .تتعددان

 أمراً    ليست   المسؤولية      وهذه     ، ) عليه   المدعي   (   ضده   والمطعون      ) المدعي   (   الطاعن   

 كاهل    على   ويقع    تغيرها،     على   الدليل     إقامة     إلى    تحتاج    فهي   . تلقائياً    أو    مفترضاً 

 العين    أصاب    الذي     الضرر     أو    التلف    أن    يمكن   الدليل     إقامة     عبء    ) الطاعن   (   المؤجر   

 وحينئذ    مألوفاً،      ستعماالً ا   ستعمالها ا   عن   ناشئ   غير   الدعوى      وموضوع     المؤجرة    

 ترتفع    وال    الضرر،      أو    التلف    هذا    عن   ) ضده   المطعون   (   المستأجر     مسؤولية     تفترض  

 أن   أو    ، يء الش    ستعمال ا   في   المعتاد     الرجل     عناية    بذل    أنه    أثبت    إذا     إال    المسؤولية      نهع 

 .عنه أجنبي سبب إلى راجع الضرر أو التلف
 ةالمؤجر     العين    ستعمال ا   أساء    ضده   المطعون     أن    علي   الطاعن     ادعاء      إن    وحيث  

 قوالً   جاء    ابينهم   المبرم     العقد    من   ) ٨( للبند   وفقاً    العقدية     المسؤولية      نطاق    في   يدخله     مما 

 ستعمالا   سؤ  سببه  به   المدعي     الضرر     أن    بثبوت    يقطع   الذي     الدليل     من   خال   مرسالً 

 للمسؤولية     الثالثة     األركان       فترتبط    الدعوى،       وموضوع     المؤجر     للعقار    ضده   المطعون   
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 فال   ة مفقود    الحلقة    هذه    ظلت   وطالما     بينهما،    السببية    وعالقة     والضرر      الخطأ    العقدية   

 .ضده ونالمطع مساءلة إلى مجال
 قد   الخصوص     هذا    في   االبتدائي       للحكم   والمؤيد      فيه   المطعون     الحكم      إن    وحيث  

 االستعمال    سؤ  عن   الناجمة     األضرار      عن   ضده   المطعون     لمسؤولية     إثبات     دليل    من   خال 

 ثم   ومن    القانون،       صحيح  صادف    قد   يكون    فيه   المطعون     الحكم    فإن    المؤجرة،       للعين 

 مصادرة     عن   فضالً   بالمصروفات       نالطاع     وتحميل    موضوعاً    الطعن    رفض    تعين 

 .والتجارية المدنية جراءاتاإل قانون من ٢٦١ للمادة وفقاً الكفالة
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا ،   ا م   إ و   موضوعاً    ورفضه     شكالً لطاعن     لزا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصروفات
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 م٣١/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب      ـ  ا لعليا    ا   ا

 علي   عبدالرحمن      ـ  ار بشّ   محمد   مصطفى : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .النور حسن مصطفى ـ أحمد سيـد صالح محمد ـ صالح
 م١٩١/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٢٠ رقم قرار

)١٤( 
  )تنازل ـ شروط (جائزة

 بسحب   وقيامه     ،   السحب    إجراء      طريقة    على   الجائزة      ق باستحقا   المدعي     موافقة    -

 بعدم   ضمناً  رتضى  ا   هو   دام     ما   األولى      بالجائزة      الفائز     يجعله    فال     ، األول      الكوبون    

 إجراء     تمام    بعد   له  وليس    التصاعدي      بالطريق     القرعة     إجراء      على   هعتراض  ا 

 .به أرتضى ما يناقض أن القرعة
 الوقائــــع

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 بمسقط   اإلبتدائية       المحكمة    لدى    ) ٢٠٠٢/ ٨٢٩(   رقم    الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن  

 قدرة    مبلغاً   له  يؤدي     بأن    بإلزامه      الحكم    يطلب   الطاعن     مواجهة     في   التجارية      الدائرة     

 خالل   ام ق   بالعامرات       .... . . . . . . . . مالك بأن لها شرحاً وقال والمصاريف ع.ر )٣٠٠٠(

 وتضمن    منتجاتها    لتسويق    دعائي     عالن  إب   م ٢٠٠٢/ ٤/ ٥  إلى    م ٢٠٠١/ ١٢/ ٥  من   الفترة   

 ثالثة    بقيمة   شراء    كل   عند   كوبون     على   الحصول     طريق    عن   جائزة     عرض    اإلعالن      هذا

 هيونداي     سيارة    ىول  األ    الجائزة      وكانت     "   وأربح      أشتري    "   عرض    خالل    من   رياالت    

 وفي    ) ١٤٥٥(   رقم    الكوبون      على   وحصل    بالتسوق     ضده   المطعون     قام    ولقد    ) أكسنت  ( 

 وكان    ولى  األ    بالجائزة      الفائز     الكوبون      عن   اإلعالن      تم   الجمهور     وأمام      السحب    تاريخ   

 بالجائزة     ه لفوز    الجمهور     قبل   من   التهنئة    وتم    ) ١٤٥٥(   رقم    ضده   المطعون     كوبون   

 بحيث   هعكس   تم   الوضع    أن    بحجة   الجائزة      هتسليم   الطاعن     برفض    فوجئ    أنه    إال    األولى    

 ولما    ، حائط    ساعة   هي   له  المستحقة    الجائزة      وأن     األخير     الكوبون      صاحب   بالسيارة      فاز  

 قبول   بمجرد    أثرة     ويرتب     المنفردة      باإلرادة        تقوم    التي    العقود     من   بالجائزة      الوعد     كان  

 )٣٦٣٥(   تبلغ   المعروضة     السيارة      قيمة   وكانت     بالجائزة      والفوز      للعرض    اآلخر     الطرف   
 الجوائز      ترتيب    بأن    الدعوى      على   الطاعن     جاب  أ   . السابق     بطلبه   الدعوى      قام  أف ،   ع . ر 
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 المقصود    وليس    المقدمة     الجوائز      قيمة   أساس    على   تم   الصادر      اإلعالن      حسب   المقدمة   

 عادة    الجمهور     أمام     السحب    أن    ودولياً      محلياً   المعروف      ومن    السحب    عملية   الترتيب     من 

 تتبعه   الذي     هو   وب األسل    ه وهذ    فاألعلى     األعلى     ثم   األقل     القيمة    ذات    جائزة على يكون ما

 ووزارة       مسقط   بلدية    أشراف     تحت   السحب    عملية   تمت   وقد    التجارية      المراكز      كل 

 التصاعدي     السحب    أساس    على   الجمهور     من   كبـير   عدد    وبحضور     والصناعة      التجارة    

 برفض    اإلبتدائية       المحكمة    حكمت   م ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٢  وبتاريخ      ، األعلى     إلى    األسفل    من 

 محكمة   لدى    الحكم    هذا    ضده   المطعون     أستأنف    بالمصاريف،       رافعها     وتحميل    الدعوى    

ال   ف ا ال    بمسقط   ستئنا ف با قم    ستئنا ١  ر ٣ ٢/ ٣ ٠ ٠ لتي     م ٣ ا يخ     قضت   و ر  بتا

 يؤدي    بأن    الطاعن     بإلزام      جديد    من   والقضاء      المستأنف     الحكم    بإلغاء     م ٢٠٠٣/ ١١/ ١٠

 وإلزامه       بـوحه    المر    السيارة      ثمن   ع . ر   ) ٣٦٠٠(   ه وقدر     مبلغاً   ضده   للمطعون  

 بالطعن    النقض    بطريق      فيه   فطعن   الطاعن     لدى    قبوالً    الحكم    ذا ه   يجد   ولم    بالمصاريف    

 التاريخ      بذات     ودع   أ و   م ٢٠٠٣/ ٢/ ١٧  بتاريخ     الفاضل    . . . . . . األستاذ     به   قرر    الذي     الماثل   

 عن   نيابةً    العليا    المحكمة    لدى    المقبول   .........ستاذاأل من موقعة الطعن بأسباب مذكرة

 قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    فيدي   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن   

 الطعن    رفض    فيها   طلب   بمذكرة     عليها   رد    و   الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     وتم  

  يأ الر    فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       وقدم     الطاعن     عليها   وعقب  

 .فيه المطعون الحكم بنقض الموضوع وفي شكالً الطعن بقبول
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعة استوفى الطعن إن يثح
 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     به   ينعي   واحد     سبب  على أقيم الطعن إن وحيث

 حاصل   وجهين    من   ستدالل  اال    في   والفساد      وتأويله       هتطبيق   في   والخطأ     القانون      مخالفة  

 درجة     أول     محكمة   أمام     أقر    الطاعن     أن    إلى    أشار    فيه   المطعون     الحكم    أن    األول      الوجه   

 الحكم    بحيثيات    القول     لهذا    أثر    وال    السحب    يوم    نفس   في   ١٦  رقم    الجائزة      ضافة إب 

 الزيادة      هذه    حظيت   وقد    الجوائز      عدد    بزيادة      الطاعنة     إقرار      وتم    الكيفية    بهذه    بتدائي   اال  

 الطاعن     تحميل   األنصاف      من   وليس    مسقط   وبلدية     والصناعة      التجارة      وزارة       بموافقة   

 بأن   والصناعة      التجارة      وزارة       مندوب     قاله    ما   ظةمالح    مع   الزيادة       هذه    لية و ؤمس   وحدة   

 بتوقيع    هورة  مالم    والمستندات       نقاصها إ   المحظور     إذ    الجوائز      عدد    زيادة      من   بأس    ال 
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 على   واألشراف       تنظيم   بها   المناط     الجهة    وهي    والصناعة      التجارة      وزارة       مندوب   

 عشر   ثانية وال     الثالثة     للمادتين     الطاعن     مخالفة    عدم    على   قاطع    دليل    الترويجية      العروض    

 وإعالن     الترويجية      العروض      بتنظيم   الخاص     ) ٩٥/ ٢٠٨(   رقم    الوزاري        القرار      من 

 الترتيب     بنفس   سيجري   السحب    ان    بالضرورة       يعني   ال   وترتيبها     الجوائز      لعدد    الطاعن   

 المعلن    الترويجي      العرض     في   عليها   المتنافس     الجوائز      وبيان     عرض    هو   المقصود     إذ  

 أجرى    التي    الكيفية    عن   النظر    يقطع   أنة    من   فيه   المطعون     الحكم    إليه    توصل   وما    عنه،  

 هو   ــ  الهيونداي       السيارة      األولى      للجائزة     المستحق    فأن    الجوائز      ترتيب    أو    السحب    بها 

 وان    ذلك    التناقض     من   يخلو   ال   ) ١٤٥٥(   الرقم     صاحب   ـ  ضده   المطعون     المستأنف   

 ويصرف    التصاعدية      الطريقة     وهي    السحب    بها   أجرى     التي    الكيفية    أقرت     وقد    المحكمة  

 المطعون    فأن    جائزة     عشرة    ست  أو    عشرة    خمس   كانت    سواء    الجوائز      عدد    عن   النظر  

 وال   بالسيارة      يفوز    أن    يمكن   وال    حائط    بساعة    فائزاً     يكون    أوالً     كوبونه     سحب  وقد    ضده 

 بشأن   الطاعن     من   المقدم     العرض     ان    من   فيه   المطعون     الحكم    إليه    توصل   لما   وجه  

 الجهات    كانت    طالما    عليها   السحب    سيجرى   الذي    السحب بترتيب وعداً يتضمن الجوائز

 ذلك    كل   . الطاعن     مسؤولية     ينفي   مما   السحب    ألجراء      مغايرة     طريقة    أقرت     قد   المختصة  

 .هنقض يوجب مما الحكم يعيب
 المشار    ٩٥/ ٢٠٨  رقم    الوزاري        القرار أن ذلك سديد الوجه بهذا النعي إن حيثو

 مدير    من   الصادر      المستند    من   نبيال    ان وك    ةالقرع     هذه    إجراء      كيفية   يحدد    لم   أنفاً    إليه  

 المحدد    التاريخ      في   تم   قد   السحب    أن    والصناعة      التجارة      بوزارة       المستهلك    حماية    دائرة    

 إلى    أسفل   من   التصاعدي      السحب    بطريقة    مسقط   بلدية    وممثل    الوزارة        مندوب     بحضور  

 ولى  األ    الجائزة      تكون    إن    على   على أل اف   فاألعلى     قلها أب   الجوائز      قائمة    سفلأ   من   أي    أعلى  

 مندوب    وموافقة      الطاعن     طلب   على   بناء    وذلك     السحب    أخر    في   الهيونداي       السيارة      وهي  

 ودون     بذلك    ضده   المطعون     ومنهم    الحضور     إخطار     وبعد    مسقط   بلدية    وممثل    الوزارة      

 ساحب   ضده   المطعون     وكان     السحب    إجراء      طريقة    على   الحضور     من   أي    عتراض   ا 

 ضمناً  رتضى  ا   هو   دام     ما   األولى      بالجائزة      ئز الفا    هو   يكون    أن    يمكن   فال   األول      الكوبون    

 إجراء     تمام    بعد   له  وليس    التصاعدي      بالطريق     القرعة     إجراء      على   هعتراض  ا   بعدم  

 النقال    الهاتف     جائزة     ضافة إ   ذلك    من   يغير   وال    . به   أرتضى     ما   يناقض    أن    القرعة   

 يف   القرعة     نتيجة   من   تغير   ال   اإلضافة     هذه    ألن    القرعة     إجراء      وقت    المعلنة    للجوائز   
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 الوزاري       القرار      من   ) ١٤(   المادة      في   عليها   المنصوص     العقوبة     سوى   ترتب    وال    شيء 

 .القرار لهذا مخالفة تشكل أنها فرض على ٢٠٨/٩٥ رقم
 بقيمة   ضده   للمطعون    وقضى    النظر    هذا    خالف    قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 صديوالت     بالمصروفات       ضده   المطعون     وإلزام       به   قضى   فيما   نقضه   يتعين   السيارة    

 بتدائي   اال    الحكم    وتأييد     برفضه    والقضاء      م ٢٠٠٣/ ١٣٣  رقم    ستئناف اال    لموضوع  

 للطاعن    الكفالة     وبرد     التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف      المستأنف     وإلزام       المستأنف   

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٤٧ بالمادة عمالً
 باألسبا فلهذه

 ضده  المطعون     إلزام    و     عاً موضو   ونقضه    شكالً  الطعن    بقبول      المحكمة    حكمت 

 برفضه    والقضاء      ٢٠٠٣/ ١٣٣  رقم    ستئناف اال    لموضوع    والتصدي      بالمصروفات     

 ورد    التقاضي    درجتي     عن   بالمصروفات       نف أالمست    وألزمت      المستأنف     الحكم    وتأييد   

 .للطاعن الكفالة
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 م٣١/٣/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب      ـ  ا لعليا    ا   ا

 علي   عبدالرحمن      ـ  ار بشّ   محمد   مصطفى   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .أحمد محمد الطريفي محمد ـ أحمد سيد علي صالح محمد ـ داود صالح
 م١٨٢/٢٠٠٣ مرق الطعن في ٢٢ رقم قرار

)١٥( 
  )شروط ـ ميعاد (طعن

 واالستثناء     الحكم    لصدور     التالي     اليوم     من   وماً ي   أربعون      هو   بالنقض    الطعن    ميعاد   -

 توفر    إذا     بالحكم    عليه   المحكوم     إلعالن     التالي     اليوم     من   الميعاد     هذا    يسري    أن    هو 

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   )   ٢٠٤  ( المادة      في   الموضحة    الثالثة     الشروط      أحد  

 جميع   في   الحضور     عن   تخلف   قد   عليه   المحكوم     يكون    أن    إما    وهي    والتجارية     

 المحكوم    يكون    أن    أو    بدفاعه     مذكرة     يقدم    ولم    الدعوى      لنظر   المحددة      لجلسات  ا 

 لتعجيل   التالية     الجلسات     جميع   في   مذكرة     تقديم    وعن    الحضور     عن   تخلف   قد   عليه 

 أثناء    حدث    قد   يكون    أن    أو    األسباب     من   سبب  ألي    فيها   السير    وقف    بعد   الدعوى    

 من   اختصام     دون     الحكم    وصدر    الخصومة     انقطاع     أسباب    من   سبب  الدعوى      سير

 .صفته زالت أو للخصومة أهليته فقد أو توفى الذي الخصم مقام يقوم
 عـــــالوقائ

 أول    محكمة   لدى    دعوى     ابتداء      أقامت     ضدها   المطعون     أن    في     الوقائع      تتحصل 

 والفوائد       ع . ر   ٨٠٩٢,٧٢٢  مبلغ   إليها    تؤدي     أن    الطاعنة     بإلزام      الحكم    بطلب   درجة   

 زودت     أنها    لذلك    بياناً    وقالت     السداد      كامل    وحتى    وى الدع     تسجيل   تاريخ     من   % ٦  بواقع   

 منها   صادرة     شراء    أوامر      بموجب    ومكسرات      غذائية     بمواد     ) الطاعنة   (   عليها   المدعى   

 ع. ر   ٤٢٦٢  مبلغ   إلى    المديونية      ووصلت    شراء    فواتير     لذلك    تبعاً   المدعية     وحررت    
 فقط     عليها   وأقرت      ، صرف   بغير   ارتدت      أنها    إال    شيكات   عليها   المدعى     بها   حررت   

 فأصدرت    ، أخرى     بمعاملة    تتعلق  المحررة يكاتالش أن وأضافت ع.ر ٩٢٠,٧٥٠ بمبلغ

 أن   ) الطاعنة   (   عليها   المدعى     بإلزام      قضى   حكماً   خبراء     ثالثة    ندبت    أن    وبعد    المحكمة  

 بالمصاريف      إلزامها      مع   ع . ر   ٢٤٣٨,٨١٧  مبلغ   ) ضدها   المطعون   (   للمدعية    تؤدي   

لمناسبة   ا    يلق   لمف   ، ا لحكم    هذ لمطعون     ى لد   قبوالً    ا  بطريق    فيه   طعنت   فقد   ضدها   ا
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 بقبول   م ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٠  بتاريخ     قضت   والتي     بمسقط   االستئناف     محكمة   لدى    االستئناف   

 به   المحكوم     المبلغ    برفع    وذلك     المستأنف     الحكم    بتعديل    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف   

 قبول   وبعدم     الدرجتين      عن   بالمصاريف      ضدها   المستأنف     وإلزام       ع . ر   ٥٤٦٧,٨٢٩  إلى  

 فقد   الطاعنة     لدى    قبوالً    األخير     الحكم    يلق   لم و   ، . القانونية      بالفائدة      المتعلق    غفلالم    طلبال  

لنقض    بطريق    فيه   طعنت  لطعن    ا لماثل     با لذي     ا  ٢٠٠٣/ ١٢/ ٧  بتاريخ     به   قرر    ا

 مذكرة    التاريخ      بذات     وأودع       . . . . . . . . . . . . . . . بمكتب   يعمل   الذي     . . . . . . . . . . . . . . الفاضل  

 وأبرز     العليا    المحكمة    أمام     المقبول     المحامي     . . . . . . األستاذ     من   موقعة    الطعن    بأسباب  

 المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     بالنقض    الطعن    حق   له  يجيز   وكالة     سند

 األول     بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     نعت   سببين  على   الطعن    بنى   وقد قانوناً

 على   شكالً  االستئناف     بقبول    قضى   الحكم    إن    لذلك    بياناً    وقالت     القانون      تطبيق   في   بالخطأ  

 التسبيب    في   بالقصور     الثاني     بالسبب    الحكم    على   ونعت    الميعاد     بعد   تم   أنه    من   الرغم   

 انتدبته     الذي     الخبير    بتقرير    يأخذ    لم   الحكم    أن    لذلك    شرحاً   وقالت     االستدالل      في   والفساد    

 ما   رغم    درجة     أول     محكمة   أمام     مقدمة    خبرة    بتقارير     أخذ    بل   فيها   المطعون     المحكمة  

بها  نتهت     عيوب    من   شا لطاعنة     وا لحكم    طلب   إلى    ا لحكم    بنقض   ا لمطعون     ا  ،فيه   ا
 المحامي     . . . . . األستاذ     القانوني      وكيلها    من   دفاع     مذكرة     ضدها   المطعون     وأودعت     

 انه    إلى    ناداً  است   الطعن    برفض    الحكم    طلب   إلى    فيها   انتهت    العليا    المحكمة    لدى    المقبول   

 حول   بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       أودع      كما   ، أساس    على   يقوم    ال 

  .موضوعاً ومرفوض شكالً مقبول الطعن أن يرى انه إلى فيها خلص الطعن
 لمحكمــةا

 ـ: على   تنص   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   )   ٢٤٢(   المادة      إن    حيث 
 هذا   من   ٢٠٤  المادة      لحكم   وفقاً    تبدأ    يوماً    أربعون      العليا    المحكمة    أمام     الطعن    ميعاد  " 

 لتاريخ     التالي     اليوم     من   الحكم    في   الطعن    ميعاد    يبدأ    " على   ٢٠٤  المادة      وتنص    " القانون    

 لتاريخ     التالي     اليوم     من   الميعاد     هذا    ويبدأ     . ذلك    خالف    على   القانون      ينص   لم   ما   صدوره   

 الجلسات    جميع   في   الحضور     عن   تخلف   قد   يكون    الذي     عليه   للمحكوم    الحكم    إعالن   

 عن   عليه   المحكوم     تخلف   إذا     وكذلك     بدفاعه،      مذكرة     يقدم    ولم    الدعوى      لنظر   المحددة    

 سيرها   وقف    بعد   الدعوى      لتعجيل   التالية     الجلسات     جميع   في   مذكرة     تقديم    وعن    الحضور 

 حدث   إذا     الحكم    إعالن     لتاريخ     التالي     اليوم     من   الميعاد     ويبدأ     األسباب     من   سبب  ألي  
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 الخصم    مقام    يقوم    نم   اختصام     دون     الحكم    وصدر    الخصومة     انقطاع     أسباب    من   سبب

 األصل    أن    النصين    هذين    ومؤدى      . . "   صفته  زالت     أو    للخصومة    أهليته    فقد   أو توفى الذي

 واالستثناء     الحكم    لصدور     التالي     اليوم     من   يوماً    أربعون      هو   بالنقض    الطعن    ميعاد    أن  

 أحد    توفر    إذا     بالحكم    عليه   المحكوم     إلعالن     التالي     اليوم     من   الميعاد     هذا    يسري    أن    هو 

 والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٠٤  المادة      في   الموضحة    الثالثة     الشروط    

 المحددة     الجلسات     جميع   في   الحضور     عن   تخلف   قد   عليه   المحكوم     يكون    أن    إما    وهي  

 عن   تخلف   قد   عليه   المحكوم     يكون    أن    أو    بدفاعه     مذكرة     يقدم    ولم    الدعوى      لنظر 

 وقف    بعد   الدعوى      تعجيلل   التالية     الجلسات     جميع   في   مذكرة     تقديم    وعن    الحضور   

 من   سبب  الدعوى      سير  أثناء     حدث    قد   يكون    أن    أو    األسباب     من   سبب  ألي    فيها   السير  

 الذي    الخصم    مقام    يقوم    من   اختصام     دون     الحكم    وصدر    الخصومة     انقطاع     أسباب  

  .صفته زالت أو للخصومة أهليته فقد أو توفى
 الطاعنة     أن    تضحي   فإنه    بيانه    سلف  ما   ضوء   في   الحال     لصورة     بالنظر    كان    ولما  

 حضرت   بل   بدفاعها     مذكرة     وقدمت     االستئناف     محكمة   أمام     جلسات    عدة    حضرت  

 الدعوى     توقف    ولم    للحكم   الدعوى      فيها   وحجزت     المرافعات       فيها   اكتملت    التي    الجلسة  

 اعتباراً     الطاعنة     بحق   سارياً    الطعن    ميعاد    فيكون    فيها   الخصومة     تنقطع   ولم    سبب  ألي  

 .فيه المطعون مالحك لصدور التالي اليوم من
 الميعاد    إليه    يمتد   يوم    أخر    فإن    م ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٠  بتاريخ     صادراً     الحكم    كان    ولما  

 أن   ذلك    مؤدى     فإن    رسمية   عطلة   اليوم     ذلك    صادف    ولما    م ٢٠٠٣/ ١١/ ٢٩  يوم    هو 

 اإلجراءات        قانون     من   ١٩  المادة      تنص   حسبما   بعده    عمل   يوم    أول     إلى    يمتد   الميعاد   

 أول    بحسبانه    م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١  يوم    إلى    للطاعنة    مفتوحاً    الميعاد     فيكون    والتجارية       المدنية   

 وسداد    الطعن    صحيفة  إيداع      محضر   من   يبين   وإذ     أقصى    كحد   العطلة    بعد   عمل   يوم  

 يكون   الطعن    فإن    م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٧  بتاريخ     تم   بالطعن    التقرير     أن    والكفالة      الرسوم   

 تلقاء   من   بذلك    المحكمة    وتقضي    شكالً  قبوله   عدم    معه   يتعين   مما   الميعاد     بعد   مرفوعاً   

  .العام بالنظام تتعلق الطعون في المواعيد مسألة ألن نفسها
 ومصادرة      بالمصاريف      الطاعنة     إلزام      يتعين   فإنه    مقبول    غير   الطعن    ن إ   وحيث  

  .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ المادة إلى استناداً الكفالة
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 األسباب فلهذه
 الطاعنة     وإلزام       الميعاد،      بعد   فعه لر   شكالً  الطعن    قبول    بعدم    المحكمة    كمتح 

  .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢١/٤/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا   ا

 القرشي    إدريس      ـ  النور     حسن   مصطفى : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .الغفار عبد الرحمن عبد محمد ـ المنا ميرغني محمد ـ علي
 م١٠/٢٠٠٤و م٦/٢٠٠٤ يرقـم ننيالطع في ٢٤ رقم قرار

)١٦( 
ـ  حـق  (تحفظـي  حجز ـ )أثر ـ مفاوضات ( عقد ـ  ) موكل ـ أتعاب (محامي  ـ

  ) موضوع محكمة ـ تقدير ـ نية سوء ـ تعويض ـ مسؤولية
 من   األتعاب      هذه    تسترد    وال    المدعي     من   االتفاقية      أتعابه     المدعي     محامي    يستحق  -

 تقدرها     الموضوع     لمحكمة   متروك     تقديرها     أمر    وإنما     تلقائية    بصورة     الخصم  

 ستغرقته ا   وما    المحامي     بذله   الذي     والجهد     وقيمتها    الدعوى      أهمية    إلى    بالنظر  

 المحامي     جهد   بسبب   مباشرة    منفعة   من   الموكل     على   عاد    وما    وقت    من   الدعوى    

 لم   ألنه    ومحامية     الموكل     بين   باالتفاق      الخصم    لزام   إل   ال مج   وال    . الدعوى      ونتيجة  

  .االتفاق هذا في طرفاً يكن
 قانوني     أثر    أي    بذاته     عليه   يترتب    فال   فحسب   المفاوضة     حد   عند   الطرفان      وقف    إذا    -

لعقد    توقيع    يسبق   ما   أن    إذ    بين   متبادلة     ورسائل     ومكاتبات      مفاوضات     من   ا

 تتمخض   بما   العبرة     إذ    للعقد   تمهيد   أو    تحضير   مجرد    يكون    أن    يعدو    ال   المتعاقدين    

  . )بذاتها المفاوضات وليس المفاوضات عنه
 ولكن    مشروع     أمر    القانون      يحميه   الذي     الحق    عن   للذود     القضاء     إلى    االلتجاء     -

 ينص   ما   يشمل   الذي     إليه    االلتجاء      في   حقه   استعمال    الشخص    يسئ   إال    بشرط  

 أجازه     ما   ومنها    حقوقه    إلى    الشخص    بها   يتوصل   إجراءات        من   القانون      عليه 

 األحوال      في   المدين     منقوالت     على   التحفظي    الحجز    توقيع    طلب   للدائن     المشرع   

 كانت    التي    وتعديالته      ٨٣/ ٣٢  رقم    السلطاني     المرسوم     من   ١٩  المادة      في   المبينة  

 غير   الحق    هذا    استعماله    ويكون     التحفظي    الحجز    توقيع    عند   المفعول     سارية  

ذا     مشروع    لنية    بسوء    ومشوبة     دية كي   المطلوبة     اإلجراءات         كانت    إ  وقصد    ا

 ضرر  بوقوع     يدعي    الذي     الخصم    عاتق    على   اإلثبات      عبء    ويقع    بالخصم  األضرار

 يفيد   ال   الدعوى      ورفض     القضاء     إلى    الشخص    ولجوء       ، اإلجراءات         هذه    من   له
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 استعماالً   كان    الحق    الستعمال    كوسيلة   الدعوى      استعماله    أن    اللزوم      وبطريق     حتماً 

 .حجته لضعف دعواه ضرف يكون قد إذ مشروع غير
 مسائل    من   نفيه   أو    بالخصم    األضرار      وقصد    والكيد     النية    سوء   ثبوت    تقدير    إن    -

 استخالصه   كان    متى   معقب   بغير   الموضوع     قاضي   بتقديرها     يستقل   التي    الواقع    

 باألوراق ثابت أصل له مما ومستمداً سائغاً لذلك
 الوقائــــــع

 في   الطعنين    أوراق       وسائر    فيه   ن المطعو    الحكم    من   يبين   ما   علي   الوقائع      تتحصل 

 الطعن    ذات     في   ضدها   المطعون     على   أقام     م ٢٠٠٤/ ٦  رقم    الطعن    في   الطاعن     أن  

 يطلب   قضاة    ثالثة    من   مشكلة   بمسقط   االبتدائية       المحكمة    لدى    م ٢٠٠١/ ١٣  رقم    الدعوى    

 بواقع     والفائدة       ع . ر   ٥,٥٤١,٩٧٢,٧٨٦  قدره     مبلغاً   له  تؤدي     أن    بإلزامها      الحكم  

 وأتعاب     الكامل     السداد      وحتى    ٢٠٠١/ ٦/ ٢٦  تاريخ     من   تبارا  اع    سنوياً   % ١٤,٧٥

 ائتمانية     تسهيالت    ضدها   المطعون     منح   بأنه    لدعواه      بياناً    وقال     والمصاريف       المحاماة    

 الحساب    على   المكشوف     على   سحب  شكل  في     م ١٩٩٩/ ٧/ ٢٦  المؤرخ      االتفاق      بموجب  

 عماني    ريال     مليون    عشر   أحد    مبلغ   حدود     في   ٠١-١٧٧٩٢٢-٠١  رقم    الجاري    

 بواقع     الفائدة      سعر  على   االتفاق      وتم    عماني    ريال     مليون    ثمانية    بمبلغ   قرض    وتسهيل  

 وبتاريخ      % ٣  بواقع     سداده     يتأخر    قسط   أي    عن   تعويضية    فائدة     إلى    باإلضافة     % ١١,٧٥

 االئتمانية      التسهيالت     هيكلة   إعادة      بطلب   ضدها   المطعون     تقدمت    ٢٠٠١/ ٢/ ٢٨

 تف   لم   أنها    إال    إضافية    بمعلومات     زويده   ت   منها   الطاعن     البنك    طلب   حيث   لها   الممنوحة   

 شروط   حسب   المديونية      لكامل    الفوري      بالسداد      للمطالبة    الطاعن     البنك    أضطر   مما   بذلك  

 الدعوى     فأقام     السداد      عن   عجزت    ضدها   المطعون     الشركة     إن    إال    االتفاقية      وأحكام    

 ةالفائد     على   معترضة   الدعوى      على   ضدها   المطعون     الشركة     أجابت     . السابقة     بطلباته  
 أن   هو   عليه   أتفق    ما   وأن     منها   االتفاقية      لخلو   لها   سند  ال   ألنها    % ٣  بنسبة   التعويضية   

 بإرسال    م ٢٠٠٢/ ١/ ٢٤  بتاريخ     قام    الطاعن     البنك    وأن     % ١١,٧٥  بواقع     الفائدة      تكون  

 المديونية      تكون    أن    فحواه     ضدها   المطعون     على   المتراكمة      المديونية      تسوية    عرض  

 ألف    وخمسمائة     مليون    بسداد     ضدها   المطعون     وم تق   أن    على   عماني    ريال     ماليين    خمسة 

 ألف    وخمسمائة     ماليين    ثالثة    مبلغ   يسدد    وأن     االتفاقية      على   التوقيع     عند   عماني    ريال   

 لقيامها    الدعوى      رفض    وطلبت    االتفاقية      على   التوقيع     من   أشهر   ستة  مضى   بعد   ريال   
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 نكالب    إلزام      بطلب   فرعية    دعوى     ضدها   المطعون     الشركة     وأقامت      . أساس    غير   على 

 سنوياً   % ١٠  بواقع     والفائدة       عماني    ريال     ماليين    ثالثة    قدره     مبلغا   لها   يؤدي     بأن    الطاعن   

 والمصاريف       المحاماة      وأتعاب      السداد      كامل    وحتى    الفرعية     الدعوى      رفع    تاريخ     من 

 تقدم   االئتمانية      التسهيالت     هيكلة   بشأن    الطرفين     بين   التفاوض      وأثناء      أنه    على   تأسيساً 

 التحفظي    الحجز    إجراء      يطلب   الوقتية     األمور      قاضى   إلى    ببطل   الطاعن     البنك    وكيل  

 حسابات    تجميد   وتم    طلبه   وأستجيب    وأسهمها    وعقاراتها       ضدها   المطعون     حسابات     على 

 مسقط   سوق   مخاطبة    وتم    عقاراتها      جميع   في   التصرف     من   ومنعها    ضدها   المطعون   

 مبلغ   بإيداع      اضده   بالمطعون     حدا    مما   لها   المملوكة     األسهم    على   للحجز   المالية     لألوراق     

 بذلك    شعاره  إ و   ٢٠٠٢/ ٦/ ٣  بتاريخ     الطاعن     البنك    حساب    في   ع . ر   ٥٥٤١٩٧٢,٧٨٦

 الطاعن     أن    إال    الحجز    رفع    أجل      من   بالمديونية      إقرار      دون     ٢٠٠٣/ ٦/ ٥  مؤرخ     بكتاب  

 من   فادحة     خسائر    لها   سبب  مما   الحجز    برفع    المحكمة    بإشعار    يقم   ولم    األمر     تجاهل  

 الدعوى     على   الطاعن     البنك    جاب  أف   ، عنه   يض التعو    تستحق   التحفظي    الحجز    جراء   

 ومديونية      % ٣  بواقع     التعويضية     الفائدة      على   نصت   االتفاقية      ألن    رفضها    طالباً    الفرعية   

 الطاعن     مارس     وقد    بشأنها    تسوية    ية أل   التوصل    يتم   ولم    بإقرارها       ثابتة    ضدها   المطعون   

 المطعون    ور  لمر   التحفظي    الجز    إجراء      طلب   ما   عند   القانون      له  كفله    مشروعاً     حقاً 

 مريبة    بطريقة    وممتلكاتها     أموالها      في   بالتصرف     وقيامها     سيئة  مالية    بظروف     ضدها 

 الدعوى     في   المحكمة    حكمت   ٢٠٠٣/ ٤/ ٩  وبتاريخ      . مديونيته     على   خطراً    شكلت

 وإلزام      برفضها    الفرعية     الدعوى      وفي    بالمصاريف      رافعها     وإلزام       بانتهائها     األصلية  

 محكمة   أمام     ٢٠٠٣/ ٦٣  رقم    االستئناف     لطاعن  ا   البنك    أقام     .   بالمصاريف      رافعتها   

 ذات    أمام     ٢٠٠٣/ ٦٧  رقم    االستئناف     ضدها   المطعون     أقامت     كما   بمسقط   االستئناف   

 رقم    االستئناف     في   أوالً     ٢٠٠٣/ ٢/ ٢٢  بتاريخ     وقضت    بضمهما   أمرت     التي    المحكمة  

 األصلية    الدعوى      في   المدعى   بإلزام المتعلق شقه في المستأنف الحكم بإلغاء ٦٣/٢٠٠٣

 ألفى    ومنها    ضدها   المستأنف     على   وحملها    شأنها   في   جديد    من   والقضاء      بالمصاريف    

 ضدها   المستأنف     وإلزام       ذلك    على   زاد     فيما   الحكم    وتأييد     المحاماة      أتعاب     لقاء    ريال   

 االستئناف    في   ثانياً    . المحاماة      أتعاب     لقاء    ريال     ألف    ومنها    االستئناف     مصاريف     بنصف 

 بطريق    الحكم    هذا    في   البنك    طعن   . بالمصاريف      رافعته     وإلزام       برفضه    ٢٠٠٣/ ٦٧  رقم  

 المحكمة    هذه    سر  أمانة     أودعت      بصحيفة   رفعه    تم     الذي     ٢٠٠٤/ ٦  رقم    بالطعن    النقض  
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 المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    ٢٠٠٤/ ١/ ٢٥  بتاريخ   

 والكفالة      رسمال    سداد    يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا  

 في   بمذكرة     عليها   وردت      الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون     إعالن     وتم  .قانوناً المقرريين

 رقم    بالطعن    عليها   المحكوم     الشركة     فيه   طعنت   كما   عليها   الطاعن     وعقب    الميعاد   

لذي     ٢٠٠٤/ ١٠ ودعت      بصحيفة   رفعه    تم   ا نة     أ ما ه    سر  أ لمحكمة    هذ ريخ     ا  بتا

 نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    ٢٠٠٤/ ١/ ٢٨

 المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعنة     عن 

 عقبت   الميعاد     في   بمذكرة     عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً   

 أبدى    األول      الطعن    في   مذكرة     العليا    المحكمة    لدي    العام     االدعاء       وقدم     . الطاعنة     عليها 

 فيها   أبدى     الثاني     الطعن    في   مذكرة     قدم    كما   . موضوعاً    ورفضه     شكالً  بقبوله   الرأي      فيها 

 الطعن    إلى    الثاني     الطعن    ضم  المحكمة    وقررت      . موضوعاً    ورفضه     شكالً  بقبوله   الرأي    

 .دواح حكم فيهما وليصدر لالرتباط األول
  المحكمة

 .كليةالش أوضاعهما استوفيا الطعنين إن حيث
 :اآلتي وفق الموضوع في نفصل أننا وحيث 

 ـ:٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ـ أوالً
 فيه   المطعون     المحكم    على   الطاعن     به   ينعي   واحد     سبب  على   الطعن    هذا    أقيم  

 به   والمعمول      القانون      خالف    فيه   المطعون     الحكم    أن    يقول    ذلك    بيان    وفي    القانون      مخالفة  

 من   جزءاً     حمله    كما   طلباته    بجميع   للطاعن    الحكم    رفض    عندما    بالسلطنة    وقضاء     فقهاً 

 التي    الذهبية     القاعدة      بذلك    مخالفاً    الدرجتين      في   له  المحكوم     الطرف     أنه    رغم    الرسوم   

 المطعون    كان    وطالما     الخاسر    الطرف     يتحملها   الدعوى      ومصاريف      رسوم    بأن    تقضي 

 والمصاريف       الرسوم     كل   تحميلها   ينبغي   كان    التقاضي    درجتي     في   الخاسرة     هي   ضدها 

 الطاعن     أثبت    والتي     ع . ر   ١٨,٦٨٨,٦٧٠  والبالغة      الدرجات       كل   عن   المحاماة      وأتعاب    

 بموجب    المصرفية     التسهيالت     قيمة   سداد    في   ضدها   المطعون     فشل     نتيجة   تكبدها    أنة  

 األخرى     القانونية      والمصاريف       الرسوم     بسداد     ضدها   المطعون    والتزام المقدمة  الفواتير

 على   يتعين   كان    عقدي    التزام      فهو   ثم   ومن    فسهن   المصرفية     التسهيالت     عقد   عن   ناشئ 

 بإلزام     تعديله     معه   يتعين     بما     الحكم    يعيب   مما   به   ضدها   المطعون     إلزام      المحكمة  
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 المحاماة     أتعاب     عن   فضالً   التقاضي    درجات      كل   عن   الرسوم     بـتحمل   ضدها   المطعون   

 .التقاضي درجات كل عن
 االلتزام      مصدر    هو   نون  القا    أن    ذلك    محله    غير   في   السبب    بهذا    النعي    إن    حيث و 

 أنه    على   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ١٨٣  المادة      وتنص    المصاريف      بدفع  

ريف     يحكم  لدعوى      بمصا لخصم    على   ا لمحكوم     ا  حساب   في   ويدخل     فيها   عليه   ا

 المحاماة     قانون     بإصدار     ٩٦/ ١٠٨ رقم السلطاني والمرسوم المحاماة أتعاب المصاريف

 يتناول    ولم    موكله     من   المحامي     أتعاب     منه   الثالث     الباب     نم   الرابع      الفصل    في   تناول   

 األتعاب     تقدير    ألن    متطابقة    ليست   الحالتين     في   واألتعاب       والخصم     الخصم    بين   األتعاب    

 له  الموكل     إذ    وموكله      المحامي     بين   باألتعاب      بالمقارنة      في   جبره    والخصم     الخصم    بين 

 أتعابه     المدعي     محامي    تحقويس    . فرضاً   عليه   تفرض    الخصم    من   األتعاب      بينما   الحرية   

 أمر    وإنما     تلقائية    بصورة     الخصم    من   األتعاب      هذه    تسترد    وال    المدعي     من   االتفاقية    

 والجهد     وقيمتها    الدعوى      أهمية إلى بالنظر تقدرها الموضوع لمحكمة متروك تقديرها

 منفعة   من   الموكل     على   عاد    وما    وقت    من   الدعوى      ستغرقته ا   وما    المحامي     بذله   الذي   

 بين   باالتفاق      الخصم    لزام   إل   مجال    وال    . الدعوى      ونتيجة    المحامي     جهد   بببس   مباشرة  

 قانون    من   ١٨٥  المادة      وتنص    ، االتفاق      هذا    في   طرفاً    يكن   لم   ألنه    ومحامية     الموكل   

 الطلبات    بعض   في   الخصمين    من   كل   أخفق    إذا   ( (   أنه    على   والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 بينهما   المصاريف      بتقسيم   أو    ريف  مصا   من   دفعه    ما   خصم   كل   يتحمل   بأن    الحكم    جاز  

 على   جميعها   بها   تحكم   أن    لها   يجوز    كما   حكمها   في   المحكمة    تقدره     ما   حسب   على 

 )).أحدهما
 المطعون    بين   االتفاقية      األتعاب      بمقدار     باألخذ     ملزمة    ليست   المحكمة    كانت    لما   و 

 من   شق  في   أخفق    الطاعن     أن    األوراق        مطالعة    من   البين    وكان     ومحاميها     ضدها 

 إعماالً    بتقديرها     قامت    التي    المصاريف      نصف   فيه   المطعون     الحكم    فحمله    افه استئن 

 سلف  بما   النعي    يضحي   ثم   ومن    القانون      خالف    قد   يكون    ال   فإنه    إليها    المشار  ١٨٥ للمادة

 وإلزام      موضوعاً    ٢٠٠٤/ ٦  رقم    الطعن    رفض    يتعين   تقدم    ولما    . أساس    غير   على 

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من  ٢٦١ ادةبالم عمالً الكفالة ومصادرة بالمصاريف الطاعن

 .والتجارية
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 ـ:١٠/٢٠٠٤ رقم الطعن  في ـ  ثانياً

  فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     به   تنعي   واحد     سبب  على   الطعن    هذا    أقيم  

 أن   األول      الوجه     حاصل   أوجه     ثالثة    من   وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة  

 هو   العقد    أن    ذلك    تسوية    اتفاق     وجود     عدم    قرر    دما عن   القانون      خالف    فيه   المطعون     الحكم  

 من   بالتسوية     مفصالً   إيجاباً     الطاعنة     تلقت   إذ    تحقق   ما   وهذا     بالقبول     اإليجاب      التقاء   

 بتاريخ     ومكتوباً     صريحاً   قبوالً    له  وأرسلت     ٢٠٠٢/ ١/ ٢٤  بتاريخ     ضده   المطعون   

 عدم   لتقرير    كلذل    الحقة    وقائع     قبول    يمكن   وال    العقد    أركان      اكتمل    وبذلك     ٢٠٠٢/ ٢/ ١٠

  قوله   في   تتمثل   الحقه    وقائع     على   أستند   قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما    العقد    وجود   

 للمطعون   أقر    عرضاً   أرسل    . . . .   الفاضل    ألن    تسوية    وجود     بعدم    أقرت     الطاعنة     بأن  

 العرض    هذا    إلى    أدت     التي    الظروف      الطاعنة     بيان    رغم    ٢٠٠٢/ ٥/ ١١  بتاريخ     ضده 

 الطاعنة     حسابات     على   تعسفاً   تحفظي   حجز   بتوقيع    ضده   ون المطع    قيام    في   تتمثل   والتي   

 أثر    مستغالً   التسوية     اتفاق     من   وتـنصله     مالية    كارثة     تواجه     جعلها   مما     البنوك     لدى  

 الكلمات    مقصود    عن   خرج    تفسيراً    المستند    هذا    مضمون    وفسر    . التحفظي    الحجز  

 على   رافها  أط    يحرص    الكبيرة     القيمة    ذات     االتفاقات       بأن    وقرر     الواضحة     ومعانيها   

 المسائل     في   اإلثبات      جعل   القانون      أن    رغم    مكتوبة    مستندات     في   وتوثيقها     توقيعها  

 والقبول     اإليجاب      وكان     ذلك    خالف    على   القانون      ينص   لم   ما   الطرق     بكافة    التجارية    

 الثابت     ومخالفة     االستدالل      في   بالفساد     ومشوباً     للقانون     مخالفاً    يكون    فإنه    بالكتابة     ثابتين  

  .نقضه ستوجبي مما باألوراق
 اتفاق    كل   على   يصدق    العقد    وصف   أن    ذلك    مردود      الوجه     بهذا    النعي    إن    حيث و 

 إرادة      مع   متطابقة    إرادة       عن   يفصح   من   هو   والمتعاقد      . قانوني     أثر    إحداث      به   يراد   

 العقد    يحدد    معين   موضوع    بشأن    زواله      أو    تعديله     أو    نقله    أو    التزام      إنشاء     على   أخرى   

 هو   باإليجاب      والمقصود      للقبول    اإليجاب      مطابقة    العقد    النعقاد     قانوناً     ويشترط     نطاقه  

 بما   القبول     اقترن     وإذا      جازم     وجه    على   منه   الصادر      الشخص    به   يعبر   الذي     العرض   

 به   يتم   الذي     القبول     حكم   في   يكون    فال   منه   ينقص   أو    عليه   يزيد    أو    اإليجاب      في   يعدل  

 جانب    من   قبول    صادفه    ا إذ    إال    العقد    به   ينعقد   ال   جديداً     إيجاباً     يعتبر   وإنما     التعاقد   

 بذاته     عليه   يترتب    فال   فحسب   المفاوضة     حد   عند   الطرفان      وقف    وإذا        ، اآلخر     الطرف   
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 متبادلة     ورسائل     ومكاتبات      مفاوضات     من   العقد    توقيع    يسبق   ما   أن    إذ    قانوني     أثر    أي  

 تتمخض   بما   العبرة     إذ    للعقد   تمهيد   أو    تحضير   مجرد    يكون    أن    يعدو    ال   المتعاقدين      بين 

 الذي    الوقت     في   المفاوضات      قطع   في   الحرية     متفاوض     لكل   ويكون     ، ضات المفاو     عنه 

 وال   . دالعق    ينعقد   فال   لعدوله    المبرر     ببيان    يطالب    أو    مسئولية    ألية    يتعرض    أن    دون     يريد  

 محل   قيام    على   المتعاقدين      إرادتي       تالقي    على   الدليل     بقيام    إال    ملزماً    تاماً    العقد    يعتبر 

 هذا   في   الطاعنة     دفاع     واجه     قد   المطعون     لحكم ا   وكان     ذلك    كان    لما   . ونفاذه      العقد  

 النزاع     تسوية    على   االتفاق      أن      ضرورة     محله    غير   في   النعي    وهذا   ( (   بقوله   الخصوص   

 المفاوضات     أن    أولهما     لسببين   وذلك     الطرفين     بين   يتم   لم   للخصومة    منه   صلحاً  والصلح   

 المبلغ    جميع   طواعية     المستأنفة     ودفعت     النزاع      لتسوية    اتفاق     إلى    تفض   لم   الطرفين     بين 

 ٥٥٤١٩٧٢,٧٨٦  سددت    بأن    ٢٠٠٢/ ٦/ ٣  بتاريخ وذلك الحكم صدور قبل به المطالب

 المستأنفة     أن    وثانيهما     .   ع . ر   ٩٤٩٧٧١,٧٥٠  دفعت    ٢٠٠٢/ ٩/ ٣٠  وبتاريخ      ع . ر 

 الرئيس     أن    بدليل    التسوية     على   االتفاق      بعدم    وتقر    تعلم   كانت    حالياً    تدعيه    لما   وخالفاً   

 البنك    وخاطب     م ٢٠٠٢/ ٥/ ١١  بتاريخ     بعرض    تقدم    كان    حبيب   أكبر    الفاضل    التنفيذي   

 كتسوية    فوراً     وتدفع     ع . ر   ٥٥٠٠٠٠٠  إلى    المديونية      تخفيض   وطلب    عليه   المستأنف   

 أن   ومعلوم     المستأنفة     تردده      فتأت    مثلما   وتسوية     لصلح   وجود     ال   أنه    ذلك    ومؤدى      نهائية  

 يحرصون   فها أطرا     فان    تجارية     بإعمال     تتعلق   كانت    ولئن    الكبيرة     القيمة    ذات     االتفاقات     

 وجود    عن   المستأنفة     ادعاء     لذلك تبعاً ويكون مكتوبة مستندات في وتوثيقها توقيعها على

 خلص   الذي     هذا    فإن    ) ) وقانوناً      واقعاً     له  سند  ال   مرسل   وقول     عليها   مردود      تسوية    اتفاق   

 المعنى    عن   فيه   خروج     وال    باألوراق        ثابت    أصله    وله   سائغ   فيه   المطعون     الحكم    إليه  

 في   المؤرخ      الطاعنة     وكتاب     ٢٠٠٢/ ١/ ٢٤  المؤرخة      االتفاق      مسودة     ات  لعبار    الظاهر   

 ويكفى    الخصوص     هذا    في   الطرفين     نية   إلى    أوفى     هو   ما   إلى    وتؤدي      ٢٠٠٢/ ٢/ ١٠

 الداللة      في   واضحة    ٢٠٠٢/ ٢/ ١٠  المؤرخ      الطاعنة     كتاب    عبارات      أن    إذ    قضائه    لحمل 

 تم   وما    العقد    إبرام      لخطة   يصال   ولم    التعاقد     إلى    السعي    سبيل  في   كانا    الطرفين     أن    على 

 مقومات    به   تتحقق   اإلرادة        عن   جازماً     تعبيراً    تشكل   ال   مادية     أعمال     مجرد    يعدو    ال 

 فان   ثم   ومن    . القانون      في   لها   اعتبار     وال    اإلرادي        لاللتزام      المنشئ    القانوني      التصرف   

 أن   الطعن    سبب  من   الثاني     الوجه     وحاصل    . أساس    غير   على   يكون    الوجه     بهذا    النعي  

 للطاعنة    القضاء     رفض    عندما    تطبيقه   في   وأخطأ     القانون      خالف    فيه   ن المطعو    الحكم  
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 على   التحفظي    الحجز    ضدها   المطعون     توقيع    جراء     أضرار     من   أصابها    عما   بالتعويض   

 ال  للقضاء    ضده   المطعون     ولجوء     مشروع     قح   التقاضي    أن    ىعل   تأسيساً   ممتلكاتها  
 األمور     قاضي   نم   صادر    الحجز    أن    باعتبار     تعويضه    عن   وال    عنه   والً  ؤمس   يجعله  

 قد   الحجز    طلب   أن    للمحكمة   الطاعنة     إثبات     رغم    وذلك     يبرره     ما   له  ثبت   أن    بعد   الوقتية   

 الوقتية     األمور      قاضي   علم   لو   بحيث   متعمد   وبشكل    خاطئة    ومعلومات      أسس   على   بني 

 يفوق   بما   الطاعنة     وحسابات      أموال      تجميد   في   تسبب   الذي     القرار      اتخذ    لما   األمر     بحقيقة 

 االبتدائي       للحكم   المؤيد     االستئنافي     الحكم    لحجة   وبمخالفة     عماني    ريال     نماليي    ستة  مبلغ 

 ضده  المطعون     أن    يعني   مما   توقيعه    مقومات     النعدام      لبطالنه    الحجز    بإلغاء     القاضي  

 ضده  المطعون     استمر   وقد    ومضللة    كاذبة     بمعلومات     الوقتية     األمور      لقاضي   أدلى   

 مبلغ   الطاعنة     من   استالمه    رغم    ٢٠٠٢/ ٨/ ٢٠  حتى   الطاعنة     ممتلكات    على   حاجزاً   

 استعماله    وإساءة      نيته   سوء   عن   ينم   مما     ٢٠٠٢/ ٦/ ٣  وبتاريخ      ع . ر   ٥٥٤١٩٧٢,٧٨٦

 يستوجب    مما   . . . . . . . . . . . . . . و   . . . . . . . . . في   الطاعنة     ألسهم   احتجازه      عن   فضالً   لحقه 

 برفض    القاضي    االبتدائي       الحكم    بتأييد    قضى   قد   فيه   المطعون     الحكم    ان    ولما    . لتعويض  

  .نقضه يوجب بما معيباً يكون فإنه ذلك كل رغم عيةالفر الدعوى
 ومكفول    مصون    حق   التقاضي    أن    ذلك    أيضاً    مردود      الوجه     بهذا    النعي    إن    وحيث  

 النظام    بإصدار     ٩٦/ ١٠١  رقم    السلطاني     المرسوم     من   ٢٥  للمادة     وفقاً    كافة    للناس  

 أمر    القانون      يحميه   الذي     الحق    عن   للذود     القضاء     إلى    وااللتجاء       للدولة     األساسي  

 الذي    القضاء     إلى    االلتجاء      في   حقه   استعمال    الشخص    يسئ   إال    بشرط    ولكن    مشروع   

 ما   ومنها    حقوقه    إلى    الشخص    بها   يتوصل   إجراءات        من   القانون      عليه   ينص   ما   يشمل 

 األحوال      في   المدين     منقوالت     على   التحفظي    الحجز    توقيع    طلب   للدائن     المشرع     أجازه    

 كانت    التي    وتعديالته      ٨٣/ ٣٢  رقم    اني السلط    المرسوم     من   ١٩  المادة      في   المبينة  

 مشروع    غير   الحق    هذا    استعماله    ويكون     التحفظي    الحجز    توقيع    عند   المفعول     سارية  

 بالخصم    األضرار      وقصد    النية    بسوء    ومشوبة     كيدية    المطلوبة     اإلجراءات         كانت    إذا   

لخصم    عاتق    على   اإلثبات      عبء    ويقع   لذي     ا  هذه   من   له  ضرر   بوقوع     يدعي    ا

 وبطريق     حتماً   يفيد   ال   الدعوى      ورفض     القضاء     إلى    الشخص    ء ولجو      ، اإلجراءات       

 قد   إذ    مشروع     غير   استعماالً    كان    الحق  الستعمال كوسيلة الدعوى استعماله أن اللزوم

 والكيد     النية    سوء   ثبوت    تقدير    أن    المقرر     ومن    . حجته   لضعف   دعواه      رفض    يكون  
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 قاضي   يرها  بتقد   يستقل   التي    الواقع      مسائل    من   نفيه   أو    بالخصم    األضرار      وقصد  

 ثابت    أصل   له  مما   ومستمداً     سائغاً   لذلك    استخالصه   كان    متى   معقب   بغير   الموضوع   

 قضى   إذ    فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما    إليها    انتهت    التي    النتيجة    إلى    وتؤدي      باألوراق      

 أقام    قد   التعويض     الفرعية     دعواها      في   الطاعنة     طلب   برفض    االبتدائي       الحكم    بتأييد  

 على   المستأنفة     تنعي   بموجبه    والذي      الثاني     السبب    صوص بخ   وحيث  ( (   قائالً    قضاءه   

 على   ضربه   تم   الذي     التحفظي    الحجز    عن   بالتعويض     لها   القضاء     عدم    المستأنف     الحكم  

 حق   التقاضي    حق   أن    ضرورة     محله    غير   في   القول     وهذا     تعسفية،    بطريقة    ممتلكاتها  

 أن   ر باعتبا    الحال     صورة    في   تم   ما   وهو    حقوقه    لحفظ   ممارسته    وللدائن      مشروع   

 وبدأت     المادية      حالتها    وساءت     عماني    ريال     مليون    الخمسة    عن   يزيد    بما   مدينة    المستأنفة   

 الوقتية     األمور      لقاضي   طلب   تقديم    الدائن      ضده   بالمستأنف     حدا    مما   ممتلكاتها    في   تفوت  

 وإن    وحتى    ثم   ومن    ٢٠٠١/ ١٠/ ١٤  بتاريخ     ذلك    وتم    التحفظي    بالحجز    أمر    إلصدار   

 تعويضه    عن   وال    عنه   والً  ؤمس   ضده   المستأنف     ليسف   للمستأنفة    ضرر   الحجز    أحدث   

 لديه    ثبت   ما   بعد   قراره      اتخذ    الذي     الوقتية     األمور      قاضي   عن   صادر    الحجز    أن    باعتبار   

 يصعب   أو    الحق    يضيع   أن    االحتياطي      اإلجراء       تخاذ  ا   يتم   لم   إن    ويخشى    ثابت    الدين     أن  

 أو   حقه   ستعمال ا   في   تعسف   أو    العدالة    ضلل ضده المستأنف أن يثبت ولم عليه الحصول

 رفضت    عندما    البداية      محكمة   إليه    انتهت    ما   يكون    ثم   ومن    حقيقية   غير   بمستندات     أدلي   

 الحكم    لذلك    تبعاً   وتعين    الدعوى      أوراق       في   ثابت    أصل   له  ولما    للقانون     مطابق    التعويض   

 الحكم    أورده       ما   مفاد    وكان     ) ) . بالمصاريف      رافعته     وإلزام       موضوعاً    االستئناف     برفض  

 وجود    إلى    ـ  التقديرية      سلطتها  حدود     وفي    ـ  الدعوى      أدلة     من   صتخل   المحكمة    أن  

 ما   وهو    الطاعنة     مواجهة     في   التقاضي    إجراءات        من   أتخذه     فيما   ضده   للمطعون    مصلحة 

 للقانون    فيها   مخالفة    وال    ومشروعة      جادة     المصلحة    هذه    وأن     اإلضرار      قصد   معه   يينتف 

 إليه    ينسب   من   عند   توافرها      يجب   التي    األضرار      نية   أن    ذلك    كيدياً    يكن   لم   الحجز    وأن   

 الخمسة    يفوق    بما   مدينة    كانت    الطاعنة     أن    أساس   على منتفية الحق استعمال في التعسف

 بتأييد    قضائه    لحمل   يكفي   ما   جميعاً   ذلك    في   كان    الحجز    توقيع    عند   عماني    ريال     مليون  

 في   هو   إذا     معذوراً      يكون    الدائن      إذ    الفرعية     الدعوى      برفض    القاضي    االبتدائي       الحكم  

 ما   على   الحجز    توقيع    في   قانوني     حق   من   ماله    إلى    عمد   قد   حقوقه    على   المحافظة     سبيل

 .أساس غير على سلف بما النعي يضحى ثم ومن .الغير لدى أو لديه لمدينة
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 البطالن    شابه   االبتدائي       الحكم    أن    الطعن    سبب  من   الثالث     الوجه     مبنى   إن    حيث و 

 هي   عليها   المتفق    الفائدة      نسبة   أن    في   المتمثل    الجوهري      المستأنفة     دفاع     عن   هلتفافت  ال 

 الجملة    لتصبح   تعويضية    كفائدة     النسبة    لهذه    % ٣  نسبة   إضافة    يجوز    وال    % ١١,٧٥

 على   االتفاق      نص   ولو    حتى   واحد     اتفاق     في   فائدتين     بوجود     القول     يمكن   ال   إذ    % ١٤,٧٥

 نسبة   على   تزيد    ضده   للمستأنف    مستحقة   تكون    مبالغ    أية    أن    ذلك    على   ويترتب     ذلك  

 كان   ولما    . رفضها    يتعين   وكان     سند  بال   تكون    الدين     أصل   من   السنة    في   % ١١,٧٥

 .نقضه يوجب بما معيباً يكون فإنه الجوهري الدفاع هذا عن لتفتا قد االبتدائي الحكم
 الحكم    قضى   إذا     أنه    المقرر     إن    ذلك    محله    غير   في   الوجه     بهذا    النعي    إن    حيث و 

 في   عليه   يحيل   أن    دون     خاصة   أسباب    على   بناء    االبتدائي       الحكم    بتأييد    فيه   المطعون   

 غير   يكون    فإنه    االبتدائي       الحكم    إلى    منصرفاً    الطاعن     من   الموجه     النعي    وكان     أسبابه  

 أن   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٤٠و ٢٣٩  المادتين      مؤدى     أن    إذ    مقبول  

 وعلى    االستئناف     محاكم    من   الصادرة       األحكام      على   النقض    بطريق    الطعن    يقتصر 

 سابق   حكم   خالف    على   صدرت    إذا     أصدرتها     التي    المحكمة    كانت    أياً    االنتهائية      م األحكا   

 .المقضي األمر قوة وحاز أنفسهم الخصوم بين صدر
لنعي    كان    لما   و  لثالث     بالوجه     ا  الحكم    أسباب    على   وارداً       النعي    سبب  من   ا

 جائز ال    غير   فمن   الدفاع      هذا    من   خال   أنه    فيه   المطعون     الحكم    من   البين    وكان     االبتدائي     

 يكون   ثم   ومن    عيوب    من   فيه   تراه     بما   منفرداً     درجة     أول     محكمة  حكم الطاعنة تخص أن

 .مقبول غير الوجه بهذا النعي
 الطاعنة     وإلزام       موضوعاً    ٢٠٠٤/ ١٠  رقم    الطعن    رفض    يتعين   تقدم    ولما  

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦١  بالمادة      عمالً   الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف    

          .والتجارية
 األسباب فلهذه

 ورفضهما     شكالً  ٢٠٠٤/ ١٠  و   ٢٠٠٤/ ٦  الطعنين    بقبول    المحكمة    حكمت 

  .الطعنين في المودعة الكفالة ومصادرة طعنه بمصاريف طاعن كل إلزامو موضوعاً
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 م٢١/٤/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 ـ  القرشي    إدريس      ـ  النور     حسن   مصطفى : القضاة     ةلالفضي    أصحاب    من   كل   عضوية  و 
  .الغفار عبد الرحمن عبد محمد ـ المنا الميرغني عمر

 م١٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٥ رقم قرار
)١٧( 

  )عمدي خطأ ـ التزامات ـ له مؤمن ( تأمين
 لبضاعة  ا   إخراج      فإن    الضرر     من   للتخفيف   معقول    جهد   كل   بذل    له  المؤمن     على  -

 محمية   البضاعة     وتظل    والعقد     القانون      فرضه   اللتزام      تنفيذ   هو   الحريق     موقع    من 

 ذلك    يكون    أن    شريط   له  المؤمن     من   خطأ   أي    عن   ول  ؤمس   والمؤمن      التأمين     لعقد 

 الحريق     عن   الناجمة     األضرار     عن مسئول وهو جسيماً كان ولو متعمد غير الخطأ

 والحصول     الحريق     حدوث     في   تسببي   ولم    النية    سيئ  يكن   لم   له  المؤمن     إن    طالما  

  المطعون    قبل   من   بذلك    ادعاء      هنالك    يكن   ولم    الغش    بطريق    التأمين     قيمة   على 

 .ضدها
 ــعـــالوقائ

 إن   حيث   الحريق     ضد  تأمين    بعقد   تتعلق   الدعوى      هذه    أن    إلى    الوقائع      تشير 

 عن   عبارة     مصانع    على   تأميني    عقد   على   ضدها   المطعون     مع   اتفقت    األولى      الطاعنة   

 الطاعنة     يخص   مخزن    في   مخزنة    البضاعة     هذه    وكانت     الحريق     ضد  وبرادات        ات ثالج  

 بقيمة   للمطالبة    واحده      دعـوى     في   الطاعنتان      توحدت     البضاعة     هذه    واحترقت      الثانية   

 بوليصة    على   األولى      الطاعنة     دعوى     تستند و . . . . . . . . . . . . . . . من   احترقت     التي    البضاعة   

 البوليصة     أما    المخزن     داخل     الحريق     حدوث     حالة    في   ١٠٣٠٣٠٠٢٧٨  رقم    التأمين   

 أمنت    بأنها    تدعي    التي    الثانية     الشركة     تخص   وهذه     ١٠٣٠٣٠٠٢٦٠  برقم    فهي   األخرى

 مسقط   محكمة   حكمت   الشركة     هذه    فناء    داخل     الموجودات        كافة    على   الحريق     ضد

 التي    والمشروبات        والثالجات       البرادات        بقيمة   أعاله     إليها    لمشار  ا   الدعوى      في   االبتدائية     

 وأربعمائة       عماني    ريال     وسبعمائة    ألف    وثالثون      أربعة   (   ٣٤,٧٠٠,٤٢٦  غبمبل   احترقت   

 التلف    قيمة   الحكم    ذلك    متضمناً   والمصاريف       واألتعاب       الرسوم     مع   بيسة   وعشرين     سبعه

 محكمة   لدي    فاستأنفت    الحكم    بهذا    ضدها   المطعون     ترضى   لم،ف  للمخزن    حدث    الذي   
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 عدلت    حيث   جزئياً    قبلته   الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     قبلت   التي    مسقط   استئناف  

لتعويض    ٦  ليصبح   ا ,٣٤٦  قيمة   عن   عبارة     األولى      للطاعنة    عماني    ريال     ١٧٢,

 عماني    ريال     ١١٠٠  مبلغ   الثانية     الطاعنة     وأعطت     المخزن     داخل     تلفت   مشروبات    

 فطعنتا   الحكم    بهذا    الطاعنتان      ترضى   لم و   ، للمخزن    حدث    الذي     التلف    قيمة   عن   ة عبار  

 موقعة    ٢٠٠٤/ ٢/ ١١  بتاريخ     المحكمة    سر  أمانة     أودعت      لصحيفة   النقض    بطريق    فيه 

 والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     العليا    المحكمة    لدي    المقبول     ............ . . األستاذ من

 أوضاعه     الطعن    استوفى    وقد    الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون     عليها   وردت      الميعاد     في 

 الطعن    بقبول    الرأي      فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدي    العام     االدعاء       قدم  و   ، الشكلية  

 .موضوعاً ورفضه شكالً
 : الطعن أسباب

 األولى      للطاعنة    تقضى   لم   حينما   القانون      تطبيق   في   أخطأت     المحكمة    أن    : األول      لسبب ا 

لتعويض    لبضاعة     عن   با لبرادات      (   ا لتي    ) ا  ومغطاة    بالمخزن     كانت    ا

 ريال    ١٤٣,٤٠٠  مبلغ   حدود     في   ١٠٣٠٣٠٠٢٧٨  رقم    بالبوليصة   

لفترة     عن   الحريق     ضد  كتأمين    عماني    إلى    م ١٩٩٩/ ١١/ ١٠  من   ا

 يمكن   ما   إنقاذ     الطاعنة     حاولت     الحريق     حدث    حينما   ألنه    م ٢٠٠٠/ ١١/ ٩

  .إنقاذه
 رقم    التأمين     وثيقة    إن    قررت     حين   نفسها   االستئناف     محكمة   ناقضت    : الثاني     السبب    أما  

 الممتلكات    تغطى   الثانية     ضدها   المستأنف     بين   المبرمة     ١٠٣٠٣٠٠٢٦٠

 مسئوليتها    تحت   عهده    أو    كوديعة     لديها    المودعة      أو    لها   نبالمؤم     الخاصة  

 إن (   وقررت      رحبت    ثم   غال   ٣٦٤  رقم    األرض      لقطعة   تواجدها      أثناء   

 ضدها   المستأنف     تستأجره     الذي     المستودع      خارج     احترقت     التي    البرادات      

 لدي   مودعه     تكن   ولم    لألولى     ملك   هو   الثانية     ضدها   المستأنف     من   األولى    

 الذي    بالعناء     فهي   المستودع      من   خرجت    وإن     رادات    الب    بأن    ويفيد    ) الثانية   

 مودعه     إنها    حيث   الثانية     للطاعنة    ١٠٣٠٣٠٠٢٦٠  التأمين     وثيقة    تغطيه 

 ضمن  الشركتين     ولكون     إيجار     بعقد   معها   لالرتباط      الثانية     الطاعنة     لدي  

 وثيقة    إن    االستئناف     محكمة   إليه    ذهبت    ما   صحيحاً  وليس    تيجان    شركات  

 في   جاء    حيث   ثالجات     أو    مخزون     أي    يتغط   ال   ١٣٠٣٠٠٢٦٠  التأمين   
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 الحريق     ضد  معدات     . . . . السقف    مواد     مخزون     ) ١٤(   فقره    التأمين     وثيقة  

 )١٦(   الفقرة     إن    العنا    وأورد       المستودع      في   مضمنة   إضافية    أجزاء      أو  
 القطعة    في   مضمنة   كهربائية     مولدات      تشمل   والمعدات       اآلالت      إن    تؤكد  

 من   وإخراجها       ١٠٣٠٣٠٠٢٧٨  بالوثيقة     مغطاة    المبردات       إن    وخلص  

 كل   على   أمنت    قد   الثانية     الطاعنة     إن    كما   التأمين     عنها   ينفي   ال   المستودع    

 .الفناء في يوجد ما
 الشركتين     محامي    قبل   من   الطعن    صحيفة  في   أسباب    من   ورد     لما   ملخص   هذا  

 .الطاعنتين
 بان   يري    الطعن    أسباب    على   رداً     فإنه    ضدها   المطعون     التأمين     شركة   محامي    أما  

 محكمة   سلطة  من   ذلك    إن    حيث   العليا    المحكمة    أمام     إثارته      يجوز    ال     األول      السبب  

 قضاؤها     دام     وما    للعقد   الظاهر     المعنى    عن   تفسيرها    في   تخرج    لم   إنها    طالما    الموضوع   

 البرادات       بان    وأضاف     لحمله    وكافيه     باألوراق        ثابت    أصل   ولها    سائغة   أسباب    على   يقوم  

 تغطي   ١٠٣٠٣٠٠٢٧٨  الوثيقة     ألن    نالتأمي     وثيقتي    من   بأي    مغطاة    تكن   لم   المحترقة   

 .خارجه احترقت لكنها  المستودع داخل وجودها حالة في البرادات هذه
 المرفقة     القائمة     في   الواردة        األشياء     إال    تغطى   ال   ١٠٣٠٣٠٠٢٦٠  الوثيقة     أما  

 وهي    الحسابية     واألجهزة       واآلفات       بالمباني     تتعلق   وإنما     البضائع     تشمل   ال   والتي     بالوثيقة   

 .ةكوديع لديها المودعة أو الثانية للطاعنة المملوكة األشياء إال تغطى ال
 من   الصادر      الحكم    في   تناقض    يوجد    ال   نه أب   فأفاده      الثاني     السبب    على   رده     أما  

 الخاصة    الممتلكات     تغطي   ١٠٣٠٣٠٠٢٦٠  الوثيقة     بان    القول     وكرر     االستئناف محكمة

ل    ةبالطاعن     وإن    مسؤولياتها      تحت   عهده    أو    كوديعة     لديها    المودعة      واألشياء      ثانية ا

 الثانية     الطاعنة     لدي    مودعه     تكن   ولم    األولى      للطاعنة    مملوكة    احترقت     التي    البرادات      

 الوثيقة     أما    ١٠٣٠٣٠٠٢٦٠  رقم    الوثيقة     تغطيها   ال   البرادات        هذه    وإن     عهده    أو    كوديعة   

 إنها    حيث   البرادات        تغطي   وال    المستودع      في   المخزون      إال    تغطي   ال   فهي   ١٠٣٠٣٢٧٨

 شركات   ضمن  الشركتين     بأن    القول     بان    أضاف    وأخيراً      المستودع      خارج     احترقت   

 العليا    المحكمة    من   عليها   رقابة     دون     الموضوع     محكمة   به   تختص   أمر    فإنه    تيجان  

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن بقبول وطلب
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 لقضاء   مردودين       الطعن    في   المذكورين       السببين    بأن    يرى    فإنه    العام     االدعاء       أما  

 سلطة  من   . المتعاقدين      نية   واستخالص     واالتفاقات        العقود     تفسير   أن    حيث   العليا    المحكمة  

 في   صحيح  سند  على   وتقوم     سائغة   أسباب    على   قضاءها     أقامت     متى   الموضوع     محكمة 

 يخص   كله    األمر     وإن     الوثيقتين     من   بأي    مغطاة    غير   البرادات        إن    إلى    وخلص    القانون    

 .موضوعاً ورفضه شكالً نالطع قبول وطلب العليا المحكمة وليس االبتدائية المحكمة
 استوفى    قد   العقد    هذا    إن    التأمين     عقد   على   طالع  اإل    وبعد    المحكمة    هذه    وترى   

 على   التأمين     عقد   حالة    في   إنه    ومعلوم     والسبب     والمحل     التراضي     وهي    بشروطه   

 حتى   بدايته     أو    الحريق     عن   الناشئة    األضرار      كافة    عن   وال ئمس   المؤمن     يكون    الحريق   

 مسئول   المؤمن     فإن    السبب    كان    وأياً     يتحقق   إن    يمكن   الذي     الخطر    أو    كامالً    حريقاً    يكون  

 فعالً   أتى    إو    يغش   قد   له  المؤمن     بأن    ثبت   إذا     إال    المسئولية     من   يعفي   وال    الحريق     عن 

 الحالة     هذه    وفي    سليم  قانوني     مسوغ    بدون     التأمين     عقد   قيمة   على   الحصول     منه   قصد 

 .التأمين عقد قيمة دفع من المؤمن يعفى
  المحكمة

لتأمين     عقد   يشمل   أال    المتعاقدين      قصد   كان    هل   تتساءل     المحكمة    إن    يثح   ا

 المستودع؟ خارج وهي البضاعة
 خطر   ضد  التأمين     هو   العقد    هذا    إنشاء     من   القصد    أن    الواضح     من   هإن    وحيث   

 طرفا    عليه   تعاقد    ما   وهذا     حدوثه     حين   الضرر     وتخفيف    البضاعة     لهذه    المحتمل    الحريق   

 البضاعة     إخراج      بان    علماً   المستودع      خارج     أو    داخل     البضاعة     كانت    أينما وقصداه العقد

 به   ويلزم     القانون      يطلبه   التصرف     وهذا     الحريق     من   حمايتها    لغرض    تم   المستودع      من 

 الحريق     وإطفاء      البضاعة     إلنقاذ     الوسائل     كافة    ويتبع    جهد   كل   يبذل    أن عليه إذ له المؤمن

 بذل   له  المؤمن     على   لزاماً     إنه    المحكمة    وترى     العقد    لطرفي    جائز    األمر     وهذا     حدث    إن  

 تنفيذ   هو   الحريق     موقع    من   البضاعة     إخراج      فإن    الضرر     من   للتخفيف   معقول    جهد   كل 

 مسئول   والمؤمن      التأمين     لعقد   محمية   البضاعة     وتظل    والعقد     القانون      فرضه   اللتزام    

 جسيماً   كان    ولو    متعمد   غير   الخطأ    ذلك    يكون    أن    شريط   له  المؤمن     من   خطأ   أي    عن 

 سيئ  يكن   لم   له  المؤمن     إن    طالما    الحريق     عن   الناجمة     األضرار      عن   مسئول    وهو  

 ولم    الغش    بطريق    التأمين     قيمة   على   والحصول        الحريق     حدوث     في   يتسبب   ولم    النية  

 .ضدها  المطعون قبل من بذلك ادعاء هنالك يكن
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 القانون     تطبيق   في   أخطأت     االستئناف     محكمة     أن    هو   القول     خالصة   إن    حيث و 

 بتصحيحه   العليا    المحكمة    يلزم    القانون      تطبيق   في   والخطأ     خاطئاً    راً تفسي   العقد    وفسرت   

 يتعلق   فيما   األدنى      المحاكم     رقابة     سلطة  ولها    واختصاصها     أعمالها     صميم  من   وهو  

 القانون     تفسير   اختصاص     األدنى      للمحاكم    يترك    وال    صحيحاً  تطبيقاً   القانون      بتطبيق 

 لكل   . خاطئة    بطريقه    القانون      فسر   ما   متى   العليا    المحكمة    تدخل    األمر     يستوجب    بل   خطأ 

  .أسباب من ذكره ورد ما
 األسباب فلهذه

 فيه   المطعون     الحكم    ونقض    وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 االبتدائي       الحكم    وتأييد     برفضه    ٢٠٠٣/ ١٠٩  رقم    االستئناف     لموضوع    والتصدي    

 ورد    ضيالتقا    درجات      جميع   عن   بالمصاريف      ضدها   المطعون     لزمت  أ و   المستأنف   

 .للطاعنتين الكفالة
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 م٢٨/٤/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 مصطفى   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .المنا ميرغني مرع ـ علي يالقرش دريسإ ـ النور حسن
 م١٩٣/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٢٧ رقم قرار

)١٨( 
  )شروط ( دين حوالة ـ )شروط ـ تجديد ( دين
 به   فينقضي   جديد    بآخر    القديم     الدين     استبدال     من   بد   ال   تجدد    قد   نالدي     يعتبر   كي  -

 الدين     تغيير   يتم   بأن    وذلك     القديم     الدين     عن   يختلف   جديد    دين    وينشأ    القديم     الدين   

 المدين     نبي   باتفاق     فيه   الدائن      شخص  تغير   أو    مصدره     في   أو    محله    في   القديم   

 القديم الدائن لصالح كان الذي القديم الدين فينقضي الجديد والدائن القديم والدائن

 باتفاق    المدين     شخص  تغير   أو    الجديد     الدائن      لصالح    الجديد     الدين     محله    ويحل  

 تبرأ   أن    على   األصلي    المدين     عن   بدالً    المدين     هو   يكون    أن    على   أجنبي    مع   الدائن    

  .األصلي المدين ذمة
 سداده    طريقة    أو    أجله     أو    الدين     كقيمة   فيه   جوهرية     غير   أمور     على   التغير    ورد   إذا -

 ونية    التجديد     نية   توافر     على   ذلك    يدل    فال   العقد    شكل  أو    له  الضامنة     التأمينات      أو  

 العكس    على   الدليل     يقوم    حتى   تجديد    هنالك يكون إال األصل ألن تفترض ال التجديد

 تفسر   الشك    في   شك  هنالك    كان    فإذا     العقد    في   صراحة    التجديد     نية   على   بالنص  

  . تجديداً هنالك تعتبر وال التمديد ضد
 عــــالوقائ

ئع      تتلخص  لوقا لطاعنة     إن    في   ا قامت     تمويل    شركة   وهي    ا لدعوى      أ  رقم    ا

 يؤدي    بأن    ضده   المطعون     مطالبة    االبتدائية       التجارية      مسقط   محكمة   أمام     م ٢٠٠٢/ ٢٢٩

  الفوائد      مع   )   عمانياً    رياالً     وتسعين    وتسعة    ألف    وعشرين     تسعة   (   ٢٩،٩٩  مبلغ   لها 

  أنها    بسبب   وذلك     والمصاريف       السداد      وحتى    م ٢٠٠٢/ ١٠/ ١  من     اعتباراً        % ١٧  بواقع   

 الطاعنة     ادعت   و   ، ضده   المطعون     تخص   ومقطورة      مرسيدس    شاحنة   لشراء     عقداً    مولت  

 الشاحنة     قيمة   رياالً     ٤٤٩٦٤  بلغم   من   المتبقي    عن   عبارة     به   المطالب     المبلغ    بأن  

 ودفعات     شيكات   بموجب    دفعه    تم   قد   المطالبة     المبلغ    عن   زاد     ما   أن    يعني مما والمقطورة
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 الشيك    قيمة   شيكاً  ) ١٨(   بلغت   رصيد   وجود     لعدم    المرتدة      الشيكات     عدد    بأن    وأفادت     

 تم   بأنه    الطاعنة     وأضافت     ، )   رياالً     وأربعين      وتسعة    ومائتين     ألف    (   ١٢٤٩  الواحد    

 إلى    ١٩٩٨/ ١/ ٢٨  من   اعتباراً      بالشيكات     الدفع     يبدأ    أن    على   الطرفين     بين   تفاق  اال  

 شيك  لكل   رياالً     ١٢٤٩  بواقع     شيكاً  )   ٣٦(   كان    للشيكات    الكلي    العدد     م ٢٠٠٠/ ١٢/ ٢٨

 أدانت      التي    الجزائية      المحكمة    إلى    الطاعنة     لجأت  ، البنك    من   شيكاً  ) ١٨(   ارتدت      وقد  

 قيمة   وحولت     بالسجن    عليه   وحكمت    يدرص   دون     شيكات   تحرير    بجنحة   ضده   المطعون   

 حول   االبتدائية       المحكمة    أمام     األطراف       تنازع   و   ، للنظر   التجارية      للمحكمة   الشيكات   

 ألف    الشيك    قيمة   تكون    بحيث   جديدة     بشيكات    القديمة     الشيكات     باستبدال     بينهما   تم   أتفاق   

 حول   التنازع      وكان     ضده   المطعون     لظروف     مراعاة      رياال     ١٢٤٩  عن   بدالً    فقط   ريال   

 االبتدائية       التجارية      المحكمة    كمتحف له؟   تجديد    أم    للدين    جدوله    هو   هل   تفاق  اال    هذا  

 الحكم    بهذا    ضده   المطعون     يرض    لم   ، المصاريف      مع   رياالً     ٢٢,٢٤١  بمبلغ   للطاعنة  

 عماني    ريال     ألف    ) ١١(   ليكون    الحكم    عدلت    التي    مسقط   استئناف    محكمة   لدى    واستأنفه   

 المشار    الحكم    في   المحكمة    هذه    أمام     الطاعنة     طعنتف   ، بالمصاريف      المستأنف     ألزام      مع 

ليه   م     االدعاء       يرى    إ لعا لطعن    قبول    ا  بأن   ذلك    وسبب   موضوعاً    ورفضه     شكال  ا

 .الموضوع محكمة سلطة من الدين استخالص
  المحكمة

 الطعن    أن    وحيث    م ٢٠٠٣/ ١١/ ١٠  في   صدر   قد   فيه   المطعون     الحكم    ن إ   حيث 

 قدم   أن    وحيث    ، المحكمة    هذه    لدى    مقبول    محام    وهو    . . . . . . . . . . . . . . المحامي     من   المقدم   

 وسدد   وكالته     يفيد   ما   قدم    أنه    وبما    المحدد     الزمن     في   أي    م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٠  في   الطعن  

 عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً     المقررة      والكفالة      الرسوم   

 فقد   الطعن    أسباب    أما    الشكلية    شروطه    استوفى    قد   الطعن    ويكون     الطاعنة     وعقبت  

 والخطأ     للقانون     مخالفته    فيه   المطعون     الحكم    على   به   نعت   واحداً      سبباً  الطاعنة     كرت  ذ 

 االبتدائية       المحكمة    بها   حكمت   رياالً     ٢٢,٢٤١ من به المحكوم المبلغ بإنقاص تطبيقه في

 .ريال ألف )١١( إلى
 )١٨(   وهي    القديمة     الشيكات     استبدال     أمر    مناقشة    إلى    تعود    المحكمة    إن    وحيث   
 تجديداً    ذلك    يعتبر   وهل    ريال     ألف    الواحد      الشيك    قيمة   جديدة     بشيكات    اقيمته   ١٢٤٩

 وحتى    المطالبة     من   القديمة     الشيكات     الستبعاد    البد    للمديونية؟      جدوله    مجرد    أنه    أم    للدين  
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 الدين     به   فينقضي   جديد    بآخر    القديم     الدين     استبدال     من   بد   ال   تجدد    قد   نالدي     يعتبر 

 في   القديم     الدين     تغيير   يتم   بأن    وذلك     القديم     ين الد    عن   يختلف   جديد    دين    وينشأ    القديم   

 القديم     والدائن       المدين     نبي   باتفاق     فيه   الدائن      شخص  تغير   أو    مصدره     في   أو    محله  

 الدين     محله    ويحل    القديم     الدائن      لصالح    كان    الذي     القديم     الدين     فينقضي   الجديد   والدائن

 أن   على   أجنبي    مع   نالدائ      باتفاق     المدين     شخص  تغير   أو    الجديد     الدائن      لصالح    الجديد   

 أتفاق    أو    األصلي    المدين     ذمة    تبرأ    أن    على   األصلي    المدين     عن   بدالً    المدين     هو   يكون  

 الدين     به   وينقضي    التجديد     يتم   حتى   ويجب    الجديد     والمدين      األصلي    المدين     مع   الدائن    

 أتفاق    الدائن      مع   عليه   االتفاق      يتم   أن    القديم     الدين     محل   تحل   جديد    دين    عنه   وينشأ    القديم   

 من   بوضوح    الدائن      لدى    التجديد     فيه   تستخلص   أن    أو    التجديد     نية   فيه   تتوافر     يح صر

 عناصر   على   أو    هام    عنصر   على   القديم     الدين     في   التغير    ورد     إذا     ذلك    ويتحقق    الظروف    

 كقيمة   فيه   جوهرية     غير   أمور     على   التغير    ورد     إذا     أما    المتقدم     التفصيل    على   فيه   هامة  

 ذلك    يدل    فال   العقد    شكل  أو    له  الضامنة     التأمينات      أو    سداده     طريقة    أو    أجله     أو    الدين   

 حتى   تجديد    هنالك    يكون    إال    األصل    ألن    تفترض    ال  التجديد ونية التجديد نية توافر على

 هنالك    كان    فإذا     العقد    في   صراحة    التجديد     نية   على   بالنص    العكس    على   الدليل     يقوم  

 الطرفين     بين   ث حد   وما    تجديداً     هنالك    تعتبر   وال    التمديد     ضد  تفسر   الشك    في   شك

 له  تجديداً     يعد   وال    ليكون    جدوله    إال    هو   ما   الشيك    قيمة   نقاص  إوب    جديدة     شيكات   باستبدال   

 الجديدة     للشيكات    وفقاً    المديونية      بإنزال      قررت     حين   االستئناف     محكمة   أخطأت     وقد  

 وإصحاح    التدخل     المحكمة    لهذه    به  يجوز مما عاقدينتالم ةلني ئخاط تفسير ذلك أن حيث

 .الحكم
 وهو    الدين     أثبات     الدائن      على   القانونية      للقاعدة     وفقاً    الدين       الطاعنة     إن    ثوحي  

 المصروفات      إليها    مضافاً    ة المشترا     ةالعرب     قيمة   أصل   عن   عبارة     ع . ر   ٣٦٢٦٠  مبلغ 

 مدفوعات     المبلغ؟     هذا      من   دفع    وكم    المدين     تخلص   فهل   ٤٤,٩٦٤  الدين     صبحأف 

  ـ:يلي كما الطاعنة بها أقرت كما ضده المطعون
 ١٢٤٩  الشيك    قيمة   شيكاً  ) ٢٥(   ضده   المطعون     سلمت  أنها    تدعي    طاعنة ال   .١

 .عماني ريال
 .عماني ريال ) ١٠٠٠( الشيك قيمة شيكات )٧( عدد .٢
 .ع.ر ) ٥٩٨( قيمته واألخير ريال ألف منها )٤( قيمة شيكات )٥( عدد .٣
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لتعامل     بداية     في   المحددة      الشيكات     كانت    ولما    أنه    ذلك    من   نستخلص   بين   ا

 استلم   حينما   ضده   المطعون     فإن    ع . ر   ١٢٤٩  الشيك    بواقع     شيكاً  ) ٣٦(   هي   الطرفين   

 طريق    عن   كان    سواء    دفع    قد   يكون    فإنه    الطاعنة     من   ع . ر   ١٢٤٩  بواقع     شيكاً  ) ٢٥( 

 ثم   ريال     ١٣,٧٣٩  =   ١٢٤٩  الواحد      بواقع     شيكاً  ) ١١(   ارتداها       بعد   الدفع     أو    الشيكات   

 مما   نية المديو     هذه    من   فعالً   المدفوع      كم   ندري     ولم      ١٤٨٣=   ١١٧  و   ريال     ١٣٦٦  سدد 

 %١٠  بنسبة   لتزام   اال    المحاسب    وعلى    دقيقة    محاسبة   اإلجراء       الدعوى      إعادة      عليناً   يحتم 
 .التجارة وزير لقرار وفقاً الفائدة من

 التي    المحكمة    إلى    الدعوى      وإحالة      فيه   المطعون     الحكم    نقض   يتعين   كان    ولما  

 بالمصاريف      ضده   المطعون     زام  إل    مع   مغايرة     بهيئة   جديد    من   فيها   لتحكم   الحكم    أصدرت   

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٤٧  و   ١٨٣  بالمادتين      عمالً   للطاعنة    الكفالة     ورد   

  .والتجارية
 األسباب لهذهف

 فيه   المطعون     الحكم    نقض و   وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 يرة مغا   بهيئة   جديد    من   فيها   للفصل   بمسقط   االستئناف     محكمة   إلى    الدعوى      وإحالة    

 .للطاعنة الكفالة ورد بالمصاريف ضده المطعون وألزمت
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 م٢٨/٤/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا   ا

 القرشي    دريس   إ   ـ  النور     حسن   صطفىم   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .عبدالغفار الرحمن عبد محمد ـ لمناا الميرغني مرع ـ علي
 م٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٨ رقم قرار

)١٩( 
  ) مواصفات ـ إخالل (بيع عقد
 البيع    عقد   إبرام      عند   المشتري     يطلبها   ولم    اختيارية      ) المواصفة   (   الخدمة     كانت    إذا    -

 المبيع    عن   اختالفاً     يشكل   توفرها     عدم    أن    أساس    على   بها   التمسك    يمكنه   ال   فإنه  

 .القانون أقره الذي الجزاء عليه ويترتب البائع عنه يؤاخذ يهعل المتفق
 عــالوقائ

 عليها   نبنى أ   التي    والوثائق       فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   حسبما   الوقائع      تتلخص 

 أمام    ٢٠٠٢/ ٩/ ٧  بتاريخ     ٢٠٠٢/ ٨٨٤  رقم    الدعوى      ابتداء      أقام     ضده   المطعون     أن    في 

 التي    السيارة      شراء    عقد   بفسخ   حكمال    طالباً    الطاعنة     ضد  بمسقط   االبتدائية       المحكمة  

 بعد   المدفوعة      واألقساط       مقدماً    دفعه    الذي     ع . ر   ) ٤٥٠٠(   مبلغ   برد    وإلزامها       إليه    باعتها  

 المصاريف      مع   عماني    ريال     ألفا    قدره     بما   لحقته   التي    األضرار      عن   له  والتعويض      ذلك  

 كيا ( (   نوع    الطاعنة     من   سيارة    بشراء     قام    م   ٢٠٠١/ ٥/ ١٦  بتاريخ     أنه    لذلك    بياناً    وقال   

 على   بناء    وساخن    بارد     التكييف  جهاز  بها  أن على  ب/١٣٠٤ ))كرنفال واجن سيتشن

 جهاز   تشغيل   أراد      عندما    أنه    إال    بالسيارة      الموجود      والمؤشر    المواصفات بكراس جاء ما

 المتخصصة    الشركات      إحدى     أكدته     الذي     األمر     وهو    أصالً   يوجد    ال   بأنه    فوجئ    التسخين  

 الغش    وجود     موضحاً   البائعة     إلى    إنذارا       وجه    عليه   وبناء     السيارة      بفحص   قامت    التي  

 برسالتها    اإلنذار         ذلك    عن   الطاعنة     أجابت     وقد    الثمن    وإرجاع       العقد    فسخ   يوجب    الذي   

 دون    الجهاز     لتركيب    استعدادها      عن   فيها     عبرت    التي    ٢٠٠٢/ ٤/ ١٤  في   المؤرخة    

 ،له  معداً    يكن   لم   لذي  ا   بالمحرك     رر ض  من   عنه   ينتج   لما   يجوز    ال  األمر هذا أن إال مقابل
 المدعي     وإلزام       تقادمها  ل   الدعوى      برفض    المحكمة    حكمت   ٢٠٠٣/ ٥/ ٢٠  بجلسة و 

 التي    بمسقط   االستئناف     محكمة   أمام     الحكم    هذا    ضده   المطعون     استأنف ف   ، بالمصاريف    

 الحكم    بإلغاء     الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    ٢٠٠٣/ ٢/ ١٥  بتاريخ     قضت 
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 بالسيارة     والمتعلق     الطرفين     بين   المبرم     العقد    بفسخ   جديد    من   والقضاء      المستأنف   

 ضدها   المستأنف     بإلزام      وذلك     التعاقد     قبل   عليه   كانت    ما   إلى    الحالة     وإعادة       ب   / ١٣٠٤

 وخمسمائة     آالف     أربعة     وقدره      المستأنف     من   المستلم    المبلغ    وإعادة       السيارة      باستالم  

 الحكم    هذا    يلق   لم و   ، بالمصاريف      ضدها   المستأنف     وإلزام       ع . ر   )   ٤٥٠٠(   عماني    ريال   

 بتاريخ     به   التقرير     تم   الذي     الماثل     بالطعن    بالنقض    فيه   فطعنت   عليها   المحكوم     لدي    قبوالً  

 الطعن    بأسباب    مذكرة     التاريخ      بذات     وأودعت       العليا    المحكمة    سر  بأمانة     م ٢٠٠٤/ ١٩/١

 الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته   العليا    المحكمة    لدي    المحامي       .. . . . . . . . . . . األستاذ من موقعة

 المطعون    إلى    الطعن    صحيفة  إعالن     وتم    والكفالة      الرسوم     وسداد     الوكالة      يفيد   ما   وقدم   

 يناير    / ٢٨  بتاريخ     أمرت     وقد    ، الطاعنة     عليها   عقبت   بالرد     مذكرة     قدم    الذي     ضده 

 الطاعنة     تودع     أن   على الطعن في الفصل لحين فيه المطعون الحكم تنفيذ بوقف ٢٠٠٤/

 .مصرفية ضمانة به دمتق أو المحكمة خزانة به المحكوم المبلغ
 على   الطاعنة     به   نعت   وجوه     ثالثة    من   واحد     سبب  على   الطعن    أقيم      وقد    ،   هذا  

 األول     للوجه    بياناً    وقالت     وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه   المطعون     الحكم  

 الفعلي    التسليم    من   سنة  مضي   بعد   لرفعها    الدعوى      بتقادم     الدفع     رفض    المذكور      الحكم    أن  

 الحكم    أن    الثاني     للوجه    بياناً    وقالت     التقادم      شروط    توافر     رغم    ٢٠٠١/ ٥/ ١٦  في   للسيارة   

 اختياريه      خدمة    يعتبر   الساخن     التكييف    جهاز    أن    والحال      العقد    بفسخ   قضى   فيه   المطعون   

 منصوص   وغير    البيع    أركان      وال    شروط    من   ليست   وهي    ضده   المطعون     يطلبها   لم 

لمواصفات      بكراس     عليها  لتي    ا لبيع    عقد   من   يتجزأ    ال   جزءا     تعتبر   ا  في   مضيفة   ا

  انتفاع    رغم    الثمن    بإنقاص     الدفع     كذلك    رفض    الحكم    ذلك    أن    الثالث     الوجه     خصوص  

 البيع    عقد   بفسخ   وقضت    سنوات    الثالث     تقارب     الزمن     من   فترة    بالمبيع    ضده   المطعون   

 للغرض   صالح   المبيع    وأن     إهمال     أو    تقصير   دون     التزاماتها       نفذت    الطاعنة     أن    والحال    

 يدعيه    بما   تسليمها   عدم    مع   ساخن   تكييف   جهاز    تركيب    في   تمانع    لم   له  أعد    الذي   

 إلى    وانتهت     عليها   المتفق    والسيارة       المبيعة    السيارة      بين   اختالف     من   ضده   المطعون   

 الدعوى     قبول    بعدم    مجدداً     والقضاء      فيه   المطعون     الحكم    بنقض   أصلياً   الحكم    طلب 

 احتياطية     وبصفة    وقانوناً      واقعاً     أساس    غير   على   لقيامها    برفضها    واحتياطياً      لتقادمها   

 ورد      كما   ثمنه   إنقاص     أو    الساخن     المكيف    بتركيب    العيني    بالتنفيذ    للطاعنة    اإلذن        كُلية 

 أودعها      دفاع     بمذكرة     ضده   المطعون     رد  و   ، الطعن    سبب  من   الثالث     بالوجه     يالًتفص 
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لقانوني      وكيله    لتقادم      أن    تضمنت   ا نقطع    ا لموجه     باإلنذار       ا  بتاريخ     الطاعنة     إلى    ا

 التسليم    من   سنة  مرور     قبل   أي    ٢٠٠٢/ ٤/ ١٤  بتاريخ     عنها   الصادر      والرد      ٢٠٠٢/ ٤/ ١

 اختيارية      خدمة    الساخن     التكييف    بأن    القول     وان     ٢٠٠١/ ٥/ ١٦  بتاريخ     للسيارة     الفعلي  

 بكراس    عليه   منصوص    الساخن     التكييف    ألن    صحته  عدم    إلى    باإلضافة     جديد    قول  

 من   الطاعنة     ذكرته     لما   سند  ال   وأنه     رة  السيا    داخل     الموجود      المؤشر    عليه   ويدل     الشروط    

 أن   المالحظة     مع   تسخين   جهاز    على   تشتمل   ال   الخليج    لمنطقة   المصنعة    السيارات       أن  

 المشتهر    موطنه    إلى    بها   للعودة     السيارة      اشترى    وقد    الجنسية    أردني      ضده   المطعون   

 الموضوع    محكمة   لدى    الثمن    بإنقاص     تتمسك   لم   الطاعنة     أن    مضيفاً   الطقس    ببرودة    

 إذا    أنه    قانوناً     به   المسلمّ    ومن    خطئها   من   استفادتها     إلى    يؤول     األمر     هذا    أن    على   وة  عال 

 الحكم    عليه   نص   ما   وهذا     التعاقد     قبل   عليه   كانت    ما   إلى    الحالة     إعادة      يتعين   العقد    فسخ 

 ضده  المطعون     دفاع     مذكرة     على   الطاعنة     عقبت و   ، الطعن    رفض    طالباً    فيه   المطعون   

 مذكرة    العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       أودع    و   ، طعنال    بصحيفة   جاء    ما   على   مصممة 

 ال  إذ    فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً  الطعن    قبول    فيها   طلب   بالرأي    
 البضاعة     في   االختالف      كان    إذا     إال    التجارة      قانون     من   ١١٦  المادة      حسب   بالفسخ    يقضى 

 أعدت    الذي     للعرض    حةصال   غير   البضاعة     يجعل   حداً    الجسامة     من   بلغ   قد   عليها   المتفق  

 مما   ذلك    يفيد   ما   قضائه    أسباب    في   يبين   لم   فيه   المطعون     الحكم    أن    حين   في   أجله     من 

 الحالة     إعادة      ألن    القانون      تطبيق   في   الخطأ    عن   فضالً   التسبيب    في   بالقصور  معيباً يجعله

 يستوجب    كان    مما   ضده   للمطعون    سبب  بال   إثراء      يمثل   التعاقد     قبل   عليه   كانت    ما   إلى  

 .األخير هذا انتفاع قيمة بقدر الثمن إنقاص
 ةـــمحكمال

 المحكمة    لدي    مقبول    محام    من   قانوناً     المحدد     الميعاد     في   الطعن    رفع    تم     إنه    حيث 

 قانوناً     المقررين      والرسم     الكفالة     وسّدد    ذلك    له  يجيز   خاص    وكالة     سند  بموجب    العليا  

 .شكالً قبوله فتعين
 طالقات  إ   من   واقعية     مسألة    التقادم      شروط    توافر     مدى    استخالص      إن    وحيث  

 .وقانوناً واقعاً سائغة أسباب على قضاءها أقامت متى الموضوع محكمة
 فقها   المعلوم     من   أنه  "   على   بناء    الدعوى      تقادم    عدم إلى  انتهت المحكمة إن وحيث

 الحال    صورة    وفي    صحيح  قانوني     بإجراء      والتعليق     لالنقطاع     خاضع   التقادم      أن    وقضاء   
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 بضرورة     ٢٠٠٢/ ٤/ ١  بتاريخ     البائعة     وأنذرت       ٢٠٠١/ ٥/ ١٦  يخ بتار    السيارة      شراء    تم 

لسيارة      تغيير  لبيانات      تتضمن   مثلما   تسخين   جهاز    من   لخلوها    ا لواردة        ا  بكراس    ا

 على   الجهاز     لتركيب    استعدادها      عن   وعبرت     بذلك    مقرة    والبائعة      السيارة      مواصفات   

 السنة    انقضاء     قبل   أي    ٢٠٠٢/ ٤/ ١٤  بتاريخ     عنها   الصادرة       بالرسالة     ورد     مثلما   حسابها  

 تعليل   وهو    "   التجارة      قانون     من   ١١٦  المادة      ذلك    أكدت     حسبما   خاللها    المطالبة     الواجب    

 يجعل   مّما   التقادم      شروط    توافر     عدم    واضحة    جلية   بصفة   يبرز    وقانوناً      واقعاً     سائغ 

 .محله غير في الطعن سبب من األول الوجه
 استند   الذي     اصفات  المو    كراس    فإن الطعن سبب من الثاني الوجه  عن نهإ وحيث

 مرفقاً    يكن   ولم    أجنبية    بلغة   محّررا     كونه    عن   فضالً   دعواه      في   ضده   المطعون     إليه  

 اإلجراءات        قانون     من   ٢٧  المادة      قررته     حسبما   مقبول    غير   يجعله    مّما   العربية     بترجمته  

 المحكمة    هذه    من   بإذن     تعريبه    بعد   مضمونه    على   طالع  باإل    تضح أ   فقد   والتجارية       المدنية 

 وهو    ) مزوداً      كان    إن  (   عبارة     الهواء      بتكييف   المتعلق    العنوان      بعد   هاللين    بين   أضاف    انه  

 .اختيارية الخدمة هذه أن على بوضوح يدّل ما
 إبرام     عند   ضده   المطعون     المشتري     يطلبها   ولم    اختيارية      الخدمة     هذه    إن    وحيث  

 عن   اختالفاً     يشكل   توفرها     عدم    أن    أساس    على   بها   التمسك    يمكنه   ال   فإنه    البيع    عقد 

 .القانون أقره الذي الجزاء عليه ويترتب البائعة عنه تـؤاخذ عليه المتفق المبيع
 بناء   البيع    عقد   بفسخ   قرر    ما   والحالة      قضى   لما   فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 اختياري     الجهاز     هذا    أن    والحال      تسخين   جهاز    من   خالية    كانت    ةالمبيع    السيارة      أن    على 

 التسبيب    في   بالقصور     معيباً   يجعله    الذي     األمر     باألوراق        ثابت    هو   لما   مخالفاً    يكون  

 يتعين   مما   سديداً    الطعن    سبب  من   الوجه     هذا    بالتالي     يضحى   القانون      مخالفة    إلى    المؤدي    

 الطعن    سبب  من   الثالث     الوجه     على   للرد    حاجة    دون     فيه   المطعون     الحكم    نقض   معه 

 إنقاص    إلى    الرامي      االحتياطي      طلبها   الطاعنة     عليه   أّسست   ما   ضمن  يندرج     باعتباره    

  .الثمن
 من   لذلك    الالزمة      العناصر    كافة    بتوافر     فيها   للفصل   صالحة   الدعوى      إن    وحيث  

 إلى    استناداً     فيه   بالحكم    للموضوع    تتصدى    المحكمة    فإن    األوراق        في   ثابتة    وأدلة      وقائع   

 .الدعوى برفض وذلك والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦٠ المادة
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 التقاضي    درجتي     عن   الدعوى      بمصاريف ضده مطعونال إلزام يتعين  إنه وحيث

 ٢٤٧  و   ٢٥٩  و   ١٨٣  المواد      إلى    استناداً     وذلك     للطاعنة    الكفالة     ورد     الطعن    ومصاريف    

  .والتجاري المدنية اإلجراءات قانون من
 األسباب فلهذه

 فيه   المطعون     الحكم    نقض و   موضوعاً  و     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 الدعوى     بمصاريف     ضده   المطعون     وإلزام    الدعوى برفض بالحكم للموضوع والتصدي

 .للطاعنة الكفالة ورد الطعن ومصاريف التقاضي درجتي عن
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 م٢٨/٤/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا   ا

 مصطفى   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

  .عبدالغفار الرحمن عبد محمد ـ علي القرشي دريسإ ـ النور حسن
 م٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٩ رقم قرار

)٢٠( 
  )تفسير ( عقد ـ تعويض ـ  )الغاية تحقق (إخالل ـ  )إخطار (التزام ـ تأمين عقد
 لمف   بالحادث      ينالتأم     شركة   إخطار     له  المؤمن     على   التأمين     عقد   أوجب     عندما   -

 اإلخطار     من   الهدف     وإن     التعويض     من   له  المؤمن     وحرمان      جزاء     ذلك    على   يرتب  

 المطعون    به   قام    ما   وإن     الحادث      عن   المسؤول      على   المؤمن     رجوع     تيسير   وهو  

 حقق   قد   المركبة     سرقة   عن   المسؤول      على   جزائيا     الحكم    إلى    أدت     مساع    من   ضده 

 .اإلجراء من الغاية
 تستقل   التي    التقديرية      المسائل     من   المتعاقدين      إرادة       على   والتعرف      العقود     تفسير  -

 أقامت     طالما    العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     وال    الموضوع     محكمة   بها 

 .باألوراق ثابت أصل ولها لحمله تكفي سائغة أسباب على قضاءها
 ـــعالوقائـ

 عليها   بنىن أ   التي    والوثائق       فيه   المطعون     الحكم    من   تضح أ   حسبما   الوقائع      تتلخص 

 أمام    ٢٠٠٣/ ٧/ ٦  بتاريخ     ٢٠٠٢/ ٦٥١  رقم    الدعوى      ابتداء      أقام     ضده   المطعون     أن  

 ريال    ) ٥٩٠٠(   له  تؤدي     بأن    الطاعنة     بإلزام      الحكم    طالباً    بمسقط   االبتدائية       المحكمة  

 بتأمين    قام    أنه    لذلك    بياناً    وقال     محاماة    أتعاب عماني ريال )٥٠٠(و والمصاريف عماني

 إلى    بتأجيرها     قام    ثم   عماني    ريال     ) ٥٩٠٠(   مبلغ   عن   شامالً   يناًتأم    الطاعنة     لدي    شاحنته 

 وتصرف    اإليجار      وعقد    األمانة      لمقتضى   خالفاً    الشاحنة     أخفى    المستأجر     أن    إال    آخر  

 المحكمة    إلى    المستأجر     وأحيل     بالحادث      الشرطة     فأبلغ    السلطنة    حدود     خارج     فيها 

 بأن   الطاعنة     طالب    ثم   يفعل   لم   أنه    إال    مالكها    إلى    الشاحنة     بإعادة      عليه   وحكم    الجزائية    

 أن   الطاعنة     أجابت   و   ، الدعوى      هذه    فأقام     ساكناً   تحرك    لم   أنها    إال    التأمين     قيمة   له  تؤدي   

 الشروط     من   الرابعة      المادة      توجبه    مثلما   السرقة     بواقعة     بإبالغها     يقم   لم   ضده   المطعون   

 برفض    الحكم    لذلك    تبعاً   وطلب    ٩٥/ ١٠٠  رقم    الوزاري        بالقرار      الصادرة       العامة   
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 إلى    تؤدي     بأن    الطاعنة     بإلزام      المحكمة    حكمت   ٢٠٠٣/ ٦/ ١٥  بجلسة و   ، الدعوى    

 ما   ورفض     اة محام    أتعاب     ع . ر   ) ١٠٠(   ومبلغ    ع . ر   ) ٥٩٠٠(   قدره  مبلغاً ضده المطعون

 بمسقط   االستئناف     محكمة   أمام     الحكم    هذا    الطاعنة     استأنفت ف   ، طلبات    من   ذلك    على   زاد   

 قبوالً   الحكم    هذا    يلق   لمف   ، لمستأنف  ا   الحكم    بتأييد    ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٩  بتاريخ     قضت   التي  

 به   قرر    الذي     الماثل     بالطعن    العليا    المحكمة    أمام   بالنقض فيه فطعنت عليها المحكوم لدى

 الوكالة      يفيد   ما   وقدم     ٢٠٠٤/ ٢/ ٧  بتاريخ     العليا    المحكمة    لدي    المحامي     . . . . . . . . األستاذ   

 المطعون    لى إ   ٢٠٠٤/ ٢/ ٨  بتاريخ     الطعن    صحيفة  إعالن     وتم    والكفالة      الرسوم     وسداد   

 قررت    وحيث    الطاعنة     عليها   عقبت   ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٣  بالردفي      مذكرة     قدم    الذي     ضده 

 سبب  على   الطعن    أقيم    ولقد    ، التنفيذ    وقف    طلب   رفض    ٢٠٠٤/ ٢/ ١٨  ةبجلس   المحكمة  

 تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     به   ينعي   واحد   

 يقم   لم     ضده   المطعون     أن    األول      الوجه     اصلح   وجهين    من   وذلك     االستدالل      في   والفساد    

 الشروط     من   ٤  المادة      ونص    يتعارض     مما   مركبته    بسرقة    الطاعنة     التأمين     شركة   بإبالغ   

 الموحدة     التأمين     وثيقة    نموذج     بإصدار     ٩٥/ ١٠٠  رقم    الوزاري        بالقرار      الصادرة       العامة   

 المؤمنة     المركبة     أن    الثاني     الوجه     وحاصل    الشخصية    الحوادث       وملحق    المركبات      على 

 لتمكينها   بذلك    التأمين     شركة   إخطار     يجب   للغير   تأجيرها     تم   ما   وإذا      تجارية     مركبة    هي 

 بتأجير    قام    ضده   المطعون     لكن   التأمين     قسط   مقدار     وتعديل     المستأجر     عن   التحري     من 

 من   ب / ٤  رقم    االستثناء     وإن     الطاعنة     التأمين     لشركة    الرجوع      دون     للغير   المركبة   

 الموحدة     التأمين     بوثيقة    الواردة        ) والتلف     الفقد    ضد  لتأمين  ا (   األول      الفصل    استثناءات    

 المؤمن     أن    على   ينص   ذكره     السالف   الوزاري القرار بموجب والصادرة المركبات على

 األغراض      غير   في   المركبة     استعمال    حالة    في   تعويض    أي    دفع    عن   والً  ؤمس   يكون    ال 

 وموضوعاً     شكالً  لطعن ا   بقبول    الحكم    طلب   إلى    بذلك    منتهياً   الوثيقة     هذه    في   المحددة    

 بمذكرة    ضده   المطعون     رد  و   ، الدعوى      برفض    مجدداً     والقضاء      طعون الم    الحكم    ونقض  

لقانوني      وكيله     أودعها      دفاع     أن   تضمنت   ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٣  في   المحكمة    سر  أمانة     ا

 جزائية     قضية   وقيدت     بالغ    وفتح    الشرطة     بإعالم     بالسرقة     علمه   فور    قام    ضده   المطعون   

 الحكم    بصدور     انتهت    اآلخرين      والجناة      المستأجر     مواجهة     في   ٢٠٠١/ ٩٧  رقم    تحت 

 لكنها   السرقة     بحادثة     الطاعنة     إخطار     ذلك    على   عالوة     تولى    كما   الشاحنة     وبرد     بإدانتهم    

 نص   في   المطلوبة     روط  ــالش    كل   يحقق   به   قام    ما   فإن    وبالتالي      اهتماماً     األمر     تعر   لم 
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 ترمي    التي    ٩٥/ ١٠٠  رقم    الوزاري        القرار      من   الخامس     الفصل    من   )   ٤(   المادة    

 الجريمة     مرتكب    إدانة      سبيل  في   المؤمن     غاية    إلى    الوصول     تسهيل   إلى    خالصتها 

 يشمل   للمركبة    التجاري      االستخدام      أن    الطعن    سبب  من   الثاني     الوجه     عن   جواباً     مضيفاً 

 وثيقة    في   المحددة      األغراض       غير   في   استعمالها    ينفي   مما   للغير   إيجارها      يستبعد   وال  

 مذكرة    على   وكيلها    بواسطة    الطاعنة     عقبت   ، الطعن    رفض    ية النها    في   طالباً    مين التأ  

 خصمها   إعالن     تم   إذ    الميعاد     بعد   قدمت    الرد     صحيفة  أن    مالحظة    ضده   المطعون     دفاع   

 بعد   أي    ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٣  بتاريخ     الرد     قدم    حين   في   ٢٠٠٤/ ٢/ ٨  بتاريخ     الطعن    بصحيفة 

 المدنية     ات  اإلجراء       قانون     من   ٢٥٠  بالمادة      المحدد     يوماً    عشر   الخمسة    أمد    انقضاء   

لتجارية      لبة    وا لرد     صحيفة  استبعاد    األساس     هذا    على   طا  خصوص   في   كتوتمس    ا

 بالرأي     مذكرة     العليا    المحكمة    لدي    العام     االدعاء       أودع    و   ، الطعن    بأسباب    الموضوع   

لقرار      ألن    برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  الطعن    قبول    فيها   طلب   رقم    الوزاري        ا

 بالحادث     لديه    المؤمن     إشعار    الخامس     لالفص    من   الرابع      بنده    في   أوجب     ولئن    ٩٥/ ١٠٠

 جزاء    ذلك    على   يرتب    لم   انه    إال    مطالبة    عليه   ليترتب    الخاصة    البيانات      تحديد    مع   فوراً   

 فإن   النظر    هذا    فيه   المطعون     الحكم    التزم     وطالما     التعويض     من   له  المؤمن     حرمان     أو  

 بالنسبة    الشأن     وكذلك     أساس    غير   على   يكون    الطعن    سبب  من   األول      بالوجه     عليه   النعي  

 محكمة   سلطة  من   المتعاقدين      إرادة       على   والتعرف      العقود     تفسير   ألن    الثاني     الوجه     إلى  

 صلهاأ   ولها    سائغة   أسباب    على   الحال     هو   مثلما   ذلك    في   قضاءها     أقامت     متى   الموضوع   

 .لحمله وتكفي باألوراق الثابت
 ةـــلمحكما

 المحكمة    لدي    قبول م   محام    من   قانوناً     المحدد     الميعاد     في   الطعن    رفع    تم     إنه    حيث 

 فتعين   المقررين      والرسم     الكفالة     وسدد    ذلك    له  يجيز   خاص    وكالة     سند  بموجب    العليا  

 .شكالً قبوله
 الرد    صحيفة  بخصوص    الشكلية    الناحية     من   الطاعنة     أثارته      لما   خالفاً      إنه    وحيث  

 وقدم    ٢٠٠٤/ ٢/ ٨  في   الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     تم   فقد   الطعن    أسباب    عن 

 قانون    من   ٢٥٠  بالمادة      المحدد     يوماً    عشر   الخمسة    ميعاد    في   أي    ٢٠٠٤/ ٢٣/٢ في الرد

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
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 رقم    الوزاري        بالقرار      الصادرة       العامة     الشروط      من   الرابعة      المادة      إن    وحيث  

 لهذه   وفقاً    مطالبة    عليه   يترتب    قد   حادث     وقوع     حالة    في ( (   أنه    على   نصت     ٩٥/ ١٠٠

 من   أو    له  المؤمن     على   يجب   الشخصية    الحوادث       ملحق   أو    ) مين التأ    وثيقة    أي  (   الوثيقة   

 به   الخاصة    البيانات      جميع   إعطائه     مع   فوراً     بذلك    كتابة    المؤمن     يخطر   أن    عنه   ينوب  

(....(. 
 بالحادث     التأمين     شركة   إخطار     أوجب     عندما    أنه النص هذا من يتضح إنه وحيث

 اإلخطار     من   الهدف     وإن     التعويض     من   له  المؤمن     وحرمان      جزاء     ذلك    على   يرتب    لم 

 ضده  المطعون     به   قام    ما   وإن     الحادث      عن   المسؤول      على   المؤمن     رجوع     تيسير   وهو  

 من   الغاية     حقق   قد   المركبة     سرقة   عن المسؤول على جزائيا الحكم إلى أدت مساع من

 يكون   أساسه   على   قضاءه     وأقام      النظر    هذا    التزم     لما   فيه   المطعون     الحكم    وإن     اإلجراء     

 .محله غير في الطعون سبب من األول بالوجه عليه النعي
 المتعلق    الطعن    سبب  من   الثاني     بالوجه     فيه  المطعون الحكم على النعي إن حيثو

 استقر   بما   كذلك    مردود      التأمين     بوثيقة    المحددة      األغراض       غير   في   المركبة     باستعمال  

 المسائل     من   المتعاقدين      إرادة       على   والتعرف      العقود     تفسير   أن    من   النقض    قضاء    عليه 

 المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     وال    الموضوع     محكمة   بها   تستقل   التي    التقديرية    

 .باألوراق ثابت أصل ولها لحمله تكفي سائغة أسباب على قضاءها أقامت طالما العليا
 موضوع   السيارة      أن  "   قضائه    أسباب    ضمن  أورد      المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 قد   ثم   ومن    أرباحاً      تدر    التي    ل األعما     ولكل    لإليجار     وتستعمل    تجارية     الحال     دعوى   

 المركبة     أن    على   عالوة     التأمين     وثيقة    اقتضته    ما   ووفق     له  أعدت     لما   السيارة      استعملت 

 ..".المقضي األمر قوة أكتسب جزائي بحكم ذلك وثبت سرقتها تمت
 لحمل   تكفي   التي    السائغة     األسباب     من   أورد      فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 سلطة  حول    موضوعي    جدل    مجرد    إلى    يـنحل   المذكور      هبالوج     عليه   النعي    فان    قضائه  

 .العليا المحكمة أمام إثارته يجوز ال مما العقود تفسير في المحكمة
 الطاعنة     وإلزام       موضوعاً    الطعن    رفض    قرر    ما   والحالة      تعين     إنه    وحيث  

 قانون    من   ٢٦١  و   ١٨٣  المادتين      مقتضيات    وفق    الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف    

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
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 األسباب لهذهف
لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا إ عنة     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢٨/٤/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 حسن   مصطفى   ـ  دسي  على   صالح   حمدم : القضاة     الفضيلة    صحاب أ   من   كل   عضوية  و 

 .المنّا ميرغني عمر ـ على القرشي إدريس ـ النور
 م٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٠ قم ر قرار

)٢١( 
  )استقالل ( الباطن من عقد ـ أصلي عقد ـ )شكل ـ اتفاق ( تحكيم

 بموجب    أو    دالعق    في   النزاع قيام على سابق شرط شكل في يكون قد التحكيم اتفاق -

 أحالت     قد   الحال     صورة    وفي    التحكيم،     شرط   يتضمن   وثيقة    إلى    العقد    في  ترد إحالة

 منطبقة،   شروطه    كامل    إن    واعتبرت      الرئيسي     المقاولة      عقد   إلى    النوايا      خطابات   

 . إطالقها على ؤخذتف مطلقة العبارات كانت إذا إنه ومعلوم
  .بينهما الربط تم إذا إال الباطن من العقد عن األصلي العقد يستقل -

 عـــالوقائ
 أن   في   األوراق        سائر   ومن    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   حسبما   الوقائع      تتلخص 

 ضدها   المطعون     لها   تؤدي     أن    طالبة    االبتدائية       المحكمة    أمام     دعواها      أقامت     الطاعنة   

 عقد   على   بناء    إنه    لدعواها،       بياناً    وقالت     والمصاريف،        والفوائد       ) ع . ر   ٢٣,٤١١,٨٧٥( 

 النقّال    الهاتف     توصيالت    بمشروع     أعمال     بأداء      الطاعنة     قامت    الباطن،      من   مقاولة   

 في   لها   نتيجة   وترتب     األصلي    العقد    على   إضافية    أعمال     كذلك    وأدت      المناطق     لبعض 

 أقامت     فقد   المطالبة،      برغم    سداده     لعدم    ونسبة    به   المطالب     المبلغ    ضدها   المطعون     ذمة  

 كما   التحكيم،     على   االتفاق      لسبق   دعوى  ال    قبول    بعدم ضدها المطعون دفعت وقد الدعوى

 بها   وأن     االستالم     بعد   يتم   الدفع     أن    تضمنت   الطرفين     بين   المبرمة     العقود     بأن    دفعت  

 تنفيذها    على   يتفق   قد   التي    أو    ضمنها  المنفذة     واألعمال       خضوعها    تفيد   صريحة   شروطاً  

 التي    افية اإلض    أعمالها     أن    على   واحداً      دليالً    الطاعنة     تقم   ولم    ، العمل    صاحب   لموافقة   

 بتاريخ   و   ، الدعوى      برفض    الحكم    وطلبت    المشروع      مالك    من   قبولها    تم   قد   تدعيها  

 المطعون    وبإلزام       القبول     بعدم    الدفع     برفض    االبتدائية       المحكمة    قضت   م ٢٠٠٣/ ٦/ ١٥

 ألفاً    وعشرون      ثالثة  (   ) ع . ر   ٢٣,٤١١,٨٧٥(   مقداره      مبلغاً   للطاعنة    تؤدي     بان    ضدها 

 بواقع     والفائدة       ) ةبيس   وسبعون    وخمس    وثمانمائة      ياًعمان    رياالً     عشر   وإحدى      وأربعمائة     
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 بالمصاريف      وإلزامها       داد  الس    تمام    حتى   م ٢٠٠١/ ١١/ ٢٤  من   اعتباراً      سنوياً   % ١٠

 استئناف   محكمة   لدى    فاستأنفته    ضدها   المطعون     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يلق   لمف   ، والرسوم    

 جديد    من   اء والقض     المستأنف     الحكم    بإلغاء     م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٢  بتاريخ     قضت   التي    مسقط 

 عن   بالمصاريف      ضدها   أنف المست    وإلزام      التحكيم على االتفاق لسبق الدعوى قبول بعدم

 العليا    المحكمة    أمام     بالنقض    عليه   فطعنت   الحكم    هذا    الطاعنة     ترتض    لم و   ، الدرجتين    

 المحكمة    سر  بأمانة     م ٢٠٠٤/ ٢/ ٧  بتاريخ     به   التقرير     تم   الذي     أيدينا     بين   الماثل     بالطعن  

 هذه   لدى    المحامي     . . . . . . . . . . . . . . . . . سماب   موقعة    الطعن    بأسباب    ذكرة  م   وأودعت       العليا  

 والكفالة،      الرسوم     سداد    يفيد   وما    وكالته     سند  وقدم     الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته   المحكمة  

 في   دفعت    وقد    بالرد،      مذكرة     فقدمت    الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون     إعالن     وتم  

 ذكر    عدم    وأيضاً     ضدها   طعون الم    سما   في   للخطأ   نسبة   الطعن    صحيفة  ببطالن    مذكرتها   

 )٢٤٣(   المادة      يخالف    ذلك    إن    ورأت      فيه،    المطعون     الحكم    بإصدار     قامت    التي    المحكمة  
 الطعن    صحيفة  ببطالن    الحكم    أصلياً   وطالبت     والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من 

 رافعته     وإلزام       الطعن    برفض    واحتياطياً      الكفالة،      ومصادرة       بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام     

 على   مصممة   المذكرة      هذه    على   الطاعنة     عقبت   وقد    ، الكفالة     ومصادرة       لمصاريف   با 

لحكم    نقض   طلب  لمطعون     ا لمطعون     وردت      فيه،    ا  فيها   واصلت    بمذكرة     ضدها   ا

 إلى    فيها   انتهى    برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       أودع    و   ، الطعن    رفض    طلب   على   تصميمها 

 .برفضه الموضوع وفي شكالً، الطعن قبول
 ةـــالمحكم

 الترافع      مقبول    محام    من   موقعة    األسباب     مذكرة     وإيداع       بالطعن    التقرير     إن    حيث 

 أوضاعه     الطعن    استوفى    وقد    قانوناً،      المحدد     الميعاد     في   تم   قد   العليا    المحكمة    أمام   

 الذي    الدفع     لدينا    قبوالً    يجد   ال   إذ    شكالً،   الطعن    هذا    قبول    يتعين   فإنه    المقررة      القانونية    

 أسمها   في   لالختالف     باطلة    بأنها    ورأت      الطعن    صحيفة  بشأن    ضدها   المطعون     به   دفعت  

 االستئناف    محكمة   سما   يبين   لم   الطاعن     ولكون     الصحيح    أسمها   عن   بالصحيفة    ورد     الذي 

 قانون    من   ) ٢٤٣(   المادة      لنص   وفقاً    البطالن     أن    إذ    فيه،    المطعون     الحكم    أصدرت     التي  

 يكون   أن    ينبغي   كمةالمح    هذه    قضاء    في   مقرر    هو   حسبما   والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 أو   بالخصم    والتجهيل     اإليهام      عليه   يترتب    بحيث   البيانات      في   وأساسياً    جوهرياً     نقصاً 
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 الحالية     الطعن    صحيفة  في   الحال     هو   كما   النقص    من   ذلك    دون     ما أما .الدعوى موضوع

 .بطالن عليه يترتب فال
 البيانات     إن    بجالء    فيها   يتضح   الطعن    صحيفة  على   اإلطالع      من   نه إ   وحيث  

 قصدها    التي    هي   ضدها   المطعون     إن    توضح   ضدها   المطعون     وباسم    بالطعن    المتعلقة  

 وبناء    . هيتها   وما    الطرفين     بين   القائمة     الخصومة     تفاصيل   موارية      بال   وتكشف    الطاعن   

 الخصومة     أو    بالخصم    مّجهل   بأنه    للقول    مجال    ال   الطعن    صحيفة  في   النقص    فإن    عليه 

  .الصحيفة بطالن عليه يترتب وال القائمة
 المطعون    الحكم    على   به   نعت   واحد     سبب  على   طعنها     أقامت     الطاعنة     إن    وحيث  

 الحكم    إلغاء     في   استند   ألنه    وذلك     وتأويله،        تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه 

 بأن   لذلك    وبرر     التحكيم،     على   االتفاق      لسبق   الدعوى      قبول    بعدم    والقضاء      المستأنف   

 مع   والالسلكية     السلكية    للمواصالت     العامة     هيئةال    بين   الموقع     العقد    من   ) ٢/ ٤٣(   المادة    

 بين   تم   الذي     االتفاق      وان     تحكيم   شرط   على   تـنص   " رئيسي    كمقاول   "     موتوروال       شركة 

 من   ) ٢٨(   البند    أن    كما   الرئيسي،      العقد    شروط    إلى    ُأحيل    ضدها   والمطعون      الطاعنة   

 التحكيم، ب   شرط   تضمن   أيضاً    ضدها   والمطعون      موتوروال       شركة   بين   الموقعة     االتفاقية    

 أن   مذكرتها     في   الطاعنة     أوردت       وقد    ، التحكيم    لقانون     مخالفة    هذا    في   إن    الطاعنة     وترى   

 السلكية    للمواصالت     العامة     الهيئة    بين   الموقعة     االتفاقية      من   ) ٢/ ٤٣(   المادة      في   النص  

 قبول   يمكن   فال   بالتحكيم    خاصاً   شرطاً   تضمن   قد   كان    إذا     موتوروال       وشركة    والالسلكية   

 في   طرفاً    يكونا    لم   ألنهما    ضدها   والمطعون      الطاعنة     بين   العالقة   على رطالش هذا تطبيق

 الرئيسي     العقد    اعتباره      يمكن   ال   ) ٢/ ٤٣(   المادة      تضمن   الذي     العقد    وإن     . االتفاقية      تلك 

 في   الطاعنة     ترى    كذلك  و     ، الطعن    طرفي    بين   تم   لذي  ا   العقد    في   إليه    باإلحالة      المقصود   

 الذي    موتوروال       وشركة    ضدها   المطعون     بين   وقع الم    العقد    في   ) ٢٨(   البند    إن    مذكرتها   

ليه    أشار   نما     تحكيمياً   شرطاً   يتضمن   ال   ضده   المطعون     الحكم    إ  حل   عن   يتحدث    وإ

 يشترط   بينما   بديله،      حلوالً    وأسماها     نية   بحسن   والتفاوض       التشاور      طريق    عن   النزاعات     

 شرط  كون ي   أن    التحكيم    قانون     من   ) ١٢(   و   ) ١٠(   المادتين      لنص   وفقاً    الطاعنة     ترى    كما 

 .العقد من جزء إنه لبس بغير ويبين ومكتوباً واضحاً التحكيم
 المحكمة    قضاء    في   المقرر     إن    ذلك    سديد،    غير   السبب    بهذا    النعي    إن    حيث و 

 والتوصل     المقدمة     والمحررات        العقود     وتفسير    الدعوى      في   الواقع      استخالص    إن    العليا  
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 المسائل     من   محررات   وال     العقود     هذه    خالل    من   المتعاقدين      إرادة       على   والتصرف    

 العليا    المحكمة    من   عليها   رقابة     ثمة   وليس    الموضوع،      محكمة   بها   تستقل   التي    التقديرية    

  .السليم المنطق مع ومتسقة سائغة أسباب على قائماً قضاءها جاء متى
 والمكاتبات      الخطابات      مجمل   واقع     من   خلص   قد   فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 االتفاق     على   تنطبق   الرئيسي     العقد    شروط    جميع   أن    إلى    الطعن    طرفي    بين   دارت      التي  

 باتفاق    الرئيسي     العقد    في   الوارد       التحكيم    شرط   ذلك    في   بما   الطعن    هذا    طرفي    بين 

 .الطعن طرفي
 لها   سائغة   أسباب    على   قضاءه     أقام     قد   تقدم    لما   وفقاً    المذكور      الحكم    كان    ولما  

 يكون   قد   التحكيم    تفاق  ا   أن    ذلك    ومؤدى      " .   فيه   ورد     حيث   األوراق،         في   الثابت     أصلها 

 إلى    العقد    في   ترد    إحالة     بموجب    أو    العقد    في   النزاع      قيام    على   سابق   شرط   شكل  في 

 عقد   إلى    النوايا      خطابات     أحالت     قد   الحال     صورة    وفي    التحكيم،     شرط   يتضمن   وثيقة  

 العبارات      كانت    إذا     إنه    ومعلوم     منطبقة،    شروطه    كامل    إن    واعتبرت      الرئيسي     المقاولة    

 االتفاق     لهما   سبق  قد   المتنازعين      الطرفين     إن    ثم   ومن    "   …  إطالقها     ىعل   فيؤخذ    مطلقة 

 وال   سلفاً  بيانه    تم   لم   وفقاً    وذلك     بينهما   نزاع     حصول    صورة    في   للتحكيم   االلتجاء      على 

 للنزاع،     منه   بقرار     وانتهى     للتحكيم   االلتجاء      بعد   إال    النزاع      بنظر   مختصة   المحاكم     تكون  

 ما   وهو    النزاع      نظر   يمكن   فال   قائماً    لتحكيم ا   شرط   زال     وما    ذلك    خالف    واألمر      أما  

 شريعة   العقد    إن    يقر   الذي     القانون   خالفت قد تكون فعلت وعندما البداية، محكمة تجاهلته

 المحكمة    على   فيجب   التحكيمي    بالشرط     المتعاقدين      أحد    تمسك   وطالما     المتعاقدين،     

  ..".لطلبة االستجابة
 عن   األصلي    العقد    استقالل    صلاأل    إن    المحكمة    هذه    قضاء    في   المستقر    إن    وحيث  

  .بيانه سبق ما إلى وبالنظر بينهما، الربط تم إذا إال الباطن من العقد
 أصلها   لها   سائغة   أسباب    على   استند   قد   الموضوع     محكمة   قضاء    إن    وحيث  

 مجرد   يضحى   الطعن    بسبب   عليه   النعي    فإن    لحمله    وكافية     وسائغة    األوراق        في   الثابت   

 أمام    إثارته      تجوز    ال   أمر    وهو    والعقود      المحررات       تفسير   في   المحكمة    سلطة  حول    جدل  

  .العليا المحكمة
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 األسباب فلهذه
لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا إ عنة     و لطا  ا

  .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢٨/٤/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 مصطفى   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .االمنّ ميرغني عمر ـ علي القرشي إدريس ـ النور حسن
 م١٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣١ رقم قرار

)٢٢( 
  )حجية ـ  التزام ـ بياض على توقيع (عرفية ورقة

  عنه   صدر   من   ينكر     أن    دون     بإقرار      عرفية    ورقة     على   بياض    على   التوقيع     ن إ  -

 على   دليل    هو   عليها   إلبصام   ا   أو    الورقة      على   التوقيع     فإن    ،  اإلبهام ببصمة التوقيع

 عليه   المدعى     فيها   ليكتب   الطرفين     بين   الثقة    على   مبنياً   ذلك    كان    ولو    إليه    نسبتها 

 ال  ضده   المستأنف     مادام      حجة   تكون    الورقة      فإن    لذا    عليه   بينهما   االتفاق      تمّ   ما 
 لصدق   وصحتها   المادية      سالمتها   تأيد    حيث   إبهامه     هبصم   أو    عليها   توقيعه    ينكر 

 .المادية سالمتها بعدم ذلك بعد الطعن له يجوز فال بها المدون
 الوقائـــع

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 المحكمة    أمام     الطاعن     مواجهة     في   م ٢٠٠٣/ ٣  رقم    دعوى  ال    أقام     ضده   المطعون     أن  

 من   نصيبه   بإرجاع      الطاعن     بإلزام      الحكم    بطلب   التجارية      الدائرة       ـ  بشناص    االبتدائية     

 وإلزامه       عليها   البناء     أعمال     بوقف    واألمر      بينهما   مشتركة    ملكية   المملوكة     األرض قطعة

 شناص  بوالية     صناعية   رض  أ   قطعة   يمتلكان    والطاعن      بأنه    لها   بياناً    وقال     بالمصاريف    

 بأن   والكتابة      بالقراءة       ضده   المطعون     معرفة    عدم    الطاعن     واستغل    مشتركة    ملكية 

 التوقيع     منه   وطلب    الكتابة     من   خالية    بيضاء    ورقة     بالشركة     موظف    بواسطة    له  أحضر  

 الطاعن     قام    حيث   عليها   بالتوقيع     قام    الطاعن     في   ضده   المطعون     ولثقة    أسفلها   على 

 األخير     وقام     الورقة      على   للطاعن    نصيبه   عن   ضده   المطعون     ازل  تن   يفيد   ما   بتحرير  

 على   الطاعن     أجاب     ـ  لزوجته     وباعها     سكنية  إلى    صناعية   قطعة   من   القطة    بتحويل  

 الجهات    وأن     بمحتواها     علمه   بعد   الورقة      على   وقع    ضده   المطعون     بأن    الدعوى    

 أن   توطلب    ، سكنية  منطقة   في   لوقوعها     صناعية   األرض      أن    عتماد  ا   رفضت    المختصة  

 ٢٠٠٣/ ١٠/ ٧  وبتاريخ      ، للطاعن    ضده   المطعون     فتنازل     عنها   لألخر    أحدهما     يتنازل   
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 السكنية    األرض      قطعة   في   ضده   المطعون     شراكة    أن    بإثبات     االبتدائية       المحكمة    حكمت 

 وأتعاب     بالمصاريف      الطاعن     وإلزام       خضراوين      بالمربع     ٦٤٤/ ٠١/ ٠١١/ ٣٦/ ٢  رقم  

 باالستئناف    بصحار    االستئناف     محكمة   دى ل   الحكم    هذا    ضده   المحكوم     استأنف    . المحاماة    

 ورفضه     شكالً  االستئناف     بقبول    ٢٠٠٤/ ١/ ١٠  بتأريخ     قضت   والتي     ٢٠٠٣/ ٥٥  رقم  

 التقاضي    درجتيّ     عن   بالمصاريف      المستأنف     وإلزام       المستأنف     الحكم    وتأييد     موضوعاً  

 بصحيفة   النقض    بطريق    فيه   فطعن   الطاعن     لدى    قبوالً    الحكم    يجد   ولم    المحاماة      وأتعاب    

 المقبول    . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    ٢٠٠٤/ ٢/ ١٨  بتأريخ     المحكمة    سر  أمانة     عت أود   

 سداد   يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى  

 عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     وتمّ    . قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم  

 بقبول   الرأي      فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    ام الع    االدعاء       وقدم     . الميعاد     في 

 األسباب    بين   التناقض     من   شابه   لما   موضوعاً    فيه   المطعون     الحكم    ونقض    شكالً  الطعن  

  .والمنطوق
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعه استوفى الطعن  حيث
 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     به   ينعى   واحد     سبب  على أقيم الطعن إن وحيث

 جاء   فيه   المطعون     الحكم    منطوق    أن    يقول    ذلك    بيان    وفي    القانون      ومخالفة     البطالن   

 علمه   بعد   الورقة      على   وقع    ضده   المطعون     أن  تضمنت األسباب أن ذلك ألسبابه مناقضاً

 ومن    إليه    نسبتها   على   دليل    التوقيع     هذا    وأن     اإلبهام      صمةبب   توقيعه    نكري   ولم    بمحتوياتها   

 أن   المحتم    من   كان    ثم   ومن    . عليها   توقيعه    ينكر   لم   دام     ما   عليه   حجة   الورقة      هذه    فإن    ثم 

 تتعارض    ال   حتى   تأييده     وليس    درجة     أول     محكمة   حكم   إلغاء     الحكم    منطوق    يكون  

  .أساسها على وقائماً أسبابه على محموالً المنطوق ويكون المنطوق مع األسباب
 تنازل    التي    الورقة      بصحة   قناعتها    كونت    قد   درجة     ثاني    محكمة   كانت    ولما  

 قضى   ذلك    ومع    النزاع      محل   األرض      قطعة   عن   للطاعن    ضده   المطعون     جبها بمو 

 باطالً    يكون    فإنه    الحكم    ألسباب    خالفاً    المستأنف     الحكم    وتأييد     االستئناف     برفض  

  .نقضه يوجب مما للقانون ومخالفاً
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 الحكم    يعيب   الذي     التناقض     أن    المقرر     من   أن    ذلك    محله    في   النعي    هذا    إن    وحيث  

 فيه   تتعارض     أو    المنطوق     قضاء    قام    أساس    أي    على   فهم   همع   يمكن   ال   الذي     هو 

  .عليه الحكم حمل يمكن ما بعدها يبقى ال بحيث تتماحى بحيث األسباب
 تنازل    تحمل   التي    الورقة      بصحة   أسبابه    في   اعتد    قد   فيه   المطعون الحكم كان لماو

 عنه   تنازل     الذي     بنصيبه   المطالبة     في   أحقيته    عدم    إلى    وتوصل    للطاعن    ضده   المطعون   

 الواجبة      النقطة    أن    المحكمة    وجدت     والمداولة        التدقيق     ولدى   "   قوله   أسبابه    في   وأورد     

 علمه   بعدم    الورقة      وقع    بأنه    المدعي     ضده   المستأنف     ادعاء      إثبات     هي   الدعوى      في   الحل  

 العرفية     الورقة      على   التوقيع     أن    وحيث    األساس     هذا    على   ببطالنها    ويدفع     بمحتوياتها   

 ينكر   لم   وأنه     المدعي     ضده   المستأنف     بإقرار      بياض    على   تم   قد   الدعوى      بموضوع  

 على   دليل    هو   عليها   م اإلبصا     أو    الورقة      على   التوقيع     وأن     اإلبهام      ببصمة   التوقيع   

 عليه   المدعى     فيها   ليكتب   الطرفين     بين   الثقة    على   مبنياً   كان    ذلك    أن    ولو    إليه    نسبتها 

 ضده  المستأنف     مادام      ةحج   تكون    الورقة      فإن    لذا    عليه   بينهما   االتفاق      تمّ   ما   المستأنف   

 لصدق   وصحتها   المادية      سالمتها   تأيد    حيث   إبهامه     هبصم   أو    عليها   توقيعه    ينكر   ال 

 .المادية سالمتها بعدم ذلك بعد الطعن له يجوز فال بها المدون
 تم   والتي     عليها   ضده   المستأنف     أبصم    التي    العرفية     الورقة      بثبوت    إنه    حيث و 

 بعد   منها   بنصيبه   المطالبة     في   محق   غير   ون يك   األرض      في   نصيبه   عن   تنازله    بموجبها  

 هذه   وكانت     ،   " منه   حتراس   ا   دون     بياض    على   موقعة    منه   مختاراً     الورقة      سلم  وأنه     ذلك  

 االستئناف    بقبول    منطوقه    في   قضائه    في   إليه    انتهى    ما   مع   وتتناقض     تتعارض     األسباب   

 تعارضة م   الحكم    أسباب    معه   تكن   مما   المستأنف     الحكم    وتأييد     موضوعاً    ورفضه     شكالً

 ومن    أساس    غير   على   وقائماً     أسباب    على   محمول    غير   الحكم    ويكون     الحكم    منطوق    مع 

 .نقضه يوجب بما معيباً يضحى ثم
 التي    المحكمة    إلى    الدعوى      وإحالة      فيه   المطعون     الحكم    نقض   يتعين   إنه    وحيث  

 قانون    من   ) ٢(   ٢٦٠  بالمادة      عمالً   مغايرة     بهيئة   جديد    من   فيها   لتحكم   الحكم    أصدرت   

 الكفالة     ورد     بالمصاريف      ضده   المطعون     إلزام      مع   والتجارية       المدنية     راءات    اإلج   

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٤٧ و ١٨٣ بالمادتين عمالً للطاعن
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 األسباب فلهذه
 فيه   المطعون     الحكم    ونقض    وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 مغايرة    بهيئة   جديد    من   فيها   لتحكم   بصحار    االستئناف     محكمة   إلى    الدعوى      وإحالة    

 .للطاعن الكفالة ورد بالمصاريف ضده المطعون وألزمت
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 م٥/٥/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    ائب ن   ـ  ا لعليا    ا    ا

 القرشي    إدريس      ـ  نور ال    حسن   ىمصطف   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

  .الغفار عبد الرحمن عبد محمد ـ االمنّ ميرغني عمر ـ علي
 م١١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٢ رقم قرار

)٢٣( 
  )مسؤولية (كفالء ـ ) وصف  ـ تعريف (كفالة

 من   وقبول     بإيجاب     وتنعقد    التزام      نفيذبت   المطالبة     في   ذمة    إلى    ذمة    ضم  هي   الكفالة    -

 تجارياً     يعتبر   ديناً    يضمن   الكفيل    كان    إذا     ، جارية  ت   تكون    وإنها     والدائن       الكفيل  

 .المدين إلى بالنسبة
لكفالء    -  يكونوا    فإنهم    واحد     دين    أو    واحده      تجارية     صفقة  في   تعددهم     عند   ا

لتضامن     ولين  ؤمس  د         با النفرا ئن      وا ا لحق    وللد ر     في   ا ختيا  منهم   يريد    من   ا

 ٠ءيشا من منهم يختار أن وله جميعاً يقاضيهم أن وله الدين الستخالص
 ـــعالوقائ

 ٢٠٠٣/ ٤  رقم    التجارية      الدعوى      أقامت     ضدها   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل 

 في   أصدرت     والتي     وآخرين      الطاعن     ضد  التجارية      الدائرة       االبتدائية       نزوى     محكمة   أمام   

 للمطعون   يؤديا     بان    بالتضامن     وآخرين      الطاعن     بإلزام      قضى   حكماً   ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٣

 ومائة     عمانياً    رياالً     وسبعون    وأربعة      ألف    ون وثالث     أربعة     ٣٤,٠٧٤,١٠٢  مبلغ   ضدها 

 بيع   على   صدقت   كما   م ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٣  من   اعتباراً      % ٦  بواقع     الفوائد      مع   بيسة   واثنين   

 ستأنف اف   ، بالمصاريف      بالتضامن     وألزمتهم      داد  الس    عدم    حالة    في   المرهونة      المركبات    

 ضوعاً مو   ورفضته     شكالً  قبلته   والتي     نزوى     ستئناف ا   محكمة   أمام     الحكم    هذا    الطاعن   

 الطاعن     لدي    قبوالً    الصادر      الحكم    يلق   لم و   ، المصاريف      المستأنف     وحملت    الحكم    وأيدت    

 وقع    والذي      . . . . . . . . . . . . . . . . . . األستاذ     محاميه    طريق    عن   النقض    بطريق    فيه   طعن   فقد 

 مذكرة    التاريخ      بذات     وأودع       العليا    المحكمة    لدي    مقبول    محام    وهو    ٢٠٠٤/ ٢/ ٨  في 

 أودع     وقد    وكالة     سند  بموجب    الطاعن     عن   وكيالً    بصفته   منه   موقعه    الطعن    بأسباب  

 فيما   أوجزها      أسباب    عدة      على   الطعن    بنى   وقد    ، والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وأبرز    

 ـ:يلي
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 صدر  والذي      . . . . . . . . . . . . . . . المدني     مع   متضامناً    كفيالً   ليس   الطاعن     إن   .١

 .الفوائد مع القرض بمبلغ بإلزامه الحكم
 اإلجراءات        قانون     من   ١١١  لمادة   ا   بنص   مختصة   ليست   المحكمة    ن أ  .٢

 وليس    المدنية     للمحكمة   ينعقد   االختصاص      إن    حيث   والتجارية       المدنية   

 .التجارية
 المدين     مطالبة    ينبغي   وكان     تجارية     وليست    مدنية    كفالة    الطاعن     كفالة    أن   .٣

 المدين     على   الحكم    ينبغي   وكان     الكفيل    على   رجوعه     قبل   أوالً     األصلي  

 .الكفيل ال األصلي
 دين    كفل   الطاعن     بان    فيه   يرد    لم   الطاعن    وقعه الذي الشخصي الضمان نإ .٤

 .تضامنية كفالة األصلي المدين
 محدد   الضمان     هذا  (   بعبارة     الشخصي    الضمان     عقد   على   تحفظ   الطاعن     ن إ  .٥

نتهاء    ن    قد   الضمان     عقد   وإن     ) المطلوبة     اإلجراءات         با نتهاء    قضىا  با

 .نجليزيةاإل اللغة يعرف ال وإنه عليه الرجوع يجوز وال اإلجراءات
 ـ:يلي بما ضدها المطعون محامي درف

 الموضوع    لمحكمة   ذلك    يترك    وإنما     الوقائع      تنظر   ال   العليا    المحكمة    ن إ  .١

 .القانون تطبيق في النظر هو العليا المحكمة اختصاص وان
 المسئوليات     من   التنصل    منها   الغرض     واهية     عله    اإلنجليزية      باللغة    الجهل   .٢

 بنت   أميره     الشاهدة      ترجمته    تفاقية  اال    محتوى    وان     الطاعن     والتزامات      

 .ضامنين انهما وآخر له ووضحت للطاعن ناصر يوسف
 هذه   أمام     ال إ   يثر   لم   المدنية     للمحكمة   وانعقاده       االختصاص      بعدم    الدفع    .٣

 به   تختص   تجاري     عمل   الوكالة      فإن    ٢٣٣،   ٧٦  المواد      وبموجب     المحكمة  

 .التجارية المحكمة
 المادة     بنص   متضامنون     كفالء ال    أن    إذ    القانون      نصوص    الحكم    يخالف    لم  .٤

 .بالتضامن مسئول الطاعن وان التجارة قانون من ٢٣٨
 قانون    من   ٧،٩  المواد      بموجب    بأنه    وأفاد      الرد     هذا    على   الطاعن     محامي    عقب و 

 المصارف     معامالت     فإن    ٩٠/ ٥٥  رقم    السلطاني     المرسوم     بموجب    الصادر      التجارة    

 المطعون    وان     تجارية     أعماالً     تعد   ةالمالي     والمبادلة       الصرافة      وأعمال      والخاصة     العامة   
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 األصلي    المدين     وان     العماني     المركزي      البنك    قبل   من   لها   مرخص    تمويل    شركة   ضدها 

لكفالة      الطاعن     وضمنه   تجاري     قرض    على   حصل   المحكمة    وان     تجاري     عمل   وا

 ال  . . . . . . . . . . . . . . الشاهدة      أقوال      بان    الطاعن     محامي    عقب   ثم   ، المختصة    هي   التجارية    
 الرقابة      سلطة  لها   العليا    المحكمة    وان     للشركة    مصلحة   فيها   ألن    حجة   اعتبارها      يمكن 

 في   نفسها   تلقاء    من   المحكمة    به   تقضي   االختصاص      بعدم الدفع وان األدنى المحاكم على

 مدني    قرض    وإنما     تجارياً     قرضاً   ليس   القرض     هذا    وان     الدعوى      فيها   تكون    مرحلة    أي  

 ما   على   يصر   طراف   األ    من   طرف    كل   بان    يتضح   هنا   من   المدنية     المحكمة    به   تختص 

 الطعن    حول    بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدي    العام     االدعاء       أودع    و   ، أسباب    من   أورده     

 .موضوعاً ومرفوض شكالً مقبول الطعن ان فيها خلص
 ةـــالمحكم

 تحصل   الذي     . . . . . . . . . . . . . . . للمدني    الكفالء     أحد    من   مقدم    الطعن    هذا    إن    حيث 

 حتى   ٢٠٠٣/ ٢/ ١  من   الفوائد      مع   ٣٤,٧٤,١٠٢  غبل   ضدها   المطعون     من   قرض    على 

 االبتدائية       المحكمة    ألزمته     حيث   القرض     هذا    كفالء    ضمن  كان    الطاعن     وان     السداد    

 .بفوائده الدين قيمة لسداد اآلخرين المدينين مع بالتضامن االستئناف محكمة وأيدتها
 عقد   في   وقعه    الذي     االلتزام       من   للتخلص   سعي  عن   عبارة     الطعن    هذا    إن    حيث و 

 في   ستنظر  المحكمة    هذه    فإن    الشكلية    أسبابه    استوفى    قد   الطعن    كان    ولما    التمويل   

 بالترتيب     تلتزم    وال    فيها   لتقرر    الطعن    صحيفة  في   وردت      التي    الموضوعية     األسباب   

 صحيفة  في   وردت      غيرها    من   أكثر    أهمية    ذات     تبدو    أسباباً    هنالك    ن إ   حيث   الوارد     

 المختصة    المحكمة    هي   وما    ؟   مدني    دين    أم    تجاري     دين    هل   الدين     تكييف   منها   الطعن  

 المحكمة    اختصاص     من   إنها    أم      األسباب     هذه    مثل   في   العليا    المحكمة    تنظر   وهل  

 .المحكمة هذه قبل من عليها سلطان وال االبتدائية
 أما    القانون      بتطبيق   تختص   قانون     محكمة   المحكمة    هذه    أن    صحيح  إنه    وحيث  

 وله   سائغاً   حكماً   يكون    بأن    إال    تقيد   لم و   الموضوع     محكمة   اختصاص     من   فإنها    الوقائع    

 حول   كثيرة    قانونية     نقاط    على   يشتمل   الطعن    هذا    ولكن    األوراق        في   ثابت    أصل 

 النظر    سلطتها  من   المحكمة    هذه    فإن    لذا    الضامن     ومسئولية     ثرها  أو والكفالة االختصاص

 .عليها المعروضة المسائل في
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 بإيجاب    وتنعقد    التزام      فيذبتن   المطالبة     في   ذمة    إلى    ذمة    ضم  الكفالة     ن إ   وحيث  

 يعتبر   ديناً    يضمن   الكفيل    كان    إذا     ، تجارية     تكون    وإنها     والدائن       لكفيل ا   من   وقبول   

 قام   وما    تجارية     أعمال     والشراء       البيع    أعمال     ن إ   القول     وعن    المدين     إلى    بالنسبة    تجارياً   

 عمل   فالشراء      ضدها   المطعون     من   قرضاً   واقترض      شاحنة   شترى ا   أنه    المدين     به 

 وليس    التجارة      قانون     من   ٩  ، ٧  المادتين      بنص   تجاري     عمل   أيضاً    القتراض    وا    تجاري   

 النوعي     االختصاص      ن إ   رغم    سواها    دون     التجارية      المحكمة    به   وتختص    مدنياً    عمالً 

 .إنجازه سرعة بغية للعمل توزيع إال هو ما
 فإنهم    واحد     دين    أو    واحده      تجارية     صفقة  في   تعددهم     عند   الكفالء     إن    وحيث   

 منهم   يريد    من   اختيار     في   الحق    وللدائن      واالنفراد        بالتضامن     نولي  ؤمس   يكونوا   

 ٠يشاء من منهم يختار أن وله جميعاً يقاضيهم أن وله الدين الستخالص
لطاعن     ن إ   وحيث   نه    الضمان     على   تحفظ   نه أب   دعى  ا   حينما   ا نهاء    قيد   بأ  بإ

 قد   قبل   من   ذكرها     الوارد       . . . . . . . . الشاهدة      ن إ   حيث   صحيحاً  قوله   يكن   لم   اإلجراءات       

 وعن    لالتفاق     اإلنجليزي      المحتوى    له وشرحت ضامن وإنه للعقد توقيعه آثار له شرحت

 المثال    سبيل  على   بأنه    ثبت   إذا     إال    فيه   جاء    بما   ملزم    مستند   على   يوقع    من   كل   إن    القول   

 الفورية      والترجمة      البلد    هذا    في   الثانية     اللغة    هي   اإلنجليزية      واللغة     غش   أو    به   غرر  

 .اللغة هذه معرفة بدون دفع بأنه يقول نم يسمع ال لذا متوفرة
 جاء   فيه   المطعون     الحكم    بأن    ترى    المحكمة    هذه    فإن    أسباب    من   ذكر    ما   وكل  

 .تأييده وينبغي صحيحاً
 باألسبا فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا لزمت      موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لطاعن     وأ  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٥/٥/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة

لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 مصطفى   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ االمنّ ميرغني عمر ـ النور حسن
 م١٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٤ رقم قرار

)٢٤( 
  )المدين تأخر ـ قاقاستح ( فوائد

 ولذلك     للدائن     ضرراً    يحدث    ذمته    في   الذي     بالمبلغ    الوفاء      في   المدين     تأخر    مجرد   -

 المطعون    مع   الطاعنة     اتفاق     عدم    فإن    ثم   ومن    الضرر     هذا    إلثبات     للدائن     حاجة    فال 

 .بها المطالبة من يحرمه ال الفائدة هذه على ضده

 الوقائـــــع
 رقم    التجارية      االبتدائية       الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل 

 إليه    يؤدوا      بأن    بإلزامهم      الحكم    يطلب   وآخرين      الطاعنة     مواجهة     في   مسقط   ٢٠٠٣/ ١٤٨

 مبلغ   على   % ١٠  بواقع     فائدة     عن   عبارة     عمانياً    رياالً     ١٢,٣٠٢,٠٨٢  مبلغ   متضامنين  

 الميعاد    في   رده     في   فشلوا    وقد    لصالحهم    . . . . . . . . . . . . بنك   لدى    بإيداعه      قام    الذي     الضمان   

 المدعى     مع   شفاهة   اتفق    ١٩٩٧/ ٧/ ١٨  وبتاريخ      انه    لذلك    بياناً    وقال     عليه،    المتفق  

 )٥٠(   مبلغ   يودع     أن    على   . . . . . . . . . . . . . . . و   . . . . . . . . . . . وهما    والثالث      الثاني     عليهما 
 على   الحصول     لهم   يتسنى   حتى   . . . . . . . . . . بنك   لدى    الطاعنة     لصالح    عمانياً    رياالً     ألف  

 خالل   بديل    بضمان    المبلغ    هذا    بسداد     التزامهم      مع   المذكور      بنكال    من   مصرفية    تسهيالت  

 )٥٠(   مبلغ   بحجز   المذكور      البنك    قام    موافقته     على   وبناء     إيداعه،       تاريخ     من   أشهر   ثالثة  
 التي    للتسهيالت    كضمان    وذلك     باسمه   المودعة      الوديعة      حساب    من   عمانياً    رياالً     ألف  

 والتي     أشهر   الثالثة     مدة    مضي   دبع   بالتزاماتهم       المذكورون        يف   لم   . مله   تمنح   سوف 

 في   إالّ    عنه   يفرج    ولم    محجوزاً     المبلغ    ظل   لذلك    ونتيجة    ١٩٩٧/ ١١/ ١٧  في   انتهت  

 الدعوى     على   ردهم     معرض    وفي    ، البديل     الضمان     لمبلغ   إيداعهم      تاريخ     ٢٠٠٠/ ٦/ ٧

 كانت    ضده   المطعون     قدمها    التي    الكفالة     بأن    والثالث      الثاني     عليهما   المدعى     أجاب   

 الفوائد      حول    ضده   والمطعون      بينهما   اتفاق     يوجد    وال    ) . . . . . . . . . (   الطاعنة     لصالح  
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 برفض    طالب    كما   الدعوى      من   بإخراجهما      الحكم    وطلب    الكفالة     ومدة       بها   ىالمدع   

 يؤدوا     بأن    متضامنين    جميعاً   بإلزامهم      المحكمة    قضت   ٢٠٠٣/ ٦/ ١٢  وبتاريخ      . الدعوى    

 هذا   وباستئناف     . صاريف  بالم    وإلزامهم       عمانياً    رياالً     ١٢,٠٠٠  مبلغ   ضده   للمطعون  

 االبتدائي       الحكم    بإلغاء     ٢٠٠٤/ ١/ ١٢  بتأريخ     قضت   مسقط   استئناف    محكمة   أمام     الحكم  

 قبول   بعدم    جديد    من   والقضاء      والثالث      الثاني     عليهما   المدعى     بإلزام      المتعلق    شقه  في 

ل     ذلك    عن   زاد     فيما   الحكم    وتأييد     مواجهتهما     في   الدعوى      األولى      المستأنفة     زام  وإ

 تم   والذي      الماثل     بالطعن    عليه   فطعنت   الحكم    بهذا    المستأنفة     ترض    لمف   ، بالمصاريف    

 موقعة    الطعن    بأسباب    مذكرة     أودعت      ريخ  االت    وبذات      ٢٠٠٤/ ٤/ ٢١  بتأريخ     به   التقرير   

 يفيد   ما   وقدم     الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته   العليا    المحكمة    لدى    المحامي     . . . . . . . . . . من 

 مذكرة    قدم    الذي     ضده   المطعون     إعالن     تم و   والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   وما    عنها   وكالته   

 متطلبات   تستوف    لم   الطعن    صحيفة  أن    على   تأسيساً   الطعن    رفض    فيها   طلب   بالرد   

 الوقائع      على   واقتصرت      والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٣٩(   المادة    

 على   يمكن   التي    الكافية     األسانيد     يقدم    لم   فإنه    هذه    في   وحتى    فحسب،    الموضوعية   

 أوالً    فيه   خلص   برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       أودع      وقد    . فيه   المطعون     الحكم    ضنق   أساسها 

 أن   إذ    موكليه    صفة  يثبت   ما   المقرر     المحامي     يقدم    لم   ما   شكالً  الطعن    قبول    عدم    إلى  

 كما   . . . . . . . . . . . . . . . و   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وهما    موكليه    صفة  بيان    من   خلت   األوراق      

 على   تأسيساً   فيه   المطعون     الحكم    بنقض   شكالً  لطعن ا   قبول    حالة    في   أنه    إلى  أيضاً خلص

 هناك   بأن    بالمستندات      يثبت   ولم    المذكور      البنك    لدى    الطاعنة     ضمن  ضده   المطعون     أن  

 .الضمان هذا مقابل فائدة على ضده والمطعون الطاعنة بين اتفاقاً
  المحكمة

 ري التجا    السجل    أمانة     من   الصادرة       البيانات      شهادة    على   اإلطالع      من   إنه    حيث 

 يبين   ١٩٩٣/ ٥/ ٣  بتأريخ     ١/ ١٧٦٣١/ ٧  الرقم     يحمل   والذي      الطاعنة     بالشركة     الخاص   

 وأنه     . . . . . . . . . . . . و   . . . . . . . . . . هما   الطاعنة     على   نيابة    والتوقيع      باإلدارة        المفوضين    أن  

 المختلفة    بتعديالته     ٧٤/ ٤  رقم    التجارية      الشركات      قانون     من   ) ١٥٢(   المادة      لنص   وفقاً  

 شأنها   من   التي    األعمال      بجميع   يقوموا     أن    المسؤولية      محدودة      الشركة     لمديري     فإن  

ذا     إال    الشركة     غايات     تحقيق   أو   الشركة     تأسيس   بعقد   محدودة      صالحياتهم    كانت    إ

 كان   ولما    التجاري،       السجل    في   ومسجله     الشركاء      جميع   بين   معقودة     الحقة    باتفاقات    
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 تحقيق   على   تساعد    التي    األمور      من   وغيرها     البنكية    والتسهيالت      القروض      استجالب  

 عن   أو    ودياً     الشركة     حقوق    حماية    يقتضي   ما   كل   أيضاً    فيها   يدخل    وبالتالي      الغايات      هذه  

 واإلدارة        بالتوقيع     المديرين      تفويض    أن    باطمئنان     القول     يمكن   فإنه    المقاضاة     طريق  

 للمذكورين      تثبت   وبالتالي      الشركة     هذه    حقوق    عن   للدفع    المحامين     بتكليف   لهم   يسمح 

 وقد    الطعن    فإن    هذا    وعلى    ، العليا    المحكمة    أمام     الشركة     ثيلتمل   محام    توكيل    في   الصفة  

  .شكالً قبوله يتعين القانونية الشكلية شروطه كافة له تحققت
 المطعون    الحكم    على   الطاعنة     به   تنعى   وحيد    سبب  على   يقوم    الطعن    ن إ   وحيث  

 الحكم    أن    تقول    ذلك    بيان    وفي    االستدالل،       في   والفساد      القانون      تطبيق   في   الخطأ    فيه 

 بإلزام     وقضى    النزاع      واقعة     على   التجارة      قانون     من   ) ٨٠(   المادة      تطبيق   إلى    انتهى  

 عدم   عن   فضالً   ضامناً   أنه    رغم    دائناً     بوصفه   ضده   المطعون     إلى    الفوائد      بأداء      الطاعنة   

 إيداعه      مقابل    فوائد     أية    ضده   المطعون     استحقاق    على   الدعوى      أطراف      بين   اتفاق     وجود   

  .نقضه ويستوجب الحكم يعيب ماب الطاعنة لحساب الضمان مبلغ
 أن   من   الرغم     وعلى    أنه    ذلك    إطالقه     على   سديد   غير   السبب    بهذا    النعي    ن إ   وحيث  

 وذلك     . . . . . . . . . . . بنك   لدى    الطاعنة     ضمن  قد   كان    ضده   المطعون     أن    األوراق        من   البين  

 تسهيالت   على   الحصول     من   لتمكينها   بحسابها    عماني    ريال     ألف    ) ٥٠(   مبلغ   بإيداع    

 بأي   يثبت   ولم    دعواه      صحيفة  في   صراحة    ذلك    عن   ضده   المطعون     عبر   وقد    تجارية   

 على   ضده   المطعون     حصول    على   جرى    قد   الطرفين     بين   اتفاقاً     أن    األحوال       من   حال  

 ينكره   ضده   المطعون     لسان    على   شفهي  اتفاق     عدا    الضمان     هذا    مقابل    الطاعنة     من   فائدة   

 الطاعن     إليه    ذهب    ما   ا هذ   ضده   المطعون     يثبته   ولم    الطاعنة     الشركة     على   القائمون    

 مبلغ   سداد    في   التأخير     أن    إذ    الحد    هذا    عند   يقف   ال   األمر     أن    إالّ    صحته  لنا   وتحقق  

 في   بالفائدة      ق السيا    هذا    في   سميت  والتي     الفائدة      من   الضامن     حرمان     يعني   ال   الضمان   

 هو   الطاعنة     نحو   ضده   المطعون     التزام      محل   أن    إذ    تعويضاً    تكون    أن    تعدو    ال   أنها    حين 

 فإذا    المبلغ    هذا  سداد بموعد يفيد ما االتفاق تضمن وقد المقدار محدد النقود من لغمب دفع

 تأخر    مجرد    أن    ذلك    خطأ   يعد   ذاته     حق   في   هذا    فإن    المحدد     الموعد     عن   الوفاء      تأخر  

 للدائن     حاجة    فال   ولذلك     للدائن     ضرراً    يحدث    ذمته    في   الذي     بالمبلغ    الوفاء      في   المدين   

 هذه   على   ضده   المطعون     مع   الطاعنة     اتفاق     عدم    فإن    ثم   ومن    الضرر     هذا    إلثبات   

  .بها المطالبة من يحرمه ال الفائدة
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 أن   إلى    أسبابه    في   خلص   قد   فيه   المطعون     الحكم    أن    من   الرغم     وعلى    إنه    وحيث  

 يرد   لم   أنه    الحظ    عندما    قرضاً   اعتبره     أن    ذلك    على   رتب    أنه    إال    مصرفياً    ضمانا   هناك  

 قانون    من   ) ٨٠(   المادة      عليه   طبق   ثم   من و   المحدد     الموعد     في   ضده   المطعون     إلى  

 نتيجة   إلى    توصل   طالما    ذلك    في   عليه   تثريب    ال   أنه    إال    الفائدة      في   حقاً   له  ليقرر    التجارة    

 قول   صحة  من   الرغم     على   سديداً    يكون    ال   الوحيد     بسببه   النعي    فإن    ولذلك     . صحيحة

 لح لصا   ضمان   إال    هو   ما   ضده   المطعون     حساب    من   المسحوب     المبلغ    أن    من   مقدمه  

  .الطعن رفض يتعين ثم ومن مصرفيه تسهيالت على للحصول الطاعنة
 فإنه    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٦١(   المادة      لنص   وفقاً نهإ وحيث

 مصادرة     عن   فضالً   بالمصاريف      رافعه     على   تحكم   الطعن    برفض    المحكمة    حكمت   إذا   

 ٠بعضها أو كلها الكفالة
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    قبول ب   ا م    و   موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا عنة     إ لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م١٩/٥/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و   الكعبي    محمد   بن   عبداهللا   / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 دمحم   ـ  المنا    ميرغني    عمر   ـ  علي   القرشي    دريس   إ   ـ  النور     حسن   مصطفى : القضاة   
  .عبدالغفار الرحمن عبد

 م٢١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٧ رقم قرار
)٢٥( 

  )مسؤولية ( متبوع ـ )شروط ـ تعريف ( حراسة ـ )حلول ـ مؤمن ( تأمين
  له  للمؤمن    ن   تكو   التي    الدعوى      في   تعويض    من   أداه      بما   قانوناً     يحل   المؤمن     إن   -

 يقوم   أن      بشرط    المؤمن     مسؤولية     عنه     نتجت   الذي     الضرر     في   المتسبب    قبل 

 المؤمن     بها   يرجع    مسؤولية     دعوى     هنالك    تكون    وإن     التأمين     مبلغ   بدفع    المؤمن   

 .الضرر عن المسئول على له
 أو   حائزاً     أو    مالكاً    كان    إذا     عما   النظر    بغض   شيء   على   فعلية   سيطرة هي الحراسة -

 .مشروعة غير أم مشروعة السيطرة هذه كانت وسواء منتفعاً
 متى   المشروع      غير   بعمله    تابعة    يحدثه    الذي     ضرر ال    عن   والً  ؤمس   المتبوع     يكون   -

 على   تقوم    التبعية    عالقة    وكانت     بسببها،    أو    وظيفته    تأدية     حالة    في   منه   واقعاً     كان  

  .التابع على للمتبوع تثبت والتي والتوجيه الرقابة في الفعلية السلطة
 عــــالوقائ

 أمام    ٢٠٠٠/ ٥٠٦  رقم    الدعوى      أقامت     ضدها   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل 

 أولى     عليها   كمدعى    الطاعنة     ضد  ـ  مسقط   ـ  ) الجزئية     الدائرة     (   التجارية      المحكمة  

 بتاريخ     بأنها    دعواها      في   جاء    وقد    ثانية،     عليها   كمدعى    للتجارة     الورود       ومؤسسة  

 نوع   من   رافعة     هناك    كانت    بالقرم     . . . . . . . . . . . . . . . شركة   مباني    بداخل     ١٩٩٩/ ٧/ ٢٩

 من   ومستأجرة      ) الطاعنة   (   األولى      عليها   عى للمد   مملوكة      ج / ٥٢٨  الرقم     تحمل   كاتو  

 ويقوم    لها   التابع     سائقها   يقودها     وكان     ، ) للتجارة     الورود       مؤسسة (   الثانية     عليها   المدعى   

  وذلك     بنز،    مرسيدس    طراز     من   مسقط   / ٩٤٤٧  الرقم     تحمل   معطوبة    مقطورة     بالتقاط   

 كسرتان    التحميل    عملية   وأثناء      جانبها    إلى    تقف   أخرى     مقطورة     على   تحميلها   بغرض  

 أثناء    توازنها      اختالل     إلى    أدى     مما   الرافعة      توازن      ضغط  ساق   تثبت     كانت    التي    المنصة  

  اإلسفلت    ألرضية    أضراراً      مسببة   جانبها    على   المعطوبة     المقطورة      وسقطت   العملية    هذه  
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فة   لى    إضا ف       إ ا نحر ع       ا ا ر فعة       ذ ا لر مها       ا ا اصطد ة     و ر ة     بسيا يد بعة    جد  تا

لمنطقة    نفس   في   محفوظة    كانت    . . . . . . . . . . . . . لشركة   راً     بها   أحدث     مما   ا  أضرا

 . . . . . . . . . . . . .شركة   من   الصادر      الفني    الفحص    تقرير    وبموجب     . . . . . . . . . . . . . . بالغة  

 التأمين     وثيقة    على   وبناء     . عمانياً    رياالً     ١٢,٤٠٠  بلغت   النهائية     الخسائر     محصلة   فإن  

 قامت    الحادث      محل   الخطر    تغطي   التي    . . . . . . . . . . . . . . . . . و   المدعية     بين   المبرمة   

 سلمها  الذي     له  للمؤمن    المطالبة     وتسوية     التلف    قيمة   بسداد     ) ضدها   المطعون   (   دعية الم  

 المدعية     خاطبت    وقد    . دفعته    بما   الحادث      في   المتسبب    مطالبة    حق   تخولها    إحالل     رسالة  

 أقامت     فقد   ولذلك     ، جيباتست   لم   أنهما    إال    المطالبة،      لسداد     وكالئهما     عبر   عليهما   المدعى   

 عليها   المدعى     بإلزام      االبتدائية       المحكمة    قضت   ٢٠٠١/ ٢/ ٣  وبتاريخ      ، الدعوى      هذه  

 ورفض     والمصاريف       عمانياً    رياالً     ١٢,٤٠٠  مبلغ   للمدعية    تؤدي     أن    ) الطاعنة   (   األولى    

 مواجهة     في   دعوى     إقامة     في   بحقها   لها   واالحتفاظ       الثانية     عليها   المدعى     قبل   الدعوى    

 االستئناف    محكمة   دى ل   فاستأنفت    الحكم    بهذا    الطاعنة     ترض    ولم    األولى،       عليها   المدعى   

 لبطالن   شكالً  االستئناف     برفض    األخيرة      قضت   ٢٠٠٢/ ٤/ ١٧  وبتاريخ      ،   بمسقط 

 عليه   وطعنت    الحكم    بهذا    الطاعنة     ترض    لم و   ، بالمصاريف      رافعته     وإلزام       صحيفته

 بتاريخ     العليا    المحكمة    سر  بأمانة     طعنها   بإيداع      المحكمة،     هذه    أمام     النقض    بطريق  

 المحكمة    فيه   قضت   وقد    . تجاري     علياً   ٢٠٠٢/ ٦٦  رقم    طعنها   وحمل    ٢٠٠٢/ ٥/ ٢٧

لعليا   لمطعون     الحكم    بنقض   ٢٠٠٣/ ١/ ٨  بتاريخ     ا لة      فيه   ا لدعوى      وإحا  لمحكمة   ا

 االستئناف    لمحكمة   الدعوى      عودة     وعند    . مغايرة     بهيئة   جديد    من   لنظرها    االستئناف   

 قضى   فيما   المستأنف     الحكم    وتأييد     االستئناف     برفض    ٢٠٠٤/ ١/ ١٤  بتاريخ     فيه   حكمت 

 المحكمة    هذه    أمام     النقض    بطريق    الطاعن     يطعن   واآلن      بالمصاريف      المستأنفة إلزامو به

 التاريخ      ذات     وفي    ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٣  بتاريخ     به   التقرير     تم   الذي     أيدينا،      بين   الماثل     بالطعن  

 المحكمة    أمام     للترافع     المقبول     حسين   مصطفى   نجيب   باسم   عليها   موقعة    مذكرة     أودعت    

 ،وكالته     سند  الطاعنة     وكيل    وقدم     عنالط    رسوم    وسددت     الطاعنة    عن وكيالً بصفته العليا
 الحكم    بإصدار     قامت    التي    الهيئة    رئيس    القاضي    ألن    الحكم    ببطالن    الطاعن     دفع    وقد  

 إحالة     على   بناء    الصادر      فيه   المطعون     الحكم    نظرت    التي    الدائرة       ترأس     قد   المنقوض   

 مذكرة    على   اضده   المطعون     ردت     وقد    . الحالي     الطعن    محل   هو   والذي      العليا    المحكمة  

 مذكرة    العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       أودع      كما   ، بها   تقدمت    مذكرة     بموجب    الطعن  
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 دائرة     من   صدر   قد   لكونه    الطعن    محل   الصادر      الحكم    بطالن    إلى    فيه   انتهى    برأيه   

 .المنقوض الحكم أصدرت التي الهيئة ترأس الذي القاضي ذات ترأسها
 ةـــالمحكم

 الزمني     القيد    خالل    أسبابه    مذكرة     وأودعت       به   ير التقر    تم   قد   الطعن    ن إ   حيث 

 محام   من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٤٢  المادة      في   عليها   المنصوص   

 فانه    قانوناً     المقررة      الكفالة     عنه   وأودعت       رسمه   وسدد   العليا المحكمة أمام الترافع مقبول

 .الشكل حيث من مقبوالً يكون
 على   نصت   قد   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦٠  ادة  مال    إن    وحيث  

 تقتصر   االختصاص،       قواعد     لمخالفة    نقض   قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    إذا     : ( ( اآلتي   

 المختصة    المحكمة    تعين   االقتضاء      وعند    االختصاص،       مسألة    في   الفصل    على   المحكمة  

 .جديدة بإجراءات أمامها الدعوى رفع يجب التي
نه    وحيث    إلى    الدعوى      ل اتح   األسباب     من   ذلك    يرلغ   نقض   قد   الحكم    كان    إ

 طلب   على   بناء    جديد    من   فيها   لتحكم   فيه   المطعون     الحكم    أصدرت     التي    المحكمة  

 إليها    أحيلت    التي    المحكمة    على   يـتحتم   الحالة     هذه    وفي    جديدة،      رسوم    بدون     الخصوم   

 ،المحكمة    فيها   فصلت   التي    لقانونية   ا   المسألة     في   العليا    المحكمة    حكم   تتبع   أن    الدعوى    
 الذين     القضاة     أحد    الدعوى      إليها    أحيلت    التي    المحكمة    أعضاء     بين   من   يكون    أال    ويجب  

 الحكم    بنقض   المحكمة    حكمت   إذا     ذلك    ومع    ، المنقوض     الحكم    إصدار     في   اشتركوا   

 ورأت     الثانية     للمرة    الطعن    كان    أو    فيه   للفصل   صالحاً   الموضوع     وكان     فيه   المطعون   

 .)) الموضوع في تحكم أن هاعلي وجب فيه المطعون الحكم نقض المحكمة
 على   نصت   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ١٤٢  المادة      إن    وحيث  

 أحد    يرده     لم   ولو    سماعها   من   ممنوعاً    الدعوى      لنظر   صالح   غير   القاضي    يكون    : اآلتي   

 :اآلتية  األحوال في الخصوم
 – أ
 – ب
 – ج
 -د
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ـ   ولو    فيها   كتب   أو    وى،  الدع     في   الخصوم     أحد    عن   ترافع     أو    أفتى    قد   كان    إذا     -ه

 محكماً،   أو    خبيراً    أو    قاضياً،    نظرها    له  سبق  قد   كان    أو    بالقضاء،      اشتغاله    قبل   ذلك    كان  

 اإلجراءات        قانون     من   ١٤٣  المادة      نص   في   جاء    كما   ، . . ) ) فيها   شهادة    أدى     قد   كان    أو  

نية    لمد لتجارية       ا لقاضي    عمـل   باطالً    يقع : ( ( اآلتي     وا ؤه     أو    ا  األحوال      في   قضا

 .))…الخصوم باتفاق تم ولو السابقة المادة في اعليه المنصوص
 حكم   على   بناء    االستئناف     محكمة   من   صدر   قد   فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 فيه   المطعون     الحكم    بنقض   قضى   الذي     ٢٠٠٢/ ٦٦  رقم    الطعن    في   العليا    المحكمة  

 .مغايرة بهيئة جديد من لنظرها االستئناف لمحكمة الدعوى وإحالة
 رقم    العليا    المحكمة    حكم   بموجب    المنقوض     الحكم    إن    وراق    باأل    الثابت     إن    وحيث  

 القاضي    برئاسة    دائرة      من   صدر   قد   الحالي     الطعن    محل   الحكم    وكذلك     ٢٠٠٢/ ٦٦

 اإلجراءات        قانون     من   بأعاله     المذكورة       المواد      ألحكام     مخالف    وذلك     المحكمة،     رئيس  

 باعتباره     يهف   المطعون     الحكم    ببطالن    القضاء     يستوجب    أمر    وهو    والتجارية،        المدنية   

 في   ورد     لما   باإلضافة     نفسها،    تلقاء    من   المحكمة    به   تقضى   العام     النظام     من   بطالناً  

نون     لقا دة    . . . ( بطالنه    يؤكد    نص   من   ا لما ن    من   ١٤٣  ا لمدنية     اإلجراءات         ون قا  ا

 المطعون    االستئناف     محكمة   من   الصادر      الحكم    بطالن    من   قررنا     ما   وإزاء       ، ) والتجارية     

 المحكمة    هذه    واجب     من   فإنه    الثانية،      للمرة    مقدم    الحالي     عنالط    كان    لما   إنه    وحيث    فيه،  

 .فيه حكمها وإصدار ٤٩/٢٠٠٢ رقم االستئناف لموضوع التصدي
 مرحلة    حتى   بيانه    لنا   سبق  الذي     النحو    على   سارت    قد   الدعوى      وقائع     إن    وحيث   

 ضنتعر   لن   فإننا    الثانية،      المرة     في   االستئناف     محكمة   في   الصادر      الحكم    بإبطال     التقرير   
 .الحكم هذا مرتكزات إلرساء الالزم بالقدر إال بالتكرار لها

 رقم    الطعن    في   حكمها   بموجب    حكمت   أن    لها   سبق  قد   المحكمة    هذه    إن    حيث و 

 الدعوى     وإحالة      فيه   المطعون     االستئناف     محكمة   حكم   بنقض   ) تجاري   (   عليا   ٢٠٠٢/ ٦٦

 جديد    من   ةالمرافع      باب    وفتح    ة مغاير    بهيئة   جديد    من   لنظرها    االستئناف     لمحكمة 

 ١٦٨  المادة      لنص   وفقاً    إضافية    دفوع     من   لديهم    ما   لتقديم    لهما   الفرصة    وإتاحة      للطرفين  

 إذا    مما   التحقق    من   بد   ال   وكان     ذلك،     كان    ولما    . والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من 

 إلى    وبالنظر     دفوعهما،      إلبراز      األدنى      القضاء     في   للطرفين    تيحت أ   قد   الفرصة    كانت  

 لها   أتيحت    قد   ) الطاعنة   (   األولى      عليها   المدعي     إن    يؤكد    ما   نجد   االبتدائية       المحكمة    حكم 
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 بملكيتها   فيها   أقرت     حيث   لدعواها،       المدعية     تقديم    بعد   دفاعها     مذكرة     لتقديم    الفرصة  

 الدعوى     بصحيفة   المذكور      التاريخ      في   كانت    وإنها     ) الوقائع      في   إليها    المشار   ( للرافعة   

 كما   ، ) األولى      عليها   المدعى     لدى  (   لديها    يعمل   ئقها سا  وأن     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بمباني  

 أن   لها   ينبغي   كان    ما   التي    . . . . . . . .   يعود    سببه  بأن    تدعي    إنها    إال    الحادث،       بوقوع     تقر 

 سائق   جعل   الذي     األمر     الجديدة،       بسياراتها      والمقطورة       الرافعة      بين   األرضية     تستغل 

 كسر   ثم   ومن    توازنها      الل اخت    إلى    أدى     مما   لها   مدى    أقصى    إلى    ذراعها      يمد   أن    الرافعة    

 الخطأ    تحديد    وإن     فيه،    ةالمفترض    العناية     بذل    السائق     وان     الرافعة      لجسم   المثبتة    المنصة  

 رسمية   كجهة   بالشرطة     الفحص    بقسم   مناط    المركبات      حوادث      في   وقيمته    الضرر     ثم 

 تمسكها   وعدم     له  للمؤمن    المدعية     الشركة     من   التأمين     مبلغ   صرف   وان     ، ومحايدة    

 في   المدعية     حق   يسقط   الضرر     لتغطية   كمانع    لها   المؤمن     قبل   من   همال  باإل    واحتجاجها    

 ..)).محققة غير الضرر عن عليها المدعى مسؤولية وإن الضرر بتعويض المطالبة
 ترافع     الختامية     المرافعة      جلسة   في   إنه    الصادر      الحكم    محضر   من   تبين   إنه    وحيث  

تهم  و   دفوعهم     على   مصممين   الخصومة     أطراف      من   كل  لدعوى     جزح   فتم   طلبا  ا

 جميع   ناقشت    قد   بأنها    لنا   يتضح   البداية      محكمة   حكم   مراجعة     من   أنه    وبما    ، . . . للحكم 

 إلى    األمر     آخر    في   وتوصلت    ) الطاعنة   (   األولى      عليها   المدعى     طرحتها    التي    الدفوع    

 ريال    ١٢,٤٠٠  مبلغ   ضدها   للمطعون    تؤدي     بأن    الطاعنة     بإلزام      قضى   الذي     حكمها 

  .سرده سبق الذي النحو على
 أداه     بما   قانوناً     يحل   المؤمن     إن    المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     من   إنه    يثوح  

  نتجت   الذي     الضرر     في   المتسبب    قبل     له  للمؤمن    ن   تكو   التي    الدعوى      في   تعويض    من 

 هنالك    تكون    وإن     التأمين     مبلغ   بدفع    المؤمن     يقوم    أن      بشرط    المؤمن     مسؤولية     عنه 

 .الضرر عن لالمسئو على له المؤمن بها يرجع مسؤولية دعوى
 أو   مالكاً    كان    إذا     عما   النظر    بغض   شيء   على   فعلية   سيطرة   الحراسة     إن    وحيث  

 إن   وحيث    . مشروعة     غير   أم    مشروعة     السيطرة     هذه    كانت    وسواء     منتفعاً   أو    حائزاً   

 كله    ذلك    مع   متسقاً   البداية      محكمة   حكم   جاء    وقد    الحالية     الدعوى      في   متحقق   ذلك    كل 

 قضاءه    تحمل   سائغة   أسباب    على   وقام     األطراف       هاب   تقدم    التي    الدفوع      لجميع   وتصدى   

 يكون   المتبوع     إن    المقرر     من   أنه    وبما  : " أورد      حيث   األوراق        في   الثابت     صلهاأ   ولها  

 في   منه   واقعاً     كان    متى   المشروع      غير   بعمله    تابعة    يحدثه    الذي     الضرر     عن   مسئوالً  



  

 - ١٢٠ -

 في   الفعلية    السلطة    على   تقوم    التبعية    عالقة    وكانت     بسببها،    أو    وظيفته    تأدية     حالة  

 .التابع على للمتبوع تثبت والتي والتوجيه الرقابة
 الفعلية    السلطة    لديها    تكن   لم   الثانية     عليها   المدعى     إن    األوراق        من   يبين   كان    ولما   

 عليها   حراستها    تفترض    حتى   الرافعة      تملك   ال   إنها    كما   السائق     على  والتوجيه الرقابة في

 . . . ) )رفضها    ويتعين    قانوني     سبب  بال   تكون    قبلها   الدعوى      فإن    األشياء،      من   باعتبارها    

 مملوكة    الحادث      سببت  التي    والرافعة       المركبة     إن    باألوراق      ثابت أنه وبما(( فيه جاء كما

 الحادث     وقت    ويديرها      يحرسها   كان    الذي     والسائق      ) الطاعنة   (   األولى      عليها   للمدعى  

 ثابتة    تكون    تبوع والم     التابع     عالقة    فإن    وتوجيهها،      ورقابتها      إشرافها     وتحت    لديها    يعمل 

 األولى      عليها   المدعى     مسئولية    فإن    البيان     آنف    النحو    على   التابع     مسئولية    بتحقق   قبلها،  

 )).لذلك تبعاً تتحقق متبوعة بصفتها
 جميعاً   نقاشها   تم   قد   األطراف       دفوع     إن    لنا   تبين   وحسبما    تقدم،     لما   وفقاً    إنه    وحيث  

 فإننا    والقانون       الوقائع      مع   تسقم   سليم  حكم   إلى    البداية      محكمة   وتوصلت    مكتملة   بصورة   

 درجتي     عن   بالمصاريف      المستأنف     وإلزام       المستأنف     االبتدائي       الحكم    تأييد    نرى  

 ٢٦١  بالمادة      عمالً   الكفالة     ومصادرة       الطعن    هذا    بمصاريف     الطاعنة     وإلزام       التقاضي  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من
 األسباب فلهذه

 فيه،   المطعون     الحكم    ونقض    وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 وإلزام      المستأنف     االبتدائي       الحكم    بتأييد    ٢٠٠٢/ ٤٩  رقم    االستئناف     لموضوع    والتصدي 

 الطعن    هذا    بمصاريف     الطاعنة     وإلزام       التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف      المستأنف   

 .الكفالة ومصادرة
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 م٢٦/٥/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 الفضـيلة  أصـحاب  من كل عضويةو الكعبي محمد بن عبداهللا/القاضي فضيلة برئاسة

 محمد ـ المنا ميرغني عمر ـ علي القرشي إدريس ـ النور حسن مصطفى :القضاة

 .عبدالغفار عبدالرحمن
 م٢٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٩ رقم قرار

)٢٦( 
 )منطوق ـ حكم ( تحكيم ـ  ) إعالن ـ ميعاد ـ إبطال ـ دعوى ـ إجراءات ( تحكيم

 )تقدير ـ أتعاب (حاميم ـ
  .التحكيم أطراف اتفاق محل تكون التحكيم في اإلجراءات نإ -
 للمحكوم   الحكم    ذلك    بإعالن     إال    ينفتح   ال   التحكيم    حكم   بطالن    دعوى     إقامة     ميعاد   -

 متى   إنه    المقرر     إن    إذ    أخر    طريق    بأي    بالحكم    األخير     علم   ذلك    من   يغير   وال    عليه 

 عن   االستعاضة    يجوز    ال   فإنه    معين   راء  إج    على   ميعاد    سريان    بدء    القانون      رتب  

 .أخر إجراء بأي اإلجراء هذا
 المعروضة     للطلبات    بالنسبة    التحكيم    هيئة   قرار     هو   التحكيم    حكم   في   المنطوق    -

 هيئة   إليه    انتهت    الذي     الحل    على   يحتوي    إذ    الحكم    في   جزء    أهم    وهو    عليها 

 إليها    قدم    ما   كل   في   فاصالً   يكون    أن    فينبغي   التحكيم    خصومة    بخصوص    التحكيم  

 الذي    المضمون     بجالء    تبين   وحاسمة    واضحة    صياغة   في   عباراته      ترد    أن    وينبغي  

 .عليه تنطوي
 بشرط   االتفاقية      المحاماة      أتعاب     هي   الخصم    بها   يلزم    التي    المحاماة      أتعاب    -

 ال  التعويض     قبيل   من   الحالة     هذه    في   تعتبر   إذ    المبلغ    مع   المجهود     تـناسب 
 .للتعويض مقتضى هناك كان إذا إال بها يحكم وال المصروفات

لفائدة       الجهود     تقدير   - لتي    وا  محكمة   به   تستقل   مما   لموكله     المحامي     حققها   ا

 .لحمله تكفي سائغة أسباب على قضاءها أقامت متى الموضوع
 الوقائـــــع

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 تطلب   وأخرى      الطاعنة     ضد  ٢٠٠٣/ ١٥٨  مرق    الدعوى      أقامت     ضدها   المطعون     أن  

 أو   آخر    محكم   وتعيين    القرار      ببطالن    واحتياطياً      التحكيم    حكم   ببطالن    أصلياً   الحكم  



  

 - ١٢٢ -

 الطاعنة     أبرمت     ٢٠٠٠/ ٥/ ٣٠  وبتأريخ      بأنه    لدعواها      شرحاً   وقالت     الدعوى      في   الفصل  

 لصالح    حفر   أعمال     بإنجاز     بموجبه    ضدها   المطعون     تعهدت    عقداً    ضدها   والمطعون    

 ع. ر   ٢٢١٠٠,٩٣٥  البالغة     مستحقاتها    بباقي    وطالبت     األعمال      هذه    وأنجزت      نةالطاع   
 وصدر   عليها   المتفق    التحكيم    لهيئة   اللجوء     اضطرها    مما   الدفع     رفضت    الطاعنة     أن    إال  

 المبالغ     أن    المحكم    يحكم "   ـ: اآلتي     النحو    على   ٢٠٠٣/ ٤/ ٢٣  ريخ  ابت   التحكيمي    الحكم  

 من   المعتمدة     المبالغ     تكون سوف للمدعية يهاعل المدعى من المرتجعة أو الدفع المتوجبة

 الشهادات      في   المعتمدة     الدفعات      تصحح   والتي     مرحلية    شهادة    أخر    في   االستشاري    

 المرتجعة     أو    الدفع     المتوجبة     المبالغ     حساب    االستشاري      أصدرها     التي    السابقة     المرحلية   

 األعمال     نع   االستشاري      من   المعتمدة     المبالغ  ـ: التالية     المبادئ      أساس    على   تكون    سوف 

 المتفق    حسب   البنود     سعر  من   % ١٠  وينقض    المدعية     ودفعتها     عليها   المدعى     نفذتها  التي

 االتفاق     تم   وكما    عليها   للمدعى    المقدمة     الخدمات      نظير   المدعية     فواتير     ويخصم    عليها 

 وكفالة     للصيانة    المحجوزة      للمبالغ    الضروري       التعديل     أن    كما   عليها،    المدعى     مع   عليه 

 أو   إلى    يدفع    والباقي      عليها   للمدعى    المدفوعة      السابقة     الدفعات      ناقص    التنفيذ    حسن 

 فأقامت     ضدها   المطعون     لدى    قبوالً    الحكم    يجد   لم   وحيث    " عليها   المدعى     من   يسترجع  

 بمسقط   االبتدائية       المحكمة    سر  أمانة     أودعت      بصحيفة   التحكيم    حكم   بطالن    دعوى   

 تأسيساً   لالختصاص     طبمسق   االستئناف     محكمة   إلى    أحالتها     والتي     ٢٠٠٣/ ٨/ ٤  بتأريخ   

  ـ:أنه على
 وقد    الخصوم     أقوال      ملخص   على   يشتمل   أن    ويجب    حكماً   يعتبر   التحكيم    قرار     إن   .١

 المطعون    ـ  المدعية     بها   تقدمت    التي    المستندات      عن   هاللتفات     ذلك    المحكم    أغفل  

 .ضدها
 في   الفصل    عند   مراعاته      لعدم    التحكيم    قانون     من   ) ٣(   ٣٩  المادة      المحكم    خالف   .٢

 األعمال     أن    العقد    تفسير   في   ذكره     رغم    الطرفين     بين   المبرم     العقد    شروط    النزاع    

 يجب و   الباطن     من   المقاولة      تفاقية  ا   وشروط     لبنود    وفقاً    تنفيذها    جرى    اإلضافية   

 من   ) ٣( ٤٣  المادة      نص   مخالفته    عن   فضالً   . تفاقية  ال ا   لتلك   وفقاً    وتقييمها    قياسها 

 ـ  ضدها   المطعون     ـ  يةالمدع     به   تقدمت    الذي     المستند    عن   اللتفاته     القانون      ذات   
لمدعى     وتدليس     غش   يوضح   والذي      عن   أخفته    حينما   ـ  الطاعنة     ـ  ليهاع   ا

  .الطرفين بين القائم النزاع أساس وهو المدعية
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 إصداره     لعدم    وذلك     المنطبق    القانون      أنه    ذكره     رغم    العماني     القانون      المحكم    خالف   .٣

 نفسها   تلقاء    ومن    كمةوللمح    شكله   يفقده    مما   البالد     في   العليا    السلطة    باسم   الحكم  

 إلى    انتهى    وإنما     جازم     منطوق    إلى    ينته   لم   الحكم    أن    كما   . الحكم    بهذا    االعتداد       عدم

 الختامي     الحساب     وأن     خاصة   النزاع      لحل   اقتراحاً      ويعتبر    للتسوية    أسس   وضع 

 منهياً   ليس   قراره      فإن    وبالتالي      الحكم    إصدار     عند   إعداده       يتم   لم   األطراف       بين 

 .النهبط يتوجب مما للخصومة
 في   المحدد     الميعاد     بعد   لرفعها    قبولها    بعدم    ودفعت     الدعوى      على   الطاعنة     أجابت  ف 

 بتاريخ     التحكيم    بحكم   أعلنت    ضدها   المطعون     أن    ذلك    التحكيم    قانون     من   ) ٥٤(   المادة    

 ولرفعها     ٢٠٠٣/ ٨/ ٤  بتأريخ     دعواها      ورفعت     االستالم     يفيد   بما   ووقعت     ٢٠٠٣/ ٤/ ٢٦

 الوجوبية      البيانات      على   الحكم    والشتمال     . القانون      في   حصراً    المحددة      األحوال       غير   في 

 وبجلسة    . النزاع      محل   العقد    لشروط     وفقاً    النزاع      في   وفصله     القانون      حددها     التي  

 ٢٠٠٣/ ٤/ ٢٦  بتأريخ     الصادر      التحكيمي    الحكم    ببطالن    المحكمة    حكمت   ٢٠٠٤/ ١/ ١٩

 هذا   يجد   مول    . المحاماة      أتعاب     لقاء    ريال     أربعمائة      ومنها    بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام     

 أودعت      بصحيفة   الماثل     بالطعن    النقض    بطريق    فيه   فطعنت   الطاعنة     لدى    قبوالً    الحكم  

 المقبول    . . . . . . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٨  بتأريخ     المحكمة    سر  أمانة   

 سداد   يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعنة     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى  

 وردت     الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً     قررين  الم    والكفالة      الرسم  

 مذكرة    ضدها   عون المط    وقدمت     . الطاعنة     عليها   وعقبت    الميعاد     في   بمذكرة     عليها 

 الرأي     فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وقدم     ، ٢٠٠٤/ ٤/ ١٧  بتأريخ   

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن بقبول
 المحكمة

 .الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن حيث
 الحكم    على   منها   باألول      الطاعنة     تنعى   أسباب    ثالثة    على   أقيم    الطعن    إن    وحيث  

 أمام    تمسكت   إنها    تقول    ذلك    بيان    وفي    تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه   المطعون   

 في   صدر   التحكيم    حكم   إن    ذلك    الميعاد     بعد لرفعها الدعوى قبول بعدم االستئناف محكمة

 وأقامت      ٢٠٠٣/ ٤/ ٢٦  بتاريخ     بالحكم    ضدها   المطعون     إعالن     وتم    ٢٠٠٣/ ٤/ ٢٣

 من   يوماً    التسعين    ميعاد    انقضاء     بعد   أي    ٢٠٠٣/ ٨/ ٤  بتأريخ     الدعوى      ضدها   المطعون   
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 )٥(   المادة      نص   على   استناداً     شكالً  الدعوى      قبلت   المحكمة    أن    إال    بالحكم    إعالنها     تأريخ   
 بواسطة    الحكم    إعالن     يكون    أن    جبت أو    التي    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من 

 الميعاد    في   أقيمت    قد   تكون    الدعوى      فإن    الطريق     بهذا    اإلعالن      يتم   لم   وحيث    محضر 

 دعاوى     على   تسري    ال   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     نصوص    أن    رغم    وذلك   

 رقم    السلطاني     المرسوم     في   لصادر     ا   التحكيم    قانون     في   ورد     لما   تخضع   والتي     التحكيم  

٤٧/٩٧ . 
 اتفاق    محل   تكون    التحكيم    في   اإلجراءات         أن    قانوناً     المستقر    من   كان    ولما   

 من   أي    يعترض    ولم    الحكم    إعالن     طريقة    األطراف       ارتضى     وقد    التحكيم    أطراف    

 التوقيع     تاريخ     وأثبتا     ذلك    على   ووقعا     للطرفين    التحكيم    حكم   إعالن     وتم    عليها   الطرفين   

 التحكيم    قانون     من   ١/ ٥٤  المادة      يف   عليه   المنصوص     البطالن     دعوى     ميعاد    فإن    عليه 

 .٢٧/٤/٢٠٠٣ تاريخ من أي الحكم إلعالن التالي اليوم من يسري
 فإن   ذلك    رغم    شكالً  قبولها    وتم    الميعاد     انقضاء     بعد   أقيمت    قد   الدعوى      كانت    ولما  

 .نقضه يستوجب مما تطبيقه في وأخطأ القانون خالف قد يكون فيه المطعون الحكم
 )٥٤(   المادة      من   ) ١(   البند    في   النص    أن    ذلك    مردود      ببالس    بهذا    النعي    إن    وحيث  

 دعوى    ترفع  "   إنه    على   التحكيم    قانون     بإصدار     ) ٩٧/ ٤٧(   رقم    السلطاني     المرسوم     من 

 للمحكوم   التحكيم    حكم   إعالن     لتاريخ     التالية     يوماً    التسعين    خالل    التحكيم    حكم   بطالن  

 ذلك    بإعالن     إال    فتحين   ال   التحكيم    حكم   بطالن    دعوى     إقامة     ميعاد    أن    مفاده     " …  عليه 

 إن   إذ    أخر    طريق    بأي    بالحكم    األخير     علم   ذلك    من   يغير   وال    عليه   للمحكوم    الحكم  

 يجوز   ال   فإنه    معين   إجراء      على   ميعاد    سريان    بدء    القانون      رتب    متى   إنه    المقرر   

 من   الغاية     بتحقق   للقول    محل   وال    ، أخر    إجراء      بأي    اإلجراء       هذا    عن   االستعاضة  

 من   أن    إذ    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     في   العامة     للقواعد     وفقاً    اإلجراءات       

 ـ  العام     القانون      إلعمال     ـ  التحكيم    قانون     ـ  الخاص  القانون إهدار يجوز ال إنه المعلوم
 الذي    للغرض    صريحة   منافاة     من   ذلك    في   لما   ـ  والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون   

 التحكيم    هيئة   على   الواقع      زام  االلت     إن    ذلك    إلى    يضاف    . الخاص     القانون      وضع   أجله     من 

 ثالثين    خالل    التحكيم    حكم   من   صورة    التحكيم    خصومة    أطراف      من   طرف    كل   تسلم   بأن  

 جلياً   يظهر   ، ) التحكيم    قانون     من   ٤٤  للمادة     وفقاً  (   التحكيم    حكم   إعالن     مقام    يقوم    ال   يوماً  

 حيث   التحكيم    قانون     من   ٥٨  و   أنفاً    أوردناها        التي    ١/ ٥٤  المادتين      نصي   مطالعة    من 
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 دعوى    رفع    ميعاد    يكن   لم   إذا     التحكيم    حكم   تنفيذ   يقبل   ال "   أنه    على   ١/ ٥٨  المادة      تنص 

 األمر     يجوز    ال "   : إنه    على   المادة      ذات     من   ج / ٢  الفقرة     وتنص    " . انقضى    قد   الحكم    بطالن  

 ب    ……………ـ  أ : يأتي    مما   التحقق    بعد   إال    القانون      لهذا    وفقاً    التحكيم    حكم   بتنفيذ 
  .صحيحاً إعالنا عليه للمحكوم إعالنه تم قد إنه ـ ج ……………ـ

 بطلب   التقدم     وقبل    له  المحكوم     على   يجب   أنه    هو   كله    ذلك    مؤدى     إن    حيث   و 

 التسعين    ميعاد    يبدأ    حتى   وذلك     محضر   بواسطة    عليه   المحكوم     إلى    الحكم    إعالن     التنفيذ  

 تنفيذ   طلب   تمامه    بعد   يرفع    والذي      التحكيم    حكم   بطالن    دعوى     خالله    ترفع    الذي     يوماً  

 سابقاً   إليها    المشار     ١/ ٥٨  المادة      الشتراط     مقبول    غير   الطلب    هذا    كان    وإال     كيمالتح    حكم 

 التسعين    ميعاد    أن    إذ    التنفيذ    بطلب   للتقدم    الحكم    إعالن     من   يوماً    تسعين   مرور     ضرورة   

 من   الحالين     في   يبدأ    وهو    بالتنفيذ    األمر     بطلب   وللتقدم     البطالن   دعوى لرفع محدد يوماً

 ورقة     صورة    إلى    بالرجوع      اإلعالن      من   القاضي    ويتأكد     عليه   للمحكوم    الحكم    إعالن   

 ج/ ٢/ ٥٨  بالمادة      عمالً   بالتنفيذ    األمر     بطلب   إرفاقها      يلزم    والتي     التحكيم    لحكم   اإلعالن    
 التحكيم    حكم   إعالن     تاريخ     من   يبدأ    البطالن     دعوى     رفع    ميعاد    كان    مال   . القانون      من 

 يتم   لم   التحكيم    حكم   أن    راق   األو     مطالعة    من   البين    وكان     صحيحاً  إعالناً     عليه   للمحكوم  

 قد   الدعوى      كانت    ولما    مفتوحاً،     يظل   يوماً    التسعين    ميعاد    فإن    ضدها   للمطعون    إعالنه   

 المطعون    الحكم    التزم     وإذ     الميعاد     في   ُأقيمت    قد   تكون    فإنها    م ٢٠٠٣/ ٨/ ٤  بتاريخ     ُأقيمت  

 غير   على   سلف  بما   النعي    ويكون     القانون      صحيح  أصاب    قد   يكون    فإنه    النظر    هذا    فيه 

 .أساس
 عندما    القانون      تطبيق   في   أخطأ    فيه   المطعون     الحكم    أن ب   الثاني     السبب    إن    وحيث  

 على   المقامة     ضدها   المطعون     دعوى     أن    على   تأسيساً   التحكيم    حكم   ببطالن    قضى 

 قد   التحكيم    حكم   أن    رغم    التحكيم    قانون     من   ٣/ ٤٣  و   ٣/ ٣٩  للمادتين     الحكم    هذا    مخالفة  

 النزاع     محل   العقد    شروط    راعى     قد   أنه    ورغم     نالمادتي      بهاتين    جاء    ما   كل   على   شتملأ 

 وعناوينهم      الخصوم     أسماء    على   شتملأ و   النزاع      في   فصل   عندما    العقد    على   واستند  

لمحكم    وأسم   لتحكيم    تفاق  أ   ونص    وصفته   ا لخصوم     طلبات    وملخص    ا لهم       ا قوا  وأ

 ويستوجب     الحكم    يعيب   مما   وأسبابه     الحكم    ومكان     وتاريخ      الحكم    ومنطوق     ومستنداتهم    

 .نقضه
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 هيئة   قرار     هو   المنطوق     ن أ   ذلك    أيضاً    مردود      السبب    بهذا    النعي    إن    حيث و 

 على   يحتوي    إذ    الحكم    في   جزء    أهم    وهو    عليها   المعروضة     للطلبات    بالنسبة    التحكيم  

 يكون   أن    فينبغي   التحكيم    خصومة    بخصوص    التحكيم    هيئة   إليه    انتهت    الذي     الحل  

 تبين   وحاسمة    واضحة    صياغة   يف   عباراته      ترد    أن    وينبغي    إليها    قدم    ما   كل   في   فاصالً 

 جاء   قد   التحكيم    حكم   منطوق    وكان     ذلك    كان    لما   ، عليه   تنطوي    الذي     المضمون     بجالء  

 الحكم    فإن    المحكم    على   عرضت   التي    الطلبات     في   وفاصلة    حاسمة   غير   عبارات      في 

 منطوقه    شاب   الذي     للعيب   التحكيم    حكم   بطالن    إلى    قضائه    في   انتهى    إذ    فيه   المطعون   

 القانون     صحيح  وافق     قد   يكون    مستقبلية   واقعة     بحصول    الرتباطه      لنزاع   ا   يحسم   لم   ألنه  

 .أساس غير على السبب بهذا عليه النعي ويضحى
 القانون     مخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   الثالث     بالسبب    تنعى   الطاعنة     إن    وحيث  

 ريال    أربعمائة      بمبلغ   المحاماة      أتعاب     تقدير    أن    تقول    ذلك    بيان    وفي    تطبيقه   في   والخطأ   

 المعتبرة    المحاماة      أتعاب     أن    قانوناً     والمستقر     المبذول      للجهد   قياساً   فيه   مبالغاً    جاء    ماني ع 

 الخصم    بها   يلزم    التي    المحاماة      أتعاب     أما  .اسمية أتعاب هي الدعوى مصروفات ضمن

 هذه   في   تعتبر   إذ    المبلغ    مع   المجهود     تـناسب   بشرط    االتفاقية      المحاماة      أتعاب     هي 

 مقتضى   هناك    كان    إذا     إال    بها   يحكم   وال    المصروفات       ال   التعويض     قبيل   من   الحالة   

 الطاعنة     بإلزام      الحكم    فإن    بالتعويض     الطاعنة     إللزام      مقتضى   ال   أن    وحيث    . للتعويض  

 .يعيبه مما للقانون مخالفاً يكون المحاماة أتعاب لقاء ريال أربعمائة داءأب
 رقم    يالسلطان     المرسوم     أن    ذلك    محله    غير   في   السبب    بهذا    النعي    إن    وحيث  

 منه   الثالث     الباب     من   الرابع      الفصل    في   تـناول     المحاماة      قانون     بإصدار     م ٩٦/ ١٠٨

 في   واألتعاب       والخصم     الخصم    بين   األتعاب      يتناول     ولم    موكله     من   المحامي     أتعاب   

 وتفرض    ضيق  حيزه    والخصم     الخصم    بين   األتعاب      تقدير    ألن    متطابقة    ليست   الحالتين   

 الذي    والجهد     وقيمتها    الدعوى      أهمية    االعتبار      في   آخذة     المحكمة    وتقدرها      فرضاً   عليه 

 مباشرة   فائدة     من   الموكل     على   عاد    وما    وقت    من   الدعوى      ستغرقته ا   وما    المحامي     بذله 

 وتقدير     . األخرى      العناصر    من   ذلك    غير   إلى    الدعوى      ونتيجة    المحامي     جهد   بسبب 

 متى   الموضوع     محكمة   به   تستقل   مما   لموكله     المحامي     حققها   التي    والفائدة       الجهود   

 .لحمله تكفي سائغة أسباب على قضاءها أقامت
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 وكان    عماني    ريال     بأربعمائة      األتعاب      قدرت     قد   الموضوع     محكمة   كانت    ولما   

 بال   يكون    السبب    بهذا    الطاعن     نعي   فإن    أوردناها        التي    المعايير     وفق    مناسباً   التقدير     هذا  

 .أساس
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م    و   اًموضوع    ورفضه     شكالً  ا لزا عنة     إ لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و   الكعبي    محمد   بن   عبداهللا   / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 ـ  المنا    ميرغني    عمر   ـ  علي   القرشي    دريس   إ   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   : القضاة   
  .بدالغفارع الرحمن عبد محمد

 م١٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٠ رقم قرار
)٢٧( 

  )آثار  ـ شرط ـ الباطن من عقد (ولةامق عقد ـ )أنواع ـ القبول بعدم (دفع
 موضوعي    ودفع     أحياناً     شكلي  دفع    هو   إذ    خاصة   طبيعة   ذو    القبول     بعدم    الدفع    -

 .فيه يبدى الذي والوقت إليها يستند التي الواقعة بحسب وذلك أخرى أحياناً
 التي    الموضوعية     الدفوع      من   هو   أوانها      قبل   الدعوى      لرفع    القبول     بعدم    الدفع    -

 من   ) ١١٦(   المادة      لنص   وفقاً    الدعوى      عليها   تكون    حالة    أية    في   إبداؤها       يمكن 

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون
 الباطن     من   المقاول      به   قام    الذي     العمل    قيمة   بسداد     األصلي    المقاول      التزام      قيعلت  -

 أنه    يفيد   أوالً     المشروع      مالك    من   لمستحقاتها    وه   استالمه    وهو    شرط   قتحق   على 

 أن   قبل   يستحقه   ما   يفاء تباس   للمطالبة    الدعوى      رفع    الباطن     من   للمقاول     يجوز    ال 

 للمقاول    أي    للطاعنة    يرجع    لسبب   كان    إذا     الشرط     هذا    تحقق عدم أن على  ،يتحقق

 هنا   األصلي    المقاول      أطخ   أن    إذ    الشرط     بذلك    االعتصام      يستقيم   ال   حينئذ   األصلي  

 .الباطن من المقاول على ينعكس أن يجب وال عليه مردود
 ـــعالوقائ

ئع      تتلخص  لوقا لمطعون     أن    في   ا ها   ا قامت     ضد لدعوى      أ ئية       ا ا البتد  رقم    ا

 مواجهة     في   لها   الحكم    تطلب   االبتدائية       الدائرة       التجارية      المحكمة    أمام     ٢٠٠٠/ ٢٢

 من   % ١٢  بواقع     والفوائد       عمانياً    رياالً     ١٣٩,٢٧٧,٣٤٦  مبلغ   بأداء      بإلزامها      الطاعنة   

 أنها    لدعواها      شارحة    وقالت     والمصروفات        السداد      تمام    وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ   

 وقامت     مشروعين     لتنفيذ   م ١٩٩٧/ ٥/ ١٩  بتاريخ     فرعيين    عقدين    أبرمتا     والطاعنة    

 هذين    وأن     جدوى     دون     بمستحقاتها    وطالبت     وجه    أكمل    على   بتنفيذهما    ضدها   المطعون   

 عقد   بموجب    وذلك     الصحي    الصرف     مياه    لمعالجة    محطتين   إنشاء     هما   عين المشرو   

 بمبلغ   المشروعين      لتنفيذ   الرئيسي     المقاول      باعتبارها      الطاعنة     مع   إبرامه      تم   أصلي 
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   تغييريه    أوامر      ضدها   للمطعون    الطاعنة     أصدرت     وقد    عمانياً    رياالً     ٥٢٥,٩٦٦,١٠٠

 بلغت   ثم   ومن    بتنفيذها    قامت    نياً عما   رياالً     ٥٣,٥٤٠,٠٢١  قيمتها   بلغت   التنفيذ    خالل  

 األوامر       قيمة   أن    ذلك    عمانياً    رياالً     ١٣٩,٢٧٧,٣٤٦  ضدها   للمطعون    المستحق    جملة 

 وقدره     للصيانة    المحتجز    المبلغ    إلى    إضافة    عمانياً    رياالً     ٥٣,٥٤٠,٠٢١  بلغت   التغيرية   

 ١٣٩,٧٣٣,٢٣٧  وقدرها      للمشروعين     النهائية     الدفعة     زائداً      عمانياً    رياالً     ٨٠٠٣,٢١٠

 وقدرها      العقدين     قيمة   بسداد     فقط   أقرت     بالسداد      الطاعنة     وبمطالبة     هذا    . عمانياً    رياالً   

 ٥٦٢٧٨,٤٦٩    يبحوال     تقدر    تأخير    غرامة     هناك    أن    مدعية    عمانياً    رياالً     ٦,٢٤٠,٧٨٨

 التأخير     في   السبب    هي   تكن   لم   إنها    وأضافت     منها   خصمها   يتم   سوف   عمانياً    رياالً   

 واحتياطياً      برفضها    الدعوى      على   الطاعنة     ردت  ف   ، اضده   المطعون     هو   مرجعه    والذي    

 بعد   إال    بالسداد      الطاعنة     تلزم    ال   المحررة      العقود     ألن    األوان       قبل   لرفعها    قبولها    عدم  

 قضت   ٢٠٠١/ ٤/ ٢  وبتاريخ      . المشروع      صاحبة   الشركة     من   مستحقاتها    استالمها  

 مبلغ   أداء   ب   الطاعنة     بإلزام      ضدها   المطعون     من   المقامة     األصلية    الدعوى      في   المحكمة  

 به   المحكوم     للقدر    المصروفات       من   بالمناسب    وألزمتها      عمانياً    رياالً     ٥٤,٤٠٣,٦٧٤

 استأنف  و   ، بمصروفاتها      وألزمتها      برفضها    الطاعنة     من   المقامة     الفرعية     الدعوى      وفي  

 ٢٠٠٢/ ١١/ ١١  بتاريخ     قضت   التي    مسقط   استئناف    محكمة   أمام     الحكم    هذا    الطرفان    

لغاء     لموضوع  ا   وفي    شكالً  االستئنافين     بقبول   لحكم    بإ لمستأنف     ا لمتعلق    شقه  في   ا   ا

ى       برفض   عو لد عية     ا لفر مة     ا لمقا عنة     من   ا لطا ء       ا لقضا ا قها    و   لمبلغ   باستحقا

 الحكم    وتعديل     طلبات    من   ذلك    على   زاد     ما   وبرفض     عمانياً    رياالً     ٢٦,٥٥٦,٣٣٨

 تؤدي    بأن    الطاعنة     بإلزام      قضائية    مقاصة   إجراء      وبعد    ذكر    ما   عدا    فيما   المستأنف   

 عن     المترتبة     الفوائد      مع   ١١٢,٧٢١,٠٠٨  والبالغة      النهائية     مستحقاتها    ضدها   عون للمط 

 طرف   كل   وألزمت      السداد      تمام    إلى      الحكم    هذا    تاريخ     من   % ٦  بواقع     المذكور      المبلغ  

 النقض    بطريق    عليه   فطعنت   الحكم    بهذا    الطاعنة     ترض    لمف   ، المصاريف      من   بالمناسب  

 ٢٠٠٣/ ٤/ ١٦  بتاريخ     فيه   قضت   والتي     م ٢٠٠٢/ ١٨٠  رقم    بالطعن    العليا    المحكمة    أمام   

 هيئة   من   لنظرها    االستئناف     محكمة   إلى    الدعوى      وإحالة      فيه   المطعون     الحكم    بنقض 

 التسبيب    في   القصور     إلى    استنادا     وذلك     بالمصاريف      ضدها   المطعون     وألزمت      مغايرة   

 لرفعها    الدعوى      قبول    عدم    وهو    الطاعنة     به   دفعت    الذي     الدفع     في   يفصل   لم   الحكم    ألن  

 قضت   مغايرة     بهيئة   االستئناف     محكمة   أمام     الدعوى      نظر   إعادة      وبعد    . األوان       لقب 
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 فطعنت   الحكم    بهذا    الطاعنة     ترض    لم   كما   ، السابق     الحكم    بذات     ٢٠٠٤/ ١/ ١٤  بتاريخ   

 مذكرة    وأودعت       ٢٠٠٤/ ٢/ ٢١  بتاريخ     به   التقرير     تم   والذي      الطعن    بهذا    مرة    لثاني    عليه 

 المحكمة    هذه    لدى    مقبول    وهو    . . . . . . . . . . المحامي     من   موقعة    التاريخ      بذات     بأسبابه  

 إعالن    وتم    والكفالة،       الرسوم     وسداد     وكالته     يفيد   ما   وقدم     الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته 

لمطعون    لطعن    بصحيفة   ضدها   ا لطعن    رفض    فيها   طلبت   بمذكرة     عليها   ردت     ا  ا

 على   ضدها   المطعون     عقبت   ثم   طلباتها    على   معبرة    الطاعنة     عليها   وعقبت    موضوعاً  

 قبول   إلى    فيه   خلص   برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       أودع      وقد    . دفاعها     على   رار  باإلص    ذلك  

 القانونية      أوضاعه     كافة    استوفى    قد   الطعن    يكون    وبذلك     موضوعاً    ورفضه     شكالً  الطعن  

 .الشكلية
  المحكمة

 الحكم    على   منهما   باألول      الطاعنة     تنعى   سببين  على   يقوم    الطعن        إن    حيث 

لقانون      مخالفة    فيه   المطعون    لمادة      نص   خالف    عندما    لك وذ    ا  قانون    من   ) ٢٦٠(   ا

 القانونية      المسألة     في   العليا    المحكمة    بحكم   التزامه      بعدم    والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 قبول   بعدم    الدفع     وهي    لها   التعرض     لعدم    السابق     الحكم    نقض   والذي      فيها   فصلت   التي  

 المطعون    مستحقات    سداد    يتم   بأن    الطرفين     بين   اتفاق     لوجود     األوان       قبل   لرفعها    الدعوى    

 مستحقات   بسداد     المشروع      مالك    يقوم    أن    بعد   الباطن     من   مقاول     باعتبارها      ضدها 

 من   ةالمقاول      عقد   من   ) ٢٢(   المادة      لحكم   تطبيقاً   األصلي    المقاول      باعتبارها      الطاعنة   

ـ   يعرف    ما   وهذا     الباطن     وتسترسل    ) . لظهر   ظهراً  (     BACK TO BACK  ب

 دفعاً    وليس    الحق    بأصل   يتصل   موضوعي    دفع    هو   بول الق    بعدم    الدفع     بأن    لتقول    الطاعنة   

 يكن   لم   شكلياً  الدفع     هذا    اعتبر    وقد    فيه   المطعون     الحكم    إليه    ذهب    ما   فإن    ثم   ومن    شكلياً

 وأن    الدفع     هذا    صحة  في   تبحث   أن    االستئنافية     المحكمة    على   يتعين   كان    ولذلك     موفقاً  

 ال أم مستحقاتها استلمت قد الطاعنة كانت إذا ما يبين خبير بندب إال يأتي ال ذلك
 القبول    بعدم    الدفع     ن أ   ذلك    إطالقه     على   سديداً    ليس   السبب    بهذا    النعي    ن إ   وحيث  

 بحسب   وذلك     أخرى     أحياناً     موضوعي    ودفع     أحياناً     شكلي  دفع    هو   إذ    خاصة   طبيعة   ذو  

 .فيه يبدى الذي والوقت إليها يستند التي الواقعة
 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ١١٠(   المادة      في   عليه   النص    أن    نجد   ولذلك   

 النص    صدر   إليها    أشار    التي    الشكلية    الدفوع      بين   من   إدراجه       بهدف    يكن   لم   والتجارية     
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 أوالً    إبداؤها       يجب   العام     بالنظام     المتعلقة    غير   الدفوع      أن    بيان    إلى    المشرع     هدف    وإنما   

 عن   المشرع     كشف   ولقد    ، القبول     بعدم    دفع    أو    دفاع     أو    طلب   أي    إثارة      في   الدخول      وقبل  

 في   تنص   والتي     القانون      ذات     من   ) ١١٦(   المادة      في   القبول     بعدم    الدفع     إبداء      مرحلة  

 عليها   تكون    حالة    أي    في   إبداؤه       يجوز    الدعوى      قبول    بعدم    الدفع   (   أن    على   صدرها  

   الدفع     تم   ولو    حتى   موضوعي    دفع    هو   القبول     بعدم    الدفع     أن    الفقرة     هذه    مفاد    ) . الدعوى    

 ليس   ولكنه    الدعوى      عليها   كانت      مرحلة    أية    في   به  فعالد يجوز إذ الدعوى في التكلم قبل

 الخصم    استعان    فإذا       القانون      ذات     من   ) ١١١(   بالمادة      إليه    اإلشارة      لعدم    العام     النظام     من 

 كما   الحق    ألصل   يتعرض    أن    دون       الخصومة     إجراءات          صحة  في   ليطعن   الدفع     بهذا  

 به   وصفه   مما   جه يخر   ال   هذا    فإن    الدعوى      صحيفة  في   أو      التوكيل     سند  في   طعن   إذا   

  ،  الدعوى      في   التكلم    قبل   يكون    أن    يصح   إبداءه       أن    إال      المذكور      ) ١١٦(   المادة      نص 

 .الحقه مرحلة أية في إبدائه في حقه الخصم يفقد ال  ذلك في التفريط
لدفع       إن    وحيث   لقبول     بعدم    ا لدفوع     من   هو   أوانها      قبل   الدعوى      لرفع    ا  ا

 المادة     لنص   وفقاً    الدعوى      عليها   تكون    حالة    أية    في   إبداؤها       يمكن   التي    الموضوعية   

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من )١١٦(
 للقول   القانون      ذات   من )١١٠( المادة بنص اعتصم فيه المطعون الحكم كان ولما

 التي    لألسباب    الدعوى      في   التكلم    قبل   إبداؤه       يتوجب    شكلي  دفع    القبول     بعدم    الدفع     بأن  

 من   الوجه     بهذا    عليه   النعي    فإن    وبالتالي      القانون      تفسير   في   أخطأ    قد   يكون    فإنه    ساقها 

 يجوز   التي    األسباب     من   أ   / ٢٣٩  المادة      لنص   وفقاً    وهو    سديداً    يكون    األول      السبب  

 شكلي  دفع    هو   القبول     بعدم    الدفع     بأن    القول     أن    ذلك    بالنقض    الطعن    في   إليها    االستناد   

 مرحلة    أية    في   إبداؤه       يمكن   إنه    حين   في   سقط  وإال     الدعوى      في   التكلم    قبل   إبداؤه       يتوجب  

 الصحيح    التفسير    يخالف    قول    المذكور      ) ١١٦(   المادة      لنص   وفقاً    الدعوى      مراحل     من 

 قانون    من   ) ٢٣٩(   المادة      من   األولى      للفقرة    وفقاً    فيه   بالطعن    للخصم   يسمح   مما   للقانون   

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
 نقض   أن    المذكور      قانون  ال    من   ) ٢٦٠(   المادة      من   الثانية     الفقرة     مفاد    كان    ولما  

  في   العليا    المحكمة    حكم   تتبع   أن    اإلحالة      محكمة   على   يتحتم   أنه    يعني   كلياً   نقضاً   الحكم  

 كان   إذا     المادة      ذات       من   األخيرة      للفقرة    وفقاً    وأنه     فيها،    فصلت   التي    القانونية      المسألة   
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 أحكام    يقتطب   الحالة     هذه    في   يتعين   فإنه      ـ  الثانية     للمرة    أي    _ اإلحالة      حكم   في   الطعن  

 .الفقرة هذه
 المحكمة    حكم   بالفعل    اتبعت    قد   اإلحالة      محكمة   إن    األوراق        من   البين    كان    لما   و 

 القبول    بعدم    الدفع     أن    قررت     عندما    حكمها   في   عيب   وقع    انه    إال    المسألة     هذه    في   العليا  

 من   ) ١١٦(   المادة      شرعته   لما   إطالقه     على   صحيحاً  ليس   هذا    أن    حين   في   شكلي  دفع    هو 

 في   التكلم    قبل   أي    الدعوى      عليها   تكون    حالة    أية    في   إبداؤه       يمكن   إنه من مذكورال القانون

 .هبعد أو الدعوى
 رقم    التجارية      الدعوى      أقامت     كانت    الطاعنة     أن    األوراق        من   الثابت     كان    ولما   

 ثم   والبيئة     اإلقليمية     البلديات      وزارة       وهي    المشروع      مالك    مواجهة     في   مسقط   ٢٠٠٠/ ٧

 سر  ألمين    المعنون     طلبها   بمقتضى   صراحة    ذلك    إلى    لطاعنة  ا   أشارت     وقد    عنها   تنازلت   

 إلى    إلحاقاً   (   فيه   ورد     والذي      ٢٠٠٠/ ١١/ ١٤  المؤرخ      المذكورة       االبتدائية       المحكمة  

ئلنا   لمؤرخة      رسا لحكم     ٢٠٠٠/ ١١/ ٧  و   ٢٠٠٠/ ٧/ ٢٠  ا ا در      و لصا  بجلسة   ا

 ترك   بإثبات     التكرم     فنرجو    . . . اشهر   ثالثة    لمدة    اتفاقا     الدعوى      بوقف    ٢٠٠٠/ ٤/ ٢٥

 رد   فرصة   مع   عليها   المدعي     مع   الموضوع     انتهى    حيث   نهائياً    الملف    وإغالق      دعوى  ال  

  ).بذلك تسمح األمور كانت إذا الدعوى رسوم أرباع ثالثة
 لها   تركه    ثم   ، ) الطاعنة   (   األصلي    المقاول      بواسطة    الدعوى      هذه    رفع    كان    لما و 

 ال  األقل     ىعل   أنه    أو    المشروع      مالك    لدى    لمستحقاته    تسوية    إلى    توصل   قد   أنه    يعني 
 )٢٢(   المادة      بنص   االلتزام       من   ضدها   المطعون     يعفى   مما   مطالبته    في   السير    في   يرغب  

 نإ   الطاعنة     رغبة    على   معلقة   ضدها   المطعون     تظل   أن    يستقيم   ال   إذ    الباطن     العقد    من 
 ظهراً   (   شرط   ان    ذلك    سكتت  شاءت    وإن     تستحقه   بما   المشروع      مالك    طالبت    شاءت  

 المقاول     عقد   من   ) ٢٢(     بالمادة      عليه     نصوص الم      )  BACK TO BACK  أو    بظهر 

 على   ضدها   المطعون     به   قامت    الذي       العمل    قيمة   بسداد     الطاعنة     التزام      يعلق   بالباطن   

 الطاعنة     فالتزام      أوالً،      المشروع      مالك    من   لمستحقاتها    هي   استالمها    وهو    شرط   تحقق 

 من   لمقاول  ل   يجوز    وال    الجبري     للتنفيذ   قابالً    يكون    ال   شرط     على   معلق   التزام      إذن   

 على   . الشرط     هذا    يتحقق   أن    قبل   يستحقه   ما   يفاء تباس   للمطالبة    الدعوى      رفع    الباطن   

 ال  حينئذ   األصلي    للمقاول     أي    للطاعنة    يرجع    لسبب   كان    إذا     الشرط     هذا    تحقق   عدم    إن  
 يجب   وال    عليه   مردود      هنا   األصلي    المقاول      خطا   أن    إذ    الشرط     بذلك    االعتصام      يستقيم 
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 خطأ   إن    إذ    الدعوى      هذه    في   يستفاد    ما   وهذا     ، الباطن     نم   المقاول      على   ينعكس   أن  

 ما   بسداد     تقوم    أن    دون     سنوات    عدة    منذ   الدعوى      تلك   ترك    من   يجل   بشكل   يبين   الطاعنة   

 استحقاق   سداد    عليه   علق   الذي     الشرط   ذلك تحقق دون يحول مما ضدها للمطعون عليها

 ثم   ومن    ال   أم    ع المشرو     مالك    على   تستحقه   ما   الطاعنة     استردت     سواء    ضدها   المطعون   

 أي   في   أم    الدعوى      في   الدخول      قبل   أبدى     سواء    جدوى     ذي    غير   القبول     بعدم    الدفع     يصبح 

 .عليها كانت حالة
 في   والفساد      التسبيب    في   بالقصور     القول     على   يقوم    الثاني     بسببه   النعي    ن إ   وحيث  

 األخر     دون     الخبيرين     تقريري     بأحد    فيه   المطعون     الحكم    أخذ    عندما    وذلك     االستدالل    

 .لذلك أسباب أية إبداء دون
 العليا    المحكمة    قضاء    في   المستقر    إن    ذلك    سديد   غير   السبب    بهذا    النعي  نإ وحيث

 أحد    برأي     األخذ     مؤدى     أن    إذ    آخر    دون     خبير   برأي     األخذ     الموضوع     لقاضي   ان  

 اقتناعها     يفيد   ما   برأيهم     تأخذ    لم   من   أداء      في   تر   لم   المحكمة    أن    غيره    دون     الخبراء    

 الحكم    يبين   لم   وإن     الدعوى      هذه    في   اآلخر     الخبير    رأي     عن   ت االلتفا     فإن    ولذلك   

 األخذ     يبرر    ما   فيه   تجد   لم   المحكمة    أن    هذا    مفاد    أن    إال    ذلك    في   أسبابه    فيه   المطعون   

 يتعين   ثم   ومن    فيه   المطعون     الحكم    لنقض   يصلح   ال   بالسببين    النعي    فإن    هذا    لكل   به،  

 قانون    من   ) ٢٦١(   المادة      نص   إلى    استناداً     بالمصاريف      مقدمته    وإلزام       الطعن    رفض  

  .الكفالة مصادرة مع والتجارية المدنية اإلجراءات
 األسباب لهذهف

 الطاعنة     وإلزام       برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلو    عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ي ا لعليا    ا    ا

 القرشي    دريس   إ   ـ  ور الن    حسن   مصطفى : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ االمن ميرغني عمر ـ علي
 م١٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤١ رقم قرار

)٢٨( 
   )تأمين ـ تعويض ـ وصف (ضرر ـ  )تفسير( تأمين عقد
ا    - ذ رة     كانت    إ لعقد    عبا ن    غامضة    ا لموضوع     لقاضي   هفإ لسلطة    ا لتامة     ا  في   ا

 عليه   أتفق    ما   تطبيق   األحوال       جميع   في   يجب   ولكن    المتعاقدين      نية   استخالص  

 بما   إخالل     دون     وذلك     فيه   يعدل    أو    عليه   يزيد    أو    منه   ينتقص   أن    دون     المتعاقدان     

  .القانون به يقضي
 جوانب     في   وتصدع     ةان سلخر ا   وتساقط     ألعمدة   ا   اختالل     سطحياً  ضرراً    ليس   -

 . واألسفل األعلى الطابقين في وتشققات المنزل
 حق   صاحب   مجرد    يعتبر   وإنما     التأمين     عقد   في   طرفا    يعتبر   ال   المنزل     صاحب  -

 الذي    وهو    لمصلحته   أساساً   أنشى    التأمين     عقد   فإن    لذا    التأمين     عقد   من   ناشئ 

 على   الرجوع      حق   المضرور      تخويل    تقتضي   والعدالة       التعويض     من   يستفيد 

 .تعويض من يستحقه بما اشرةمب المؤمن
 الوقائـــــع

 الصحي    للصرف    مقاولة     عقد   على   تحصلت   الطاعنة     أن    في   الوقائع      تتحصل 

 مخاطر    كافة    ضد  التأمين     على   ضدها   المطعون     مع   الطاعنة     اتفقت    صاللة،    لمدينة  

 دعوى    . . . . . . . . . . . . . . . المواطن      أقام     وقد    ، بها   وملحق    تأمين    وثيقة    وحررت      المقاولين    

 ألف    عشر   ثمانية  (   ١٨١٠٠  بمبلغ   الطاعنة     مطالباً    صاللة   بمحكمة   ٢٠٠١/ ٨٢  رقم  

 تكبدها    وإيجارات        بمنزله   لحقت   التي    األضرار      تعويض    عن   عبارة     ) عماني    ريال     ومائه   

 للصرف   المقاولة      عقد   تنفيذ   أن    وأدعى      آخرين     لمكانين    المنزل     ذلك    من   الرحيل     بعد 

 وحفر    ثقيلة   آالت     استعمال    جراء     من   وتشققات     جسيمة   أضرار     في   تسبب   الصحي  

 جوانب     في   وتصدع     الخرسانة     في   وتساقط     منزله   أعمدة     اختالل     إلى    أدت     واهتزازات       

لمنزل    بقين     في   وتشققات     ا لطا  بقيمة   اإلصالح     قيمة   إلى    إضافة    واألسفل     األعلى     ا
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 ريال    ومائة     ألف    عشر   انية ثم (   ١٨١٠٠  مطالبته    وبلغت    تكبدها    التي    اإليجارات      

 دفع    في   محلها   لتحل   الدعوى      في   ضدها   المطعون     بضم   الطاعنة     طالبت  و   ، ) عماني  

 العقد    تنفيذ   جراء     من   الالحقة     األضرار      جميع   على   بالتأمين     قامت    أنها    بسبب   التعويض   

 به   المحكوم     بالمبلغ    عليها   وقضت    ضدها   المطعون     االبتدائية       صاللة   محكمة   ضمت

 ئولية المس    تكون    بأن    قضت   بصاللة    االستئناف     محكمة   أن    إال    الطاعنة       محل   وأحلتها   

منية   نتهى     بينهما   تضا لمحكمة    هذه    لدى    األمر     وا لتي    ا لمؤرخ     حكمها   أصدرت     ا   ا

 وإحالة      فيه   المطعون     الحكم    بنقض   فيه   وقضت    ٢٠٠٢/ ١٣١  برقم    ٢٠٠٣/ ٣/ ١٢

 المطعون    وبإلزام       مغايرة     بهيئة   جديد    من   لنظرها    االستئناف     لمحكمة   الضمان     دعوى   

 مغايرة    بهيئة   صاللة   تئناف اس   محكمة   نظرت    وقد    ، الكفالة     ورد     بالمصاريف      ضدها 

 الحكم    صدر   لقد   الماثل،      الطعن    هذا    إلينا    جاء    ثم   ومن    رفضها    وقررت      الضمان     دعوى   

 سر  ألمانة     الطعن    رفع    تم   ٢٠٠٤/ ٢/ ٢١  وفي    ٢٠٠٤/ ١/ ١١  بتاريخ     فيه   المطعون   

لمحكمة   لعليا    ا عت        ا د و أ ت     و ا يخ      بذ ر لتا ب    صحيفة  ا لطعن    أسبا قعة    ا  من   مو

 وسداد    الوكالة      يفيد   ما   وقدم     الطاعنة     عن   وكيالً    فتهبص   الطيب    . . . . . . . . . . . . . . المحامي   

 الطعن    كان    ولما    بالرد     مذكرة     وقدمت     بذلك    ضدها المطعون إعالن وتم والكفالة الرسوم

 االدعاء      كان    ولما    العليا    بالمحكمة    مقيد   محامي    من   ومقدم     الشكلية    أوضاعه     استوفى    قد 

 تقبل   المحكمة    هذه    فإن    وعاً موض   ورفضه     شكالً  الطعن    قبول    فحواها     مذكرة     قدم    قد   العام   

 .شكالً الطعن
 جميع   تغطي   التأمين     وثيقة    أن    فيه   جاء    واحد     سبب  على   الطعن    أشتمل   وقد    ،   هذا  

ر      ا ألضر نه     ا أ ن     على   و لمطعو ها   ا ر     جبر   ضد لضر ي     ا لذ  بمنزل   لحق   ا

 ضدها   المطعون     أن    بمعنى   خبير   بموجب    المقررة      القيمة    ودفع     . . . . . . . . . . . . . المواطن    

 التعويض     أداء      في   الطاعنة     محل   تحل   البوليصة     وبموجب     الضمان     دعوى     بمقتضى 

لب    لمطا لدعوى      في   به   ا ،    محكمة   ٢٠٠١/ ٨٢  ا لمطعون     ترى    صاللة ها   ا  ضد

 في   حدث    مثلما   السطحية    األضرار      تغطي   ال   التأمين     وثيقة    أن    ) . . . . . . . . . . . . . . . . ( 

 أو   كلياً   المبنى    انهيار    عليها يترتب التي األضرار تغطي وإنما الدعوى موضوع المنزل

 الخبرة    تقارير     وتقدير     الدعوى      في   الواقع      فهم   تحصيل   أن    العام     االدعاء       يرى  و   ، جزئياً  

 أسباب   على   ذلك    في   قضاؤها     أقامت     متى   الموضوع     محكمة   سلطة  من   فيها   المقدمة   

 عاقديها     إرادة       على   والتعرف      العقود     تفسير   أن    كما   باألوراق        الثابت     أصلها   لها   سائغة 
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 ذلك    في   النقض    محكمة   من   عليها   رقابة     وال    ضوع المو    محكمة   سلطة  من   أيضاً    هو 

 األضرار     أن    إلى    وتوصل    له  الظاهر     المعنى    عن   للعقد   تفسيرها    في   تخرج    لم   أنها    طالما  

 العليا    للمحكمة   يجوز    ال   انه    كما   التأمين     وثيقة    تغطيها   ال   سطحية  بالمنزل     لحقت   التي  

 .ذلك في التدخل
  المحكمة

 وملحقها    ) البوليصة   (   التأمين     وثيقة    تفسير     يتولى    الموضوع     قاضي     إن    حيث 

 بدعوى    له  يجوز    ال   المعنى    واضحة    العبارات       كانت    فإذا  التفسير في العامة للمبادئ وفقاً

 العليا    المحكمة    لرقابة     سبباً  هذا    كان    فعل   فإذا     الواضح     معناها    عن   ينحرف    أن    تفسيرها  

 وضوعالم    لقاضي   فإن    غامضة    العبارة      كانت    إذا     أما    الحكم    نقض   وجاز     ) النقض  ( 

 ما   تطبيق   األحوال       جميع   في   يجب   ولكن    المتعاقدين      نية   استخالص    في   التامة     السلطة  

 دون    وذلك     فيه   يعدل    أو    عليه   يزيد    أو    منه   ينتقص   أن    دون     المتعاقدان       عليه   أتفق  

 التأمين     وثيقة    إلى    العودة من دب ال المتعاقدين نية لمعرفة القانون به يقضي بما إخالل

 .بها المرفق والملحق
 ضدها   المطعون     من   الصادرة       ) ٢( م   ) . . . . . . . . . . (   التأمين     وثيقة      إن    ثوحي  

 أو   الخسائر     عن   المقاول      بمسئولية    تختص   فيما   المخاطر     كافة    على   التأمين     على   اشتملت 

 أو   الخسائر     تلك   عن   ينتج   عندما    مبنى   أو    عقار    أو    ممتلكات    بأي    تلحق   التي    األضرار    

 كامل    بانهيار     ادعاء      هنالك    يكن   لم   الدعوى      هذه    وفي    جزئي    أو    كامل    انهيار     األضرار    

 الصحي    الصرف     مشروع     تنفيذ   جراء     من   أضرار     بحدوث     ادعاء      هنالك    وإنما     للمبنى 

 المهندس    الخبير    قيمه   الذي     اإلصالح     واستدعت     ساكنيه   قبل   من   المنزل     ترك    إلى    أدت   

 .بالمبنى لحق الذي الضرر حجم على تدل كبيرة بقيمة
 رقم    الدعوى      في   أوضح      بالمنزل     لالحق  ا   الضرر     قيم   الذي     المهندس     إن    وحيث  

 وهنا    بالمنزل     لحقت   التي    األضرار      ووضح    ريال     ألف    عشر   ثالثة    بمبلغ   ٢٠٠١/ ٨٢

 ممثل   ويرى     التأمين     بوثيقة    مغطى   جزئي    انهيار     هو   حدث    ما   بأن    المدعي     موكل    يرى  

 .التأمين بوليصة تغطيه ال طفيف سطحي ضرر أنه ضدها المطعون
 )١٢٠(   بها   المرفق     والملحق     التأمين     وثيقة    تفسير   في   ااختلف    الطرفين     إن    وحيث  

 بأن   يوضح   الدعوى      موضوع    المنزل     بزيارة      قام    والذي      . . . . . . . . . . . . . . . المهندس     تقرير  

  .بعد فيما وأكمل ١٩٨٤ عام في تشييده في بدء المنزل
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 منطقة   وطبيعة    المبنى    عمر   إلى    حدثت    التي    األضرار      المهندس     نسب   إن    وحيث  

 السطحية    كالتشققات     واإلشراف       والصبغة     المستعملة    المواد      عةوطبي    ةالمناخي     صاللة 

 الحفر    أعمال     أن    باطمئنان     القول     يمكن   وعليه  (   بقوله   وأفاد      صيانتها   يمكن   كان    التي  

 حدوث    في   األساسية    العوامل      من   كانت    الحجر    وتفتيت    للحفر   الثقيلة    المعدات      باستخدام   

 عشر   ثالثة    بمبلغ   قيمه   للتلف   يره  تقد   وعند    . . ) أصالً   الموجودة       العيوب     وتفاقم     األضرار    

 .واألضرار العيوب وإصالح المبنى تأهيل إلعادة ريال ألف
 حدث   فيما   تسبب   الثقيلة    اآلالت      باستعمال    الصحي    الصرف     عقد   تنفيذ     إن    وحيث  

 عيوب   وجود     رغم    المنزل     وتشقق    الخرسانة     تساقطت    لما   ذلك    لوال    إذ    للمنزل  ضرر من

 ررضال    تجاه    الطاعن     ومسئولية     للطاعنة    نسب   ما   وه   الرئيسي     السبب    أن    إال    بالمنزل   

لذي    مر    أصبح   حدث    ا ليه    توصلت   وقد    فيه   مقضياً   أ لمحكمة    إ لعليا    ا  حكمها   في   ا

 والمطعون     الطاعنة     بين   اآلن     والخالف      م،  ٢٠٠٣/ ٣/ ١٢  المؤرخ      ٢٠٠٢/ ١٣١رقم  

 التأمين     عقد   يشمل   هل   بمعنى   به   المرفق     والملحق     التأمين     عقد   تفسير   حول    ضدها 

 في   الطاعنة     محل   ضدها   المطعون     تحل   وهل    . . . . . . . . . . بمنزل    لحقت   التي    األضرار    

 .؟ بها المطالب المبالغ دفع
 والمحل     التراضي     أركانه      العقود     كسائر    التأمين     عقد   أن    المعلوم     من   إنه    وحيث  

 وثيقة    توقيع    من   بد   وال    والقبول      اإليجاب      توافق     بمجرد    ينعقد   رضائي    عقد   وهو    والسبب   

 يعرف   لكي   غموض    وال    فيها   لبس   وال    العبارات       واضحة    تكون    ن أ   ينبغي   التي    التأمين   

د     طرف    كل  و ليته    حد لقد    مسئو د     و ر ثيقة    في   و مين     و لتأ للغة    ا ية      با نجليز إل  ا

CONTRACTORS ALL RISKS INSURANCE POLICY      تأمين 

 الكلي    االنهيار      يشمل   بأنه    ذلك    ضدها   المطعون     وفسرت     األخطار      جميع   ضد  المقاولين    

 من   الدعوى      موضوع    المنزل     في   حدثت    التي    السطحية    ألضرار   ا   يشمل   وال    والجزئي    

 الذي    الضرر     فيها   بما   األضرار      كافة    تشمل   بأنها    الوثيقة     تفسر   نجدها    الطاعنة     جانب  

 ضدها   المطعون     أما    يعفيها   وال    ضدها   المطعون     ولية  ؤمس   يؤكد    الوثيقة     ملحق وأن حدث

 األضرار     هذه    مثل   عوض ت   ال   وأنها     المسئولية     من   ) ١٢٠(   بالملحق    محمية   بأنها    فترى  

 هذه   مثل   حدوث     لمنع   الالزمة      ت االحتياطيا      كافة إيجاد الطاعنة على ينبغي أنه وأضافت

 حالة    في   عنها   بالتعويض     المطالب     الممتلكات     أو    المباني     تكون    أن    ينبغي   كما   األضرار    

 كان   الضرر     حدوث     قبل   المنزل     أن    المحكمة    هذه    وترى     ) ١٢٠(   للملحق   إعماالً     جيدة  
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 واقع     من   حدث    الذي     الضرر     وأن     الضرر     حدوث     بعد   إال    يخلى   ولم    متصال   هفي   مسكونا  

 وتساقط     لألعمدة     اختالل     حدث    حيث   سطحياً  ضرراً    ليس   إلصالحه    المحدد     المبلغ  

 وكل    واألسفل     األعلى     الطابقين     في   وتشققات     المنزل     جوانب     في   وتصدع     ةان سللخر 

 عملها   في   مهملة   كانت    طاعنة ال    بأن    للمحكمة   يظهر   لم   أنه    كما   سطحياً  ضرراً يعد ال ذلك

 وثيقة    بأن    نرى    ذكره     تقدم    ما   لكل   والحذر      والحيطة     الالزمة      التدابير      تتخذ   لم   أنها    أو  

 ليس   ضرر   أنه    حيث   الضرر     هذا    مثل   تشمل   إنما    األضرار      كافة    أوردت       حينما   التأمين   

 ذلك    في   محقة   كانت    ضدها   المطعون     إدخال      طلبت   وحينما    الطاعنة     وأن     بسيطاً   سطحياً

 .المتصدع المنزل صاحب تعويض في الطاعنة محل تحل ضدها المطعون وأن
  ؟ التأمين في الحق صاحب  هو نم : سؤال على اإلجابة يتعين إن وحيث
 باعتبارها      ) الطاعنة   (   له  للمؤمن    التأمين     قيمة   تستحق   أن      هو   األصل    إن    وحيث  

 ذلك    كان    دها ض  المطعون     مع   تعاقدت     حينما   الطاعنة     لكن   ضدها   المطعون     مع   المتعاقدة    

 عقد   في   طرفا    يعتبر   ال   الذي     المنزل     صاحب   وهو    الضرر     أو    الحق    له  يثبت   من   لحساب  

 التأمين     عقد   فإن    لذا    التأمين     عقد   من   ناشئ   حق   صاحب   مجرد    يعتبر   وإنما     التأمين   

 تخويل    تقتضي   والعدالة       التعويض     من   يستفيد   الذي     وهو    لمصلحته   أساساً   أنشى  

 .تعويض من يستحقه بما باشرةم المؤمن على الرجوع حق المضرور
 ثابت    ) الطاعنة   (   له  المؤمن     تجاه    ) ضدها   المطعون   (   المؤمن     إلزام      كان    ولما  

 ليس   الناشئ    الضرر     كان    ولما    األخطار      كافة    على   التأمين     فيها   ورد     التي    التأمين     بوثيقة  

 للسقوط   آيال    المنزل     يكن   لم   ولما    العقد    تنفيذ   في   مهملة   الطاعنة     تكن   ولم    سطحياً  ضرراً  

 فإن   ذلك    لكل   المقاولة      عقد   تنفيذ   تاريخ     حتى   مستعمالً   كان    بل   سيئة  إنشائية     حالة    في   و أ 

 لمنزل   حدثت    الذي     األضرار      بالتغطية    يشمل   ) ١٢٠(   رقم    وملحقها    التأمين     بوليصة  

 ألف    عشر   ثالثة    بمبلغ   أنفاً    المذكور      المهندس     حددها     فقد   الضرر     قيمة   أما    الثالث     الطرف   

 الضمان    دعوى     صحة  المحكمة    ترى    وهنا    ذلك    عن   زاد     الم   المحكمة    تلتفت   وال    ريال   

 الطاعنة     محل   التأمين     عقد   بموجب    تحل   التي    ضدها   المطعون     على   الطاعنة     من   المقامة   

 .٨٢/٢٠٠١ الدعوى في المدعي بمنزل لحق الذي الضرر قيمة دفع في
 ينيتع   االبتدائي       بالحكم    الواردة        ولألسباب     تقدم ولما الثانية للمرة الطعن كان ولما

 ريال    ألف    عشر   ثالثة    قدره     مبلغاً   . . . . . . . . . . تؤدي     بأن    ضدها   المطعون     بإلزام      القضاء   
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 التقاضي    مرحلتي    عن   بالمصاريف      ضدها   المطعون     إلزام      مع   عماني    ريال     ) ١٣٠٠٠( 

  .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ بالمادة عمالً الطعن هذا ومصاريف
 األسباب فلهذه

 المطعون    الحكم    بنقض     والحكم     وموضوعاً     شكالً  الطعن    ل بقبو   المحكمة    حكمت 

 وذلك     المستأنف     الحكم    بتعديل    ٢٠٠٣/ ٧  رقم    االستئناف     لموضوع    والتصدي      فيه 

 بالمصاريف      المستأنفة     وألزمت      ريال     ألف    عشر   ثالثة    إلى    به   المحكوم     المبلغ    بخفض 

  .الكفالة ورد الطعن هذا بمصاريف ضدها المطعون وألزمت الدرجتين عن
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 م٩/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 إدريس      ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .الغفار عبد عبدالرحمن محمد ـ االمن ميرغني عمر ـ علي القرشي
 م٢٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٢ رقم قرار

)٢٩( 
  ) موضوع محكمة ـ تفسير ـ تأويل  ـ شروط ( عقد
 إرادة      إلى    استناداً     تنفيذها    إمكانية     مدى    على   للتعرف    توصال   العقد    شروط    تأويل    -

 يترتب    ما   وتحديد     بينهما   القائم     بالنزاع      المحيطة    الظروف      ضوء   وعلى    العاقدين    

 الجتهاد    الموكولة      الواقعية      مسائل ال    من   الواقع      صعيد  على   نتائج    من   ذلك    على 

لعليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     دون     الموضوع     محكمة  ذا     ا  أقامت     إ

ءها    نيد    على   قضا قعاً     صحيحة  أسا نوناً      وا ة     وقا  ثابت    أصل   له  مما   ومستمد

  .باألوراق
 عـــــالوقائ

 عليها   نبنى أ   التي    والوثائق       فيه   المطعون     الحكم    من   يتضح   حسبما   الوقائع      تتلخص 

لمطعون     أن   لدعوى      أقامت     األولى      ضدها   ا ئية       ا  بتاريخ     م ٩٩/ ٢٥٣  رقم    االبتدا

 من   مقاولة     عقد   بموجب    أنه    لدعواها      بياناً    قائلة    الطاعنة     مواجهة     في   م ١٩٩٩/ ١٢/ ١٤

 للمشروع    الالزمة      األعمال      بتنفيذ   للطاعنة    تعهدت    م ١٩٩٩/ ١/ ٢٣  في   مؤرخ     الباطن   

 عما   المستحقة    المبالغ     سداد    عن   امتنعت    الطاعنة     أن    إال    الثانية     ضدها   للمطعون    المملوك   

 المستحق    المبلغ    بسداد     بإلزامها      الحكم    تطلب   فهي   عليه   وبناء     أعمال،      من   تنفيذه    تم 

 تمام   إلى    م ١٩٩٩/ ٧/ ١  من   % ١٣  قدرها     سنوية   بفائدة     ريال     ) ١٤١٦٣٧,٩٢٠(   وقدره    

 نم   فاتها    وما    ريال     ) ٩٠٠٠٠(   بمبلغ   بها   لحقت   التي    األضرار      عن   التعويض     مع   السداد    
 قبل   لرفعها    الدعوى      قبول    بعدم    الطاعنة     دفعت    وقد    ريال     ) ٣٠٠٠٠(   ذلك    وقدر     كسب 

 األولى      ضدها   المطعون     تتسلم   ال   أن    يقضي   المقاولة      عقد   في   شرط   يوجد    إذ    األوان     

 المطعون    ـ  المشروع      صاحب   من   مستحقاتها    الطاعنة     استلمت   إذا     إال    لمستحقاتها  

 وبعد    عليها   به   يحكم   بما   إللزامها      ألخيرة   ا   هذه    بإدخال      الطاعنة     فقامت    ـ  الثانية     ضدها 

 بأن   الطاعنة     بإلزام      م ٢٠٠٣/ ١/ ١٩  بتاريخ     حكمت   الدعوى      في   خبيراً    المحكمة    ندبت أن
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 من   % ١٠  قدرها     بفائدة     ريال     ) ١٥٠٧١٣,٦٢٩(   مبلغ   األولى      ضدها   للمطعون    تؤدي   

 المدخل     الخصم    وبإلزام       السداد      تمام    حتى   ١٩٩٩/ ١٢/ ١٤  في   الدعوى      رفع    تاريخ   

 قدرها     بفائدة     ريال     ١٢٥٦٨٩,٤٠٠  مبلغ   للطاعنة    تؤدي     بأن    الثانية     ضدها   ن المطعو  

 ،  طلبات    من   ذلك    عدا    ما   ورفض     السداد      تمام    حتى   م ٢٠٠٢/ ٤/ ١٨    تاريخ     من   % ١٠
 م٢٠٠٣/ ٢٣  رقم    تحت   بمسقط   االستئناف     محكمة   أمام     الحكم    هذا    الطاعنة     استأنفت  و 

 ضدها   المطعون     دعوى     قبول    عدم    واحتياطياً      األصلية    الدعوى      برفض    الحكم    طالبة  

 بأداء     الثانية     ضدها   المطعون     بإلزام      الفرعية     الدعوى      وفي    األوان       قبل   لرفعها    األولى    

 السداد     حتى   م ٢٠٠٠/ ٣/ ٢٠  من   % ١٠  بواقع     الفائدة      مع   ريال     ) ٣٦٨٧٣٥,٤٥٠(   مبلغ 

 ١٠٨  رقم    الصناعية     التجارية   السكنية األرض قطعة على الحجز بتوقيع واألمر النهائي

 مربع    متر   ) ٦٨٤٨٠٢,٩٤(   مساحتها    والبالغة      الكبرى     بمطرح    الكائنة   ) SE  72(   بالمربع   

 مبلغ   أي    سداد    نحو   البيع    عائد    وتوجيه     ببيعها   واألمر      الثانية     ضدها   للمطعون    والمملوكة    

 وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    االستئناف     محكمة   وحكمت    الطاعنة     لصالح    به   يحكم 

 المبلغ    برفع    وذلك     الفرعية     بالدعوى      المتعلق    شقه  في   المستأنف     الحكم    بتعديل   الموضوع

 واثنين     وثمانمائة      رياالً     عشر   وخمسة    وخمسمائة     آالف       وعشرة     مائتين    إلى    به   المحكوم   

 والكائنة      المحجوزة      األرض      قطعة   ببيع   األمر     مع   ) ٢١٠٥١٥,٨٩٢(   ةبيس   وتسعين  

 المستأنف     وألزمت      السداد      عدم    عند   ) SE  72(   بالمربع     ١٠٨  الرقم     ذات     الكبرى     بمطرح  

 لدى   قبوالً    القضاء     هذا    يلق   لم و   ، ذلك    على   زاد     فيما   الحكم    وتأييد     بالمصاريف      اضدهم 

 به   التقرير     تم   الذي     الماثل     بالطعن    العليا    المحكمة    أمام     بالنقض    فيه   فطعنت   الطاعنة   

 بأسباب   مذكرة     التاريخ      بذات     وأودعت       العليا    المحكمة    سر بأمانة م٢٨/٢/٢٠٠٤ بتاريخ

 عن   وكيالً    بصفته   العليا    المحكمة    لدى    المحامي     . . . . . . . . . . . . ستاذ األ    من   موقعة    الطعن  

 الطعن    صحيفة  إعالن     تم   وقد    والكفالة      الرسوم     وسداد     الوكالة      يفيد   ما   وقدم     الطاعنة   

 المحكمة    أمرت     وقد    ، الطاعنة     عليها   عقبت   بالرد     مذكرة     األولى      ضدها   المطعون     فقدمت  

 .الطعن في لالفص لحين فيه المطعون الحكم تنفيذ بوقف م١٠/٣/٢٠٠٤ بتاريخ
 هت   التفا    نتيجة   القانون      مخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     تـنعى   و   ،   هذا  

 على   األولى      ضدها   المطعون     مع   الطاعنة     اتفقت    إذ    األطراف       إرادة       إليه    انصرفت     عما 

 تتسلم   ال   أن    شريطة   الباطن     من   المقاوالت       أعمال     بعض   بإنجاز     األخيرة      تقوم    أن  

 ضدها   المطعون   (   المشروع      مالك    من   مستحقاتها    لطاعنة  ا   تسلمت   إذا     إال    مستحقاتها  
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 الملحق    من   ) ١١(   والبند     العقد    من   ) ١(  رقم الملحق من )٢( المادة اقتضته حسبما)الثانية

 وهو    المظاهرة      بشرط    إليه    يشار    المقاوالت       عالم    في   معروف     شرط   وهذا     العقد    من   ) ٣( 

 يتعرض   ال   حتى   الرئيس     أو    األصيل   المقاول لحماية الباطن من المقاولة عقود في يدرج

 شيئاً  يتسلم   لم   أنه    حين   في   الباطن     من   المقاول      مستحقات    بسداد     ملزماً    فيه   يكون    لموقف  

 غضّ   لكنه   وجوده      حيث   من   الشرط     هذا    على   فيه   المطعون     الحكم    أكد    وقد    المالك     من 

 الوفاء     من   العمل    صاحب   وامتنع     انتهت    المقاولة      أن    بحجة   تطبيقه   حيث   من   عنه   النظر  

 االعتبار     في   األخذ     دون     طرف    أي    مستحقات    بتحديد    ملزمة    المحكمة    يجعل   مما   بالدين   

 عليه   اتفق    ما   مع   يتجافى    تسبيب   وهو    باالستالم     مشروط     الوفاء      بأن    الواقف      الشرط   

 تحديد    في "   أن    على   نصت   التي    التجارة      قانون     من   ) ٢(   للمادة     مخالفاً    يجعله    مما   الطرفان    

 قانوناً     المعتبرة     بالعقود     يعتد   التجارية      ألعمال   ا   وعلى    التاجر     على   تسري    التي    القواعد    

 هذا   مواد     تنص   لم   ما   والقبول      اإليجاب      توافق     بمجرد    آثارها      إليها    المشار     العقود     وتنتج  

 غير   أمر    فيه   المطعون     الحكم    إليه    توصل   ما   فإن    وبالتالي      ذلك    خالف    على   القانون    

 اقتضاه    وما    األطراف       إرادة       يخالف    قانونياً     أثراً     يرتب    الشرط     تطبيق   عدم    ألن    صحيح

 بينهم   فيما   التجار     معامالت     في   القانون      على   العقد    يقدم    التجارة      قانون     أن    بل   القانون    

 الحكم    بإلغاء     أصلياً   الحكم    الختام     في   طالبة    التجارة      قانون     من   ٤  المادة      من   يؤخذ    حسبما 

 واحتياطياً      الميعاد     قبل   لرفعها    األصلية    الدعوى      برفض    مجدداً     والقضاء      فيه   المطعون   

 جديد    من   فيها   للفصل   االستئناف     محكمة   إلى    الدعوى      وإعادة       فيه   المطعون     الحكم    إلغاء   

 ضدها   المطعون     رّدت   و   ، الفرعية     الدعوى      في   به   قضى   فيما   فيه   المطعون     الحكم    وتأييد   

 عمل   صاحب   عالقة    هي   الباطن     من   والمقاول       األصلي    المقاول      بين   العالقة     بأن    األولى    

 األصلي    المقاول      على   ذلك    على   ترتيباً    فوجب    الباطن     من   المقاول      عقد   ينظمها   بعامل  

 لم   وإذا      أجره     وسداد     اإلنجاز      بعد   وتسليمه    العمل    إنجاز     من   الباطن     من   المقاول      تمكين 

 مستندات    من   الثابت     وإن     عليه   التـنفيذ    يطلب   أن    الباطن     من   للمقاول     كان    بذلك    يقم 

 صاحب   وأن     م ١٩٩٩  منذ   توقف    المشروع      أن    نفسها   الطاعنة     اعتراف      ومن    الدعوى    

 لما   فيه   المطعون     الحكم    يكون    وبالتالي      معروف     عنوان     أو    مقر   له  يعد   لم   المشروع    

 القانونية      الطرق     بكامل    المشروع      صاحب   بمطالبة    ملزم    الرئيسي     المقاول      أن    اعتبر  

 أصاب   قد   الفرعي     المقاول      من   المنجزة     األعمال      قيمة   بأداء      ملزم    الوقت     نفس   وفي  
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 لدى   العام     االدعاء       وأودع       ، بالرفض     جديراً     فيه   نالطع    يجعل   مما   القانون      صحيح

  .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول فيها طلب بالرأي مذكرة العليا المحكمة
 ةـــلمحكمــا

 المحكمة    لدى    مقبول    محام    من   قانوناً     المحدد     الميعاد     في   الطعن    رفع    تم     إنه    حيث 

 قرره    ما   وفق    لرسوم  وا    الكفالة     وسدد    ذلك    له  يجيز   خاص    وكالة     سند  بموجب    العليا  

 .شكالً قبوله فتعين القانون
 على   الحكم    هذا    بصدر    تفصيالً   إيراده       سلف  حسبما   أنصب    النعي    إن    وحيث  

 والذي     المقاولة      عقد   تضمنه   الذي     الواقف      الشرط     تطبيق   الموضوع     محكمة   استبعاد  

 .باالستالم مشروط الوفاء أن يقتضي
 استناداً    تنفيذها    إمكانية     ى مد   على  للتعرف توصال العقد شروط تأويل نإ وحيث

 ما   وتحديد     بينهما   القائم     بالنزاع      المحيطة    الظروف      ضوء   وعلى    العاقدين      إرادة       إلى  

 الجتهاد    الموكولة      الواقعية      المسائل     من   الواقع      صعيد  على   نتائج    من   ذلك    على   يترتب  

 قضاءها     أقامت     إذا     العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     دون     الموضوع     محكمة 

 .باألوراق ثابت أصل له مما ومستمدة وقانوناً واقعاً صحيحة انيدأس على
 عللت   المحكمة    أن    يتضح   فيه   المطعون     الحكم    مستندات     إلى    بالرجوع      إنه    وحيث  

 من   االستالم     على   المعلق    السداد      شرط   بأن  "   الواقف      الشرط     تنفيذ   باستبعاد    قضاءها   

 الدفعات     وتكون     العقد    تنفيذ   واستمرارية       العادية      الحاالت      في   عامالً    يكون    العمل    صاحب 

 الرئيسي     للمقاول     قسطاً   العمل    صاحب   يسلم   مرة    كل   وفي    العمل    تقدم    بتواتر     متواترة    

 صورة   في   أما    ،   القسط    ذلك    من   يستحقه   ما   الفرعي     المقاول      تسليم   األخير     هذا    فيتولى  

 الرئيسي     المقاول      فان    بالدين     الوفاء      من   العمل    صاحب   وامتنع     العمل    توقف    فقد   الحال   

 األعمال     قيمة   بأداء      ملزم    الوقت     نفس   وفي    القانونية      الطرق     بكامل    بمطالبته    م ملز 

 المقاول     عليه   وقام     الوفاء      عن   الرئيسي     المقاول      عجز   ولما    الفرعي     المقاول      من   المنجزة   

 مستحقات   وتحديد     واحدة      مرة    النزاع      بفصل   ملزمة    المحكمة    فإن    الدعوى      بهذه    الفرعي   

  ".باالستالم مشروط الوفاء بأن الواقف رطالش االعتبار في األخذ دون طرف كل
 باألوراق       ثابت    أصل   له  مما   ومستمد    وقانوناً      واقعاً     سليم  التعليل    هذا    ن إ   وحيث  

 وامتنع     المقاولة      انتهت    أن    بعد   الراهنة      الحالة     في   المعاملة     إليه    آلت    ما   على   تأسس   وقد  
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 إليه    نصرفت  ا   الذي     غير   آخر    وضعاً   يشكل   ما   وهو    بالدين     الوفاء      من   المشروع      صاحب 

 .الذكر سالف الواقف الشرط حول االتفاق عند العاقدين إرادة
 قضاءه    أسس   قد   فيه   المطعون     الحكم    أن    بيانه    سلف  مما   يستخلص     إنه    وحيث  

 بما   العاقدين      الطرفين     وإرادة        القانون      يخالف    أن    دون     لحمله    األسباب     من   يكفي   ما   على 

 موضوعاً رفضه ويتعين محله غير في الطعن يجعل
 األسباب ذهلهف

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا ا لز إ عن     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٩/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 القرشي    إدريس      ـ  النور     حسن   طفىمص : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .الغفار عبد عبدالرحمن محمد ـ المنا ميرغني عمر ـ علي
 م٢٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٣ رقم قرار

)٣٠( 
  )  آثار ـ  تبعة ـ هالك ـ تسليم ( بيع ـ )أثار ـ تنفيذ ـ باطل (عقد
 لرضا ا   كان    أو    ، اإليجاب      القبول     يطابق    لم   بأن    ركنه    اختل    إذا       العقد    باطالً    يكون   -

 شروطه    من   لشرط    فاقداً     السبب    أو    المحل    وكان     األهلية     فيه   تتوافر   لم ممن صادراً

 يتطلبه   الذي     الشكل    فيه   يتوافر     ولم    الشكلية    العقود     من   كان    إذا     العقد    يبطل   كذلك  

 .المتجر بيع في كما القانون
 الصورة     حيث   من   إال    له  وجود     ال   معدوم     ألنه    أثر    أي    الباطل     العقد    على   يترتب    ال    -

 يترتب    ال   فإنه    نفذ   قد   كان    وإن     بتنفيذه    المطالبة     المتعاقدين      من   ألي    وليس    فقط 

 هذه   من   واستثناء     أنه    بيد   تسلمه   ولو    المبيع    المشتري     يمتلك   فال   أثره     عليه 

 ولكن    األصلية    آثاره      األحيان      بعض   في   الباطل     العقد    بمناسبة   ترتب    قد   القاعدة    

 الذي    القانون      حكم   على   نزوالً     لكن و   معدوم     العقد    ألن    العقد    حكم   على   نزوالً     ليس 

 آثار    الباطل     العقد    بمناسبة   ترتب    وقد    . المعامالت      في   االستقرار      ضمان   إلى    يسعى 

 كما   قانونياً     تصرفاً    باعتباره      مادياً     عمالً   أي    قانونية  واقعة باعتباره ترجع عرضية

  .الباطل العقد على بناء المبيع المشتري تسلم حالة في
 كانا    التي    الحالة     إلى    المتعاقدين      رد    يجب   البطالن     تقرير    قبل   دالعق    تنفيذ   حالة      في  -

 ما   متعاقد    كل   رد    هي   جديدة     بالتزامات       يلزمهما    بالبطالن     فالحكم    التعاقد     قبل   عليها 

 المبيع    المشتري     رد    بيعاً   العقد    كان    فإن    بطالنه    تقرر    الذي     العقد    بموجب    تسلمه 

 البائع     ورد     النية    حسن   كان    ا إذ    القضائية     المطالبة     وقت    من   ثماره     مع   البائع     إلى  

 عن   فضالً   هذا    . أيضاً    القضائية     المطالبة     وقت    من   الفوائد      مع   قبضه   الذي     الثمن  

 الحكم    وجب    العين    لهالك    الرد     استحال    إذا     أما      ، بالتعويض     المطالبة     جواز   

 . معادل بتعويض
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 تبعة   به   ترتبط    الذي     التجارة      قانون     من   )   ١٠٨  (   المادة      وفق    بالتسليم    المقصود     -

 تحت   المبيع    البائع     بوضع   أي    الفعلي    التسليم    ال   القانوني      التسليم    هو   هالك ال  

 عذاره   أ   مع   عائق    دون     به   واالنتفاع       حيازته     من   يتمكن   بحيث   المشتري     تصرف  

 وهلك    عقاراً     المبيع    كان    وإذا      المبيع    نقل   به   يتم   الذي     بالتسليم    إذن     فالعبرة     بذلك،   

 وقبل    التسليم    بعد   هلك   إذا     أما    ئع البا    على   هالكه    فإن    التسجيل    وقبل    التسليم    قبل 

 وهلك    واقف     شرط   على   معلقاً   البيع    كان    وإذا      المشتري     على   فهالكه    التسجيل  

 بالتعويض     البائع     والزم      المحل    النعدام      البيع    انعقاد     امتنع    الشرط     تحقق   قبل   المبيع  

 هلك   التسليم    وقبل    الشرط     تحقق   بعد   المبيع    هلك   وإذا      . بتقصيره    الهالك     كان    إذا   

 .البيع وانفسخ ئعالبا على
 عــــالوقائ

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 الدائرة      أمام     ضدها   المطعون     المؤسسة    على   م ٩٩/ ٤٤  رقم    الدعوى      أقامت     الطاعنة     أن  

 ع. ر   ٣٥٠٠٠٠  مبلغ   لها   تدفع    بأن    بإلزامها      الحكم    بطلب   التجارية      بالمحكمة    االبتدائية     
 وتكملة    السداد      حتى   الدعوى      رفع    تاريخ     من   اعتباراً      السنة    في   % ١٠  بواقع     والفوائد     

 شرحاً   وقالت     ضدها   المطعون     إلى    الدعوى      موضوع    المشروع      ملكية   نقل   إجراءات      

 قطعة   ضدها   للمطعون    باعت    م ١٩٩٤/ ١/ ٢٠  مؤرخ     بيع   عقد   بموجب    بأنها    لدعواها    

 يدفع    ع . ر   ٣٥٠٠٠٠ بلمقا وماكينات معدات من عليها بما محوت بوالية تملكها أرض

 ملكية   نقل   يتم   وبعدها     سنوات    خمس   خالل    شهرية   أقساط     على   واألسماك      الزراعة       لبنك 

 التاريخ      ذات     في   المشروع      ضدها   المطعون     وتسلمت    ضدها   المطعون     إلى    المشروع    

 الزراعة       ببنك   حدا    مما   األقساط      بسداد     بالتزامها      أخلت أنها إال إليها العمال كفالة نقل وتم

 فيها   حكم   صدر   حيث   الطاعنة     مواجهة     في   ٩٥/ ٦٠٣  رقم    الدعوى      إقامة     واألسماك    

 وجملتها    واألسماك      الزراعة       لبنك   األقساط      بأداء      بإلزامها      م ١٩٩٥/ ١٠/ ١٥  بتاريخ   

 فأقامت     فامتنعت    بالسداد      ضدها   المطعون     الطاعنة     وطالبت     رع    ٣٧٩,٩١٢,٣١٠

 بأنها    قائلة    دعوى  ال    على   ضدها   المطعون     أجابت     .   السابقة     بطلباتها    دعواها      الطاعنة   

 مشروع    على   بالموافقة      م ١٩٩٣/ ١٢/ ٥  بتاريخ ...................بنك من رسالة تلقت

 الدعوى     نظر   وأثناء      م ١٩٩٣/ ١٢/ ٢١  بتاريخ     ذلك    على   وافقت     وأنها     لها   المصنع    بيع 

 بتاريخ     المحكمة    قررت     الطاعنة     على   . . . . . . . . . . . . . . شركة   من   المقامة     ٩٣/ ٢١  رقم  
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 البيع    بوقف    قراراً      ذلك    على   بناء    البنك    وأصدر     البيع    ءات   إجرا     وقف    م ١٩٩٣/ ١٢/ ٢٢

 والمباني      المعدات      بعض   صيانة   على   النفقات     بعض   تكبدت    قد   ضدها   المطعون     وكانت   

 المطعون    على   الطاعنة     عرضت   م ١٩٩٤  عام    بداية     وفي    البيع    عملية   إلتمام     انتظاراً    

 تلتزم   أن    على   األخيرة      إلى    كاملة    الملكية    تحويل    بعده    يتم   إيجاري      بيع   عقد   إبرام      ضدها 

 ال  العقد    هذا    مثل   أن    أساس    على   . . . . . . . . . . . لبنك   المستحقة    والفوائد       األقساط      بسداد   
 العقد    هذا    وعرض     م ١٩٩٤/ ١/ ٢٠  بتاريخ     العقد    هذا    إبرام      وتم    البنك    موافقة     إلى    يحتاج  

 هناك   وان     باطل    العقد    بأن    ضدها   المطعون     أفاد     والذي      م ١٩٩٩  فبراير     في   البنك    على 

 تصرف   بأي    االعتداد       عدم    إلى    تشير   م ١٩٩٣/ ١١/ ٢٤  بتاريخ     الطاعنة     إلى    نهم   رسالة  

 إلى    رسالة    ضدها   المطعون     فكتبت   . الخطية    البنك    موافقة     بغير   استثمار    أو    إيجار     أو  

 المؤرخ     العقد    تعتبر   وبأنها     البنك    برسالة    فيها   تخبرها    م ١٩٩٤/ ٢/ ٧  بتاريخ     الطاعنة   

 المشروع     على   أنفقتها    التي    لمبالغ  ا   عن   تعويضها    منها   وتطلب    ملغياً   ١٩٩٤/ ١/ ٢٠

 يوجد    وال    بعد،    المشروع      تسلمت   قد   ضدها   المطعون     تكن   ولم    . ع . ر   ١٨٠٠٠  وقدرها    

 المشروع     يدير    مكان    من   محل  حلت بأنها الطاعنة محامي أبلغت وأنها بذلك محضر أي

 المشروع     على   صرفته   ما   على   الحفاظ     اجل    ومن    البيع    على   البنك    يوافق     أن    أمل    على 

 مما   الموافقة      إبداء      رفض    البنك    أن    إال    جديدة     تفاقية  ا   توقيع  بشأن مفاوضات ناكه وكانت

 تسلم   الطاعنة     ورفضت     . نهائياً    المشروع      عن   النظر    صرف   ضدها   بالمطعون     حدا  

 المكان    ترك    من   تخوفها    نتيجة   بالمشروع      ضدها   المطعون     ارتباط      فك   أخر    مما   المفاتيح   

 الدعوى     البنك    وأقام      . ١٩٩٤  ديسمبر    منذ   بالطاعنة     األخيرة      صلة  انقطعت    وقد    مهجوراً   

 في   ضدها   المطعون     إدخال      الطاعنة وحاولت القرض بشأن الطاعنة ضد ٣٠٥/٩٥ رقم

 .ذلك    رفضت    المحكمة    ولكن    الدعوى      هذه    موضوع    االتفاقية      على   بناء    الدعوى      تلك 
 لدى   تسجيلها   يتم   لم   م ١٩٩٤/ ١/ ٢٠  المؤرخة      االتفاقية      بأن    ضدها   المطعون     وأضافت   

 تفاقية  ا   هي   وإنما     نهائية    تفاقية  ا   ليست   إنها    كما   البلديات      وزارة       لدى    أو    إلسكان  ا   وزارة     

 الطاعنة     عدلت    ١٩٩٩/ ١٢/ ١  وفي    ،   الدعوى      رفض    ضدها   المطعون     وطلبت    مبدئية  

 ضدها   المطعون     إلزام      ـ٢  البيع    عقد   ونفاذ     بصحة   ـ١: أصلياً   الحكم    طلب   إلى    طلباتها  

 السداد     وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ٦  بواقع     الفوائد      مع   ع . ر   ٣٥٠٠٠٠  مبلغ   بأداء    

 بها   التزمت     التي    التأخيرية      الفوائد      قيمة   ع . ر   ١٢,١٥٤,٦٤٤  مبلغ   بأداء      إلزامها      ـ٣

 ع. ر   ٤٠٠٠٠٠  مبلغ   بأداء      ضدها   المطعون     إلزام      واحتياطياً      المصاريف      ـ٤  البنك    قبل 
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 دملع   باطل    العقد    أن    تبين   إذا     وقالت     . والمصاريف       بها   لحق   الذي     الضرر     عن   تعويضاً  

 وقد    التعاقد     قبل   عليه   كانت    ما   إلى    الحال     إعادة      يتعين   فإنه    رسمية   ورقة     في   إفراغه    

 قيمتها   وماكينات      معدات     وبه    م ١٩٩٤/ ١/ ٢٠  في   المصنع    بتسلم   ضدها   المطعون     أقرت   

 ع. ر ١٠٨٠٠٠  قيمتها   ومباني     ع . ر   ٤٥٠٠٠  قيمتها   طاقة    ومولدات       ع . ر   ٤٣٦,٥٠٠
 إلى    الطاقة     ومولدات       والماكينات       المعدات      بنقل   ضدها   المطعون     وقامت     وسيارات    

لها     تسببت   وقد    . بغال   مصنعها  هما مير    في   بإ لمصنع    تد مير     ا تد لتوصيل    شبكة  و  ا

ئية     لكهربا ١٧/ ـ  وقيمتها    ا لبنك    أن    كما   ع . ر   ٢٧٣, ئد     عليها   حسب   ا  بلغت   فوا

 الطلب    عدلت    ثم   األقساط      ضدها   المطعون     سداد    عدم    بسبب   ع . ر   ١٠٢,٠٥٤,٩٦٨

 قيمة   ع . ر   ٢٧٢,٣٠٧,٩٦٠  مبلغ   لها   تؤدي     بأن    ضدها   ن المطعو    إلزام      إلى    االحتياطي    

 ٤٦١٠٠٠  ومبلغ    البنك    وفوائد      الكهربائي      التوصيل    وشبكة   الطاقة     ومولدات       المباني   

 في   مصنعها   إلى    ضدها   المطعون     نقلتها   التي    والماكينات       المعدات      قيمة   إماراتياً       درهماً   

 إلى    الطاعنة     فت أضا   ثم   الدعوى      رفع    تاريخ     من   السنة    في   % ٦  بواقع     والفوائد       غال 

 المطعون    وقالت     . كسب   من   فاتها    عما   تعويضاً    ع . ر   ١٥٠٠٠٠ مبلغ االحتياطية طلباتها

 التي    هي   وإنها     وصيانته    وتشغيله     المصنع    استالم    من   الطاعنة     تمنع   لم   بأنها    ضدها 

 الحكم    طلب   طلباتها    إلى    الطاعنة     أضافت    ٢٠٠٠/ ٢/ ٢  وبجلسة    . المفاتيح     تسلم   رفضت  

 أن   سبق  التي    التعويضات      إلى    باإلضافة     بحالته    ومعدات      ناء وب    أرضاً    المشروع      برد  

 في   األخيرة      وبقت    ضدها   للمطعون    المشروع      باعت    التي    هي   بأنها    وأضافت     بها   طالبت  

 شهر  في   البنك    لدى    وسعت   السمها   العمال     كفالة    نقل   وطلبت    ١٩٩٤  مايو    حتى   المصنع  

 االبتدائية       دائرة   ال    حكمت   ٢٠٠٠/ ٣/ ٨  وبتاريخ      ، المشروع      يسلمها   كي   م ١٩٩٤  سبتمبر

 لم   متجر   بيع   عقد   م ١٩٩٤/ ١/ ٢٠  في   المؤرخ      العقد    أن    على "   تأسيساً   الدعوى      برفض  

 ٩٠/ ٥٥  رقم    السلطاني     المرسوم     من   ٥٢  المادة      تتطلب   ما   وفق    رسمية   ورقة     في   يفرغ  

 صحة  دعوى     فتكون    مطلقاً   بطالناً    باطل    أنه    ذلك    على   ويترتب     التجارة      قانون     بإصدار   

 إلى    المشروع      رد    عن   مسئولة    ليست   ضدها   والمطعون      . حلهام   غير   في   ونفاذه      العقد  

 الطاعنة     ومخاطبتها     المشروع      حيازة     عن   لتخليها   تلف   من   بها   لحق   عما   وال    الطاعنة   

 بالرد    الختامية     عنة الطا    طلبات    رفض    معه   يتعين   مما   تسلمه   األخيرة      ورفض     لتسلمه 

 التجارية      بالمحكمة    افيه االستئن    الدائرة       لدى    الحكم    الطاعنة     استأنفت    وقد    ،   "   وبالتعويض    

 بقبول   المحكمة    حكمت   ٢٠٠٠/ ١٢/ ١٨  وبتاريخ      ٢٠٠٠/ ٢٤  رقم    باالستئناف     سابقاً 
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الستئناف    ييد     موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لحكم    وتأ لمستأنف     ا لزمت      ا نفة     وأ لمستأ  ا

 بطريق    فيه   فطعنت   الطاعنة     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يجد   لمف   ،   االستئناف     بمصاريف   

 م٢٠٠٤/ ٣/ ٢٩  بتاريخ     المحكمة    هذه    سر  أمانة     أودعت      يفةبصح   الماثل     بالطعن    النقض  
 سند  بموجب    الطاعنة     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . .   األستاذ     من   موقعة  

 المطعون    إعالن     وتم    قانوناً،      المقررين      والرسم     الكفالة     سداد    يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة  

لطعن    بصحيفة   ضدها  لمي    في   بمذكرة     عليها   وردت      ا د ا لطاعنة     عليها   وعقبت    عا  ا

 لدى   العام     االدعاء       وقدم     . الطاعنة     تعقيب   على   بالرد     مذكرة     ضدها   المطعون     وأودعت     

 .موضوعاً الطعن برفض الرأي فيها أبدى مذكرة العليا المحكمة
  المحكمة

 سند  على   الطعن    جواز     بعدم    ضدها   المطعون     من   المبدي     الدفع     مبنى   إن    حيث  

 سابقاً   التجارية      بالمحكمة    االستئنافيه     الدائرة       من   صادر  فيه المطعون الحكم أن القول من

ـ ٨٤/ ٣٢  رقم    السلطاني     المرسوم     ظل   في   ٢٠٠٠/ ١٢/ ١٨  بتاريخ     وصدر   وتعديالته      ه

 يندرج    وال    ، الطريق     هذا    الطاعنة     تسلك   ولم    النظر    إعادة      بالتماس     تناوله    يجوز    إنتهائياً   

 العليا    المحكمة    رئيس    معالي    من   قرار     بشأنها    صدر   التي    الطعون     ضمن  الطعن    هذا  

 بعدم   القضاء     يتعين   ٢٠٠٢/ ٣/ ١٧  حتى   ٢٠٠١/ ٦/ ١  من   الفترة     خالل    رفعت    والتي   

 فيها   الطعن    جواز     حيث   من   تخضع   األحكام      أن    ذلك    مردود      الدفع     وهذا     . الطعن    جواز   

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   األولى      بالمادة      عمالً   صدوره     وقت    الساري      للقانون   

ل    على   ورد     إذ    والتجارية       قوانين     سريان    على   تنص   والتي     بها   المقررة      قاعدة  ا

 قد   يكن   لم   وما    الدعاوى       من   فيه   فصل   قد   يكن   لم   ما على والتجارية المدنية اإلجراءات

 المقررة     االستثناءات       ضمن  القاعدة      هذه    على   ورد     بها   العمل    قبل   اإلجراءات         من   تم 

 بها   العمل    قبل   حكام  األ    من   صدر   لما   بالنسبة    الطعن    لطرق    المنظمة    القوانين    "   بالمادة    

 . " الطرق تلك من لطريق منشئة أو ملغية كانت متى
 هو   للطعن   جديداً     طريقاً    أنشأ    قد   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     كان    ولما  

 لصدوره     جائز    غير   فيه   المطعون     الحكم    في   الطعن    وكان     العليا    المحكمة    أمام     الطعن  

 من   يصدر    ما   كافة    أن    المحكمة    هذه    اء قض   في   المقرر     أن    إال    القانون      بهذا    العمل    قبل 

 يستوي   يصدر    الذي     الشكل    كان    أياً    أوامر      من   المعظم    السلطان     الجاللة     صاحب   حضرة  

 واحدة     مرتبة    في   وكلها    تعليمات    أو    قانون     أو    مرسوم    شكل  في   جاللته    إصدار     ذلك    في 
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 عليها   والتصديق      القوانين      إصدار     في   السلطة    صاحب   وهو    جاللته    من   لصدورها    

 النظام    بإصدار     م ٩٦/ ١٠١  رقم    السلطاني     المرسوم     من   ٤٢  بالمادة      عمالً   بالسلطنة  

 المؤرخ     السلطاني     البالط     ديوان      وزير     معالي    كتاب    وكان     ذلك    كان    لما   للدولة     األساسي  

 قد   الجاللة     صاحب   بأن    به   ورد     قد   العليا    المحكمة    رئيس    الشيخ    لفضيلة   ٢٠٠٤/ ٣/ ١٥

 وبياناً     للذريعة     سداً   وذلك     الطعن    هذا    ربنظ   العليا    المحكمة    بتكليف   السامي     أمره     أصدر  

 الطعن    هذا    قبول    معه   يتعين   مما   العام     للتشريع    مقيداً    خاصاً   تشريعاً    يعتبر   هذا    فإن    للعدل  

 .شكالً
قيم      الطعن    إن    وحيث    الحكم    على   منهما   بالثاني     الطاعنة     تنعى   سببين  على   ُأ

 بتأييد    قضائه    في   تنداس   أنه    تقول    ذلك    بيان    وفي    القانون      تطبيق   في   الخطأ    فيه   المطعون   

 لم   أنه    م ١٩٩٤/ ١/ ٢٠  المؤرخ      اإليجاري       البيع    عقد   ببطالن    القاضي    االبتدائي       الحكم  

 شرط  على   معلق   البيع    أن    مع   التجارة      قانون     من   ٥٢  للمادة     طبقاً   رسمية   ورقة     في   يفرغ  

 لبنك   سنوات    خمس   خالل    الطاعنة     على   المستحقة    األقساط      ضدها   المطعون     سداد    هو 

 إفراغ     الواجب      يوماً    الثالثين     مدة    احتساب     يتم   أن    ذلك    على   وينبني    ك واألسما     الزراعة     

 الثمن    سداد    على   المتفق    سنوات    الخمس    انتهاء     تاريخ     من   رسمية   ورقة     في   خاللها    العقد  

 .نقضه ويستوجب يعيبه مما بعد حلت قد المدة هذه تكن ولم خاللها
 المعول    كان    ن وإ    أنه    المقرر     أن    ذلك    مقبول    غير   السبب    بهذا    النعي    إن    حيث   و 

 كانت    إذا     أنه    إال    األسباب     دون     المنطوق     في   به   ورد     الذي     قضاءه     هو   الحكم    في   عليه 

 ما   فإن    المنطوق     عليها   أقيم    التي    النزاع      أوجه     بعض   في   الفصل    تضمنت   قد   األسباب   

 عنه   فصله    يمكن   ال   بحيث   له  ومكمالً    بالمنطوق     مرتبطاً    قضاء    يعد   األسباب     في   جاء  

 األصلية    الختامية     الطاعنة     طلبات    وكانت     ذلك    كان    لما   . منطوق ال    في   إيراده       عن   ويغني  

 ـ:في تتمثل
 .البيع عقد ونفاذ بصحة الحكم .١
 بواقع     الفوائد      مع   ع . ر   ٣٥٠٠٠٠  مقداره      مبلغ   بأداء      عليه   المدعي     إلزام     .٢

 .السداد حتى الدعوى رفع تاريخ من %٦
 لتزمت  ا   التي    التأخيرية      الفوائد      قيمة   ع . ر   ١٢,١٥٤,٦٤٤  مبلغ   بأداء      إلزامه     .٣

 .الممول البنك قبل بها
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 كل   رفض    أولهما     شرطين   على   الدعوى      هذه    في   الحكم    صدر   ثم   لمصاريف   ا 

 الختامية     المدعية     طلبات    بشأن    الدعوى      برفض    وثانيهما     ) الطاعنة     (   المدعية     طلبات  

 الحكم    على   طعنها   المستأنفة     وقصرت     الحكم    هذا    الطاعنة     استأنفت    ثم   بالتعويض     بالرد   

 عليه   كان    ما   إلى    الحال     إعادة      هو   واحد     أمر    على   شطرين   على   وي يحت   الذي     االبتدائي     

 في   الختامية     طلباتها    وانحصرت      اإليجاري       البيع    عقد   لبطالن    التعويض     طريق    عن 

 هذا   عدا    فيما   المستأنف     الحكم    قبولها    يتضمن   ذلك    فإن    الطلب    هذا    في   االستئناف     صحيفة

 .الطلب
 ال  بأنه    تقضي   والتجارية       نية المد    اإلجراءات         قانون     من   ٢٠٢  المادة      كانت    ولما  

 سبق  فيما   المحكمة    هذه    أمام     الطعن    منها   يقبل   فال   قبلها   ممن   األحكام      في   الطعن    يجوز  

 الرأي     وجه    كان    أيا    –  النعي    يكون    ثم   ومن    . االبتدائي       الحكم    من   تستأنفه    ولم    قبلته   وأن   

 .مقبول غير – فيه
 في   الخطأ    هفي   المطعون     الحكم    على   األول      بالسبب    تنعى   الطاعنة     إن    وحيث  

 الحكم    أن    لذلك    تقوله   مما   وحاصل    االستدالل      في   والفساد      وتأويله       القانون      تطبيق 

 وصل   الذي     االبتدائي       الحكم    قضاء    عليها   بنى   التي    سباب األ    على   اعتمد    فيه   المطعون   

 التلف    أو    الهالك     كان    إذا     إال    تلفها   أو    ةالمبيع    العين    هالك    عن   يسأل    ال   المشتري     أن    إلى  

 خاطئ    وبتأويل      فاسداً    استدالالً     ومستنداتها      الدعوى      أوراق       من   واستدل     منه   بخطأ 

 تقرير    أن    ذلك    الطاعنة     بتعويض    تلزم    ال   وبالتالي      تخطئ   لم   ضدها   المطعون     أن    للقانون   

 ضدها   المطعون     بقيام    التعاقد     قبل   عليه   كان    ما   إلى    الحال     إعادة      يستوجب    البطالن   

لمصنع    بتسليم  مل    ا ته       بكا ا لمسلمة    موجود ليها    ا لعقد    ببموج    إ لتسليم    ومحضر    ا  ا

 الحكم    على   كان    وما    . الطاعنة     إلى    عليها   كانا    التي    بالحالة     م ١٩٩٤/ ١/ ٢٠  المؤرخين    

 سلمتها  أنها    ضدها   المطعون     وتدعى     م ١٩٩٤/ ٢/ ٧  مؤرخة     رسالة    مجرد    على   االعتماد    

 من   ألي    أو    لها   تسلم   ولم    مصطنعة   الرسالة     هذه    أن    األخيرة      إثبات     ورغم     الطاعنة     إلى  

 أن   ورغم     وباستالمها     صدوره     المنسوب     التوقيع     على   بالتزوير      وطعنها    هالدي    العاملين   

 استقدام    بطلب   تقدمت    م ١٩٩٤/ ٢/ ٢٧  في   الرسالة     هذه    تاريخ     بعد   ضدها   المطعون   

 وصدرت    الزراعة       بنك   بموافقة     المشروع      وتشغيل    بإدارة       تقوم    أنها    أساس    على   عمال  

 عمل   ترخيص    إدارة       جهت وو    م ١٩٩٤/ ٥/ ٧  بتاريخ     عمال    سبعة  كفالة    بنقل   مأذونية      لها 

 نقل   في   الممانعة     بعدم    م ١٩٩٤/ ٥/ ٩  بتاريخ     والجوازات         الهجرة     إدارة       إلى    رسالة    مسقط 
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  ،ضدها   المطعون     إلى    الطاعنة     من   األسماك     مشروع     نقل   أساس    على   العمال     كفالة  
 ضدها   المطعون     أن    بأسبابه    فيه   المطعون     الحكم    أخذ    الذي     االبتدائي       الحكم    واعتمد   

 رسالتها    بموجب    ذلك    رفضت    أنها    إال    المبيع    المشروع      سترداد   با   الطاعنة     طالبت  

 مكاتبات    أن    رغم    بالتزاماتها       بالوفاء      ضدها   المطعون     مطالبة    م ٩٤/ ١٠/ ٦  المؤرخة    

 بتسليم   منها   مبادرة      أية    دون     فقط   المفاتيح     تسليم   عن   تتحدث    كانت    ضدها   المطعون   

 تصفية   بعد   الفسخ    على   توافق     بموجبه    إذ    طبيعياً   كان    الطاعنة     رد    أن    ورغم     المصنع  

 المصنع    استالم    تاريخ     وحتى    م ٩٤/ ١/ ٢٠  من   المدة     عن   المستحقات     بسداد     الحساب   

 هو   وهذا     المصنع    وماكينات      وأدوات        معدات     سالمة   من   والتأكد      الزراعة       بنك   كأقساط   

 بتصفية   تبادر     لم   ضدها   المطعون     أن    إال    العقد    بطالن    على   المترتب     القانوني      التنفيذ  

 ولم    استالم    محضر   بموجب    تسلمته   كما   تسليم   محضر   بموجب    المصنع    وتسليم    الحساب   

 ضدها   المطعون     الحكم    ونعت      ،   المفاتيح     تسليم   في   رغبتها    بإبداء      اكتفت    بل   عليه   تحافظ  

 رسمية   بمخاطبات     لكفالتها    المصنع    عمال    لنقلها   وذلك     صحيح  غير   النية    حسنة   بأنها  

 بها   المدعى     الفسخ    رسالة    لىع   الحقه    بتواريخ      والجوازات         الهجرة     وإدارة        العمل    لدائرة    

 .نقضه يستوجب بما الحكم يعيب ذلك كل
 إذا    باطالً    يكون    العقد    أن    المقرر       من   هن أل   مردود      برمته    النعي      هذا    إن    حيث و 

 فيه   تتوافر     لم   ممن   صادراً     الرضا    كان    أو    . اإليجاب      القبول     يطابق    لم   بأن    ركنه    اختل  

 من   كان    إذا     العقد    يبطل   كذلك    طه شرو   من   لشرط    فاقداً     السبب    أو    المحل    وكان     األهلية   

 والعقد     ،المتجر بيع في كما القانون يتطلبه الذي الشكل فيه يتوافر ولم الشكلية العقود

 ألي   وليس    فقط   الصورة      حيث   من   إال    له  وجود     ال   معدوم     ألنه    أثر    أي    يرتب    ال   الباطل   

 يمتلك   فال   أثره     عليه   يترتب    ال   فإنه    نفذ   قد   كان    وإن     بتنفيذه    المطالبة     المتعاقدين      من 

 العقد    بمناسبة   ترتب    قد   القاعدة      هذه    من   واستثناء     أنه    بيد   تسلمه   ولو    المبيع المشتري

 ـ  العقد    ألن    العقد    حكم   على   نزوالً     ليس   ولكن    األصلية    آثاره      األحيان      بعض   في   الباطل   
 في   االستقرار      ضمان   إلى    يسعى   الذي     القانون    حكم على نزوالً ولكن معدوم ـ قلنا كما

 واقعة     باعتباره      ترجع    عرضية   آثار     الباطل     العقد    بمناسبة   ترتب    وقد    . المعامالت    

 المبيع    المشتري     تسلم   حالة    في   كما   قانونياً     تصرفاً    باعتباره      مادياً     عمالً   أي    قانونية   

الباطل العقد على بناء.  
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 التي    الحالة     إلى    المتعاقدين      رد    يجب   البطالن     تقرير    قبل   العقد    تنفيذ   حالة    وفي  

 ما   متعاقد    كل   رد    هي   جديدة     بالتزامات       يلزمهما    بالبطالن     فالحكم    التعاقد     قبل   عليها   كانا  

 إلى    المبيع    المشتري     رد    بيعاً   العقد    كان    فإن    بطالنه    تقرر    الذي     العقد    بموجب    تسلمه 

 الثمن    البائع     ورد     النية    حسن   كان    إذا     القضائية     المطالبة     وقت    من   ثماره     مع   البائع   

 جواز    عن   فضالً   هذا    . أيضاً    القضائية     المطالبة     وقت    من   الفوائد      مع   قبضه   الذي   

 . معادل بتعويض الحكم وجب العين لهالك الرد استحال إذا أما .بالتعويض المطالبة
 المبيع    هلك   إذا   "   ـ  : أنه    على   تنص     التجارية      قانون     من   ١٠٨  المادة      إن    حيث و  

 بعد   هالك ال    كان    إذا     إال    المشتري     واسترد     البيع    انفسخ    فيه   للبائع    يد   ال   لسبب   التسليم    قبل 

 جميع   في   المبيع    هالك    تبعة   يجعل   النص    هذا    وطاهر     . " المبيع    لتسلم   المشتري     إعذار    

 الهالك    تبعة   به   ترتبط    الذي     بالتسليم    والمقصود      التسليم    حين   إلى    البائع     على   األحوال     

 المشتري    تصرف    تحت   المبيع    البائع     بوضع   أي    الفعلي    التسليم    ال   القانوني التسليم هو

 إذن    فالعبرة     بذلك،     عذاره    أ   مع   عائق    دون     به   واالنتفاع       زته  حيا   من   يتمكن   بحيث 

 التسجيل    وقبل    التسليم    قبل   وهلك    عقاراً     المبيع    كان    وإذا      . . نقل   به   يتم   الذي     بالتسليم  

 المشتري    على   فهالكه    التسجيل    وقبل    التسليم    بعد   هلك   إذا     أما    البائع     على   هالكه    فإن  

 انعقاد    امتنع    الشرط     تحقق   قبل   عالمبي    وهلك    واقف     شرط   على   معلقاً   البيع    كان    وإذا    

 المبيع    هلك   وإذا      . بتقصيره    الهالك     كان    إذا     بالتعويض     البائع     والزم      المحل    النعدام      البيع  

 .البيع وانفسخ البائع على هلك التسليم وقبل الشرط تحقق بعد
 تسلمت   قد   ضدها   المطعون     أن    الدعوى      في   المقدمة     البينات     من   الثابت     كان    ولما  

 هذه   عن   تخلت   قد   أنها    أيضاً    الثابت     فإن    الزمن     من   مدة    حيازتها     في   يوبق    فعالً  المشروع

 رسالتها    بموجب    بذلك    وأعذرتها       الطاعنة     تصرف    تحت   المشروع      ووضعت    الحيازة    

 عمان   سلطنة  لألسماك    قرطبة    مؤسسة   األفاضل   "   : ومضمونها     م ١٩٩٤/ ٩/ ٢١  المؤرخة    

 رسالة    من   سخةن   بالطي    نرف    محوت    في   األسماك     مصنع   . . . . . . . . .   الفاضل    لعناية  

 سبتمبر  ٢٠  مؤرخة     م ٩٤/ ٤٠٣/ أ   أع    : بالرقم     واألسماك      للزراعة      عمان    لبنك   كتبناها  

 ونتيجة    المصنع    وغادرنا       للصيانة    موظفينا    بسحب   قمنا   أننا    نخطركم    أن    نود    ١٩٩٤

 تحت   كان    حيث   بالمصنع    لنا   ارتباط      أول     عند   مباشرة    المفاتيح     منكم   نتسلم   لم   أننا    لحقيقة 

 المصنع    غادرنا      فقد   وعليه    قرطبة    مؤسسة   وعمال     وموظفي     . . . . . . .   الفاضل    إدارة     

 اآلن    مسئوليتكم    فإنها    للمصنع   الحالي     المالك     إنكم    وحيث    استالمنا،     طريقة    بنفض 
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 بهذا   ضدها   والمطعون    "   . الصيانة     مسئوليات     ومباشرة     به   والتحكم     المصنع    الستالم  

 تتمكن   حيثب   الطاعنة     تصرف    تحت   المشروع      وضعت   قد   تكون    الرسالة     ـ  االعتذار     

 ثم   من   حاجة    وال    قانوناً     تسليماً   ذلك    ويعد    عائق    دون     به   واالنتفاع       الحيازة      استرداد      من 

 تحت   وضع   الذي     المشروع      باستالم    المبادة      من   وبدالً     الطاعنة     أن    إال    الفعلي،     للتسلم 

 بأعمال    ومواالته       ملكه   يتعهد   الذي     هو   غير   دون     المالك     إذ    ـ  عليه   والمحافظة      تصرفها  

 فيها   قالت    م ٩٤/ ١٠/ ٦  مؤرخة     برسالة    ضدها   المطعون     على   ردت     ـ  ترميم وال   الصيانة

لموضوع   ( (   ـ  :  رة      بمحوت    األسماك     مصنع   ا لى    باإلشا لتكم    إ ريخ     رسا  ٢١  بتا

  ـ:يلي بما إفادتكم نود أعاله الموضوع بشأن م١٩٩٤سبتمبر
 مباشرة   منا   المصنع    مفاتيح    استالمكم    عدم    بخصوص    ذكرتموه      ما   : أوالً   ( ( 

 عمان   بنك   من   المفاتيح     استلمتم   قد   بأنكم    الزراعة       بنك   إلى    طابكم خ   في   وادعاؤكم      

 بنك   لكم   أكد    وقد    صحيحة  غير   المعلومات      هذه    بأن    إفادتكم      نود    واألسماك      للزراعة    

 يقم   لم   البنك    بأن    م ١٩٩٤/ ٩/ ١٧  بتاريخ     لكم   خطابه    ضمن  واألسماك      للزراعة      عمان  

 مباشرة   منا   المشروع      استلمتم   نكم أ   هي   الثابتة     والحقيقة     . مفاتيحه    أو    المشروع      بتسليمكم 

  .م٢٠/١/١٩٩٤ بتاريخ ومنا منكم والموقعين التسليم وعقد اإليجار عقد بموجب وذلك
 منذ   استالمكم    وفي    تصرفكم    تحت   كان    قد   المشروع      بأن    تذكيركم     نود    : ثانياً  ( ( 

 كل   بتقديم    قمنا   وقد    التاريخ      بذلك    معكم   الموقع     اإليجار      عقد   بموجب    م ٩٤/ ١/ ٢٠  تاريخ   

 ذلك،    وغير    الموظفين     إقامات      نقل   بخصوص    منا   طلبتموها    التي    والموافقات        سهيالت الت  

 طرفنا    من   عائق    أي    للمشروع     استغاللكم    يعترض    لم   اآلن     وحتى    التاريخ      ذلك    ومنذ    وأنه   

 مدة   له  حددتم     والذي      المذكور      اإليجار      اتفاق     فسخ   إلى    يدعو    سبب  أي    نرى    ال   فإننا    ولذا   

 .سنوات خمس مقدارها
 المذكور     اإليجار      عقد   في   تعديل    أو    فسخ   أي    لقبول    استعداد     على   لسنا   إننا    : ثالثاً  ( ( 

 .نتائجه    تتحملون    سوف   بالمشروع      اإلضرار      إلى    ويؤدي      به   تقومون     تصرف    وأي   
 من   به   يتعلق   وما    المذكور      اإليجار      عقد   بنود    تنفيذ   عن   الكاملة     مسئوليتكم    إلى    إضافة  

  .امنه شيء أي بسداد اآلن حتى بها تقوموا لم دفعات
 ولن    م ٩٤/ ٩/ ٢١  والمؤرخة       إليها    المشار     رسالتكم    في   جاء    ما   نرفض    فإننا    وعليه

 العقد    بموجب    عليكم   المترتبة     االلتزامات        كافة    تصفية   بعد   إال    المشروع      منكم   نستلم 

 ))كاملة مسؤولية المشروع عن مسئولين ونعتبركم المذكور
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 بتخليته   ةالطاعن     تصرف    تحت   المشروع      ضعتو   قد   ضدها   المطعون     كانت    ولما  

 المقصود    االنتفاع      به   تنتفع   أن    معها   تستطيع   حيازة     حيازته     من   متمكنة   تكون    بحيث 

 آنفاً    إليها    المشار     بالرسالة     بذلك    بأعذارها       وقامت     ذلك    دون     حائل    يحول    أن    غير   من 

 .الطاعنة إلى المشروع برد التزامها نفذت قد تكون ضدها المطعون فإن
 ال  معدوم     عقد   بتنفيذ   متذرعة     لمشروع   ا   استالم    في   قصرت    الطاعنة     إن    وحيث  

 أن   تثبت   بينة   أية    تقدم    لم   الطاعن     كانت    ولما    . جانبها    في   خطأ   يشكل   ذلك    فإن    له  وجود   

 أن   أو    منها   وبتقصير    ضدها   المطعون     حيازة     في   بقائه    حال    كان    المشروع      هالك  

 وكان    دليل    أي    من   عارياً     مرسالً   ادعاؤها       وجاء     المشروع      من   معدات     أخذت     األخيرة    

 وتقصيرها     الطاعنة     تعنت   أن    لألمور  العادي والمجرى المنطق مع يتفق والذي اضحالو

 عائق    دون     تصرفها    تحت   ضدها   المطعون     وضعته   أن    بعد   مشروعها     استالم    في 

 هو   أسبوعية    لصيانة    الحساسة    المشروع      معدات     حاجة    مراراً      تأكيدها     رغم    لسنوات   

 عدم   ذلك    على   ويترتب     هالكه    تبعة   تحمل   عليها   فإن    المشروع      هالك    في   المباشر    السبب  

 صادف   قد   يكون    فإنه    النظر    هذا    فيه   المطعون     الحكم    التزم     وإذا      . تعويض    أي    استحقاقها  

 .أساس غير على سف بما النعي ويكون القانون صحيح
 بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام       موضوعاً    الطعن    برفض    القضاء     يتعين   تقدم    ولما  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات نقانو من٢٦١ بالمادة عمالً الكفالة ومصادرة
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م    و   موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا عنة       إ لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٩/٦/٢٠٠٤ الموافق األحد جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 القرشي    إدريس      ـ  النور     حسن   مصطفى   : القضاة     الفضيلة    صحاب أ   من   كل   عضوية  و 

 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ المنا ميرغني عمر ـ علي
 م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار

)٣١( 
ـ  أدلـة  ( صـورية  ـ  ) موضوع محكمة ـ تقدير ـ خبرة (إثبات ـ  )  تقـدير  ـ   ـ

 إنشاء ( الشركة عقد ـ  )ارآث ـ إثبات (فعلية شركة ـ  ) أنواع ـ شروط (شـهادة

  )آثار ـ بطالن ـ شروط ـ
 عنصراً   باعتباره      الموضوع     محكمة   بها   تستقل   التي    األمور      من   الخبير    عمل تقدير -

 به   األخذ     في   وسلطتها   تقديرها     لمطلق   يخضع   الدعوى      في   اإلثبات      عناصر   من 

 ةسائغ   أسباب    على   قضاءها     أقامت     طالما    يقنعها   ما   فيه   ورأت      إليه    اطمأنت     متى 
 ملزمة    غير   وهي    إليها    انتهت    التي    النتيجة    إلى    وتؤدي      األوراق        في   أصلها   لها 

 .عليه مآخذ من الخصم أبداه ما على خاصة بأسباب بالرد
 ثبوت   في   بها   تأخذ    التي    األدلة      تقدير    في   المطلقة    السلطة    الموضوع     لمحكمة  -

 مقبوالً   هب   أخذت     الذي     الدليل     دام     ما   ذلك    في   عليها   رقابة     وال    نفيها   أو    الصورية    

نوناً    لسلطة    ذات     كذلك    ولها    قا لمستندات      تقدير    في   ا لمقدمة     ا لدعوى     في   ا  ا

 إليه    يطمئن   بما   منها   واألخذ      الشهود     أقوال      تقدير    وفي    منها   الواقع      واستخالص   

 أقامت     أنها    وطالما     به   شهدوا    ما   مضمون    عن   تخرج    لم   أنها    طالما    وجدانها    

 ويكفي    باألوراق        الثابت     أصلها   لها   سائغة   أسباب    على   كله    ذلك    في   قضاءها   

 .لحمله
 بجميع   إثباتها     المطلوب     الواقعة      على   واردة       تكون    أن    الشاهد     شهادة    في   يشترط    ال  -

 أن   وللمحكمة      ، فيها   الحقيقة    إلى    تؤدي     أن    شأنها   من   يكون    أن    يكفي   بل   تفاصيلها 

 تخضع   وهي    األصلية    الشهادة      تجوز    حيث   جائزة     هي   إذ    السماعية     بالشهادة      تأخذ  

 الشهود    أقوال      من   ورد     بما   تستهدي    أن    وللمحكمة      ، الموضوع     ةمحكم   لتقدير  

 .أخرى قرائن أو أدلة تعزز كقرينة الخبير وأمام التحقيق بمحضر
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 لها   المحكمة    استخالص    دام     ما   اإلثبات      طرق    بكافة    الواقع      شركة   قيام    إثبات     يجوز   -

 .باألوراق الثابت أصله وله سائغاً كان
 البطالن    قصر   من   بداً    القضاء     يجد   لم   القانونية      كز للمرا    واالستقرار       للعدالة     تحقيقاً  -

 أنه    بمعنى   الماضي    على   ينسحب   أن    بدون     المستقبل    على   الفعلية    الشركات      في 

 ال  واقعياً     فعلياً   وجوداً      الباطل     العقد    عن   الناشئ    المعنوي     الشخص    بوجود     اعترف   
 بقمس   انحالل     بمثابة    البطالن     يكون    األساس     هذا    وعلى    قانونياً     شرعياً   وجوداً    

 ،فقط   للمستقبل   وبالنسبة     الحكم    صدور    تاريخ     من   إال    آثاراً      ينتج   وال    للشركة  
 .ةفعلي كشركة الشركة وتصفى

لمال     رأس     استثمار    قانون     إن   - لمرسوم     الصادر      األجنبي     ا  رقم    السلطاني     با

 المشاركة      أو    تجارية     أعمال     أية    ممارسة    العمانيين     غير   على   حظر   قد   ٩٤/ ١٠٢

 وال   والصناعة      التجارة      وزارة       من   بترخيص    إال    لطنةالس    داخل     عمانية    شركة   في 

 مع   ريال     ألف    مائة    الحاالت   بعض في يساوي ضمان بدفع إال الترخيص هذا يعطى

  . للشركة المنشئ االتفاق عقد توثيق ضرورة
 للشركة،    المعنوية     الشخصية    خلق   على   القادر      وحده     هو   الصحيح    الشركة     عقد    -

 يلحق   الذي     البطالن     ألن    معنوي    شخص  نهع   ينشأ   فال   الباطل     الشركة     عقد   أما  

 عليه   المترتبة     اآلثار      ومحو    يكن   لم   كأن    واعتباره       برمته    انهياره      إلى    يؤدي     بالعقد  

  .رجعي بأثر
 الوقائـــع

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 االبتدائية       المحكمة    م أما    الطاعن     على   ٢٠٠٣/ ٣٢٦  رقم    الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن  

 قدره    مبلغاً   ) ١(   له  يؤدي     بأن    الطاعن     بإلزام      الحكم    بطلب   قضاة    ثالثة    من   مشكلة   بمسقط 

 مع   شراكته    أرباح      صافي   من   % ٥٠  بنسبة   مستحقاته    عن   عبارة     ع . ر   ٢٩٧,٨٦٧

 المعدات     جميع   رد    ) ٢(     ٢٠٠٢  يونيو    حتى   ١٩٩٤  عام    من   الفترة     خالل    الطاعن   

 عماني    ريال     ألف    خمسون    مبلغ   ) ٣(   الشراكة      نشاط    تخص   والتي     له  المملوكة     واآلالت     

 مغادرته      وقت    بالموقع     الموجودة       والمواد       المكتملة    األعمال      قيمة   من   % ٥٠  عن   عبارة   

 من   لحقه   وما    كسب   من   فاته    لما   ومعنوي     مادي     كتعويض    ريال     ألف    مائة    مبلغ   ) ٤( 

 التي    له أموا     استثمار    من   ومنعه    الطاعن     تصرفات     جراء     من   نفسية   وأضرار      خسارة   
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 التي    المحاماة      أتعاب     مقابل    ريال     ألف    عشرون     مبلغ   ) ٥(   حق   وجه    دون     احتجزها   

 وحاصل    الجنسية    إيراني      فنان    أنه    لذلك    بياناً    وقال     . حقوقه    على   للحصول    لدفعها    اضطر 

 خالل   اإليرانية       اإلسالمية     بالجمهورية      الفنون     جامعة    من   البكالوريوس        درجة     على 

 وشريك    كمستثمر   المتحدة     العربية     اإلمارات        بدولة     وعمل    ١٩٩٤  إلى    ١٩٨٩  من   الفترة   

 المتحدة    العربية     اإلمارات        بدولة     الطاعن     التقى    م ١٩٩٤  عام    بداية     وفي    . . . . . . . . بشركة  

 وتم    بالمناصفة    كشريك    معه   والعمل     السلطنة    إلى    أعماله     نقل   األخير     عليه   عرض    حيث 

 خبراته     إلى    إلضافة  با   يملكها   التي    والمواد       بالمعدات      مساهمته    تكون    أن    على   االتفاق    

 وأن    والزخرفة       الفنون     أعمال     في   المتخصصين    المهرة     العمال     وتوفير     والفنية     العلمية  

 لقيام   القانون      يتطلبها   التي    اإلجراءات         بكافة    والقيام      المكان     توفير    الطاعن     مساهمة    تكون  

 المواد     جميع   بنقل   ضده   المطعون     قام    ذلك    على   وبناء     األعمال      وجلب    الشراكة      هذه  

 من   أربعة     وبرفقته     ١٩٩٤  عام    مطلع   في   السلطنة    إلى    وحضر    له  المملوكة     ت والمعدا    

 داخل     من   األعمال      بدأت     التاريخ      ذلك    ومنذ    . والنقش     الزخرفة      مجال    في   المهرة     العمال   

 بمنطقة   مستأجر    مبنى   إلى    االنتقال      تمّ   ثم   الرميس     بمنطقة   للطاعن    مملوكة    مزرعة   

 للطاعن    المملوكة     . . . . . . . .   مظلة   تحت   تتم   األعمال      جميع   وكانت     الصناعية     الرسيل  

 عقد   الطاعن     له  حرر    بالسلطنة    ضده   المطعون     إقامة     ألوضاع     وترتيباً     باسمه   والمسجلة   

 عام   في   مشروع     بوجه    إقامته     أوضاع     وترتيب     أسرته    استقدام     ألجل    صوري    عمل 

 ثالثمائة     قدره     شهري   وبراتب      . . . . . . . . . . . بمؤسسة   يعمل   أنه    أساس    على   وذلك     ١٩٩٥

 الطاعن     من   ضده   المطعون     طلب   المنتجات     وتسوق     تنمو   األعمال      بدأت     ن أ   وبعد    ريال   

 متذرعاً     مرة    كل   في   يماطل    كان    األخير     أن    إال    رسمياً   الشراكة      تسجيل   وتكراراً       مراراً    

 هذا   توفير    استطاعته    في   وليس    ريال     ألف    مائة    بمبلغ   ضمان   إيداع      يتطلب   التسجيل    بأن  

 وحاول     بل   العمل    لهذا    الوحيد     المالك     أنه    بدعوى     حقوقه    كافة    جحد   وأخيراً      المبلغ  

 فأقام    . دين    كل   من   لذمته    مبرئة    مستندات     توقيع    على   وأجبره      السلطنة    عن   إبعـاده    

 االتفاق     أن    ذلك    رفضها    طالباً    الدعوى      على   الطاعن     أجاب     . السابقة     بطلباته    الدعوى    

 إلى    عماله  أ   لنقل   ضده   للمطعون    عرض    أي    منه   يصدر    ولم    صحيح  غير   به   المدعى   

 العمل    منه   طلب   ضده   المطعون     أن    األمر     في   ما   وكل    يك ركش   معه   والعمل     السلطنة  

 قدره    شهري   براتب     عمل   عقد   بموجب    بالعمل    إلحاقه     وتم    . . . . . . . . . . . . . . . بمؤسسته 

 هي   تخصه   أنها    ضده   المطعون     يدعي    التي    والمواد       المعدات      جميع   وأن     ريال     ثالثمائة   
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 بينهما   العالقة     فإن    ثمّ   ومن    به حسا   على   بنقلها   وقام     الخاص     ماله    من   اشتراها     له  ملك 

 لعالقة    المنظمة    والشروط       البنود     كافة    تضمن   حقيقي   عمل   عقد   يحكمها   عمل   عالقة  

 هي   المقدمة     الكشوفات      وأن     الخيال     صنع  من   هي   بها   المدعى     األرباح       جميع   وأن     العمل  

 تقريره    أودع      أن    وبعد    خبيراً    المحكمة    ندبت    . اإلثبات      في   لها   قيمة   ال   أوراق       مجرد  

 وقدره     مبلغاً   ضده   للمطعون    يؤدي     بأن    الطاعن     بإلزام      ٢٠٠٣/ ٩/ ١٧  بتاريخ     حكمت 

 المرفقة     بالقائمة     المحددة      واآلالت       واألدوات         المعدات      ورد     ع . ر   ١٠٤,٣٢٨,٥٠٠

 الموجودات       ببيع   والتصريح      ضده   المطعون     إلى    ) ٣(   رقم    بالملحق    الخبير    بتقرير  

 أية    سداد    بعد   ثمنها   وتوزيع      الشراكة      تخص   والتي     والجاهزة       المنجزة     واألعمال     

 عماني    ريال     ألفي    الطاعن     وتحميل    الطرفين     بين   مناصفة   الغير    بحقوق    متعلقة   التزامات     

 من   ذلك    عدا    ما   ورفض     صاريف  والم     الرسوم     إلى    باإلضافة     المحاماة      أتعاب     لقاء  

 رقم    باالستئناف     بمسقط   االستئناف     محكمة   لدى    الحكم    هذا    الطاعن     استأنف ف   ، طلبات  

 ورفضه     شكالً  االستئناف     بقبول    المحكمة    قضت   ٢٠٠٤/ ٣/ ٢٩  وبتاريخ      ٢٠٠٣/ ١٥٠

 ،التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف      نف المستأ    وإلزام       المستأنف     الحكم    وتأييد     موضوعاً  
 أودعت      بصحيفة   النقض    بطريق    فيه   فطعن   ضده   المحكوم     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يجد   لم و 

 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . األستاذ     من   موقعة    ٢٠٠٤/ ٤/ ١٨  بتاريخ     المحكمة    هذه    سر  أمانة   

 يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول   

 ورد    الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسوم     سداد  

 المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وقدم     ، الطعن    رفض    فيها   طلب   بمذكرة     الميعاد     في   عليها 

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن بقبول الرأي فيها أبدى مذكرة العليا
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن حيث
 السبب    من   الثالث     بالوجه     الطاعن    ينعى أسباب أربعة على أقيم  الطعن إن وحيث

 الطاعن     لطلب   إجابته     بعدم    وذلك     الدفاع      بحق   اإلخالل      فيه   المطعون     الحكم    على   الرابع    

 برمته    النزاع      إنهاء     شأنه   من   النزاع      في   وحاسم    جوهري     مستند   بإحضار     له  التصريح   

 دون    بالشرطة     التحقيق    جهات    لدى    وجوده      من   تأكده     لعدم    إحضاره      مكنته   في   يكن   ولم  

 .نقضه ويوجب يعيبه مما الطلب هذا عن إلتفاته أسباب بيان
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 أنه    فيه   المطعون     الحكم    من   البين    أن    ذلك    سديد   غير   الوجه     بهذا    النعي    إن    وحيث  

 عالقة    ضده   والمطعون      الطاعن     بين   العالقة     أن    الموضوعية     سلطته  حدود     في   استخلص 

 وإن    الطاعن     وكان     قضائه    لحمل   كافياًَ    ذلك    في   ستخالصها  وكان فعلية شركة في شراكة

 النعي    وجه    في   إليه    المشار     المستند    بإحضار     له  التصريح     االستئناف     محكمة   من   طلب 

 المحكمة    إذن     بغير   المستند    ذلك    على   حصوله   تعذر    يثبت   ما   قدمي لم أنه إال دفاعه إلثبات

 ثمّ   ومن    عليه   والرد      مواجهته     من   ثمّ   من   المحكمة    ويعفي    عليه   دليل    من   طلبه   يجرد    مما 

 الشركة     قيام    ينكر   الطاعن     أن    عن   فضالً   . عنه   إلتفاته     فيه   المطعون     الحكم    يعيب   ال 

 عمل   عالقة    كانت    ضده   المطعون     نوبي    بينه   العالقة     أن    ويدعي     وتفصيالً    جملة   الفعلية  

 الشركة     قيام    من   الحكم    أثبته    بما   متعلقاً   يكون    فال   المستند    هذا    مثل   وجود     فرض    وعلى  

 .الدعوى في منتجاً يكون لن ثّم ومن الطرفين بين الفعلية
 والسبب     الثاني     السبب    من   الثاني     بالوجه     الطاعن     ينعاه    ما   حاصل   إن    حيث و 

 ويقول    التسبيب    في   والقصور      القانون      تطبيق   في   الخطأ    فيه   المطعون     الحكم    على   الثالث   

 والذي     الخبير    بتقرير    أخذ    الذي     االبتدائي       الحكم    ساير   فيه   المطعون     الحكم    أن    لذلك    بياناً  

 ما   في   بالتحقيق    والقائل      درجة     أول     محكمة   من   الصادر      التمهيدي     الحكم    مستهل   خالف  

 الوهمي     االفتراض       هذا    على   ه ير   تقر   وبناء     ابتداء      الشراكة      وافتراضه      الطرفان      يدعيه  

 المطعون    إقرار      من   الطاعن     أثاره      الذي     الدفاع      على   الموضوع     محكمتا   ترد    أن    ودون    

 البند    في   مجهالً   االبتدائي       الحكم    جاء    وقد    . لديه    حقوق    أية    من   الطاعن     ذمة    ببراءة      ضده 

 قرير بت   المرفقة     بالقائمة     المحددة      واآلالت       واألدوات         المعدات      رد    بشأن    منطوقه    من   ثانياً  

 للطاعن    ضده   المطعون     بشراكة     الحكم    من   الرغم     على   وذلك     ) ٣(   رقم    بالملحق    الخبير  

 .نقضه ويستوجب الحكم يعيب مما
 من   الخبير    عمل   تقدير    أن    ذلك    األول      شقه  في   مردود      النعي    هذا    إن    وحيث  

 في   اإلثبات      عناصر   من   عنصراً    باعتباره      الموضوع     محكمة   بها   تستقل   التي    األمور    

 ما   فيه   ورأت      إليه    اطمأنت     متى   به   األخذ     في   وسلطتها   تقديرها     مطلقل   يخضع   الدعوى    

 إلى    وتؤدي      األوراق        في   أصلها   لها   سائغة   أسباب    على   قضاءها     أقامت     طالما    يقنعها 

 الخصم    أبداه      ما   على   خاصة   بأسباب    بالرد     ملزمة    غير   وهي    إليها    انتهت    التي    النتيجة  

 .عليه مآخذ من
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 في   النعي    وهذا   "   بقوله   الطاعن     لدفاع     رض ع   قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    لما   و 

 رقم    بالملحق    الواردة        المعدات      قائمة    على   اإلطالع      وبعد    الخبير    أن    ضرورة     محله    غير 

 سبق  أنه    فادعى     شراءها     يفيد   بما   باإلدالء       المستأنف     وطالب     بالمصنع    وجدها     والتي     ٣

 المتحدة    ةالعربي     اإلمارات        بدولة     . . . . . . . . . . . . . شركة   من   واألدوات         المعدات      شراء    له

 أن   قاطعاً    نفياً   ونفى    بالمذكور      االتصال      تمّ   ولقد    الجنسية    الباكستاني      . . . . . . . . . . . . .   من 

 ياسين   أبو    باسم   المعروفة      مؤسسته   أو    للمستأنف    أدوات       أو    معدات     أي    باع    قد   يكون  

 شيكات  أو    نقداً    كانت    سواء    المستأنف     من   مبالغ    أية    قبض   نفى   كما   والتسويق      للتجارة   

 الشخص    خط   أو    خطه   ليس   المستأنف     قدمها    التي    الفواتير      به   كتبت   ذي ال    الخط    أن    كما 

 في   جداً    هامة    الوقائع      وهذه     تباع،     التي    لألشياء    الفواتير      بتحرير    مكلفاً   كان    الذي     الثاني   

 قدرته     لعدم    المعدات      لهذه    ملكيته   إثبات     على   المستأنف     فشل   على   دليل    فهي   الدعوى    

 ما   وإذا      استالم    بوصل   أو    بشيك   الثمن    دفع    نه أ   يفيد   بما   اإلدالء       أو    شرائها    إثبات     على 

 الشركة     في   مساهمته    أنها    دليل    فذاك     ضده   المستأنف     ملك   هي   المعدات      هذه    أن    انتهينا  

 الحقيقة    أصابت    قد   شريكاً   اعتبرته     عندما    األولى      الدرجة      محكمة   وتكون     يدعيه    مثلما 

 األسباب    هذه    وكانت     " الدعوى      من   الفرع     هذا    بخصوص    إليه    انتهت    ما   تأييد    واتجه   

 أجراها      التي    األبحاث      بكفاية    المحكمة    اقتنعت    الذي     الخبير    تقرير    من   ومستمدة     سائغة 

 في   ومردود       . العليا    المحكمة    أمام     ذلك    في   المجادلة      يجوز    وال    عليها   بني   التي    واألسس   

 مجاالً   يدع    ال   بما   توضحه   لمنطوقه    المكملة    الحكم    أسباب    كانت    متى   أنه    ذلك    الثاني     شقه

 الحكم    على   النعي    فإن    ـ  الحالة     هذه    في   كما   ـ  قضى   ما   حقيقة   في   يلوالتجه     للغموض  

 .أساس غير على يكون بالتجهيل
 فيه   المطعون     الحكم    على   الطعن    أوجه     بباقي    الطاعن     ينعاه    مما   ن إ   وحيث  

 باألوراق       الثابت     ومخالفة     االستدالل      في   والفساد      القانون      تطبيق   في   والخطأ     البطالن   

 العمل    عقد   بصورية     قضاءه     أقام     فيه   المطعون     الحكم    أن    لذلك    بياناً    يقوله   ما   وحاصل  

 األسباب    بيان    دون     للمعدات     الطاعن     لملكية   المثبتة    والمستندات       الطرفين     بين   المبرم   

 الطاعن     تفرد    تثبت   الدعوى      في   المقدمة     األوراق        أن    رغم    إليه    انتهى    ما   إلى    تقود    التي  

 الدعوى     في   المقدمة     لفواتير   ا   أن    ذلك    وأدوات        معدات     من   تحتويها    وما    المؤسسة    بملكية 

 مع   متوافقة     تواريخ      في   للمعدات     الجمركي     باإلعفاء      والصناعة      التجارة      وزارة       ورسالة   

 المطعون    واستقدام      ، للمؤسسة   كمالك    وحده     الطاعن     باسم   وكلها    المعدات      شراء    وقائع   
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 رواتبهم      وكشوف     العاملين     كشوف    ضمن  اسمه   وإدراج        بالمؤسسة    لديه    للعمل   ضده 

 عن   األخير     وعجز    منه   اعتراض      دون     ضده   المطعون     عمل   مدة    طوال     ذلك    واستمرار    

 إثباته     وعدم     الطاعن     لدى    للعمل   حضوره     قبل   المعدات      لهذه    شراءه     يفيد   مستند   أي    تقديم  

 الذي    هو   أنه    بحسبان    للمعدات     الطاعن     ملكية   أوراق       وصورية     العمل    عقد   صورية  

 الطرفين     بين   شراكة    ام قي   على   فيه   المطعون     الحكم    واستدالل      ،   اإلثبات      عبء    يتحمل 

 ملكية   من   الرسمية    األوراق        تثبته   لما   وخالفاً     ومتناقضة     مرسلة   شهود   أقوال      على   بناء  

لقانون      تطبيق   في   بالخطأ    الحكم    يوصم   للمعدات     الطاعن    لفساد      والبطالن      ا  في   وا

 .نقضه يستوجب مما باألوراق الثابت ومخالفة االستدالل
 المطلقة    السلطة    الموضوع     لمحكمة   أن    ذلك    محله    غير   في   النعي    هذا    إن    وحيث  

 ذلك    في   عليها   رقابة     وال    نفيها   أو    الصورية      ثبوت    في   بها   تأخذ    التي    األدلة      تقدير    في 

لدليل     دام     ما   تقدير    في   السلطة    ذات     كذلك    ولها    قانوناً     مقبوالً    به   أخذت     الذي     ا

 الشهود    أقوال      تقدير    وفي    منها   الواقع      واستخالص     الدعوى      في   المقدمة     المستندات    

 به   شهدوا    ما   مضمون    عن   تخرج    لم   أنها    طالما    وجدانها      إليه    يطمئن   بما   منها   ألخذ  وا  

لما    لثابت     أصلها   لها   سائغة   أسباب    على   كله    ذلك    في   قضاءها     أقامت     أنها    وطا  ا

 .لحمله ويكفي باألوراق
 المطلوب    الواقعة     على واردة تكون أن الشاهد شهادة في يشترط ال  إنه حيثو 

 .فيها   الحقيقة    إلى    تؤدي     أن    شأنها   من   يكون    أن    يكفي   بل   تفاصيلها   بجميع   إثباتها   
 األصلية    الشهادة      تجوز    حيث   جائزة     هي   إذ    السماعية     بالشهادة      تأخذ    أن    وللمحكمة  

 أقوال     من   ورد     بما   تستهدي    أن    وللمحكمة    . الموضوع     محكمة   لتقدير    تخضع   وهي  

 .أخرى قرائن أو أدلة تعزز كقرينة الخبير وأمام التحقيق بمحضر الشهود
 عدم   أو    الواقع      شركة   قيام    استخالص    الموضوع     لمحكمة   أن    أيضاً    المقرر     ومن   

 المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     دون     فيها   األحوال       وقرائن      الدعوى    ظروف من قيامها

 دام    ما   اإلثبات      طرق    بكافة    إثباته     يجوز    مما   الواقع      شركة   قيام    أن    باعتبار     العليا  

  .ألوراقبا الثابت أصله وله سائغاً استخالصها
 العالقة     باعتبار     قضى   إذ    فيه   المطعون     الحكم    على   اإلطالع      من   الثابت     كان    ولما  

 على   القضاء     هذا    وأسس    فعلية   شركة   في   شراكة    عالقة    ضده   والمطعون      الطاعن     بين 

 على   بحق   القضاء     مجلس   في   اإلنسان      إخبار     هي   الشهادة      أن    فقهاً   المقرر     من " . .   قوله 



  

 - ١٦٣ -

 صحة  على   قوية    قرينة    شهادته    يجعل   مما   عدل    أنه    الشاهد     في   والمفروض       لغيره      غيره  

 أعادت     األساس     ذلك    وعلى    تاماً،     انتفاء     بها   ينتفي   ال   العكس    احتمال     كان    وإن     به يشهد ما

 مع   بشراكة     القيام     ينوي    أنه    أخبرهم     المستأنف     أن    أغلبهم    وأكد     الشهود     سماع   المحكمة  

 على   والرسم     النقش    في   هومعرفت     وخبرته     المعدات      ببعض   سيساهم   الذي     اإليرانيين       أحد  

 بالمصنع    دبي    بمصنع   موجودة      كانت    التي    المعدات      وشاهدوا      ذلك    وتحقق    الخشب  

 ادعاء     وأن     حقيقة   أصبح   مشروعاً     كان    ما   أن    قاطعة    داللة     يدل    مما   بالسلطنة    الموجود    

 الشهود    بشهادة     تثبت   وال    له  كاشفة   وليست    للحق   منشئة   واقعة     الشراكة      أن    المستأنف   

 بكل   التجارية      األعمال      إثبات     أباح     المشرع     أن    ضرورة     صحيح  غير   االدعاء       وهذا   

 نصت   والتي     ٩٠/ ٥٥  رقم    التجارة      قانون     من   ٩١  المادة      بأحكام     عمالً   اإلثبات      وسائل  

 ما   اإلثبات      طرق    بكافة    قيمتها   كانت    أياً    التجارية      المواد      في   اإلثبات      يجوز  "   ـ: أنه    على 

 اإلثبات     القانون      فيها   يوجب    التي    األحوال       عدا    وفيما    ،   ذلك    غير   على   القانون      ينص   لم 

 ما   إثبات     أو    كتابي    دليل    عليه   شتملأ   ما   عكس   إثبات     يجوز    التجارية      المواد      في   بالكتابة   

 بالمواد     اإلثبات      يجوز    أنه    ذلك    ومؤدى      . . "   اإلثبات      طرق    بكافة    الدليل     هذا    يجاوز   

 هل  كاشفة   أو    للحق   منشئة   بواقعة     األمر     تعلق   سواء    اإلثبات      طرق    بكافة    التجارية    
 الحال    صورة    وفي    ، المشرع     يقيده    لم   طالما    إطالقه     على   يؤخذ    المطلق    أن    ضرورة   

 أحد    مشاركة     ينوي    أنه    أخبرهم     المصنع    إنشاء     وقبل    المستأنف     أن    الشهود     أجمع    وطالما   

 وببعض    بمعرفته    األخير     هذا    وسيشارك     الخشبية    للتحف   متحف   وإنشاء      اإليرانيين     

 وشاهدوا     القديم     المصنع    وزاروا        عربية ال    اإلمارات        إلى    منهم   البعض    وأخذ     معداته   

 كان   ما   أن    قاطعة    داللة     يدل    مما   بالمصنع    المعدات      نفس   رأوا      ثم   به   الموجودة       المعدات    

 قانون    أن    ضرورة     عليه   اتفقا    ما   يوثقا    أن    يستطيعا   لم   الطرفين     أن    غير   تحقق   مشروعاً   

 ظرح   قد   ٩٤/ ١٠٢  رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      األجنبي     المال     رأس     استثمار  

 داخل     عمانية    شركة   في   المشاركة      أو    تجارية     أعمال     أية    ممارسة    العمانيين     غير   على 

 بدفع    إال    الترخيص     هذا    يعطى   وال    والصناعة      التجارة      وزارة       من   بترخيص    إال    السلطنة  

 اتفاقهم     يوثقون     ال   األطراف       جعل   مما ريال ألف مائة الحاالت بعض في يساوي ضمان

 عمل   صاحب   والمستأنف      عمل   عقد   بموجب    عامل    أنه    على   ضده   لمستأنف    ا   ويظهر  

 أن   ضرورة     فعلية   شركة   الطرفين     بين   القائمة     الشركة     وتكون     ذلك    خالف    األمر     أن    غير 

 الشخصية    خلق   على   القادر      وحده     هو   الصحيح    الشركة     عقد   أن    تقضي   العامة     القاعدة    
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 نالبطال    ألن    معنوي    شخص  عنه   ينشأ   فال   الباطل     الشركة     عقد   أما    للشركة،     المعنوية   
 اآلثار     ومحو    يكن   لم   كأن    واعتباره       برمته    انهياره      إلى    يؤدي     بالعقد    يلحق   الذي   

 البطالن    سبب  انكشف    إذا     القاعدة      هذه    تطبيق   في   حرج    وال    ، رجعي    بأثر    عليه   المترتبة   

 عندما    يبدو    الحرج     ولكن    المتعاقدين      بين   واقعية     آثاراً      ينتج   تنفيذ   أي    العقد    يلحق   أن    قبل 

 عنها   ونشأ    األعمال      ببعض   فعالً   قامت    الشركة     تكون    ن أ   بعد   البطالن     سبب  يظهر 

 البطالن    في   العامة     القاعدة      تطبيق   يؤدي     فعندئذ    والغير،      الشركة     بين   متبادلة     التزامات     

 تطبيق   وأن     رجعي،     بأثر    الغير    مع   الشركة     بها   قامت    التي    المعامالت      جميع   إهدار      إلى  

 فتفادياً     ،   االقتصادية       الناحية     من   فيها   مرغوب     وغير    عادلة     غير   نتائج    إلى    يؤدي     القاعدة    

 من   بداً    القضاء     يجد   لم   القانونية      للمراكز     واالستقرار       للعدالة     وتحقيقاً    النتائج     هذه    لمثل 

 اعترف    أنه    بمعنى   الماضي    على   ينسحب   أن    بدون     المستقبل    على   البطالن     قصر 

 وجوداً     ال     واقعياً     فعلياً   وجوداً      الباطل     العقد    عن   الناشئ    المعنوي     الشخص    بوجود   

 وال   للشركة    مسبق   انحالل     بمثابة    البطالن     يكون    األساس     هذا    وعلى    قانونياً     شرعياً 

 الشركة     وتصفى    . فقط   للمستقبل   وبالنسبة     الحكم    صدور    تاريخ     من   إال    آثاراً      ينتج 

نتهى    فيما   المحكمة    هذه    وتقره     المستأنف     الحكم    به   قضى   ما   وهو    فعلية   كشركة    ا

 أقوال     من   استخلصت   قد   التقديرية      هاسلطت  حدود     وفي    المحكمة    تلك   وكانت   . . " إليه  

 المطعون    طالب    التي    المعدات      بشراء     المقدمة     والفواتير       العمل    عقد   صورية    الشهود   

 واقعية     شركة   في   شراكة    عالقة    الطرفين     عالقة    وأن     مطلقة   صورية    إليه    ردها     ضده 

 وهي    ـ  األجنبي     المال     رأس     استثمار    قانون     يتطلبه   الذي     القانوني      الشكل    استيفائها    لعدم  

 رأس    من   الشركة     لتكوين    قانوناً     المطلوبة     العناصر    توافر     ضمناً  قررت     قد   تكون    بذلك  

 ما   وكان     ـ  الخسارة      تحمل   أو    ربح    على   الحصول     وقصد    فيها   االشتراك      ونية    لها   مال  

 والقرائن       واألدلة       الشهود     أقوال      في   الثابت     أصله    وله   سائغاً   الشأن     هذا    في   استخلصته 

 قضائها    لحمل   وكافياً     لمحكمة   ا   إليه    خلصت   ما   إلى    هامجموع    في   تؤدي     التي    المتساندة    

 مصنع   إقامة     في   نيته   عن   اإلسماعيلي     ناصر   بن   سالم   للشاهد    أفصح    الطاعن     أن    ذلك  

 المطعون    مع   وتقابال     دبي    إلى    واصطحبه    بالسلطنة    لالستثمار    المستثمرين     بعض   وإقناع    

 . . . . .  نفى   وقد    هناك    السلطنة    إلى    بعد   فيما   جلبت   التي    المعدات      بعض   وشاهدا     ضده 

 تفسيراً   ضده   المطعون     أعطى    حين   في   منه   المعدات      هذه    اشترى    بأنه    الطاعن     مزاعم   

 جمارك    عبر   إدخالها      تسهيل   وهو    أال    الطاعن     باسم   المعدات      هذه    أوراق       لصدور     مقبوالً  
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 في   مساهمته    من   جزء    بأنها    ضده   المطعون     قول    يؤكد    مما   الطاعن     كطلب   السلطنة  

 بينهما   عالقة    بقيام    يقطع   مما   ١٩٩٤  عام    منذ   بينهما   عالقة ال    ونشأت     الطاعن     مع   الشركة   

 الطاعن     بأن    ميشيل   مجدي    الشاهد     أكد    وقد    بينهما   الموقع     العمل    عقد   تاريخ     على   سابقة 

 ملك   آنفاً    إليها    المشار     المعدات      وأن     المصنع    في   شريكه   ضده   المطعون     بأن    أخبره     قد 

 الشركة     قيام    على   شك  أي    تبدد    األحوال       وظروف      القرائن      هذه    وكل    ضده   المطعون   

 .أساس غير على يكون سلف بما فيه المطعون الحكم على النعي فإن ثم ومن الفعلية
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م    و   موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا عن     إ لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م١٦/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و   الكعبي    محمد   بن   عبداهللا   / القاضي    ةفضيل   برئاسة  

 عبد   محمد   ـ  المنا    ميرغني    عمر   ـ  علي   القرشي    دريس   إ   ـ  علي   صالح   محمد   : القضاة   

 .الغفار عبد الرحمن
 م٩٥/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٤٥ قرار

)٣٢( 
  ) قرينة ـ إثبات ـ طبيب ـ خطأ ( تقصيرية مسؤولية

 وخاصة    األطباء      أخطاء     على   التقصيرية     المسؤولية      في   العامة     القواعد      تطبيق   إن   -

 التزام     هو   الطبيب    التزام      أن    إذ    الحاالت      بعض   في   يتسنى   ال   قد   منهم   الجراحين    

 األصول    مراعاة      مع   المريض     لعالج    الصادق      الطبي    الجهد    بذل    أي    عناية    ببذل  

 هذا   إن    إال    المريض،      شفاء   وهي    غاية    بتحقيق   التزاما      وليس    الطب    لمهنة   الفنية  

 الطبيب    خطأ   تستخلص   أن    في   المحكمة    سلطة  حجب   األحوال من حال بأي يعني ال

 تكفي   الطبيب    خطأ   على   واحده      قرينة    وجود     فإن    ولذلك     الدعوى      عناصر   جميع   من 

 .الخطأ هذا نفى واجب حينئذ عليه ليكون إليه اإلثبات عبء لنقل
 األذن     في   الشاشات     وضع   بسبب   مكشوف    عصب   على   ضغط  أو    العصب    جرح   -

 العصب،    تحتها   من   يمر   والتي     يالترقيع     الغضروف      من   الضغط    بسبب   أو    طىالوس  

لطبيب    خطأ   على   قرينة    يكفي  ليه    ينقل   مما ،   ا  تلك   من   أي    أن    نفي   عبء    إ

 يمكن   أي    بالعملية    ترتبط    االفتراضات       هذه    جميع   وان     خاصة   يحدث  لم االفتراضات

 .إجرائها أثناء حدوثها
 الوقائــــع

 نص   إلى    استناداً     وأنه     اإلحالة      محكمة   حكم   ضنق   رأت     أن    المحكمة    لهذه    سبق

 أن   المحكمة    هذه    على   توجب    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٦٠(   المادة    

لدعوى      موضوع    في   تحكم  و  ا ء  ، لك    على   بنا ياً    حكماً   أصدرت     ذ ريخ     تمهيد  بتا

 المادة     بمقتضى   المشكلة    الفنية    اللجنة    على   الطاعن     بعرض    فيه   قضت   ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٤

 الطب    مهنة   مزاولة      لقانون     المعدل     ٢٠٠٢/ ٣٦  رقم    السلطاني     المرسوم     من   ) ٢١( 

 الموصوفة     حالته    حول    أثير    عما   تقريرها     وتقديم     عليه   للكشف   األسنان     وطب    البشري   

 ١٩٩٩/ ٥٧٦  رقم    االبتدائية       الدعوى      أقام     الطاعن     أن    في     الوقائع      تتحصل ،و  الحكم    بذلك  
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 رياالً    ) ١٠,٠٠٠(   مبلغ   له  ؤدي  ي   بأن    بإلزامه      الحكم    يطلب   ضده   المطعون     مواجهة     في 

 عمليه   بإجراء      قام    ١٩٩٨/ ١٠/ ١٩  وبتاريخ      أنه    على   تأسيساً   والمصاريف       عمانياً  

 نسبة   العملية    هذه    تنجح   ولم    . . . . . . . . . .   الجراح      يد   على   اليسرى     األذن      طبلة   في   جراحية   

 األذن     بطبلة   أجريت     التي    الرقعة     في   عجز   إلى    أدى     مما   أعقبتها    التي    الحادة      لاللتهابات    

لطاعن     حمل   مما   وتعفنها   نية    جراحية     عملية   إلجراء      ا  بتاريخ     األذن      نفس   في   ثا

 في   شلل    مباشرة    العملية    هذه    وتبع    غضروفي     ترقيع    إجراء      خاللها    تم   ١٩٩٩/ ٢/ ٢٢

 العملية    على   وترتب     .   وطبيعي    طبي   لعالج    أخضعه    مما   الوجه     من   األيسر     الجزء   

لثانية     في   أي    العملية    إجراء      من   عام    قبل   مثيلتها   عن   لديه    السمع    درجة     قلت   أن    ا

 مصابه    األنف     مقطعة   وعضالت     البصرية     الدائرة       عضالت    أن    كما   . ١٩٩٨/ ٥/ ٢٧

 وجهه    من   األيسر     الجانب     لعضالت    الوظيفي     األداء       في   تأخر    حدث    كما   جزئي،     بشلل 

 أو   العادية      حياته    أنشطة    مزاولة      على   قادراً      يعد   ولم    العمليتين    إجراء      من   وتضرر   

 الجانب     أصاب    الذي     الشلل    أن    إذ    السمع    على   مقدرة     من   له  متاحاً    ان ك   بما   بها   االستمتاع   

 ١٩٩٩/ ٢/ ٢٢  في   أجريت     التي    الثانية     للعملية   مباشرة    نتيجة   كان    الوجه     من   األيسر   

 على   بناء    ٢٠٠٤/ ١/ ٢٧  بتاريخ   و   ، المطالبة     بمبلغ  به لحق الذي الضرر يقدر فهو ولذلك

 تلك   لتكليف   الصحة    وزارة       خاطبة م   تمت   المحكمة    هذه    من   الصادر      التمهيدي     الحكم    ذلك  

للجنة   ء      ا ا جر لكشف    بإ عن     على   ا لطا قد    ا لكشف    تم   و لفعل    عليه   ا اسطة    با  بو

لدكتور      والحنجرة     واألنف      األذن      قسم   رئيس    /   أول     استشاري     . . . . . . . . . . . . . . ا

 سر  أمانة     تقريريهما     وأودعا       ة وحنجر    وأنف     أذن     أول     استشاري     . . . . . . . . . . . . والدكتور     

 وأودعا       التقريرين      من   ضوئية   صوره    الطرفين     من   كل   وكيل    وتسلم    المحكمة    هذه  

 كان   إذا     وما    الطرفين     تعليق   لسماع    ٢٠٠٤/ ٥/ ٦  جلسة   تحديد    تم و   ، عليها   توقيعهما  

 تعليق   على   رده     لتقديم    مهله    منحه   وطلب    الطاعنة     وكيل    وحضر    يضيفانه    ما   لديهما  

 هذه   وفي    ، ٢٠٠٤/ ٥/ ١٦  جلسة   وحددت      المحكمة    له  واستجابت     ضده   المطعون     وكيل  

 المحكمة    وحددت      ضده   المطعون     وكيل    وتغيب    رده     وقدم     الطاعن     وكيل    حضر   الجلسة  

  .حكمها إلصدار اليوم جلسة
  المحكمة

 مره   ألول     ضده   المطعون     المستشفى    إلى    لجأ   عندما    الطاعن       أن    ثابت    إنه    حيث 

 سنوات   عشر   عن   تزيد    لمدة    وذلك     الوسطى    باألذنين      مزمن    قيحي   التهاب     من   يعاني  كان
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 وذلك     اليسرى     األذن      بطبلة   جراحية     عملية   إجراء      آنذاك        المعالج     لطبيب ا   رأي     وقد  

 وقد    للطاعن    أجريت     التي    الجراحية      العمليات     أولى     هذه    وكانت     ١٩/١٠/١٩٩٨  بتاريخ

 دعي    الذي     األمر     جلي   بشكل   األوراق        عنها   تكشف   لم   ألسباب    العملية    هذه    فشلت 

 نصح   على   بناء    وذلك     ده ض  المطعون     لدى    األذن      بنفس   أخرى     عملية   إلجراء      الطاعن   

 بعد   اليسرى     الجهة    في   وجهي    بشلل   الطاعن     أصيب   وقد    ١٩٩٩/ ٢/ ٢٢  بتاريخ     منها 

 من   : ( يلي   ما   ٢٠٠١/ ٢/ ١٠  المؤرخ      تقريره     في   . . . . . . . . . الدكتور      بإفادة      وجاء     . العملية  

لمذكور      ملف   على   طالعي  إ   خالل   لشاطئ     مستشفى   في   أعاله     ا  هذه   لكم   رفق  أ   ا

 مع   ىالوسط    األذن      في   مزمن    التهاب     من   يعاني    يض والمر     الصغر    منذ   : المالحظات    

 عملية   له  أجريت     ١٩٨٥  عام    يونيو    في   اإلمارات        وفي      ، الجهتين    من   الطبلة    في   ثقب 

 تصحيح   عملية   له  أجريت     ١٩٨٨  يوليو    وفي    . الدماغ      من   اليمنى    الجهة    من   إخراج    

 ما   توضح   بيانات     أو    معلومات     لدينا    توجد    وال    النهضة    مستشفى   في   األنف     لغضروف   

 عملية   له  أجريت     الذي     والوقت      ١٩٨٨  يوليو    بين   ما   عالج    ألي    خضع   المريض    كان إذا

 أية    هناك    تكن   ولم    ١٩٩٨  أكتوبر     في   النهضة    مستشفى   في   السمعية    الطبلة    زراعة    

 بالتهاب    المريض     أصيب   العملية    من   أيام     عشرة    بعد   ولكن    العملية    بعد   تذكر    مضاعفات   

 المرقعة     الطبلة    بأن    لوحظ    االلتهابات       قضاء ان    وبعد    . المستشفى    في   أثرها     على   نوم    حاد  

نحلت    قد  نها    من   ا لك     مكا لذ جريت     و فقته     له  أ ا خرى     عملية   بمو  في   تصحيحيه   أ

 األيسر     الوجه     عصب   في   ضعف  هناك    أن    مباشرة   العملية بعد لوحظ وقد ٢٢/٢/١٩٩٩

 هذا   بقايا    المريض     لدى    زال     ما   . لذلك    الطبيعي    والعالج      الطبية    العقاقير     له  أعطيت    وقد  

 قد   أنه    المحتمل    من   فإنه    مباشرة    العملية    بعد   كان    الضعف    هذه    حصول    أن    وبما    ضعفال  

 مكشوف   عصب   على   ضغط  أو    العصب    جرح    بسبب   يكون    وقد    العملية    خالل    وقع  

 الترقيعي     الغضروف      من   الضغط    بسبب   أو    الوسطى    األذن      في   الشاشات     وضع   بسبب 

 السبب    من   التأكد     كنيم   وال    افتراضات      كلها   هذه    ولكن    العصب    تحتها   من   يمر   والتي   

 سيعود  أنه    اعتقد    وال    يمكنه   ما   العصب    استعاد    قد و   ، العصبي    الضعف    لحدوث     األكيد   

 في   ثقب   مع   الوسطى    األذن      في   مزمن    التهاب     من   يشكو   المريض     زال     وما    طبيعته،    إلى  

 في   شديد   ونقص    اليمنى    أذنه     في   السمع    في   متوسط   نقص   من   ويعاني الجهتين في الطبلة

 أجرى    قد   الطبيب    هذا    نفس   وكان     ) العملية    قبل   منها   يشكو   كان    تيوال     اليسرى     اإلذن    

 ٢٠٠٠/ ٣/ ٢١  في   أي    التقرير     هذا    تاريخ     من   عام    حوالي     قبل   المريض     على   فحصاً 
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 واألنف      األذن      عيادة     في   أعاله     المذكور      فحص   تم (   أعده     الذي     التقرير     في   وجاء   

 األذن     لتهاب  ا   من   سنوات    العشر    من   أكثر    بعيد   زمن    من   يعاني    كان    ولقد    ة والحنجر   

 في   األذن      طبلة   ترقيع    جراحة     للمريض    أجريت     لقد   . المزمن     الصديدي      الوسطى  

 إعادة     عليه   واقترح      النجاح     لها   يكتب   لم   والتي     ١٩٩٨  أكتوبر     في   الشاطئ     مستشفى 

 استخدام    تم   فقد   للتقرير    وتبعاً    ١٩٩٩/ ٢/ ٢٢  بتاريخ     أجريت     والتي     األذن      لنفس   الجراحة    

 في   بشلل   مباشرة    العملية    بعد   المريض     أصيب   وقد    األذن      وتد    غضروف     من   رقعه  

 إفرازات       من   يعاني    يزال     وال    الطبيعي    العالج     له  أخذ    والذي      الوجه     من   األيسر     النصف  

 التهاب    من   يعاني    أنه    وجد    عليه   الكشف    وبتوقيع     السمع    في   وفقد    وطنين    األذنين      من 

 طبلة   يف   كامل    شبه  ثقب   وجود     األذنين      على   الكشف    اظهر    كما   . الجلد    في   بسيط   حبيبي 

  ،للجراحة     تخضع   لم   التي    األذن      وهي    اليمنى    األذن      من   صديدية    وإفرازات         األذن    
 فشلت   ولقد    . الحجم    متوسط   وثقب    صديدية    إفرازات        اليسرى     األذن      على   الكشف    وأظهر   

 في   جزئي    شلل  عنده    وان     ١٩٩٩  فبراير     في   تمت   والتي     الطبلة    ترقيع    إلعادة      جراحة   

 )رنين  (   فحص   اظهر    وقد    السفلي    الحركي     صبيالع    النوع     من   الوجه     من   األيسر     النصف  
 بتاريخ     بالكمبيوتر     األذن      سمع  قياسي   عمل   تم   ولقد    األذنين      كلتا   في   سلبياً  اختباراً    

 فقد (   ديسبيبل    أربعون      مقداره      اليمنى    األذن      في   السمع    فقد   اظهر    والذي      ٢٠٠٠/ ٣/ ٢١

  سمعي  فقد (   ديسبيبل    ثمانون     مقداره      فقد   اليسرى     األذن      وفي    ) المتوسط    النوع     من   سمعي

 الشلل    بخصوص    أما    % ٤٦  مقدارها      إعاقة     إلى    أدى     والذي      ) العميق    الشديد     النوع     من 

 التحسن    عدم    يرجح    الوجهي     الضعف    آثار     من   المتبقي    على   العام     فمرور     للوجه    الجزئي   

 .)المستقبل في
 قد   الطاعن     أصاب    الذي     الوجهي     الشلل    أن    التقريرين      هذين    من   البين    ن إ   وحيث  

 إليه    ذهب    ما   وهذا     مباشرة    ١٩٩٩/ ٢/ ٢٢  بتاريخ     أجريت     لتي ا   العملية    بعد   حدث  

 ما   بيان    دون     المذكور      حالة    عن   تاريخي     بسرد    اكتفيا    واللذان       أيضاً    األخيران       التقريران     

 هذه   لمثل   طبيعية   نتيجة   كان    أن    أم    الجراح      الطبيب    إلهمال     نتيجة   وقع    الشلل    كان    إذا   

 حق   في   الخطأ    هذا    إثبات     في   الطاعن     مهمة   صعوبة   تجئ   هنا   ومن    أجريت     التي    العملية  

 اإلثبات     طرق    بكافة    إثباتها     يمكن   التي    العادية      األمور      من   ليس   أنه    إذ    الجراح      الطبيب  

 النحو    ذلك    على   تقاريرهم      وجاءت      المهنة    هذه    أصحاب    إلى    إثباتها     في   الطاعن     لجأ   وقد  

 ةالتقصيري     المسؤولية      في   العامة     القواعد      تطبيق   أن    ذلك    دقيق    جد   األمر     إن    . المذكور    
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 أن   إذ    الحاالت      بعض   في   يتسنى   ال   قد   منهم   الجراحين      وخاصة    األطباء      أخطاء     على 

 مع   المريض     لعالج    الصادق      الطبي    الجهد    بذل    أي    عناية    ببذل    التزام      هو   الطبيب    التزام    

 المريض،     شفاء   وهي    غاية    بتحقيق   التزاما      وليس    الطب    لمهنة   الفنية    األصول     مراعاة    

 خطأ   تستخلص   أن    في   المحكمة    سلطة  حجب   حوال   األ    من   حال    بأي    يعني   ال   هذا    إن    إال  

 الطبيب    خطأ   على   واحده      قرينة    وجود     فإن    ولذلك     الدعوى      عناصر   جميع   من   الطبيب  

 فإنه    ثم   ومن    الخطأ    هذا    نفى   واجب     حينئذ   عليه   ليكون    إليه    اإلثبات      عبء    لنقل   تكفي 

 كان   مرة    ألول     ضده   المطعون     على   نفسه   عرض    عندما    الطاعن     أن    واقعة     إثبات     يكفي 

 أجرتها     التي    العملية    فشلت   وقد    سنوات    عشر   لحوالي     مزمن    قيحي   التهاب     من   يعاني  

 ولكنه    إجراءها       وتم    أخرى     مرة    العملية    نفس   يجري    بأن    ونصحته    بذلك    وأخطرته      عليه 

 التي    األخرى      األعراض       تلك   ومن    وجهي    شلل  من   يعاني    وهو    المرة     هذه    في   خرج  

لسمع    بدرجة     تتصل  ه ع   ا فة     ند لى    باإلضا ل    ذهب    ما   إ ن       يهإ لتقريرا لمؤرخان      ا  ا

 من   بان    وقد    . . . . . . . . . . . . . . الدكتور      من   الصادران        ٢٠٠٣/ ٢/ ١٠  و   ٢٠٠٠/ ٣/ ٢١

 عصب   على   ضغط  أو    العصب    جرح    : إلى    ترجع    الشلل    ذلك    وقوع     أسباب    أن    أولهما   

 الغضروف     من   الضغط    بسبب   أو    الوسطى    األذن      في   الشاشات     وضع   بسبب   مكشوف  

 الذي    الطبيب    خطأ   على   قرينة    يكفي   ذا وه    العصب،     تحتها   من   يمر   والتي     يالترقيع   

 تلك   من   أي    أن    نفي   عبء    إليه    ينقل   مما   ١٩٩٩/ ٢/ ٢٢  بتاريخ     العملية    أجرى   

 يمكن   أي    بالعملية    ترتبط    االفتراضات       هذه    جميع   وان     خاصة   يحدث    لم   االفتراضات     

 الوجهي     الشلل    ذلك    وقوع     نفي   في   ضدها   المطعون     فشلت   وإذ     إجرائها،       أثناء     حدوثها   

 وجه    على   يبين   لم   المذكور      التقرير     بأن    بالقول     بالتشبث    واكتفى     سمعيال    الضعف    وكذا   

 لعدة   متضمناً   جاء    والذي      المضاعفات      تلك   إلى    أدى     والذي      المباشر    السبب    الدقة   

 العملية    إلى    جميعها   االحتماالت       تلك   ارجع     المذكور      التقرير     أن    حين   في   احتماالت،     

 عند   جميعها   أو    إحداها      وقوع     جح ور    الثانية     للمرة    الطاعن     على   أجريت     التي    الجراحية    

 تحدث   أن    يمكن   المضاعفات      تلك   أن    إال    بعيد   أو    قريب    من   يشر   ولم    العملية    تلك   إجراء    

 لم   المضاعفات      تلك   أن    بمقولة    نفيها   فإن    المذكورة،        للعملية   محتملة   أو    مباشرة    كنتيجة 

 وحيث    . ذلك    إثبات     عليه   يتعين   كان    وإنما     مجمله    على   به   لألخذ    يكفي   ال   منه   بخطأ   تكن 

 .اإلحالة حكم بنقض حكمت أن المحكمة لهذه سبق
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 وهي    الثالثة     بأركانها      تحققت   قد   التقصيرية     ضده   المطعون     مسؤولية     ن إ   وحيث  

 جراء    من   تضرر    قد   الطاعن     وان     والضرر      الخطأ    بين   السببية    وعالقة     والضرر      الخطأ  

 ١٩٩٩/ ٢/ ٢٢  لها   المؤرخ      الثانية     العملية    في   ضده   المطعون     فيه   وقعت    الذي     الخطأ  

 التعويض،     طريق    عن   اإلمكان      بقدر    الضرر     جبر   محاولة     إال    المحكمة    أمام     ليس   وانه   

 مناسب   عماني    ريال     آالف     عشرة    وهو    الطاعن     به   يطالب    الذي     بالمبلغ    التعويض     وأن   

 هذا   للطاعن    يؤدي     بأن    ضده   المطعون     بإلزام      الحكم    يتعين   فإنه    الدعوى      هذه    ظروف     في 

 .المبلغ
 األسباب فلهذه

 للمدعى    يؤدي     بأن    ) ضده   المطعون   (   عليه   المدعى     بإلزام      مةالمحك    حكمت 

 للطاعن الكفالة ورد بالمصاريف وإلزامه عماني ريال آالف عشرة مبلغ )الطاعن(
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 م١٦/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا                         ا

 مصطفى   ـ  أحمد    سيد  يلع   صالح   محمد : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ المنا ميرغني عمر ـ النور حسن
 م٢٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٦ رقم قرار

)٣٣( 
 متجـر ـ ) ) تسليم ـ بطالن ـ  شروط متجرـ (بيع ـ )محكمة ـ دفع ( عام نظام

   )صرعنا ـ تعريف (
  صناعية   أو    تجارية     حرفة    أية    ممارسة    من   العمانيين     غير   منع   المتضمن    النص   -

 أثارته      يمكن   أي    العام     بالنظام     يتعلق     األجنبي     المال     راس     قانون     ينظمه   مما 

 ولو    حتى   الدعوى      مراحل     من   مرحلة    أية    في   نفسها   تلقاء    من   المحكمة    بواسطة  

 إثارته      درجة     وثاني     أول     محكمتي   من   أي    على   يتعين   كان    فإنه    العليا    المحكمة    أمام   

 أمامها     المتجر    ذلك    في   صفته  أثبات     في   الطاعن     فشل   مع   حتى   نفسها   تلقاء    من 

 االستجابة     مطلوباً    ليس   بل   الدفع     هذا    ثارة   إ   منه   مطلوباً    ليس   أنه    من   الرغم     على 

 البيع    صحة  بعدم    الدفع     للغير   وليس    والمشترى      البائع     طرفيه    يحكم   العقد    أن    إذ    له

 يد   في   وهو    للبائع    الثمن    دفع    على   يعترضوا    أن    منهم   البائع     دائني  ل   يحق   وإنما   

 . التجارة قانون من )٥٥( المادة نص إلى " استناداً المشترى
 بيع   وأن     العماني     التجارة      بقانون     الوارد       بالمعنى    متجر   هو   البيع    عقد   محل   ن إ  -

 بيعال    تاريخ     من   واحد     شهر  خالل    إشهاره   وجوب مع رسمي بعقد إال يتم ال المتجر

 بتسليم   الحكم    فإن    المذكور      قانون     من   ) ٥٣و ٥٢(   المادتان       عليه   نصت   ما   وهذا   

 .للقانون مخالفاً يكون ضده للمطعون المتجر
 عناصر   مجموعة    من   يتركب    أنه    أي    منقول    مال    هو   التجاري      المحل    أو    المتجر   -

 واالسم     والعمالء      الصناعية     الت  واآل     التجاري      واألثاث       البضائع     في   تتمثل   ةمنقول  

لبيانات       والعالمات       االتجار      وحق    اري  التج    االختراع      وبراءات        التجارية      وا

 المخصص    المكان     العناصر    هذه    في   يدخل    وال    والنماذج       والرسوم      والتراخيص     

  .الصناعة أو للتجارة
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 عــــالوقائ

 /ت / ١١  رقم    االبتدائية       الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل 
 األخير     بأن    فيها   يدعى    الطاعن     مواجهة     في   بتدائية   اال    البريمي     محكمة   أمام     م ٢٠٠٣/ أ 

 بدولة     الحبس    في   وجوده      مستغالً   بالبريمي     خاصته   التجاري      المحل    على   استولى  

 الحكم    يطلب   فهو   ولذلك     م ٢٠٠٢/ ١١/ ١٦  بتاريخ     وذلك     المتحدة     العربية     األمارات      

 بأن   دعى  وأ    ي التعد    واقعة     الطاعن     أنكر    ، بضائع من عليه يحتوى بما المحل برد بإلزامه

 صرار إ   وإزاء       عماني    ريال     مائة    قدره     شهري   براتب     ترزياً     معه   يعمل   ضده   المطعون   

 المذكور     التجاري      المحل    برد    الطاعن     بإلزام      المحكمة    قضت   أقواله      على   طرف    كل 

 موجودات      في   عجز   أي    تحميله    مع   عليه   االستيالء     عند   بحالته    ضده   للمطعون    فوراً   

 )١٥٠(   البالغة     الخبير    تعاب  أ   وبنصف    سوم بالر    وإلزامه       وغيرها     بضائع    من   المحل  
 م٢٠٠٤/ ٣/ ١٦  بتاريخ     قضت   عبري    استئناف    محكمة   أمام     الحكم    هذا    ستئناف اوب    رياالً   
 بهذا   الطاعن     يرض    لم و   ، القانونية      المصاريف      الطاعن     وتحميل    المستأنف     الحكم    بتأييد  

 دعت  وأو     م ٢٠٠٤/ ٣/ ٣١  بتاريخ     به   التقرير     تم   الذي     الماثل     بالطعن    عليه   فطعن   الحكم  

 بصفته   العليا    المحكمة    لدى    المحامي     . . . . . . . . . . . من   موقعة    التاريخ      بذات     بأسبابه    مذكرة   

 إعالن    تم   وقد    والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   وما    وكالته     سند  وأرفق      الطاعن     عن   وكيالً  

 فيه   خلص   برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       وأودع       يرد    ولم    الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون   

 أوضاعه     كافة    استوفى    قد   الطعن    يكون    وبذلك     موضوعاً    رفضه  و  شكالً الطعن قبول إلى

 .القانونية الشكلية
  المحكمة

 تطبيق   في   الخطأ    منهما   باألول      الطاعن     ينعى   سببين  على   يقوم    الطعن      إن    حيث 

 من   ٥٣و ٥٢و ٢٤  المواد      أحكام     فيه   المطعون     الحكم    تجاوز     عندما    وذلك     وتأويله       القانون    

 يحمل   ال   ضده   المطعون     أن    إذ    ٩٠/ ٥٥  رقم    لسلطاني  ا   بالمرسوم     الصادر      التجارة      قانون   

 المتجر    بشراء     له  أقر    كما   ، بالتجارة      العمل    الحكم    له  قرر    ذلك    ومع    العمانية     الجنسية  

 ،التجاري      السجل    في   قيده    دون     أي    للبيع   شهار إ   ودون      رسمي   عقد   دون     الدعوى      محل 
 أودع     لذي  وا    السابق     المالك     من   المذكور      المتجر    شراء    يدعى    ضده   المطعون     ن إ   حيث 

 ثمانية    مبلغ   دفع    وقد    البالد     خارج     إلبعاده      تمهيداً    المتحدة     العربية     األمارات        سجون   أحد  
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 حجزه   تم   أنه    إال    الزمان      من   ردحاً     ذلك    بعد   يديره     ظل   وأنه     الثمن    أصل   من   درهم     أالف   

 الفرصة    هذه    الطاعن     فاستغل   المتحدة     العربية     مارات    اإل    دولة     سجون   بأحد    أيضاً    هو 

 .المذكور متجرال على واستولى
لمادة      لنص   وفقاً    نه إ   وحيث    واستثمار    ةجنبي األ    الحرف     قانون     من   األولى      ا

 أي   على   جرم ي (   فإنه    ١٩٧٤/ ٤  رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      جنبي األ    سمال أ الر  

 شرعية   شخصية  أو    طبيعياً   شخصا  أكان     سواء    العمانيين     المواطنين      غير   من   واحد   

 سلطنة  داخل     عمانية    شركة   رأسمال     مصلحة   كتساب  ا   أو    تجارة     أو    حرفة    أية    مزاولة    

 ).القانون هذا في عليه مشروط هو ما حسب إال عمان
 من   المحكمة    بواسطة    أثارته      يمكن   أي    العام     بالنظام     يتعلق   النص    هذا    ن إ   وحيث  

 فإنه    العليا    المحكمة    أمام     ولو    حتى   الدعوى      مراحل     من   مرحلة    أية    في   نفسها   تلقاء  

 مع   حتى   نفسها   تلقاء    من   إثارته      درجة     وثاني     ل أو    محكمتي   من   أي    على   يتعين   كان  

 مطلوباً    ليس   أنه    من   الرغم     على   أمامها     المتجر    ذلك    في   صفته  أثبات     في   الطاعن     فشل 

 البائع     طرفيه    يحكم   العقد    أن    إذ    له  االستجابة     مطلوباً    ليس   بل   الدفع     هذا    ثارة   إ   منه 

 أن   منهم   ائع الب    لدائني     يحق   وإنما     البيع    صحة  بعدم    الدفع     للغير   وليس    والمشترى    

 )٥٥(   المادة      نص   إلى    "   استناداً     المشترى     يد   في   وهو    للبائع    الثمن    دفع    على   يعترضوا  
 ".التجارة قانون من

 بيعه   عرض    قد   المذكور      للمتجر   السابق     المالك     أن    األوراق        من   ثابت      إنه    وحيث  

 من   سدد   قد   ضده   المطعون     وأن     إماراتي       درهم     ألف    ) ٢٥(   بمبلغ   ضده   المطعون     على 

 أنه    إذ    البائع     على   يستحقها   كان    التي    ة األجر     تمثل   إماراتي       درهم     أالف     ) ٨(   لغالمب    هذا  

 البيع    فإن    الثمن    باقي    سداد    طريقة    على   اتفقاً    وقد    المحل    بذلك    خياطاً    معه   يعمل   كان  

 تمتعه   لعدم    أخرى     حرفة    أية    أو    التجارة      مهنة   مزاولة      حق   يملك   ال   لمن   تم   قد   يكون  

 لنص   انتهاكاً     يعد   مما   باكستاني     وهو    األم     بلده    جنسية   على   واستقراره       العمانية     بالجنسية  

 كان   ثم   ومن    جنبي األ    الرأسمال      واستثمار     جنبية األ    الحرف     قانون     من   األولى      المادة    

 .البيع هذا ببطالن الحكم يتعين
 بالمعنى    متجر   هو   البيع    عقد   محل   ن إ   أيضا    األوراق        من   الثابت     ن إ   وحيث  

 وجوب    مع   رسمي   بعقد   إال    يتم   ال   المتجر    بيع   وأن     العماني     التجارة      بقانون     الوارد     
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 من   ) ٥٣و٥٢( المادتان عليه نصت ما وهذا البيع تاريخ من واحد شهر خالل إشهاره

 .للقانون مخالفاً يكون ضده للمطعون المتجر بتسليم الحكم فإن المذكور قانون
 والفساد     التسبيب    في   بالقصور     القول     على   يقوم    الثاني     بالسبب    عيالن    ن إ   وحيث  

 المحل    في   ضده   المطعون     حقية أب   فيه   المطعون     الحكم    قضى   عندما    وذلك     الستدالل   ا   في 

 لرفع    كرسم   رياالً     ثالثون     وقدره      مبلغ   تحصيل   تم   وأنه     كما   ، دليل    دون المذكور التجاري

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٧٣(   للمادة     وفقاً    قانوناً     المقرر     أن    حين   في   الدعوى    

 .الدعوى مةقي من %٢ هو الرسم أن والتجارية
 على   ليس   كان    وأن     أنه    ذلك    طالقه  إ   على   سديداً    ليس   السبب    بهذا    يالنع    ن إ   وحيث  

 يتعين   أنه    إال    للدعوى     الخصوم    إليه ذهب الذي بالتكييف تأخذ أن في واجب أي المحكمة

 ذهب    وإذ     بالقانون      وربطها     للوقائع     الصحيح    الفهم    تتوخى    أن    الدعوى      تكييف   عنه   عليها 

 الغير    مال    على   واستيالء     تعدى    دعوى     بأنها    الدعوى      تكييف   لى إ   فيه   المطعون     الحكم  

 القانونية      الشروط      إلى    النظر    دون     ضده   للمطعون    التجاري      المحل    تسليم   قرر    ثم   ومن  

 أن   القانون      يقتضى   والذي      البيع    ومنها    المحل    هذا    على   ترد    التي    بالتصرفات      تتعلق   التي  

 المطعون  (   المشترى     يف   فر تتو   أن    ودون      ، التجاري      السجل    في   مشهر   رسمي   بعقد   يتم 

 الرأسمال     واستثمار     جنبية األ    الحرف     قانون     اقتضاها     التي    القانونية      الشروط      ) ضده 

 بذلك    للقيام    ترخيص    على   يحصل   ولم    العمانية     الجنسية    يحمل   ال   المذكور      أن    إذ    جنبي األ  

 .السليم القانوني الطريق تنكب قد يكون فإنه القانون ذات إلى مستنداً
 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٧٣(   المادة      لنص   وفقاً    قانوناً     المقرر     ن إ   حيث و 

 الدعوى     على   يقدر    الرسم    أن    ـ  الطاعن     إليه    شار أ   الذي     النص    نفس   وهو    ـ  والتجارية     

 ثالثة    أقصى    وحد    رياالً     ثالثون     قدره     أدنى     بحد   الدعوى      قيمة   من   % ٢  بنسبة   التجارية    

 لتزمت  أ   قد   تكون    فإنها    وى للدع    كرسم   رياالً     ) ٣٠(   المحكمة    قررت     وإذ     ، ريال     أالف   

 .قانوناً للمقرر وفقاً الدعوى في للرسم األدنى بالحد
 المحل    أو    المتجر    أن    ة التجار     قانون     من   ) ٣٧(   المادة      نص   مفاد    ن إ   حيث و 

 في   تتمثل   ةمنقول    عناصر   مجموعة    من   يتركب    أنه    أي    منقول    مال    هو   التجاري    

 االتجار     وحق    التجاري      االسم  و   والعمالء      الصناعية     الت  واآل     التجاري      واألثاث       البضائع   

 وال   والنماذج       والرسوم      والتراخيص       االختراع       وبراءات        التجارية      والبيانات       والعالمات     

 للثابت    وفقاً    وأنه     الصناعة     أو    للتجارة     المخصص    المكان     العناصر    هذه    في   يدخل  
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 البيع    تكييف   يمكن   فإنه    الديكور      مجال    في   يعمل   كان    الدعوى      محل   المتجر    أن    باألوراق      

 الموجودة      البضائع     وهي    البضائع     من   كمية   على   بيع   أنه    على   الطرفين     بين   تم   الذي   

 .المتجر ذلك داخل
 مناص   ال   فإنه    والوقائع       القانون      وصحيح   يتفق   ال   فيه   المطعون     الحكم    ن إ   وحيث  

 .نقضه من كذلك واألمر
 )٢٦٠(   المادة      لنص   الً اإعم    فإنه    فيه   للفصل   صالح   الدعوى      موضوع    ن إ   وحيث  

 الموضوع    وفي    شكالً  الطعن    بقبول    تقضي   والتجارية       المدنية     اءات    اإلجر     قانون     من 

 الطاعن     بإلزام      م ٢٠٠٣/ ٣٠  رقم    االستئناف     موضوع    في   جديد    حكم   وإصدار      بنقضه 

 .ضده للمطعون التجاري بالمحل الموجودة البضائع كافة بتسليم
 األسباب فلهذه

 فيه   المطعون     الحكم    نقض و   وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 البضائع     كافة    بتسليم   الطاعن     بإلزام      م ٢٠٠٣/ ٣٠  رقم    االستئناف     لموضوع    ي والتصد   

 بينهما   مناصفة   بالمصاريف      الطرفين     وإلزام       ضده   للمطعون    التجاري      بالمحل    الموجودة     

 .للطاعن الكفالة ورد
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 م١٦/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لع    عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  لوي ا لعليا    ا    ا

 علي   صالح   محمد   ـ  النور     حسن   صطفىم : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

  .الغفار عبد الرحمن عبد محمد ـ علي القرشي دريسإ ـ سيد
 م١٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٧ رقم قرار

)٣٤( 
  )مدنية دعوى ـ حجية ( جزائي حكم
 عن   رصيد   بدون     شيكات   بإصدار     لمتعلقة ا   العمومية     الدعوى      في   الحكم    يتوقف   -

 فإن   الطرفين     بين   المبرم   البيع عقد بطالن أو صحة مسألة في البث على نية سوء

 بين   المبرم     البيع    عقد   بطالن    وقرر     المدنية     المسألة     في   نظر   الذي     الجزائي      الحكم  

 نص   إلى    استناداً     القانون      بموجب    مختصة   محكمة   عن   صادراً     يكون    الطرفين   

 للبت   الجزائية      المحكمة    تصدي    ألن    الجزائية      اإلجراءات         قانون     من   ) ١٥١(   المادة    

 ويكون    العمومية     الدعوى      لفصل   الزم     البيع    عقد   بطالن    من   المتهم    به   تمسك   فيما 

 العام    النظام     من   الحجية    وهذه     المدنية     المحاكم     أمام     المقضي    األمر     حجية   لقضائه  

 بمخالفة    مشوباً    كذل    من   خالف    إلى    ذهب    الذي     فيه   المطعون     الحكم    يجعل   مما 

 يوجب    الذي     األمر     سديداً    ذكر    بما   عليه   النعي    ويضحي    تطبيقه   في   والخطأ     القانون    

 .نقضه
 ـــــعالوقائ

 عليها   نبنى أ   التي    والوثائق       فيه   المطعون     الحكم    من   يتضح   حسبما   الوقائع      تتلخص 

 م٢٠٠٣/ ٥/ ١٣  بتاريخ     ٢٠٠٣/ ٩٤  رقم    الدعوى      ابتداء      أقامت     ضدها   المطعون     أن    في 
 نوع   من   هتريل     رأس     للطاعنة    باعت    أنها    عارضة    ةبصالل    االبتدائية       لمحكمة ا   أمام   

 مقطورة    مع   ١٩٨٦  طراز     الصنع    ألمانية     اللون     زرقاء      ج / ٥٨٧٣  رقم    تحمل   مرسيدس  

 مبلغ   نظير   وذلك     ١٩٨٨  طراز     والصنع     واللون      النوع     نفس   من   ج / ٥٦٠٦  رقم    تحمل 

 وقع    وعليه    والقبول      فحصوال     المعاينة     بعد   فيه   شيكات   تحرير    تم   ريال     ألف    عشر   خمسة 

 رصيد   بدون     الشيكات     أن    تبين   أنه    إال    المشترية     من   المبيع    واستالم     البيع    عقد   إبرام    

 االبتدائية       الجزائية      المحكمة    وقضت    الجزائي      القضاء     على   الشيكات     محرر    فأحيل  

 م٩٩/ ق / ٣٦٣  رقم    حكمها   بموجب    رصيد   بدون     شيكات   بإصدار     بإدانته      ظفار    بمنطقة 
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 براءة     وإعالن      الحكم    ذلك    بإلغاء     حكمت   االستئناف     محكمة   لكن   م ١٩٩٩/ ١١/ ٣  بتاريخ   

 هذا   في   الطعن    فتم   إليه    المسند    الجرم     من   ) الطاعنة     المؤسسة    مالك  (   الشيكات     محرر  

 الطعن    جواز     بعدم    ٢٠٠١/ ٢٨  رقم    حكمها   في   قضت   التي    العليا    المحكمة    أمام     الحكم  

 ١٩٨٤  لسنة   ٢٥  رقم    ني السلطا    المرسوم     ألحكام     خاضعاً   كان    فيه   المطعون     الحكم    ألن  

 المحكمة    هذه    أمام     النقض    بطريق    األحكام      في   الطعن    يجز   لم   والذي      ظله    في   الصادر    

 في   يبث   لم   الجزائي      القضاء     أن    ) ضدها   المطعون   (   المدعية     اعتبرت     عليه   وبناء   

 في   التجارة      قانون     يحكمها   التي    بالتزاماتهما       طرفيه    وفاء     مدى    وفي    العقد    موضوع  

 بإلزام     األساس     هذا    على   الحكم    وطلبت    والمشتري      البائع     ت بالتزاما      الخاصة    مواده    

 أتعاب    عن   ريال     ألف    مع   المبيع    ثمن   ريال     ألف    عشر   خمسة   مبلغ   لها   تؤدي     بأن الطاعنة

 الخصومة     بها   مرت    التي    التقاضي    درجات      كافة    عن   والرسوم      والمصروفات        المحاماة    

 الطاعنة     بإلزام      ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٤  بجلسة   درجة     أول     محكمة   قضت و   ، الجزائي      القضاء     أمام   

 وتحميلها    عماني    ريال     ألف    عشر   خمسة   قدره     مبلغا   ضدها   للمطعون    تؤدي     بأن  

 الحكم    هذا    عليها   المحكوم     استأنفت  و   ،   طلبات    من   ذلك    عن   زاد     ما   ورفض     بالمصاريف    

 الصادر     م ٢٠٠٣/ ٤٢  رقم    حكمها   بموجب    قضت   التي    ةبصالل    االستئناف     محكمة   أمام   

ييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٤/ ١/ ٤  في  لحكم    وتأ  ا

 فطعنت   الطاعنة     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يلق   لم و   ، بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام       المستأنف   

 م٢٠٠٤/ ٢/ ٩  في   به   التقرير     تم   الذي     الماثل     بالطعن    العليا    المحكمة    أمام     بالنقض    فيه 
 محامي ال    من   موقعة    الطعن    بأسباب    مذكرة     أودعت      التاريخ      وبذات      المحكمة    سر  بأمانة   

 الرسوم    وسداد     الوكالة      يفيد   ما   وقدم     الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته   الطيب    جابر    ناصر 

 عقبت   بمذكرة     عليها   ردت     التي    ضدها   المطعون     إلى    الطعن    صحيفة  إعالن    وتم والكفالة

عنة     عليها  لطا ن     عليها   عقبت   ثم   ا لمطعو ها   ا مرت   و   ، ضد لمحكمة    أ يخ     ا ر  بتا

 أن   على   الطعن    في   الفصل    لحين   مؤقتاً    فيه   المطعون     الحكم    تنفيذ   بوقف    ٢٠٠٤/ ٢/ ١٨

 .مصرفياً ضماناً به تقدم أن أو المحكمة سر أمانة في به المحكوم المبلغ الطاعنة تودع
 تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     تنعى و   هذا،   

 لسابق    الدعوى      نظر جواز بعدم الموضوع محكمة لدى تمسكت إنها القول من سند على

 ببطالن   قضى   الذي     ٢٠٠٠/ ٢٤٤  رقم    االستئنافي     الجزائي      الحكم    بمقتضى   فيها   الفصل  

 الحكم    بأن    منها   قوالً    الدفع     هذا    رفضت    المحكمة    أن    إال    الحال     دعوى     سند  البيع    عقد 
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 والئياً     اختصاصاً    الجزائية      المحكمة    بها   تختص   ال   مسألة    في   صدر   إليه    المشار     الجزائي    

 في   القضاء     الجزائية      المحكمة    تخول    الجزاء      قانون     من   ٥٨و ٥٧و ٥٦  المواد      أن    حين   في 

 الذكر     سالف   الجزائي      الحكم    في   توفرت     وقد    العمومية     للدعوى     التابعة     المدنية   االلزامات

 واتحاد     الخصوم     اتحاد     وهي    أخرى     مرة    الدعوى      نظر   لمنع   القانون    حددها التي الشروط

 انتهى    حتى   الجزائي      ريق الط    اختارت      متى   ضدها   المطعون     وأن     السبب    واتحاد      المحل  

 الذي    المبلغ    بذات     والمطالبة      النزاع      ذات     إلثارة      ثانية    مرة    العودة      لها   يجوز    فال   التقاضي  

 كان   ولما    المستند    نفس   إلى    استناداً     الجزائية      القضاء     أمام     الطاعنة     به   خاصمت   أن    سبق

 بدون    الشيكات     قضية   في   للبت   الزماً     البيع    عقد   بطالن    أو    صحة  مسألة    في   الفصل  

 يكون   الشأن     هذا    في   بت   الذي     الجزائي      الحكم    فإن    المبيع    ثمن   في   المحررة      صيدر 

 أمام    به   المقضي    األمر     حجية   بالتالي     لقضائها    ويكون     مختصة   محكمة   عن   صادراً   

 البيع    عقد   على   اطلعت    الجزائية      االستئناف     محكمة   إن    إلى    باإلضافة     المدنية     المحاكم   

لبيع    إلتمام     أساسي   ط كشر   الفحص    شرط   وجود     لها   وتبين    الدعوى      سند  وطلبت    ا

 برفض    والقضاء      للموضوع    والتصدي      فيه   المطعون     الحكم    نقض   الختام     في   الطاعنة   

 وكيلها    أودعها      دفاع     بمذكرة     ضدها   المطعون     ردت     وقد    ، فيها   الفصل    لسابق    الدعوى    

 ٢٠٠٠/ ٢٤٤  رقم    في   االستئنافي     الجزائي      الحكم    اكتساب     شروط    أن    تضمنت   القانوني    

لمقضي    األمر     حجية  لمحكمة    ألن    تتوفر    لم   به   ا لتي    ا  عن   خرجت    قد   أصدرته     ا

 والئياً     اختصاصاً    بها   تختص   ال   مدنية    مسألة    في   فصلت   إذ    واليتها     وانتفت     اختصاصها  

 لم   إليه    المشار     الجزائي      الحكم    وأن     قطعياً   يصبح   لم   فيه   المطعون     االستئنافي     الحكم    وأن   

 التهمة    من   براءته      قرر    وقد    ةالمدني     بالمسؤولية      ببراءته      المحكوم     المتهم    التزام      ينف 

 إال   تثبت   ال   الحجية    أن    حين   في   المبيع   حالة إلى منطوقة في التعرض دون إليه المنسوبة

 وهي    شروط    ثالثة    بتوفر    إال    به   المدعى     الحق    في   تقوم    وال    أسبابه    دون     الحكم    لمنطوق  

 في   يثبت   لم   الذي     األمر     السبب    واتحاد      الموضوع     أي    المحل    واتحاد      الخصوم     اتحاد   

  مدعية    ضدها   المطعون     وكانت     متهماً   الطاعنة     المؤسسة   صاحب كان إذ الحال وضوعم

 بتسليط   المطالبة     الجزائية      الدعوى      أقيمت    فقد   الموضوع     خصوص    وفي    المدني     بالحق  

 قيمة   بدفع    مدنياً    وبإلزامه       المتهم    على   الجزاء      قانون     من   ٢٩٠  المادة      في   المقررة      العقوبة

 لقانون    طبقاً   الطرفين     بين   المبرم     البيع    عقد   تنفيذ   إلى ثلةالما الدعوى ترمي فيما الشيكات

رة     لتجا لسبب    يختلف   كما   ا لمصدر     ألن    ا نوني      ا لقا لجنحة    لتسبيب   ا لقضية    في   ا  ا
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 أن   حين   في   جزاء     ٢٩٠  المادة      وفق    رصيد   بدون     شيكات   إصدار     هو   ٢٠٠٠/ ٢٤٤

 والمشتري     البائع     التزامات       تطبيق   هو   الماثلة     التجارية      الدعوى      في   القانوني      المصدر   

 في   ليس   المقضي    األمر     حجية   في   والعبرة      التجارة      قانون     من   ١٢٧و ١٠٨  للمادتين     طبقاً 

 المطعون    وانتهت     الطلبات     هذه    في   المحكمة    به   فصلت   فيما   وإنها     ذاتها     الخصوم     طلبات  

 مذكرة    على   الطاعنة     عقبت ،و  موضوعاً    الطعن    برفض    الحكم    طلب   إلى    بذلك    ضدها 

 لدى   العام     االدعاء       أودع    و   ، الطعن    بصحيفة   جاء    ما   على   مصممة   ضدها   المطعون     دفاع   

 الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً  الطعن    قبول   فيها طلب بالرأي مذكرة العليا المحكمة

 .تطبيقه في والخطأ القانون لمخالفة فيه المطعون
 ةـــالمحكم

 المحكمة    لدى    مقبول    محام    من   قانوناً     المحدد     الميعاد     في   الطعن    رفع    تم     إنه    حيث 

 قرره    ما   وفق    والكفالة      الرسم    وسدد    ذلك    له  يجيز   خاص    وكالة     سند  بموجب    لياالع  

 .شكالً قبول فتعين القانون
 الحكم    هذا    بصدر    تفصيالً   إيراده       سلف  حسبما   مجمله   في  يتمثل النعي  إن وحيث

 البت    لسابق    الدعوى      نظر   جواز     بعدم    الموضوع     محكمة   لدى    تمسكت   الطاعنة     أن    في 

 البيع    عقد   ببطالن    قضى   الذي     ٢٤٤/٢٠٠٠ رقم االستئنافي ائيالجز الحكم بموجب فيها

 الجزائي      الحكم    أن    على   بناء    الدفع     هذا    رفضت    المحكمة    إن    إال    الحالية     الدعوى      سند

 .والئياً اختصاصاً الجزائية المحكمة بها تختص ال مسألة في صدر إليه المشار
 تضح أ   ٢٠٠٠/ ٢٤٤  رقم    االستئنافي     الجزائي      الحكم    على   طالع  باإل      إنه    وحيث  

 رصيد   بدون     شيكات   إصدار     أجل    من   الطاعنة     المؤسسة    صاحب   تتبع   شأن في صدر أنه

 الطرفين     بين   المبرم     البيع    عقد   إلى    المؤسسة    صاحب   المدني     بالحق    المدعي     طالب    وقد  

 المبيع    أن    العقد    تحرير    بعد   تضح أ   بأنه    الطاعنة     المؤسسة    صاحب   المتهم    تمسك   فيما 

 .جدوى بدون ولكن شيكاته برد يطالب هجعل مما لالستعمال صالح غير
 سند  إليه    المشار     البيع    عقد   على   طالعها  إب   الجزائية      للمحكمة   تضح أ     إنه    وحيث  

 صاحب   أي    ـ  المستأنف     إليه    ذهب    لما   مطابقة    بنوده     أن    الحال     قضية   موضوع    الدعوى    

 البيع    أن    " واستخلصت  "   المبيع    فحص   وضرورة      القيمة    حيث   من   ـ  الطاعنة     المؤسسة  

 الفحص    وأن     البيع    محل   المركبة     صالحية   عدم    أثبت    الفحص    ألن    يتم   لم   ورة  الص    بهذه  

 في   لالستمرار     المستأنف     على   التزام      هناك    وليس    …البيع    لوقوع     ضروري     شرط 
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 األولى      اللحظات     في   باطالً    وقع    بيع   لعقد   وفاء     هي   التي    الشيكات     قيمة   وتغطية    السداد    

 تنتفي   وبذلك     باطل    فهو   لباط    على   قام    وما    السيارة      فحص   بعد   عليه   االتفاق      من 

 ."الجزائية المستأنف مسؤولية
 المحكمة    طرف    من   البيع    بعقد   المتعلقة    المدنية     المسألة     في   الفصل    إن    وحيث  

ئية     لجزا ليهـا    أسندته    ما   ضمن  يندرج     ا دة      اختصاص     من   إ لما  قانون    من   ١٥١  ا

 ةالعمومي     الدعوى      تنظر   التي    المحكمة    تختص   ( (   أن    اقتضت    إذ    الجزائية      اإلجراءات       
 على   القانون      ينص   لم   ما   فيها،    الحكم    عليها   يتوقف    التي    المسائل     جميع   في   بالفصل  

 .))ذلك خالف
 رصيد   بدون     شيكات   بإصدار     المتعلقة    العمومية     الدعوى      في   الحكم      إن    وحيث  

 بين   المبرم     البيع    عقد   بطالن    أو    صحة  مسألة    في   البت    على   يتوقف    نية   سوء   عن 

 المسألة     في   النظر    تعاطى    لما   الذكر     سالف   افي االستئن    الجزائي      الحكم    فإن    الطرفين   

 مختصة   محكمة   عن   صادراً     يكون    الطرفين     بين   المبرم     البيع    عقد   بطالن    وقرر     المدنية   

 المشار    الجزائية      اإلجراءات         قانون     من   ١٥١  المادة      نص   إلى    استناداً     القانون      بموجب  

 البيع    عقد   ن بطال   من   المتهم    به   تمسك   فيما   للبت   الجزائية      المحكمة    تصدي    ألن    إليها  

 المحاكم     أمام     المقضي    األمر     حجية   لقضائها    ويكون     العمومية     الدعوى      لفصل   الزم   

 إلى    ذهب    الذي     فيه   المطعون     الحكم    يجعل   مما   العام     النظام     من   الحجية    وهذه     المدنية   

 بما   عليه   النعي    ويضحي    تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    مشوباً    ذلك    من   خالف  

 .نقضه وجبي الذي األمر سديداً ذكر
 من   حائز    هو   عمن   يقيناً   التعرف     الدعوى      في   الحكم    نطاق    في   يتعين     إنه    وحيث  

 التعاقد     قبل   عليه   كانت    ما   إلى    الحالة     إلرجاع      االقتضاء      عند   توصالً   للمبيع   الطرفين   

 اختصاص    ضمن  يندرج     مما   التحري     من   مزيداً     تستوجب    واقعية     مسألة    يشكل   ما   وهو  

 لذلك    فوجب    للموضوع    العليا    المحكمة    تصدي    ون  د   بالتالي     ويحول     الموضوع     محكمة 

 جديد    من   فيها   لتحكم   فيه   المطعون     الحكم    أصدرت     التي    المحكمة    إلى    الدعوى      إحالة   

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦٠ المادة عليه نصت ما وفق مغايرة بهيئة
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 األسباب فلهذه
ل    نقض و   وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت   فيه   المطعون     حكما

 وإلزام      مغايرة     بهيئة   جديد    من   فيها   لتحكم   أصدرته     التي    المحكمة    إلى    الدعوى      وإحالة    

 .للطاعنة الكفالة ورد بالمصاريف ضدها المطعون
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 م٢٣/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 لفضيلة ا   أصحاب    من   كل   عضوية  و   الكعبي    محمد   بن   عبداهللا   / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 عبد   محمد   ـ  المنا    ميرغني    عمر   ـ  علي   القرشي    دريس   إ   ـ  علي   صالح   محمد   : القضاة   

  .الغفار عبد الرحمن
 م٢٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٨ رقم قرار

)٣٥( 
   )مشتمالت ـ البيع إعالن ( تنفيذ ـ ) سلطة ـ تجاري سجل ـ فندق ( بيع
 عقد   عن   منفصل   أمر    ألنه    للفندق    تبعاً   بالبيع    ويله  حت   يجوز    ال   التجاري      السجل    ن إ  -

 الصادر     للحكم   وفقاً    التنفيذ    بإجراءات        ملزم    التنفيذ    قاضي   أن    وبما    الفندق     البيع  

 جديد    أمر    التنفيذ    في   السجل    إثارة      فإن    التجاري      السجل    يشمل   ال   الحكم    أن    وبما  

 .التنفيذ إجراءات عن ومنفصل
 االسم    ن وأ    بذاتها     قائمة    منفصلة   اعتبارية      شخصية  لها   سجله م   شركة   الفندق    -

 اإلعالن     يشملها   ولم    للبيع   المعروضات      ضمن  يكونا    لم   التجاري      والسجل     التجاري    

 في   يدخل    فال   السجل    يشمل   ولم    والمباني      األرض      شمل  البيع  و   بالنشر    الصادر    

  . البيع
 الوقائـــــع

 رقم    الدعوى      في   لهم   حكم   أن    وبعد    الطاعنين     أن    في   الطعن    هذا    وقائع     تتلخص 

 تاريخ     من   % ٦  بواقع     الفوائد      مع   عماني    ريال     ألف    أربعين   و   أربعمائة      بمبلغ   ٩٩/ ١٥

 تنفيذ   سبيل  في   . الحكم    ذلك    تنفيذ   في   شرعوا    المصاريف      مع   السداد      وحتى    ١٩٩٩/ ٢/ ٣

 بوالية     الكائنة     شمال   حلة   بالمربع     ٠٧١/ ٠١/ ٠١٦/ ٢٥/ ١  رقم    القطعة    على   الحكم  

 .مباني    من   عليها   وما    السمك سوق من بالقرب مربع متر ٣٣٥٦ مساحتها البالغ مطرح
 النهضة    فندق    عليها   ومقام     الرئيسي     الشارع      على   قابوس     السلطان     ميناء    من   تقرب    وهي  

 كل   حجز   تم   كما   وسطح   تجارية     محالت    وبه    والروف       طوابق     ثالثة    من   المكون   

 المشار    العقار     بيع   إجراءات        اكتملت    أن    وبعد    ، للحكم   وفاءاً      ضدهم   المطعون     ممتلكات  

 وشروط    ومساحته     وموقعه     العقار     وصف   على   علن وأ    بالصحف    البيع    إعالن     تم   إليه  

 بتاريخ     بالمحكمة    اإلعالنات       ولوحة     العقار     موقع    في   اإلعالن      وتم    األساسي    والثمن     البيع  

ن      ٢٠٠٢/ ٤/ ٣٠ لمكا با د     و لمحد ء      ا لبيع    إلجرا لمحكمة    بمقر   ا ير     ا لخو  تقدم   با
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 األرض     للقطعة   للشراء     لعرض    األخر     الطاعن     أخيه    عن   مفوضاً   . . . . . . . . . . . الطاعن   

 واحد     وستمائة    ألف    أربعمائة      بمبلغ   فضاء    وأرض      مباني    من عليها وما التجارية السكنية

 ذلك    وكان     المديونية      من   المبلغ    هذا    يخصم   أن    على   بيسة   وسبعمائة    رياالً     وعشرين   

 وأمرت     بذلك    المحكمة    وحكمت    العطاء   عليه رسا غيره يتقدم لم ولما إليه المشار بتاريخ

 وبتاريخ      ذلك    قبل   كان    وقد    ، آنفاً    المذكور      وبالمبلغ     للطاعنين    ر العقا    بتسليم   الحائز     المدين   

 من   المبلغ    خصم   وطلبا    الشراء      عن   موافقتهما     أبديا     وفيه    خطاباً    أرسال    قد   ٢٠٠٢/ ٤/ ٢٧

 أثاث    مشتمالته    وكافة     . . . . . . . . . . . التجاري      النشاط     على   البيع    يشمل   أن    شريط   المديونية    

 ذلك    من   الطرفين     بين   النزاع      دأ ب   وقد    ، التجارية      ةوالسمع     تجاري     وسجل   ومعدات    

 التنفيذ    إجراءات        من   ٢٠٠٢/ ٧/ ٢٣  بتاريخ     التنفيذ    محكمة   بدأت     السجل    حول    التاريخ    

 أن   إال    الطاعنين     أسم   إلى    الورثة      اسم   من   التجاري      السجل    نقل   إجراءات        في   وشرعت  

 ذلك    في   الطعن    جواز     عدم    رأت     ٢٠٠٢/ ٢٦  رقم    االستئناف     في   االستئناف     محكمة 

 بقبول   ٢٠٠٣/ ١٠  رقم    حكمها   في   حكمت   التي    العليا    للمحكمة   األمر     رفع    ثم   ومن   القرار

 أصدرته     التي    المحكمة    إلى    الدعوى      وأحالت      فيه   المطعون     الحكم    ونقضت    شكالً  الطعن  

 .الكفالة ورد بالمصروفات ضدهم المطعون وإلزام مغايرة بهيئة جديد من فيه للحكم
 بقبول   وحكمت    ٢٠٠٤/ ١/ ١٤  بتاريخ     مغايرة     بهيئة   االستئناف     محكمة   انعقدت   

 التنفيذ    قاضي   من   الصادر      فيه   المطعون     القرار      بإلغاء     الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف   

 درجتي     على   بالمصاريف      ضدهم   المطعون     وإلزام       التجاري      السجل    بنقل   والقاضي   

 .الطعن هذا إلينا جاء ثم ومن ،التقاضي
 المحكمة

 بتاريخ     المحكمة    هذه    سر  بأمانة     بأسبابه      الطعن    صحيفة  أودع      الطاعن     إن    حيث  

 عن   كيالً و   بصفته   . . . . العليا    المحكمة    لدى    مقبول    محام    من   موقعة    ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٣

 المطعون    وأعلنت     والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   وما    عنه   وكالته     سند  وقدم     الطاعنين   

 .عليها وردوا الطعن بصحيفة ضدهم
 وأفاد     قانون  ال    تطبيق   في   والخطأ     البطالن     هما   سببين  على   أقيم    الطعن    ن إ   وحيث  

 التجاري     السجل    لشراء     مشروط     بقبول    وتقدموا      المبيع    شراء    قبلوا    الطاعنين     بأن  

 قاضي   إرادة       وأن     ) المبيع  (   الفندق     على   حصر   السجل    إي    وأنه     بيعه   جواز     وأودعوا      

 السجل    أي    وأنه     عنه   منفصالً   وليس    المبيع    يتبع   السجل    أي    وأنه     البائع     إرادة       هي   التنفيذ  
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 قد   فيه   المطعون     الحكم    وأن     ضدهم   المطعون     لمورث     مملوكة    أخرى     إعماالً     يشمل   ال 

 الحكم    إلغاء     وطلب    صحيحاً  كان    التنفيذ    قاضي   به   قام    ما   وأن     الواقع      في   الخطأ    شابه 

 اسم   لتجهيلها   الصحيفة    ببطالن    طلب   فقد   ضدهم   المطعون     محامي    أما    فيه   المطعون   

 لها   توصيه   شركة   هو   . . . . . . . بأن    وأضاف     فيها   والدائرة        الحكم    أصدرت     التي    المحكمة  

 للبيع   الشركة     تعرض    ولم    ضدهم   المطعون     مورث     يملكها   وال    االعتبارية       شخصيتها

 البيع    إعالن     وفق    التجارية        السكنية    األرض      هو   للبيع   عرض    والذي      سجلها  ينقل   فكيف 

 .البيع اتباع وحكم
لعام     االدعاء       ن إ   وحيث   يه     أبدى     ا  في   وبرفضه     شكالً  بقبوله   الطعن    في   رأ

 .الموضوع
 في   أنه    وحيث    شكالً  مقبول    فهو   القانونية      أوضاعه     استوفى    الطعن    ن إ   حيث و 

 أمر    أنه    أم    الطاعنين     إلى    تحويله     يتم   وهل    التجاري      السجل    حول    كله    يدور     الموضوع   

 .منفصلة معادلة ويعامل به له صلة وال الفندق بيع عقد عن منفصل
 بيعه   لنالمع    المبيع    بأن    يوضح   ٢٠٠٢/ ٢/ ١٣  في   الصادر      البيع    إعالن     ن إ   وحيث

 من   عليها   وما    التجارية      السكنية    األرض      قطعة   هو   التنفيذ    محكمة   بأمر    العلني    بالمزاد    

 المطلوب    والسعر     مباني    من   بأنها    ووضح    بمطرح    مربع    متر   ٣٥٣٦  ومساحتها     مبان  

 في   الطاعنين     لسان    على   ورد     الذي     التجاري      السجل    إلى    إشارة     أي    العرض     يشمل   ولم  

 هذا   يكون    وهنا    أكثر    أو    لهذين    البيع    إعالن     عدب   أي    ٢٠٠٢/ ٤/ ٢٧  المؤرخ      مذكرتهم   

 عليه   يوافقوا      لم   الذين     ضدهم   المطعون     من   القبول     نجد   لم   الطاعنين     من   لرغبة    الطلب  

 أصدرت    التي    المحكمة    ذكر    لعدم    الطعن    صحيفة  إبطال     أما    . لذلك    مناهضهم    بدليل  

 .عنالط بمحضر المستندات ضمن أرفقت فيه المطعون الحكم صورة أن فيكفي الحكم
 منفصل   أمر    ألنه    للفندق    تبعاً   بالبيع    ويله  خت   يجوز    ال   التجاري      السجل    ن إ   وحيث  

 للحكم   وفقاً    التنفيذ    بإجراءات        ملزم    التنفيذ    قاضي   أن    وبما    الفندق     البيع    عقد   عن 

 أمر    التنفيذ    في   السجل    إثارة      فإن    التجاري      السجل    يشمل   ال   الحكم    أن    وبما    الصادر    

 .التنفيذ إجراءات عن ومنفصل جديد
لبيع    شروط    ن إ   وحيث    قدمه    الذي     العرض     بعد   المحكمة    قبل   من   تغير   لم   ا

 منفصلة   اعتبارية      شخصية  لها   سجله   شركة   الفندق     أن    وحيث    السجل    لتحويل    الطاعنان    
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 المعروضات     ضمن  يكونا    لم   التجاري      والسجل     التجاري      االسم    أن    وبما    بذاتها     قائمة  

 ،بالنشر الصادر اإلعالن يشملها ولم للبيع
 السجل    كان    لو   إذ    السجل    يشمل   ولم    والمباني      األرض      شمل  البيع    ن إ   وحيث   

 .اإلعالن في صراحة ذلك لذكر للبيع المعروض ضمن
 بأن   القائم     بالنزاع      لهما   عالقة    ال   التجاري      والسجل     التجاري      النشاط     ن إ   وحيث  

 .القانون صحيح صادف قد فيه المطعون الحكم
 األسباب فلهذه

 ينالطاعن     وتحميل    موضوعاً    ورفضه     الًشك  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمـت 

 .الكفالة ومصادرة المصاريف
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 م٢٣/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 القرشي    إدريس      ـ  ور الن    حسن   مصطفى   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و 

 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ االمن ميرغني عمر ـ ليع
  م٢٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٩ رقم قرار

)٣٦( 
  )مباشر ضرر ـ  تعويض ـ إخالل (مقاول

 الذي    المباشر    الضرر     هو   عنه   بالتعويض     ) الطاعنة   (   المقاول      يلتزم    الذي     الضرر    -

 إذا    طبيعية   نتيجة   الضرر     ويعتبر    التزاماته،        تنفيذ   في   للتأخير    طبيعية   نتيجة   يكون  

 يبذل   أن    األخير     على   ألن    معقول    جهد   ببذل    يتوقاه     أن    المالك     استطاعة    في   يكن   لم 

 السببية    عالقة    تـنقطع   ال   حتى   جانبه    من   الضرر     تفاقم    عدم    سبيل  في   جهد   كل 

 . المقاول وخطأ قبله من التراخي بعد ينشأ الذي الضرر بين
 عـــالوقائ

 تجاري    م ٢٠٠١/ ٢٠  رقم    الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل 

 مواجهة     في   له  الحكم    طالباً    ـ  الثالثية     التجارية      الدائرة       ـ  االبتدائية       صحار   بمحكمة 

 في   المؤرخة      المنزل     بناء    مقاولة     تفاقية  ا   من   المتبقية    األعمال      بإكمال     بإلزامها      الطاعنة   

 اراً اعتب    ، رتأخي    شهر  كل   عن   عماني    ريال     ثالثمائة     بواقع     غرامات      ودفع     م ١٩٩٥/ ٧/ ٦

 ١٣,٥٠٠  وقدره      إجمالي     بمبلغ   الدعوى،       في   الفصل    تاريخ     وحتى    م ١٩٩٦/ ١٠/ ١٤  من 

 ومبلغ    المالك     طريق    عن   ة المشترا     المواد      قيمة   ريال     ٥,٦٥٣  مبلغ   دفع    وكذلك     ريال،    

 إجمالي     ليكون    االتفاق،       قيمة   على   زيادة      منه   المدفوع      المبلغ    إجمالي     يال  ر     ٥,٣٠٠

٢٤  به   المطالب     المبلغ   ل     ريال     ٤٥٣,  وبتاريخ      . القضائية     والرسوم      مصروفات   وا

 مبلغ   ضده   للمطعون    تؤدي     بأن    الطاعنة     بإلزام      المحكمة    قضت   م ٢٠٠٣/ ١/ ٢٩

 عن   زيادة      ضده   المطعون     سدده    ما   قيمة   ريال     ٥,٥٤٠  مبلغ   عن   عبارة     ريال     ١٠,٣٨٠

 وإلزامها       تأخير،     غرامة     ريال     ٤,٥٤٣  مبلغ   إليه    مضافاً    المنجزة،      األعمال      قيمة 

 الفرعية     الدعوى      وفي    طلبات،     من   ذلك    عدا    ما   ورفض     صاريف  الم    من   بالمناسب  
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لزام       برفضها    المحكمة    به   قضت   بما   الطاعنة     ترض    لمف   ، بالمصاريف      رافعها     وإ

 وبتاريخ      " التجارية      الدائرة     "   صحار   استئناف    محكمة   لدى    حكمها   فاستأنفت    االبتدائية     

 اعنة الط    وإلزام       المستأنف     الحكم    بتأييد    القاضي    حكمها   أصدرت     م ٢٠٠٣/ ٤/ ١٩

 طعنت   فقد   أيضاً    الطاعنة     رضاء    على   يحز   لم   كما   ، التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف    

 العليا    المحكمة    قضت   م ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٢  وبتاريخ      العليا    المحكمة    أمام     بالنقض    عليه 

 بغرامة     المتعلق    الشق    في   جزئياً    الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً  الطعن    بقبول  

 بهيئة   جديد    من   فيه   للفصل   الحكم    أصدرت     تيال    المحكمة    إلى    الدعوى      وبإعادة       التأخير،    

 العليا    المحكمة    حكم   صدر   وقد    الطاعنة،      إلى    والكفالة      المصاريف  نصف رد مع مغايرة،

 التأخير     مدة    إجمالي     أورد      قد   استئنافياً    المؤيد     االبتدائي       الحكم    أن    على   تأسيساً   المذكور    

 المقاول     فيها   تأخر    التي    يةالفعل    المدة     يحدد    أن    دون     الطرفين     لمسئولية    مئوية    نسباً   وحدد   

 الفترة    وهي    ) ضده   المطعون   (   المالك     من   تراخٍ     دونما     التزاماته       تنفيذ   عن   ) الطاعنة   ( 

 الذي    الخبير    االستئناف     محكمة   ندبت    العليا    المحكمة    لحكم   وتنفيذاً     ، للتعويض    الموجبة   

 زاماتها   الت    تنفيذ   عن   الطاعنة     فيها   تأخرت     التي    الفعلية    المدة     تحديد    منه   وطلبت    ندبه    سبق

 الذي    التكميلي    تقريره     الخبير    أودع      وقد    ، عنها   التعويض     الواجب      الفترة     هي  إنها باعتبار

 فيها   الطاعنة     مسئولية    وإن     ريال     ٦,٤٩٠  هو   التأخير     أيام     غرامات      إجمالي     إن    فيه   أبان   

 م٢٠٠٤/ ٢/ ٢٩  وبتاريخ      ريال     ٤,٥٤٣  بمبلغ   ملزمة    تكون    فإنها    وعليه    ، % ٧٠  هي 
 الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً،   االستئناف     قبول ب   االستئناف     محكمة   حكمت 

 رياالً    وأربعون       وثالثة     وخمسمائة     آالف     أربعة     ٤,٥٤٣  مبلغ   إن    اعتبار     على   المستأنف   

 الطاعنة   (   المستأنفة     إسهام    نسبة   هي   يوماً    ٦٤٩  البالغة     الفعلية    التأخير     مدة    عن   عمانياً  

 درجتي     عن   بالمصاريف      ) أمامنا     الطاعنة   (   المستأنفة     إلزام      مع   % ٧٠  البالغة     ) اآلن   

 المحكمة    هذه    أمام     بالنقض    عليه   فطعنت   الصادر      بالحكم    الطاعنة     ترض    لمف   ، التقاضي  

 بأمانة     م ٢٠٠٤/ ٤/ ١٠  السبت    يوم    بتاريخ     به   قرر    والذي      الماثل،      بالطعن    الثانية     للمرة  

 وأودع      المحكمة    هذه    لدى    المحامي     . . . . . . . . . . . باسم   موقعه    بصحيفة   العليا    المحكمة    سر

 برده    مذكرة     وقدم     ضده   المطعون     ُأعلن    وقد    والكفالة،       الرسوم     سداد    يفيد   وما    وكالته     سند

 العليا    المحكمة    أمرت     ٢٠٠٤/ ٤/ ١٤  وبتاريخ    ، موضوعاً    الطعن    رفض    فيها   التمس  

 لدى   العام     االدعاء       أودع      كما   الطعن،     في   الفصل    لحين   فيه   المطعون     الحكم    تنفيذ   بوقف  

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول إلى فيها انتهى برأيه مذكرة العليا المحكمة
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 المحكمـــة
 ٢٤٢  المادة      في   عليه   المنصوص     الزمني     القيد    خالل    رفعه    تم   قد   الطعن    إن    حيث 

 أمام    الترافع      مقبول    محام    بواسطة    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   قانون     من 

 مقبوالً   يكون    فإنه    انوناً  ق   المقررة      الكفالة     عنه   وأودعت       رسومه    وسددت     العليا    المحكمة  

 .الشكل حيث من
 في   والفساد      الدفاع      بحق   اإلخالل      هو   واحد     سبب  على   ُأقيم    قد   الطعن    إن    وحيث  

 تستجب   لم   الموضوع     محكمة   بأن    طعنه   ألوجه     تفصيالً   الطاعن     أورد      وقد    االستدالل    

 لتحديد    المحكمة    أمام     لمناقشته    المقاولة      على   المشرف     االستشاري      باستدعاء     لطلبه 

 ان   ويرى     الغرامة      طلب   على   للتعقيب   السابق     الخبير    بمخاطبة    وقامت     التأخير     باب أس 

 باالعتماد     االستدالل      فساد    إن    الطاعن     ويرى     الدفاع      في   الطاعن     بحق   إخالالً     ذلك    في 

 بالتقرير     األخذ     إن    رغم    للقانون     صريحة   مخالفة    به   وتعقيبه    السابق     الخبير    تقرير    على 

 باستدعاء    الخبير    قيام    لعدم    وذلك     المحكمة    لعدالة     تقديريه     سلطة  تعديله     أو    طرحه    أو  

 أكثر    المحكمة    لتكون    آخر    لخبير   المأمورية       إعادة      أو    الوقائع      حول    لمناقشتهم    الخصوم   

 التسبيب    في   قصور    على   مشتمالً   جاء    قد   الحكم    إن    يرى    كما   العدالة،       مبدأ    لتحقيق   حياداً   

 الطاعن     أورد      كما   . العليا    المحكمة    لطلب   مجيباً   يكن   ولم    السابقة     األحكام      على   وبنى  

 مدة   إطالة     سبب  إن    للشك   مجاالً    يدع    ال   بما   تؤكد    التي    القرائن      أغفل    الحكم    أن    بمذكرته   

 الصادرة      القبض    سندات    بمطالعة    إنه    القرائن      هذه    ومن    ضده   المطعون     هو   العمل    إنجاز   

 المفترض    التاريخ      على   حقه   ال   بتواريخ      صادرة     أنها    يتضح   ضده   للمطعون    الطاعن     من 

 المبالغ     توفير    عن   يعجز   كان    ضده   المطعون     إن    يفيد   بما   فيه،    العمل    إنجاز     من   نتهاء  اال  

 إن   ومنها    فيها،    العمل    إنجاز     الواجب      الزمنية     المدة     في   المقاولة      إلنجاز     المطلوبة     المالية   

 مدة   خالل    للطاعن    إخطار     ثمة   يوجه    لم   المقاولة      على   المشرف     االستشاري      المهندس   

 وليس    ضده   المطعون     جانب    من   التأخير     أن    على   يدل    امم   تالها    وما    العمل    إنجاز   

 واالستشاري      ضده   المطعون     من   تدليس    هنالك    بأن    الطاعنة     بأسباب    ورد     كما   الطاعنة،    

 لمعرفة    قانونية     ترجمة    بالمقاولة      الخاص     العقد    ترجمة    بعدم    وذلك     التنفيذ    على   المشرف   

 وإن    تأخير    غرامة     على   ينص   لم   المقاولة      عقد   أن    كما   للطاعن،     تنفيذها    المسند    األعمال    



  

 - ١٩٠ -

 األمر     الطاعن،      عمل   جراء     من   به   لحقت   قد   أضراراً      هنالك    إن    يثبت   لم   ضده   المطعون   

 .تأخير غرامة أو تعويض بأي المطالبة معه تنتفي الذي
 أوراق      إن    ذلك    سديد   السبب    بهذا    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 العليا    المحكمة    حكم   على   بناء    نه بيا   سبق  كما   ،   االستئناف     لمحكمة   ُأحيلت    قد   الدعوى    

 بغرامة     المتعلق    الشق    في   جزئياً    الحكم    نقض   بعد   م ٢٠٠٣  اكتوبر     ٢٢  بتاريخ     الصادر    

 اإلشارة،      سبقت  كما   تأسيساً،    وذلك     مغايرة،      بهيئة   جديد    من   فيها   للفصل   وذلك     التأخير   

 مئوية    نسباً   وحدد     التأخير     مدة    إجمالي     أورد      قد   استئنافياً    المؤيد     االبتدائي       الحكم    أن    على 

 عن   ) الطاعنة   (   المقاول      فيها   تأخر    التي    الفعلية    المدة     يحدد    أن    دون     الطرفين     لمسئولية  

 .للتعويض الموجبة الفترة وهي ضده المطعون من تراٍخ دونما التزاماته تنفيذ
 التوجيه     في   العليا    المحكمة    منها   طلبته   ما   تف   لم   االستئناف     محكمة   إن    وحيث  

 سبق  الذي     الخبير    لها   عده  أ   الذي     التقرير     على   حكمها   توأسس    حكمها   بموجب    الصادر    

 يوماً    ٦٤٩  هي   التأخير     غرامة     عنها   الواجبة      األيام      إن    بموجبه    قرر الذي للمأمورية ندبه

ـ    ) المالك   (   ضده   المطعون     ويتحمل    عنها   الغرامة      نسبة   من   % ٧٠  الطاعن     يتحمل   أل

 ٤,٥٤٣  قدرها     أخير ت   غرامة     ضده   المطعون     المحكمة    حملت   فقد   ثم   ومن    الباقية     % ٣٠

 العليا    المحكمة    توجيه    صدر   الذي     السابق     حكمها   في   ورد     الذي     الحكم    ذات     وهو    رياالً،    

 وهذا    ) . تجاري   (   م ٢٠٠٣/ ٦٥  رقم الطعن في م٢٢/١٠/٢٠٠٣ بتاريخ حكمها في بشأنه

 التأخير     أيام     جملة   من   % ٧٠  ضده   المطعون     حملت   قد   االستئناف     محكمة   أن    يعني 

 نتيجة   هو   الذي     المباشر    الضرر     عنها   نتج   التي    األيام      من   لتحقق ا   دون     يوماً    ٦٤٩  البالغة   

 المحكمة    هذه    لحكم   ومخالف     صائب   غير   وهذا     التزامها  تنفيذ في الطاعنة لتأخير طبيعية

 أوضح    وقد    "   اآلتي     فيه   وورد      المسألة     هذه    بوضوح    أبان     والذي      إليه    المشار     السابق   

 قد   الطاعنة     إن    استئنافياً    المؤيد     ائي  االبتد     بالحكم    جاء    كما   الدعوى      في   المنتدب     الخبير  

 يستوجب    مما   الطرفين     بين   الموقع     المقاولة      عقد   عن   الناشئة    التزاماتها       تنفيذ   في   تأخرت   

 يلتزم   الذي     الضرر     أن    مراعاة      مع   هذا    . التعطيل    بغرامة     المتعلق    الجزائي    الشرط إعمال

 طبيعية   ةنتيج   يكون    الذي     المباشر    الضرر     هو   عنه   بالتعويض     ) الطاعنة   (   المقاول    

 استطاعة    في   يكن   لم   إذا     طبيعية   نتيجة   الضرر     ويعتبر    التزاماته،        تنفيذ   في   للتأخير  

 عدم   سبيل  في   جهد   كل   يبذل    أن    األخير     على   ألن    معقول    جهد   ببذل    يتوقاه     أن    المالك   
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 بعد   ينشأ   الذي     الضرر     بين   السببية    عالقة    تـنقطع   ال   حتى   جانبه    من   الضرر     تفاقم  

 .)الطاعنة( قاولالم وخطأ قبله من التراخي
 األيام     من   يتحقق   ولم    النظر    هذا    خالف    قد   الطعن    موضوع    الحكم    إن    وحيث  

 الطعن    في   حكمها   في   المحكمة    هذه    لتوجيه    وفقاً    ينبغي   كما   التأخير     غرامة     عنها   الواجبة    

 بشأن   الصادر      السابق     الحكم    بترديد     اكتفى    فقط   أنه    وحيث    ،   تجاري     م ٢٠٠٣/ ٦٥  رقم  

 .نقضه يتعين ثم ومن الصواب جافى قد يكون الصادر الحكم فإن التأخير غرامة
 على   يتعين   فإنه    المحكمة    هذه    أمام     الثانية     للمرة    مقدم    الحكم    في   الطعن    إن    وحيث  

 ـ  التجارية      الدائرة       م ٢٠٠٣/ ٥٦  رقم    االستئناف     لموضوع    التصدي     المحكمة    هذه  
 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦٠  المادة      لنص   وفقاً    ـ  صحار   استئناف    محكمة 

 .والتجارية
 الصادر     الهندسي    الخبير    تقرير    إن    لنا   تبين   األوراق        على   باإلطالع      إنه    وحيث  

 قد   السابقة     األحكام      عليه   واعتمدت      النزاع      هذا    بشأن    أعده     والذي      . . . . . . . . . مكتب   عن 

 خمس   هي   الفيال    إلكمال     الالزمة      المدة     إن    الخامس     البند    في   ةالثالث     صفحته  على   أورد    

 . .يوماً    وسبعين   خمس   هي   الخارجي      المطبخ    إلكمال     الالزمة      ة المد    أما    يوماً    وعشرين   

 الفترة    رأينا     في   وهي    يوم،     مائة    هي   العمل    إلكمال     الالزمة      األيام      جملة   إن    يعني   وهذا   

 مقبول   جهد   ببذل    عنها   الضرر     يتوقى    أن    ) ضده   المطعون   (   المالك     يستطيع   ال   التي  

 بما   عنها،    الناتجة     التأخير     غرامة     تحمل   الطاعنة     على   يتوجب    التي    الفترة     هي   وبالتالي    

 هذا   عن   زاد     عما   النظر    ونصرف     عماني،     ريال     ألف    أي    رياالت،       ١٠× ١٠٠  يساوي   

 .أسلفنا كما بدليل مسنود غير لكونه التأخير غرامة من المبلغ
 لموضوع   والتصدي      فيه   المطعون     الحكم    نقض     يتعين     ذلك    كان    لما   إنه    وحيث  

 الحكم    بتعديل    والقضاء      صحار   ستئناف ا   محكمة   ) تجاري   (   م ٢٠٠٣/ ٥٦  رقم    االستئناف   

 ريال    ألف  (   ع . ر   ١٠٠٠  مبلغ   إلى    بها   المحكوم     التأخير     بغرامة     بالنزول      االبتدائي     

 هذا   ومصاريف      التقاضي    درجتي     عن   المناسبة    بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام       ) عماني  

 .للطاعنة الكفالة ورد الطعن
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 األسباب لهذهف
 فيه   المطعون     الحكم    نقض و   ضوعاً ومو    شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 صحار  استئناف    محكمة   ) تجاري   (   م ٢٠٠٣/ ٥٦  رقم    االستئناف     لموضوع    والتصدي    

 مبلغ   إلى    بها   بالنزول      التأخير     بغرامة     الخاص     الشق  في االبتدائي الحكم بتعديل والقضاء

 وهذا    التقاضي    درجتي     عن   المناسبة    بالمصاريف      الطاعنة     وألزمت      عماني    ريال     ألف  

 .للطاعنة الكفالة ورد الطعن
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 م٢٣/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
لقاضي    فضيلة   برئاسة   لعلوي     عبداهللا     بن   ماجد  / ا لمحكمة    رئيس    نائب    ـ  ا لعليا    ا    ا

 القرشي    إدريس      ـ  النور     حسن   مصطفى   : القضاة     الفضيلة    أصحاب    من   كل   ضوية ع و 

 .ارعبدالغف عبدالرحمن محمد ـ المنا ميرغني عمر ـ علي
 م٢٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٠ رقم قرار

)٣٧( 
  )تعريف ـ قرينة (إثبات ـ )لغة (محاكم ـ )شروط ـ أركان ( عقد
 شريعة   العقد    ويعتبر    اإلدارة        سلطان   مبدأ    تغليب   العقود     في   األصل    كان    لئن  -

 القانونية      آثاره      عليه   وتترتب     أركانه      توافرت      إذا     صحيحاً  العقد    ويكون     المتعاقدين    

 آثاره     أو    العقد    يكون    ال   أن    ذلك    شرط   أن    إال    المتعاقدين      إدارة       إليها    اتجهت    التي  

 تتعلق   العتبارات       البطالن     على   نص   قد   القانون      يكون    بأن    العام     للنظام    مخالفاً  

 التشريعي     النص    عبارة     دلت    فإذا     اإلدارة        سلطان   مبدأ    من   استثناء    العام     بالصالح   

 أوضاع    تنظيم   إلى    به   الواردة        ةالقانوني      القاعدة      تقرير من المشرع قصد تجاها إلى

 العام    الصالح     بمقتضيات    لتزاماً   ا   عليه   الخروج      يجوز    فال   معين   نحو   على   عامة  

 القواعد      وتعتبر    مغايرة     مصالح    من   األفراد       لبعض   يكون    قد   ما   على   لها   وترجيحاً   

 .العام بالنظام المتعلقة مرةاآل القواعد من النص هذا في الواردة
 على   والقاضي     المتقاضي    بها   يلتزم    المحاكم     أمام     رة المعتب    هي   العربية     اللغة   -

 على   ويتعين    األحكام      إصدار     أو    اإلثبات      أو    التقاضي    بإجراءات        يتعلق   فيما   السواء    

 وإحدى     للدولة     الرسمية    اللغة    باعتبارها      العربية     اللغة    باستخدام     لتزام   اال    المحاكم   

 .اأراضيه على سلطانها وبسط سيادتها إلعمال الركائز
 هذه   كانت    إذا     بحيث   معلومة    ثابتة    واقعة     من   مجهول    أمر    ستنباط ا   يه   القرينة    -

 . لالستنباط مصدراً تصلح ال فأنها بيقين ثابتة وغير محتملة الواقعة
 عــــالوقائ

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 أمام    ضده   المطعون     مواجهة     في   م ٢٠٠٢/ ١١  رقم    الدعوى      ابتداء      أقام     الطاعن     أن  
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 بأن   لزامه   إب   أصليا   الحكم    بطلب   بصحار    قضاة    ثالثة    من   مشكلة   االبتدائية       المحكمة  

 عليه   كان    ما   إلى    الحال     إعادة      واحتياطيا      ع . ر   ١٩,٥٩١,٧٥٠  قدره     مبلغاً   له  يؤدي   

 ع. ر   ١٥٠٠  ومبلغ      والتالف      منها   المباع     وقيمة    الموجودة       والمعدات       اآلالت      بإعادة    
 على   ضده   المطعون     مع   اتفق    بأنه    لها   شرحاً   وقال     والمصاريف       ماة  المحا    أتعاب     مقابل  

 مخبز   مسمى   تحت   ضده   للمطعون    مملوك    بمحل   والخبز     الحلويات      إلنتاج     مخبز   إنشاء   

 وسداد    معداته     بكامل    المحل    تجهيز   ـ  الطاعن     أي    وعليه    ـ  العود     روابي      وحلويات    

 المحل    بتجهيز   فعالً   وقام     ضده   للمطعون    رياالً     وخمسون     مائة    قدرها     شهرية   أجرة   

 أربعمائة      قدره     مبلغاً   ضده   للمطعون    وسدد      ع . ر   ١٩,٥٩١,٧٥٠  قيمتها   ومعدات      بآالت   

 المطعون    أن    إال    ٢٠٠٠  ونوفمبر     وأكتوبر      سبتمبر  ـ  الشهور     أجرة     رياالً     وخمسون   

 إعادة     الوقت     ذات     في   رافضاً     العمل    ومزاولة       الدخول      من   ومنعه    المحل    أغلق    ضده 

 وبتاريخ      ، السابقة     بطلباته    الدعوى      فأقام     وبيعها    نقلها   في   أ بد   بل   له  والمعدات       اآلالت    

 قدره    مبلغاً   للطاعن    يؤدي     بأن    ضده   المطعون     بإلزام      المحكمة    حكمت   م ٢٠٠٣/ ٣/ ٢٩

 المحاماة     أتعاب     مقابل    عماني    ريال     أربعمائة      مبلغ   إلى      إضافة    ع . ر   ١٩,٥٩١,٧٥٠

 بصحار   ناف ستئاال    محكمة   لدى    الحكم    هذا    ضده   المطعون     واستأنف     ، والمصاريف     

 ستئنافاال    بقبول      م ٢٠٠٣/ ٦/ ٢١    بتاريخ     قضت   والتي     م ٢٠٠٣/ ١٩  رقم    ستئناف باال  

 بالمصاريف      ضده   المطعون     وألزمت      المستأنف     الحكم    وتأييد     موضوعاً    ورفضه     شكالً

 طعنه   وقيد    النقض    بطريق    الحكم    هذا    في   ضده   المطعون     طعن   ، التقاضي    درجتي     عن 

  فيه   المطعون     الحكم    المحكمة    هذه    قضتن   م ٥/١١/٢٠٠٣ وبتاريخ ،م١١٢/٢٠٠٣ برقم

 مغايرة      بهيئة   جديد    من   فيها   لتحكم   بصحار    ستئناف اال    محكمة   إلى    القضية    وأحالت    

 وإلزام      الدعوى      وبرفض     المستأنف     الحكم    بإلغاء     م ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٩  بتاريخ     حكمت   والتي   

 الطاعن     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يجد   لم و   ، التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف      الطاعن   

يق    يهف   فطعن  لنقض    بطر عت      بصحيفة   ا د و نة     أ ما ه    سر  أ لمحكمة    هذ يخ     ا ر  بتا

 عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٤/ ٧

 ،قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم   المرفق الوكالة سند بموجب الطاعن
لمطعون     إعالن     وتم   د     في   هاعلي   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده   ا لميعا  عليها   وعقب    ا

 الطعن    بقبول    الرأي      فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       وقدم     ، الطاعن   

 .فيه المطعون الحكم بنقض الموضوع وفي شكالً



  

 - ١٩٥ -

  المحكمة
 .ةالشكلي أوضاعه استوفى الطعن إن حيث

قيم    الطعن    إن    حيث و   الحكم    على   منهما   باألول      الطاعن     ينعى   سببين  على   أ

 محكمة   أن    يقول    ذلك    بيان    وفي    وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه   المطعون   

يرة      بهيئتها   ستئناف اال   لمغا  ذلك    للحكم   محددة     تكن   لم   جلسة   في   حكمها   أصدرت     ا

لمحكمة   بعد    م ٢٠٠٤/ ٢/ ١٤  وبجلسة    ا لدعوى      طرفي    سماع   و  جلسة   حددت     ا

 لتقديم    الجلسة    تكون    بأن    طاعن ال    طلب   على   وبناء     أنها    إال    بالحكم    للنطق   م ٢٠٠٤/ ٢٩/٢

 الجلسة    تكون    أن    وقررت      قرارها      عن   عدلت    الدعائه      والمثبتة     المؤيدة      والبيانات       دفاعه   

 لطلب   تسجيل   دون     الجلسة    بمحضر   التعديل     هذا    إجراء      وتم    والمداولة        للتدقيق    المحددة    

 ارتباطاً      يرتبط    وصدوره      بالحكم    للنطق   جلسة   تحديد    كان    ولما    ـ  بالمحضر    الطاعن   

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ١٦٨و ١٦٧  للمادتين     وفقاً    المرافعة      بانتهاء     قاًوثي  

 بأن   فيه   المطعون     الحكم    من   الثابتة     الصفحة    في   المحكمة    إشارة     وكانت     والتجارية     

 هو   ما   مع   تتفق   وال    تتناقض    المرافعة      ختام    وأفهما     وطلباتهما     أقوالهما      كررا     الطرفين   

 تطبيق   في   خطأ   على   ينطوي    ذلك    فإن    مرافعة  ال    ختام    عدم    يؤكد    الذي     بالمحضر    ثابت  

 يستوجب    مما   يدعيه    ما   على   البينة    تقديم    في   الطاعن     حق   إهدار      عليه   ترتب    القانون    

 .الحكم نقض
 من   اإلجراءات         صحة  هو   األصل    أن    ذلك    محله    غير   في   النعي    هذا    إن    وحيث  

 ماول    ،   يدعيه    ما   على   العكس    إثبات     عبء    ويقع    الجلسة    ومحضر    بالحكم    الثابت     واقع   

 قبل   عليه   كانت    ما   إلى    الخصومة     عودة     فيه   المطعون     الحكم    نقض   على   يترتب    كان  

 من   أبدوه      قد   كانوا     بما   األولى      مراكزهم      إلى    الخصوم     يعود    كما   المنقوض     الحكم    صدور  

 قد   الطاعن     أن    فيه     المطعون     الحكم    من   البين    وكان     مستندات     من   به   تمسكوا    وما    دفاع   

 لتمكين   التأجيل     طلب   إلى    إشارة     ثمة   من   خلواً    ت الجلسا    محاضر   وجاءت      دفاعه     ستكملا 

 سلف  بما   النعي    فإن    دعائه   ا   صحة  على   الدليل     الطاعن     يقدم    ولم    دفاعه     تقديم    من   الطاعن   

 .مقبول غير يكون
 وأخطأ     القانون      خالف    قد   فيه   المطعون     الحكم    أن    الثاني     السبب    حاصل   إن    حيث و 

 الحكم    توجيهات     تجاهلت    ئناف ستاال    محكمة   إن    الطاعن     يقول    ذلك    بيان    وفي    تطبيقه   في 

 بالدقة     الدعوى      على   تتطلع   أن    دون     حكمها   أصدرت     بأن    قضائها    في   وتعجلت    الناقض   
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 ملف   بخالف    دّون     ما   على   عتماداً   ا و   السابق     اإلستئنافي     الملف    تضم   أن    ودون      المطلوبة   

 تقديم    في   الفرصة    الطاعن     منح   ودون      بالمحضر    ثابت    هو   مما   التحقق    ودون      الدعوى    

 .نقضه ويستوجب الحكم يعيب مما الناقض الحكم كتوجيه يدعيه ما اتإلثب البينة
 مبدأ   تغليب   العقود     في   األصل    كان    وإن     ذلك    سديد   غير   برمته    النعي    إن    حيث 

 توافرت     إذا     صحيحاً  العقد    ويكون     المتعاقدين      شريعة   العقد    ويعتبر    اإلدارة        سلطان 

 شرط  أن    إال    المتعاقدين      ارة   إد    إليها    اتجهت    التي    القانونية      آثاره      عليه   وتترتب     أركانه    

 على   نص   قد   القانون      يكون    بأن    العام     للنظام    مخالفاً    آثاره      أو    العقد    يكون    ال   أن    ذلك  

 دلت    فإذا     اإلدارة        سلطان   مبدأ    من   استثناء    العام     بالصالح     تتعلق   العتبارات       البطالن   

 الواردة       القانونية      القاعدة      تقرير    من   المشرع     قصد   تجاه  ا   إلى    التشريعي     النص    عبارة   

 بمقتضيات   لتزاماً   ا   عليه   الخروج      يجوز   فال معين نحو على عامة أوضاع تنظيم إلى به

 وتعتبر    مغايرة     مصالح    من   األفراد       لبعض   يكون    قد   ما   على   لها   وترجيحاً     العام     الصالح   

 ذلك    كان    لما   ، العام     بالنظام     المتعلقة    مرة  اآل    القواعد      من  النص هذا في الواردة القواعد

 قانون    بإصدار     م ٩٤/ ١٠٢  رقم    السلطاني     المرسوم     من   األولى      المادة      في   النص    وكان   

 رقم    السلطاني     المرسوم     حكام  أب   اإلخالل      عدم    مع   "   أنه  على جنبياأل المال رأس ستثمارا

 طبيعياً   شخصاً  كان    سواء    العمانيين     المواطنين      غير   على   يحظر   إليه    المشار     م ٩٣/ ٥٧

 شركة   في   المشاركة      أو    احية سي  أو    صناعية   أو    تجارية     أعمال     أية    مزاولة      معنوياً    أو  

 إلحكام    وفقاً    يصدر    والصناعة      التجارة      وزارة       من   بترخيص    إال    السلطنة    داخل     عمانية  

 عتبارات   ا   إليه    دعت    عام    حظر   هو   المادة      في   الوارد       الحظر    أن    على   يدل  "   القانون      هذا  

 مخالفته    على   المترتب     الجزاء      هو   البطالن     يكون    أن    يستتبع   مما   العام     بالصالح     تتعلق 

 .ذاتها تلقاء من المحكمة به وتقضي به التمسك مصلحة ذي لكل يسمح مما
 الطرفين     بين   المبرم     م ١٩٩٨/ ١٠/ ٢٠  المؤرخ      العقد    مطالعة    من   يبين   كان    لما و 

 بنجالديشي     ـ  عماني    غير   أجنبي    وهو    الطاعن     يد   طالق  إب   جرى    قد   الطرفين     تفاق  ا   أن  

 وذلك     السلطنة    داخل     ي يدو    مخبز   تشغيل   في   يتمثل  تجاري عمل ممارسة في ـ الجنسية

 التجارة     يمارس     للطاعن    ويجعل    آنفاً    إليه    المشار     القانون      في   مشروط     هو   ما   خالف   على

 باطالً    يكون    تفاق  اال    هذا    فإن    القانون      هذا    من   األولى      المادة      في   الوارد       للحظر   بالمخالفة   

 اتها  ذ   تلقاء    من   البطالن     بهذا    المحكمة    هذه    وتقضي    العام     بالنظام     يتعلق   مطلقاً   بطالناً  

 عتبار ا   البطالن     هذا    على   ويترتب     ، الخصوم     أو    العام     االدعاء       من   إثارته      إلى    حاجة    بغير 
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 ،أصله    إلى    شيء   كل   وإعادة       المتعاقدين      بين   فيما   آثاره      كل   وزوال       يكن   لم   كأن    العقد  
 وأن    والتخمين     الظن    على   ال   واليقين     الجزم     على   تبني   أن    يجب   األحكام      أن    المقرر     ومن  

 إلى    الحكم    يستند   كأن    الترجيح     أو    حتمال  اال    مجرد    على   مبنياً   كان    إذا     يستقيم   ال   الحكم  

 العناصر    فهم   عدم    إلى    أو    بها   قتناع  لال   الموضوعية     الناحية     من   صالحة   غير   أدلة   

 المؤرخ     االتفاق      وبموجب     بأنه    الطاعن     إدعاء      إن    وحيث    ، الدعوى      في   المقدمة     الواقعية    

 المطعون    وأن     ع . ر ١٩,٥٩١,٧٥٠  قيمته   بما   آلي    مخبز   بتجهيز   قام    م ١٩٩٨/ ١٠/ ٢٠

 في   وبدأ     الموجودات        على   واستولى     الدخول      من   ومنعه    المخبز    بإغالق     قام    ضده 

 وفي    ، يدعيه    ما   تؤيد    التي    األدلة      وتقديم     دعواه      إثبات     عبء    عليه   فإن    فيها   التصرف   

 باللغة    ـ  مستندات     ثالثة    عدا    فيما   ـ  جميعها   الفواتير      من   عدداً     الطاعن     قدم    ذلك    سبيل

 المرسوم    من   الثالثة     المادة      إن    وحيث    ، العربية     ترجمتها    بها   يرفق    أن    ن دو    نجليزية  اإل  

 الدولة      لغة "   أن    على   تنص   للدولة     األساسي    النظام     بإصدار     م ٩٦/ ١٠١  رقم    السلطاني   

 القضاء    مجال    في   الحكم    هذا    تقنين   في   المشرع     من   وحرصاً    " العربية     اللغة    هي   الرسمية  

لمادة      في   نص   قانون    بإصدار     م ٢٠٠٢/ ٢٩  رقم    السلطاني     المرسوم     من   ) ٢٧(   ا

 أية    تقبل   وال    التقاضي    لغة     هي   العربية     اللغة  "   ـ: أنه    على   والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 ،العربية     ترجمتها    بها     مرفقاً    أو    العربية     باللغة    محررة     كانت    إذا     إال    مستندات     أو    أوراق     
لعربية     للمحررات      الحجة    تكون    األحوال       جميع   وفي    أقوال     تسمع   أن    وللمحكمة    ا

 هذه   ومفاد     اليمين    تحليفه   بعد   مترجم    بواسطة    العربية     يجهلون    الذين     الشهود     أو    الخصوم   

 بها   يلتزم    المحاكم     أمام     المعتبرة     هي   العربية     اللغة    أن    والجلية     الصريحة     النصوص   

 إصدار    أو    اإلثبات      أو    التقاضي    بإجراءات        يتعلق   فيما   السواء    على والقاضي المتقاضي

 الرسمية    اللغة    باعتبارها      العربية     اللغة    باستخدام لتزاماال المحاكم على ويتعين األحكام

 كان   وما    ، اأراضيه     على   سلطانها   وبسط    سيادتها    إلعمال     الركائز      وإحدى      للدولة   

 العربية     باللغة    الـمحررة      المستندات      ما أ   ، بتداء   ا   الفواتير      هذه    قبول    الموضوع     لمحكمتي 

ء   ا   تفيد   فال  عن     دعا لطا ن    ذلك    شيء   في   ا لين      أ إليصا   و  ) ١١٧٠٤٥(   يرقم    ا

 وبلدية     السلطانية     عمان    بشرطة    المدني     الدفاع      إدارة       من   الصادرين       ) ٥٤٣٢٠/ ١( 

 المبينين    المبلغين    سدد   أنه    يفيد   ما   الطاعن     يقدم    ولم    ضده   المطعون     سما   يحمالن    السويق   

  المطعون    ستالم ا   يفيد   الذي     للمستند   وبالنسبة     ، ضده  المطعون عن ةبنيا اإليصالين بهذين

 من   مجهول    أمر    ستنباط ا   هي   القرينة       أن    المقرر     فمن   ٢٠٠٠  سبتمبر  رشه  أجرة     ضده 
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 ال  فأنها    بيقين   ثابتة    وغير    محتملة   الواقعة      هذه    كانت    إذا     بحيث   معلومة    ثابتة    واقعة   
 . لالستنباط مصدراً تصلح

 ضده  المطعون     مع   تفاقاً  ا   أبرم     الطاعن     أن    المقدمة     البينات     من   الثابت     كان    لما   و 

 لقاء   ضده   المطعون     بمحل   يدوي     مخبز   تجهيز   بموجبه    تعهد   م ١٩٩٨/ ١٠/ ٢٠  بتاريخ   

ئة    قدرها     شهرية   جرة  أ  الً     وخمسون     ما برم     ثم   ريا قاً  ا   أ  بتاريخ     . . . . مع   آخر    تفا

 ضده  للمطعون    مملوك    آلي    مخبز   محل   باستئجار    بموجبه    األخير     قام    م ١٩٩٩/ ١١/ ٥

 غالبية    كانت  و   اآللي     المخبز    لهذا    الالزمة      المعدات      بشراء     الطاعن     يقوم    أن    على   لسنتين 

تير     لفوا لمقدمة     ا لمبرم     األخير     تفاق  اال    لتاريخ     الحقة    بتواريخ      الطاعن     من   ا  بين   ا

 يتحدث   والذي      األخير     تفاق  اال    هذا    مع   تتوافق الطاعن دعوى وكانت ...........الطاعن

 الطاعن     يقدم    ولم    ، يدوي     مخبز   عن   يتحدث    الذي     األول      لالتفاق     خالفا    اآللي     المخبز    عن 

 توقيع    مجرد    فإن    بها   يدعي    التي    المعدات      على   ضده   المطعون     تيالء سا   تثبت   بينة   أية  

 له  توقيع    وجود     عدم    مالحظة    مع   ـ  م ٢٠٠٠ سبتمبر شهر أجرة باستالم ضده المطعون

 يصلح   ال   لذلك    معقوالً    تبريراً     وإعطائه      م ٢٠٠٠  ونوفمبر     أكتوبر     لشهري    بالنسبة  

 قيمته   بما   آلي    مخبز   بمعدات     ضده   المطعون     محل   جهز   الطاعن     أن    الستنباط    مصدراً   

 بإلزام     قضائه    في   ستندا   قد   االبتدائي       الحكم    وكان     ذلك    كان    لما   ، به   المطالب     المبلغ  

 من   الرغم     على   الطاعن     قدمها    التي    الفواتير      على   به   المطالب     بالمبلغ    ضده   المطعون   

 أوراق      على   جلها   أن    ورغم     لها   عربية    ترجمة    تقديم    دون     اإلنجليزية      باللغة    محررة     أنها  

 مع   معظمها   توافق     عدم    ورغم     مصدرها     يعرف    وال    ختماً   أو    توقيعاً    تحمل   ال   بيضاء  

 .القانون خالف قد يكون فإنه م٢٠/١٠/١٩٩٨ المؤرخ االتفاق
 الدعوى     رفض    إلى    صحيحاً  خلص   قد   فيه   المطعون     الحكم    وكان     ذلك    كان    لما   و 

 هذا   في   ها أورد      التي    القانونية      تقريراته      في   خطأ   من   فيه   وقع    قد   يكون    ما   يعيبه   ال   فإنه  

 أن   دون     أخطاء     من   الحكم    فيه   وقع    ما   تصحح   أن    العليا    للمحكمة   أن    المقرر     إذ    الصدد   

 بالمصاريف      الطاعن     وإلزام       موضوعاً    الطعن    برفض    القضاء     يتعين   تقدم    ولما    ، تنقضه 

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من )٢٦١( بالمادة عمالً الكفالة درةومصا
 األسباب فلهذه

لمحك    حكمت  لطعن    بقبول    مةا م    و   موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا لطاعن       إ  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٣٠/٦/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
ـ المحك رئـيس  نائـب  ـ العلوي عبداهللا بن ماجد/القاضي فضيلة برئاسة    العليـا  ةم

 القرشـي  إدريس ـ ورالن حسن مصطفى :القضاة الفضيلة أصحاب من كل عضويةو

 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ االمن ميرغني رعم ـ يعل
 م٣٢/٢٠٠٤ و م٣١/٢٠٠٤ يرقم ينالطعن في ٥١ رقم قرار

)٣٨( 
  )آثار ـ خطأ ـ عقاري سجل ـ تسجيل (رهن عقد
 آثار    وتترتب     إبرامه      على   طرفيه    تراضي    بمجرد    عقدني   رضائي    عقد   الرهن     عقد  -

 ألحكام    وفقاً    بالتسجيل    إال    يتم   ال   بالفعل    الرهن     حق   إنشاء     فيما   انعقاد     بمجرد  

 . العقاري السجل نظام بإصدار م٢/٩٨ رقم السلطاني المرسوم
 المستشكلين    على   له  أثر    ال   النزاع      موضوع    القطعة    على   للرهن    ئالخاط     التسجيل   -

 القطعة    هذه    من   حصصهم   على   التنفيذ    إجراء      في   الحق    ضده   المطعون     يعطى   وال  

 .باطالً يصحح ال التسجيل ألن
 عالوقائـــــــ

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتلخص 

 ذات    في   الطاعن     ضد  دعواهم      أقاموا      م ٢٠٠٤/ ٣٣  رقم    الطعن    في   ضدهم   المطعون     أن  

 ٣٤/ ١/ ٠٣٢/ ٢٥/ ١  رقم    األرض      قطعة   على   الموقع     الحجز    بإلغاء     الحكم    بطلب   الطعن  

 متراً   ٢٠٢٢  مساحتها    والبالغ      مبان    من   عليها   وما    بمطرح    الكائنة     الشجيعية    بالمربع   

 ضده  المستشكل    إلزام      مع   لبطالنها    القطعة    هذه    على   التنفيذ    إجراءات        كافة    وإلغاء      مربعاً  

 الدعوى     أقام     م ٢٠٠٤/ ٣٣  رقم    الطعن    في   الطاعن     أن    لذلك    شرحاً   وقالوا      بالمصاريف    

 فيها   طلب   . . . . . . . مؤسسة   ضد  التجارية      المنازعات       حسم   هيئة   لدى    م ٩٥/ ٦١١  رقم  

 من   اعتباراً      السنة    في   % ١١,٢٥  بواقع     والفوائد       ع . ر   ٧٤٣,٦٣١,٥٨٦  بمبلغ   له  الحكم  

 السداد     عدم    حالة    في   المرهونة      العقارات       ببيع   والتصريح      والمصاريف       م ١٩٩٥/ ٧/ ١

 المطعون    بإدخال      م ٢٠٠٤/ ٣٣  الطعن    في   الطاعن     البنك    قام    إدخال      صحيفة  وبموجب   

 قطع   على   عقارياً     هناً ر   ورتبوا      عينين   كفالء    باعتبارهم      الطعن    ذات     في   ضدهم 

 ـ:اآلتية األراضي
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 والبالغ      بالسيب    البنود     حلة   بالمربع     ٩٦/ ١/ ٢/ ٣٥/ ١  رقم    الزراعية       القطعة   .١

 منصور   الدعوى      في   عليه   للمدعي    ومملوكة     مربع    متر   ٢٣٣٧٦  مساحتها  

 .المدخلين وباقي كطالب
 بالسيب    الشخر    حلة   بالمربع     ٨٥/ ٢٢٨  رقم    التجارية      السكنية    القطعة   .٢

 طالب    منصور    عليه   للمدعي    ومملوكة     مربع    متر   ٣٠٦١,٢٥  ومساحتها   

 .الرابع إلى األول من والمخلين
 متر   ٤٢,٩,٢  مساحتها    والبالغ      بالسيب    الغبنة    بالمربع     السكنية    القطعة   .٣

 .الرابع إلى األول من والمدخلين منصور عليه للمدعي ومملوكة مربع
 مملوكة  و   مربع    متر   ٢٠٠٩  مساحتها    والبالغ      بالسيب    العرش     وادي      قطعة  .٤

 .الرابع إلى األول من لمدخلين وال طالب منصور عليه للمدعي
لبنك    وطلب   لطاعن     ا لمدخلين     الخصوم     مواجهة     في   ا لتصريح     ا  قطع   ببيع   ا

 وفي    عليه   المدعي     بإلزام      المحكمة    حكمت   م ١٩٩٦/ ٦/ ١٨  وبتاريخ      المرهونة      ياألراض    

 بواقع     الفوائد    و   ع . ر   ٧٤٣,٦٣٧,٥٨٦  مبلغ   الطاعن     للبنك   يؤدي     بان    المدخلين     مواجهة   

 وتأيد     المرهونة      العقارات       ببيع   وصرحت    م ١٩٩٥/ ٧/ ١  من   اعتباراً      سنوياً   % ١٠,٧٥

 التنفيذ    بطلب   الطاعن     البنك    وتقدم     م ٩٥/ ٩١  برقم    االستئنافية     الدائرة       أمام     الحكم    هذا  

 السكنية    القطعة    بيع   موعد    تحديد    تم   أن    إلى    التنفيذ    في   وشرع    م ٩٧/ ٣١  برقم    قيد   حيث 

 في   والكائنة      مبان    من   عليها   وما    الشجيعية    بالمربع     م ٣٤/ ١/ ٣٢/ ٢٥/ ١  رقم    التجارية    

 وإذ    ع . ر   ٢٤٠٠٠٠  قدره     أساس    ربسع   مربعاً    متراً    ٢٠٢٢  مساحتها    والبالغ      مطرح  

 الجاري     الحكم    بموجب    ببيعها   المصرح     الخمس    القطع    بين   من   ليست   القطعة    هذه    كانت  

 فصل   بموجب    فيها   ةحص   أي    ضده   المنفذ      يمتلك   وال    جهة   ألية    مرهونة     وليست    تنفيذه  

 المحكمة    قاضي   من   م ٢٠٠٠/ ٢/ ٢٦  في   الصادر      م ٢٠٠٠/ ١/ ٣٠/ ٣٠  رقم      الدعوى    

 مملوك   غير   مال    على   لوقوعه     باطالً    يكون    القطعة    هذه    على  التنفيذ فإن بمسقط الشرعية

 ضده  الصادر      األصلي    المدين     لدين    ضماناً   المدخلين     قبل   من   مرهون     وغير    للمدين  

 وأن    . . . . . . . . . أسمه   كان    . . . . . المستشكل    بأن    ستشكلون الم    وأضاف     التنفيذ    محل   الحكم  

 . . . . .  إلى    . . . . .   من   تغير   قد   القبيلة    اسم   وإن     . . . . . . . . . أسمها   كان    . . . . . . . . . المستشكلة  

 طالباً    الدعوى      على   الطاعن     البنك    أجاب   ،و  المختصة    الجهات     أمام     التغير    هذا    تم   وقم  

 أن   وقال     البيع    جراء   إل   عاجلة    جلسة   وتحديد     التنفيذ    إجراءات        في   والسير     رفضها  
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لمستشكلين   لدرجة      بالسيب    العرض     بوادي      أرض     قطعة   برهن    قاموا     ا لسكنية    با  ا

 الممنوح    للقرض    تأميناً    وذلك     ع . ر   ١٧٠٠٠٠  نظير   مربع    متر   ٢٠٠٩  ومساحتها   

 . . . . . . . .والدهم      من     هبة   بموجب    للمستشكلين   آلت    الحق    وبتاريخ      . . . . . . . . . . . . لمؤسسة 

 فآلت    الورثة      على   التركة     بتوزيع     وقامت     الهبة    شرعية ال    المحكمة    أطلبت    الحق    وبتاريخ    

 قطعة   إلى    الرهن     نقل   المستشكلين    على   أصبح   ثم   ومن    . . . . . . . . . . القطعة    هذه    ملكية 

 صك  تسليم   منه   طالبة    البنك    اإلسكان     وزارة       خاطبت    م ٩٧/ ١٢/ ٢٣  وبتاريخ      أخرى   

 وادي     قطعة   ىعل   من   الرهن     قيد   إزالة      وتمت    آنفاً    إليه    المشار     التعديل     إلجراء      الملكية  

 باسم   ملكية   صك  ذلك    بموجب    وصدر    المنازعة      محل   القطعة    على   رهن    وقيد    العرش   

 العامة     لقواعد     تطبيقاً   يكون    أن    يغدو    ال   وهذا     البنك    لصالح    رهن    عليه   مقيد   المستشكلين  

 هساسأ   فاقداً     يكون    اإلشكال     فإن    ثم   ومن    العيني    الحلول     قاعدة     وأهما     السمي    الرهن     في 
لقانوني      تنفيذ   مادة     في   المحكمة    قضت   م ٢٠٠٣/ ١/ ٣  وبتاريخ      . فض بالر    جدير    ا

 عليها   وما    األرض      بقطعة   المستشكلين    حصة   على   الحجز    إجراءات        ببطالن    موضوعية  

 على   قائماً    الحجز    وإبقاء      بمطرح    الشجيعية    بالمربع     ٣٤/ ١/ ٠٣٢/ ٢٥/ ١  رقم    مبان    من 

 الطعن    يف   الطاعن     نف أواست    . بالمصاريف      ضده   المستشكل    وإلزام ..............حصة

 م٢٠٠٤/ ٥  رقم    باالستئناف     بمسقط   االستئناف     محكمة   لدى    الحكم    هذا    م ٢٠٠٤/ ٣٣  رقم  
 . . . . . . . . . . .مواجهة     في   شكالً  االستئناف     بقبول    المحكمة    قضت   م ٢٠٠٤/ ٣/ ٨  وبتاريخ    

 في   الحكم    بإلغاء     الموضوع     وفي    الصحيفة    لبطالن    عداه     من   مواجهة     في   قبوله   وبعدم   

 إجراءات       في   والسير     االستشكال     برفض    جديد    من   والقضاء      . . . . . . . . . . . . . مواجهة   

 ذلك    على   زاد     فيما   الحكم    وبتأييد     النزاع      موضوع    األرض      قطعة   من   حصته   على   التنفيذ  

 المحكوم    لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يجد   لمف   ، المصاريف      من   بالمناسب    عليه   محكوم ال    وإلزام     

 سر  ةمان  أ   أودعت      بصحيفة   م ٢٠٠٤/ ٣١  رقم    بالطعن    النقض    بطريق    فيه   فطعن   عليه 

 . . . . . . . . . .و   . . . . . . . . األستاذين      من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٤/ ١٣  بتاريخ     المحكمة    هذه  

 يفيد   ما   وقد    المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبولين   

 ورد    الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون       إعالن     وتم    . قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد  

 البنك    الحكم    في   طعن   كما   . الطاعن     عليها   وعقب    الطعن    رفض    فيها   طلب   بمذكرة     عليها 

 بتاريخ     المحكمة    هذه    سر  أمانة     ودعت   أ   بصحيفة   م ٢٠٠٣/ ٣٣  رقم    بالطعن    الطاعن   

 نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٤/ ١٧



  

 - ٢٠٢ -

 المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقد    المرفق،      الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن 

 وعقب    الميعاد     في   عليها   وردوا       الطعن    بصحيفة   ضدهم   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً،    

 أبدى    الطعنين    من   كل   في   مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وقدم     الطاعن     عليها 

 جواز    وبعدم     موضوعاً،     ورفضه     شكالً  م ٢٠٠٤/ ٣١  رقم    الطعن    بقبول    الرأي      فيها 

 المطعون    لبقية   بالنسبة    وبرفضه     األول      ضده   للمطعون    بالنسبة    م ٢٠٠٤/ ٣٢  رقم    الطعن  

 .ضدهم
  المحكمة

 وليصدر    رتباط   ال   األول      الطعن    إلى    الثاني     الطعن    ضم  قررت     المحكمة    إن    حيث 

 .واحد حكم فيهما
  : اآلتي وفق الطعنين في نظرت المحكمة إن وحيث 

 م٣٣/٢٠٠٣ رقم الطعن  في :أوالً
 جواز    بعدم    األول      ضده   والمطعون      العام     اإلدعاء       من   المقدم     الدفع     مبنى   إن    حيث 

 بكل   للطاعن    وقضى    عليه   محكوم    ألنه    . . . . . . . . . األول      ضده   للمطعون    بالنسبة    الطعن  

 .له مصلحة ال ثم ومن قبله طلباته
 طلبات   وفق    الحكم    صدر   إذا     أنه    المقرر     أن    ذلك    محله    في   الدفع     هذا    إن    حيث و 

 يقبل   ال   وبالتالي      الطعن    وراء      من   مصلحة   له  تكون    فال   منها   لمقصودة     محققاً   أو    الخصم  

 من   الثالثة     بالمادة      الواردة        العامة     للقاعدة     تطبيقاً   إال    يكون    أن    يعدو    ال   الشرط     وهذا     طعنه 

 التي    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     بإصدار     م ٢٠٠٢/ ٢٩  رقم    السلطاني     المرسوم   

 ومشروعة      قائمة    مصلحة   فيه   لصاحبه    تكون    ال   دفع    أو    طلب   أي    قبول    بعدم    تقضي 

 قبل   طلباته    بكل   للطاعن    قضى   قد   فيه   المطعون     الحكم    وكان     ذلك    كان    لما   .القانون يقرها

 غير   يكون    طعنه   فإن    يء بش   غيره    أو    يلزمه    ولم    . . . . . . . . . . . األول      ضده   المطعون   

 .لمصلحة النعدام مقبول
 السابع     حتى   الثاني     من   ضدهم   المطعون     من   المبدي     للدفع    بالنسبة    إنه    حيث   و 

مام    الطعن    خصومة    في   اختصامهم     يجوز    فال   االستئناف     في   يختصموا    لم   نهم أب   أ

 .الراهنة العليا المحكمة
 من   بين   تكون    إنما    الطعن    في   الخصومة     أن    ذلك    سديد   غير   الدفع     هذا    إن    وحيث  

 المطعون    كان    ولما    فيه   المطعون     الحكم    أصدرت     التي    المحكمة    أمام     خصوماً    كانوا   
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 الحكم    وصدر    درجة     أول     محكمة   أمام     صمينامتخ   كان    السابع     وحتى    الثاني     من   ضدهم 

 الموجه     االستئناف     قبول    بعدم    فيه   المطعون     الحكم    وصدر    الطاعن     واستأنفه     لصالحهم  

 طعناً   الطاعن     من   إليهم    الموجه     الطعن    ويكون     لصالحهم    صدر   قد   يكون    فإنه    إليهم  

 .الشكلية أوضاعه استوفى وقد مقبوالً
 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     ينعي   دواح     سبب  على   أقيم    الطعن    إن    حيث و 

 االستئناف    صحيفة  أن    يقول    ذلك    بيان    وفي    وتفسيره     تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة  

 الحكم    في   المستشكلون     هم   عليهم   المستأنف     أن    للشك   مجاالً    تدع    ال   بصورة     أبانت   

  تذكر    لم   وأن     االستئناف     وصحيفة   صفاتهم   بذلك    وحددت      التنفيذ    قاضي   من   الصادر    

 أسماء   بيان    من   الغاية     أن    إال    " وآخرين    . . . . . . . . . . . . . . . "   بذكر    اكتفت    بل   األسماء     جميع 

 اإلعالن     وقبلوا     بالصحيفة    ضدهم   المسـتأنف     إعالن     تم   حيث   تماماً    تحققت   قد   الخصوم   

 المحددة     الجلسة    في   االستئناف     محكمة   أمام     وكالئهم     بواسطة    وحضروا      وكيلهم    وتسلمه  

 من   ٢١  المادة      نص   تطبيق   تعين   ثم   ومن    ضرر   لحقهمي   ولم    ودفوعهم      دفاعهم     وقدموا    

 هذه   تطبيق   أغفل    قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما    والتجارية،        المدنية     اإلجراءات         قانون   

 على   بالنص    المشرع     تغاها ب ا   التي    الغاية     بذلك    مهدراً     الصحيفة    بطالن    وقرر     المادة    

 .نقضه يستوجب بما معيباً يكون فإنه إليها المشار ٢١ المادة
 عرض   قد   فيه   المطعون     الحكم    أن    ذلك    سديد   غير   السبب    بهذا    النعي    إن    حيث و 

 وآخرين،    . . . . . . . . . . . . . ضد  استئنافه    أقام     المستأنف     فإن  " . .   بقوله   عليه   ورد     الدفع     لهذا  

 محكمة   أمام     اإلجراءات         على   والمنطبقة     اإلجراءات         قانون     من   ٦٤  المادة      أن    ومعلوم   

 صحيفة  تشتمل   أن    يجب   " أنه    اقتضت    انون  الق    ذات     من   ٢٣٠  المادة      بموجب    االستئناف   

 :التالية البيانات على الدعوى
 .المختار محله أو وموطنه نتههوم لقبه أو وقبيلته للمدعي الثالثي سماال .١
 .ومواطنه وظيفته أو نتههوم قلبه أو وقبيلته عليه للمدعي الثالثي سماال .٢

 وأغفل     . . . . . . . . . سما   سوى   االستئناف     صحيفة  في   يذكر    لم   المستأنف     إن    وحيث  

 "وآخرين      كلمة   بإضافة    واكتفى     لصالحهم    فيه   المطعون     الحكم    صدر  الذين الخصوم باقي
 للقول   محل   وال    أسماؤهم     يذكر    لم   لمن   بالنسبة    باطلة    االستئناف     صحفية  تكون    ثم   ومن  

 ذاتها     الصحيفة    من   مستمد   غير   بدليل    االستئناف     بصحيفة   الموجود      النقص    تكملة   بجواز   

 المرافعات      أصول    مؤلفه    في   فاء  وال    أبو    أحمد    الدكتور      ومنهم    قهاء لف ا   عليه   أجمع    ما   وهو  
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 بعض   على   إال    باالستئناف     الطعن    صحيفة  تشتمل   لم   إذا   "   أنه    وأكد     ٨٨٦  بالصفحة  

 يعتبر   حتى   القاعدة      ألن    ني اآلخر     للبعض   بالنسبة    يسقط   المستأنف     حق   فإن    لهم   المحكوم   

 به   يعلنوا    أن    االستئناف     عريضة    في   عليهم   المستأنف     إلى    يوجه    أن    مرفوعاً     االستئناف   

 ال  االستئناف     أن    ضرورة     بها   أسمه   يرد    لم   لمن   باطلة    الصحيفة    إن    ثم   ومن    . . " يضا أ 
 للمستأنف    دقيقاً    تحديداً     تعني   ال   " آخرين   "   كلمة   أن    باعتبار     هل  بالنسبة    مرفوعاً     يعتبر 

 وهل    البعض    ضد  أو    لصالحهم    المحكوم     لكامل    مرفوع     االستئناف     هل   ندري     وال    ضدهم 

 أسمه   ورد     لمن   بالنسبة    صحيحة  الصحيفة    أن    حين   في   ميتاً   أو    قصراً    بينهم   من   وجد ي 

 مواجهة     في   قبوله   وبعدم     مواجهته     في   شكالً  االستئناف     قبول    وتعين    . . . . . . . . . . وهو    بها 

 ينوه   وال    والموطن      وقبيلة    ولقب    سما   من   الوجوبية      البيانات      من   الصحيفة    لخلو   عداه     من 

 الحكم    فيها   صدر   التي    الخصومة     في   قبله    راً حاض   كان    عمن   الطعن    في   الحاضر  

 تقدير    في   سلطتها  نطاق    وفي    درجة     ثاني    محكمة   وكانت     ذلك    كان    لما   . . " فيه   المطعون   

 المستأنف     بيان    في   النقض    أن    قدرت     الخصم    سما   بيان    في   الخطأ    أو    النقض    جسامة    مدة  

 نها إف   لك ذ   على   البطالن     ورتب يقينية معرفة معرفتهم يعتبر ال بحيث جسيما كان ضدهم

 بنص   التحدي     الطاعن     يجدي    وال    تطبيقه   في   أخطأت     أو    القانون      خالفت    قد   تكون    ال 

 إلى    تتصرف    المادة      هذه    ألن    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢١  المادة    

 وراق   أ   من   تعتبر   ال  االستئناف وصحيفة ضورحبال التكليف أوراق يشوب الذي البطالن

 يوم   في   المحكمة    إلى    الحضور     إلى    الخصم    دعوى     بها   يقصد   لم   ألنه    بالحضور     التكليف  

 .أساس غير على سلف بما النعي ويضحى المادة بهذه للتحدي وجه ال ثم ومن معين
نه    وحيث   ا    في   الطعن    رفض    يتعين     إ م       موضوعاً    الشق    هذ لزا لطاعن     وإ  ا

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦١  بالمادة      عمالً   الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف    

 .ةوالتجاري
 :م٣١/٢٠٠٤ رقم الطعن في  :ثانياً

 .الشكلية وضاعهأ استوفى  الطعن إن حيث
 على   منها   والثالث      بالثاني     الطاعن     ينعى   أسباب    أربعة     على   أقيم    الطعن    إن   حيثو

لفساد      التسبيب    في   القصور     فيه   المطعون     الحكم   لثابت     ومخالفة     االستدالل      في   وا  ا

 الناقل     األثر     وبموجب     أنه    لذلك    بياناً    ولهيق   ما   وحاصل    الدفاع      بحق   واإلخالف       باألوراق      

 مطروحة     درجة     أول     محكمة   إلى    قدمت    التي    الدفاع      وأوجه      الدفوع      تكون    ستئناف لال 
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 لطلبات   تعرض    أن    االستئناف     في   المذكرات       تتضمن   لم   ما   االستئناف     محكمة   على 

 هاعن   يتنازل     لم   دام     ما   درجة     أول     محكمة   أمام     أبداها      التي    دفاعه     وأوجه      ضده   المستأنف   

 صحيفة  في   تمسكوا    قد   ووالدته       ووالده       وأخوته      الطاعن     كان    ولما    ضمناً،   أو    صراحة  

 م٢٠٠٣/ ١١/ ٢٢  و   م ٢٠٠٣/ ٦/ ١٤  في   المقدمتين     المذكرتين      وفي    االبتدائية       الدعوى    
 الدعوى     في   الصادر      الحكم    قضى   التي   القطع بين من ليست النزاع موضوع القطعة بأن

 وهم    ووالدته       وإلخوته      له  مملوكة    مبان    اعليه   وأن     ببيعها   بالتصريح     م ٩٥/ ٦١١  رقم  

 نظام   خالف    على   عليها   الرهن     نقل   وتم    للبنك   برهنا    يقوموا     ولم    للبنك   مدينين    غير 

 السجل    أمانة     وبين    ضده   المطعون     البنك    بين   تمت   باطلة    وبإجراءات         العقاري      السجل  

 رقم    الرهن     عقد   بموجب    كان    مما   أكبر    ضمان   على   بذلك    البنك    حصل   وقد    العقاري    

 أن   االستئناف     محكمة   على   كان    النزاع      موضوع    القطعة    قيمة   الرتفاع      م ١٩٨٣/ ١٣١٣

 اكتفت    ذلك    من   بدالً    المحكمة    أن    إال    عليها،    وترد     الدفاع      هذا    أوجه     وتمحصه    تناقش  

 بموجب    تم   قد   النزاع      موضوع    القطعة    إال    العرض     وادي      قطعة   الرهن     نقل   بأن    بالقول   

لمؤيد     الشرعية     المحكمة    حكم   الشرعية     المحكمة    وقرار      ستئناف اال    محكمة   بحكم   ا

 ال  المستندات      هذه    أن    رغم    العقاري      السجل    أمين    إلى    المرسل    م ١٩٩٧/ ١٢/ ٧  المؤرخ    
ليه    ذهبت    لما   سنداً   تصلح   وقائع     تتضمن   للقطعة   الرهن     بنقل   حكمها   في   المحكمة    إ

 .نقضه ويستوجب الحكم يعيب مما النزاع موضوع
 في   الحق    الموضوع     لمحكمة   ن كا   وأن     أنه    ذلك    محله    في   النعي    هذا    إن    وحيث  

 مستمدة   األدلة      تلك   تكون    أن    يتعين   انه    إال    منها   الواقع      واستخالص     الدعوى      أدلة     تقدير  

 وان    بها   ثابت    هو   ما   على   فيه   خروج     ال   سائغاً   استخالصاً   منها   ومستخلصة    أوراقها       من 

 من   البين    كان    ولما    حكمها،    في   إليها    انتهى    التي    النتيجة    إلى    تؤدي     أن    شأنها   من   يكون  

 الطاعن     مواجهة     في   االبتدائي       الحكم    بإلغاء     قضاءه     أقام     أنه    فيه   المطعون     الحكم    مدونات    

 من   حصته   على   التنفيذ    إجراءات        في   والسير     االستشكال     برفض    جديد    من   والقضاء    

 قطعة   من   الرهن     نقل   بان    المدونات       بتلك   ورده    أ   ما   على   النزاع      موضوع    األرض      قطعة 

 المؤرخ     الشرعية     المحكمة    بأمر    تم   قد   نزاع  ال    موضوع    القطعة    إلى    العرض     وادي    

 أنه    الذكر     سالف   خطاب    من   البين    أن    مع   العقاري      السجل    مين أ   إلى    الموجه     م ٩٧/ ١٢/ ٧

 ـ  واألرض     . . . . . . . . . . ذمة    في   الرهن     بحصي   بأن    ارتأت      المحكمة    أن    سوى   يتضمن   لم 
 أمر    عن   بذاته     يكشف   ال   ما   وهو    . . . . . . . . . . . ملكاً   تصبح   ـ  العرش     وادي      أرض   
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 .النزاع      موضوع    القطعة    إلى    العرض     وادي      قطعة   من   الرهن     بنقل   الشرعية     ةالمحكم  
 في   والسير     االستشكال     برفض    ىضق و   النظر    هذا    فيه   المطعون     الحكم    خالف    وإذ   

 يكون   نه إف   النزاع      موضوع    األرض      قطعة   من   الطاعن     حصة   على   التنفيذ    إجراءات      

 القانون     مخالفة    إلى    كذل    وجره     باألوراق        الثابت     خالف    االستدالل      في   فساده     عن   فضالً 

 .نقضه يوجب بما
 قطعة   أن    األوراق        من   الثابت     وكان     فيه   للفصل   صالح   الموضوع     إن    وحيث  

 بمطرح   الكائنة     الشجيعية    بالمربع     ٣٤/ ١/ ٢٣/ ٢٥/ ١  رقم    النزاع      موضوع    األرض    

 وأن    بيعها   ٩٥/ ٦١١  الدعوى      في   الصادر      الحكم    صرح   التي    القطع    ضمن  من   ليست 

 وكان    ضده   المطعون     مع   تعاملت    التي    . . . . . . . . . ضده   عون المط    بين   المديونية      عالقة  

 وتترتب     إبرامه      على   طرفيه    تراضي    بمجرد    عقدني   رضائي    عقد   الرهن     عقد   أن    المقرر   

 ألحكام    وفقاً    بالتسجيل    إال    يتم   ال   بالفعل    الرهن     حق   إنشاء     فيما   انعقاد     بمجرد    آثار   

 المستشكلون    نفى   وقد    العقاري      السجل    نظام    بإصدار     م ٩٨/ ٢  رقم    السلطاني     المرسوم   

 .النزاع موضوع القطعة على تم الذي بالرهن عالقتهم
 الالئحة     بإصدار     م ٩٩/ ٢٩  رقم    الوزاري        القرار      من   ١٠  المادة      إن    وحيث  

 التصرفات     تسجيل   إلجراء      تقبل   التي    المحررات       حددت     العقاري      السجل    لنظام    التنفيذية   

 :أنهاب وفروعها العقاري السجل أمانة في تسجليها الواجب والحقوق
 .قثالمو العقد .١
 .اإلرث لحق المثبت الشرعي شهاداأل .٢
 .الواجبة للوصية المثبت الشرعي األشهاد .٣
 .الوقف في الشرعية الحجة .٤
 .النافذ الهبة صك .٥
 .الملكية نزع قرار .٦
 .النهائي الحكم .٧
 .االستئناف ولجنة األراضي شؤون لجان قرارات .٨
 .رياداإل بالطريق المزاد مرسو محضر أو المزاد مرض أحكام .٩

 بتاريخ     العقاري      السجل    مين أ   إلى    الشرعية     المحكمة    من   الموجه     الخطاب     وكان   

 ولم    الذكر     سالفة   ١٠  بالمادة      الواردة        المحررات       من   أي    تحت   يندرج     ال   م ٩٧/ ١٢/ ٧
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 بمخالفة    تم   قد   يكون    القطعة    إلى    العرش     وادي      قطعة   من   الرهن     بنقل   مر أ   أي    يتضمن 

 بمخالفة    تم   قد   يكون    القطعة    هذه    إلى    نالره     نقل   فإن    المستشكلين    عن   ى أبمن   الرهن   

 الخاطئ     التسجيل    هذا    ن إف   ثم   ومن    التنفيذية،      والئحته     العقاري      السجل    لنظام    واضحة  

 المطعون    يعطى   وال    المستشكلين    على   له  أثر    ال   النزاع      موضوع    القطعة    على   للرهن  

 يصحح   ال   التسجيل    ألن    القطعة    هذه    من   حصصهم   على   التنفيذ    إجراء      في   الحق    ضده 

 .الًباط
 من   حصصهم   على   التنفيذ    إجراءات        اتخاذ     على   المستشكلين    اعتراض      إن    وحيث  

 الحكم    التزم     وإذ     القانون،       من   سليم  أساس    على   قائماً    يكون    النزاع      موضوع    القطعة  

 بنقض   القضاء     معه   يعين   مما   القانون      صحيح  صادف    قد   يكون    نه إف   النظر    هذا    االبتدائي     

 التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف      ضده   عون المط    وإلزام       نف أالمست    االبتدائي       الحكم  

 قانون    من   ٢٤٧و ١٨٣  بالمادتين      عمالً   للطاعن    الكفالة     ورد     الطعن    هذا    ومصاريف    

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
 األسباب فلهذه

 ـ:المحكمة حكمت
 م٣٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في :أوالً

 هوبقبول    . . . . . . . . . . . . األول      ضده   بالمطعون     يتعلق   فيما   الطعن    جواز     بعدم  
لمطعون     ببقية   يتعلق   فيما   موضوعاً    ورفضه     شكالً لزمت      ضدهم   ا  وأ

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف الطاعن
 م٣١/٢٠٠٣ رقم الطعن في :ثانياً

 م٢٠٠٤/ ٥  رقم    االستئناف     لموضوع    والتصدي      فيه   المطعون     الحكم    بنقض 
 ضده  المطعون     وألزمت      نف أالمست    االبتدائي       الحكم    وتأييد     برفضه    والقضاء    

 الكفالة     ورد     الطعن    هذا    ومصاريف      التقاضي    درجتي     عن   فبالمصاري    

 .للطاعن
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 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة

 الفضيلة    أصحاب    من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 ميرغني    عمر   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن      : القضاة   

 . لنورا حسن مصطفى ـ االمن
 م٣٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٣ رقم قرار

)٣٩( 
  ) تقدير ـ أدلة ( صورية

 من   ذلك    في   عليها   رقابة     وال    الصورية      أدلة     تقدير ب   الموضوع     محكمة   تستقل  -

 كانت    فإذا     إليها    انتهت    التي    النتيجة    إلى    تؤدي     الوقائع      دامت     ما   العليا    المحكمة  

 لنفى   يكفى   ما   ومالبستها     وظروفها      الدعوى      أوراق       في   رأت     قد   الموضوع     محكمة 

 هذه   نفى   أو    إلثبات     شهود   لسماع    ذلك    بعد   حاجه    في   ليست   فإنها    الصورية    

 .الصورية
 الوقائــــع

 ـ  الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   ـ  الوقائع      تحصلت 
 سابقاً   التجارية      المحكمة    أمام     م ٢٠٠٢/ ٣  رقم    الدعوى      أقام     بصفته   الطاعن     أن    في 

 بإلزام     الحكم    يطلب   قضاة    ثالثة    من   مشكلة   بنزوى     االبتدائية       المحكمة    إلى    وأحيلت   

 ع. ر   ٦٢٥٥٠٥  مقداره      مبلغاً   الختامية     للطلبات    وفقاً    للتفليسة   يؤدي     بأن    ضده   المطعون   
 رفع    تاريخ     من   % ٦  بواقع     والفوائد       السداد      تمام    حتى   ٢٠٠٠/ ١/ ١  من   الشهرية     واألجرة

 دعوى    رفع    في   بحقه   احتفاظه     مع   تعاب  واأل     والمصاريف       السداد      تمام    حتى   الدعوى    

 المشهر    بأن    لذلك    بياناً    وقال     الدعوى      هذه    نتيجة   ضرر   من   التفليسة    يلحق   لما   بالحق  

 ثالثة    من   يتكون    سناو   نيابة    المضيبي    بوالية     تجارياً     مبنى   يمتلك   . . . . . . . . . . . . . . إفالسه  

 ثم   ع . ر   ٦٠٠٠٠  بمبلغ   . . . . . . . . . . . . . . من   الشراء      طريق    عن   أليه    آل    تجارية     محالت  

 ع. ر ٧٥٠٠٠  مبلغ   مقابل    صورية    إحالة     ضده   المطعون     إلى    المبنى    هذه    ملكية   أحال   
 وقد    منه   الثمن    يقبض   أن    دون     وذلك     عنه   نيابة    المبنى    بيع   من   األخير     هذا    تمكين   بغرض  

 إفالسه    المشهر    يسلم   أن    دون     اإلجارة       طريق    عن   المبنى    استغالل    ضده   المطعون     تولى  

 لوجود    ذلك    من   يتمكن   لم   أنه    إال    المبنى    بيع   إفالسه    رالمشه    أراد      ١٩٩٤  عام    وفي      حقه 



  

 - ٢٠٩ -

 حق   أنكر    والذي      ضده   المطعون     من   وكالة     على   الحصول     بعد   إال    الصوري      البيع    صك

 المطعون    أجاب     . السابقة     بطلباته    بصفته   الدعوى فأقام وعائده المبنى في إفالسه المشهر

 بتاريخ     المبنى    له  ع با   إفالسه    المشهر    أن    أساس    على   رفضها    طالباً    الدعوى      على   ضده 

 المحكمة    حكمت   ٢٠٠٣/ ٥/ ٢٦  وبتاريخ      . صورياً    وليس    صحيحاً  بيعاً   ١٩٩٣/ ١١/ ٣

 االستئناف    محكمة   لدى    الحكم    بصفته   المستأنف     استأنف  و   ، الدعوى      برفض    االبتدائية     

 برفض    ٢٠٠٤/ ٣/ ٢  بتاريخ     حكمت   والتي     ٢٠٠٣/ ٢٣  رقم    باالستئناف     بنزوى   

الستئناف    ييد     ا تأ لحكم    و لمستأنف     ا لز     ا لمستأنف     مت وأ لمصاريف      بصفته   ا  عن   ا

 النقض    بطريق    فيه   فطعن   بصفته   عليه   المحكوم     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يجد   لم ،و  الدرجتين    

ودعت      بصحيفة  نة     أ ما ه    سر  أ لمحكمة    هذ ريخ     ا قعة    ٢٠٠٤/ ٤/ ١٠  بتا  من   مو

 سند  بموجب    بصفته   الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . . . . األستاذ   

 المطعون    إعالن     وتم    . قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     مرفق ال    الوكالة  

 وقدم    ، بصفته   الطاعن     عليها   وعقب    الميعاد     في   عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده 

 ورفضه     شكالً  الطعن    بقبول    الرأي      فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء     

 .موضوعاً
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعه وفىاست  الطعن إن حيث
 الحكم    على   منهما   باألول      بصفته   الطاعن     ينعى   سببين  على   أقيم    الطعن    إن    وحيث  

 المطعون    الحكم    إن    يقوم    ذلك    بيان    وفي    تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه   المطعون   

 قضى   االبتدائي       الحكم    إن    ذلك    جديدة     أسباب    على   بناء    المستأنف     الحكم    بتأييد    قضى   فيه 

 المطعون    الحكم    أيد    حين   في   الدعوى      محل   العقار     ملكية   سند  تقديم    لعدم    عوى  الد    برفض  

 في   تعديالً    يعد   مما   بالتزوير      عليه   الطعن    لعدم    البيع    عقد   صحة  على   تأسيساً   النتيجة    فيه 

 مما   ضده   المستأنف     به   يتقدم    لم   دفاع     على   وبناء     المستأنف     صالح   لغير   الحكم    أسباب  

 مما   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٢٤  المادة      لنص   صريحة   مخالفة    يشكل 

 .نقضه يستوجب بما الحكم يعيب
 ما   على   االستئناف     محكمة   وظيفة    أن    ذلك    مردود      السبب    بهذا    النعي    إن    حيث و 

 مقصورة    ليست   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٢٤و ٢٢٣  المادتين      من   يبين 

 وإنما     فقط   القانوني      التطبيق    المة س  حيث   من   المستأنف     االبتدائي       الحكم    مراقبة     على 
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 االستئناف    عنه   رفع    ما   إلى    بالنسبة    االستئناف     موضوع   نقل االستئناف رفع على يترتب

 ودفوع     أدلة     من   عليه   أشتمل   ما   بكل   عليها   طرحه    وإعادة       درجة     ثاني    محكمة   إلى    فقط 

 نية والقانو      الواقعية      النزاع      عناصر   يواجه     مسبب   بحكم   فيه   كلمتها   لتقول    دفاع     وأوجه    

 بكل   يتمسك   أن    لمصلحته   االبتدائي       الحكم    صدر   الذي     ضده   للمستأنف    يكون    وبذلك   

 ملزماً    يكون    أن    دون     درجة     أول     محكمة   أمام     دفاعه     عليها   أقام     التي    القانونية      األسانيد   

 االستئناف    رفع    في   مصلحته   تكون    إذ    طلباته    بكل   له  حكم   إذا     فرعياً    استئنافاً    يرفع    بأن  

 .منعدمة الحالة هذه في
 على   درجة     أول     محكمة   أمام     نبنى أ   قد   ضده   المطعون     دفاع     وكان     ذلك    كان    لما  

 ثاني    محكمة   وكانت     صوريته    وعدم     . . . .   إفالسه    المشهر    وبين    بينه   البيع    عقد   صحة

 أن   عليها   تثريب    فال   الدعوى      لرفض    درجة     أول     محكمة   أسانيد    بوجاهة     تقتنع   لم   درجة   

 يعاب   وال    المستأنف     طلبات    حدود     في   حكمها   لتبرير    أخرى     أدلة     إلى    قضائها    في   ترتكن  

 يضحى   ثم   ومن    الدعوى،       أوراق       في   وارد      هو   عما   قضائها    في   تخرج    لم   دام     ما   عليها 

 .أساس غير على سلف بما النعي
 وفي    الحكم    في   أثر    اإلجراءات         في   بطالن    وقوع     الثاني     السبب    حاصل   إن    حيث و 

 إلثبات    األساسية    لبينة ا   أغفلت    قد   االستئناف     محكمة   أن    بصفته   الطاعن     يقول    ذلك    بيان  

 سابقاً   التجارية      المحكمة    أمام     اليمين    على   شهدوا    الذين     الشهود     سماعها   بعدم    الدعوى    

م     ما لمحكمة    وأ ئية       ا ا البتد لبيع    عقد   بصورية     ا لمبرم     ا لمشهر    بين   ا فالسه    ا  هالل   إ

 سماعه   بصفته   الطاعن     دفاع     طلب   رغم    . . . . . . . . . . سماع   ورفضها     ضده   والمطعون    

 .نقضه يستوجب بما الحكم يبيع ما كله ذلك وفي
 مما   الصورية      أدلة     تقدير    أن    ذلك    أيضاً    مردود      السبب    بهذا    النعي    إن    حيث و 

 دامت     ما   العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     وال    الموضوع     محكمة   به   تستقل 

 في   رأت     قد   الموضوع     محكمة   كانت    فإذا     إليها    انتهت    التي    النتيجة    إلى    تؤدي     الوقائع    

 حاجه    في   ليست   فإنها    الصورية      لنفى   يكفى   ما   ومالبستها     روفها  وظ    الدعوى      أوراق     

 الحكم    وكان     ذلك    كان    لما   . الصورية      هذه    نفى   أو    إلثبات     شهود   لسماع    ذلك    بعد 

 من   استخلصه   ما   على   صوري    ال   جدي    البيع    عقد   بأن    قضاءه     أقام     قد   فيه   المطعون   

 هو   استخلصه   الذي     هذا    وكان     الدعوى      ومالبسات      وظروف      الشهود     بعض   أقوال    

 .باألوراق للثابت فيه مخالفة ال سائغ استخالص
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لما    ن    و لحكم    كا لمطعون     ا ل      في   ير   لم   فيه   ا قوا ين      أ هد لشا  . . . . . . . . . .ا

 عند   الثمن    سداد    عدم    أن    ذلك    الصورية      إلثبات     وحدها     تكفي   قرينة    . . . . . . . . . . . . . . و 

 ليس   أنه    فضالً   بعد   فيما   يسدد    لم   أنه   اللزوم وبطريق بالضرورة يعني ال البيع عقد توقيع

 من   أي    سنوات    لعدة    الثمن    سداد    عدم    حال    ساكتا   إفالسه    المشهر    يبقي   أن    المعقول     من 

 فإن   ٢٠٠٠/ ١١/ ٢٢  في   الدعوى      ويرفع     بصفته   الطاعن     يأتي    حتى   ١٩٩٣/ ١١/ ١٣

 إثارته      يجوز    ال   مما   موضوعياً    جدالً    يكون    أن    يعدو    ال   الخصوص     هذا    في   عليه   النعي  

 الطاعن     وإلزام       موضوعاً    الطعن    رفض    يتعين   دم تق   ولما    وعليه    العليا    المحكمة    أمام   

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦١  بالمادة      عمالً   الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      بصفته 

 .والتجارية
 األسباب فلهذه

 بصفته   الطاعن     وإلزام       موضوعاً    ورفضه     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 . الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

لفضيلة    عمر   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   الرحمن     عبد   : ا

 .عبدالغفار محمد ـ االمن ميرغني
 م٣٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٤ رقم قرار

)٤٠( 
 )  شركة أوراق استعمال ـ شروط (ظاهرة وكالة

 خطئاً   وكيله     ) الطاعنة   (   الموكل     يظهر   أن    الظاهرة      الوكالة      في   األساسي    الشرط     إن   -

 والًئمس   يكون    الموكل     فإن    بذلك    الغير    نخدع  ا   فإن    ذلك    على   الغير    معه   يتعامل    وأن   

 .الصفة بتلك أظهره من تصرفات عن
  مماثلة    وراق    أ   طباعة    يسهل   أنه    كما   موظف    ألي    جائـز    الشركة     أوراق       استعمال   -

 أو   الشركة     مدير    توقيع    تحمل   ال   أنها    طالما    الظاهرة      الوكالة      على   تدل    أو    تعبر   وال  

 .  للنقض موجباً ذلك بخالف والحكم صاحبها
 الوقائــــع

 االبتدائية       ةصالل   محكمة   أمام     م ٢٠٠٣/ ٢١  رقم    الدعوى      ضدها   المطعون     أقامت   

 الطاعنة     أن    بحجة   عمانياً    رياالً     ) ١٥٨٢(   مبلغ   بدفع    ها يا إ   مطالبة    الطاعنة     مواجهة     في 

 م٢٠٠٢/ ٦/ ٢٦  في   لها   وأعادتها       م ٢٠٠١/ ١٢/ ٢٣  بتاريخ     تويوتا     سيارة    منها جرتأستا
 وكذا    والتأمين      صالح اإل    تكلفة   إليه    افا ضم   الفترة     هذه    عن   يجار  اإل    المطالبة     وشملت 

 ١٥٨٢  أنفاً    ذكرناه      ما   المطالبة     جملة   وكانت     إضافية،     مسافات     في   السيارة      استهالك  

 ةصالل   محكمة   به   حكمت   المبلغ    هذا    ) رياالً     وثمانين     واثنين     وخمسمائة     ألف  (   االً ري  
 صدر  قد و   ، الطعن    هذا    إلينا    جاء    ثم   ومن    ةصالل   استئناف    محكمة   فيه   وأيدتها      االبتدائية     

 في   بالنقض    فيه   وطعن    ةصالل   استئناف    محكمة   من   م ٢٠٠٤/ ٣/ ٢١  في       الحكم  

 . . . . .المحامي     من   موقعة    الطعن    ب أسبا   صحيفة  التاريخ      بذات     وأودعت       ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٤

 ضدها   المطعون     إعالن     وتم    الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته   المحكمة    هذه    لدى    المقبول   

 محام   من   الميعاد     في   قدم    الطعن    أن    العام     اإلدعاء       ورأى      ، بالرد     مذكرة     تقدم    ولم    بصحيفة 

 فإنه    قانوناً     المقررة      الشكلية    أوضاعه     سائر   الطعن    واستوفى     العليا    المحكمة    لدى    مقبول  

 .شكالً مقبول
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  المحكمة
لطعن    إن    حيث  لشروط      مستوف    ا لشكلية    ا ما    شكالً  قبوله   يبرر    مما   ا  في   أ

لموضوع    لطاعنة     فإن    ا لحكم    على   تنعى   ا لمطعون     ا قشها   أسباب    بأربعة     فيه   ا  ستنا

 ـ:كاآلتي وهي لتداخلها مجتمعه المحكمة
 في   الفساد   و   التسبيب    في   والقصور      تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    إن    وحيث   

 فيه   المطعون     الحكم    أن    الطاعنة     ذكرت     ذلك    بيان    وفي    الدفاع      بحق   واإلخالل       االستدالل    

 فيه   نص   قد   يجار  اإل    عقد   أن  على استناداً الظاهرة الوكالة شروط توافر على قضاءه أقام

ن   فع     بأ لد ر  لإل   ا اسطة    يكون    يجا كة     بو لشر عنة     ا لطا ن     ا أ لذي     و م     ا بر لعقد    أ  ا

 التي    الرسالة     وأن     الطاعنة     الشركة     لدى    مبيعات    مدير    يعمل   والذي      . . . . . . . . . . . المدعو   

 الطاعنة     الشركة     مطبوعات     على   كانت    ضدها   المطعون     إلى    السيارة      مستأجر    وجهها  

 في   يعمل   . . . . . . . . . . . . السيارة      مستلم   وأن     مبيعات    مدير    باعتباره      . . . . . . عليها   ووقع   

 تعامل    بوجود     فيدي   ما   تقدم    لم   ضدها   المطعون     أن    الطاعنة     دعت  ا و   الطاعنة     الشركة   

 مثلها   يطبع   أن    أو    عناء    دون     عليها   الحصول     يمكن   الشركة     مطبوعات     وأن     بينهما   سابق 

 . . . . . . . .المدعو     تفوض    لم   الطاعنة     أي    وأنها     الشركة     بختم   يمهر   لم   المبرم     العقد    وأن   

 شروط   ضمن  وردت      التي    الطاعنة     الشركة     بواسطة    الدفع     عبارة     وأن     السيارة      ستئجار اب 

 بين   شخصياً  عقدا    كان    للسيارة     اإليجار      عقد   وأن     بالدفع     لزامها   إ   تعني   ال   اإليجار      عقد 

 ظاهرة    وكالة     توجد    ال   وأنه     فيه   طرفاً    ليست   الطاعنة     وأن     والمستأجر      ضدها   المطعون   

 وختمت    وقصرت     أهملت    وأنها     الحقيقة    لمعرفة    جهداً    تبذل    لم   ضدها   المطعون     وأن   

 .نقضه وينبغي معيب الحكم بأن قولها الطاعنة
 عتبارات   ال   القضائي     التطبيق    ولكن    المتعاقدين      بين   إال    ينفذ   ال   العقد      إن    وحيث  

 أو   الظاهر     بالوضع    يسمى   ما   خلف   المجتمع    في   التعامل     حركة    وحماية     العدالة      توجبها  

 سلباً  بخطئه   الحق    صاحب   يسهم   أن    ـ  أوالً     معينة   شروط    توفر    بشرط    بالظاهر     الوكيل   

 ةالني    حسب   الغير    يدفع    مما   هصاحب   ظهربم   الحق    على   المتصرف     ظهور    في   إيجاباً     أو  
 .؟يخصها العقد بأن ذلك لغير أو بإهمالها الطاعنة الشركة أظهرت فهل معه التعاقد إلى

 هل و   وكالته     حدود     الوكيل     يتجاوز     هل   :   سؤال    على   الجواب      يتعين   ه   إن    حيث و 

 .؟ ةالني وسوء ةالني حسن ذلك في ييستو
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 )الطاعنة   (   الموكل     يظهر   أن    هرة  الظا    الوكالة      في   األساسي    الشرط     إن    وحيث  
 يكون   الموكل     فإن    بذلك    الغير    نخدع  ا   فإن    ذلك    على   الغير    معه   يتعامل    وأن     خطئاً   وكيله   

 بأن   اإلدعاء       فإن    الدعوى      هذه    في   أما    ، الصفة    بتلك   أظهره     من   تصرفات     عن   والً ئمس 

 وكان    عليه   دليل    فال   الطاعنة     عن   ظاهر    كوكيل    . . . . . . . . . . مع   تعاملت    ضدها   المطعون   

 وكيل    هو   وهل    الطاعنة     قبل   من   معه   المتعامل     شخصية  من   التأكد     ضدها   المطعون     ىعل 

 بإهمالها     ساهمت   فقد   تفعل   لم   حينما   ضدها   المطعون     أي    وأنها     العقد    إلبرام      مفوض  

 هي   اإليجار      دافع     أن    إلى    تشير   نجليزية  إل ا   باللغة    العقد    صيغة  أن    كما   ، اإليجار      بضياع  

 يمكن   شركة   في   موظف    أي    إن    حيث   اإليجار      بدفع    إلزاماً      يعد   ال   وهذا     الطاعنة     الشركة   

 لم   ما   وهذا     توقيعه    و   ورضاه     بموافقته     إال    المخدم     يلزم    وال    مخدمه    إلى    الدفع     يحيل   أن  

 ذلك    بأن    ةالقائل     الحجة    نقبل   ننا أف   الشركة     أوراق       استعمال    أما    الطاعنة،      قبل   من   يحدث  

 موضوع   العقد    ن أ   موظفيها،     من   أي    قبل   ومن    الشركة     علم   دون     الصور     لشتى   ممكن 

 الطاعنة     إللزام      بها   المدعى     الظاهرة      الوكالة      وأن     فيه   المتعاقدين      بين   عقداً    كان    الدعوى    

 لم   السيارة      إيجار     على   تعاقدت     حينما   ضدها   المطعون   وأن شروطها تـف ولم تحدث لم

 الشركة     أن    كما   الطاعنة     عن   نيابة    تتعاقد    إنما    معها   المتعاقد     بأن    انخداع      نتيجة   ذلك    يكن 

 جهداً   ضدها   المطعون     تبذل    ولم    ظاهر    كوكيل    . . . . . . . . . . يظهر   خطاً   ترتكب    لم   عنة الطا  

 المطعون    كانت    ولما    بالدفع     الطاعنة     وإلزام       وحدودها       . . . . . . . . . . . . . وكالة     من   كد أللت 

 هذا   أثر    انصراف      يمكن   وال    وحده     معها   المتعاقد     يلزم    تصرفها    فأن    مهمله    ضدها 

 جائـز    الشركة     أوراق       استعمال    أن  و   قانون     أو    منطق   يسنده    وال    الطاعنة     إلى    التصرف   

 ال  )   العقد    (   األوراق        تلك   كانت    ولما    مماثلة    أوراق       طباعة    يسهل   أنه    كما   موظف    ألي  
 يوينبغ    أخط   كان    فيه   المطعون     الحكم    فإن    صاحبها   أو    الشركة     مدير    توقيع    تحمل 
 .نقضه

 كما   . . . . . . . . . . . الظاهرة      الوكالة      تؤكد    أدلة     أو    ثبات    من   تخلو   األوراق        إن    وحيث  

 موظفيها    أظهار     في   خطأ   ساهمت   الطاعنة     الشركة     بأن    يثبت   دليل    أو    بينة   توجد    ال   أنه  

 بتسليم   تتصرف    وجعلها    ضدها   المطعون     خدع    مما   العقد    توقيع    في   عنها   وكالء     بأنهم  

 .لهم عربتها
 تدفع    بأن    الطاعنة     وألزم      ظاهرة     وكالة     بوجود     أقر    فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 في   أوأخط     القانون      خالف    قد   يكون    الحكم    هذا    فإن    به   المطالب     لغالمب    ضدها   للمطعون  
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 والتصدي     نقضه   معه   ينبغي   مما   االستدالل      في   أخطأ    كما   تسبيبه   في   وقصر    تطبيقه 

 الحكم    بإلغاء     الموضوع     وفي    شكالً  بقبوله   م ٢٠٠٣/ ٤٧  رقم    االستئناف     لموضوع  

 على   المصاريف   ب   ضدها   المطعون     إلزام      مع   الدعوى      برفض    مجدداً     والقضاء      المستأنف   

 .للطاعن الكفالة ورد الطعن ومصاريف التقاضي درجتي
 األسباب فلهذه

 فيه   المطعون     الحكم    نقض و   وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 ضدها   الـمطعون     إلزام      مع   الدعوى      برفض    مجدداً     والقضاء      الـمستأنف     الحكم    وإلغاء    

 .للطاعنة الكفالة ورد الطعن ومصاريف التقاضي درجتي على مصاريـفال
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 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب من كل عضويةو البوسعيدي ةخليف بن سعيد بن ةخليف/القاضي فضيلة برئاسة

 عمر ـ أحمد سيد علي صالح محمد ـ داود صالح علي عبدالرحمن :القضاة الفضيلة

 .النور حسن مصطفى ـ االمن ميرغني
 م٤٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٦ رقم قرار

)٤١( 
  )آثار ـ شطب ( حكم ـ )تعريف ـ الخصومة إنهاء ( حكم
 فاصالً   كان    سواء    كلها   الخصومة     ينهي   الذي     الحكم    هو   للخصومة    المنهي      الحكم   -

 .موضوعها في حكم بغير الخصومة أنهى أو كلها الدعوى موضوع في
 بقائها    مع   فيها   فصلال    وعدم     القضايا     جدول     من   استبعادها     يعني   الدعوى      شطب -

 تعجيل   في   يرغب    من   على   ويجب    عليها   المترتبة     القانونية      اآلثار      كافة    وبقاء   

 ينهي   ال   الحكم    هذا    وإن     ، خصمه   بها   ويعلن    جديدة     جلسة   لها   يحدد    أن    الدعوى    

 .استقالل على فيه الطعن يقبل ال وبالتالي الخصومة
 الوقائـــــع

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   عون المط    الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 لدى   ٢٠٠٣/ ٦٠  رقم    الدعوى      الطاعنين     مورث     ضد  أقامت     ضدها   المطعون     أن  

 الطاعنين     مورث     بإلزام      الحكم    بطلب   قضاة    ثالثة    من   مشكلة   بصحار    االبتدائية       المحكمة  

 الدعوى     رفع    تاريخ     من   والفوائد       ع . ر ٦١,٣١٢,٣٤٤  قدره     مبلغاً   لها   يؤدي     بأن  

 الطحين    وتسويق     تجارة     مجال    في   تعمل   شركة   أنها    من   ندس  على   وذلك     والمصاريف     

 في   تعمل   التي    للتجارة     اليماني     إسماعيل    الطاعنين     مورث     مؤسسة   ومدت     واألعالف     

 على   واألعالف       الطحين    من   بكميات    الباطنة     بمنطقة   واألعالف       الطحين    توزيع     مجال  

 حيث   ةالمؤسس    مالك    من   محررة     شيكات   بموجب    آجلة    دفعات     على   الثمن    سدد   يتم   أن  

 ريال    آالف     سبعة  منها   كل   قيمة   ٢١٠٠٥٦٧  إلى    ٢١٠٠٥٦٠  من   الشيكات     لها   حرر  

 . . . . . . .البنك    على   مسحوبة    ع . ر ٥٣١٢,٣٤٢  بمبلغ   ٢١٠٠٥٦٨  رقم    الشيك    إلى    إضافة  

 للبنك   تقديمها    وعند    ٢٠٠١/ ٩/ ١  وفي    ٢٠٠١/ ١/ ١  من   اعتباراً      شهرياً   للدفع    ومستحقة  

 بطلباتها    الدعوى      فأقامت     يدرص   وجود     لعدم    صرف   دون     ارتدت      عليه   المسحوب   

 .بالتقادم      لسقوطها    قبولها    عدم    طالباً    الدعوى      على   الطاعنين     مورث     أجاب     . السابقة   
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 للمطعون   يؤدي     بأن    الطاعنين     مورث     بإلزام      المحكمة    حكمت   ٢٠٠٣/ ٦/ ٢٨  وبتاريخ    

 تاريخ     من   اعتباراً      سنوياً   % ٦  بواقع     والفوائد       ع . ر   ٦١,٣١٢,٣٤٢  وقدره      مبلغاً   ضدها 

 .المحاماة      أتعاب     شاملة   والمصاريف       السداد      تمام    وحتى    ٢٠٠٣/ ٤/ ١٣ في الدعوى رفع
 رقم    باالستئناف     بصحار    االستئناف     محكمة   لدى    الحكم    الطاعنين     مورث     استأنف  

 االستئناف    شطب  االستئناف     محكمة   قررت     ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٣  وبتاريخ      ٢٠٠٣/ ٤٤

 بصحيفة   النقض    قبطري    فيه   فطعنوا    الطاعنين     لدى    قبوالً    القرار      هذا    يجد   لم و   ،   للغياب  

 المقبول    . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    ٢٠٠٤/ ٥/ ٨  بتاريخ     المحكمة    هذه    سر  أمانة     أودعت    

 سداد   يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعنين     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى  

 وأودع      الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم  

 عدم   واحتياطياً      الطعن    رفض    أصلياً   فيها   طلبت   الميعاد     في   بدفاعها     ة مذكر    محاميها  

 لدى   العام     االدعاء       وقدم     . القانوني      الميعاد     وخارج      صفة  ذي    غير   من   لرفعه    شكالً  قبوله 

 .الطعن جواز بعدم الرأي فيها أبدى مذكرة العليا المحكمة
  المحكمة

 قانون    بإصدار     ٢٠٠٢/ ٢٩  رقم    السلطاني     المرسوم     من   ) ٢٠٣( المادة        إن    حيث 

 التي    األحكام      في   الطعن    يجوز    ال "   ـ: أنه    على   تنص     والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 المنهي    الحكم    صدور    بعد   إال    الخصومة     بها   تنتهي   وال    الدعوى      سير  أثناء     تصدر  

 بوقف    والصادرة        والمستعجلة     الوقتية     األحكام      عدا    فيما   وذلك     كلها،    للخصومة  

 واإلحالة       االختصاص      بعدم    الصادرة       واألحكام       الجبري     يذللتنف   القابلة  واألحكام الدعوى

  . "ةالمختص المحكمة إلى
 األحكام     بخصوص    عامة    قاعدة     وضع   المشرع     أن    المادة      هذه    من   البين   إن حيثو

 فيه   الطعن    يجوز    الذي     هو   كلها   للخصومة    المنهي    الحكم    أن    هي   فيها   الطعن    يجوز    التي  

ما    صدوره     بمجرد   لدعوى      سير  ثناء  أ   أحكام     من   قبله    يصدر    ما   أ  بها   تنتهي   وال    ا

 صدور   انتظار     يتعين   بل   صدورها     فور    استقالل    على   فيها   الطعن    يجوز    فال   الخصومة   

 سبيل  على   استثناءات      المشرع     أورد      وقد    . معه   فيها   ليطعن   كلها   للخصومة  المنهي الحكم

 ـ  ٢  والمستعجلة     الوقتية     األحكـــام      ـ  ١: هي   العامة     القاعدة      هذه    على   الحصر  
 األحكام     ـ  ٤  الجبري     للتنفيذ   القابلة     األحكام      ـ  ٣  الدعوى      بوقف    الصادرة       األحكام    

 .المختصة المحكمة إلى واإلحالة االختصاص بعدم الصادرة
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 الخصومة     ينهي   الذي     الحكم    هو   للخصومة    المنهي    بالحكم    المقصود     إن    حيث و 

 في   حكم   بغير   الخصومة     أنهى    أو    كلها   الدعوى      موضوع    في   فاصالً   كان    سواء    كلها 

 .وضوعهام
 بشطب   والقاضي     فيه   المطعون     الحكم    هل   هو   يثور    الذي     السؤال      إن    حيث   و  

 .للخصومة؟ منهياً حكماً يعتبر االستئناف
 على   تنص   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   )   ٢٣٠(   المادة        إن    وحيث  

 سواء   األولى      الدرجة      محكمة   أمام     المقررة      القواعد      االستئناف     على   تسري  "   ـ  : أنه  

 . "ذلك غير على القانون ينص لم ما باألحكام أو باإلجراءات يتعلق فيها
 على   القانون      ذات     من   ٨٤  المادة      تنص   والغياب      الحضور     ناحية      من   إنه    حيث و 

 كانت    إذا     الدعوى      في   المحكمة    حكمت   عليه   والمدعى      المدعي     يحضر   لم   إذا   "   ـ  : أنه  

 ولم    يوماً    ستين  طوبة مش   الدعوى      بقيت   فإذا     شطبها،   قررت     إال    و   فيها   للحكم   صالحة 

 فيها   السير    بعد   الطرفان      يحضر   لم   أو    فيها   السير    استئناف    الخصوم     من   أحد    يطلب 

 أو   المدعون      أو    المدعي     غاب    إذا     الدعوى      في   المحكمة    وتحكم    . تكن   لم   كأن    اعتبرت   

لجلسة    في   بعضهم  لمدعى     وحضر    األولى      ا لمقصود    "   . عليه   ا لدعوى     بشطب   وا  ا

 القانونية      اآلثار      كافة    وبقاء     بقائها    مع   فيها   الفصل    م وعد    القضايا     جدول     من   استبعادها   

 جديدة    جلسة   لها   يحدد    أن    الدعوى      تعجيل   في   يرغب    من   على   ويجب    عليها   المترتبة   

 فيه   الطعن    يقبل   ال   وبالتالي      الخصومة     ينهي   ال   الحكم    هذا    وإن     ،   خصمه   بها   ويعلن  

 .استقالل على
 تحت   يندرج     ال   وى الدع     بشطب   الصادر      الحكم    أن    البيان     عن   غني إنه    وحيث  

 شطب  من   يضار    ال   الخصم    ألن    الدعوى      بوقف    الصادرة       باألحكام      الخاص     االستثناء   

 االنقطاع     أو    الشطب    بعد   الدعوى      في   السير    مواصلة    يستطيع   إذ    انقطاعها     أو    الدعوى    

 المدنية     المواد      في   وإجراءاته         باالستئناف     الطعن    راجع   "   . فوراً     تعجيلها   طريق    عن 

 ٣٩٦  الصفحة    باإلسكندرية      المعارف      منشأة    دار     عمر   إسماعيل    نبيل   للدكتور     والتجارية     

 القسم    والتجارية       المدنية     المرافعات       قانون     شرح   في   والوجيز      . صفحات   من   بعدها    وما  

 وما    ٢٣٥  الصفحة    سويف   ببني   العربية     النهضة    دار     بركات     على   للدكتور     الخامس   

 ."صفحات من بعدها
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 وللمحكمة    العام     بالنظام     يتعلق   امم   عدمه    من   األحكام      في   الطعن    جواز     كان    لما و 

 الطاعنين     وإلزام       الطعن    جواز     بعدم    القضاء     تعين   نفسها   تلقاء    من   لذلك    تتصدى    أن  

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦١  بالمادة      عمالً   الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف    

 .والتجارية
 األسباب فلهذه

 مصادرة   و   بالمصاريف      الطاعنين     وإلزام       الطعن    جواز     بعدم    المحكمة    متحك 

 .الكفالة
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 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 عمر   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن      : القضاة     الفضيلة  

 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ االمن ميرغني
 م٤٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٨ رقم ارقر

)٤٢( 
  )ميعاد (طعن

 قد   يكون    الذي     عليه   للمحكوم    الحكم    إعالن     لتاريخ     التالي     اليوم     من   الميعاد     يبدأ   -

 مذكرة    يقدم    ولم    الدعوى      لنظر   المحددة      الجلسات     جميع   في   الحضور     عن   تخلف 

 .بدفاعه
 الوقائـــع

 لدى   ٢٠٠٣/ ت / ٧٤  رقم    الدعوى      أقاما     ضدهما   المطعون     أن    في   الوقائع      تتلخص 

 إنجاز    لعدم    بينهم   المبرم     المقاولة      عقد   فسخ   طالبين    الطاعن     ضد  التجارية      عبري    محكمة 

 في   الزيادة       وعن    عليه   تأخير    غرامة     توقيع    طلب   إلى    إضافة    عليها   المتفق    األعمال    

لبناء     بإكمال     لهما   والتصريح      المواد      أسعار    تكاليف    وبتاريخ      ، المقاول      نفقة   على   ا

 المقاولة      عقد   بفسخ   قضى   حكماً   بعبري    االبتدائية       المحكمة    درت  أص   ٢٠٠٣/ ١٠/ ١٩

 عليه   المدعى     بإلزام      ٢٠٠٣/ ٢/ ٢٢  بتاريخ     الالحقة     واالتفاقية       م ٢٠٠٢/ ١/ ٣  في   المؤرخ    

 ٥٣٤٠(   رياالً     وأربعون       وثالثمائة      ريال     آالف     خمسة   مبلغ   بصفتهما   للمدعين    يدفع    بأن  

 ريال    آالف     أربعة     لفائدتهما     كتغريمه    بذمته،     بقيوالمت     المستحق    المبلغ    باقي    ) ع . ر 

 التكاليف     وزيادة       المواد      أسعار    ارتفاع      عن   الناتج     الضرر     جبر   بعنوان     ) ع . ر   ٤٠٠٠( 

 ثالثمائة     وقدرها      المنتدب     الخبير    وأجرة      الرسوم   ذلك في بما القانونية المصاريف وحمل

 المحكوم    يرتض    لم و   ، ذلك    على   زاد     فيما   الدعوى      ورفض     عليه   المحكوم     على   ريال   

 استئناف   محكمة   أمام     باالستئناف     فيه   طعن   فقد   الصادر      الحكم    ) حالياً    لطاعن  ا (   عليه 

 االستئناف    محكمة   حكمت   ٢٠٠٤/ ٤/ ١٣  وبتاريخ      ، ٢٠٠٤/ ٦  رقم    باالستئناف     عبري  

 على   القانونية      المصاريف      وحمل    موعده،      مضي   بعد لتقديمه شكالً االستئناف قبول بعدم

 تقدم   فقد   عليه   المحكوم     لدى    قبوالً    يجد   لم   االستئناف     في   الصادر      الحكم    إن  و   ،   المستأنف   

 العليا    المحكمة    سر  بأمانة     بالطعن    التقرير     تم   وقد    ، أيدينا     بين   الذي     الحالي     بالطعن    ضده 
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 عليها   موقعاً    الطعن    بأسباب    صحيفة  التاريخ      بذات     وأودعت       ، ٢٠٠٤/ ٥/ ١٨  بتاريخ   

 وما    الوكالة      سند  وقدم     الطاعن     عن   وكيالً    العليا    المحكمة    لدى    المحامي     ............ باسم

 الطعن    بصحيفة   ضدهما   المطعون     إعالن     تم   وقد    . المقررين      والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد 

 بمذكرة    . . . . . . . . . . . . مكتب   من   . . . . . . . . . العليا    المحكمة    لدى    المحامي     وكيلهما    فرد  

 الطلبات    على   التصميم    فيها   أكد    برده     مذكرة     الطاعن     قدم    ثم   الطعن    رفض    فيها   طلب 

 بضرورة     رأيهما     مؤكدين     عليها   ضدهما   المطعون     وعقب    لطعن،  ا   بصحيفة   الواردة      

 شكالً  الطعن    قبول    إلى    فيها   خلص   برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       قدم  ،و  الطعن    رفض  

 برفض    قراراً      العليا    المحكمة    أصدرت     ٢٠٠٤/ ٥/ ٢٦  وبتاريخ      ، موضوعاً    ورفضه   

 .الطاعن محامي به تقدم الذي الحكم تنفيذ وقف طلب
 ةالمحكمــ

 قانون    من   ٢٤٢  المادة      في   المحدد     الزمني     القيد    خالل    رفعه    تم   قد   عنالط    إن    حيث 

 رسمه   وسدد    العليا    المحكمة    أمام     مقبول    محام    من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 .الشكل حيث من مقبوالً يكون الطعن فإن القانونية الكفالة عنه وأودعت
 بنت   قد   ف االستئنا    محكمة   أن    وهو    واحد     سبب  على   أقيم    قد   الطعن    إن    وحيث  

 قد   االستئناف     محكمة   إن    الطاعن     ويرى     . . وتطبيقه    القانون      تأويل     في   خطأ   على   حكمها 

 والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون    من )٨٦( المادة وتطبيق وتأويل تفسير في أخطأت

 لهذا   وفقاً    حضورياً     حكماً   يعتبر   المستأنف     ضد  الصادر      الحكم    أن    إلى    توصلت   حينما 

 الحكم    صدور    تاريخ     من   يوماً    ٣٠  هو   بشأنه    االستئناف     د ميعا   إن    ثم   ومن    النص  

 بأن   ذلك    على   تأسيساً   وحكمت    القانون،       ذات     من   ٢١٤  المادة      بأحكام     عمالً   الحضوري    

 بالتطبيق    األولى      النص    إن    الطاعن     ويرى     . . الزمني     القيد    خارج     قدم    قد   االستئناف     طلب 

 االستئناف    ميعاد    وإن     رية،   والتجا     المدنية     اإلجراءات قانون من ٢٠٤ بالمادة ورد ما هو

 للطاعن    والمعلن     ٢٠٠٣/ ١٠/ ١٩  يوم    في   الصادر      بالحكم    علمه   تاريخ     من   للطاعن    يبدأ  

 .٢٧/١٢/٢٠٠٣ بتاريخ
 خالل   قدم    قد   يكون    فإنه    ١٩/١/٢٠٠٤ في باستئنافه تقدم قد المستأنف إن حيث و

 .يوماً ثالثون وهو القانون عليه نص الذي الزمني القيد
 في   الطاعن     أورده       الذي     بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    ىعل   النعي    إن    حيث و 

 لشخصه   أعلن    قد   المستأنف     إن    الموضوع     محكمة   أمام    ثبت فالذي .سديد الطعن صحيفة
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 أو   وحضورهم      اإلطراف       إعالم     أمر    إن    ومعلوم     يحضر   لم   ولكنه    الدعوى      بصحيفة 

 نص   في   جاء    ولقد    . . الموضوع     محكمة   اختصاص     في   تدخل    التي    األمور      من   غيابهم  

 تخلف   إذا   "   : إنه    الخصوص     هذا    في   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٨٦  المادة    

 لشخصه   أعلنت    قد   الدعوى      صحيفة  وكانت     األولى      الجلسة    في   وحده     عليه   المدعى   

 غير   في   المحكمة    على   كان    لشخصه   أعلن    قد   يكن   لم   فإذا     . الدعوى      في   المحكمة    حكمت 

 .الغائب     الخصم    بها   يعلن   تأليه    جلسة   إلى    الدعوى      نظر   تأجيل    المستعجلة    الدعاوى     
 ."حضورياً الحالتين في الدعوى في الحكم ويعتبر

 بقانون    األحكام      في   الطعن    طرق    باب    في   الواردة        وهي    ٢٠٤  المادة      إن    وحيث  

 التالي     اليوم     من   يبدأ    الحكم    في   الطعن    ميعاد    بأن    أوضحت    والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 اليوم    من   يبدأ    الميعاد     هذا    وإن     . ذلك    خالف    على   القانون      ينص   لم   ما   صدوره     لتاريخ   

 في   الحضور     عن   تخلف   قد   يكون    الذي     عليه   للمحكوم    الحكم    إعالن     لتاريخ     التالي   

 .بدفاعه مذكرة يقدم ولم الدعوى لنظر المحددة الجلسات جميع
 الجلسات    جميع   في   الحضور     عن   تخلف   قد   الطاعن     ضده   المحكوم     إن    وحيث  

 هو   ) ٢٠٤(   المادة      نص   إن    وحيث    بدفاعه،      مذكرة     أية    قدم ي   ولم    الدعوى      لنظر   المحددة    

 احتساب    فإن    . . الحالي     الطعن    حالة    على   التطبيق    الواجب      وهو    الطعون     بأحكام     الخاص   

 .بالحكم إعالنه تاريخ من يكون الطعن مدة
 الصادر     بالحكم    أعلن    قد   الطاعن     إن    المقدمة     الطعن    أوراق       من   يتضح   إنه    وحيث  

 االستئناف    مذكرة     في   بينما   مذكرته،      في   الطاعن     ورد  ي   حسبما   ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٧  بتاريخ   

 تقدم   بينما   ، ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٣  بتاريخ     كان    إعالنه     إن    ورد     الموضوع     لمحكمة   المقدمة   

 بتاريخ     بالحكم    الطاعن     إعالن     أكان     سواء    وعليه،     ٢٠٠٤/ ١/ ١٩  بتاريخ     باستئنافه  

 .يوماً    ثون  ثال   وهو    المحدد    الزمني القيد داخل قدم قد االستئناف فإن ٢٧/١٢ أو ٢٣/١٢
 االستئناف    لمحكمة   الدعوى      وإحالة      فيه   المطعون     الحكم    بنقض   القضاء     تعين   فقد   لذلك  

 للمادة    فقاً و   وذلك     الحكم    أصدرت     التي    غير   مغايرة     بهيئة   الدعوى      موضوع    في   للنظر 

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦٠
 إلى    استناداً     إليه    الكفالة     رد    يتعين   فإنه    الطعن    هذا    كسب   قد   الطاعن     إن    وحيث  

 في   ضده   المطعون     إلزام      يتعين  كما والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٤٧ المادة

 .بالمصاريف الطعن هذا
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 األسباب فلهذه
 فيه   المطعون     الحكم    نقض و   وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 التي    لتلك   مغايرة     بهيئة   موضوعه    في   لتحكم   أصدرته     التي    المحكمة    إلى    الدعوى      وإحالة    

 .بالمصاريف ضدهما المطعون وإلزام للطاعن الكفالة رد مع أصدرته
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 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   ضوية ع و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 إدريس      ـ  أحمد    يدس  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن      : الفضيلة  

 .النور حسن مصطفى ـ علي القرشي
 م٤٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في رقم ٥٩ قرار

)٤٣( 
  )طلب ـ تعيين ( خبير ـ  )  موضوع محكمة ـ تقدير ـ خبرة ( إثبات

 به   األخذ     ولها    الموضوع     محكمة   بها   تستقل   التي    األمور      من   الخبير    عمل   تقدير   -

 ورأت     عليها   بني   التي    األسس    المة وس   أجريت     التي    األبحاث      بكفاية    اقتنعت    متى 

 أقامت     طالما    الدعوى      في   الحق    وجه    أنه    ارتأت      ما   مع   ويتفق    يقنعها   ما   فيه 

 إلى    وتؤدي      باألوراق        ثابت    أصل   له  مما   مستمدة    سائغة   أسباب    على   قضاءها   

 .إليها انتهت التي النتيجة
 تقرير    في   وجدت     طالما    آخر    خبير   تعيين   طلب   بإجابة     ملزمة    المحكمة    ليست  -

 لتكوين    يكفي   ما   عناصرها    وباقي     الدعوى      أوراق       وفي    ندبه    السابق     خبيرال  

  .فيها للفصل عقيدتها
 الوقائــــع

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 المحكمة    أمام     ٢٠٠١/ ١٧٠  رقم    الدعوى      الطاعنة     ضد  أقامت     ضدها   المطعون     أن  

 مبلغاً   لها   تؤدي     بأن    الطاعنة     بإلزام      الحكم    تطلب   قضاة ثالثة من مشكلة بمسقط االبتدائية

 الكامل     السداد      حتى   ٢٠٠٠  سبتمبر  من   % ٦  بواقع     والفائدة       ع . ر   ٨٣,٥٦٣,٤٢٤  قدره   

 صادرة    شراء    أوامر      بموجب    أنها    لذلك    شرحاً   وقالت   .   المحاماة      وأتعاب      والمصاريف     

 للفواتير     وفقاً    الشراء      بأوامر      تفصيالً   المبينة    بالمواد      بتزويدها      قامت    الطاعنة     من 

 المرفقة     التسليم    ذونات    أل   وفقاً    لها   المباعة     المواد      الطاعنة     واستلمت    المحددة      واألسعار    

 بالطلبات    الدعوى      هذه    فأقامت       ، السداد      عن   وتقاعست     المطالبة     مبلغ   قيمتها   وبلغت  

 ضدها   المطعون     من   مشترياتها     قيمة   بأن    الدعوى      على   الطاعنة     أجابت     . البيان     سالفة 

 ٢٠٠٠/ ٩/ ١٥  بتاريخ     ع . ر   ٣٠٠٠٠  مبلغ   منها   سددت    ع . ر   ٣٦,٢٥٤,٣٤٢  بلغت 

 من   تستلم   ولم    ع . ر   ٦,٢٥٤,٣٤٢  مبلغ   ذمتها    في   وتبقى    ٣٢٥٤٨  رقم    الشيك    بموجب  
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 خبيراً   ندبت    المحكمة    وكانت     ، واألسعار      والفواتير       الشراء      أوامر      كل   ضدها   المطعون   

 بأن   الطاعنة     لزام   بإ   ٢٠٠٣/ ١١/ ٥  بتاريخ     حكمت   تقريره     أودع      أن    وبعد    الدعوى      في 

 تاريخ     من   % ٦  بواقع     والفوائد       ع . ر   ٧٩,٠٩٢,٦٤٨  قدره     مبلغاً   ضدها   للمطعون    تؤدي   

 ذلك    عدا    ما   ورفض     والمصاريف       بالرسوم     وإلزامها       الكامل     السداد      وحتى    الدعوى      رفع  

 االستئناف    محكمة   أمام     ٢٠٠٣/ ١٧٦  رقم    االستئناف     الطاعنة     قامت  أف   ، طلبات    من 

 موضوعاً    ورفضه     شكالً  االستئناف     بقبول    ٢٠٠٤/ ٤/ ١٢  بتاريخ     حكمت   والتي     بمسقط 

 هذا   يجد   لم و   ، المصاريف      ـ  الطاعنة     ـ  المستأنفة     وألزمت      المستأنف     الحكم    وتأييد   

 بصحيفة   الماثل     بالطعن    النقض    بطريق    فيه   فطعنت   عليها   المحكوم     لدى    قبوالً    الحكم  

عت      د و نة     أ ما ه    سر  أ لمحكمة    هذ يخ     ا ر ٢  بتا ٢/ ٥/ ٢ ٠ ٠ قعة    ٤  من   مو

 سند  بموجب    الطاعنة     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . . . . . . . . . األستاذ   

 إعالن    وتم    قانوناً،      المقررين      والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة    

 رفض    فيها   طلبت   الميعاد     في   بمذكرة     عليها   وردت      الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون   

 لدى   العام     االدعاء       وقدم       ، ضدها   ن المطعو    عليها   وردت      الطاعنة     عليها   وعقبت    الطعن  

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن بقبول الرأي فيها أبدى مذكرة العليا المحكمة
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعه استوفى  الطعن إن حيث
 المطعون    الحكم    على   الطاعنة     به   تنعى   واحد     سبب  على   أقيم      الطعن    إن    حيث و 

 االبتدائي       الحكم    أن    أولهما     وجهين    من   الدفاع      بحق   واإلخالل       البطالن     شابه   أنه    فيه 

 أشار   قد   الخبير    أن    من   بالرغم     الخبير    تقرير    على   اعتمد    فيه   المطعون     بالحكم    المؤيد   

 الشراء     وأوامر       الفواتير      بعض   أرفق     أنه    ـ  الثالثة     الصفحة    ـ  تقريره     في   صراحة  

 ترفق    لم   التي    المستندات      تلك   على   تطلع   لم   الطاعنة     أن    يعني   مما   التسليم    وأوامر     

لتقرير    لتالي      با لمواجهة      مبدأ    يتحقق   لم   وبا  كافة    أرفاق      الخبير    على   يتعين   وكان     ا

 كل   طرحتا    الموضوع     محكمتي   أن    وثانيهما     تقريره     مع   عليها   اطلع    التي    المستندات    

 للمستندات    األصلية    النسخ    كل   تقديم    بضرورة      والمتعلقة     الطاعنة     من   المقدمة     الدفوع    

 بيان   دون     جدياً    ليس   الطاعنة     دفاع     أن    أساس    لىع   للخبير   ضدها   المطعون     قدمتها    التي  

 كامل    بأن    دفعت    الطاعنة     وأن     خاصة   ، الطاعنة     دفاع     جدية    لعدم    وصولها    لكيفية 

لمطعون     مستحقات   ٣٦٢٥٤  ذمتها    في   ضدها   ا  لألخيرة    منها   سددت    ع . ر   ٣٤٢,
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 إجابة     يتطلب   كما   المطالبة     مبلغ   ال   فقط   ع . ر   ٦,٢٥٤,٥٤٢  لها   وتبقى    ع . ر   ٣٠٠٠٠

 بحق   واإلخالل       بالبطالن     الحكم    يعيب   ما   كله    ذلك    وفي    آخر    خبير   بتعيين   الطاعنة     طلب 

 .الدفاع
 من   الخبير    عمل   تقدير    أن    ذلك    منه   األول      الوجه     في   مردود      النعي    هذا    إن    وحيث  

 األبحاث     بكفاية    اقتنعت    متى   به   األخذ     ولها    الموضوع     محكمة   بها   تستقل   التي    األمور    

 ارتأت     ما   مع   ويتفق    يقنعها   ما   فيه   ورأت      اعليه  بني التي األسس وسالمة أجريت التي

 له  مما   مستمدة    سائغة   أسباب    على   قضاءها     أقامت     طالما    الدعوى      في   الحق    وجه    أنه  

 .إليها انتهت التي النتيجة إلى وتؤدي باألوراق ثابت أصل
 بإلزام     االبتدائي       الحكم    بتأييد    قضاءه     أقام     قد   فيه   المطعون     الحكم      إن    وحيث  

 ورد    ما   على   ضدها   المطعون     من   استلمتها   التي    المواد      قيمة   بأداء      الطاعنة     الشركة   

 االختبار     تقرير    على   باإلطالع      ثبت   إنه    ضرورة     محله    غير   في   النعي    وهذا     " . . .   بأسبابه  

 فاتورة     كل   إلى    وانتهى     التسليم    بأمر    وقارنها      بها   المدعي     الفواتير      فحص   محرره     أن  

 شهر  من   بداية     األشهر    حسب   اتير  الفو    لكامل    جدوالً     وأعد     تسليم   وأمر     شرا   أمر    يوافقها   

لى    ١٩٩٩  أغسطس   ليو    شهر  إ لغ     وجملة    ٢٠٠٠  يو لمبا لمترتبة     ا  بلغت   عنها   ا

 احتساب    تم   ولقد    ع . ر   ٧٩٠٧٠,٦٠٣  المستأنفة     منها   تسدد    ولم    ع . ر   ١٣٥٨٢١,٤٧٠

 ٢٠٠٠/ ٩/ ١٥  والمؤرخ       عماني    ريال     ألف    ثالثين    والمتضمن     ٣٢٥٤٨  رقم    الشيكين  

 ٢٠٠٠/ ١/ ٤  والمؤرخ       ع . ر   ١٨٦٠٦,٣٠٥  ضمنوالمت     ١٣٨٣١٣  رقم    الشيك    وكذلك   

 دفوع    تنهار    ثم   ومن    ،   االختبار      تقرير    من   ٢و ١  رقم    بالصفحتين    ثابت    هو   مثلما   وذلك   

 تسندها    نتيجة   إلى    وانتهى     الخبير    انتهجه    الذي     والعلمي     المنطقي    التحليل    أمام     المستأنفة   

 طالما    المؤيدات       ول بأص   اإلدالء       المستأنفة     مطالبة    ذلك    من   ينال    وال    بها المدلى المؤيدات

 . . . "  التسليم    وأوامر       الشراء      بأوامر      المضمنة    التوقيعات      على   بالتزوير      تطعن   لم   أنها  

 من   تقريره     في   الخبير    إليه    انتهى    ما   واقع     من   ومستمدة     سائغة   األسباب     هذه    وكانت   

ه      ما   على   تقوم    نتيجة  لمنطق    مع   تتفق   ودراسة      بحث   من   أجرا  الحساب    وأصول     ا

 تثيره   ما   فإن    قضائها    لحمل   تكفي   التي    النتيجة    إلى    وتؤدي      ةالمحكم    إليها    واطمأنت    

 الخبير    تقرير    من   المستمدة     األدلة      كفاية    في   موضوعياً    جدالً    يكون    أن    يعدو    ال   الطاعنة   

 وغني    ، العليا    المحكمة    أمام     أثارته      يقبل   ال   ما   وهو    به   جاء    بما   المحكمة    أخذت     الذي   

 في   إليها    أشار    التي    المستندات      كل   اق إرف     عدم    الخبير    عمل   على   يؤثر    ال   أنه    البيان     عن 



  

 - ٢٢٧ -

 وضوح   معه   رأت     بما   الموضوع     محكمة   أقنع    تفصيالً   األمر     فصل   أنه    طالما    تقريره   

 أن   الثاني     وجهه    في   ومردود       . المستندات      تلك   كل   أرفاق      إلى    حاجة    دون     الحقيقة  

 الخبير    تقرير    في   وجدت     طالما    آخر    خبير   تعيين   طلب   بإجابة     ملزمة    ليست   المحكمة  

 للفصل   عقيدتها    لتكوين    يكفي   ما   عناصرها    وباقي     الدعوى      أوراق       وفي    دبه ن   السابق   

 في   أخر    خبير   تعيين   إلى    حاجة    تر   لم   أنها    يفيد   أسباب    من   الحكم    أورده       ما   كان    ولما    فيها 

 محل   ال   موضوعياً    جدالً    يكون    أن    يعدو    ال   النعي    فإن    قضائه    لحمل   ويكفي    الدعوى    

 .العليا المحكمة أمام إلثارته
 باباألس فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م    و   موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا عنة     إ لطا  ا

  .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 الفضيلة    أصحاب    عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف  بن سعيد بن ةخليف/القاضي فضيلة برئاسة

 المنا    ميرغني    عمر   ـ  أحمد    سيد  ليع   صالح   محمد   ـ  صالح   علي   عبدالرحمن    : ة القضا  

 .النور حسن مصطفى ـ
 م٥٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٢ رقم قرار

)٤٤( 
  )جواز ـ طعن ( حكم
 أثناء    الصادرة       األحكام      في   الطعن    جواز     بعدم    تقضي   عامه    قاعدة     المشرع     وضع  -

 وذلك     للخصومة    المنهي    الختامي     الحكم    يصدر    لم   ما   استقالل    على   الخصومة     سير

 في   الصادرة       وكذا     الدعوى      بوقف والصادرة والمستعجلة الوقتية حكاماأل عدا فيما

لموضوع     من   شق له     وتكون     ا ب لجبري     للتنفيذ   قا م       ا درة       واألحكا لصا  بعدم   ا

 .المختصة المحكمة إلى واإلحالة االختصاص
 عــــالوقائ

 أن   في   األوراق        وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 مواجهة     في   اإلبتدائية       مسقط   محكمة   أمام     م ٢٠٠٢/ ٨٠٣  رقم    الدعوى      أقامت     الطاعنة   

 مع   عمانياً    رياالً     ١٦١,٩٦٢  مبلغ   لها   يؤدي     بأن    بإلزامه      الحكم    تطلب   ضدها   المطعون   

 ذلك    بيان    في   وقالت     السداد،       تمام    وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ١٠,٥  بواقع     الفوائد    

 وزارة      لصالح    م ١٩٩٨/ ٨/ ٢  بتاريخ     ضدها   المطعون     مع   تأمين    عقد   أبرمت     أنها  

 لتغطية   وذلك     الدقم     ـ  محوت    طريق    لمشروع     الرئيسي     المقاول      لتكون    المواصالت    

 نهيارات   واال     نجراف   واال     والفيضان      نفجار  واال     الحريق     نع   الناجمة     األخطار      جميع 

 وليوس   غزيرة     أمطار     تسببت   وقد    المتفجرات،       ستعمال ا و   واألعاصير      والعواصف    

 قامت    وقد    % ٨٠  يبحوال     المنجزة     بالطريق     األعمال      وإغراق       بالغة    أضرار     في   جارفة   

 الطاعنة     وأن     المشروع      على   المشرف     الهندسي    ستشاري  اال    مع   مسح   بعمل   الطاعنة   

 انها    وأضافت     به   المطالب     بالمبلغ    األضرار      قيمة   تحديد    إلى    ستشاري  اال    مع   توصلت 

 دفع    رفضت    ضدها   المطعون     وأن     األمطار      عن   نـتجت   التي    األضرار      بإصالح    قامت  

 ضدها   المطعون     بإلزام        درجة     أول     محكمة   قضت   م ٢٠٠٤/ ١/ ٢٧  ريخ  اوبت    ، لتعويض  ا 

 فيما   الدعوى      ورفض     بالمصاريف      وإلزامها       ع . ر   ١٦١,٩٦٢  مبلغ     للطاعنة    تؤدي     بأن  
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 مسقط   استئناف    محكمة   قضت   ضدها   المطعون     بواسطة    الحكم    هذا    وباستئناف     ذلك    عدا  

 درجة     أول     لمحكمة   األوراق        وإعادة       المستأنف     الحكم    ببطالن    م ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٦  بتاريخ   

 تم   وقد    . الماثل     بالطعن    فيه   فطعنت   خير األ    الحكم    بهذا    الطاعنة     ترض    لمف   ، لنظرها  

 الطاعن     عليه   عقبت   ي الذ    ردها     قدمت    التي    الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون     عالن  إ 

 ىل إ   فيه   خلص   برأيه     مذكره     العام     االدعاء       ودع   أ و   ، ضدها   المطعون     عليها   عقبت   بمذكرة   
 االستئناف    محكمة   ت أ ر   ذا  إ   انه    على   سيساأت   بنقضه   الموضوع     وفي    الشك  الطعن    قبول  

 فإنه    الدعوى      صحيفة  لى إ   يمتد   أن    دون     ته ا جراء   إ   شاب   لعيب   باطل    نف تأالمس    الحكم    ن إ 

 دون    الموضوع     في   تفصل   أن    عليها   وإنما     البطالن     هذا    تقرير    عند   تقف   أال    عليها   يجب 

 .درجة ولأ ةملمحك تعيدها ان
  المحكمة

 فيه   المطعون     الحكم    على   ةالطاعن     به   تنعى   واحد     سبب  على   يقوم    عنالط    ن إ   حيث 

 االبتدائي       الحكم    ببطالن    قضى   الحكم    ن أ   على   تأسيسا   تطبيقه   في   أوالخط     القانون      مخالفة  

 المحكمة    إلى    وراق    األ    عادة   إ و   الثالث     والعضو     ة الدائر      رئيس    من   مسودته     توقيع    لعدم  

 على   التقاضي    لمبدأ    واحتراما       واليتها     استنفاذ    لعدم    جديد    من   الدعوى      لنظر   ةبتدائي   اال  

 في   والتجارية       ةالمدني     جراءات     اإل    قانون     من   ) ١٧٠(   ة الماد     نص   لى إ   واستنادا      درجتين   

 الدعوى     في   وتحكم    للموضوع    تتصدى    أن    االستئناف     محكمة   على   يجب   كان    أنه    حين 

 .نقضه ويستوجب الحكم يعيب مما القانون ذات من )٢٢٨( ةبالماد عمال
 له  يشتد   أو    عود    له  يستقيم   ال   فإنه    وجاهته     أو    الطعن    وجه    كان    أيا    نه إ   وحيث  

 ةالماد     لنص   إعماال     أنه    إذ    ةللخصوم    منهيا   ليس   فيه   المطعون     الحكم    أن    ذلك    ساعد 
 انه    على   ينص   فهو   فيه   الطعن    يجوز    ال   ةوالتجاري       ةالمدني     جراءات     إل ا قانون من )٢٠٣(

 كلها   ةالخصوم     يتنه   وال    الدعوى      سير  أثناء     تصدر    يالت    حكام  األ    يف   الطعن    يجوز    ال   ( ( 

 ةالقابل     حكام  واأل     الدعوى      بوقف    ة والصادر       ةوالمستعجل     ةالوقتي     حكام  األ    عدا    فيما   وذلك   
 ةالمختص    مةالمحك    إلى    ةحال  واإل     االختصاص      بعدم    ة الصادر      حكام  واأل     ي الجبر    للتنفيذ 
 في   ليفص   حتى   توقفها    أن    الدعوى      إليها   ةالمحال مةالمحك على يجب ةخيراأل ةالحال وفي

 )).الطعن
 الختامي     الحكم    هو   للخصومة    المنهي    الحكم    أن      هو   النص    هذا    مفاد    إن    وحيث  

 عامه    قاعدة     وضع   قد   النص    هذا    بمقتضى   المشرع     أن    أي    الخصومة     به   تنتهي   الذي   
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 ما   استقالل    على   الخصومة     سير  أثناء     الصادرة       األحكام      في   الطعن    جواز     بعدم    تقضي 

لحكم    يصدر    لم  مي     ا لختا لمنهي    ا ا    فيما   وذلك     ومة للخص   ا م      عد ألحكا لوقتية     ا  ا

 وتكون    الموضوع     من   شق  في   الصادرة       وكذا     الدعوى      بوقف    والصادرة        والمستعجلة   

 المحكمة    إلى    واالحاله       االختصاص      بعدم    الصادرة       واألحكام       الجبري     للتنفيذ   قابله   

 .المختصة
 توقيع    لعدم    المستأنف     الحكم    ببطالن    قضى   فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 لم   انه    إذ    للخصومة    منهي   غير   حكم   وهو    الثالث     والعضو     الدائرة       رئيس    من   مسودته   

 هذا   فإن    درجه     أول     لمحكمة   األوراق        إحالة     على   واقتصر     الدعوى      موضوع    يتناول   

 يجوز   ال   ثم   ومن    الدعوى      إليها    المحالة     المحكمة    أمام     قائمه    زالت     ما   الخصومة     ان    يعنى 

 .الدعوى دةبإعا الصادر الحكم في بالنقض استقالل على الطعن
 سباباأل فلهذه

 بالمصاريف      الطاعن     وإلزام       صحيفته  لبطالن    الطعن    جواز     بعدم    ةحكممال  حكمت

 .ةالكفال ومصادرة
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 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   ضوية ع و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   ليع   الرحمن     عبد : القضاة     الفضيلة  
 .االمن ميرغني عمر ـ إدريس علي القرشي إدريس

 م٥٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٣ رقم قرار
)٤٥( 

  )تفسير ( عقد
 من   تفاصيلها   غور    وسبر   نصوصها   كنه   إلى    والوصول      والمستندات       العقود     تفسر  -

ئل   قع      مسا لوا لتي    ا لموضوع     محكمة   بها   تختص   ا  هذه   من   تدخل    غير   من   ا

 في   الثابت     أصلها   لها   ةسائغ   أسباب    على   قضاءها     األولى      أقامت     متى   المحكمة،   

 .قضاء من عنها صدر ما لحمل وكافية األوراق
 عـــالوقائ

 محكمة   أمام     دعواه      أقام     قد   كان    حالياً    ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتلخص 

 بناء   على   عليهم   ىالمدع     مورث     مع   اتفق    قد   كان    إنه    بالدعوى      جاء  وقد التجارية، عبري

 المطلوب    نجاز  إب   قام    وقد    )   ع . ر   ٤٠٠٠(   عماني    ريال     آالف     أربعة     مبلغ   لقاء    له  مخازن   

  فهو   وعليه    المقابل     يتسلم   أن    دون     حياته    حال    عليهم   المدعي     لمورث     المبنى    وتسليم  

 بأنه    وأبان      المطلوب،      المبلغ    له  يدفعوا     بأن    الورثة      بوصفهم   عليهم   المدعى     بإلزام      يطالب  

 وكالة     عقد   وقدم     المبلغ    يتسلم   لم   بعد   من   ووفاته      مرضه   ثم     مورثهم     مع   صداقة  ال    بحكم 

 . . . . . .الورثة      بإلزام      درجة     أول     محكمة   قضت   م ٢٠٠٤/ ١/ ٤  وبتاريخ      ، بناء    واتفاقية    

 أربعة     مبلغ   ضده   للمطعون    بالتضامن     يدفعوا     بأن    . . . . . و   . . . . . . و   . . . . . و   . . . . . و   . . . . و 

 المحكوم    لدى    قبوالً    الحكم    يجد   لم و   ، نونية  القا    المصاريف      وحملهم    عماني    ريال     آالف   

 م٢٠٠٤/ ٤/ ٢٧  وبتاريخ      ، بعبري    االستئناف     محكمة   لدى    باالستئناف     فيه   فطعنوا    عليهم 
 الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    االستئناف     محكمة   حكمت 

 أيضاُ    راألخي     الحكم    يلق   ولم    ، المستأنفين     على   القانونية      المصاريف      وحمل    المستأنف   

 سر  أمانة     لدى    بالطعن    التقرير     تم   وقد    ،   الحالي     الطعن    كان    ثم   ومن    الطاعن     لدى    قبوالً  

 بأسباب   صحيفة  أودعت      التاريخ      ذات     وفي      ، م ٢٠٠٤/ ٦/ ٦  بتاريخ     العليا    المحكمة  

 إعالن    تم   وقد    الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المحامي     . . . . . . . باسم   الطعن  
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 قد و   ، للطاعن    تعقيب   أو    له  رد    من   خال   المحضر    ولكن    الطعن،     بصحيفة   ضده   المطعون   

 بعدم   بموجبها    دفع    الطعن    شكل  في   برأيه     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       قدم  

 قانون    من   ) ٢٠٢(   المادة      نص   على   واستند    صفه  ذي    غير   من   لرفعه    الطعن    قبول  

 يقبل   ال   إنه    النقض    قضاء    في   المقرر     من   بأنه    وأبان      والتجارية،        المدنية     اإلجراءات       

 "الطاعن   "   ةخليف   بن   سالم   المدعو     إن    ورأى      عليه،    المحكوم     غير   من   الحكم    في   الطعن  
 الطعن    يكون    ثم   ومن    فيه   المطعون     الحكم    فيه   فصل   الذي     النزاع      في   خصماً   ليس 

 .صفه ذي غير من مرفوعاً
 ةـــالمحكم

 نم   )   ٢٤٢(   المادة      في   المحدد     الزمني     القيد    خالل    رفعه    تم   قد   الطعن    إن    حيث 
 رسمه   وسدد    المحكمة    أمام     مقبول    محام    من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون   

 ضدهم   المحكوم     . . . . . . ةورث     أحد    هو   . . . . إن    وحيث    القانونية،       الكفالة     عنه   وأودعت     

 صحيفة  مع   المرفق     الوكالة      سند  يؤكد    وحسبما    الطعن    أوراق       كافة    من   يبين   حسبما 

 . . . . . . .، . . . . . . . ، . . . . . . . . ، . . . . . . . . ـ: وهم    الموكلين     سماء أ   به   ورد     والذي      الطعن  

 عليهم   المحكوم     أحد    هو   الطاعن     أن    في   لدينا    شك  وال    ، . . . . . . . . . . ، . . . . . . . . . ، . . . . . . . . ، 

 حيث   من   مقبوالً    يكون    الطعن    فإن    وعليه    . . . . . ذكرهم     السابق     اآلخرين      الورثة      ضمن

 .الحكم من يليه فيما عليهم المحكوم أحد من مقدما باعتباره الشكل
 للقانون    فيه   المطعون     الحكم    مخالفة    هو   واحد     سبب  على   أقيم    قد   الطعن    إن    وحيث  

 الطعن    محل   المعاملة     إن    السبب    هذا    تحت   الطاعن     أورد      وقد    وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ   

 في   نشأت    قد   الطاعنين     ومورث      ضده   المطعون     بين   بناء    تفاقية  ا   عن   عبارة     هي   التي  

 عن   وفاته     بعد   ثم   الطاعن     رث  مو   حياة    فترة    طيلة   ضده   المطعون     وسكت   ١٩٨٦/ ٤/ ١٠

 المحكمة    أمام     مواجهته     في   دعوى     الورثة      قدم    عندما    إال    ساكناً   يحرك    ولم    المطالبة   

 ذمته    في   مديونية     عن   عبارة     ع . ر   ٩٦٢٦  مبلغ   بدفع    لزامه   إب   فيها   مطالبين    الشرعية   

 لألخير    مديناً    الطاعنين     مورث     حياة    ةطيل   ضده   المطعون     ظل   وقد    الورثة،       لمصلحة 

 لتزام  اال    نقضاء  ا   إثبات     عبء    إن  "   الطاعن     صحيفة  في   ورد     كما   يدعي    كما   له  دائناً     وليس  

 القانوني      فاإلجراء       لتزام   اال    نشوء    وقت    قاصراً      كان    بعضهم   إن بل ، لهم لزومه عدم أو

 للمطعون   حقاً   يعرفون     ال   نهم أب   باهللا    يميناً  ةالورث يحلف أن هو التطبيق الواجب الصحيح

 ."مورثهم على ضده
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 الطعن    صحيفة  في   الوارد       بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   يلنع ا   إن    حيث و 

 الموضوع    محكمة   حكم   جاء    فقد   . . . سديد   غير   تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    وهو  

 محكمة   أمام     الصادر      الحكم    صحة  بشأن    ةمقبول    أسس   على   ومستنداً     ةسائغ   أسباباً    مورداً    

 الواقع      مع   ومتسقاً    صحيحاً  ر الصاد     الحكم    جاء    وقد    . . ضده   المطعون     لصالح    درجة     أول   

 عنها   صدر   ما   لحمل   وكافية     األوراق        في   الثابت     أصلها   لها   أسباب    على   وبنى    والقانون     

 ال  االلتزامات        إن    وحيث  "   ـ: اآلتي     فيه   المطعون     الحكم    في   ورد     وقد    . . . . قضاء    من 
 أثبت    إذا     وحيث    . . . . ورثتهم     على   أيضا    تجرى    بل   فقط   المتعاقدين      على   أحكامها     تجرى  

 وحيث    . . . له  لزومه     عدم    أو    نقضاءه   ا   يدعي    من   على   ةالبين    كانت    االلتزام       وجود المدعى

 اإلثبات     لقواعد     مخالفة    يفه   السداد      عدم    ضده   المستأنف     يثبت   بأن    المستأنفين     مطالبة    أن  

 االلتزام      انقضاء     أو    الوفاء      إثبات     إال    عليهم   المدعى     على   فما   االلتزام،        المدعى     أثبت    وقد  

 أو   سلبي  أمر    إثبات     طلب   قبيل   من   هي   المطالبة     تلك   أن    على   إضافة    لهم،    لزومه     عدم    أو  

 نصوصها   كنه   إلى    والوصول      والمستندات       العقود     تفسر   إن    وحيث    لذلك،     ، " مستحيل 

 غير   من   الموضوع     محكمة   بها   تختص   التي    الواقع      مسائل    من   تفاصيلها   غور    وسبر 

 أصلها   لها   ةسائغ   أسباب    على   قضاءها     األولى      أقامت     متى   المحكمة،     هذه    من   تدخل  

 .قضاء من عنها صدر ما لحمل وكافية األوراق في الثابت
 من   قدم    قد   ضده   المطعون     أن    إلى    توصلت   قد   الموضوع     محكمة   كانت    ولما  

 يصبح   السبب    بهذا    الصادر      الحكم    على   يالنع    فإن    دعواه،       بموجبه    اثبت    ما   المستندات    

 استخالصها و   الوقائع      وتقرير     العقود     تفسير   في   الموضوع     محكمة   سلطة  حول    جدالً  

 الطعن    هذا    رفض    يتعين   كله    لذلك    . . . . . المحكمة    هذه    أمام     إثارته      يجوز    ال   أمر    وهو  

 )٢٦١(   المادة      إلى    استناداً     بها   الطاعن     إلزام      يتعين   فإنه    المصاريف      عن   أما    موضوعاً  
 ذات    إلى    استناداً     ةل الكفا    مصادرة      يتعين   كما   والتجارية،        المدنية     اإلجراءات         قانون     من 

 .المادة
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا ا لز إ عن     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م١٠/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 حسن   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن    : القضاة     الفضيلة  

 .االمن ميرغني عمر ـ النور مصطفى
 م٥٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٤ رقم قرار

)٤٦( 
  )ذمة براءة ( كفيل ـ )تضامن ـ تعريف ( كفالة

 عقد   في   طرفاً    فليس   األصلي    المدين     أما    والدائن،        الكفيل    بين   عقد   هي   الكفالة    -

 .معارضته عن رغماً أيضاً وتجوز علمه، بغير تجوز المدين كفالة إن بل الكفالة،
 قضائي    حكم   أو    قانوني     نص   بموجب    يكون    وإنما     يفترض    ال   الكفالة     في   التضامن    -

 .عقدي اتفاق أو
 الدائن      استالم    من   شهر  فترة    بعد   المكفول     دين    من   بقى   مما   الكفيل    ذمة    تبرأ   -

 بحق   الالزمة      اإلجراءات         اتخاذ     إلى    يبادر     أن    دون       الكفيل    من   إليه    الموجه     لإلنذار    

  . التجارة قانون من )٢٤٦( للمادة وفقاً المدين
 عــــالوقائ

 األوراق،        سائر   ومن    فيه،    المطعون     الحكم    من   يبين   حسبما   الوقائع      إن    حيث 

 عليه   المدعي     ضد  دعواه      أقام     . . . . . . . . . ) ن اآل    الطاعن   (   المدعي     أن    في   تتلخص 

 المقترض    كفالة    من   ذمته    ببراءة      له  الحكم    طالباً    . . . . . . . بنك   ) اآلن     ضده   المطعون   ( 

 )١٤٦٧,٧١٠(   وقدرة      مبلغ   من   تبقى   فيما   عليه   المدعي     البنك    لدى    . . . . . . . . . األصلي  
 المدعي     إلزام      مع   بيسات،     وعشر    وسبعمائة    عمانياً    رياالً     وستين   وسبع   وأربعمائة       ألف  

 فضالً   عمانياً    رياالً     ٣١٥  والبالغة      حسابه    من   استقطاعها    تم   التي    المبالغ     برد    أيضاً    عليه 

 قد   سلفاً  إليه    المشار     األصلي    المدين     أن    على   تأسيساً   ريال     ألف    بمبلغ   تعويضه    عن 

 بكفالته،    عماني    ريال     آالف     خمسة   مقداره      عليه   المدعي     البنك    من   قرض    على   تحصل 

 باستقطاع   عليه   المدعي     بالبنك    حدا    مما   السداد      عن   توقف    م ٢٠٠٠/ ٢/ ٢٤  وبتاريخ    

 عمانياً    رياالً     ٣١٥  استقطاعه    تم   ما   جملة   وبلغت    ،   حسابه    من   المستحق    الشهري     القسط  

 األصلي    المدين     لدى    دينه    بضمان    الكفيلة    اإلجراءات         التخاذ     البنك    بإنذار      يقوم    جعله    مما 

 تقدم   فقد   وعليه    التجارة،       نون  قا   من   ٢٤٦  المادة      لنص   وفقاً    له  بديل    كفيل   بإحضار   
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 برفض    درجة     أول     محكمة   قضت   م ٢٠٠٤/ ١/ ٢٤  بتاريخ   و   ، بيانها    السابق     بطلباته  

 الطاعن     يرتض    لمف   ، المحامي     أتعاب     ومقابل     بالمصاريف      المدعي     وألزمت      الدعوى    

 استئناف   محكمة   أمام     باالستئناف     فيه   فطعن   االبتدائية       المحكمة    لدى    الصادر      بالحكم  

 الحكم    وتأييد     االستئناف     برفض    م ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٤  بتاريخ     خيرة  األ    قضت   وقد    صحار،  

 الحكم    هذا    يجد   لم و   ، التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف      المستأنف     وألزمت      المستأنف   

 سر  بأمانة     الطعن    رفع    تم   وقد    ، العليا    المحكمة    أمام     فيه   طعنف   أيضاً،     الطاعن     لدى    قبوالً  

لعليا    المحكمة   لتاريخ      بذات     وأودعت       م ٢٠٠٤/ ٥/ ٣١  بتاريخ     ا به    صحيفة  ا  بأسبا

 يفيد   ما   وقدم     الطاعن     عن   وكيالً    بصفته   المحكمة    هذه    لدى    المحامي     . . . . . . . . . باسم 

 الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     البنك    ُأعلن    وقد    المقررة      والرسوم      الكفالة     وسداد     الوكالة    

 وتحميل    فيه   المطعون     الحكم    وتأييد     الطعن    رفض    ختامها    في   طلب   مذكرة     بموجب    ورد   

 الطعن    قبول    إلى    فيها   خلص   بالرأي      مذكرة     العام     االدعاء       وقدم     المصاريف،       الطاعن   

 المطعون    الحكم    على   الطاعن     وينعى    ، فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً

 مخالفة    وثانيهما     القانون،       تطبيق   في   والخطأ     التسبيب    في   القصور     أولهما     بسببين   فيه 

 الالزم     الشروط      أن    ذكرته  م   في   الطاعن     ويرى     وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون    

 متوافرة     التجارة      قانون     من   ) ٢٤٦(   المادة      بنص   الواردة        الضمانة     ألعمال     توافرها    

 االستئناف    أسباب    من   الثالث     بالسبب    موضح   هو   حسبما   الطاعن     دعوى     في   جميعها 

 عند   ضده   المطعون     بأن    مذكرته     في   ويستطرد     فيه،    المطعون     الحكم    عليه   يرد    لم   والذي    

 . . . . . . . .األصلي    المدين     ضد  اإلجراءات         يتخذ   لم   الطاعن     من   الموجه     اإلنذار       استالمه  

 النتيجة    فإن    الشهر    مدة    خالل    بذلك    يقم   لم   أنه    وبما    اإلنذار،        تاريخ     من   شهر  مدة    خالل  

لحتمية   ءة      ا لطاعن     ذمة    برا لة     من   ا لكفا ريخ     من   شهر  بعد   ا  في   أي    اإلخطار      تا

 المطعون    الحكم    كان    ولما    التجارة،       قانون     من   ٢٤٦  المادة بنص عمالً م٢٩/١٠/٢٠٠٢

 ويرى    ، نقضه   يوجب    مما   القانون      تطبيق   في   اخطأ    قد   يكون    فإنه    النظر    هذا    خالف   قد فيه

 التي    التجارة      قانون     من ٢٤٦ المادة نص خالف قد فيه المطعون الحكم أن أيضاً الطاعن

 شهر  خالل    في   مدينة    ضد  القانونية      اإلجراءات         تخاذ  اب   الدائن      يقم   لم   إذا     الكفيل   ذمة برأت

 في   الوارد       للنص   فيه   المطعون     الحكم    إتباع     أن    يرى    كما   . للدائن     الكفيل    إنذار      تاريخ     من 

 جاء   القانون      ذات     من   ٢٤٦  بالمادة      جاء    ما   ورفض     التجارة      قانون     من   ٢٣٨  المادة    

 .نقضه يتعين ثم ومن للقانون بينة مخالفة مخالفاً
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 المحكمــــة
 .الشكل حيث من مقبول فهو ةالشكلي أوضاعه سائر استوفى قد الطعن إن حيث

 أسس   قد   الطاعن     كان    فلما   سديد   ابيانيهم    السالف     بالسببين      النعي    إن    وحيث  

 بالمرسوم    الصادر      التجارة      قانون     من   ٢٤٦  المادة      على   االبتدائية       المحكمة    أمام     دعواه    

 من   ذمته    إبراء      للكفيل   يجوز  "  التالي النحو على نصها جاء والتي ٥٥/٩٠ رقم السلطاني

 عند   للكفيل   ويجوز     الكفيل    رضاء    دون     للسداد     مهلة   للمدين    الدائن      منح   إذا     ةالكفال   

 اإلجراءات        اتخاذ     بوجوب     الدائن      ينذر    أن    به   الدائن      مطالبة    وعدم     الدين     استحقاق  

 المدين     يطالب    ولم    المدة    انتهت فإذا شهر، على تزيد ال مدة خالل دينه الستيفاء القانونية

 ."كافياً ضماناً للكفيل المدين دميق لم ما الكفيل ذمة برأت بدينه
 واصل    قد   ضده   المطعون     البنك    فإن    بيانها    سبق  التي    للوقائع     وفقاً    إنه    وحيث  

 وذلك     عمانياً    رياالً     وستين   ثالثة    بواقع     ) الطاعن   (   المدعي     حساب    من   القسط    استقطاع  

 بتاريخ     المستحقة    األقساط      سداد    عن   الطاعن     بواسطة    المكفول     المقترض     توقف    أن    بعد 

 البريد     بواسطة    إنذار      بتوجيه    م ٢٠٠٢/ ٩/ ٢٩  بتاريخ     الطاعن     قام    وقدم     م ٢٠٠٠/ ٢/ ٢٤

 وذلك     األصلي    المدين     لدى    دينه    ضمان   أجل    من   وذلك     ضده   المطعون     البنك    إلى  

 المدعي     حساب    من   المستقطعة    المبالغ     جملة   بلغت   وقد    . عنه   بديالً    كفيل   بإحضار   

 رياالً    عشر   وخمسة    مائة ثالث    قدره     مبلغاً   م ٢٠٠٣/ ٩/ ٢  تاريخ     حتى   ) اآلن     الطاعن   ( 

 البنك    بواسطة    استالمه    تم   قد   الطاعن     إنذار      أن    الدعوى      أوراق       من   ويستفاد     عمانياً  

 .م٢٩/٩/٢٠٠٢ بتاريخ ضده المطعون
 :  هو )   ٢٣٢(   المادة      وفق    العماني     التجارة      قانون     في   الكفالة     تعريف      إن    وحيث  

 من   وقبول     بإيجاب     تنعقد   وإنها     . التزام      بتنفيذ   المطالبة     في   ذمة    إلى    ذمة    ضم  أنها  

 .والدائن الكفيل
 في   أنه    ذكره     السابق     العماني     التجارة      قانون     من   ) ٢٣٨(   بالمادة      جاء      إنه    وحيث  

 والدائن       ، المدين     مع   ومتضامنين     بينهم   فيما   متضامنين    الكفالء     يكون    التجارية      الكفالة   

 ال  ألحدهما     ومطالبته     الكفيل    طالب    شاء   وإن     المدين     طالب    شاء   إن    المطالبة     في   مخير 
 يطالبهما    أن    هول   اآلخر     يطالب    أن    له  أحدهما     مطالبة    فبعد   لآلخر    مطالبته    حق   تسقط 

 .معاً
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 في   طرفاً    فليس   األصلي    المدين     أما    والدائن،        الكفيل    بين   عقد   الكفالة     إن    وحيث   

لة،      عقد  لكفا لة    إن    بل   ا لمدين     كفا  عن   رغماً    أيضاً    وتجوز     علمه،    بغير   تجوز    ا

 .معارضته
 .تضامنية كفالة أو بسيطة كفالة تكون أن إما الكفالة  إن وحيث

 فشل   حالة    في   الحالية     دعوانا      في   ةمكفول    دين    بسداد     تعهد   قد   الطاعن     إن    وحيث   

 تضامنية    كفالة    تعتبر   األصلي    للمدين    الطاعن     كفالة    فإن    السداد      في   األصلي    المدين   

 . العقدي االلتزام هذا بموجب
 يكون   وإنما     يفترض    ال   من التضا    إن    المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     إن    وحيث  

 .عقدي اتفاق أو قضائي حكم أو قانوني نص بموجب
 السابق     التجاري      القانون      من )   ٢٤٦(   المادة      نص   جعل   قد   القانون      إن    وحيث  

 تضامنية    كفالة    في   ككفيل   عليه   الواقع      االلتزام       من   الكفيل    منه   يخرج    كمنفذ   إليها    اإلشارة    

 الدين     لتغطية   حسابه    من   والخصم     ع باالستقطا    عليه   الرجوع      في   الحق    الدائن      تعطي 

 .المكفول
 بإنذار     قام    قد   الطاعن     أن    البيان     سبق  كما   كافة    األوراق        من   ثبت   قد   إنه    وحيث  

 ضمان  أجل    من   م ٢٠٠٢/ ٩/ ٢٩  بتاريخ     وذلك     البريد     طريق    عن   ضده   المطعون     البنك  

 م٢٠٠٢/ ٩/ ٢٩  بتاريخ     اإلنذار       استلم   قد   ضده   المطعون     البنك    وأن     المدين     لدى    دينه  
 أية    التخاذ     سعى  قد   ضده   المطعون     أن    كانت    صورة    بأي    يفيد   ما   هنالك    ليس   ولكن  

 .الطاعن من الموجه اإلنذار لهذا وفقاً دينه ستيفاءال إجراءات
 بعد   المكفول     دين    من   بقى   مما   ذمته    برئت    قد   تكون    الكفيل    الطاعن       إن    وحيث  

 في   أي    ، الطاعن     من   إليه    الموجهة     لإلنذار      ضده   المطعون     استالم    من   شهر  فترة  

 بعد   ضده   المطعون     بواسطة    حسابه    من   مالي    استقطاع    أي    وأصبح    م ٢٠٠٢/ ١٠/ ٢٩

 .قانوناً مبرر غير التاريخ هذا
 ذمة    أن    إلى    وتوصل    النظر    هذا    خالف    قد   الموضوع     محكمة   حكم   إن    وحيث  

 القانون     من   ٢٤٦  المادة      لمتطلبات    وفقاً    التداعي      محل   الدين     كفالة    من   تبرأ    لم   الطاعن   

 .نقضه يوجب مما القانون، تطبيق في أخطأ قد فإنه يالعمان التجاري
 إلزام     وهي    المكفول     الدين     من   ذمته    إبراء      غير   أخرى     طلبات    للطاعن    هإن    حيث و 

 بدفع    وإلزامه       رياالً،      ٣١٥  والبالغة      الطاعن    من المستقطعة المبالغ بإرجاع عليه المدعي
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 البالغة     يالمحام     وأتعاب      بالمصاريف      وإلزامه       عماني    ريال     ١٠٠٠  قدرة     تعويض  

 .عماني ريال خمسمائة
 الموضوع    يجعل   بالتعويض     الخاص     الطلب    وبالذات       الطلبات،      هذه    إن    وحيث  

 الحكم    أصدرت     التي    المحكمة    إلى    الدعوى      إحالة     من   مناص    فال   فيه،    للفصل   صالح   غير 

 قانون    من   ٢٦٠  المادة      نص   على   بناء    مغايرة،      بهيئة   جديد    من   فيها   لتحكم   فيه   المطعون   

 رسوم   ضده   المطعون     وتحميل    للطاعن    الكفالة     رد    مع   والتجارية،        لمدنية  ا   اإلجراءات       

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ بالمادة عمالً الطعن
 األسباب فلهذه

 فيه،   المطعون     الحكم    نقض و   وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 جديد    من   فيها   لتحكم   هفي   المطعون     الحكم    أصدرت     التي    المحكمة    إلى    الدعوى      وإحالة    

 .بالمصاريف ضده المطعون وألزمت للطاعن الكفالة برد وأمرت مغايرة، بهيئة
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 م١٠/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   وعضوية     البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   مدمح   ـ  داؤد      صالح   علي   عبدالرحمن      : القضاة     الفضيلة  
 .  النور حسن مصطفى ـ يعل القرشي إدريس

 م٦١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٦ رقم قرار
)٤٧( 

   )إبطال ـ قصور ( حكم ـ )شكلي عقد ـ متجر (بيع ـ ) أركان ـ أنواع( عقد
 النعقادها      يكفي   التي    وهي    رضائية    عقود    أقسام     ثالثة    إلى    عام   بشكل العقود تنقسم -

 يكون   الذي     هو   وحده     فالتراضي     بالقبول     اإليجاب      اقتران      أي    دين المتعاق     تراضي  

 يجب   بل   التراضي     بمجرد    تتم   ال   التي    وهي    الشكلية    العقود     هي   وثانيها     العقد  

 الشكل    هذا    يكون    ما   وأكثر     القانون      يحدده     معين   شكل  إتباع     ذلك    فوق    لتمامها  

 االت الح    بعض   في   المشرع     اشتراط     من   والعلة     العقد    فيها   يدون     رسمية   ورقة   

 تعاقد    من   عليه   يقدمون     ما   خطر   إلى    المتعاقدين      تنبيه   الغالب     في   هو   العقد    شكلية

 التي    العينية    العقود     هي   وثالثها     رسمي   مستند   في   عليه   اتفقا    ما   محتويات     بإفراغ    

 .العاقد محل العين تسليم ذلك فوق لتمامها يجب بل التراضي بمجرد تتم ال
 إفراغه      ضرورة     في   الشكلية    تلك   ت وحدد     ةالشكلي    العقود     من   المتجر    بيع   عقد   يعد  -

 ذي   لكل   ويجوز     مطلقاً   بطالناً    باطالً    العقد    أصبح   ذلك    يتم   لم   وإذا      رسمي   عقد   في 

 التي    والشكلية     نفسها   تلقاء    من   به   تقضي   أن    وللمحكمة    به   يتمسك   أن    مصلحة 

 من )   ٥٢( المادة      في   المحددة      تلك   هي   التجارة      قانون     وفق    المتجر    بيع   عقد  يتطلبها

 بالمادة     جاء    ما   أما    رسمي   بعقد   المتجر    بيع   يتم   أن    ضرورة     وهي    قانون  ال    ذلك  

 السجل    في   بقيده    المتجر    بيع   عقد   شهر  ضرورة     من   القانون      ذات     من   ) ٥٣( 

 االعتبارات       من   ليس   فهو   البيع    تاريخ     من   شهر  خالل    ذلك    يتم   وأن     التجاري    

 البائع     لمصلحة   مقرر    شرط   هو   بل   المتجر    بيع   عقد   انعقاد     لصحة   الالزمة      الشكلية  

فظة   لمحل    على   االمتياز      في   حقه   على   للمحا لمبيع    ا ئني     من   غيره    على   ا ا  د

 .المشتري
 وهو    واجباتها      أهم    عن   المحكمة    تخلي   إلى    للحكم   المبطل    القصور     ينصرف   -

 جاء   سواء    عليه   القانون      حكم   إنزال      ثم   منه   المراد      وفهم    الخصم    دفاع     تمحيص 
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 تضمنه   ما   على   الخصم    دلل    بمستند   أو    المكتوبة     أو    الشفوية     بالمرافعة      الدفاع      هذا  

 مرماه    تتفهم   أن    يجب   وإنما     الخصم    لدفاع     المحكمة    تتصدى    أن    يكفي   وال    دفاع     من 

 يكون   أن    المبطل    القصور     لتوافر     ويجب    الدفاع      واقع     مع   متمشياً   ردها     يكون    حتى 

 للوقوف    تمحصه   أن    دون     عليه   أوردت       عليه   الرد     المحكمة    أغفلت    الذي     الدفاع    

 الدفاع     يكن   لم   فإن    الدعوى      في   الرأي      وجه    به   يتغير   قد   مما   مرماه     حقيقة   على 

 ال  عليه   الرد     وفي    فهمه   في   أخطأت     إذا     أو    عليه   الرد     المحكمة    إغفال     فإن    جوهرياً   
 .حكمها بطالن إلى يؤدي

 الوقائــــع
قام     ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل  بتداء      أ لتجارية      الدعوى      ا  رقم    ا

 فرد   قاض    من   مشكلة   " التجارية      الدائرة     "   بصحم   يةاالبتدائ       المحكمة    لدى    م ٢٠٠٢/ ٥٤

 بينه   م ٢٠٠١/ ١١/ ١  المؤرخ      التجاري      السجل    بيع   عقد   ونفاذ     بصحة   له  الحكم    يطلب 

 وإلزامه       للمطالبين    المدنية     الحقوق     عن   مسئوالً    طرفاً    األخير     وإدخال       الطاعن     وبين  

 حدد   المرافعة      سةوبجل    ،   والحقاً     البيع    عقد   على   المترتبة     القانونية      اإلجراءات         باستكمال  

 الطاعن     إلزام      وبالتالي      البيع    عقد   ونفاذ     بصحة   له  بالحكم    الختامية     طلباته    ضده   المطعون   

 سداد   وكذا     أسمه   إلى    التجاري      السجل    وتحويل     به   العقد    لقيد   التجاري      السجل    بمراجعة   

 الطاعن     عن   الحاضر    به   تقدم    دفع    أثر    وعلى    ع . ر   ٣٠٦١٧,٠٨  البالغة     المديونية      مبالغ  

 بتاريخ     حكماً   المحكمة    تلك   أصدرت     الدعوى      بنظر   قيمياً   المحكمة    صاص اخت    بعدم  

 إلى    بحالتها    وبإحالتها      الدعوى      بنظر   قيمياً   اختصاصها    بعدم    قضى   م ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٩

 بصحار   الثالثية     الدائرة       أمام     لنظرها    وحددت      لالختصاص     االبتدائية       صحار   محكمة 

 االبتدائية       بالمحكمة    رية  التجا    الثالثية     الدائرة       نظرت    أن    بعد و   ، م ٢٠٠٣/ ٦/ ١٤  جلسة 

 المقدمة     السابقة     طلباته    على   ) ضده   المطعون   (   المدعي     أمامها     وصمم     ، الدعوى      بصحار  

 أصدرت    مكتوبة،     مذكرات      الخصومة     طرفا    وتبادل      بصحم   االبتدائية       المحكمة    أمام   

 بين   المحرر     التجاري      السجل    بيع   عقد   باعتبار     قضى   م ٢٠٠٤/ ١/ ١٧  بتاريخ     حكماً 

 ونافذاً     صحيحاً  للمحاماة     البلوشي    عمر   مكتب   بواسطة    م ٢٠٠١/ ٨/ ١١  بتاريخ     الطرفين   

 المحكوم    على   القانونية      اريف  المص    وحمل    ذلك    على   زاد     فيما   الدعوى      ورفض     بينهما 

 لدى   االستئناف     بطريق    فيه   طعن   فقد   الطاعن     لدى    قبوالً    المذكور      الحكم    يلق   لم و   ، عليه 

 شكالً  االستئناف     قبول ب   م ٢٠٠٤/ ٥/ ٨  بتاريخ     قضت   والتي     بصحار    االستئناف     محكمة 
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 عن   بالمصاريف      المستأنف     وألزمت      المستأنف     الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي  

 بطريق    فيه   طعن   فقد   الطاعن     لدى    قبوالً    األخير     الحكم    يلق   لم   كما   ، التقاضي    درجتي   

لعليا    المحكمة    سر  أمانة     لدى    صحيفته  أودع      الذي     الماثل     بالطعن    النقض    بتاريخ     ا

 سند  بموجب    الطاعن     عن   وكيالً    بصفته   منه   موقعة    . . . . . . . . . األستاذ     م ٢٠٠٤/ ٦/ ١٥

 سداد   يفيد   ما   وأودع       العليا    المحكمة    أمام المقبولين المحامين من وهو ذلك له يجيز وكالة

 الحكم    على   الطاعن     نعى   سببين  على   الطعن    بنى   وقد    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم  

 لذلك    بياناً    وقال     وتفسيره     تأويله      في   خطأوال     القانون      بمخالفة    األول      بالسبب    فيه   المطعون   

 عقد   يشهر "   يقول    والذي    ٥٥/٩٠ رقم التجارة قانون من ٥٣ المادة نص خالف الحكم إن

 ويكون    البيع    تاريخ     من   شهر  خالل    القيد    إجراء      ويجب    التجاري      السجل    في   بقيده    البيع  

 كما   "   الميعاد     نفس   في   المشتري     المتجر  ذات على تجرى التي العقود على األولوية للقيد

 أن   كذلك    يجب   "   على   تنص   والذي      التجاري      السجل    قانون     من   ٨  المادة      خالف    الحكم    أن  

 عن   فضالً   "   حصوله   تاريخ     من   واحد     شهر  خالل    وذلك     التجاري      السجل    في   يسجل 

 بالسبب    الحكم    على   الطاعن     ونعى    القانون      ذات     من   ٣و ٢  و   ا     للفقرات     الحكم    مخالفة  

 مع   السجل    بيع   عقد   عن   تقايل    بأنه    دفاعه     على   رده     عدم ل   التسبيب    في   بالقصور     الثاني   

 على   رده     عدم    عن   فضالً   ضده   المطعون     إلى    منه   مرسلة   رسالة    بموجب    ضده   المطعون

 بل   السجل    بيع   عقد   موضوع    األنشطة     من   عمل   أي    يباشر   لم   الطاعن     أن    من   أثاره      ما 

 الطاعن     ىوانته     بموجبه،     ويتعامل     المباع     السجل    يحوز    ظل   ضده   المطعون     أن    الثابت   

 بصورة    ضده   المطعون     ُأعلن  و   ، اإلحالة      مع   فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الحكم    طلب   إلى  

 القانوني      األجل     انقضى    أن    إلى    بدفاعه     مذكرة     يودع     لم   أنه    إال    للرد    الطعن    صحيفة  من 

 الطعن    حول    بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وأودع       ، لذلك    المحدد   

 أن   بحسبان    موضوعاً    ومرفوض      شكالً  مقبول    الطعن    أن    يرى    أنه    إلى    فيها   خلص 

 عليها   المختلف    والشروط       العقود     صيغ  تفسير   في   المطلقة    السلطة    الموضوع     لمحكمة 

 سلطان  وال    منها   استخالصه   يمكن   ما   استخالص    وفي    العاقدين      بمقصود    أوفى     تراه     بما 

 .حصلته الذي المعنى تحتمل والشروط الصيغ تلك دامت ما عليها العليا للمحكمة
 المحكمـــة

 قانون    من   ٢٤٢  المادة      في   المحدد     الميعاد     في   تم   الطعن    صحيفة  إيداع      إن    حيث 

 المحكمة    أمام     مقبول    محام    من   موقعة    الصحيفة    وكانت     والتجارية       المدنية     اإلجراءات       
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 والكفالة      الرسم    سداد    وتم    بالنقض    الطعن    حق   له  يجيز   وكالة     سند  وبموجب     العليا  

 .الشكل حيث من مقبوالً يكون الطعن فإن قانوناً المقررين
 سببي  من   األول      بالسبب    جاء    بما   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 ثالثة    إلى    عام    بشكل   تنقسم   العقود     أن    المقرر     بأن    عليه   ومردود       سديد   غير   الطعن  

 اإليجاب     اقتران      أي    المتعاقدين      تراضي   النعقادها يكفي التي وهي رضائية عقود أقسام

 التي    وهي    الشكلية    العقود     هي   وثانيها     العقد    يكون    الذي     هو   وحده     فالتراضي     بالقبول   

 القانون     يحدده     معين   شكل  إتباع     ذلك    فوق    لتمامها    يجب   بل   التراضي     بمجرد    تتم   ال 

 المشرع    اشتراط     من   والعلة     العقد    فيها   يدون       رسمية   ورقة     الشكل    هذا    يكون    ما   وأكثر   

 يقدمون    ما   خطر   إلى    المتعاقدين      تنبيه   الغالب     في   هو   العقد    شكلية  الحاالت      بعض   في 

 العقود    هي   وثالثها     رسمي   مستند   في   عليه   اتفقا    ما   محتويات     بإفراغ      تعاقد    من   عليه 

 محل   العين    تسليم   ذلك    فوق    لتمامها    يجب   بل   التراضي     بمجرد    تتم   ال   التي    العينية  

 رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      التجارة      قانون     من   ٥٢  المادة      لنص   وبالنظر     العاقد،    

 ضمن  المتجر    بيع   عقد   أدرج      المشرع     أن    يتضح   بيانه    سلف  ما   ضوء   في   ٩٠/ ٥٥

 ذلك    يتم   لم   وإذا      رسمي   عقد   في   إفراغه      ضرورة     في الشكلية تلك وحدد الشكلية العقود

 أن   وللمحكمة    به   يتمسك   أن    مصلحة   ذي    لكل   ويجوز     مطلقاً   بطالناً    باطالً    العقد    أصبح 

لت    والشكلية     نفسها   تلقاء    من   به   تقضي  لمتجر    بيع   عقد   يتطلبها   يا  قانون    وفق    ا

 بيع   يتم   أن    ضرورة     وهي    القانون      ذلك    من   ٥٢  المادة      في   المحددة      تلك   هي   التجارة    

 بيع   عقد   شهر  ضرورة     من   القانون      ذات     من   ٥٣  بالمادة      جاء  ما أما رسمي بعقد المتجر

 ليس   فهو   البيع    تاريخ     من   شهر  خالل    ذلك    يتم   وأن     التجاري      السجل    في   بقيده    المتجر  

 مقرر   شرط   هو   بل   المتجر    بيع   عقد   انعقاد     لصحة   الالزمة      الشكلية    االعتبارات        من 

 من   غيره    على   المبيع    المحل    على   االمتياز      في   حقه   على   للمحافظة    البائع     لمصلحة 

 في   البائع     لحق   وضماناً    مؤجلة    بأثمان     تتم   المتاجر     بيوع    معظم   أن    ذلك    المشتري     دائني   

 المشتري    دائني     بقية   من   غيره    على   متقدماً    يعالمب    المتجر    ثمن   من   المتبقي    استيفاء  

 بقيده   المتجر    بيع   عقد   يشهر   أن    التجارة      قانون     من   ٥٣  المادة      في   القانون      عليه   اشترط  

 بالفقرة    جاء    ما   النظر    هذا    ويؤيد     البيع    تاريخ     من   شهر  خالل    التجاري      السجل    في 

 سنوات   خمس   لمدة    البائع     امتياز     حفظ   القيد    ويكفل    "   الذكر     آنفة    ٥٣  المادة      من   األخيرة    

 بتراضي    القيد    ويشطب    السابقة     المدة     خالل    يجدد    لم   إذا     ملغياً   القيد    ويعتبر    تاريخه     من 
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 القانون     ذات     من   ٥٤  المادة      بنص   جاء    ما   وكذا     " نهائي    حكم   بموجب    أو    الشأن     أصحاب  

 لم   فإذا     القيد    في   المبينة    المحل    أجزاء      على   إال    البائع     امتياز     يقع   ال   "   :   على   يجري    والذي    

 والحق     التجاري      المحل    اسم   على   إال    يقع   لم   االمتياز      يتناوله    ما   الدقة     وجه    على   اول  يتن 

 ." التجارية والسمعة اإلجارة في
 في   وأفرع      تم   قد   التجاري      باسمه   المتجر    بيع   عقد   أن    باألوراق        ثابت    كان    ولما  

 العدل    وزارة       من   عليه   التصديق     وتم    المحامين     سجل  في   مقيد   محام    من   رسمي   مستند 

 ويكون    استوفى    قد   يكون    التجارة      قانون     من   ٥٢  المادة      تتطلبه   الذي     الشكل    تضىمق   فإن  

 بصحة   الحكم    وصح   صحيحاً  انعقد    قد   ضده   والمطعون      الطاعن     بين   المتجر    بيع   عقد 

 ببيع   عقد   انعقاد     متطلبات    من   فليس   التجاري      السجل    في   بالقيد  الشهر أما ،ونفاذه العقد

 ولما    بيانه    سلف  الذي     النحو    على   البائع     لمصلحة   مقرر    شرط   هو   بل   الشكلية    المتجر  

 أو   القانون      مخالفة    شائبة   عن   بمنأى    يكون    فإنه    النظر    هذا    فيه   المطعون     الحكم    التزم   

 في   عنه   التفرغ     أو    التجاري      المحل    بيع   تسجيل   وجوب     أما    . وتأويله       تفسيره    في   الخطأ  

 جاري الت    السجل    قانون     من   ٤/ ٨  المادة      بنص   ورد     حسبما   شهر  خالل    التجاري      السجل  

 الشكل    متطلبات    من   ليس   فهو   ٨٦/ ٨٨  رقم    السلطاني     بالمرسوم     المعدل     ٧٣/ ٣  رقم  

 التجاري     السجل    جعل   ألغراض      مطلوب    إجراء      لكنه   المتجر    بيع   عقد   انعقاد     لصحة 

رة      لتجارة      بوزا قع     ومبيناً    مستكمالً   والصناعة      ا لمتعلق    للوا لتجار     ا لشركات      با  وا

 السجل    قانون     يرتب    ولم    تعديالت     من   عليه   يستجد   وما    العامة     المعنوية     واألشخاص    

 ذلك    على   جزاءات       فرض    بل   منه   ٨  المادة      نص   مراعاة      عدم    على   البطالن     التجاري    

 الحكم    أن    من   األول      الطعن    بسبب   جاء    ما   يكون    أن    عليه   منه   ١٨  المادة      في   حددها   

 .سديد غير قوالً التجاري السجل قانون من ٨ المادة نص خالف
 في   القصور     في   المتمثل    الثاني     بالسبب    فيه   طعون الم    الحكم    على   النعي   إن وحيث

 أن   المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     من   بأن    عليه   ومردود       أيضاً    سديد   غير   نعي   التسبيب  

 تمحيص   وهو    واجباتها      أهم    عن   المحكمة    تخلي   إلى    ينصرف    للحكم   المبطل    القصور   

 الدفاع     هذا    جاء    سواء    عليه   القانون      حكم   إنزال      ثم   منه   المراد      وفهم    الخصم    دفاع   

 وال   دفاع     من   تضمنه   ما   على   الخصم    دلل    بمستند   أو    المكتوبة     أو    الشفوية     بالمرافعة    

 ردها     يكون    حتى   مرماه     تتفهم   أن    يجب   وإنما     الخصم    لدفاع     المحكمة    تتصدى    أن    يكفي 

 أغفلت    الذي     الدفاع      يكون    أن    المبطل    القصور     لتوافر     ويجب    الدفاع      واقع     مع   متمشياً 
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 قد   مما   مرماه     حقيقة   على   للوقوف     تمحصه   أن    دون     يهعل   أوردت       عليه   الرد     المحكمة  

 الرد    المحكمة    إغفال     فإن    جوهرياً     الدفاع      يكن   لم   فإن    الدعوى      في   الرأي      وجه    به   يتغير 

 ال  كما   ،   حكمها   بطالن    إلى    يؤدي     ال   عليه   الرد     وفي    فهمه   في   أخطأت     إذا     أو    عليه 
 على   الرد     محكمةال    أغفلت    فإن    الفساد     ظاهر    بدفاع     الخصم    تمسك   إذا     القصور     يتوافر   

 من   جلياً   ويبين    ذلك    كان    ولما    ،   القصور     شائبة   عن   بمنأى    يكون    حكمها   فإن    الدفاع      هذا  

 العقد    طرفي    برضا   إال    التقايل     يتم   ال   إذ    طرفيه    برضاء    للعقد   تقايل    يحدث    لم   أنه    األوراق      

 بتاريخ     ضده   للمطعون    الموجهة     رسالته    أن    يرى    الطاعن     إن    بل   الرضا    بذلك    انعقد    كما 

 سداد   عدم    حال    في   العقد    عن   الطرفين     تقايل    باقتراح      القانوني      وكيله     من   م ٢٠٠٢/ ١٠/ ٢

 ظاهر    الدفاع      هذا    وكان     العقد    عن   تقايالً    تعتبر   للغير   المترتبة     الديون      ضده   المطعون   

 باتفاق    إال    تعديله     أو    نقضه   يجوز    وال    المتعاقدين      شريعة   العقد    أن    المقرر     أن    إذ      ، الفساد   

 في   ضده   والمطعون      الطاعن     يتفق   لم   ولما    القانون،       قررها  ي   التي    لألسباب    أو    الطرفين   

 موافقة     لعدم    التقايل     يتم   ولم    المنفردة      بإرادته       العقد    نقض   في   منهما   أي    حق   على   العقد  

 فإن   م ٢٠٠٢/ ١٠/ ٢  المؤرخة      برسالته    الطاعن     قدمه    الذي     المقترح     على   ضده   المطعون   

 الحكم    على   تثريب    وال    الفساد     ظاهر    دفاعاً     يكون    العقد    عن   الطرفين    بتقايل الطاعن دفاع

 فإن   بيانه    السالف     القصور     تعريف    وبإعمال      أنه    كما   ،   عليه   يرد    لم   هو   إذ    فيه   المطعون   

 وال   جوهرياً     دفاعاً     يعتبر   ال   المبيع    المحل    في   نشاطاً    يمارس     لم   بأنه    الطاعن     دفاع   

 نهبي   حائالً    وقف    قد   ضده   المطعون     بأن    يدع    لم   هو   إذ    الدعوى      في   الرأي      وجه   به يتغير

 بيان   دون     مرسالً   ادعاؤه       جاء    بل   منه   اشتراه     الذي     التجاري      النشاط     ممارسة    وبين  

 بصحة   الطاعن     دعوى     يواجه     دفاعاً     يصلح   ال   مما   النشاط     لذلك    مباشرته    عدم    أسباب  

 شائبة   بالحكم    تعلق   وال    الدعوى      في   الرأي      وجه    به   يتغير   ال   ومما    البيع    عقد   ونفاذ   

 .عليه يرد لم هو إذ القصور
 موضوعاً    رفضه    يتعين   فإنه    قانوني     أساس    على   يقوم    ال   برمته    الطعن    إن    وحيث  

 قانون    من   ٢٦١  المادة      إلى    استناداً     الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      الطاعن     إلزام      مع 

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا ا لز إ عن     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م١٠/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة

 أصحاب   من   كل   عضوية  و     البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن ةخليف/القاضي فضيلة برئاسة

 ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن      : القضاة     الفضيلة  
 .الغفار عبد الرحمن عبد محمد ـ النور حسن مصطفى

 م٦٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٨ رقم قرار
)٤٨( 

  )شروط ـ جوي ناقل( مسؤولية
 وهي    المعروفة      المسؤولية      عناصر   إثبات     من   بد   ال   الجوي     الناقل     مسؤولية     لقيام   -

 قانون    من   ) ٢٠٤(   المادة      اقتضت    مثلما   بينهما   السببية    والعالقة      والضرر      الخطأ  

 الموضوع    محكمة   لتقدير    المسألة     هذه    تخضع   أن    عليه   المستقر    ومن  . . . التجارة    

 العرف    عليه   يجري    وما    العقد    بشروط    ذلك في وتهتدي االختصاص لها نعقدي التي

 .العدالة وقواعد
 عــــالوقائ

 عليها   نبنى أ   التي    والوثائق       فيه   المطعون     الحكم    من   يتضح   حسبما   الوقائع      تتلخص 

 بتاريخ     ٢٠٠٢/ ٧٨٢  رقم    الدعوى      ابتداء      أقام     ) حالياً    ضده   المطعون   (   المدعي     أن    في 

 أغسطس    شهر  خالل    ابتاع     أنه    فيها   وقرر     بمسقط   االبتدائية       حكمةالم    أمام    ٣٠/٧/٢٠٠٢

 الحجز    بتأكيد    وقام     مسقط   إلى    الخرطوم      من   للسفر   الخليج    طيران     من   تذاكر     ٢٠٠١

 وكذلك     مؤكد    غير   محمد   ابنه    حجز   أن    وجد    المطار     إلى    وصوله   عند   لكن   النهائي   

 حمله    إلى    والدته      طرأض   مما   سنوات    أربع     العمر    من   البالغ     أمين    الصغير    البنه    بالنسبة  

 إلى    الوصول     عن   األول      وتأخر     كبيرة    معاناة     لها   سبب  مما   الرحلة     طوال     حجرها    في 

 نتجت   الذي     األمر     ساعة   عشرة    اثنتي    مدة    الطائرة      تأخرت     وقد    أيام     عشرة    مدة    مدرسته  

 بأن   اآلن     الطاعنة     عليها   المدعى     بإلزام      الحكم    يطلب   فهو   ولذلك     ونفسية    بدنية  معاناة عنه

 المبلغ    برفع    طلباته    عدل    ثم   والمادي       األدبي      الضررين      عن   تعويضاً    ريال     ألفي    له  تؤدي   

 قضت و   ،   واألتعاب       الرسوم     إلى    باإلضافة     عماني    ريال     وستمائة    ألفين    إلى    المطلوب   

 للمدعي    تؤدي     بأن    عليها   المدعى     بإلزام      ٢٠٠٣/ ١١/ ١  يوم    بجلسة   درجة     أول     محكمة 

 بالمصاريف      وإلزامها       لمعنوي  وا    المادي      الضرر     عن   كتعويض    عماني    ريال     ألف  
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 التي    بمسقط   االستئناف     محكمة   أمام     الحكم    هذا    عليها   المحكوم     استأنفت ف   ، المناسبة  

 وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    ٢٠٠٤/ ٥/ ١٧  يوم    بجلسة   قضت 

 لدى   قبوالً    القضاء     هذا    يلق   لم و   ،   فبالمصاري      المستأنفة     وإلزام       ستأنف الم    الحكم  

 التقرير     تم   الذي     الماثل     بالطعن    العليا    المحكمة    أمام     بالنقض    فيه   فطعنت   يهاعل   المحكوم   

 التاريخ      بذات     بأسبابه    مذكرة     وإيداع       ٢٠٠٤/ ٦/ ٢٦  في   المحكمة    هذه    سر  بأمانة     به 

 الطاعنة     عن   وكيالً    بصفته   العليا    المحكمة    لدى    المحامي     . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة  

 المطعون    إلى    الطعن    صحيفة  إعالن     وتم    الكفالة   و   الرسوم     وسداد     الوكالة      يفيد   ما   وقدم   

 ،فيه   المطعون     الحكم    تنفيذ   وقف    طلب   المحكمة    رفضت    وقد    رداً     يقدم    لم   الذي     ضده 
 وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     نعت و 

 بنود   هتخول   ما   وفق    الرحالت      جدول     في   تعديل    بإجراء      قامت    أنها    القول     من   سند  على 

 ضده  المطعون     أن    العلم    مع   مقعد   على   لذلك    نتيجة   ضده   المطعون     ابن    يحصل   فلم   العقد  

 وهو    مدرسته    بموعد    ليلحق   المذكور      ابنه    ينقل   أن    السفر    لتذاكر     شرائه    عند   يشترط    لم 

ذا     لها   ملزماً    فيكون    إضافته    بإمكانه     كان    إضافي    شرط   الحكم    وإن     عليه   وافقت     إ

 قدمته    الذي     االعتذار       على   واعتمد     الطاعنة     فيه   وقعت    لذي  ا   الخطأ    يحدد    لم   فيه   المطعون   

 وجلوس    الدراسة      عن   ابنه    تأخر    جراء     ضده   بالمطعون     لحق   الذي     الضرر     يبين   لم   كما 

 الحكم    يعيب   مما   والضرر      الخطأ    بين   السببية    والعالقة      أمه    حجر   في   أمين    الصغير    ابنه  

 فيها   طلب   بالرأي      كرة  مذ   العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       أودع    و   ، نقضه   ويستوجب   

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول
 ةــــالمحكم

 المحكمة    لدى    مقبول    محام    من   قانوناً     المحدد     الميعاد     في   الطعن    رفع    تم   إنه    حيث 

 قرره    ما   وفق    والكفالة      الرسوم     وسدد    ذلك    له  يجيز   خاص    وكالة     سند  بموجب    العليا  

 .شكالً قبوله فتعين القانون
 الحكم    هذا    صدر   في   تفصيالً   إيراده       سلف  حسبما   مله مج   في   النعي      إن    وحيث  

 على   واعتمد     الطاعنة     فيه   وقعت    الذي     الخطأ    يحدد    لم   فيه   المطعون     الحكم    أن    في     يتمثل 

 ابنه    تأخر    جراء     من   ضده   بالمطعون     لحق   الذي     الضرر     يبين   ولم    قدمته    الذي     االعتذار     

 والضرر     الخطأ    بين   السببية    والعالقة      أمه    حجر   في   الصغير    ابنه    وجلوس     الدراسة      عن 

 سلطة  من   لها   ما   على   بناء    الموضوع     محكمة   بها   تستقل   التي    الواقعية      الوسائل     من   وهي  
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 إليه    تطمئن   بما   واألخذ      منها   النتائج     واستخالص     أمامها     المقدمة     األدلة      تقدير    في   مطلقة 

 قضاءها     أقامت     متى   العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     دون     الحقيقة    إلى    للوصول  

 .باألوراق ثابت أصل لها سائغة وأسباب وقانوناً واقعاً صحيح سند على
 المحكمة    أن      يتجلى   فيه   المطعون     الحكم    مستندات     إلى    بالرجوع      إنه    وحيث  

 الصعيدين     على   ضده   بالمطعون     ضرراً    ألحق    الطاعنة     جانب    من   خطأ   وقوع     إلى    انتهت  

 واقعية     معطيات    إلى    اً استناد    ريال     بألف    قدرته     الذي     للتعويض    موجباً    والمعنوي      المادي    

 عناصر   وفق    والضرر      الخطأ    بين   السببية    العالقة     وأبرزت       الملف    أوراق       من   استقتها 

 في   أنه  "   قضائها    أسانيد    طلب   أوردت       إذ    الشأن     هذا    في   القانون      اقتضاه     وما    موضوعية  

 المعروفة      المسؤولية      عناصر   إثبات     من   بد   ال   المسؤولية      ولقيام     الجوي     النقل    مادة   

 قانون    من   ) ٢٠٤(   المادة      اقتضت    مثلما   بينهما   السببية    والعالقة      ضرر وال     الخطأ    وهي  

 التي    الموضوع     محكمة   لتقدير    المسألة     هذه    تخضع   أن    عليه   المستقر    ومن  . . . التجارة    

 وقواعد      العرف     عليه   يجري    وما    العقد    بشروط     ذلك    في   وتهتدي     االختصاص      لها   ينعقد 

 الرسالة     بموجب    وذلك     ضده   أنف للمست   المستأنفة     اعتذار      ثبت   الحال     صورة    وفي    العدالة    

 يثبته   مثلما   أيام     عشرة    لمدة    محمد   الطفل    تأخر    ثبت   كما   م١٢/٩/٢٠٠١ بتاريخ الصادرة

 . . . . . . .مدرسة    عن   الصادرة       والشهادة       المطار     شرطة   قبل   من   سفره   جواز     على   الختم  

 يستعملها   لم   فهو   تذكرة     قطع   ولئن    أمين    الطفل    إن    ثم   . . أيام     عشرة    غيابه    والمتضمنة   

 التعويض     قيمة   أن    المحكمة    أضافت    ثم   . . " مقعد   وجود     عدم    بسبب   أمه    بحجر   وبقي  

 بأسانيد    لها   تعرضت   معطيات    عدة    أساس    على   جداً    مناسبة   ريال     أللف    المسـاوية    

 على   يترتب    وما    أيام     عشرة    لمدة    مدرسته    عن   محمد   الطفل    تأخر  "   في   وتتمثل    حكمها 

 لألم   تعب   من   ذلك    بهيسب   وما    أمه    حجر   في   أمين    الطفل    وبقاء     مصاريف     من   ذلك  

 إثراء     يعتبر   مما   المقابل     تقديم    دون     المال     من   لمبلغ   المستأنفة     استالم    على   عالوة     والطفل   

 ."سبب بدون
 عناصر   استخلصت   الموضوع     محكمة   أن    بيانه    سلف  مما   يتضح   إنه    وحيث  

 مستكمل   سائغ   بتسبيب   التعويض     وقيمة    والضرر      الخطأ    بين   السببية    والعالقة      المسؤولية    

  .والقانونية الواقعية الناحيتين من ومؤسس باألوراق ثابت أصل له مما مستمد البيان
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 والخطأ     القانون      مخالفة    شائبة   عن   بمنأى      يكون    فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 بالتالي     والطعن     محلّه   غير   في   السبب    بهذا    عليه   النعي    يجعل   مما   وتأويله       تطبيقه   في 

 .وضوعاًم رفضه فيتعين قانوني أساس على قائم غير
 الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      الطاعنة     بإلزام      لذلك    تبعاً   الحكم    يتعين     إنه    وحيث  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ المادة لمقتضيات تحقيقا
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا إ عنة     و لطا  ا

 الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م١٠/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 ميرغني    عمر   ـ  النور     حسن   مصطفى   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   : القضاة     الفضيلة  

  .الغفار عبد الرحمن عبد محمد ـ االمن
 م٧٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٩ رقم قرر

)٤٩( 
  ) حماية ـ دتحدي ( تجارية عالمات

 تعتبر   ال   التي    الحاالت      التجارية      العالمات      حماية    قانون     من   الثانية     المادة      حصرت   -

 الفقرات     في   الواردة        األوصاف      من   أياً    تضمنت   إذا     تجارية     عالمة    العالمات      فيها 

 تضلل   أن    شأنها   من   التي    العالمة     بينها   ومن    المادة      ذات     من   ) ٨(   وحتى    ) ١(   من 

 أو   اللبس    يثير   حد   إلى    مشابهة    أو    مطابقة    كانت    أو    التجارية      األوساط      أو    لجمهور  ا 

 العالمة     كانت    أو    عمان    سلطنة  في   معروف     تجاري     اسم   أو    لعالمة    ترجمة    بمثابة  

 بها   تقدم    التي    العالمة     وإن     السجل،     في   تسجيلها   سبق  أخر    مالك    لعالمة    مطابقة  

 انضمت    والتي     باريس     اتفاقية     ىبمقتض   المحمية    العالمة     تطابق    للتسجيل   الطاعن   

 .القانونية بالحماية جديرة فهي وبالتالي عمان سلطنة إليها
 الوقائـــع

 في   ٢٠٠٢/ ١٨٨  رقم    التجارية      الدعوى      أقام     الطاعن     أن    في   الوقائع      تتحصل 

 مؤسسة   وهي    . . . . . . . . . . لمؤسسة   المالك     هو   أنه    فيها   يدعي    ضده   المطعون     مواجهة   

 وأنه     ٢٥/ ٨/٠٥٥٣١ رقم التجاري السجل أمانة لدى سجلةوم فرد تاجر القانوني شكلها

 شركة   وهي    . . . . . . . . . . تدعى تركية لشركة تجارية عالمة أودع م٢٧/٦/١٩٩٨ بتاريخ

 وذلك     . . . . . . . .   للعالمة    المالكة     وهي    التركي     التجاري      للقانون     وفقاً    تركيا    في   مسجلة 

 لدى   تجارية     وكالة     بتسجيل   الطاعن     قام    وقد    ضده   المطعون     لدى    تسجيلها   بغرض  

 المالكة     الشركة     عن   كوكيل    م ١٩٩٩/ ٦/ ٢٨  بتاريخ     ) ٠٩٩٤١(   بالرقم     ضده   المطعون   

 ال  بأنه    الطاعن     كتابياً    ضده   المطعون     أخطر    ١٩٩٨/ ٧/ ٢٦  وبتاريخ      ، . . . . . . . . . للعالمة  
 للعالمة    مطابقة    أو    مشابهة    مسجلة   تجارية     عالمات     وال    مقدمة    تسجيل   طلبات    توجد  

 فوجئ    ولكن    القانونية      الموانع      من   وخالية     للتسجيل   قابلة    العالمة     وأن     تسجيلها   المطلوب   

 إلى    ويستند    مسبب   غير   بقرار     وذلك     المذكورة       العالمة     تسجيل   برفض   ذلك بعد بإخطاره
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 التجارية      والبيانات       العالمات      شأن   في   ١٩٨٧/ ٦٨  رقم    القانون      وهو    إلغاؤه      تم   قانون   

 التنفيذية     بالالئحة     اص الخ    ١٩٨٨/ ١٠٣  رقم    الملغى    الوزاري        القرار      من   ) ١٢(   والمادة     

 جلسة   في   وطالب     ، ) ٢٠٠٠/ ٣٨(   رقم    السلطاني     بالمرسوم     إلغاؤها      تم   والتي     للقانون   

 التجارية      العالمة     بتسجيل   ضده   المطعون     وتوجيه     ) ١٨١٣٨(   رقم    القرار      بإلغاء     دعواه    

 رافعها     وإلزام       الدعوى      برفض    المحكمة    قضت   ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٤  وبتاريخ      المذكورة     

 بواسطة    مسقط   استئناف    محكمة   أمام     الحكم    هذا    استئناف وب    . والمصاريف       بالرسوم   

 درجة     أول     محكمة   حكم   وتأييد     االستئناف     برفض    ٢٠٠٤/ ٥/ ٣١  بتاريخ     قضت   الطاعن   

 فيه   فطعن   الحكم    بهذا    الطاعن     يرض    لم و   ، التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف      وإلزامه     

 تستلزم   التي    ةالقانوني      أوضاعه     كافة    الستيفائه    شكالً  مقبول    فهو   الماثل     بالطعن    بالنقض  

 وفي    شكالً  الطعن    قبول    إلى    فيها   خلص   برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       أودع    و   ، قبوله 

 .برفضه الموضوع
  المحكمة

لطاعن     ينعى   سببين  على   يقوم    الطعن    إن    حيث  لحكم    على   منهما   باألول      ا  ا

لفته    فيه   المطعون     في   فصل   عندما    وذلك     وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     للقانون     مخا

 الدعوى     وسبب   موضوع    عن   وتجاوز      المحكمة    أمام     مطروحاً     يكن   مل   آخر    موضوع  

 بياناً    وقال     . والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٢٤و ٢٢٣  المادتين      بذلك    مخالفاً  

 بها   تقدم    التي    التجارية      العالمة     تسجيل   ضده   المطعون     رفض    هو   دعواه      سبب  إن    لذلك  

 بإصدار    ٢٠٠٠/ ٣٨  رقم    يالسلطان     المرسوم     من   ١١و ١٠  المادتين      لنص   بالمخالفة   

 المشروعة      غير   المنافسة     من   والحماية      التجارية      واألسرار       والبيانات       العالمات      قانون   

 الخاصة    التجارية      العالمة     وهو    عليه   معروضاً    يكن   لم   ألمر    تطرق    الحكم    أن    حين   في 

 أو   دفاعه     فحص   عن   صرفه   مما   الدعوى      في   طرفاً    تكن   لم   التي    . . . . . . . . . . . بشركة  

 تناول    الذي     ضده   المطعون     دفاع     إلى    الدعوى      برفض    قضائه    في   واستند    استئنافه    أسباب  

 الطاعن     بين   ٢٠٠١/ ٥/ ٢١  بتاريخ     ٢٠٠١/ ٢١  رقم    االستئناف     في   الصادر      الحكم  

 التحفظي    اإلجراء       في   الصادر      الوقتي     األمر     الطاعن     استأنف    حيث   المذكورة       والشركة    

 ذلك    حجية   أن    فيه   طعون الم    الحكم    على   وفات     المذكور      الحكم    بمقتضى   األمر     ذلك    وتأيد   

 ٢٠٠٠/ ١١١  الدعوى      في   لصالحه    الصادر      بالحكم    حجيته   زالت     بل   مؤقته    حجية   األمر   
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 بالرقم     االستئناف     محكمة   حكم   بمقتضى   تأيد    والذي      التجارية      نزوى     محكمة   أمام     المقامة   

 .م١٢/٢٠٠٤
 عندما    وذلك     التسبيب    في   القصور     الثاني     بالسبب      ينعي   الطاعن     إن    وحيث  

 الصادر     الحكم    حيثيات    بنقل   وانشغل     األخر     دون     طعنه   أسباب    من   دواح     لسبب   عرض  

 موضوعه    اختالف     رغم    التحفظي    اإلجراء       في   الصادر      ٢٠٠١/ ٢١  رقم    االستئناف     في 

 .وأطرافه
 هو   إن    فيه   المطعون     الحكم    يعيب   ال   أنه    ذلك    سديد   غير   بسببيه   النعي    إن    حيث و 

 الطاعن     يد   رفع    عليه   ترتب    والذي      . . . . . . . . و   الطاعن     بين   سابق   حكم   في  لمسألة عرض

 أو   يغير   لم   ) الحكم  (   أنه    طالما    الحالية     الدعوى      في   التجارية      العالمة     ذات     استعمال    عن 

 قد   ضده   المطعون     أن    وطالما     الحكم    ذلك    فيها   فصل   التي    األساسية    المسألة     في   يعدل  

 أن   إذ    الشركة     تلك   اسم   في   مسجلة   المذكورة       العالمة     أن    إلثبات     الحكم    بذلك    استعان  

 آثارها      وكافة     وأوصافها      أسبابها    لها   تحفظ   فهي   الحقوق     تقرر    عامة    بصفة   كام األح   

 ٢٠٠١/ ٢١  بالرقم     األصلية    الحكم    نسخة   ضده   المطعون     إيداع      فإن    ولذلك     القانونية    

 رقم    التجارية      الدعوى      ملف   ٢٠٠١/ ٥/ ٢١  بتاريخ     مسقط   استئناف    محكمة   من   والصادر     

 .به ماساً أو الحكم لذلك تهاكاًان يمثل ال دفاعه في إليها واالستناد ١٨٨/٢٠٠٢
 التجارية      واألسرار       والبيانات       العالمات      قانون     من   العاشرة     المادة      كانت    ولما  

 ٢٠٠٠/ ٣٨  رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      المشروعة      غير   المنافسة     من   والحماية    

 يخطر   وتعديالت      قيود    على   التسجيل    تعليق   أو    التجارية      العالمة     رفض    للمسجل   أجازت    

 واالتفاقيات       المعاهدات       اعتبرت     قد   القانون      ذات     من   ) ٤١(   المادة      وإن     كتابة،     بالطال     بها 

 حقوق   تنظم   والتي     فيها   طرفاً    عمان    سلطنة  تكون    التي والثنائية األطراف متعددة الدولية

 يعاملون    الذين     األشخاص     أو    واالتفاقيات        المعاهدات       تلك   في   األطراف       الدول      مواطني   

 ،  القانون      هذا    بموجب    وتطبق    نافذة     التجارية      والبيانات       ات بالعالم     يتعلق   فيما   معاملتهم  
 يعتبر   والذي      الطاعن     مواجهة     في   ٢٠٠١/ ٢١  رقم    االستئناف     في   الصادر      الحكم    وإن   

 اإلمارات       بدولة     تسجيلها   سبق  المعنية    التجارية      العالمة     أن    بين   قد   مواجهته     في   حجة 

 ألكثر    بالسلطنة    استعمالها    وجرى     والبحرين      وتركيا     وإيطاليا      واليونان       المتحدة     العربية   

 والتي     ٨٣/ ٣/ ٢٠  المؤرخة      باريس     اتفاقية     إلى    منضمة   الدول      هذه    وإن     سنة  عشرين    من 

 ال  فإنه    باستكهولم    ٧٩/ ٩/ ٢٨  المؤرخ      التعديل     خرها  آ   كان    مرات     عدة    تعديلها    جرى  
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 الحكم    على   تثريب    وال    المعاهدة        بهذه    اعتصم    هو   إن    ضده   المطعون     على   تثريب  

 .الحكم بهذا ورد ما على اعتمد وه إن فيه المطعون
 تعتبر   ال   التي    الحاالت      حصرت    قد   المذكور      القانون      من   الثانية     المادة      تكان    لما و 

 من   الفقرات      في   الواردة        األوصاف      من   أياً    تضمنت   إذا     تجارية     عالمة    العالمات      فيها 

 الجمهور    تضلل   أن    شأنها   من   التي    العالمة     بينها   ومن    المادة      ذات     من   ) ٨(   وحتى    ) ١( 

 ترجمة    بمثابة    أو    اللبس يثير حد إلى مشابهة أو مطابقة كانت أو التجارية األوساط وأ

 مالك    لعالمة    مطابقة    العالمة     كانت    أو    عمان    سلطنة  في   معروف     تجاري    اسم أو لعالمة

 تطابق    للتسجيل   الطاعن     بها   تقدم    التي    العالمة     وإن     السجل،     في   تسجيلها   سبق  أخر  

 سلطنة  إليها    انضمت    والتي     إليها    المشار     باريس     ةاتفاقي     بمقتضى   المحمية    العالمة   

 وزارة      بأن    الطاعن     قول    هنا   يستقيم   ال و ،   القانونية بالحماية جديرة فهي وبالتالي عمان

 الفعلي    بالتسجيل    العبرة     أن    إذ    التسجيل    في   الممانعة     بعدم    طلبه   على   ردت     الصناعة   

 من   له  تحقق   لما طا   شاء   وقت    أي    في   الردود       هذه    مثل   عن   يرجع    أن    ضده   وللمطعون   

 سديد   غير   السبب    بهذا    الطعن    أن    يبين   وهكذا     التسجيل،     في   يمانع    يجعله    ما   األسباب   

 .رفضه ويتعين
 قضاء   في   مقرر    هو   لما   أيضاً    سديد   غير   فهو   الثاني     بالسبب    النعي    إن    وحيث  

 الدعوى     في   الواقع      فهم   تحصيل   في   التامة     السلطة    الموضوع     لقاضي   أن    من   النقض  

 ما   وترجيح     اآلخر     بالبعض    بعضها   وموازنة       فيها   المقدمة     ستندات  والم     األدلة      وبحث  

 خالفه    أو    مستندات     من   الخصوم     يقدمه    ما   كل   على   بالرد     ملزم    غير   وهو    إليه    يطمئن 

 لها   سائغة   أسباب    على   قضاءه     يقيم   وأن     بها   اقتنع    التي    الحقيقة    يبين   أن    وحسبه  

 .لحمله وتكفي باألوراق الثابت أصلها
 عليه   النعي    فإن    والوقائع       القانون      صحيح  التزم     قد   فيه   عون المط    الحكم    كان    لما و 

 .أيضاً سديداً يكون ال السبب بهذا
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا ا لز إ عن     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢٤/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 إدريس      ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن    : القضاة     الفضيلة  

 .االمن ميرغني عمر ـ علي القرشي
 م٤١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٠ رقم قرار

)٥٠( 
  ) حق ـ  وقتي إشكال ( تنفيذ ـ  )مدنية دعوى ـ حجية ( جزائي حكم
 التهمة    انتفاء     على   بني   سواء    المقضي    األمر     حجية   بالبراءة       جزائي  ال    للحكم   يكون   -

 ال  الواقعة      أن    على   مبنياً   كان    إذا     القوة     هذه  له تكون وال األدلة، كفاية عدم على أو
 .القانون عليها يعاقب

 يمسه   ال   أن    القاضي    على   يتوجب    الذي     المنازعة      موضوع    أو    الحق    بأصل   يقصد  -

 سببها،  كان    أياً  عام بوجه النزاع موضوع الوقتية التنفيذ إشكاالت في الفصل عند

 الجبري    التنفيذ    في   حقه   إلى    أو    الموضوعي     الدائن      حق   إلى    موجهة    كانت    سواء  

 غير   أو    صحتها  حيث   من   اإلجراءات         إلى    أو    بعينة   مال    على   التنفيذ    في   الحق    أو  

 .ذلك
 عــــــالوقائ

 أن   في   الطعن    وراق    أ   وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين  حسبما الوقائع تتحصل

 طالبين    صاللة   تنفيذ   ٢٠٠٣/ ٢٥٤  رقم    الدعوى      ضده   المطعون     على   أقاموا      الطاعنين   

 دعواهم      تفصيل   في   جاء    وقد    . . ٢٠٠٣/ ٩٢  رقم    الحكم    تنفيذ   إجراءات        بإيقاف     لهم   الحكم  

 تحت   وهما    لبعضهما   المضمومتين     القضيتين    في   الثاني     عليه   المدعى     إدانة      سبق  قد   أنه  

 مبلغ   بسداد     القضيتين    هاتين    في   المحكمة    ألزمته     وقد    ٢٠٠١/ ٥٥٩و   ٢٠٠٢/ ٢١٣ الرقم

 الرغم     وعلى    ، م ٢٠٠٣/ ٤/ ١٢  بتاريخ     ذلك    وكان     . . . . . . . . للبنك   عماني    ريال     ألف    ١٥٠

 الرقم     تحمل   المعاملة     ذات     عن   تجاريه     دعوى     برفع    ضده   المطعون     البنك    قام    ذلك    من 

 وبقية    . . . . . . . . . . شركة   بإلزام      ٢٠٠٣/ ٥/ ٢٧  بتاريخ     فيها   قضى   وقد    ٢٠٠٢/ ٥٨

 إثر    وعلى    ع . ر   ٣١٦,٣٨٨/ ٢٦٤  مبلغ   ضده   للمطعون    بالتضامن     يؤدوا      بأن    األطراف     

 الطاعنين     إن  و   ، م ٢٠٠٣/ ٩٢  رقم    تنفيذ   ملف   ففتح   ،   تنفيذ   طلب   بتقديم    البنك    قام    ذلك  

 وقف    طالبين    ضده   المطعون     على   ٢٠٠٣/ ٢٥٤  بالرقم     تقدم    ما   على   بناء    دعواهم      أقاموا    
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 حكم   صدر   أن    سبق  إنه    القول     من   سند  على   ٢٠٠٣/ ٩٢  رقم    الحكم    تنفيذ   إجراءات      

 رقم    التجارية      الدعوى      في   الحكم    ضدهم   صدر   الذين     األطراف       ذات     بين   جزائي   

 رقم    الحكم    تنفيذ   وقف    يطلبون    فهم   وعليه    . بمقتضاه    التنفيذ    يجري    والذي      ٢٠٠٢/ ٥٨

لفاً    جاء    لكونه    ٢٠٠٣/ ٩٢  وبتاريخ      ، المقضي    األمر     قوة    حاز    جزائي     لحكم   مخا

 الحكم    تنفيذ   في   الجاري      اإلشكال     برفض    درجة     أول     محكمة   قضت   ٢٠٠٤/ ١/ ٢٦

 رقم    باالستئناف     فيه   طعنوا    فقد   الصادر      بالحكم    الطاعنون      يرض    لمف   ، فيه   المستشكل  

 ٢٠٠٤/ ٤/ ٦  بتاريخ     قضت   األخيرة      إن    وحيث    . صاللة   استئناف    محكمة   أمام     ٢٠٠٤/ ١

 وألزمت      ستأنف الم    الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً،   االستئناف     بقبول  

 محكمة   لدى    الصادر      بالحكم    أيضاً    الطاعنون      يرض    لم   كما   ، بالمصاريف      المستأنفين   

 المطعون    الحكم    صدر   وقد    . أيدينا     بين   الماثل     الحالي     بالطعن    فيه   طعنوا    فقد   االستئناف   

نه    سبق  كما   ٢٠٠٤/ ٤/ ٦  بتاريخ     فيه   وبتاريخ      . صاللة   استئناف    محكمة   لدى    بيا

 التاريخ      وبذات      العليا    المحكمة    سر  أمانة     لدى    عنالط    صحيفة  أودعت      ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٨

 عن   وكيالً    بصفته   العليا    المحكمة    لدى    . . . . . . . . . . . . باسم   موقعة    بأسبابه    مذكرة     أودعت    

 أعلن    وقد    المقررين      والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   وما    وكالته     سند  قدم    كما   الطاعنين   

 عقب   وقد    . الطعن    رفض    فيها   طالباً    بمذكرة     عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون   

لطاعنون     كدوا      بمذكرة     مذكرته     على   ا تهم    على   فيها   إصرارهم      أ  وبتاريخ      ، طلبا

 لحين   الحكم    تنفيذ   بوقف    بموجبه    أمرت     قراراً      العليا    المحكمة    أصدرت     ٢٠٠٤/ ٥/ ٥

 .الطعن في الفصل
 المطعون    الحكم    على   الطاعنون      به   ينعى   واحد     سبب  على   الطعن    أقيم    وقد    هذا،   

 أن   مذكرتهم     في   الطاعنون      ويرى     . وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة    فيه 

 والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   قانوني     سند  على   تستند   لم   االستئناف     محكمة 

 صادر   آخر    جزائي     حكم   لحجية   فيه   المستشكل    الحكم    مخالفة    ثبوت    رغم    إليه    ذهبت    فيما 

 قانون    من   ٢٨٠  المادة      نصل   بالمخالفة     والسبب     الموضوع     نفس   وفي    الخصوم     نفس   بين 

 موضوع   في   الصادر      الجزائي      للحكم   أن  على تنص والتي والتجارية المدنية اإلجراءات

 لم   التي    الدعوى      في   المدنية     المحاكم     بها   تلتزم    قوة    اإلدانة       أو    بالبراءة       العمومية     الدعوى    

 إلى    ونسبتها    القانوني      وبوصفها    الجريمة     بوقوع     يتعلق   فيما   نهائياً    فيها   فصل   قد   يكن 

 قبول   مذكرتهم     في   الطاعنون      ويلتمس    ، هذه    بالحجية    التقيد    لعدم    سبباً  تبرر    ولم    فاعليها  



  

 - ٢٥٥ -

 بصحيفة   الواردة        لألسباب    فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً  الطعن  

لطعن   لحكم     ا ا ته    للطاعن    و م     االستشكال     بقبول    بطلبا لمقد لتنفيذ    بوقف    واألمر      ا  ا

 إلى    فيها   خلص   بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    ى لد   العام     االدعاء       قدم    و   ، ٢٠٠٣/ ٩٢

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول
 ةـــالمحكم

 حيث   من   مقبوالً    يكون    فإنه    الشكلية    أوضاعه     جميع   استوفى    قد   الطعن    إن    حيث 

 .الشكل
 أسس   فقد   . سديد   غير   المذكور      بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 بينما   الطاعنين     ضد  الصادر      الجنائي     الحكم    حجية   على   الحالي     طعنه   الطاعنين     وكيل  

 في   الصادر      للحكم   يكون    أنه    على   الجزائية      اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٨٠(   المادة      نصت 

 في   المدنية     المحاكم     بها   تلتزم    قوة    باإلدانة       أو    بالبراءة       العمومية     الدعوى      موضوع  

 القانوني      وبوصفها    جريمة ال    بوقوع     يتعلق   فيما   نهائياً    فيها   فصل   قد   يكن   لم   التي    الدعوى    

 التهمة    انتفاء     على   بني   سواء    القوة     هذه    بالبراءة       للحكم   ويكون     فاعلها،     إلى    ونسبتها  

 ال  الواقعة      أن    على   مبنياً   كان    إذا     القوة     هذه    له  تكون    وال    األدلة،       كفاية    عدم    على   أو  
 بأن   قضى   والذي      الطاعنين     ضد  الصادر      الجزائي      فالحكم    لذلك    . القانون      عليها   يعاقب  

 على   حجية   له  ليست   ريال     ألف    وخمسين    مائة    مبلغ   ضده   المطعون     للبنك   ا و سدد ي 

 إنما    فالحجية    . بيانه    السابق     النحو    على   الطاعنين     على   صدر   الذي     التجاري      الحكم  

 على   مرتكبها    أو    فاعلها    إلى    ونسبتها    القانوني      ووصفها    الجريمة     وقوع     في   فقط   تكون  

 .ذكرها السابق ٢٨٠ المادة نص في ورد ما نحو
 التنفيذ    يجري    التي    األداة       كانت    إذا     أنه    المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     إن    وحيث  

 يكون   أن    فيتعين   عليه   حجة   الحكم    يعتبر   ممن   مرفوعاً     اإلشكال     وكان     حكماً،    بمقتضاها  

 أن   إذْ    ، فيه   المستشكل    الحكم    صدور    بعد   تأتي    التي    األمور      من   واحداً      اإلشكال     أساس  

 الدفوع     من   واحداً      يكون    فإنه    المذكور      الحكم    صدور    لقب   موجوداً      كان    لو  اإلشكال سبب

 ـ  خصمه   ضد  به   الدفاع      المستشكل    مكان  إ   غير   في   وأصبح    الدعوى      في   المتاحة   
 بشأن   قضت   قد   المحكمة    أكانت     وسواء   به يدفع لم أم به دفع قد كان إذا عما النظر بغض

 تبنت   وقد    خاطئاً    أو    صحيحاً  حكمها   صدر   وسواء     ضمني  أم    صريح   بشكل   األمر     هذا  

 في   حكمها   في   ذلك    جاء    بل   الحالي     الطعن    محل   حكمها   في   المبدأ     هذه    الموضوع     محكمة 
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 قاضي   أن    القانوني      الفقه    جل   يرى    أخرى     جهة   ومن    ، النظر    يخطئه   ال   وبيان     وضوح  

 أو   النزاع،       موضوع    يمس   ال   أن    ينبغي   التنفيذ    في   الوقتي     لإلشكال    نظره    في   التنفيذ  

 التنفيذ    إشكاالت     في   يفصل   التنفيذ    قاضي   أن    بما   أنه    هذا    ويعني    . الحق    بأصل   المساس   

 سلطة  تحكم   التي    القيود     بذات     يتقيد   أن    فيجب   المستعجلة    لألمور     قاضياً   باعتباره      الوقتية   

 بأصل   ويقصد      ، الحق    بأصل   المساس     عدم    أهمها    ومن    ، بعمله    القيام     في   األخير     هذا  

 في   الفصل    ندع   يمسه   ال   أن    القاضي    على   يتوجب    الذي     المنازعة      موضوع    أو    الحق  

 كانت    سواء    سببها،   كان    أياً    عام    بوجه    النزاع      موضوع    الوقتية     التنفيذ    إشكاالت   

 في   الحق    أو    الجبري     التنفيذ    في   حقه   إلى    أو    الموضوعي     الدائن      حق   إلى    موجهة  

 .ذلك غير أو صحتها حيث من اإلجراءات إلى أو بعينة مال على التنفيذ
 النهج    هذا    على   سار   حينما   هفي   المطعون     االستئناف     محكمة   قضاء    إن    وحيث  

 وتأييد     درجة     أول     محكمة   حكم   ضد  المقدم     االستئناف     رفض    إلى    وذهب     بيانه    سبق  الذي   

 ولذا    . المحكمة    هذه    قضاء    عليه   استقر   وما    القانون      مع   ومتسقاً    صحيحاً  صدر   فقد   األخير   

 ومصادرة      بالمصاريف      مقدميه    وإلزام       الحالي     الطعن    ورفض     عليه   اإلبقاء      يتعين   فإنه  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ المادة إلى استناداً وذلك فالةالك
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا ا لز إ عن     و لطا  ا

  .الكفالة ومصادرة بالمصاريف،
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 م٢٤/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةليفخ   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 إدريس      ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن    : القضاة     الفضيلة  

 .االمن ميرغني عمر ـ يعل القرشي
 م٦٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٢ رقم قرار

)٥١( 
 المحكمة لجوء (خبرة ـ )باإلحالة تسبيب ( حكم ـ )معايير ـ إرادة ـ تفسير ( عقد

 )إليها
 محكمة   سلطة  من   للعاقدين     الحقيقة    اإلرادة        على   التعرف     بغرض    العقد    تفسير  -

 بالضوابط      التزمت     قد   دامت     ما   العليا    المحكمة    من   عليها   معقب   دون     الموضوع   

 عنها   نحراف   الل   مجال    فال   واضحة    العقد    عبارات      كانت    متى   أنه    ومنها    القانونية    

 لتفسير   محل   هنالك    كان    ذا  إ   وإنه     العاقدين      إرادة       على   للتعرف    تفسيرها    طريق    عن 

 المعنى    عند   الوقوف      دون     للمتعاقدين     المشتركة     النية    عن   البحث    وجب    العقد  

 اإلرادة       هي   اإلرادة        هذه    تكون    أن    على   الحقيقية    باإلرادة        فالعبرة     لأللفاظ     الحرفي   

 بطبيعة   للمتعاقدين     المشتركة     النية    تعرف    في   ويستهدي     للمتعاقدين     المشتركة   

 الجاري     للعرف    وفقاً    المتعاقدين      بين   وثقة    أمانة     من   يتوافر     ن أ   ينبغي   وبما    التعامل   

 المتعاقدين      إرادة       تفسير   في   الموضوع     محكمة   التزمت     ومتى    المعامالت      في 

 إطار    في   اإلرادة        هذه    عن   تكشف   فإنها    ذكرها     تقدم    التي    القانونية      بالقواعد    

 .العليا المحكمة لرقابة تخضع ال التي التقديرية سلطتها
 بعض   أو    كل   لبيان    أخرى     ورقة     إلى    الحكم    يحيل   عندما    يكون    حالة  باإل    التسبيب   -

 تلك   فأصبحت   االبتدائي       الحكم    أسباب    إلى    االستئنافي     الحكم    يحيل   كأن    أسبابه  

  .االستئناف محكمة لحكم مكملة األسباب
 محكمة   قبل   من   جوازاً      إليها    اللجوء     يمكن   التي    اإلثبات      عناصر   من   الخبرة     إن   -

لموضوع    لكلمة    صاحبة   وحدها     فهي   عليها   يشكل   فني   رأم    أي    الستجالء    ا  ا

 دون    ذلك    ضرورة     عدم    أم    الدعوى      في   خبير   تعيين   ضرورة     مدى    في   الفاصلة  

 .العليا المحكمة من عليها تعقيب
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 الوقائـــع

قام     ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل  بتداء      أ لتجارية      الدعوى      ا  رقم    ا

 بإلزام     الحكم    بطلب   بمسقط   دائية  االبت     بالمحكمة    الثالثية     الدائرة       لدى    م ٢٠٠٢/ ٣٨

 %٩,٧٥  بواقع     الفائدة      مع   ع . ر   ٣٥٥٤٣٦٢,١٩٣ مبلغ بالتضامن له يؤديا أن الطاعنين
لسنة    في  ريخ     من   ا عوى      تا لد د      وحتى    ا ا لسد مل     ا لكا لتصريح      ا ا  مبلغ   بحجز   و

 المرهونة      والمعدات       العقار     بيع   إلى    باإلضافة     بيده    والموجود       ع . ر   ٨٦٨٦٧٢,٢٥٧

 قرضاً   الثاني     الطاعن     وكفالة     بضمان    األولى      الطاعنة     منح   إنه    لذلك    بياناً    وقال     لصالحة  

 المستحقة    والفوائد       القرض     مبلغ   بسداد     الطاعنان      التزم     وقد    ع . ر   ٥٠٠٠٠٠/ ـ  بمبلغ 

 الموقع     المصرفية     التسهيالت     بعقد   عليها   االتفاق      تم   التي    بالكيفية    شهرية   أقساط     على 

 رهناً    الثاني     الطاعن     قدم    المبالغ     هذه    لسداد     إضافي    وكضمان     ضده   والمطعون      بينهما 

 قام   كما   القرم،      شاطئ   بحي   ١٢  رقم    القطعة    على   له  المملوك     السكني    للمجمع   عقارياً   

 الدعوى     بصحيفة   المرفق     بالكشف    الموضحة    والشاحنات       المعدات      من   مجموعة    برهن  

 فشل   حالة    في   المستحقة    األقساط      كافة    بسداد     والتزم      وتعهد    ضده   المطعون     لصالح  

 المستحقة    األقساط      بسداد     يلتزما    لم   الطاعنين     إن    وحيث    السداد،       في   ألولى   ا   الطاعنة   

 أقام    فقد   ، السداد      على   وحثهما    معهما   ضده   المطعون     محاوالت      من   بالرغم     عليهما 

 الدعوى     بأن    فيها   دفعا    بمذكرة     الدعوى      على   الطاعنان      رد    وقد    الدعوى،       ضده   المطعون   

 المديونية      جدولة     إعادة      على   ضده   مطعون وال     بينهما   جديد    اتفاق     يوجد    إذ    ألوانها      سابقة 

نات      بنفس   واألقساط      لضما بقة     ا لسا قع     ا ية     شهرياً   ع . ر   ٢٣٥٢٨/ ـ  بوا ا  من   بد

 يبق   ولم    المتأخرة      األقساط      بسداد     قاما    وأنهما     م ٢٠٠٥  إبريل     وحتى    م ٢٠٠٠/ ٤/ ٣٠

 جواز    بعدم    الحكم    مذكرتهما     ختام    في   وطالبا     أجلها    يحل   لم   التي    األقساط      غير   عليهما 

 يزيد    فيما   الدعوى      وبرفض     م ٢٠٠٠/ ٤/ ٣٠  في   المديونية      تجديد    بسبب   عوى  الد    نظر 

 تم   ما   إلى    استناداً     رفعها    سبب  والنعدام       رفعها    تاريخ     في   فعالً   المستحقة    األقساط      عن 

 المحكمة    حكمت و   ، الدعوى      في   حسابي    خبير   بندب    طالبا    واحتياطياً      أقساط     من   سداده   

 ضده  للمطعون    يؤديا     أن    متضامنين    الطاعنين     بإلزام      م ٢٠٠٤/ ١/ ٧  بتاريخ     الدعوى      في 

 وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ٩,٧٥  بواقع     الفائدة      مع   ع . ر   ٢٩١٢٩٠٤/ ١٩٣  مبلغ 

 المرهونة      والمنقوالت       العقار     ببيع   والتصريح      بالمصاريف      وإلزامهما       السداد      تمام  
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 فيه   طعنا   فقد   الطاعنين     لدى    قبوالً    المذكور      الحكم    يلق   لمف   ، السداد      عدم    حالة    في   لصالحة  

 قضت   والتي     "   التجارية      الدائرة     "   بمسقط   االستئناف     محكمة   لدى    االستئناف     طريق ب 

ييد     موضوعاً    ورفضه     شكالً  االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٤/ ٥/ ١٠  بتاريخ    لحكم    وتأ  ا

لمستأنفين     وإلزام       المستأنف     فيه   المطعون     الحكم    صحة  إلى    استناداً     بالمصاريف      ا

 التسهيالت    عقد   من   الثالث     البند    أن    في   يتمثل   جديد    سبب  إضافة    مع   أسبابه    على   محموالً  

 بتسديد    يطالب    أن    السداد      في   التأخير     حالة    في   ضده   المستأنف     للبنك   يجيز   المصرفية   

 في   تأخرا     ) الطاعنين   (   المستأنفين     أن    باألوراق        الثابت     وأن     المستحقة    المبالغ     جميع 

 طعنا   فقد   نينالطاع     لدى    قبوالً    األخير     الحكم    يلق   لم   كما   ، الجدولة      إعادة      اتفاق     بعد   السداد    

 العليا    المحكمة    سر  أمانة     صحيفته  أودعت      الذي     الماثل     بالطعن    النقض    بطريق    فيه 

 أمام    المقبول     المحامي     البدوي      اهللا    رحمة    خالد    األستاذ     من   موقعة    م ١٦/٦/٢٠٠٤ بتاريخ

 فقط   األولى      الطاعن     وكيل    من   الموكل     . . . . . . . . . . . . . بمكتب   يعمل   والذي      العليا    المحكمة  

 يمكن   أسباب    خمسة   على   الطعن    بنى   وقد    غيره    بتوكيل    والمخول      . . . . . . . . . مكتب   وهو  

 بمخالفة    منهما   األول      بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنان      نعى   : سببين  إلى    ردها   

 إن   : لذلك    شرحاً   وقاال     باألوراق        الثابت     ومخالفة     وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون    

 األوان      قبل   لرفعها    الدعوى      قبول    عدم ب   الطاعنان      أبداه      الذي     الدفع     برفض    أخطأ    الحكم  

 م٢٠٠٠/ ٤/ ٣٠  المؤرخ      والخطاب      المصرفية     التسهيالت     عقد   من   ٤ البند بموجب وذلك
 عند   ضده   للمطعون    يحق   ال   أنه    الذكر     آنف    ٤  بالبند    ورد     لما   الصحيح    التأويل      أن    إذ  

 دة المسد    غير   باألقساط      يطالب    أن    إال    المواعيد      في   األقساط      سداد    ببند   الطاعنين     إخالل   

 الحكم    ذلك    إلى    ذهب    كما   القرض     من   المتبقي    الرصيد    بكامل    وليس    القرض     من 

 ع. ر   ٢٩١٩٩٨٣/ ١٣  بمبلغ   ضده   للمطعون    بالقضاء     أخطأ    الحكم    أن    كما   فيه   المطعون   
 غير   المبلغ    هذا    أن    من   بالرغم     الدعوى      بمستندات     والثابت      الطرفين     باتفاق     للثابت    خالفاً  

 استحقاقه    ميعاد    يحن   لم   إذ    األطراف       بين   تفاق  اال    شروط    بموجب    وعقداً     قانوناً     مستحق 

لمحدد    لبند    بموجب    م ٢٠٠٥/ ٤/ ٣٠  بتاريخ     ا لتسهيالت     عقد   من   ٤  ا  المصرفية     ا

 أنه    إذ    القانون      تطبيق   في   أخطأ    الحكم    أن    عن   فضالً   الطرفين     بين   المتبادلة      والمراسالت     

 لم   أنه    إال    للجانبـين    الملزمة     العقود     من   المصرفية     التسهيالت     عقد   أن    بحق   إيراده       رغم  

 ال  والذي      التسهيالت     عقد   من   ٤  بالبند    الوارد       اإلخالل      بشرط    أخذه     بعدم    المبدأ     هذا    يطبق 
 بل   كامالً    الباقي     بالرصيد    يطالب    أن    بالعقد    الطاعنين     إخالل     عند   ضده   للمطعون    يجيز 
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 الطاعنان     ونعى    ،   سداده     يتم   لم   الذي     المستحق    المبلغ    أو    بالرصيد    المطالبة     فقط   له  يجيز 

 االستدالل     في   والفساد      التسبيب    في   بالقصور     الثاني     بالسبب    فيه   المطعون     حكمال    على 

 أغفل    فيه   المطعون     االستئناف     محكمة   بحكم   المؤيد     االبتدائي       الحكم    إن    : لذلك    بياناً    وقاال   

 م٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٩  بتاريخ     المقدمة     الدفاع      مذكرة     بموجب    الطاعنين     من   المقدمة     الدفوع    
 م٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٤  بجلسة   المقدمة     ) ضده   المطعون   (   المدعي     تعقيب   على   الرد     ومذكرة    

 أن   كما   ،   الدعوى      في   وموضوعية     وقانونية      شكلية  دفوع     من   تضمنتاه    مما   الرغم     على 

 محكمة   حكم   إليه    ذهب    لما   مؤيداً     قضى   إذ    التسبيب    في   قاصراً    كان    فيه   المطعون     الحكم  

 األقساط     غمبل   بسداد     يلتزما    لم   ) الطاعنين   (   عليهما   المدعى     أن    الثابت     بأن    درجة     أول   

 والذي     المصرفية     التسهيالت     عقد   سوى   ذلك    سند  بيان    دون     مواعيدها      في   عليها   المتفق  

 بعدم   أخطأ    الحكم    أن    كما   فيه   المطعون     الحكم    أورده       مما   ذكره     سلف  ما   شروطه    تثبت   لم 

 الريال     من   العملة    تحويل    عن   نتجت   بمبالغ    القضاء     صحة  بعدم    الطاعنين     دفاع     على   رده   

لعماني    نتهى     األمريكي      ر الدوال      إلى    ا  الحكم    بنقض   الحكم    طلب   إلى    الطاعنان      وا

 دفاع    مذكرة     ضده   المطعون     وأودع       ، بالمصاريف      ضده   المطعون     وإلزام       فيه   المطعون   

 خطأ   من   الطاعنان      أورده       ما   أن    بها   جاء    العليا    المحكمة    أمام     المقبول     القانوني      وكيله     من 

 وذلك     األوان       قبل   رفعها ل   الدعوى      قبول    بعدم    ادفاعهم     رفض    إذ    فيه   المطعون     الحكم  

 ليس   م ٢٠٠٤/ ٤/ ٣٠  المؤرخ      واالتفاق       المصرفية     التسهيالت     عقد   من   ٤  البند    بموجب  

اً   يد ن    سد ن     حق   أل لمطعو ه   ا لبة     في   ضد لمطا لغ     بجميع   ا لمبا دة     غير   ا لمسد   ا

OUTSTANDING   يفيا   لم     الطاعنين     أن    كما   التسهيالت     عقد   من   الثالث     البند    إلى    يستند 

 حق   ينقص   وال    األمر     في   يغير   وال    ميعاده     في   المستحقة    اط األقس     من   قسط   أي    بسداد   

 الطاعنين     إخالل     حالة    في   المسددة      غير   المبالغ     بجميع   المطالبة     في   ضده   المطعون     البنك  

 عام   من   أكثر    بعد   ع . ر   ٧٠٠٠٠٠/ ـ  لمبلغ   سدادهما     واقعة     ميعاده     في   قسط   أي    بسداد   

 الدعوى     رفع    عدب   ع . ر   ٨٦٨١٧٢/ ـ  مبلغ   وسدادهما      األقساط      استحقاق    بداية     من 

 االتفاق     أن    من   الطعن    صحيفة  في   الطاعنان      ذكره     ما   صحيحاً  وليس    المحكمة    وبواسطة   

 يعتبر   م ٢٠٠٥/ ٤/ ٣٠  في   تنتهي   شهراً   ستين  على   المبلغ    بسداد     م ٢٠٠٠/ ٤/ ٣٠  المؤرخ    

 دعواه     يرفع    أن    ضده   للمطعون    يجوز    ال   بحيث   األقساط      سداد    نهايتها    بعد   يبدأ    مهلة 

 يسنده   ال   الطاعنان      إليه    ذهب    الذي     هذا    ألن    التاريخ      ذلك    بعد   إال    مستحقاته    السترداد    

 في   الطاعنان      إليه    يستند   والذي      التسهيالت     اتفاقية     من   الرابع      البند    أما    القانون      وال    العقد  
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 نص   جزائي     شرط   فقط   فهو   ألوانها      سابقة   أنها    بحجة   الدعوى      نظر   جواز     بعدم    الدفع   

 الحكم    يخطئ   ولم    للسداد،      أصالً   دة  المحد    الفائدة      على   % ٣  بمقدار     فائدة     إضافة    على 

 الرصيد    هو   المذكور      المبلغ    إن    حيث   ٢٩١٢٩٨٤/ ١٣  بمبلغ   ضده   للمطعون    بالقضاء   

 المحكمة    بواسطة    المسدد     المبلغ    سداد    تاريخ     في   األولى      الطاعنة     حساب    بكشف   المدين   

 األصلية،    المطالبة     مبلغ   من   المسددة      المبالغ     استنزال     تم   أن    بعد   م ٢٠٠٢/ ٢/ ٥  في 

 بالمصاريف      الطاعنين     وإلزام       الطعن    برفض    الحكم    طلب   إلى    ضده   المطعون     وانتهى   

 ورد    بمذكرة     ضده   المطعون     دفاع     مذكرة     على   الطاعنان      وعقب    ، الكفالة     ومصادرة     

 وأودع      ، األصلية    بمذكرته     جاء    ما   على   طرف    كل   وصمم   التعقيب    مذكرة     على   األخير   

 يرى   أنه    إلى    فيها   خلص   عنالط    حول    بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء     

 في   لخروجه     فيه   المطعون     الحكم    نقض   يرى    الموضوع     وفي    شكالً  مقبول    الطعن    أن  

 في   ضده   المطعون     حق   بتقريره     التسهيالت     عقد   يحتمله    الذي     المعنى    عن   العقد    تفسير 

 خالفاً    األقساط      بعض   سداد    عدم    حالة    في   المستحقة    غير   المتبقية    المبالغ     جميع   استرداد    

 .التسهيالت عقد من والرابع الثالث البندين نصي من يستفاد مما
 المحكمــــة

 كطاعن    . . . . . . . . . . . . و   أولى     كطاعنة    . . . .   شركة   باسم   مرفوع     الطعن    إن    حيث 

ن   ال    ثا ن    إ لة     سند  أ كا مي     و لمحا لذي     ا لطعن    صحيفة  وقع    ا  أن   بوضوح    يشير   ا

 الخصومة  ب   التوكيل     على   وقع    فقد   الثاني     ضده   المطعون     أما    . . . . . . . . . . . . . . الموكل   

 هنالك    أن    إلى    يشير   ما   باألوراق        يوجد    وال    الشركة     تلك   إدارة       مجلس   رئيس    بصفته 

 .صحيفته  ووقع     الطعن    رفع    الذي     للمحامي    بشخصه   الثاني     الطاعن     من   صادراً     توكيالً  
لمستقلة    االعتبارية       شخصيتها  األولى      للطاعنة    كانت    ولما    كمالَّ   شخصيات   عن   ا

 الثاني     الطاعن     كان    ولما    مديريها     شخصيات   عن   مستقلة   الحال     وبطبيعة    فيها   الحصص  

 سند  أن    ذلك    مؤدى     فإن    األولى      للطاعنة    متضامن    ككفيل   لشخصه   الطعن    في   مختصماً 

 من   موقعاً    كان    وإن     ، األولى      الطاعنة     من   الطعن    رفع    الذي     للمحامي    الصادر      الوكالة    

 الثاني     اعن الط    من   توكيالً    يعتبر   ال   فإنه    اإلدارة        لمجلس   رئيساً    بصفته   الثاني     الطاعن   

 بشخصه   الثاني     الطاعن     من   مستقل   توكيل    يصدر    أن    يتعين   كان    بل   المذكور      للمحامي  

 .عنه إنابة الطعن رفع في القانونية الصفة يكتسب حتى المحامي لذلك
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 شكالً  مقبول    غير   يكون    الثاني     الطاعن     من   المرفوع      الطعن    فإن    ذلك    كان    ولما   

 بمصاريف     الطاعن     هذا    إلزام      مع   بذلك    القضاء     معه   يتعين   مما   صفة  ذي    غير   من   لرفعه  

 .الكفالة ومصادرة طعنه
 المادة     في   المحدد     الميعاد     في   مرفوع     األول      الطاعنة     من   المقدم     الطعن    إن    وحيث  

 العليا    المحكمة    أمام     مقبول    محام    من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٤٢

 المقررين      والكفالة      مالرس    سداد    وتم    بالنقض    الطعن    حق   له  يجيز   وكالة     سند  بموجب  

 .الشكل حيث من مقبوالً يكون فإنه قانوناً
 من   األول      بالسبب    جاء    ما   بمجمل   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 المقرر    من   بأن    عليه   ومردود       سديد   غير   الحكم    هذا    صدر   في   الموضحين    الطعن    سببي

 للعاقدين     الحقيقة    اإلرادة        على   التعرف     بغرض    العقد    تفسير   أن    المحكمة    هذه    قضاء    في 

 التزمت     قد   دامت     ما   العليا    المحكمة    من   عليها  معقب دون الموضوع محكمة سلطة من

 نحراف  الل   مجال    فال   واضحة    العقد    عبارات      كانت    متى   أنه    ومنها    القانونية      بالضوابط    

 محل   هنالك    كان    إذا     وإنه     العاقدين      إرادة       على   للتعرف    تفسيرها    طريق    عن   عنها 

 المعنى    عند   الوقوف      دون     للمتعاقدين     المشتركة     النية    عن   ثالبح    وجب    العقد    لتفسير 

 اإلرادة       هي   اإلرادة        هذه    تكون    أن    على   الحقيقية    باإلرادة        فالعبرة     لأللفاظ     الحرفي   

 التعامل     بطبيعة   للمتعاقدين     المشتركة     النية    تعرف    في   ويستهدي     للمتعاقدين     المشتركة   

 في   الجاري      للعرف    وفقاً    المتعاقدين      بين   وثقة    أمانة     من   يتوافر     أن    ينبغي   وبما  

 بالقواعد      المتعاقدين      إرادة       تفسير   في   الموضوع     محكمة   التزمت     ومتى    المعامالت    

 التقديرية      سلطتها  إطار     في   اإلرادة        هذه    عن   تكشف   فإنها    ذكرها     تقدم    التي    القانونية    

 .العليا المحكمة لرقابة تخضع ال التي
 المبلغ    لكل   ضده   عون المط    باستحقاق    قضاءه     أسس   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 حلول   عند   األقساط      بعض   بسداد     األولى      الطاعنة     إخالل     بسبب   القرض     من   المتبقي  

 وكان    الخصومة     طرفي    بين   الموقعة     التسهيالت     اتفاقية     من   ٣  بالبند    جاء    ما   إلى    أجلها  

 إذ   إليها    اإلشارة      وسبقت   العقد    تفسير   تحكم   التي    القانونية      بالضوابط      التزم     قد   الحكم  

 مما   مستحقاً   القرض     مبلغ   كل   يجعل   القرض     من   قسط   أي    سداد    في   الفشل  أن إلى توصل

 التسهيالت    اتفاقية     من   ٣  بالبند    الواردة        OUTSTANDING  كلمة   فّسر   أنه    ضمناً  يعني 

 غير   المبالغ     على   فقط   وليس    القرض     مبلغ   كامل    على   المستحقة    المبالغ     كل   تعني   بأنها  
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 تسدد   ولم    أجلها    حان    التي    بالمبالغ     بةالمطال     في   المقرض     حق   ألن    مواعيدها      في   المسددة    

  لكلمة   الصحيح    التفسير    هو   وهذا     العقد    في   كبند   وضعه   إلى    يحتاج    وال    قانوناً     مقرر  

OUTSTANDING    به   يقضي   ما   ووفق     المصرفي     المصطلح    في   اللغوي     مدلولها     وفق 

 البنك    يمنح   شرط   عادة     يوضع   إذ    المقترضين    مع   البنوك     معامالت     في   الجاري      العرف   

 في   استحقاقه    موعد    يحن   لم   وما    ، منه   استحق   ما   الدين     مبلغ   كل   استدعاء     حق   المقرض   

 .المستحقة األقساط من قسط أي بسداد المقترض إخالل حالة
 النقود    من   مبلغ   بتسليم   البنك    فيه   يلتزم    عقداً    المصرفي     القرض     عقد   كان    ولما   

 المستحقة    دالفوائ      مع   المبلغ    هذا    برد    المقترض     يقوم    أن    على   المقترض     العميل    إلى  

 تملك   وال    لطرفيه    ملزم    عقد   أنه    ذلك    مؤدى     فإن    العقد    في   المحدد     التاريخ      في   عنه 

 ما   عليه   شتملأ   ما   جميع   بتنفيذ   المتعاقدين      تلزم    أن    إال    حوله   نزاع نشوء عند المحكمة

 النظام    مع   يصطدم    ال   نطاق   في أي القانون ينظمها التي الدائرة في صحيحاً نشأ قد دام

 بين   العالقة     ينظم   الذي     القانون      وهو    المتعاقدين      شريعة   العقد    ألن    آلداب    ا   مع   وال    العام   

 عقد   من   الثالث     البند    في   ضده   المطعون     البنك    اشترطه    ما   أن    شك  وال    المتعاقدين،     

 بجميع   المطالبة     في   ضده   المطعون     حق   من   األولى      الطاعنة     عليه   ووافقت      التسهيالت   

 بالعقد    المرفق     الجدول      حسب   ألقساط   ا   بسداد     األولى      الطاعنة     إخالل     عند   القرض     مبلغ 

 فوجب    لآلداب      وال    العام     للنظام    مخالفاً    يعتبر   ال و   منه   يتجزأ    ال   جزءاً     يشكل   والذي    

 الدعوى     قبول    بعدم    الدفع     ويكون     بحق   فيه   المطعون     الحكم    به   قضى   ما   وهذا     ،   إعماله   

 في   قاًمح   فيه   المطعون     الحكم    ويكون     محله    غير   في   دفعاً    أوانها      قبل   مرفوعة     أنها    بحجة 

 الطعن    بسبب   جاء    ما   على   رداً     يصلح   سقناه   الذي     وهذا     أسباب   من بيانه سلف لما رفضه

 ٢٩١٩٩٨٤/ ١٣٠  بمبلغ   ضده   للمطعون    قضى   إذ    فيه   المطعون     الحكم    خطأ   من   األول    

 بين   االتفاق      شروط    بموجب    وعقداً     قانوناً     مستحق   غير   المبلغ    هذا    أن    بحجة   ع . ر 

 القرض    مبلغ   كل   يجعل   ، القول     سلف  كما   تسهيالت ال    عقد   من   الثالث     البند    ألن    األطراف     

 أي   بسداد     الطاعنين     إخالل     عند   ضده   للمطعون    مستحقاً   يحن   لم   وما    منه   أجله     حان    ما 

 .سديد غير الوجه بهذا فيه المطعون الحكم على النعي يجعل مما قسط
 ورد    ما   خالف    الحكم    أن    من   الطعن    سببي  من   األول      بالسبب    جاء    ما     إن    وحيث  

 المطالبة     سوى   ضده   المطعون     للبنك   يجيز   ال   والذي      التسهيالت     عقد   من   ابع  الر    بالبند  

 سداد   طريقة    يحكم   ال   إليه    المشار     الرابع      البند    بأن    عليه   فمردود      فقط   المستحقة    بالمبالغ   
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 عن   يتحدث    بل   جزاء     من   السداد      بجدول     المقترض     إخالل     على   يترتب    وما    القرض   

 سداده    منه   يطلب   ما   بسداد     بالتزامه      ) األولى      الطاعنة   (   المقترض     العميل    إخالل     جزاء   

 عقد   من   الثالث     للبند   وفقاً    المستحقة    المبالغ     بسداد     ضده   المطعون     البنك    لمطالبة    استجابة  

 أصالً   القائمة     العوائد      إلى    تضاف    السنة    في   % ٢  بواقع     عمولة    بفرض    وذلك     التسهيالت   

 ANY SUM DUE TO THE  للبنك،    المستحقة    المبالغ     عبارة     تكون    عليه   القرض،      على 

BANK         الثالث     البند    قرره     لما   طبقاً   المستحقة    للمبالغ    منصرفة    الرابع      البند    في   والواردة 

 جانب    في   تظهر   التي    المبالغ     كل   وهي    ضده   للمطعون    حق   من   التسهيالت     عقد   من 

 .األقساط من قسط أي بسداد األخيرة إخالل بتاريخ األولى الطاعنة حساب من المدين
 وفق    الثاني     بالسبب    جاء    ما   بمجمل   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    حيث و 

 في   والفساد      التسبيب    في   القصور     في   والمتمثل     الطعن    ألسباب    المحكمة    هذه    ترتيب  

 شقه  في   قضاءه     سبب  فيه   المطعون     الحكم    بأن    عليه   ومردود       سديداً    ليس   االستدالل    

 إلى    لحكم ا   يحيل   عندما    يكون    وهو    باإلحالة      بالتسبيب    وقضاء     فقهاً   يعرف    بما   األكبر   

 الحكم    أسباب    إلى    االستئنافي     الحكم    يحيل   كأن    أسبابه    بعض   أو    كل   لبيان    أخرى     ورقة   

 تلك   فأصبحت   االبتدائي       الحكم    أسباب    إلى    فيه   المطعون     الحكم    أحال     وقد    االبتدائي     

 .االستئناف محكمة لحكم مكملة األسباب
 بمذكرتي     جاء    ما   على   الرد     تولى    أنه    درجة     أول     محكمة   حكم   من   يبين   كان    ولما   

 م، ٢٠٠٣/ ١٠/ ٢٩  بتاريخي     درجة     أول     محكمة   أمام     المقدمتين     األولى      الطاعنة   

 ألوانها      سابقة   أنها    بحجة   الدعوى      قبول    عدم    حول    انحصرتا     واللتين     م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٤

 في   خبير   تعيين   وطلب    الجدولة      إعادة      اتفاقية     حسب   األقساط      بقية   أجل    حلول    لعدم  

 األقساط     سداد    في   فشال   ) الطاعنين   (   عليهما   ىالمدع    أن أسبابه في قال بأن وذلك الدعوى

 طالقات  إ   من   تعتبر   واقع     مسألة    وهذه     الجديدة      السداد      اتفاقية     وفق مواعيدها في المستحقة

 أن   مفاده     بما   خبير   تعيين   طلب   على   رد    المذكور      الحكم    أن    كما   الموضوع     محكمة 

 المحكمة    يمكن   مام   الوضوح     غاية    في   لها   تأييداً     المقدمة     والمستندات       المطروحة      الوقائع    

 في   الحكم    قرره     ما   وكان     فيها   الحق    وجه    إلى    وصوالً    وفهمها    الدعوى      بوقائع     اإللمام      من 

 اإلثبات     عناصر   من   الخبرة     أن    المقرر     إذ    ، التقديرية      سلطته  إطار     في   الخصوص     هذا  

 فني   أمر    أي    الستجالء    الموضوع     محكمة   قبل   من   جوازاً      إليها    اللجوء     يمكن   التي  
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 في   خبير   تعيين   ضرورة     مدى    في   الفاصلة    الكلمة    صاحبة   دها وح    فهي   عليها   يشكل 

  .العليا المحكمة من عليها تعقيب دون ذلك ضرورة عدم أم الدعوى
 في   والفساد      التسبيب    في   بالقصور     فيه   المطعون     الحكم    على   النعي      كان    ولما  

 يف   بالقصور     الحكم    على   الطاعنان      نعاه    ما   أما    رفضه،     ويتعين    سند  بال   يكون    االستدالل    
 مبالغ    بسداد     يلتزما    لم   الطاعنين     أن    الثابت     أن    قرر    بأنه    القول     من   سند  على   التسبيب  

 غير   في   نعي   بأنه    عليه   فمردود      ذلك    سند  بيان    دون     مواعيدها      في   عليها   المتفق    األقساط    

 قاما    أنهما    درجة     ثاني    أو    أول     محكمتي   من   أي    في   يثبتا   ولم    يدعيا   لم الطاعنين ألن محله

 الدعوى     رفع    وبعد    وقت    أنه    حول    منصباً   دفاعهما     كان    إنما    مواعيدها      في   األقساط      بسداد   

 رفع    قبل   ع . ر   ٧٠٠٠٠٠/ ـ  بمبلغ   األولى      دفعتين    على   سدداها     التي    المبالغ     جملة   كانت  

 األقساط     قيمة   تغطي   الدعوى      نظر   أثناء     ع . ر   ٨٦٨١٧٢/ ـ  بمبلغ   والثانية      الدعوى    

 ضده  المطعون     دعوى     هةلمواج     يصلح   ال   الدفاع      وهذا     التاريخ      ذلك    حتى   المستحقة  

 أي   سداد    في   األولى      الطاعنة     فشل   عند   القرض     قيمة   بكل   المطالبة     في   بحقه   المتمثلة  

 الحكم    قرره     ما   يكون    عليه   التسهيالت     عقد   من   الثالث     البند    إلى    استناداً     األقساط      من   قسط 

 من   باألوراق        ثابت    هو   ما   إلى    مستنداً    المحددة      المواعيد      في   السداد      عدم    ثبوت    من 

 من   التخلص    إثبات     المدين     على   أن    المقرر     فمن   عليه   غبار    وال    سليماً  أمراً     ت مذكرا   

 ،مواعيدها      في   األقساط      بسداد     تزما ال    أنهما    يثبتا   لم إذ الطاعنان فيه فشل ما وهذا االلتزام
 مبلغين   هنالك    أن    في   تمثل   جوهرياً     دفاعاً    أغفل الحكم أن من الطعن بصحيفة جاء ما أما

 للمطعون   خطأ   احتسبا    ع . ر   ٥٦٤٣٧٣/ ٤٧١  قدره     واآلخر      ع . ر   ٩١١٦٣/ ١٩١  أولهما   

 العماني     الريال      تحويل    نتيجة   نشئا   المبلغين    هذين    وأن     فيه   المطعون     الحكم    وضمنا   ضده 

 ال  المسألة     هذه    على   صراحة    الرد     الحكم    إغفال     بأن    عليه   فمردود      األمريكي      الدوالر       إلى  
 على   البطالن     يترتب    لذي  ا   الدفع     أن    المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     ألن    الحكم    يعيب 

 في   الرأي      وجه    به   يتغير   قد   الذي     الجوهري      الدفع     ذلك    هو   عليه   والرد      تمحيصه   إغفال   

 لم   أمر    عن   يتحدث    نجده    أغفله     الحكم    إن    الطاعنة       تقول    الذي     للدفع    وبالنظر     الدعوى    

 من   صاحبتها   وما    األمريكي      الدوالر       إلى    القرض     من   جزء    التحويل     مسألة    أن    إذ    يتم 

 مفاوضات    المسألة     تتعد   لم   إنما    ضده   للمطعون    ملزماً    عقداً    تشكل   ال   رى أخ    ترتيبات   

 ضده  المطعون     جانب    من   قبول    يقابله     لم   إيجاباً     شكلت  الطاعنين     قبل   من   واقتراحات      

 إلى    القرض     من   جزء    تحويل    متضمناً   نشأ   قد   جديداً     عقداً    أن    معه   القول     يمكن   ال   مما 
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 المطعون    الحكم    عليه   يرد    لم   الذي     ألولى   ا   الطاعنة     دفاع     يجعل   ومما    األمريكي      الدوالر     

 هو   إذ    فيه   المطعون     الحكم    على   تثريب    وال    الدعوى      في   الرأي      وجه    به   يتغير   ال   مما   فيه 

 .سديد غير الوجه بهذا فيه المطعون الحكم على النعي ويكون صراحة عليه يرد لم
 له تحم   قانونية     أسس   إلى    يستند   ال   األولى      الطاعنة     من   المرفوع      الطعن    إن    وحيث  

 الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      األولى      الطاعنة     إلزام      مع   موضوعاً    رفضه    يتعين   فإنه  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ المادة إلى استناداً
 األسباب فلهذه

 ـ:المحكمة حكمت
لمرفوع      الطعن    بقبول  : أوالً    لطاعنة     من   ا  موضوعاً    ورفضه     شكالً  األولى      ا

 .الكفالة رةومصاد بالمصاريف وإلزامها
 ذي   غير   من   لرفعه    شكالً  الثاني     الطاعن     من   المرفوع      الطعن    قبول    بعدم    : ثانياً  

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف الطاعن هذا وإلزام صفة
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 م٢٤/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   الرحمن     عبد   : القضاة     ضيلةالف  
 .المنا ميرغني عمر ـ دريسإ علي القرشي دريسإ

 م٦٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٣ رقم قرار
)٥٢( 

ـ  ) معايير ـ تفسير ( عقد ـ  ) عليا محكمة ـ رقابة ـ قاضي ـ تكييف ( وقائع  ـ

  )أحكام ـ فسخ ( عقد
 الوقائع      ويكيف    القانونية      بالقواعد      المتعاقدين      إرادة       عن   البحث    عند القاضي يلتزم -

 هذا   على   يرتب    ثم   المتعاقدين      بتكييف   مقيد   غير   وهو    الصحيح    القانوني      التكييف  

 إنه    حيث   العليا    المحكمة    لرقابة     خاضعاً   ذلك    يكون    وهنا    القانونية      آثاره      التكييف  

 أما    القانونية      مال األع     صميم  من   القانون      وتطبق    الوقائع      على   القانون      يطبق 

 السلطة    تلك   يفه   العقد    تفسير   في   المحكمة    هذه    لرقابة     تخضع   ال   التي    المسائل   

لتقديري      من   واستخالصها    المتعاقدين      إرادة       عن   الكشف    في   للقاضي   التي    ةا

 .الدعوى في أمامه ةالثابت الوقائع
 العقد    تفسير   في   قواعد     فهنالك    وقواعد      أسس   بدون     العقود     تفسير   أمر    يترك    لم  -

 يجوز   فال   نفسها   تفسر   واضحة    وعباراته       العقد    نصوص    كانت    إذ    أنه    همها أ 

 ومن    المتعاقدين      ة إراد      عن   البحث    عند   النص    في   الواردة        يالمعان     عن   نحراف   اال  

 وجب    العقد    تفسير   حول    للبحث   سبب  هنالك    كان    إذا     أنه    أيضا    ةالتابع     القواعد    

 .لكلماتل الحرفي المعنى عند الوقوف دون المتعاقدين نية عن البحث
 التزامه   ب   المتعاقدين      حد أ   يفي   ال   عندما    للجانبين    الملزمة     العقود     في   الفسخ    يكون   -

  .إثباته وتم سبب له كان إن بالتعويض المطالبة أيضاً ويجوز
 عــــالوقائ

 أمام    م ٢٠٠٢/ ١٢  برقم    الدعوى      أقام     ضده   المطعون     أن    في   الوقائع      تتحصل 

 البيع    عقد   بـفسخ   فيها   مطالباً    الطاعن     ىعل   التجارية      الدائرة       اإلبتدائية       مسقط   محكمة 

 )٣٠٧١٠(   بمبلغ   والتعويض      عماني    ريال     آالف     عشرة    مبلغ   برد    وإلزامه       بينهما   المبرم   
 ١٨  قدره     جمالي  إ   بمبلغ   . . . . . . . . يسمى   طبياً   مركزاً     له  باع    ضده   المطعون     أن    بحجة 
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 على   يدفع    والمتبقي     آالف     ٦  القيمة    من   المشترى     دفع    والفوائد       والرسوم      ريال     ألف  

 وقد    م ٢٠٠٢/ ٦/ ١  من   اعتباراً      شيك  لكل   ريال     ) ١٠٠٠(   شيكات   بموجب    شهرية   أقساط   

 وبعد    م ٢٠٠٢  أبريل     من   األول      في   المباع     المركز     الطاعن     تسلم   أقساط     أربعة     سداد    تم 

 بأنه    ظهر   حيث   البواسير     عالج    جهاز    في   المختص    الطبيب    غاب    أربعة     عددها     أيام   

 أن   المشترى     يدعى    البائع،      قبل   من أيام بثالثة بيعه قبل بالمركز العمل عن تنازل أعطى

 المطعون  (   البائع     من   فطلب   العقد    بشروط     إخالل     بالمركز     العمل    عن   للطبيب   التنازل    

 أن   الطاعن     ادعى     يفعل،    ولم    آخر  طبيب بتدريب طالبه كما العقد بشروط االلتزام )ضده

 سماعها   بعد و   ، والتعويض      العقد    فسخ   وطلب    الطبيب    وجود     لعدم    توقف    بالمركز     العمل  

 عمل   وأن     العقد    قبل   تم   التنازل      أن    تضمن   والذي      ) ضده   المطعون   (   عليه   المدعى     لرد  

 وخالفه،     التعويض     من   المدعي     طلبات    وناهض     العقد    شروط    من   شرطاً   يكن   لم   الطبيب  

 يرض   لمف   ، الدعوى      برفض    م ٢٠٠٤/ ٣/ ١٤  بتاريخ     بمسقط   االبتدائية       المحكمة    حكمت 

لمطعون    ه   ا ا    ضد لحكم    بهذ م     فيه   فطعن   ا ما الستئناف     محكمة   أ الستئناف     ا  رقم    با

 والقضاء     المستأنف     الحكم    وبإلغاء      بقبوله   م ٢٠٠٤/ ٥/ ٢٤  في   قضت   التي    م١١٥/٢٠٠٤

 مبلغ   ضده   للمطعون    يؤدي     بأن    الطاعن     وإلزام    م١/٤/٢٠٠٤ المؤرخ العقد بفسخ مجدداً

 السداد     حتى   الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ٦  بواقع     الفوائد      مع   عماني    ريال     آالف     عشرة  

 الحكم    صدر   وقد    ، الشكلية    أوضاعه     استوفى    الذي     الطعن    بهذا    الطاعن     إلينا    لجأ   ثم   من و 

 الطعن    إن    وحيث    م،  ٢٠٠٤/ ٦/ ٢٣  في   الطعن    وقدم     م ٢٠٠٤/ ٥/ ٢٤  في     فيه   المطعون   

 والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٤٢(   المادة      بمقتضى   الزمني     القيد    خالل    قدم  

 أسبابه    وأودع       العليا    المحكمة    أمام     بالترافع      له  المسموح     . . . . . . . . . . . المحامي     بواسطة  

 الرسم    وسداد     الوكالة      يفيد   ما   أودع      كما   الطاعن،      عن   وكيالً    بصفته   منه   عليها   موقعاً  

 . . . . . . . .المحامي     فـقدم    الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     أعلن  و   ، المقررتين      والكفالة    

 هذه   أمام     مقبول    ووه    ضده   المطعون     عن   وكيالً    بصفته   منه   عليه   موقعاً    الطعن على رده

 أودع   و   ، الكفالة     ة در  ومصا    بالمصاريف      رافعه     وإلزام       الطعن    برفض   طالب وقد المحكمة

 هذا   فإن    موضوعاً،     ورفضه     شكالً  الطعن    بقبول    فيها   خلص   برأيه     مذكرة     العام     اإلدعاء     

 .شكالً قبوله يعنى مما والقانونية الشكلية أوضاعه كافة استوفى قد يكون الطعن
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 ةــــالمحكم
 السبب    يتعلق   أسباب    بأربعة     فيه   المطعون     الحكم    على   ينعى   الطاعن     إن    يثح 

 نقل   اعتبر    فيه   المطعون     الحكم    أن    بسبب     القانون      تطبيق   في   بالخطأ    منها   والثاني      األول    

 ولم    الجديد     للمالك    بالمركز     العاملين     نقل   على   نص   العقد    وأن   بالعقد إخالالً الطبيب كفالة

 بالفسخ،    الحكم    يعيب   مما   البائع     كفالة    في   يكن   لم   أنه    رغم    بيبللط   بالنسبة    بذلك  البائع يقم

 لم   بـما   حكم   إنه    بـحجه   الحكم    بطالن    يتحدث    فهو   الطعن    أسباب    من   الثالث     السبب    أما  

 وجاء    السداد،       وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ٦  قدرها     ة بفائد    حكم   حيث   أحد    يطلبه 

 الصادر     الحكم    يبطل   مما   التسبيب    في   القصور     حول    الطعن    أسباب    من   الرابع      السبب  

 ولم    الطاعن     مذكرة     في   الواردة        األسباب     من   أياً    يذكر    لم   فيه   المطعون     الحكم    أنه    بحجه 

 الحكم    بإلغاء     أسبابه    ختام    في   وطلب    لغاؤه،    إ   ويتعين    معيباً   الحكم    يجعل   مما   عليها   يرد  

 المطعون    د ر و   ، جديد    من   فيه   لتنظر   أصدرته     التي    للمحكمة   إعادته      أو    فيه   المطعون   

 صحة  بحجه   بالمصاريف      رافعه     وإلزام       الطعن    رفض    وطلب    الطعن    أسباب    على   ه ضد

 .العقد بشروط إخالل على الحكم بنى حيث الحكم
 بين   العقد    حول    نزاع     ينشأ   حينما   أنه    كما   المتعاقدين      شريعة   العقد      إن    وحيث  

 من   أطرافه      قصده    ما   لمعرفة    بدقه    العقد    تبحث   النزاع      تنظر   التي    المحكمة    فإن    طرفيه  

 .أطرافه؟ قصد وماذا ؟ العقد نص ماذابف فيه وصنص
 في   ملتزماً    المتعاقدين      إرادة       كشف   النزاع      ينظر   الذي     القاضي    على   إنه    وحيث  

 بتكييف   مقيد   غير   وهو    الصحيح    القانوني      التكييف    ويكيفها    القانونية      بالقواعد      ذلك  

 لرقابة     عاًخاض   ذلك    يكون    وهنا    القانونية      آثاره      التكييف    هذا    على   يرتب    ثم   المتعاقدين    

لعليا    المحكمة    صميم  من   القانون      وتطبق    الوقائع      على   القانون      يطبق   إنه    حيث   ا

 العقد    تفسير   في   المحكمة    هذه    لرقابة     تخضع   ال   التي    المسائل     أما    القانونية      األعمال    

لسلطة    تلك   يفه  ي      ا ير لتقد لتي    ةا لكشف    في   للقاضي   ا ة       عن   ا د ا ر ين      إ قد لمتعا  ا

 العقود    تفسير   في   األمر     يترك    ولم    ، الدعوى      في   امه أم    ةالثابت     الوقائع      من   واستخالصها  

 العقد    نصوص    كانت    إذ    أنه    أهمها    العقد    تفسير   في   قواعد     فهنالك    وقواعد      أسس   بدون   

 النص    في   الواردة        يالمعان     عن   نحراف   اال    يجوز    فال   نفسها   تفسر   واضحة    وعباراته     

 سبب  هنالك    كان    إذا     أنه    أيضا    ةالتابع     القواعد      ومن    المتعاقدين      ة إراد      عن   البحث    عند 

 المعنى    عند   الوقوف      دون     المتعاقدين      نية   عن   البحث    وجب    العقد    تفسير   حول    للبحث 
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 بين   م ٢٠٠٤/ ٤/ ١  في   المؤرخ      العقد    أن    نجد   القواعد      هذه    وبتطبيق    ، للكلمات    الحرفي   

 تحت   بمسقط   طبي   مركز    بيع   على   نص   بالسلطنة    التجارة      وزارة       من   والموثق      الطرفين   

 ٣٣٣٩/ ١  رقم    تحت   عمان    وصناعة    تجارة     رفة غ   لدى    ومرخص     . . . . . . . . . . . . . اسم 

 .٣٠٦ رقم الصحة وزارة وترخيص ٦٢٢٣٤/١ تجاري سجل
 للمشترى   عماني    ريال     ألف    ) ١٨(   بمبلغ   المذكور      المركز       باع    البائع     إن    وحيث  

 الفقرة    تحدثت    حيث   ) ١١( و   ) ١٠(   بالفقرة     ينكتف   فإننا    العقد    نصوص    نكرر    ال   ولكي  

 الحقوق    جميع )   المشترى     (   الثاني     للطرف    )   عالبائ     (   األول      الطرف     نقل   حول    ) ١٠( 

 العاملين     استخدام     عقود    جميع   وكذلك     وتوابعها      العيادة      وإيجار      عقود    من   والعائدة       الناشئة  

 فيه   العاملين     ورواتب       المركز     أجور     دفع    عن   والً  ؤمس   الثاني     الطرف     ويصبح    فيها 

 نقل   على   اني الث    الطرف     وافق     تقرأ    يفه   ) ١١(   الفقرة     أما    تسلمه،    تاريخ     من   عتبارا   ا 

 قوانين     على   بناءاً     حقوقهم    وتحمل    بالمركز     األول      الطرف     لدى    العاملين     وإقامة      كفالة  

 .السلطنة
 شمله   قد   وأنه     المركز     بهذا    العاملين     ضمن  من   الطبيب    أن    الثابت     من   إنه    حيث و 

 يكون   أن    البائع     على   يينبغ  وكان العاملين بقية أسوة )١١(و )١٠( الفقرة عليه نصت ما

 الطبيب    أن    بتوضيح   للمركز    المشترى     مع   يتعاون     أن    يجب   كان    أنه    حيث   النية    حسن 

 جعل   الذي     األمر     يفعل   لم   ولكنه    له  كفالتهم    المحولة     العاملين     ضمن  يكون    ال   ربما  

 حيث   الجهاز     بذلك    للعمل   طبيب   لتدريب     الوقت     يجد   ولم    أمره     من   حيره    في   المشترى   

 المتعاقدين      حد أ   يوف    لم   ذا  إ   الملزمة     العقود     في   والفسخ     للفسخ   المحكمة    إلى    لجأ 

 المحكمة    ولكن    إثباته     وتم    سبب  له  كان    إن    بالتعويض     المطالبة     أيضاً    ويجوز     التزامه    

 لعدم   التعويض     ورفضت     العقد    قبل   عليه   كانوا     ما   إلى    األطراف       وأعادت       العقد    فسخت 

 كان   بل   القانون      تطبيق   في   تخطئ   لم   االستئناف     محكمة   أن    المحكمة    وترى     ، إثباته   

 حكمها   يكن   ولم    ، التعاقد     قبل   عليه   كانوا     ما   إلى    األطراف       وإعادة       العقد    فسخ   صحيحاً

 كان   وقد    طلب   بدون     تحكم   ولم    ذلك    منها   طلب   قد   إنه    حيث   بالفوائد      حكمت   حينما   باطالً  

 إلى    وتوصل    والفسخ     العقد    أركان      كل   ناقش    حيث   عيب   أو    فيه   قصور    ال   مسبباً   حكمها 

 ما   يكفى   بل   مرافعاتهم      في   الخصوم     من   يرد    ما   كل   برد  المحكمة تلزم وال إليه توصل ما

 .باألوراق ثابتة قناعة من إليه تتوصل
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 موضوعاً    الطعن    برفض    الصادر      الحكم    على   الموافقة        ترى    المحكمة      إن    وحيث  

 قانون    من   ) ٢٦١(   المادة      بمقتضى   الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      الطاعن     وإلزام     

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
 األسباب فلهذه

 الطاعن     لزام   إ   مع   موضوعاً،     ورفضه     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    متحك 

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢٤/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   الرحمن     عبد : القضاة     الفضيلة  
 .المنا ميرغني عمر ـ دريسإ علي القرشي إدريس

 م٦٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٤ رقم قرار
)٥٣( 

  )شروط ـ آثار ـ وكالة ( نيابة
 مع   يعقده    الذي     التصرف     أثر    فإن    نيابة    دون     عمل   إذا     الوكيل     أن    األصل    يقضي   -

 الوكيل     أن    يعتقد   النية    نحس   الغير    هذا    كان    لو   حتى   الموكل،      إلى    ينصرف    ال   الغير  

 أن   يستطيع   حتى   النية    حسن   الغير    يكون    أن    إذن     يكفي   فال   نيابته    حدود     في   يعمل 

 فيها   يدعم    أحوال      هنالك    ولكن    الوكيل     مع   عقدة    الذي     بالتصرف     الموكل     على   يحتج 

 أن   المظهر    هذا    شأن   من   ويكون     الموكل     إلى    منسوب    خارجي     مظهر   النية    حسن 

 بالرعاية      األولى      هو   الغير    يكون    ذلك    فعندئذ    فيه   وقع    الذي     الوهم     إلى    الغير    يدفع  

 الغير    أوقع     خارجياً     مظهراً    خلق   فقد   الموكل     أما    خطأ   يرتكب    لم   ألنه    الموكل     من 

 يجعل   أن    ذلك    إلى    وسبيله    الموكل     دون     للغير   حمايته    القانون      فيضفي   الوهم     في 

 بموجب    ال   الموكل     إلى    ينصرف    الظاهر     الوكيل     مع   الغير    عقدة    الذي     التصرف     أثر  

 ثالثة    توافر     ينبغي   الظاهرة      الوكالة      ولقيام     ظاهرة     وكالة     بموجب    بل   ةحقيقي   وكالة   

 .شروط
 بأن   إما    ذلك    ويكون     نيابة    دون     ولكن    الموكل     باسم   الوكيل     يعمل   أن    ـ: األول      الشرط   

 بعد   كوكيل    العمل    في   يستمر   أن    وإما     له  المرسومة     الوكالة      حدود     الوكيل     يجاوز   

 .أصالً وكالة دون كوكيل يعمل أن وإما الوكالة انتهاء
 بأن   يعتقد   بأن    النية    حسن   الوكيل     مع   يتعامل    الذي     الغير    يكون    أن    ـ: الثاني     الشرط   

 إثبات    في   يستعين   أن    ويغلب    الغير    على   النية    حسن   إثبات     عبء    ويقع نائب الوكيل

 الذي    المظهر    وهو    الموكل     إلى    المنسوب     الخارجي      المظهر    بإثبات     النية    حسن 

 .نائب الوكيل أن الغير أوهم
 الشرط    وهذا     الموكل     إلى    منسوب    للوكالة     خارجي     مظهر   يقوم    أن    ـ: الثالث     لشرط  ا 

 عليه   تقوم    الذي     القانوني      األساس     ويحدد     الظاهرة      الوكالة      يميز   الذي     هو   الثالث   
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 يعتقد   الغير    جعل   الذي     الخارجي      المظهر    هذا    إبراز      في   الموكل     خطأ   في   والمتمثل   

 .نائب الوكيل بأن نية بحسن
 وقائــــعال

 أن   في   األوراق        سائر   ومن    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 االبتدائية       المحكمة    لدى    م ٢٠٠١/ ٦٢  برقم    الدعوى      ابتداء      أقامت     ضدها   المطعون   

 الفوائد      مع   ع . ر   ٣٢٩٩/ ٢٠٠  مبلغ   لها   تؤدي     أن    الطاعنة     بإلزام     لها الحكم بطلب بمسقط

 تم   محلية   تسهيالت    أوامر      بموجب    إنه    : لدعواها      اًشرح   وقالت     والمصاريف       % ٦  بواقع   

 على   ببضائع    بتزويدها      ضدها   المطعون     قامت    الطاعنة     من   آلخر    وقت    من   إصدارها    

 وهي    مان ئت اال    فترة    انقضاء     لدى    بالبضائع     الخاصة    الدفعة     تتم   أن    على   مان ئت اال    أساس  

ماً    تسعون   ء     ورغم     يو نقضا ة     ا لمد ن    ا عنة     فإ لطا ،       في   فشلت   ا د ا لسد  بجلسة و   ا

 مبلغ   ضدها   للمطعون    تؤدي     أن    الطاعنة     بإلزام      المحكمة    حكمت   م ٢٠٠٤/ ١/ ١٠

 وإلزامها       السداد      تمام    حتى   الدعوى      رفع      تاريخ     من     % ٦  بفائدة     ع . ر   ٣٢٩٩/ ٥٠٠

 االستئناف    بطريق    فيه   طعنت   فقد   الطاعنة     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يلق   لمف   ، بالمصاريف    

 م٢٠٠٤/ ٥/ ١٧  بتاريخ     قضت   والتي     " التجارية      الدائرة     "   بمسقط   االستئناف     محكمة   لدى  
 ةالمستأنف     وإلزام       المستأنف     الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول  

 بطريق    فيه   طعنت   فقد   الطاعنة     لدى    قبوالً    األخير     الحكم    يلق   لم   كما   ، بالمصاريف    

 سر  أمانة     لدى    م ٢٠٠٤/ ٦/ ٢٦  بتاريخ     صحيفته  أودعت      الذي     الماثل     بالطعن    النقض  

 العليا    المحكمة    أمام     المقبول     المحامي     . . . . . . . . . . . . . ستاذ األ    من   موقعة    العليا    ةالمحكم  

 قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وأبرز      ذلك    له  يجيز   وكالة     سند  بموجب  

 بمخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     به   نعت   واحد     سبب  على   الطعن    بنى   وقد  

 مبلغ   بسداد     لها   إلزامه      بنى   الحكم    إن    لذلك بياناً وقالت لهوتأوي تطبيقه في والخطأ القانون

 شروط   من   أساسي   شرط   تخلف   رغم    الظاهرة      الوكالة      أحكام     إلى    استناداً     المطالبة   

 أن   الثابت     إذ    ) ضدها   المطعون   (   الغير    النية    حسن   شرط   وهو    أال    األحكام      تلك   انطباق   

 وشخص   الطاعنة     مع   عملي   كان    الذي     كريشنا    المدعو     العامل     بين   تتم   كانت    المراسالت    

 بالكامل     مملوكة    فردية     مؤسسة   الطاعنة     أن    رغم    ضدها   المطعون     بالشركة     بعينه 

 المؤسسة    باسم   الغير    مع   التعامل     له  يحق   الذي     الوحيد     وهو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . لصاحبها  

 البيانات     منها   طلبت   قد   تكون    معها   تعاملت    عندما    ضدها   المطعون     أن    والمفترض    
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 قيام   افتراص      على   حتى   إنه    عن   فضالً   القانوني      ووضعها    لمالي  ا   بمركزها     المتعلقة  

 بعد   إضافية    ببضائع    الطاعنة     بتزويد     ضدها   المطعون     قامت    فلماذا     الظاهرة      الوكالة    

 إلى    الطاعن     وانتهت     األولى،       المبالغ     سداد    عدم    رغم    للسداد     عليها   المتفق    المدة     انتهاء   

 وأودعت       ، بالمصاريف      ضدها   المطعون     وإلزام       فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الحكم    طلب 

 في   طلبت   العليا    المحكمة    أمام     المقبول     القانوني      وكيلها    من   دفاع     مذكرة     ضدها   المطعون   

 أمام    يجوز    ال   مما   الوقائع      في   مجادلة     على   لتأسيسه   الطعن    قبول    بعدم    أصلياً   ختامها  

 عامال    اإلدعاء       وأودع       ، قانوني     أساس    غير   على   لقيامه    برفضه    واحتياطياً      العليا    المحكمة  

 الطعن    أن    يرى    أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    حول    بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدى  

 محكمة   سلطة  من   الوكالة      قيام    تقدير    أن    بحسبان    موضوعاً    ومرفوض      شكالً  مقبول  

 .الدعوى في الواقع وفهم تحصيل تحت يندرج ذلك أن إذ الموضوع
 ةـــالمحكم

لميعاد     في   مرفوع     الطعن    إن    حيث  لمحدد     ا ل    في   ا  قانون    من   ) ٢٤٢(   مادة  ا

 وكالة     سند  بموجب    العليا    المحكمة    أمام     مقبول    محام    من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 يكون   فإنه    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    وتم    بالنقض    الطعن    حق   له  يجيز   خاص  

 .الشكل حيث من مقبوالً
 سديد   يرغ   للطعن   الوحيد     بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 تستقل   الموضوع     محكمة   أن    المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     من   بأن    عليه   ومردود     

 فهم   تحصيل   ثم   ومن    لها   المقدمة     والمستندات       دلةاأل حيث من الدعوى في الواقع بمسائل

 رقابة     وال    النزاع      على   تنطبق   التي    القانونية      القاعدة      إعمال     بغرض    الدعوى      في   الواقع    

 ةسائغ   أسباب    على   الشأن     هذا    في   قضاءها     أقامت     متى   ذلك    في   عليها   العليا    المحكمة    من 
 العليا    المحكمة    دور     ويقتصر    قضائها    لحمل   وتكفي    عليها   طرحت    أدلة     من   مستمدة  

 التي    الوقائع      على   القانون      إعمال     صحة  على   األول      المقام     في   قانون     محكمة   بحسبانها  

 .فيه المطعون الحكم أثبتها
 أثر    فإن    نيابة    دون     عمل   إذا     الوكيل     أن    صلاأل    أن    قانوناً     المقرر     كان    ولما  

 حسن   الغير    هذا    كان    لو   حتى   الموكل،      إلى    ينصرف    ال   الغير    مع   يعقده    الذي     التصرف   

 النية    حسن   الغير    يكون    أن    إذن     يكفي   فال   نيابته    حدود     في   يعمل   الوكيل     أن    يعتقد   النية  

 الك هن   ولكن    الوكيل     مع   عقدة    الذي     بالتصرف     الموكل     على   يحتج   أن    يستطيع   حتى 
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 هذا   شأن   من   ويكون     الموكل     إلى    منسوب    خارجي     مظهر   النية    حسن   فيها   يدعم    أحوال    

 األولى      هو   الغير    يكون    ذلك    فعندئذ    فيه   وقع    الذي     الوهم     إلى    الغير    يدفع    أن    المظهر  

 أوقع     خارجياً     مظهراً    خلق   فقد   الموكل     أما    خطأ   يرتكب    لم   ألنه    الموكل     من   بالرعاية    

 يجعل   أن    ذلك    إلى    وسبيله    الموكل     دون     للغير   حمايته    القانون      فيضفي   الوهم     في   الغير  

 بموجب    ال   الموكل     إلى    ينصرف    الظاهر     الوكيل     مع   الغير    عقدة    الذي     التصرف     أثر  

 ثالثة    توافر     ينبغي   الظاهرة      الوكالة      ولقيام     ظاهرة     وكالة     بموجب    بل   ةحقيقي   وكالة   

 .شروط
 إما    ذلك    كون وي    نيابة    دون     ولكن    الموكل     باسم   الوكيل     يعمل   أن    ـ: األول      الشرط   

 بعد   كوكيل    العمل    في   يستمر   أن    وإما     له  المرسومة     الوكالة      حدود     الوكيل     يجاوز     بأن  

 .أصالً وكالة دون كوكيل يعمل أن وإما الوكالة انتهاء
 يعتقد   بأن    النية    حسن   الوكيل     مع   يتعامل    الذي     الغير    يكون    أن    ـ: الثاني     الشرط   

 إثبات    في   يستعين   أن    ويغلب    غيرال    على   النية    حسن إثبات عبء ويقع نائب الوكيل بأن

 أوهم     الذي     المظهر    وهو    الموكل     إلى    المنسوب     الخارجي      المظهر    بإثبات     النية    حسن 

 .نائب الوكيل أن الغير
 وهذا    الموكل     إلى    منسوب    للوكالة     خارجي     مظهر   يقوم    أن    ـ: الثالث     لشرط  ا 

 تقوم   الذي     القانوني      األساس     ويحدد     الظاهرة      الوكالة      يميز   الذي     هو   الثالث     الشرط   

 يعتقد   الغير    جعل   الذي     الخارجي      المظهر    هذا    إبراز      في   الموكل     خطأ   في   والمتمثل     عليه 

 .نائب الوكيل بأن نية بحسن
 القواعد      ضوء   في   فيه   المطعون     الحكم    إليه    توصل   ما   إلى    بالنظر    كان    لما و 

 القانون     صحيح  طبق   الحكم    أن    يتضح   الظاهرة      الوكالة      تحكم   التي    البيان     سالفة   القانونية    

 ولما  "   ـ: نصه   يلي   ما   وتحديداً      الحكم    سباب أب   جاء    ما   نحو   على   ةالثابت     الوقائع      تلك   ىعل 

 في   البضاعة     واستالم     بأختامها     والختم     ةنف أالمست    أوراق       على   المراسالت      فإن    ذلك    كان  

 الوكالة      قيام    على   قاطعة    داللة     تدل    المظاهر     تلك   كل   الدين     لسداد     مهلة   وطلب    محلها 

  ...."لديها يعمل للبضاعة ستلمالم أن تنكر لم والمستأنفة
 إلى    مستنداً    الخصوص     هذا    في   فيه   المطعون     الحكم    إلى    توصل   ما   كان    ولما  

 عليه   النعي    فإن    الوقائع      تلك   على   القانون      صحيح  وطبق    وسائغاً    باألوراق        الثابت   

 وبالتالي      رفضه    ويتعين    أساس    بال   يكون    وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون      خالفة مب 
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 استناداً    الكفالة     مبلغ   ة در  ومصا    بالمصاريف      الطاعنة     إلزام      مع   ضوعاً مو   الطعن    رفض  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من )٢٦١( المادة إلى
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا ،     ورفضه     شكالً  ا م       موضوعاً لزا عنة     وإ لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢٤/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 إدريس      ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن    : القضاة     الفضيلة  

 .االمن ميرغني عمر ـ يعل القرشي
 م٨٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٥ رقم قرار

)٥٤( 
  ) سلطة ـ محكمة ـ جيهتو ـ حاسمة يمين (إثبات

 بينة   هنالك    أن    طالما    الحاسمة    اليمين    توجيه    برفض    الحق    المختصة    للمحكمة  -

 .للمحكمة تقديمها األطراف ارتضى
 اليمين    توجيه    أن    رأت     إذا     الحاسمة    اليمين    بتوجيه    االستجابة     عدم    للمحكمة   يجوز   -

   . له مبرر ال يتعسف
 عـــالوقائ

 أن   في   األوراق        وسائر    فيه   المطعون     حكمال    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 االبتدائية       التجارية      مسقط   محكمة   أمام     م ٢٠٠٣/ ١٦٦  رقم    الدعوى      أقام     ضده   المطعون   

 فائدة    مع   عماني    ريال     ألف    ٩٦  مبلغ   له  تدفع    بأن    الطاعنة     بإلزام      مطالباً    الطاعنة     ضد

 بسداد    الطاعنة     إلزام      مع   السداد      تمام    وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ     من   وذلك     % ٦  بواقع   

 ضدها   المطعون     وشرحت    المصاريف      مع م١٤/٦/٢٠٠٨ في العقد انتهاء حتى اإليجار

 مطرح   حي   بمربع    ١٧٠  رقم    التجارية      األرض      لقطعة   المسجل    المالك     بأن    دعواها    

 المالك     من   سنوات    عشر   لمدة    والثالث      الثاني     الطابقين     تستأجر    الطاعنة     وأن     التجاري    

 ٤٠٠٠  قدرها     شهرية   بأجرة     م ٢٠٠٨/ ٦/ ١٤  وحتى    م ١٩٩٨/ ٦/ ١٥  من   بداية     السابق   

 في   الطاعنة     واستمرت     ضده   للمطعون    العقار     آل    وقد    عام    كل   أول     في   مقدماً    تدفع    ريال   

 في   فشلت   الطاعنة     وأن     ضده   للمطعون    اإليجار      عقد   تحويل    تم   حيث   للطابقين    شغلها

 المطالبات     رغم    الدعوى      رفع    تاريخ     وحتى    م ٢٠٠٠/ ١/ ١٥  من   المدة     عن   اإليجار      سداد  

 له  الحكم    ضده   المطعون     وطلب    للطاعنة    ضده   المطعون     من   واإلنذارات          رة  المتكر  

لملكية    بسند   طلباته    ضده   المطعون     أرفق     . والمصاريف       بالطلبات     اإليجار     وعقد    ا

 المحكمة    أمام     الدعوى      هذه    بدأت     دعواه،       على   الدالة      السندات      وكافة     إنذار      وصورة   

 بها   التجارية      للدائرة      حولت    خيراً  وأ    لالختصاص     الثالثية     للدائرة      وحولت     المدنية     الدائرة     
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 ضده  للمطعون    الموضوع     محكمة   قضت   التعقيب    وسماع    الطاعنة     لرد    سماعها   بعد 

 تاريخ     من   % ٦  بواقع     الفائدة      مع   ) عماني    ريال     ألف    وتسعين    ستة(   ٩٦٠٠٠  بمبلغ 

 الحكم    هذا    وباستئناف     ، بالمصاريف      الطاعنة     إلزام      مع   السداد      وحتى    م ٢٠٠٢/ ١٠/ ٢٩

مام    ييد    قضت   مسقط   اف استئن   محكمة   أ به    درجة     أول     محكمة   حكم   بتأ  وذلك     ألسبا

 . . . . . . . . . .المحامي     من   الطعن    هذا    إلينا    رفع    ثم   ومن    م ٢٠٠٤/ ٩١  رقم    حكمها   بمقتضى 

 عن   وكيالً    بصفته   منه   موقعة    أسبابه    وأودع       العليا    المحكمة    أمام     بالترافع      له  المسموح   

 المطعون    إعالن     وتم    المقررين      ةوالكفال      الرسم    وسداد     الوكالة      يفيد   ما   أودع      كما   الطاعنة   

 بصفته   منه   موقعاً    الطعن    على   برده     . . . . . . . . . . المحامي     فتقدم    الطعن    بصحيفة   ضده 

 العام    االدعاء       قدم    الطعن،     قبول    عدم    المحكمة    من   وطلب    ضده   المطعون     عن   وكيالً  

يه     مذكرة    ها     برأ د لطعن    قبول    مفا لطعن    قدم  و   ، موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا  في     ا

 في   قدم    قد   يكون    فإنه    م ٢٠٠٤/ ٦/ ٧  في   فيه   المطعون     الحكم    ر وصد   ،   م ٢٠٠٤/ ٧/ ١٤

 قد   الطعن    يكون    وبذلك     مدنية    إجراءات        ٢٤٢  المادة      بموجب    قانوناً     المحدد     موعده   

 أربعة     على   الطعن    اشتمل   وقد    ، شكالً  قبوله   يستوجب    مما   الشكلية    شروطه    كافة    استوفى  

 ١١و ٨  المادتين      مخالفة    والثاني      األول      سببين  في   فيه   المطعون     الحكم    فيها   نعى   أسباب  

 في   التجارية      الدائرة       به   تختص   تجاري     النزاع      هذا    بأن    قضى   حسبما   التجارة      قانون     من 

 به   تختص   مدني    عقد   اإليجار      عقد   إن    حيث   المدنية     للمحكمة   ينعقد   االختصاص      أن    حين 

 يجعل   مما   التجارية      المحكمة    اختصاص     لعدم    ودفع     التجارية      وليست    المدنية     الدائرة     

 باألوراق       للثابت    مخالفته    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة  نعتو ،للقانون فاًمخال الحكم

 المستندات     أن    حين   في   ايجاريهم   إب   المطالب     الطابقين     بيع   عقد   وجود     بعدم    قضى   حينما 

 ال  ضده   المطعون     يجعل   مما   للطاعنة    الطابقين     باع    قد   ضده   المطعون     أن    تؤكد    المقدمة   
 ويستوجب     فيه   المطعون     الحكم    يعيب   السبب    ذا وه    بإيجاراته       المطالب     العقار     يملك 

 يتعلق   فإنه    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     فيه   نعت   الذي     الرابع      السبب    أما    ، نقضه 

 المحكمة    برفض    يتعلق   األول      وجهين    في   المخالفة     هذه    وأورد       القانون      بمخالفة    أيضاً  

 قانوني     سبب  دون     أمامها     بشهادته     لإلدالء      . . . . . . . . . . . . . الظافر     محمد   الشاهد     الستدعاء   

 المطعون    إدارة       مجلس   لريس    الحاسمة    اليمين    توجيه    المحكمة    رفض    الثاني     والوجه    

 مرحلة    في   طلبها   وأن     درجة     أول     محكمة   أمام     طالبها    أمام     متاحة    كانت    أنها    بحجة   ضده 

 .وتعسفية كيدية يجعلها االستئناف
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 المحكمــــة
 بمخالفة    يتعلقان    مالحك    على   الطعن    أسباب    من   والثاني      األول      السبب    إن    حيث 

 به   تختص   مدني    عمل   اإليجار      عقد   أن    بحجة   التجارة      قانون     من   ) ٨(   المادة      لنص   الحكم  

 قانون    من   ) ٩و ٨(   المادتين      بنص   سديد   غير   نعي   فإنه    التجارية      وليس    المدنية     المحكمة  

 به   يقوم    عمل   كل   أن    كما   تجاري     عمل   فهو   الربح     منه   يقصد   عمل   كل   أن    إذ    التجارة    

رياً     الًعم   يعتبر   المصرف    لقول     عن   وغنى    تجا لبنك    عمل   أن    ا دة     منه   قصد   ا  زيا

لبنكية    استثماراته     لفائدة      لغرض    ا  األعمال     في   يندرج     فهو   له  والمؤسسين     للعمالء    ا

 .السبب لذلك التجارية المحكمة به وتختص بالتبعية التجارية
 تدعي    حيث   باألوراق        الثابت     بمخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 بإيجاراته       المطالب     المبنى    شراء    على   ضده   المطعون     وبين    بينها   اتفاق     وجود     عنة الطا  

لبيع    عقد   وأن    لقبول      باإليجاب      تم   قد   ا نه     وا ه   للمطعون    يحق   ال   وأ لبة     ضد لمطا  ا

 بين   بيع   عقد   يوجد    ال   أنه    حيث   أيضاً    سديد   غير   نعي   فإنه    االتفاق      ذلك    بعد   باإليجارات      

 لتلقي   البيع    وإعالن      النهائي     العقد    إكمال     سبقت  مفاوضات     هو   حدث    ما   وكل    الطرفين   

 ثالثة    هنالك    كانت    حيث   منها   أي    قبول    يتم   لم   للشراء     عروض     قدمت    وقد    عروض   

 :المبنى هذا حول خيارات
 موافقة     بعد   المبنى    من   الثاني     الطابق     على   ضده   المطعون     يستولي    أن    األول     

 .المركزي البنك
 .الباطن من الثاني الطابق بإيجار للطاعنة البنك يوافق أن :الثاني
 .بكاملة المبنى للطاعنة البنك يبيع أن :الثالث

 المبنى    بشأن    الطرفين     بين   تحسم   لم   مفاوضات     هنالك    بأن    يؤكد    هذا    إن    حيث   و 

 للمبنى   قيمة   ريال     ألف    ٩٥٠  سعر  تحديد    حول    الطاعنة     ذكرته     ما   وأن     يبرم    لم   العقد    وأن   

 ما   ضده   والمطعون      الطاعنة     بين   العالقة     وأن     يحدث    لم   لقبول    يحتاج    عرض    إال    هو   ما 

 المؤجرة     بالعين    انتفعت    طالما    ملزمة    الطاعنة     يجعل   مما   بمستأجر    مؤجر    عالقة    زالت   

 مازال     اإليجار      عقد   أن    حيث   بها   االنـتفاع      من   مكنها   الذي     لمالكها    إيجارها      تدفع    أن  

 .نافذاً
 مخالفته    فيه   المطعون     الحكم    الطعن    فيه   نعى   الذي     الرابع      السبب    إن    وحيث  

 المحامي     بينة   سماع   عن   المحكمة    التفات     األول      الوجه     وجهين،     على   أشتمل   قد   قانون  لل 
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 الوجه     هذا    على   نعي   فإنه    بإيجاراته       المطالب     العقار     بيع   على   االتفاق      حول    الظافر     محمد 

 أن   إلى    وتوصلنا    العقار     لهذا    بالبيع    عقد   وجود     عدم    على   توصلنا   قد   إننا    حيث   سديد   غير 

 بينة   سماع   رفض    في   الحق    المختصة    للمحكمة   أنه    وحيث    نافذاً     مازال      اإليجار      عقد 

 رقابة     ال   فإنه    ومستندات      بينات    من   إليها    ورد     ما   بموجب    تحكم   أن    يمكنها   أنه    ترى    شاهد 

 جوهرياً     تأثيراً     يؤثر    لن   الشاهد     حضور    بأن    علماً   العليا،     المحكمة    من   ذلك    في   عليها 

 .الحكم نتيجة على
 الحاسمة    باليمين    يتعلق   فهو   للقانون     لحكم ا   مخالفة    حول    اآلخر     الوجه       إن    وحيث  

 هذا   على   النعي    فإن    ضده   المطعون     إدارة       مجلس   لرئيس    توجيهها    المحكمة    رفضت    التي  

 اليمين    توجيه    رفض    المختصة    المحكمة    حق   من   إنه    حيث   سديد   غير   أيضاً    الوجه   

 رأت    إذا     أنه    كما   للمحكمة   تقديمها    األطراف       ارتضى     بينة   هنالك    أن    طالما    الحاسمة  

 بتوجيه    االستجابة     عدم    لها   يجوز    فإنه    له  مبرر    ال   تعسف   اليمين    توجيه    أن    محكمةال  

ليمين   دارة       مجلس   رئيس    حضور    حيث   ا لبنك    إ  هنالك    بأن    مؤكد    هو   ما   سيؤكد   ا

 لوجود    المفاوضات      تلك   تكتمل   ولم    العقار     بيع   حول    المتنازعين      الطرفين     بين   مفاوضات   

 بيع   عقد   وجود     عدم    ونؤكد     ذكرها     سبق  التي    المبنى    حول    الثالثة     الخيارات       تؤكد    بينة 

 .إيجاراته حول المتنازع للعقار
 وردت     التي    األوجه      من   أي    في   القانون      يخالف    لم   فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 مما   القانون      لصحيح   مطابق    وهو    باألوراق        الثابت     يخالف    لم   أنه    كما   الطعن    أسباب    في 

 المادة     لنص   وفقاً    الكفالة     رة  ومصاد     بالمصاريف      مقدمه    وإلزام       الطعن    هذا    رفض    يحتم 

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا رفضه     شكالً  ا عاً    و م        موضو ا لز إ مه    و  مقد

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٢٤/١١/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   عيدي البوس    ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 إدريس      ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   عبدالرحمن    : القضاة     الفضيلة  

 .االمن ميرغني عمر ـ يعل القرشي
 م٩٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٧ رقم قرار

)٥٥( 
 )فائدة (حكم ـ )شروط ـ حجية ( حكم
 الموضوع  و   الخصوم     يتحد   أن    له  حق   ال   حكم   على   ما   لحكم   الحجية    تتقرر    كي  -

 سعى  التي    الفائدة      أو    الخصم    طلبه   الذي     الحق    هو   الدعوى      وموضوع     والسبب   

 أن   يجب   الموضوع     في   اتحدتا     قد   الدعويان       كانت    إذا     ما   ولمعرفة     دعواه      في   إليها  

 أو   حق   ثبت   فإذا     األول      الطلب    على   ومطابقته     األخيرة      الدعوى      في   الطلب    يتبين 

 بغرض   الحق    نفس   فيها   أثير  و   أخرى     دعوى     رفعت    ثم   األولى      الدعوى      في   أنكر  

 األولى      الدعوى      في   عليها   الحصول     من   المدعي     يتمكن   لم   نتيجة   على   الحصول   

 الفصل    لسبق   األخيرة      الدعوى      نظر   يمنع   الدعويين      موضوع    في   اتحاد     هنالك    كان  

 وبعبارة     به   المدعى     الحق    منه   تولد    الذي     الفعل    فهو   الدعوى      سبب  أما    فيها،  

 بالشيء    المطالبة     في   الحق    الكتساب     أساساً   نون  القا    في   المعتبر    الفعل    هو   أخرى   

 الجديدة     الدعوى      في   السبب    يكون    أن    يكفي   وال    الدعوى      في   عليه   الحصول     المراد    

 السبب    في   وحدة     هنالك    أن    يقال    أن    يمكن   حتى   األولى      الدعوى      في   للسبب   مشابهاً  

 واقعة     على   بيانه    سلف  ما   وبإنزال       الدعويين،       في   واحداً      السبب    يكون    أن    يجب   بل 

 الموضوع    وحدة     أن    إال    الخصوم     وحدة     توفر    رغم    أنه    جلياً   يتضح   فإنه    الدعوى    

 .محققة غير
 تكميلي   بتعويض    المطالبة     للدائن     تجيز   التجارة      قانون     من   )   ٨١(   المادة      إن    -

 أصاب   قد   كان    إذا     التجاري      الدين     أو    القرض     في   عليه   المتفق    العائد     إلى    يضاف  

 بالفائدة     الحكم    يجوز    ال   بأنه    القول     يكون    عليه   العائد     هذا    يجاوز     ضرر   الدائن    

 .سديد غير قوالً المتأخرة الفائدة على المستحقة
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 الوقائــــع
 أن   في   األوراق        سائر   ومن    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 الحكم    بطلب   بمسقط   االبتدائية       المحكمة    أمام     دعواه      ابتداء      أقام     ضده   المطعون     البنك  

 سنوياً     % ١٢  بواقع     والفوائد       ع . ر   ٢٠٨١/ ـ  ٣٣  مبلغ   إليه    تؤدي     أن    الطاعنة     بإلزام    

 ٥٠٠  مبلغ   على   عالوة     والمصاريف       السداد      كامل    حتى   الدعوى      رفع    تاريخ     من   اعتباراً    

 بمبلغ   منه   قرض    على   تحصلت   الطاعنة     إن    لدعواه      شرحاً   وقال     محاماة     أتعاب     ع . ر 

 ع. ر   ٢٠٨١/ ٠٣٣  مبلغ   القرض     مبلغ   من   وتبقى    قرض    عقد   بموجب    ع . ر   ٧٥٠٠٠/ ـ
 رد   وقد    ضده   المطعون     إليها    وجهها    التي    اإلنذارات         من   العديد     رغم    بسداده      تقم   لم 

 حكماً   هناك    أن    كما   صحيحة  مستندات     على   مؤسسة   غير   بأنها    الدعوى      على   الطاعن   

 أقامها     قد   كان    التي    التابعة     المدنية     الدعوى      برفض    آنذاك      الجزائية      المحكمة    من   صادراً   

 المرافعات      اكتمال     وبعد    الدعوى      برفض    الحكم    طلب   إلى    وانـتهى     ، ضده   المطعون   

 تؤدي    أن    الطاعنة     بإلزام      قضى   م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٤  بجلسة   حكماً   المحكمة    أصدرت   

 من   اعتباراً      سنوياً   % ١٠  بواقع     والفوائد       ع . ر   ٢٠٨١/ ٠٣٣  مبلغ   ضده   للمطعون  

 لم و   ، طلبات    من   ذلك    عدا    ما   وبرفض     والمصاريف       السداد      تمام    وحتى    م ٢٠٠١/ ٨/ ١٨

 محكمة   لدى    االستئناف     بطريق    فيه   طعنت   فقد   الطاعنة     لدى    قبوالً    المذكور      لحكم ا   يلق 

 بقبول   م ٢٠٠٤/ ٦/ ١٤  بتاريخ     قضت   والتي     ـ  التجارية      الدائرة       ـ  بمسقط   االستئناف   

الستئناف    ييد     موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا تأ لحكم    و نف     ا لمستأ م       ا ا لز إ نفة     و لمستأ  ا

 بطريق    فيه   طعنت   فقد   الطاعنة     لدى    قبوالً    األخير     الحكم    يلق   لم   كما   ، بالمصاريف    

لنقض   لطعن    ا ثل     با لما لذي     ا ودعت      ا نة     صحيفته  أ ما لمحكمة    سر  أ لعليا    ا  بتاريخ     ا

 المحكمة    أمام     المقبول     المحامي     . . . . . . . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٧/ ١٧

 المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وأبرز      ذلك    له  يجيز   وكالة     سند  بموجب    العليا  

 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     به   نعت   واحد     سبب  على   الطعن    بنى   وقد    قانوناً   

 أخطأ    الحكم    إن    : لذلك    شرحاً   وقالت     االستدالل      في   والفساد      القانون      تطبيق   في   بالخطأ  

 في   الفصل    سبق  رغم    % ١٢  والفوائد       ع . ر   ٢٠٨١  بمبلغ   ضده   للمطعون    بقضائه  

 على   أسس   الحكم    أن    ماك   بالرفض     الجزائية      المحكمة    أمام     المدنية     الدعوى      موضوع  

 الحكم    به   قضى   ما   أن    عن   فضالً   بها   المحكوم     المديونية      إلثبات     دليالً    تصلح   ال   مستندات   

 المبلغ    كامل    تسلم   ضده   المطعون     ألن    يجوز    ال   بالفائدة      حكماً   يعتبر   فيه   المطعون   
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 االستئنافية     الدائرة       إلى    الدعوى      بإحالة     الحكم    طلب   إلى    الطاعنة     وانتهت     به   المطالب   

 وأتعاب     الدعوى      بمصاريف     ضده   المطعون     إلزام      مع   جديد    من   فيها   لتحكم   ارية  التج  

 يودع    لم   أنه    إال    للرد    الطعن    صحيفة  من   بصورة     ضده   المطعون     وأعلن     ، المحاماة    

 لدى   العام     االدعاء       وأودع       ، المحدد     القانوني      األجل     انقضى    أن    إلى    بدفاعه     مذكرة   

 مقبول   الطعن    أن    يرى    أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    حول    بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة  

 ٠مجهالً جاء الوحيد سببه أن بحسبان موضوعاً ومرفوض شكالً
 المحكمـــة

 اإلجراءات        قانون     من   ٢٤٢  المادة      في   المحدد    الميعاد في مرفوع الطعن إن حيث

 وكالة     سند  بموجب    العليا    المحكمة    أمام     مقبول    محام    صحيفته  ووقع     والتجارية       المدنية   

 حيث   من   مقبوالً    يكون    فإنه    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    وتم    ذلك    له  يجيز 

 .الشكل
 للطعن   الوحيد     بالسبب    جاء    ما   بمجمل   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 من   أن    الدعوى      في   الفصل    بسبق   بالدفع     المتعلق    شقة  في   عليه   ومردود       سديد   غير 

لمقرر    نه    ا لحجية    تتقرر    كي   أ لخصوم    يتحد   أن    له  قح   ال   حكم   على   ما   لحكم   ا  ا

 التي    الفائدة      أو    الخصم    طلبه   الذي     الحق    هو   الدعوى      وموضوع     والسبب     والموضوع    

 أن   يجب   الموضوع     في   اتحدتا     قد   الدعويان   كانت إذا ما ولمعرفة دعواه في إليها سعى

 أنكر    أو    حق   ثبت   فإذا     األول      الطلب    على   ومطابقته     األخيرة      الدعوى      في   الطلب    يتبين 

 الحصول    بغرض    الحق    نفس   فيها   وأثير     أخرى     دعوى     رفعت    ثم   ىاألول      الدعوى      في 

 اتحاد    هنالك    كان    األولى      الدعوى      في   عليها   الحصول     من   المدعي     يتمكن   لم   نتيجة   على 

 سبب  أما    فيها،    الفصل    لسبق   األخيرة      الدعوى      نظر   يمنع   الدعويين      موضوع    في 

 المعتبر    الفعل    هو   أخرى     وبعبارة      به   المدعى     الحق    منه   تولد    الذي     الفعل    فهو   الدعوى    

 في   عليه   الحصول     المراد      بالشيء     المطالبة     في   الحق    الكتساب     أساساً   القانون      في 

 الدعوى     في   للسبب   مشابهاً    الجديدة      الدعوى      في   السبب    يكون    أن    يكفي   وال    الدعوى    

 واحداً     السبب    يكون    أن    يجب   بل   السبب    في   وحدة     هنالك    أن    يقال    أن    يمكن   حتى   األولى    

 رغم    أنه    جلياً   يتضح   فإنه    الدعوى      واقعة     على   بيانه    سلف  ما   وبإنزال       الدعويين،       في 

 الحكم    من   يبين   حسبما   محققة   غير   الموضوع     وحدة     أن    إال    الخصوم     وحدة     توفر  

 المدنية     الدعوى      التبعية    بطريق    معها   نظرت    والتي     الجزائية      الدعوى      في   الصادر    
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 ما   ألولى   ا   المدنية     الدعوى      سبب  إن    ذلك    أيضاً    متخلفة   السبب    وحدة     أن    كما   السابقة   

 صرف،   دون     الطاعنة     له  حررته     شيك  إعادة      جّراء     ضرر   من   ضده   المطعون     أصاب  

 فإن   ذلك    كان    ولما    السداد      في   الطاعنة     وفشل    قرض    عقد   فهو   الماثلة     الدعوى      سبب  أما  

 سبب  من   الشق    هذا    رفض    ويتعين    أساس    بال   يكون    الدعوى      في   الفصل    بسبق   الدفع   

 .الطعن
 على   بنى   إذ    أخطأ    الحكم    أن    من   لوحيد  ا   الطعن    بسبب   جاء    ما   أما    إن    وحيث  

 هذه   قضاء    في   المقرر     من   بأن    عليه   فمردود      المديونية      إلثبات     دليالً    تصلح   ال   مستندات   

 طالقات  إ   من   هو   منها   الدليل     واستخالص     والمستندات       العقود     تفسير   أن    المحكمة  

 استخالصها   كان    ومتى    المقررة      االستنباط     بقواعد     التزمت     متى   الموضوع     محكمة 

 . باألوراق الثابت أصله ويجد سائغاً
 بمبلغ   الطاعنة     التزام      بثبوت    قضاءه     فيه   المطعون     الحكم    أسس   قد   كان    ولما   

 حساب   كشف   من   ثبت   وما    م ١٩٩٥/ ١٢/ ٢٨  المؤرخ      القرض     عقد   إلى    استناداً     المطالبة   

 من   وكان     درجة     أول     محكمة   ألسباب    الشأن     هذا    في   محيالً   ضده   المطعون     لدى    الطاعنة   

 حجة   تكون    التي    المنتظمة    التاجر     دفاتر     حكم   في   تعتبر   المصرفية     ستندات  الم    أن    المقرر   

 تقضي   حسبما   العكسي    بالدليل     الحجية    هذه    وتسقط    حوته    فيما   خصمه   ضد  لصاحبها  

لتجارة      قانون     من   ٣٦و ٣٤و ٣٣  المواد      بذلك    رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      ا

 تثبت   التي    ضده   ن المطعو    مستندات     حوته    ما   خالف    الطاعنة     تثبت   لم   ولما    م ٩٠/ ٥٥

 ضده  للمطعون    الحكم    ويصح    قائمة    تكون    الحجية    تلك   فإن    عكسي   بدليل    المديونية      صحة

 شائبة   عن   بمنأى    يكون    فيه   المطعون     الحكم    أن    بيانه    سلف  ما   كل   ومؤدى      بموجبها  

 .االستدالل في الفساد
 السبب    من   األخير     بالشق    جاء    بما   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي      إن    وحيث  

 رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      التجارة      قانون     من   ٨٠  المادة      بأن    عليه   فمردود      الوحيد   

 دين    أو    قرض    على   المدين     حصول    مقابل    عائد    اقتضاء     في   الحق    الدائن      تعطي   ٩٠/ ٥٥

 بها   له  قضى   إذ    الحكم    ويكون     قانوناً     مؤسسة   ضده   المطعون     مطالبة    تكون    عليه   تجاري   

 المطالبة     للدائن     تجيز   القانون      ذات     من   ٨١  المادة      أن    كما   عليه،    غبار    وال    سليماً

 كان   إذا     التجاري      الدين     أو    القرض     في   عليه   المتفق    العائد  إلى يضاف تكميلي بتعويض
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 بالفائدة     الحكم    يجوز    ال   بأنه    القول     يكون    عليه   العائد     هذا    يجاوز     ضرر   الدائن      أصاب   قد

 .سديد غير قوالً المتأخرة الفائدة على المستحقة
 موضوعاً    رفضه    يتعين   فإنه    قانوني     أساس    على   يقوم    ال   تهبرم    الطعن    إن    وحيث  

 قانون    من   ٢٦١  المادة      إلى    استناداً     الكفالة     مصادرة      مع   بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام     

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا إ عنة     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م١/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و     البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن ةخليف/القاضي فضيلة برئاسة

ة     الفضيلة   لقضا  ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن    : ا
 .علي القرشي إدريس ـ النور حسن مصطفى

 م٦٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٨ رقم قرار
)٥٦( 

  )شروط ـ أركان ( دين حوالة
 العقد    أركان      نفس   هي   هاوأركان       ) ASSIGNMENT-CESSION(   الدين     ةحوال    -

 وال   عليه   المحال     قبل   من   الرضا    يصدر    أن    بد   وال    والسبب     والمحل     التراضي     وهي  

 الحوالة      وتنعقد    الدائن      قبلها   إذا     إال    غيره    أو    المدين     حق   في   نافذة     الحوالة      تكون  

 يحول   أن    األصلي    الدائن      رضي   فإذا     ) األصلي    الدائن    (   له  والمحال      المحيل    برضا 

 انعقدت    فقد   اآلخر     الشخص    هذا    وقبل    آخر    شخص  إلى    مدينه    ذمة    في   الذي     حقه 

 يحدث   أن    ويمكن    له  الً امح   الجديد     والدائن       محاالً    األصلي    الدائن      وصار    الحوالة    

 .المدين رضا دون ذلك
 الوقائـــــع

 ضدها   المطعون     أن    فيه   المطعون     الحكم    من   يظهر   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 مواجهة     في   االبتدائية       مسقط   محكمة   أمام     م ٢٠٠٢/ ٢٨٩  رقم    الدعوى      أقامت     األولى    

 بواقع     وفائدة      عمانياً    رياالً     ) ١٠٥٥٩(   مبلغ   لها   يؤدي     بأن    بإلزامه      فيها   تطالب    الطاعن   

 نالطاع     زودت      أنها    على   تأسيساً   السداد      تمام    وحتى    م ٢٠٠٠/ ١/ ١  تاريخ     من   % ١٢
 ثالث   على   السداد      يتم   أن    على   عمانياً    رياالً     ٩٨٣٧  بقيمة   ميكانيكية    ومعدات      بأدوات     

 بعد   النسبة    بنفس   الثانية     البضاعة،      استالم    عند   القيمة    من   % ٢٥  بنسبة   األولى      دفعات   

 بعد   سدادها     يتم   القيمة    من   % ٥٠  بنسبة   األخيرة      أما    البضاعة،      استالم    من   يوماً    ثالثين  

 وقامت     به   التزم     مما   الوفاء      في   فشل   الطاعن     أن    إال    التسليم    تاريخ     من   يوماً    تسعين 

 الفوائد      مع   رياالً     ) ١٠٥٥٩(   وقدره      الدين     أصل   لسداد     استعداد     على   بأنه    ورد     بمخاطبته  

 وبصحيفة    الدعوى      هذه    لرفع    دعاها     الذي     األمر     م،  ٢٠٠٠/ ١/ ١  تاريخ     من   % ١٢  بواقع   

 بما . . . . . . . . المصفى    مع   معلنة   الدائنة      ضدها   المطعون     بإدخال      الطاعن     قام    قانوناً     معلنة 
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 أول    محكمة   قضت   م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٧  وبتاريخ      مواجهته،      في   به   يحكم   أن    عسى 

  ـ:درجة
 .موضوعاً ورفضه شكالً الثانية ضدها المطعون تدخل بقبول :أوالً
 رياالً    ) ١٠٩٢٠(   مبلغ   األولى      ضدها   للمطعون    يؤدي     بأن    الطاعن     بإلزام      : ثانياً  

 .السداد تمام حتى م١/١/٢٠٠٠ من %١٢ بنسبة فائدة مع
 مسقط   استئناف    محكمة   قضت   الطاعن     بواسطة    الحكم    هذا    وباستئناف     هذا،   

 المستأنف     الحكم    بتعديل    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٤/ ٥/ ١٠  بتاريخ   

 ملف   ، ذلك    عن   زاد     فيما   الحكم    وتأييد     % ١٠  إلى    بها   المحكوم     الفائدة      بنسبة   بالنـزول    
 المحكمة    سر  بأمانة     المحكمة    هذه    أمام     بالنقض    فيه   فطعن   الحكم    بهذا    الطاعن     يرض  

 المحامي     الطيب    ناصر   من   موقعة    الطعن    بأسباب    مذكرة     أودعت      التاريخ      وبذات      العليا  

 ،المقررة      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     الطاعن     عن   وكيالً    بصفته   المحكمة   هذه لدى
 ضدها   المطعون     يهاعل   عقبت   ثم   الطعن    بصحيفة   ضدهما   المطعون     إعالن     تم   وقد  

 عليها   الطاعن     عقب   ثم   الطعن،     برفض    الحكم    المحكمة    من   فيها   طلبت   بمذكرة     األولى    

 ضدها   المطعون     عقبت   ثم   الطعن،     بصحيفة   الواردة    الطلبات كل على فيها صمم بمذكرة

 م٢٠٠٤/ ٦/ ٢٣  وبتاريخ      الطعن،     برفض    الحكم    المحكمة    من   فيها   طلبت   بمذكرة   
 الطعن    حول    برأيه     مذكرة     العام     اإلدعاء       قدم  و   ، الحكم    يذتنف   لوقف    طلباً   المحكمة    رفضت  

 .برفضه الموضوع وفي شكالً الطعن بقبول فيها خلص
  المحكمة

 .شكالً مقبول فإنه الشكلية شروطه كافة استوفى الطعن إن حيث
 المطعون    الحكم    على   الطاعن     فيها   نعى   أسباب    ثالثة    على   يقوم    الطعن    إن    وحيث  

 وبين    بينه   الموقع     العقد    في   ورد     بما   أخذه     لعدم    للقانون     مخالفته    األول      بالسبب    فيه 

 خالل   التزامات       أي    عن   الطاعن     مسئولية    عدم    فيه   والثابت      الثانية،      ضدها   المطعون   

 شريعة   العقد    هذا    أن    على   استناداً     م ٢٠٠٣/ ٨/ ٦  وحتى    م ١٩٩٨/ ٨/ ٧  من   المدة   

 .المتعاقـدين
 لها   عالقة    ال   انية الث    ضدها   فالمطعون     سديد   غير   السبب    بهذا    الطعن    إن    وحيث  

 الطاعن     وأن     ميكانيكية    معدات     األول      من   األخيرة      تشترِ   ولم    األولى      ضدها   بالمطعون   

 وأنها     كما   منه،    عليها   موقعاً    وعنوانه      اسمه   تحمل   أوراق       على   دّون     وقد    المشتري     هو 
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 العقد    كان    ولما    مسئوليته،     من   يتنصل   أن    هكذا  والحال يستقيم ال ثم ومن بخاتمه مختومة

 في   إال    ثالث    شخص  إلى    يتعداهما     وال    ) المتعاقدين      شريعة   العقد  (   فقط   متعاقدين  ال    يلزم  

 )PRIVITY OFCONTRACT(   العقـد    بنسبة   يسمى   المبدأ     هذا    فإن    عليها   ينص   حاالت   
 المتعاقدين      بين   العقد    كان    وطالما     الموضوع     حيث   ومن    األشخاص     حيث   من   تكون   وهي

 .عليهما مؤكدة الملزمة قوته فإن صحيحاً
 محاولة     فإن    المعدات      قيمة   من   به   التزم     بما   بالوفاء      الملزم     هو   الطاعن     إن    يثوح  

 مبدأ   على   ترتكز    محاولة     فهي   ) الثانية     ضدها   المطعون   (   ثالث    شخص  إلى    الدين     تحويل  

 التراضي     وهي    العقد    أركان      نفس   هي   الحوالة     وأركان ) ASSIGNMEN( الدين ةحوال

 نافذة    الحوالة      تكون    وال    عليه   لمحال  ا   قبل   من   الرضا    يصدر    أن    بد   وال    والسبب     والمحل   

 له  والمحال      المحيل    برضا   الحوالة      وتنعقد    الدائن      قبلها   إذا     إال    غيره    أو    المدين     حق   في 

 أن   ) األولى      ضدها   المطعون   (   البائع     وهو    األصلي    الدائن      رضي   فإذا     ) األصلي    الدائن    ( 

 راآلخ     الشخص    هذا    وقبل    آخر    شخص  إلى    ) الطاعن   (   مدينه    ذمة    في   الذي     حقه   يحول  
 والدائن       محاالً    األصلي    الدائن      وصار    الحوالة      انعقدت     فقد   ) الثانية     ضدها   المطعون   ( 

 .المدين رضا دون ذلك يحدث أن ويمكن له محالً الجديد
 االلتزام      فإن    البائع     برضا   المشتري     قبل   من   الدين     هذا    حوالة     يثبت   لم   إنه    وحيث  

 ال  فإنه    . . . . . . . . . مصفىال    إقرار      أما    المشتراة،       البضاعة     ثمن   يوفي    بأن    المشتري     على 
 إلى    يشير   ال   ) ٦(   المستند    إن    حيث   الثانية     ضدها   للمطعون    الطاعن     من   الدين     يحول  

 .الدائن برضا تتم الحوالة وأن أطرافه يلزم العقد وأن حوالة
 في   والفساد      التسبيب    في   القصور     في   المتمثل    الثاني     بالسبب    النعي    إن    وحيث  

 األدلة      وزن     في   والخطأ     السليم    لتحصيل ا   النـزاع      وقائع     تحصيل   وعدم     االستدالل    

 للقاضي   أن    إذ    سديد   غير   نعي   فإنه    للقانون     مخالفة    يشكل   مما   السليم    الوزن      والبينات    

 المستندات     فحص   وله   الواقع      وفهم    الدعوى      وقائع     تحصيل   في   كاملة    سلطة  المختص  

 ما   كل   على   بالرد     يلزم    وال    ذلك    عدا    ما   ورفض     نفسه   له  تطمئن   ما   وترجيح     واألدلة     

 إليها    توصل   التي    الحقيقة    بإظهار     ملزم    وهو    وسندات   ودفوع حجج من األطراف ثارهأ

 .ه لحمل   تكفي   األوراق        في   الثابت     أصلها   لها   سائغة   أسباب    على   مستنداً    يقضي   وأن   
 عليها   وطبقت    للوقائع     واستمعت    النـزاع      عناصر   كل   إلى    المحكمة    تعرضت   وقد  

 القيمة    هذه    وأن     المعدات      قيمة   اضده   للمطعون    الطاعن     يؤدي     بأن    حكمت   ثم   القانون    
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 العقد    في   طرفاً    تكن   لم   التي    الثانية     ضدها   المطعون     مسئولية    وليست    الطاعن     مسئولية  

 أو   األسباب     في   قصور    هنالك    يكن   ولم    صحيحة  قانونية     حوالة     الدين     إليها    يخول    ولم  

المحكمة به استدلت فيما فساد. 
 األحكام     أن    ذلك    أيضاً    سديد   غير   الطعن    أسباب    من   األخير     السبب    إن    وحيث  

 ومتأخرات      عمالية    بمستحقات    الطاعن     إليها    أشار    التي    العمالية     الدعوى      في   الصادرة     

 الثانية     ضدها   والمطعون      الطاعن     بين   المبرمة     تفاقية  ال ا   من   ٤/ ٤  الفقرة     حسب   رواتب    

 ولم    فيها   طرفاً    ليست   أنها    إذ    األولى      ضدها   المطعون     تلزم    ال   بأنها    قررنا     أن    سبق  والتي   

 .الثانية ضدها للمطعون الدين حوالة على فقتوا
 به   مستدالً    القانون      مع   ومتفقاً    صحيحاً  جاء    االستئناف     محكمة   حكم   إن    وحيث  

 وحصلها    الوقائع      ناقش    وقد    االستدالل      في   فساد    أو    قصور    فيه   ليس   صحيحاً  استدالالً   

لبينات     ووزن      سائغاً   تحصيالً   من   المقدم     الطعن    رفض    يستوجب    مما   سليماً  وزناً     ا

 قانون    من   ٢٦١  المادة      بموجب    الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      وإلزامه       الطاعن   

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
 باألسبا فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا ا لز إ عن     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م١/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     خليفة   بن   سعيد  بن   خليفة / قاضيال    فضيلة   برئاسة  

 ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن      : القضاة     الفضيلة  
 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ علي القرشي إدريس

 م٧٧/٢٠٠٤و م٧٦/٢٠٠٤ يرقم ينالطعن في ٧٩ رقم قرار
)٥٧( 

 ـ) منازعة (تنفيذ ـ  )صحة ( إعالن  ـ ) صحة ـ خصومة ـ االسم في خطأ ( حكم
  )تعدد ـ صحيفة (استئناف

 شخصية  حقيقة   في   التشكيك    شأنه   من   ليس   وصفاتهم    الخصوم     أسماء    في   الخطأ   -

 خطأ   أو    نقصاً   يعتبر   ال   فإنه    الدعوى      في   المرددة       بالخصومة     واتصاله      الخصم  

 .البطالن عليه يترتب جسيماً
 من   الغرض     لتحقق   يكفي   هذا    فإن    عنهم   محامياً    وعين    بالدعوى      الخصم    علم   إذا     -

 .اإلعالن
 األول     المقام     في   تهدف    المحجوز     المال     عن   الحجز    لرفع    التنفيذ    منازعة     دعوى    -

 ملكيته   لمدعي    ملك   هو   وإنما     عليه   للمحجوز    ملكاً   ليس   المال     هذا    أن    إثبات     إلى  

لنعي    فإن    ثم   ومن   ا    ا لوجه     بهذ اً     ا د لى    استنا د       دعوى     إ ا  بشروطها     االسترد

 لعدم   عنه   النظر    نصرف    ثم   ومن    سديداً    يكن   لم   القوانين      تلك   في   ليهاع   المنصوص   

مه   لنصوص     صحيح  على   قيا لتي    ا ت      تحكم   ا عا ز لتنفيذ    منا عية     ا لموضو  ا

 .العماني والتجارية المدنية اإلجراءات قانون في عليها المنصوص
 من   أكثر    من   واحدة      بصحيفة   االستئناف     يرفع    أن    من   قانوناً     يمنع   ما   هنالك    ليس  -

 السبب    أتحد    طالما    األدنى      المحاكم     أحكام     تعددت     وإن     حتى   المتقاضين    من   واحد   

 سواء   الحكم    استئناف    فإن    ثم   ومن    أسبابه    مع   الحكم    باتساق     فالعبرة     والحكم،    

 إلى    يؤدي     ال   منهم   لكل   مستقلة   بصحيفة   أو    المستأنفين     كل   عن   واحدة      بصحيفة 

 ورفعت     واحد     وضوع م   في   كان    المستأنف     االبتدائي       الحكم    أن    إذ    الصحيفة    بطالن  

 طالما    اإلجراءات         سير  حسن   من   يعد   ما   بينهم   الجمع    في   ولعله     واحدة      دعوى     عنه 

 .بينهما الرابط وجد
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 الوقائـــــع

لمحكمة    كانت    رقم    الطعن    إلى    م ٢٠٠٤/ ٧٧  رقم    الطعن    ضم  قررت     قد   ا

 .واحد حكم فيهما وليصدر لالرتباط م٧٦/٢٠٠٤
  ـ:من كل دمتق م٢٧/٩/٢٠٠٠ مؤرخة واحدة صحيفة بمقتضى
 ).األول الطعن في أولى ضدها مطعون( .................. .١
 ).األول الطعن في ثانية ضدها مطعون( .................. .٢
 .)الثاني الطعن في أولى ضدها مطعون( .................. .٣
 .)الثاني الطعن في ثانية ضدها مطعون( .................. .٤
 م٢٠٠٠/ ٢/ ٢٨٧  رقم    التنفيذ    في   والثانية      ولى  األ    مستشكلين، ك   جميعاً   تقدموا   

 بمقتضاها    طالبوا     م ٢٠٠٠/ ٥/ ٢٨٧  و   م ٢٨٧/١/٢٠٠٠ رقم التنفيذ في والرابعة والثالثة

  ـ:لذلك بياناً وقالوا تخصهم والفضة الذهب من كمية في وملكيتهم حقهم بتقرير
 م٩٨/ ١/ ١٥  بتاريخ     . . . . . . . . . . األول      الطعن    في   األولى      ضدها   المطعون     قامت    : أوالً   

كة      . . . . . . . . . . . . . . بتسليم  لمملو ث      ا ر ن      لمو لمطعو هم   ا  ضد

 )١٤,٥٨٠( وزنها     يبلغ )٢٤( عيار ذهبية سبائك ...................الثوالث
 . . . . . . . . . . . . . .الطاعنة     أن    إال    عماني    ريال     ) ٥٠,٠٠٠(   مبلغ   يعادل     بما   جراماً   

 الحجز    وأوقعت      تنفيذه    في   وشرعت    . . . . . . . . . . . . . . ضد  حكماً   استصدرت   

 تم   قد   كان    والذي      لها   المملوك     الذهب     على   الحجز    فتم   محالته    على   تنفيذي ال  

 .م١٧٩/٢٠٠٠ رقم التنفيذ ذمة على حجزه
 فائق    مجوهرات      بتسليم   . . . . . . . . . . األول      الطعن    في   الثانية     ضدها   المطعون     قامت    : ثانياً  

 مصنعاً   ذهباً    . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثوالث      ضدهم   المطعون     لمورث     المملوكة   

 قيمته   تبلغ   ) ٢٢(   عيار    جراماً     ) ١١٦٦٣,٣٠٠(   يزن    م ٢٠٠٠/ ٩/ ١٩  بتاريخ   

 إال   عليها   متفق   فائدة     مقابل    وبيعه    بعرضه   لتقوم    عمانياً    رياالً     ) ٤٤,٣٧٣,٢٠٠( 

 في   وشرعت    فائق    مجوهرات      ضد  حكماً   استصدرت     . . . . . . . . . . . . . . الطاعنة     أن  

ه   وقعت      تنفيذ لحجز    وأ لحجز    فتم   محالته    على   ا لذهب     على   ا لمملوك     ا  لها   ا

 .م١٧٩/٢٠٠٠ رقم التنفيذ ذمة على لمحجوزوا
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 مجوهرات     بتسليم   . . . . . . . . . . . . الثاني     الطعن    في   األولى      ضدها   المطعون     قامت    : ثالثاً  

 مشغول   غير   ذهباً    . . . . . . . . . . . . . الثوالث      ضدهم   المطعون     لمورث     المملوكة     فائق  

 قيمتها   تبلغ   فضه   كيلو   ) ٤٣٥(   و   كجم   ) ٤٢٤٥٣,٣٢٠(   يزن    مختلفة   تواريخ      في 

 متفق   فائدة     نظير   وعرضه    بتصنيعه   لتقوم    إماراتياً       درهماً     )١,٦٤٩,١٤٥(

كة (  الطاعنة أن إال عليها م     شر لقر ق     ا د رت     ) للفنا  ضد  حكماً   استصد

 الحجز    فتم   محالته    على   الحجز    وأوقعت      تنفيذه    في   وشرعت    فائق    مجوهرات    

لتنفيذ    ذمة    على   والمحجوزين       لها   المملوكين     والفضة الذهب على  رقم    ا

 .م١٨٣/٢٠٠٠
 . . . . . . . . . . . . .بتسليم   . . . . . . . . . . . . الثاني     الطعن    في   الثانية    ضدها المطعون قامت :رابعاً

كة    لمملو رث     ا ن     لمو لمطعو هم   ا لث      ضد ا لثو هباً    ا ل    غير   ذ  يزن   مشغو

نياً   رياالً )٢٧,٤٤٠( قيمته تبلغ جراماً )٨٢٨١,٤٤٠(  وعرضه    بتصنيعه   عما

 فائق    محالت    على   ذيالتنفي الحجز أوقعت الطاعنة أن إال وفائدة نسبة مقابل

 على   والمحجوز      لها   المملوك     الذهب     على   الحجز    وأوقعت      تنفيذه    في   وشرعت  

 .م١٧٩/٢٠٠٠ رقم التنفيذ ذمة
 االعتراضات،       لبحث   المأمورية       أعادت      ثم   الدعوى      في   خبيراً    المحكمة    ندبت  

 االستئناف    محكمة   إلى    لجأوا     ثم   ومن    جميعاً   دعاواهم       برفض    قضت   تقريره     إيداع      وبعد  

 رقم    الطعن    في   والثاني      األول      ضدهما   المطعون     من   المقدم     اإلشكال     في   ضتق   حيث 

 لمجوهرات     على   الحجز    برفع    جديد    من والقضاء المستأنف الحكم بإلغاء )م٧٦/٢٠٠٤(

 وقيمتها    الذهب     من   جراماً     ) ١٤,٥٨٠(   وإعادة       فائق    مجوهرات      يد   تحت   المحجوزة    

 جراماً     ) ١١٦٦٣,٣٠٠(   و   . . . . . . . . . . . األولى      ضدها   للمطعون    عماني    ريال     ألف    ) ٥٠( 

لذهب     من  ٤٤٣٧٣(   قيمته   ) ٢٢(   عيار    ا الً     ) ٢٠٠, نياً    ريا  ضدها   للمطعون    عما

نية    لثا  بتاريخ     م ٢٠٠٤/ ٧٧  رقم    االستئناف     بمقتضى   وذلك     . . . . . . . . . . . . . . . ا

 األول     ضدهما   المطعون     من   المقدم     الثاني     اإلشكال     في   قضت   كما   م ٢٠٠٤/ ٥/ ٣١

 الحجز    برفع    جديد    من   والقضاء      المستأنف     حكمال    بإلغاء     م ٢٠٠٤/ ٧٧  الطعن    في   والثانية    

 جراماً     ) ٤٢٧٧٩,٠٦٧(   وإعادة       فائق    مجوهرات      يد   تحت   المحجوزة      المجوهرات       عن 

 الفضة    من   جراماً   ) ٤٦٨,٠٩٢(   و   عمانياً    رياالً   ) ١٤٤٨٦٧,٠٠٣(   وقيمتها    الذهب     من 

 . . . . . . . . . . .و   . . . . . . . . . . . األولى      للمستأنفة    عمانياً    رياالً     ) ٢٨,٠٨٥,٥٢٠(   وقيمتها  
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 وإلزام      . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثانية     للمستأنفة    قيراط     ) ٢٤(   عيار    من   الذهب     من   جراماً   

 .مناصفة التقاضي درجتي عن بالمصاريف ضدهما المستأنف
 االستئناف    محكمة   من   الصادرين       بالحكمين    الطعنين    في   الطاعنة     ترتض    لم 

 .الماثلين بالطعنين فيهما فطعنت
 ــةالمحكمـــ

 القانونية،      الشكلية    أوضاعهما     كافة    الستيفائهما    شكالً    ينمقبول    الطعنين    أن    حيث 

 ببطالن   األول      قانونين     دفعين    الطعنين    في   الثوالث      ضدهم   المطعون     دفاع     تضمن   وقد  

 توفر    لعدم    والثاني      بالورثة،       بوصفهم   واالكتفاء       أسمائهم    بيان    لعدم    الطعنين    صحيفتي

 .فيه ينازعون وال ملكيته عونيد وال به المدعى المال يملكون ال أنهم إذ فيهم الصفة
 أسبابهما    في   موحدتين     الطعنين    في   مذكرتين       أودع      العام     االدعاء         إن    وحيث  

 ضدهم   المطعون     من   المقدمين     بالدفعين     جاء    ما   سداد    عدم    إلى    فيهما   ذهب    ونتيجتيهما  

 ورفضهما     شكالً  الطعنين    قبول    إلى    رأيه     محصلة   في   ذهب    كما   الطعنين،     في   الثوالث    

 .موضوعاً
 فإن   الطعنين    في   الثوالث      ضدهم   المطعون     من   المبديين     نالدفاعي      عن   إنه    ثحي و 

 المادة     بأحكام     لتزامهما   ا   لعدم    الطعنين    صحيفتي  ببطالن    القول     على   يقوم    األول      الدفع   

 في   معينة   بيانات     توفر    توجب    والتي     والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٤٣( 

 .منهم كل وموطن وصفاتهم لقابهموأ وقبائلهم الخصوم أسماء منها الصحيفة
 ذلك    المشرع     تدارك      فقد   اإلجراءات         في   بالبطالن     األخذ     ولخطورة      نه إ   وحيث  

 دون    إبدائه      في   الحق    سقوط   أو    الباطل     اإلجراء       تصحيح   معها   أمكن    الحقة    أحكام     بعدة  

 )٢١(   المادة      لنص   وفقاً    وإنه     البطالن،      وجود     مع   الغاية     تحققت   إذا     تطبيقه   عن   االمتناع    
 إذا    عليه   النص    رغم    بالبطالن     يحكم   ال   " . . .   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         نون  قا   من 

 يحكم   ال   أنه    النص    هذا    مفاد    وأن     " ضرر   عليه   يترتب    ولم    اإلجراء       من   الغاية     تحقق   ثبت 

 من   الهدف     كان    إذا     وأنه     ضرر   وقوع     دون     منه   الغرض     اإلجراء       حقق   إذا     بالبطالن   

 علمهم   تحقق   فقد   لها   والتصدي      الدعوى      هذه ب   العلم    هو   حدة    على   كل   المذكورين       إعالن   

 توقيع    سبق  وقد    خاصة   شيء   في   مصالحهم    تتأثر    لم   وبالتالي      محاميهم    لها   وتصدى     بها 

 ال  وإنه     بعلمهم   مورثهم     بمحالت    الموجودة       والفضة     الذهب     من   كمية   على   تنفيذياً    الحجز  
 النقض    قضاء    في   المستقر    وأن     كما   والفضة،      الذهب     هذا    يؤول     لمن   هذا    بعد   يضيرهم  
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 التشكيك    شأنه   من   ليس   وصفاتهم    الخصوم     أسماء    في   الخطأ    أو    النقص    كان    متى   أنه  

 يعتبر   ال   فإنه    الدعوى      في   المرددة       بالخصومة     واتصاله      الخصم    شخصية  حقيقة   في 

 وعينوا    بالدعوى      المذكورون        علم   وإذ     البطالن،      عليه   يترتب    مما   جسيماً   خطأ   أو  نقصاً

 .اإلعالن من الغرض لتحقق يكفي هذا فإن عنهم محامياً
 في   الثوالث      ضدهم   المطعون     لدى    الصفة    توفر    بعدم    الخاص     الدفع   عن إنه وحيث

 أيضاً    سديد   غير   فهو   عليه   المتنازع      للمال    ملكيتهم   يدعوا     لم   أنهم    على   تأسيساً   الطعنين  

 من   كل   في   والثاني      األول      ضدهم   المطعون     أقامها     والتي     التنفيذ    منازعة     دعوى     أن    ذلك  

 محل   المنقول     للمال    ملكيتهم   تقرير    إلى    تهدف    حجز   إبطال     بدعوى     ميتس  وإن     الطعنين  

 هم   التنفيذ    منازعة     دعوى     في   الخصوم     فإن    ولذلك     عليه   الموقع     الحجز    وإللغاء      النزاع    

 الحجز    في   المتدخلين     الحاجزين      ثم   الدعوى      هذه    في   الخصم    باعتباره      الحاجز     الدائن    

 الحجز    على   سابق   تاريخ     في   ضده   المنفذ    المدين     على   صادر    نهائي    حكم   بيدهم    الذين   

 المحجوز    المدين     ثم   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٣٦٢(   المادة      لنص   وفقاً  

 .الملكية تقرير طلب في الخصم باعتباره عليه
 ضدهم   المطعون     ردود      توحدت     وكذا     الطعنين    في   األسباب     توحدت       إنه    وحيث  

 معاً   فيهما   للفصل   م ٢٠٠٤/ ٧٦  رقم    الطعن    إلى    م ٢٠٠٤/ ٧٧  رقم    الطعن    ضم  تم   وقد  

 .لالرتباط
 على   منها   األول      في   الطاعنة     تنعى   ثالثة    أسباب    على   يقومان     الطعنين    إن    وحيث  

 عدم   عليهما   يتعين   كان    بأنه    م ٢٠٠٤/ ٨٤  و   م ٢٠٠٤/ ٧٧  رقم    فيهما   المطعون     الحكمين  

 واكتفيا     بأسمائهم    الطعنين    في   الثالث     ضدهم   المطعون     اختصام     لعدم    الطعنين    قبول  

 .ورثة بصفتهم إليهم رةباإلشا
 أمام    الدفع     بهذا    الطاعنة     تتمسك   لم   إذ    سديد   غير   السبب    بهذا    النعي    ن إ   وحيث  

 .العليا المحكمة أمام مرة ألول إثارته يجوز ال ثم ومن الموضوع محكمة
 فيهما   المطعون     الحكمين    ببطالن    القول     على   يقوم    الثاني     بالسبب    النعي    أن    وحيث  

 القاعدة     بأن    تقول    الوجه     هذا    وفي    للتحقيق  الدعوى حويلت رفض األول :ثالثة وجوه من

 وجه    على   إليها    ويطلب    الموضوع     محكمة   لدى    به   يدلى    دفاع     أو    طلب   كل   أن    العامة   

 الدعوى     في   الرأي      وجه    به   يتغير   أن    يجوز    مما   فيه   الفصل    ويكون     فيه   تفصل   أن    جازم   



  

 - ٢٩٥ -

 على   يتوجب    يقهتحق   المحكمة    من   المطلوب     أو    له  المثبت    بالدليل     مقترناً    يكون    وأن   

 .األسباب من لخلوه باطالً حكمها كان وإال خاصة بأسباب عليه ترد أن المحكمة
 أمام    يطرح    طلب   كل   ليس   أنه    ذلك    سديد،    غير   الوجه     بهذا    النعي    إن    وحيث  

 األصيل    الحق    صاحبة   هي   المحكمة    أن    هو   األصل    أن    إذ    لقبولها    محالً   يكون    المحكمة  

 أمامها     يستوي    فإنه    تجد   لم   فإذا     لذلك    مقتضى   وجدت     إذا     للتحقيق   الدعوى      إحالة     في 

 المقدم    اإلحالة      طلب   عن   تسكت   أن    أو    نفسها   تلقاء    من   عنه   نظرها    تصرف    أن    هذا    بعد 

 من   هو   وإنما     للخصوم    حقاً   ليس   للتحقيق   اإلحالة      فطلب   ، الدعوى      أطراف      أحد    من 

 أوراق      في   وجدت     متى   إليه    االستجابة     عدم    الموضوع     محكمة   تملك   التي    الرخص   

 .الرفض سبب ببيان ملزمة تكون أن دون عقيدتها لتكوين يكفي ما ومستنداتها عوىالد
 أن "   مؤداه      بدفاع     تمسكت   بأنها    تقول    الطاعنة     أن    الثاني     الوجه     حاصل   ن إ   وحيث  

 الذهب     لتصنيع   ورش     أو    مصانع    له  ليس   الطعنين    في   الثالث     ضدهم   المطعون     مورث   

 ثاني    محكمة   فإن    ذلك    ورغم     النشاط     هذا ب   القيام     له  سبق  أنه    الدعوى      أوراق       من   يثبت   ولم  

 تسليم   تم   بموجبها    التي    الفواتير      بأن  (   القول     على   فيهما   المطعون     حكميها   بنت   درجة   

 ستالما   سندات    هي   وإنما     شرط   على   معلقة   أو    آجلة    بيع   فواتير     ليست   والفضة     الذهب   

 تعامل    وهو    األرباح       في   عمولة    مقابل    للغير   وبيعها    لتصنيعها   وفضة    ذهب    سبائك 

 الخبير    بتقرير    جاء    ما   خالف    قد   الحكم    يكون    وبذلك     "   الذهب     سوق   في   عليه   عارف  مت 

 .بيع فواتير الفواتير هذه أن أكد والذي
 في   المنتدب     الخبير    أورده       ما   أن    ذلك    سديد،    غير   الوجه     بهذا    النعي    ن إ   وحيث  

 مورث  (   . . . . . . . . . . محالت    صاحب   بين   التعامل     طبيعة   إلى    صراحة    يشير   الدعوى    

 ذكر    وقد    الطعنين    في   والثانية      األولى      ضدهم   والمطعون      ) الثوالث      مضده   المطعون   

 دفتر    وخاصة    المذكورين       مورث     دفاتر     على   ذلك    في   استند   أنه    تقريره     في   الخبير  

 بأنها    بها   دّون     قد   والفضة     الذهب     استالم    إيصاالت      تكون    أن    هذا    بعد   يستقيم   فال   ستاذ األ  

 .ال أم للتصنيع وليس ذهب لشراء سندات
لوجه     اصلح   ن إ   وحيث   لث     ا لثا ن    ا لحكمين    أ لمطعون     ا غفال    قد   فيهما   ا  أ

 ويتعين    بالقصور     مشوبين    يجعلهما   مما   عليها   يردا     ولم    الخبير    تقرير    على   اعتراضاتها    

 .رفضهما
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لنعي    إن    وحيث   ا    ا لوجه     بهذ ء    مقرر    هو   لما   سديد   غير   ا  لمحكمة   بأن    قضا

 الحق    وجه    أنه    رأت     ما و   ويتفق    يقنعها   ما   فيه   رأت     متى   الخبير    بتقرير    األخذ     الموضوع   

 في   تجد   لم   أنها    يفيد   ما   أسبابه    على   محموالً    بالتقرير     أخذها     في   وأن     الدعوى      في 

 إلزام     دونما     التقرير     تضمنه   مما   بأكثر    عليه   الرد     يستحق   ما   إليه    الموجهة     المطاعن   

 فيما   موضوعياً    جدالً    النعي    هذا    معه   يكون    مما   استقالل    على   المطاعن     تلك   بتعقب   عليها 

 أمام    إثارته      يجوز    ال   بما   به   اقتنعت    الذي     الدليل     تقدير    سلطة  من   الموضوع     لمحكمة 

 .النقض محكمة
 أسباب   من   الثالث     بالسبب    فيهما   المطعون     الحكمين    على   تنعي   الطاعنة     إن   وحيث

 .أوجه ثالثة من الطعن
 الدعوى     إجراءات        ببطالن    تمسكت   الطاعنة     أن    األول      الوجه     حاصل   إن    وحيث  

 دعوى    بأن    تقول    ذلك    بيان    وفي    الحجز    إجراءات        بطالن    بطلب   الحق    طلب   اقتران      لعدم  

 في   الغير    من   شخص  يرفعها    التنفيذ    في   موضوعية    منازعة     دعوى     هي   االسترداد     

 المحجوزة     المنقوالت      على   حقه   بثبوت    الحكم    طالباً    عليه   والمحجوز      الحاجز     مواجهة   

 الفرض    لتحقيق   يةطبيع   نتيجة   هو   الثاني     الفرض     كان    فإذا     عليهما   الموقع     الحجز    وإلغاء    

 تقرير    يتصور    فال   ولذلك     اآلخر     دون     فقط   أحدهما     على   االقتصار      يتصور    ال   فإنه    األول    

 الحكمان    يقض   لم   وإذ     الملكية،     تقرير    دون     الحجز    بطالن    أو    الحجز    بطالن    دون     الملكية  

 .نقضه يوجب بما القانون خالفا قد يكن بذلك فيهما المطعون
 المدنية     اإلجراءات         قانون     أن    ذلك    دسدي   غير   الوجه     بهذا    النعي    ن إ   وحيث  

 خاصة   أحكاماً     لها   يفرد    ولم    ) االسترداد       بدعوى  ( يسمى ما يعرف ال العماني والتجارية

لقوانين      لبعض   بالنسبة    الحال     هو   كما   بها   فيها   المشرع     اختصها    والتي     األخرى      ا

 المشرع    واكتفى     وخالفه،      وأطرافها       رفعها    طريقة    وتنظم    الدعوى      هذه    تحكم   بنصوص  

لع   ني ا د       ما ا فر م     بإ حكا ت       يسمى   بما   خاصة   أ عا ز لتنفيذ    بمنا اد     في   ا لمو  ا

 موضوعية    وأخرى      وقتيه    منازعات      إلى    قسمها   حيث  )٣٦٣و٣٦٢و٣٣٩و٣٣٨و٣٣٥(

 يطرح   أن    في   عليه   واجب     أي    هنالك    فليس   ولذلك     فيها،    بالفصل    التنفيذ    قاضي   وخص  

 وبالتالي      ، القوانين      تلك   في   جاءت     كما   االسترداد       دعوى     رفض    أو    قبول    شروط    أمامه   

 في   الحق    مدعي    يثبت   أن    يكفي   العماني     والتجارية       المدنية     اإلجراءات         لقانون     وفقاً    فإنه  

 أن   ذلك    فيه،    بأحقيته    التنفيذ    قاضي   ليحكم   ملكه   أنه    تنفيذياً    عليه   المحجوز     المنقول     المال   
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 إلى    األول      المقام     في   تهدف    المحجوز     المال     عن   الحجز    لرفع    التنفيذ    منازعة     دعوى   

 ثم   ومن    ملكيته   لمدعي    ملك   هو   وإنما     عليه   للمحجوز    ملكاً   ليس   المال     هذا    أن    إثبات   

 في   عليها   المنصوص     بشروطها     االسترداد       دعوى     إلى    استناداً     الوجه     بهذا    النعي    فإن  

 صحيح  على   قيامه    لعدم    عنه   النظر    نصرف    ثم   ومن    سديداً    يكن   لم   القوانين      تلك 

 قانون    في   عليها   نصوص الم    الموضوعية     التنفيذ    منازعات      تحكم   التي    النصوص   

 .العماني والتجارية المدنية اإلجراءات
 بعدم   القول     على   يقوم    والذي      الثالث     السبب    من   الثاني     بوجهه    النعي    إن    وحيث  

 طالما    الطعنين    في   الدعوى      أطراف      بين   يجمع   واحد     قانوني     سبب  أو    ارتباط      وجود   

 بصحيفة   حكم   كل   نع   باالستئناف     الطعن    يتعين   كان    ثم   ومن    االبتدائية       األحكام      تعددت   

لحكمين    يعيب   مما   باطلتين    االستئناف     صحيفتي  يجعل   مما   األخرى      عن   مستقلة   ا

 .نقضهما ويستوجب فيهما المطعون
 يرفع    أن    من   قانوناً     يمنع   ما   هنالك    ليس   أنه    ذلك   سديد غير نعيال  هذا إن وحيث

 امأحك    تعددت     وإن     حتى   المتقاضين    من   واحد     من   أكثر    من   واحدة      بصحيفة   االستئناف   

 ثم   ومن    أسبابه    مع   الحكم    باتساق     فالعبرة     والحكم،      السبب    أتحد    طالما    األدنى      المحاكم   

 مستقلة   بصحيفة   أو    المستأنفين     كل   عن   واحدة      بصحيفة   سواء    الحكم    استئناف    فإن  

 في   كان    المستأنف     االبتدائي       الحكم    أن    إذ    الصحيفة    بطالن    إلى    يؤدي     ال   منهم   لكل 

 حسن   من   يعد   ما   بينهم   الجمع    في   ولعله     واحدة      دعوى     عنه   ورفعت     واحد     موضوع  

 .بينهما الرابط وجد طالما اإلجراءات سير
ما    لنعي    وأ لثالث     بوجهه    ا لثالث     السبب    من   ا  رقم    الطعن    على   قاصر   وهو    ا

 لم   بما   قضيا   فيهما   المطعون     الحكمين    بأن    الطاعنة     قول    على   يقوم    فهو   م ٢٠٠٤/ ٧٦

 أن   من   بالرغم     حجوزات   الم    عن   الحجز    برفع    قضيا   عندما    وذلك     الخصوم     يطلبه 

 الحكمين    يعيب   مما   ذلك    يطلبا   لم   الطعنين    من   كل   في   والثاني      األول      ضدهما   المطعون   

 .نقضهما يوجب بما القانون تطبيق في بالخطأ
 العليا    المحكمة    قضاء    في   مقرر    هو   لما   سديد   غير   الوجه     بهذا    النعي    إن    وحيث  

 التماس    هو   الخصوم     يطلبه   مما   بأكثر    يقضي   الذي     الحكم    في   الطعن    سبيل  أن    من 

 .بالنقض الطعن وليس النظر إعادة
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 مناص   ال   فإنه    سديد   غير   المتعددة      ووجوهها      بأسبابهما    الطعنين    إن    وحيث    وعليه  

 )٢٦١(   المادة      لنص   إعماالً     بالمصاريف      مقدميهما    وبإلزام       رفضهما    من   كذلك    واألمر    
 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من

 األسباب فلهذه
 مقدميهما    إلزام    و   موضوعاً    ورفضهما     شكالً  الطعنين    بقبول    مةالمحك    حكمت 

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م١/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء يوم جلسة

 أصحاب   من   كل   وعضوية     البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   خليفة / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 مصطفى   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن    : الفضيلة  

 .المنا ميرغني عمر ـ النور حسن
 م٥٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٠ رقم قرار

)٥٨( 
  )اقتصاد ( إجراءات ـ  )استثناء ـ جديدة طلبات ( استئناف

 بعدم   نفسها   تلقاء    من   المحكمة    تقضي   وأن     االستئناف     في   الجديدة      الطلبات     تقبل   ال  -

 إلى    يضاف    أن    أولهما     يجيز   استثناءان      بها   ورد     قد   المادة      نفس   أن    إال    قبولها  

 أمام    الطلبات     تقديم    بعد   تستحق   التي    الملحقات     وسائر    األجور      األصلي    الطلب  

 هذه   تقديم    بعد   التعويضات      من   يزيد    وما    المستأنف     الحكم    أصدرت     التي    المحكمة  

 إليه    واإلضافة      األصلي    الطلب    سبب  تغيير   يجيز   فهو   الثاني     االستثناء     أما  الطلبات،

 سببه  كان    أياً    الطلب    أن    الثاني     االستثناء     وعلة    أصلة   على   موضوعه    بقاء    مع 

 .معين قانوني لمركز قضائية حماية تحقيق إلى يرمي
 كان   أياً    االستئناف     في   الطلب    دام     ما   بأنه    يقتضي   اإلجراءات         في   قتصاد  اال    مبدأ   -

 محكمة   على   حمايته    عرضت   الذي     القانوني      المركز     نفس   حماية    إلى    يرمي    سببه

 إلى    المستأنف     يضطر   ال   حتى   االستئنافية     المحكمة    من   ينظر   أن    فيجب   ةدرج     أول   

 وحسم    لإلجراءات        توفير    هذا    وفي    درجة     أول     محكمة   أمام     جديدة     خصومة    بدء  

 . واحدة خصومة في واحد موضوع على الخصوم بين القائم للنزاع
 عــــالوقائ

 م٢٠٠٢/ ٦٣٠  رقم    التجارية      الدعوى      ابتداء      أقام     الطاعن     أن    في   الوقائع      تتحصل 
 الحكم    طالباً    ضدهما   المطعون     ضد  بمسقط   االبتدائية       بالمحكمة    الثالثية     الدائرة       أمام   

 بواقع     الفائدة      مع   ع . ر   ٢٣٨٤٢٤,٩٧٣  مبلغ   متضامنين    إليه    يؤديا     أن    بإلزامهما    

 الدعوى     رفع    تاريخ     من   % ٣  بواقع     الجزائية      الفائدة      إلى    باإلضافة     سنوياً   % ١١,٧٥

د      حتى  لسدا لكامل     ا لمصا     ا نا    وقال     ريف  وا نه    لها   بيا  م١٩٩٨/ ١١/ ٢٥  بتاريخ     إ
 على   لها   مصفياً   بصفته   األول      عليه   المدعى     بواسطة    قانوناً     الممثلة    . . . . . . . . . . تحصلت 
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ئتي    بمبلغ   مصرفيه    تسهيالت   ئدة     ريال     ألف    ما ١١  بفا  رقم    الحساب     على   % ٧٥,

 المؤرخ     العرض     وخطاب     االئتمانية      التسهيالت     لعقد   وفقاً    وذلك     ٠٦  ــ٠٣٦٠٠٨

 التسهيالت    تلك   على   الحصول     من   المذكورة       الشركة     تمكين   أجل    ومن    ١٩٩٨/ ١١/ ٢٥

 مبلغ   في   الشركة     بكفالة    خطاباً    ١٩٩٨/ ١١/ ٣٠  بتاريخ     الثانية     ضدها   المطعون     أصدرت   

لتسهيالت    قبة     قيامها    بضمان    وكذلك     ا داء      بمرا لمقترضة    الشركة     أ د    في   ا  تلك   سدا

 التسهيالت    هذه    . . . . . . . . . . . . . . . . بمنح   الطاعن     قام  الخطاب ذلك إلى واستناداً التسهيالت

 ضدها   المطعون     وأخلت     عليها   المستحقة    المديونية      سداد    عن   الشركة     تلك   تقاعست    وقد  

 وفائها     من   للتأكيد    المقترضة    الشركة     على   نفوذها     بممارسة    المتعلق    بالتزامها      الثانية   

 ضده  ون المطع    وّعين    اختيارياً      . . . . . . . . تمت   م ٢٠٠١/ ٤/ ١  وبتاريخ      السداد      بالتزامات     

 المطالبة     بمبلغ   ضدهما   المطعون     بمطالبة    الطاعن     محاوالت      باءت     وقد   لها مصفياً األول

 أصدرت    م ٢٠٠٣/ ٦/ ١٥  وبجلسة    ، البيان     آنفة    بطلباته    الدعوى      أقام     ثم   ومن    بالفشل  

لمحكمة   م      قضى   حكماً   ا ا لز عى     بإ لمد ل      عليه   ا ألو ن   (   ا لمطعو ه   ا ل      ضد ألو  )ا
ن    . . . . . . . . . . . . . بصفته  ل  (   للمدعي    يؤدي     أ عن ا ل    من   ) طا لتصفية    ما  مبلغ   ا

 السداد     وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ١٠,٧٥  بواقع     الفائدة      مع   ع . ر ٢٣٨٤٢٤,٩٧٣

 المطعون  (   الثانية     عليها   المدعى     مواجهة     في   الدعوى      وبرفض     والمصاريف،        الكامل   

نية     ضدها  لثا ا    يلق   لم   كما   ، ) ا لحكم    هذ لطاعن     لدى    قبوالً    ا  بطريق    فيه   طعن   فقد   ا

 بتاريخ     قضت   والتي     " التجارية      الدائرة     "   بمسقط   االستئناف     مةمحك   لدى    االستئناف   

 المستأنف     الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٦

 فيه   طعن   فقد   الطاعن     لدى    قبوالً    األخير     الحكم    يلق   لم و   ، بالمصاريف      المستأنف     وإلزام     

 بتاريخ     العليا    المحكمة    رس  أمانة     صحيفته  أودعت      الذي     الماثل     بالطعن    النقض    بطريق  

 العليا    المحكمة    أمام     المقبول     المحامي     . . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٥/ ٣١

 وكالة     سند  بموجب    الطاعن     وكيل    وشركاؤهم      سابت   وايلد     دنتون     بمكتب   يعمل   والذي    

 وقد    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   ما   وأبرز      بالنقض،     الطعن    حق   له  يجز 

 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     بها   نعى   وجهين    من   واحد     سبب  على   عنالط    بنى 

 شرحاً   وقال     المقدمة     البينات     ووزن      الوقائع      تكييف   في   والخطأ     التسبيب    في   بالقصور   

 رسالة    تكن   لم   الثانية     ضدها   المطعون     رسالة    إن    بقوله   أخطأ    الحكم    إن    : األول      للوجه  

 على   توقيعها    عند   الثانية     ضدها   ون للمطع   الحقيقة    النية    الحكم    يستصحب   لم   إذ    ضمان 
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 البنك    تربط    كانت    التي    العالقة     من   استخالصها   يمكن   كان    والتي     المذكورة       الرسالة   

 السنين    لعشرات     البنك    مع   تتعامل    ظلت   التي    الثانية     ضدها   المطعون     بالشركة     الطاعن   

 تلك   المقترضة    الشركة     ليمنح   الطاعن     يكن   ولم    البنك    لدى    ثقة   محل   جعلها   الذي     األمر   

 إن   الثاني     للوجه    بيانا    الطاعن     وقال     الثانية،      ضدها   المطعون     ضمانة   بال   التسهيالت   

نية     ضدها   المطعون     مسئولية    مناقشته    بعدم    أخطأ    الحكم   لثا لتقصيرية     ا  بتحريرها     ا

 المسئولية     تلك   تحقق   إمكانية     أسبابه    معرض    في   إيراده       رغم    للطاعن    البيان     آنفة    الرسالة   

 أول    محكمة   تكييف   عدم    وهو    واحد     سبب  على   ئنافه است   أسس   الطاعن     أن    بحجة   وذلك   

 الفقرة    في   ذكر    قد   الطاعن     أن    من   الرغم     على   ضمان   كرسالة    المذكورة       للرسالة    درجة   

 على   التقصيرية     الثانية     ضدها   المطعون     مسئولية    يؤسس   أنه    االستئناف     صحيفة  من   ) ٣( 

لتدليس     كتل   ثبوت    مدى    من   تتحقق   أن    االستئناف     محكمة   على   يوجب    كان    مما   ا
 بنقض   الحكم    طلب   إلى    الطاعن     وانتهى     حكمها   يعيب   مما   تفعل   لم   أنها    إال    المسئولية   

 مبلغ   إليه    يؤديا     أن    ضدهما   المطعون     بإلزام      مجدداً     والقضاء      فيه   المطعون     الحكم  

 وحتى    الدعوى      تسجيل   تاريخ     من   % ١٠,٧٥  بواقع     الفائدة      مع   ع . ر ٢٣٨٤٢٤,٩٧٣

 وتحميلها    التقاضي    درجات      كافة    عن   الدعوى      بمصاريف     إلزامهما      مع   الكامل     السداد    

 صحيفة  من   بصورة     ضدهما   طعون مال    وأعلن     ، ع . ر   ٣٥٠٠  البالغة     المحاماة      أتعاب   

 مذكرة    العليا    المحكمة    أمام     المقبول     الثانية     ضدها   المطعون     وكيل    فأودع        ، للرد    الطعن  

 والرسوم     المصاريف      رافعه     وتحميل    الطعن    برفض    الحكم    طلب   إلى    فيها   انتهى    دفاع   

 له  حررتها     التي    الرسالة     بأن    قضى   إذا     فيه   المطعون     الحكم    أن    على   تأسيساً   ب واألتعا    

 مدلولها     الواضحة     الرسالة     تلك   أعطى    قد   يكون    ضماناً   تعتبر   ال   الثانية     ضدها   المطعون   

 تلك   أن    من   االستئناف     محكمة   أثارته      ما   أن    كما   عباراتها      عليه   نصت   الذي     الحقيقي  

 مسئوالً   يكون    عنه   صدرت    الذي     فإن    رعونة     أو    تسرع    أو    عمد   عن   صدرت    لو   الرسالة   

 من   مرحلة    أية    في   السبب    هذا    يثر   لم   الطاعن     ألن تثيره أن لها يكن لم تقصيرية مسئولية

لتقاضي    مراحل    لية     عناصر   أن    عن   فضالً   ا لمسئو لتقصيرية     ا  قبل   ةمتحقق   غير   ا

 نهى أ   بأنه    رسالة    أودع      فقد   بصفته   األول      ضده   المطعون     أما      ، الثانية     ضدها   المطعون   

 القانوني      الكيان     يكون    وبذا     الرسمية    الجريدة      في   ذلك    نشر   وتم    التصفية    إجراءات      

 وأودع      ، الشركة     تلك   يمثل   يعد   لم   وأنه       ، زال     قد   والتدريب       للتجارة     الفنية    للشركة  

 يرى   أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    حول    بالرأي      مذكرة     أودع      المحكمة    لدى    العام     االدعاء     
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 لقاضي   أن    قضاء    المقرر     أن    على   تأسيساً   وضوعاً م   ومرفوض      شكالً  مقبول    الطعن    أن  

 المحررات      وسائر    والمشارطات        واإلقرارات          العقود   تفسير في التامة السلطة الموضوع

 تلك   عبارات      تحتمله    الذي     المعنى    عن   تفسيره    في   يخرج    لم   دام     ما   عليه   رقابة     دون   

 .المحررات
 ةــــالمحكم

 اإلجراءات        قانون     من   ٢٤٢  مادة  ال    في   المحدد    الميعاد في مرفوع الطعن إن حيث

 وكالة     سند  بموجب    العليا    المحكمة    أمام     مقبول    محام    صحيفته  ووقع     والتجارية       المدنية   

 حيث   من   مقبوالً    يكون    فإنه    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    وتم    ذلك    له  يجيز 

 .الشكل
 السبب    من   األول      بالوجه     جاء    بما   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 أن   المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     من   بأن    عليه   ومردود       سديد   غير   للطعن   الوحيد   

 دون    الموضوع     محكمة   إطالقات      من   المحررات       وسائر    والمستندات       العقود     تفسير 

 المستقرة    التفسير    بقواعد     المحكمة    تلك   ألتزمت     متى   العليا    المحكمة    من   عليها   رقيب  

 . المحررات تلك عبارات تملهتح الذي المعنى عن تفسيرها يخرج أال وأهمها
 من   يبين   أنه    على   الخصوص     هذا    في   قضاءه     أسس   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 لدين    كفالة    أو    ضمانة   تشكل   ال   أنها    للطاعن    الموجهة     الثانية     ضدها   المطعون     رسالة  

 وأنه     المذكورة       بالرسالة     صراحة    جاء    حسبما   وذلك     والتدريب       للتجارة     الفنية    الشركة   

 وإن    بينهما   التراضي     تقتضي   فإنها    ولذا     والدائن       الكفيل    بين   عقد   هي   فالة الك    أن    معلوم  

 فيه   المطعون     الحكم    إليه    توصل   ما   وكان     واضحاً    تعبيراً    عنه   يعبر   أن    بد   ال   الكفيل    رضا 

 المطعون    رسالة    عبارات      تحتمله    الذي     المعنى    عن   يخرج    ولم    سليما  الخصوص     هذا    في 

 الشركة     لدين    ضمانة   أو    كفالة    تشكل   ال   سالة الر    تلك   أن    إلى    بحق   وتوصل    الثانية     ضدها 

 على   النعي    فإن    سليما  تطبيقاً   الكفالة     عقد   النعقاد     القانونية      المعايير     بتطبيق   المقترضة  

 .رفضه ويتعين أساس غير على يكون الوجه بهذا فيه المطعون الحكم
 الوحيد     السبب    من   الثاني     بالوجه     فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

لمتمثل  و   للطعن  لحكم    خطأ   في   ا لمطعون     ا لمسئولية     لعناصر   تعرضه   بعدم    فيه   ا  ا

 فيه   المطعون     الحكم    من   البين    أن    ذلك    سديد   نعي   الثانية     ضدها   المطعون     قبل   التقصيرية   

 الرسالة     إن    ثبت   إذا     الثانية     ضدها   المطعون     مسئولية    تحقق   إلمكانية     تطرقه    رغم    أنه  
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 عن   أعرض     أنه    إال    تسرع    أو    ةرعون     أو    عمد   عن   صدرت    قد   للطاعن    حررتها     التي  

 والتي     الكفالة     على   دعواه      أسس   الطاعن     أن    بحجة   المسئولية     تلك   ثبوت    مدى    مناقشة  

 ٢٢٥  المادة      إلى    هذا    قضائه    في   استند   قد   الحكم    أن    ويبدو     قائمة    غير   أنها    للمحكمة   تثبت 

 إال   االستئناف     في   الجديدة      الطلبات     قبول    بعدم    والتجارية       المدنية     اإلجراءات           قانون     من 

 المادة     تلك   وتأويل      تطبيق   في   خطأً   يشكل   فيه   المطعون       الحكم    إليه    استند   الذي     هذا    أن  

 تقبل   ال   أن    الذكر     آنفة    ٢٢٥  المادة      عليه   نصت   ما   وفق    األصل    كان    وإن       ، أنه    ذلك  

 إال   قبولها    بعدم    نفسها   تلقاء    من   المحكمة    تقضي   وأن     االستئناف     في   الجديدة      الطلبات   

 األصلي    الطلب    إلى    يضاف    أن    أولهما     يجيز     استثناءان      ابه   ورد     قد   المادة      نفس   أن  

 أصدرت    التي    المحكمة    أمام     الطلبات     تقديم    بعد   تستحق   التي    الملحقات     وسائر    األجور    

 االستثناء    أما    ،   الطلبات     هذه    تقديم    بعد   التعويضات      من   يزيد    وما    المستأنف     الحكم  

 على   موضوعه    بقاء    مع   إليه    واإلضافة      األصلي    الطلب    سبب  تغيير   يجيز   فهو   الثاني   

 قضائية    حماية    تحقيق   إلى    يرمي    سببه  كان    أياً    الطلب    أن    الثاني     االستثناء     وعلة    أصلة 

 .معين قانوني لمركز
 في   الطلب    دام     ما   بأنه    يقتضي   اإلجراءات         في   قتصاد  اال    مبدأ    كان    ولما   

 حمايته    عرضت   الذي     القانوني      المركز     نفس   حماية    إلى  يرمي سببه كان أياً االستئناف

 يضطر   ال   حتى   االستئنافية     المحكمة    من   ينظر   أن    فيجب   درجة     أول     محكمة   على 

 لإلجراءات       توفير    هذا    وفي    درجة     أول     محكمة   أمام     جديدة     خصومة    بدء    إلى    المستأنف   

 . واحدة خصومة في واحد موضوع على الخصوم بين القائم للنزاع وحسم
 اإلجراءات        انون  ق   من   ٢٢٥  المادة      له  كفلته   الذي     حقه   استعمل   الطاعن     كان    ولما   

 سبباً  االستئناف     محكمة   أمام     استئنافه    أسباب    من   الثالثة     الفقرة     في   وأضاف     لمدنية    ا 

لثانية     ضدها   المطعون     مسئولية    أن    في   تمثل   جديداً     المسئولية     على   أيضاً    مؤسسة   ا

 الطاعن     أثاره      ما   فإن    المقترضة    للشركة    بضمانها    للطاعن    وإيهامها      بتدليسها    التقصيرية   

 يستلزم   كان    مما   قانوناً     جائز    حاله    على   األصلي    طلبه   موضوع    بقاء    مع   جديد    سبب  من 

 أو   بالقبول     فيه   القضاء     ثم   ومن    والتحليل     بالرد     السبب    هذا    فيه   المطعون     الحكم    يتناول     أن  

 الحكم    نقض   معه   يتعين   مما   المبطل    بالقصور     مشوباً    يكون    فإنه    يفعل   لم   إنه    أما    الرفض   

 للمحكمة   الدعوى      إحالة     مع   للطعن   الوحيد     السبب    نم   الوجه     بهذا    جاء    لما   فيه   المطعون   
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 قانون    من   ٢٦٠  المادة      إلى    استناداً     مغايرة     بهيئة   جديد    من   فيها   لتحكم   أصدرته     التي  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
 استناداً    بها   الثانية     ضدها   المطعون     إلزام      يتعين   فإنه    المصاريف      عن   إنه    وحيث  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ١٨٣ المادة مع مقروءة ٢٥٩ المادة إلى
 إلى    استناداً     للطاعن    الكفالة     رد    يتعين   فإنه    الطعن    قبول    إلى  اتجه حكمنا إن وحيث

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٤٧ المادة
 فإننا    الدعوى      في   المبذول      للجهد   بالنظر    فإنه    المحاماة      أتعاب     عن   إنه    وحيث  

 .ريال ثالثمائة بمبلغ نقدرها
 األسباب فلهذه

 فيه   المطعون     الحكم    نقض و   وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 وإلزام      مغايرة     بهيئة   جديد    من   فيها   لتحكم   أصدرته     التي    المحكمة    إلى    الدعوى      وإحالة    

 ريال    بثالثمائة     قضائياً    المقدرة      المحاماة      وأتعاب      بالمصاريف      الثانية     ضدها   المطعون   

 .عنللطا الكفالة وبرد
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 م١/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   ضوية ع و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 إدريس      ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   الرحمن   دعب : القضاة     الفضيلة  

 .المنا ميرغني عمر ـ إدريس علي القرشي
 م٩٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٢ رقم قرار

)٥٩( 
  )أحكام (واقف شرط ـ )شروط ـ تعريف ـ إقرار ( إثبات

 سعى  ومن    بإقراره       يلتزم    والمرء      لآلخر    عليه   بحق   شخص  عتراف   ا   هو   اإلقرار      -

 على   قانونية     قرينة    اإلقرار       أن    وبما    عليه   مردود      فسعيه   جهته   من   تم   ما   نقض   في 

 غير   مضمونة    أن    ت ثبا إب   القرينة     هذه    رفض    المقر    يستطيع   وال    به   المقر    حقيقة 

  .للحقيقة مطابق
 وجد    تحقق   إذا     بحيث   االلتزام       وجود     تحققه   على   يتوقف    الذي     هو   الواقف      الشرط    -

 .لتزاماال انتفى الشرط تخلف وإن االلتزام
 عـــالوقائ

 في   الطعن    أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 المحكمة    أمام     الطاعن     ضد  م ٢٠٠٢/ ١٧٥  رقم    الدعوى      أقامت     ضدها   المطعون     أن  

 قدره    مبلغاً   لها   يؤدي     بأن    بإلزامه      الحكم    بطلب   قضاة    ثالثة    من   مشكلة   بمسقط   االبتدائية     

 لها   شرحاً   وقالت     الدعوى      إقامة     تاريخ     من   % ٦  بواقع     والفوائد       ع . ر   ١١١,٢١٨  ــ

 ١/ ١٥٣٥/ ٤  الرقم     تحت   التجاري      السجل    في   مسجلة   تضامنية    تجارية     شركة   بأنها  
 يمارس      عماني    مواطن     الطاعن     وأن     السيارات       بيع   بينها   من   أنشطة    عدة    وتمارس    

 للتجارة    المدرج      الفردية      همؤسست   خالل    من   السيارات       وشراء     بيع   مجال      في   التجارة    

  من   عدداً     للطاعن    ضدها   المطعون     باعت    م ٢٠٠٠/ ٦/ ٢٩  على   سابق   وبتاريخ      وأنه   

رات      لسيا ٩٣/ -بقيمة   ا عن     وفشل    ع . ر   ١٢٥, لطا د    في   ا ا لقي    سد ريخ      مةا بتا  و

 الطاعن     بموجبه    أقر    تجاري     دين    سداد    تسوية    تفاقية  ا   الطرفان      وقع    م ٢٠٠٠/ ٦/ ٢٩

 بواقع     سنوات    أربع     خالل    الفوائد      مع   بسدادها      وتعهد    عليه   المستحقة    المديونية      بصحة 

 على   التوقيع     تاريخ     من   عتباراً   ا   ع . ر   ٢٤٨٣  القسط    قيمة   شهرياً   قسطاً   وأربعين      ثمانية  

 ما   مرور     رغم    ع . ر   ٧٩٦٦  سوى   المديونية      من   الطاعن     يسدد    لم   وحيث    التسوية     تفاقية  ا 
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 بسداد    الطاعن     حررها     التي    الشيكات     رتدت   ا   أو    شهر  وعشرين     ثمانية    على   يزيد  

 ٨٥,١٥٢  البالغ     المديونية      باقي    بسداد     لزامه   إ و   التسوية     تفاقية  ا   فسخ   يبرر    مما   المديونية    

 البيان،     سالفة   بطلباتها    الدعوى      فأقامت     ٢٦٠٧٥,٠٠  البالغة     الفوائد      إلى    إضافة      ع . ر 

 تسجله    ولم    السيارات       تسلمه   لم   ضدها   المطعون     بأن    الدعوى      على   الطاعن     وأجاب    

 المحكمة    حكمت   م ٢٠٠٤/ ٤/ ١٨  وبتاريخ      ، العقد    لتخلف   مسؤوليته     تنعدم    وبالتالي      باسمه 

 ع. ر   ١١١,٢١٨  قدره     مبلغاً   ضدها   للمطعون    يؤدي     بأن    الطاعن     بإلزام      االبتدائية     
 بالمصاريف      وإلزامه       الكامل     السداد      وحتى    الدعوى      رفع    تاريخ     من   % ٦  بواقع     والفوائد     

 م٢٠٠٤/ ٩٤  رقم    باالستئناف     بمسقط   االستئناف     محكمة   لدى    الحكم    الطاعن     استأنف  
 وتأييد     موضوعاً    ورفضه     شكالً  االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٤/ ٦/ ١٤  بتاريخ     قضت   والتي   

 المحكوم    لدى    والً قب   الحكم    يجد   لم و   ، المصاريف      المستأنف     وألزمت      المستأنف     الحكم  

 المحكمة    هذه    سر  أمانة     أودعت      بصحيفة   الماثل     بالطعن    بالنقض    بطريق    فيه   فطعن   عليه 

 نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٧/ ٢١  بتاريخ   

 المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن 

 بمذكرة    الميعاد     في   عليها   وردت      الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون     إعالن     موت    قانوناً،    

 فيها   أبدى     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       وقدم     الطعن،     رفض    فيها   طلبت 

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن بقبول الرأي
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعه استوفى الطعن إن حيث
 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     بهما   يبنع   سببين  على   أقيم    الطعن    إن    حيث و 

 أن   العامة     القاعدة      إن    يقول    ذلك    بيان    وفي    القانون      تطبيق   في   والخطأ     البطالن     شابه   بأنه  

 أن   جازم     نحو   على   منها   ويطلب    الموضوع     محكمة   أمام     به   يدلى    دفاع     أو    طلب   كل 

 يكون   وأن     الدعوى      في   الرأي      وجه    به   يتغير   أن    يجوز    مما   الفصل    ويكون     فيه   تفصل 

 عليه   ترد    ن إ   الموضوع     محكمة   على   يجب   تحقيقه   مطلوباً    أو    له  المثبت    بالدليل     قترناً م 

 محكمتي   أمام     تمسك   قد   الطاعن     كان    ولما    باطالً    حكمها   كان    وإال     خاصة   بأسباب  

 بتسليم   بالتزامها      بالوفاء      تقم   لم   ضدها   المطعون     أن    وجازم      قاطع    دفاع     بوجه    الموضوع   

 يتمثل   والذي      ذلك    على   الدليل     وقدم     الدعوى      محل   ثمنها   التي    السيارات       الطاعن     مؤسسة 

 منشأ   وهي    إليه    انتقالها     عدم    تثبت   والتي     السيارات       بتلك   الخاصة    التسجيل    أوراق       في 
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 شرطة   مخاطبة    أو    النزاع      حقيقة   لبيان    الدعوى      في   خبير   تعيين   وطلب    بالثمن    لتزامه   ا 

 محكمتا   تقم   ولم    هإلي    نتقلت ا   قد   السيارات       ملكية   كانت    إذا     ما   لبيان    السلطانية     عمان  

 أن   عن   فضالً   يبطله،     قصور    عابه    قد   يكون    الحكم    فإن    الدفاع      هذا    على   بالرد     الموضوع   

 دفع    وقد    الطاعن     وسجالت    المطالبة     مبلغ   صحة  تطابق    مفاده     شرط   على   معلقة   االتفاقية    

 مما   الثمن    بحبسه   لتزامه   ا   تنفيذ   بعدم    ودفع     عليها   الدليل     وقدم     القيمة    صحة  بعدم    الطاعن   

 .نقضه يستوجب بما القانون تطبيق في بالخطأ لحكما يعيب
 محكمة   أن    الدعوى      واقع     من   البين    أن    ذلك    سديد   غير   برمته    يالنع    إن    حيث و 

 المؤرخة      تجاري     دين    سداد    تسوية    باتفاقية     الوارد       بإقراره       الطاعن     عاملت    إذ    الموضوع   

 لآلخر    عليه   بحق   شخص  عتراف   ا   بأنه    اإلقرار       مضمون    عن   يخرج    لم   م ٢٠٠٠/ ٦/ ٢٩

 وبما    عليه   مردود      فسعيه   جهته   من   تم   ما   نقض   في   سعى  ومن    بإقراره       يلتزم    والمرء    

 رفض    يستطع   لم   الطاعن     وكان     به   المقر    حقيقة   قرية    على   قانونية     قرينة    اإلقرار       أن  

 محكمة   أن    ذلك    مؤدى     فإن    للحقيقة   مطابق    غير   مضمونة    أن    ثبات  إب   القرينة     هذه  

 والزم     الدعوى      في   الرأي      وجه    به   يتغير   ام   دفاع     من   الطاعن     أبداه      فيما   تر   لم   الموضوع   

 وكانت     تجاري     دين    تسوية    تفاقية  ا   على   وقع    قد   دام     ما   بإقراره       الطاعن     يعامل    أن    ذلك  

 .قانوني لمبرر إال فيها وارد هو مما يتنصل أن له يحق وال عليه حجة الورقة هذه
 أوراق      من   استخلص   فيه   المطعون     بالحكم    المؤيد     االبتدائي       الحكم    كان    ولما   

 في   وأوضح     تعهده    وجحد    به   الوفاء      وقصر    عمداً    بالتزامه      أخل    الطاعن     أن    الدعوى    

 .التنفيذ بعدم الدفع منه يقبل ال فإنه به الوفاء عدم في نيته عن جالء
 وجود    تحققه   على   يتوقف    الذي     هو   الواقف      الشرط     أن    المقرر     من   كان    ولما   

 وكان    لتزام   اال    انتفى    دفق   الشرط     تخلف   وإن     االلتزام       وجد    تحقق   إذا     بحيث   االلتزام     

 متعلقاً   م ٢٠٠٠/ ٦/ ٢٩  المؤرخة      تجاري     دين    تسوية    تفاقية  ا   من   ) ١(   المادة      في   النص  

 معلقاً   االلتزام       يجعل   ال   ذلك    فإن    به   االلتزام       وليس    المديونية      مبلغ   دفع    وميعاد     بطريقة  

 .شرط على
نه    وحيث   لطعن    رفض    يتعين     إ م       موضوعاً    ا لزا لطاعن     وإ لمصاريف      ا  با

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من )٢٦١( بالمادة عمالً الةالكف ومصادرة
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 األسباب لهذهف
لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م    و   موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا عن     إ لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة المصاريفب
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 م٨/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   نب   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   الرحمن     عبد : القضاة     الفضيلة  
 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ ورنال حسن مصطفى

 م٣٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٣ رقم قرار
)٦٠( 

  )شروط ـ طعن ـ ترك ( حكم
 للخصومة    منهياً   يعتبر   ومة الخص    ترك    طلب   في   قرار     أو    حكم   أي    أن    صحيحاً  ليس  -

 إذ   الخصومة     به   النتهت    ينبغي   كما   الترك     بإثبات     صحيحاً  الحكم    صدر   لو   أنه  بحجة

 فلو   يكون    أن    ينبغي   بما   وليس    كائن    هو   لما   بالحكم    هي   القول     سلف  كما   العبرة     إن  

لحكم    كان   اً     ا ر د لترك     طلب   بقبول    صا  في   حكم   بغير   للخصومة    منهياً   لكان    ا

 الترك    طلب   برفض    صدر   وأنه     أما    استقالل    على   فيه   الطعن    لجاز    و   موضوعها  

 في   الطعن    جواز     بعدم    الحكم    ويكون     بعد   تنته   لم   الخصومة     أن    ذلك    مقتضى   فإن  

  .الترك حكم
 الوقائــــع

 لدى   م ٢٠٠١/ ٢٨٦  رقم    االبتدائية       الدعوى      أقام     الطاعن     أن    في     الوقائع      تتحصل 

 ـ١: عليهن   المدعى     بإلزام      حكمال    بطلب   بمسقط   االبتدائية       بالمحكمة    الثالثية     الدائرة     
 . . . . . . . . . . .شركة   ـ٣  مسقط   فرع    ـ  . . . . . . . . . . . . . . . . شركة   ـ٢  . . . . . . . . . . . . شركة 

 مليوني    مبلغ   واالنفراد        بالتضامن     إليه    يؤدين     أن    السمكية،     والثروة       الزراعة       وزارة       ـ٤

 تسجيل   تاريخ     من   اعتباراً      السنة    في   % ٦  بواقع     المبلغ    هذا    على   الفائدة      مع   عماني    ريال   

 للمدعى    مملوكتين    مركبتين    أن    على   سيساًأت   والنهائي      الكامل     السداد      وحتى    الدعوى    

 قد   التوالي      على   والثالثة      األولى      عليهما   المدعى     لدى    ومؤمنـتين     والرابعة       الثانية     عليهما 

 المذكورتين       السيارتين      يسائق   وأن     مروري      حادث     في   بليغة   إصابات     إصابته    في   تسببا 

 الطاعن     تقدم    م ٢٠٠٢/ ١٢/ ٣  وبجلسة    ، المختصة    زائية  الج    المحكمة    أمام     دينا  أ   قد 

لمدعي   (  لمدعى     ضد  الخصومة     لترك    للمحكمة   مكتوب    بطلب   ) ا  األولى      عليهما   ا

 محامي    اعترض     وقد    ـ  مسقط   فرع    ـ  . . . . . . . . . . . . شركة   والثانية      . . . . . . . . . . . شركة 

 الترك    بقبول    المحكمة    حكمت   م ٢٠٠٣/ ٤/ ١  وبجلسة    الطلب    على   األولى      عليها   المدعى   
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 يقبل   لمف   ، األولى      عليها   بالمدعى     يتعلق   فيما   وبرفضه     الثانية     عليها   المدعى     مواجهة     في 

 بمسقط   االستئناف     محكمة   لدى    االستئناف     بطريق    فيه   طعن   فقد   القضاء     هذا    الطاعن   

 وإلزام      االستئناف     جواز     بعدم    م ٢٠٠٤/ ٣/ ٢٢  بتاريخ     قضت   والتي     " التجارية      الدائرة     " 

 ال  حكم   هو   الخصومة     ترك    طلب   برفض    لحكم ا   أن    إلى    استناداً     بالمصاريف      رافعه   
 كما   ، الموضوع     في   الحكم    صدور    بعد   إال    فيـه   الطعن    يجوز    وال    الخصومة     به   تنتهي 

 الماثل     بالطعن    النقض    بطريق    فيه   طعن   فقد   الطاعن     لدى    قبوالً    يلق   لم   األخير     الحكم    إن  

 من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٤/ ٣٠  بتاريخ     العليا    المحكمة    سر  أمانة     صحيفته  أودعت      الذي   

 بمكتب   يعمل   والذي      العليا    المحكمة    أمام     المقبول     المحامي     . . . . . . . . . . . . . . األستاذ   

 ما   وأبرز      ذلك    له  يجيز   وكالة     سند  بموجب    الطاعن     وكيل    مسقط   فرع    وشركاؤهم .......

 بهما   نعى   سببين  على   الطعن    بنى   وقد    ، قانونا     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد 

 للسبب   بياناً    وقال     وتأويله       القانون      تطبيق   في   خطأبال    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن   

 قانون    من   ٢٠٣  المادة      إلى    استناداً     االستئناف   جواز بعدم بقضائه أخطأ الحكم إن :األول

 طلب   أن    هو   المذكورة       للمادة     الصحيح    التفسير    أن    ذلك    والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 القرار     يكون    فبالتالي     مة الخصو    به   النتهت    ينبغي   كما   ثباته  إب   حكم   لو   الخصومة     ترك  

 الحكم    صدر   لو   أنه    إذ    الخصومة     ينهى   أن    طبيعته   من   حكم   هو   الترك     طلب   في   الصادر    

 القانون     حسب   للخصومة    منهياً   الحكم    لكان    و   الخصومة     نتهت ال   الترك     بإثبات     صحيحاً

لطاعن     وقال    لثاني     للسبب   شرحاً   ا لحكم    إن    ا دتين      ويل  أوت    تطبيق   في   أخطأ    ا لما  ا

 حق   الخصومة     ترك    في   حقه   ألن    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         ون قان    من   ١٣٩و ١٣٨

 يبد   لم   األخير     أن    طالما    االبتدائية       الدعوى      في   عليه   المدعى     لقبول    يخضع   ال   مطلق 

 من   ١٣٩  المادة      تنص   حسبما   وذلك     الخصومة     ترك    طلب   إبداء      قبل   الدعوى      في   طلبات  

 الحكم    بنقض   الحكم    طلب   إلى    الطاعن     وانتهى     والتجارية،        المدنية     اإلجراءات         قانون   

 مغايرة    بدائرة      جديد    من   فيها   لتحكم   أصدرته  التي للمحكمة الدعوى وإعادة فيه المطعون

 للخصومة    الطاعن     ترك    بإثبات     وتحكم    للموضوع    العليا    المحكمة    تتصدى    أن    واحتياطياً    

 بصور   ضدهن   المطعون     وأعلن     ، بالمصروفات       وإلزامها       األولى      ضدها   المطعون     ضد

لثانية     ضدها   المطعون     فردت     ، للرد    نالطع    صحيفة  من   وكيلها    من   دفاع     بمذكرة     ا

 سيساًأت   الطعن    برفض    الحكم    طلب   إلى    فيها   انتهت    العليا    المحكمة    أمام     المقبول     القانوني    

 من   ٢٠٣  المادة      إلى    استنادا     االستئناف     جواز   بعدم قضى إذ فيه المطعون الحكم أن على
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 مضمون   أن    كما   القانون      صحيح  طبق   قد   ون يك   فإنه والتجارية المدنية اإلجراءات قانون

 الترك    لقبول    يشترط    أنه    والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ١٣٩و ١٣٨  المادتين    

 سيحدثه   لما   الترك     على   توافق     لم   والتي     ) الثانية     ضدها   المطعون   (   عليها   المدعى     موافقة   

 يضر   ماب   الدعوى      في   الخصوم     بين   فيما   القانونية      المسئولية     ميزان     في   إخالل     من 

 ممثلها   من   دفاع     بمذكرة     الثالثة     ضدها   المطعون     ردت     كما   خرين،   اآل    ومراكز      بمصالح  

 المصاريف      الطاعن     وتحميل    الطعن    برفض    الحكم    طلب   إلى    فيها   انتهت    القانوني    

 بحسبان   االستئناف     جواز     بعدم    قضى   إذ    فيه   المطعون     الحكم    أن    على   سيساًأت   والرسوم    

 قانون    من   ) ٢٠٣(   المادة      طبق   قد   يكون    فإنه    صومة للخ   منهياً   ليس   المستأنف     الحكم    أن  

 ببقية   يضر   أن    شأنه   من   الترك     طلب   أن    كما   سليماً  تطبيقاً   والتجارية       المدنية     اإلجراءات       

 بنظر   األصيل    اختصاصها    من   العمانية     المحاكم     ويفرغ     عليهن   المدعى     من   المسئولين   

 أراضي     اخل  د   وقع    الحادث      أن    بحسبان    مواجهتها     في   الترك     المطلوب     ضد  الدعوى    

 سواها،    دون     العمانية     للمحاكم    به   المتعلقة    الدعوى      بنظر   االختصاص      يعقد   مما   السلطنة  

 المحدد    القانوني      األجل     انتهى    أن    إلى    دفاع     مذكرة     األول      ضدها   المطعون     تودع     ولم  

لثانية     ضدهما   المطعون     دفاع     مذكرتي     على   تعقيب   بمذكرة     تقدم  و   ، لذلك   لثالثة      ا  وا

 على   بدورها      الثالثة     ضدها   المطعون     وعقبت    الطعن    فةبصحي   جاء    ما   على   مصمماً 

 العام    اإلدعاء       وأودع       ، البيان     ةآنف    دفاعها     بمذكرة     جاء    ما   على   وصممت   الطاعن     مذكرة   

 الطعن    أن    يرى    أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    حول    بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدى  

 جواز    دم بع   قضى   إذ    فيه   المطعون     الحكم    أن    إذ    موضوعاً    ومرفوض      شكالً  مقبول  

 يكون   فإنه    للخصومة    منهياً   ليس   بحسبانه    استقالالً    الخصومة     ترك    رفض    قرار     استئناف  

 .القانون صحيح أصاب قد
 ةــــالمحكم

لميعاد     في   مرفوع     الطعن    إن    حيث  لمحدد     ا لمادة      في   ا  قانون    من   ) ٢٤٢(   ا

 ةوكال     سند  بموجب    العليا    المحكمة    أمام     مقبول    محام    من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات       
 من   مقبوالً    يكون    فإنه    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    وتم    ذلك    له  يجيز   خاص  

 .الشكل حيث
 غير   الطعن    سببي  من   األول      بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   يالنع    إن    وحيث  

 تنص   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٠٣(   المادة      بأن    عليه   ومردود       سديد 
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 بها   يتنته   وال    الدعوى      سير  أثناء     تصدر    التي    األحكام      في   الطعن    يجوز    ال "   ـ: على 

 الوقتية     األحكام      عدا    فيما   وذلك     كلها،    للخصومة    المنهي    الحكم    بعد   إال    الخصومة   

 واألحكام      الجبري     للتنفيذ   القابلة     واألحكام       الدعوى      بوقف    والصادرة        والمستعجلة   

 يجب   األخيرة      لة الحا    وفي    المختصة،     المحكمة    إلى    واإلحالة       االختصاص بعدم الصادرة

 وضع   وقد    " الطعن    في   يفصل   حتى   توقفها    أن    الدعوى      إليها    المحالة     المحكمة    على 

 األحكام     في   استقالل    على   الطعن    جواز     بعدم    تقضى   عامة    قاعدة     النص    بهذا    المشرع   

 به   ويقصد    كلها   للخصومة    المنهي    الحكم    صدور    قبل   الدعوى      في   السير    أثناء     الصادرة     

 برمتها    الخصومة     ينهي   الذي     الحكم    أو    برمته    الدعوى      موضوع    في   يصدر    الذي     الحكم  

 باعتبار    الحكم    أو    الخصومة     إسقاط    طلب   بقبول    كالحكم    موضوعها    في   حكم   لغير 

 ذلك    من   المشرع     وغاية     ، لدعواه      المدعى     ترك    بقبول    الحكم    أو    تكن   لم   كأن    الخصومة   

 يق تعو   من   ذلك    على   يترتب    وما    الواحدة       الدعوى      أوصال     تقطيع   منع   في   الرغبة     هي 

 المسائل     إال    ذلك    من   المشرع     يستثن   ولم    نفقاتها    وزيادة       الدعوى      موضوع    في   الفصل  

 القياس    يجوز    ال   والتي     الحصر    سبيل  على   الذكر     ةآنف    ) ٢٠٣(   المادة      بنص   وردت      التي  

 جواز    تحديد    في   إليه    ينظر   والذي      العامة،      القاعدة      من   استثناء    وردت      قد   باعتبارها      عليها 

 الذي    الحكم    وليس    الدعوى      سير  أثناء     بالفعل    صدر   الذي     مالحك    هو   الطعن    جواز     عدم    أو  

 .يصدر أن يينبغ كان أنه الطاعن يرى الذي الحكم ذلك أو يصدر أن ينبغي كان
 برفض    القاضي    الحكم    هو   االستئناف     محكمة   أمام     فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 سلف  لذي  ا   النحو    على   للخصومة    منهياً   حكماً   بالتالي     يعتبر   وال    الخصومة     ترك    طلب 

 مع   فيه   يطعن   بل   استقالل    على   فيه   الطعن    يقبل   ال   فيه   ي الرأ     وجه    كان    وأي     فإنه    بيانه  

 اإلجراءات        قانون     من   ) ٢٠٣(   المادة      النص    بصريح    وذلك     كلها   للخصومة    المنهي    الحكم  

 في   قرار     أو    حكم   أي    أن    من   السبب    بهذا    جاء    ما   صحيحاً  وليس    ، والتجارية       المدنية   

 بإثبات    صحيحاً  الحكم    صدر   لو   أنه    بحجة   للخصومة    نهياًم   يعتبر   الخصومة     ترك    طلب 

 لما   بالحكم    هي   القول     سلف  كما   العبرة     إن    إذ    ومة الخص    به   النتهت    ينبغي   كما   الترك   

 لكان   الترك     طلب   بقبول    صادراً     الحكم    كان    فلو   يكون    أن    ينبغي   بما   وليس    كائن    هو 

 وأنه     أما    تقالل اس   على   فيه   الطعن    لجاز    و   موضوعها    في   حكم   بغير   للخصومة    منهياً 

 الحكم    ويكون     بعد   تنته   لم   الخصومة     أن    ذلك    مقتضى   فإن    الترك     طلب   برفض    صدر 
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 تطبيق   في   خطأ   أي    على   ي ينطو   وال    سليماً  حكماً   درجة     أول    حكم في الطعن جواز بعدم

 .سديد غير األول بالسبب جاء بما عليه عيالن ويكون تفسيره وال القانون
لنع    إن    وحيث   لثاني     بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   يا  أيضا    سديد   غير   ا

 ما   على   تقتصر   العليا    المحكمة    أمام     بالنقض    الطعن    قضية   نطاق    بأن    عليه   ومردود     

 محكمة   حكم   اقتصر    وقد    ذلك    كان    ولما    سواه    دون     فيه   المطعون     الحكم    فيه   قضى 

 ليس   المستأنف     الحكم    أن    باعتبار     االستئناف     جواز     عدم    على   فيه   المطعون     االستئناف   

لتالي     يتطرق    ولم    لخصومة ل   منهياً  لحال     بطبيعة   له  ينبغي   كان    وما    با  يتطرق   أن    ا

 بعدم   الحكم    هو   حالياً    العليا    المحكمة    على   مطروح     هو   ما   فإن    االستئناف     لموضوع  

 االستئناف    لموضوع    يعرض    أن    للطاعن    متاحاً    ليس   أنه    هذا    ومؤدي      االستئناف     جواز   

 صالحاً   يكون    بحكم   فيه   تفصل   ولم    االستئناف     محكمة   بحث   محل   أساساً   يكن   لم   الذي   

 موضوع   حول    الطعن    سببي  من   الثاني     السبب    ينصب   وإذ     النقض،     بطريق    فيه   للطعن 

 بهذا   جاء    ما   فإن    برفضه    درجة     أول     محكمة   حكم   خطأ   من   الطاعن   يراه وما الترك طلب

 .رفضه متعيناً مقبول غير يكون السبب
 سليم  قانوني     ساس أ   على   يقوم    ال   برمته    الطعن    أن    بيانه    سلف  ما   مؤدى     إن    وحيث  

 استناداً    الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      الطاعن     إلزام      مع   موضوعاً    رفضه    يتعين   فإنه  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من )٢٦١( المادة إلى
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا ا لز إ عن     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٨/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

ة     الفضيلة   لقضا  ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن    : ا
 .علي القرشي إدريس ـ النور حسن مصطفى

 م٦٨/٢٠٠٤و م٦٥/٢٠٠٤ يرقم ينالطعن في ٨٤ قرار
)٦١( 

   )سكوت( إثبات  ـ ) تعويض (ضرر ـ )أحكام ـ وفاء ( لتزاما
 عليه   المتفق    دينه    محل   يستوفي    والدائن       المدين     به   التزم     الذي     بالشيء     الوفاء      يتم  -

 أكبر    الشيء     هذا    كان    وإن     ديته    مقابل    في   آخر   شيء استيفاء على جبره يجوز وال

 أن   على   المدين     مع   الدائن      يتفق   أن    يمنع   ما   ثمة   ليس   أنه    إال    الدين     من   قيمة 

 استوفاه    فإذا     المستحق    الشيء     عن   عوضاً   عليه   المتفق    غير   آخر    شيئاً  يستوفي  

 عن   بل   الوفاء      طريق    عن   ال   المدين     ذمة    وتبرأ     ينقضي   الدين     فإن    فعالً   الدائن    

 مستحق   هو   ما   بغير   الوفاء      قبل إذا أنه الدائن في ويفترض  ،بمقابل الوفاء طريق

 دليل    يقوم    أن    إال    المدين     من   الوفاء      مقام    ذلك    يقوم    أن    ارتضى     قد   تحفظ   دون     له

 .القرينة هذه يسقط
 لقيامها    الزم     شرط   وثبوته     المسؤولية      عليه   تقوم    الذي     األول      الركن     هو   الضرر    -

 يقم   لم   المدين     أن    لمجرد    وجوده      يفترض    ال   وهو    لذلك    نتيجة   بالتعويض     والحكم   

 في   حتماً   سيقع  أنه    أو    وقع    قد   أي    محققاً   يكون    أن    فيه   ويشترط     العقدي     بالتزامه    

 .بالتعويض للحكم يكفي ال المستقبل في الضرر وقوع احتمال ومجرد المستقبل
 بذاته     يصلح   ال   الدعوى      نفي   في   عليه   المدعى     سكوت   أن    اإلثبات      قواعد     من   -

  .يدعيه ما األخير يثبت لم طالما بطلباته للمدعي للحكم
 عـــــالوقائ

 في   الطعنين    أوراق       وسائر    فيه   مطعون ال    الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 المحكمة    أمام     ٢٠٠٣/ ٥٧  رقم    الدعوى      أقام     ٢٠٠٤/ ٦٨  رقم    الطعن    في   الطاعن     أن  

  ـ:الحكم بطلب قضاة ثالثة من مشكلة ـ التجارية الدائرة بمسقط االبتدائية
 ٢  الطعن    ذات     في   ضده   المطعون     تجاه    التزام      أي    من   ذمته    ببراءة      التقرير     ـ  ١

 وإلزامه       ومنشآت     مبان    من   عليها   وما    األرض      قطعة   على   جلالمس    الرهن     رفع    ـ
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 ـ  ٣  المرهون      بالعقار     المتعلقة    األخرى      األصلية    والمستندات      الملكية سند أصل بتسليمه
 تاريخ     من   اعتباراً      يومياً    ريال     ألف    بمبلغ   بتعويضه  الطعن ذات في ضده المطعون إلزام

 ـ  ٤  العقار     استغالل    من   نه حرما    عن   تعويضاً    الرهن     رفع    تاريخ     وحتى    الدعوى      رفع  
 في   مؤرخ     عقد   وبموجب     بأنه    لها   بياناً    وقال     المحاماة      وأتعاب      المصاريف      إلزامه    

 نهائية    تسوية    إلى    ٢٠٠٤/ ٦٨  رقم    الطعن    في   ضده   المطعون     مع   توصل   ١٩٩٤/ ٢/ ٢١

 ألف    أربعمائة      مبلغ   بسداد     يقوم    بأن    ٩٠/ ٤٩٠  رقم    الدعوى      في   بها   المحكوم     للمديونية   

 السداد     وكيفية    طريقة    التسوية     اتفاقية     من   الثالثة     المادة      حددت     وقد    ه ضد  للمطعون    ريال   

 لتنفيذ   ضده   المطعون     وخاطب     عليه   المترتبة     االلتزامات        بجميع   ـ  الطاعن     ـ  أوفى     وقد  

 الرهن     ورفع     المديونية      من   ذمته    وإبراء       االتفاقية      من   الثامنة     بالمادة      الواردة        االلتزامات      

 مبان   من   عليها   وما    الخوير     ) أ ( ١٧  بع مر   ٧٦٤  رقم    األرض      قطعة   عن   المسجل  

 وبتاريخ      ، السابقة     بطلباته    الدعوى      فأقام     ذلك    رفض    ضده   المطعون     أن    إال    ومنشآت   

 استأنف ف   ، بالمصاريف      رافعها     وإلزام       الدعوى      قبول    بعدم    المحكمة    حكمت   ٢٠٠٣/ ٦/ ٣

 باالستئناف    ـ  التجارية      الدائرة       ـ  بمسقط   االستئناف     محكمة   لدى    الحكم    عليه   المحكوم   

 وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    ٢٠٠٤/ ٥/ ١٧  بتاريخ     قضت   والتي     ٢٠٠٣/ ١١١  قم ر 

 بتسليم   ضده   المستأنف     بإلزام      جديد    من   والقضاء      المستأنف     الحكم    بإلغاء     الموضوع   

 الرهن     ورفع     مقامها    قائماً    الحكم    هذا    اعتبار     امتناعه     صورة    وفي    ذمة    براءة      المستأنف   

 وإلزام      الخوير     ) أ/(١٧ مربع ٧٦٤ رقم مبان من عليها وما األرض قطعة على المسجل

نف    لمستأ ه   ا نف     بتسليم   ضد لمستأ لملكية    سند  أصل   ا لمتعلق    ا ر     ا لعقا مه        با ا لز إ  و

 الحكم    يجد   لم و   ، ذلك    على   زاد     فيما   الدعوى      وبرفض     التقاضي    درجتي     عن   بالمصاريف    

 سر  أمانة     أودعت      بصحيفة   ٢٠٠٤/ ٦٥  رقم    بالطعن    فيه   فطعن   عليه   المحكوم     لدى    قبوالً  

 لدى   المقبول     الحافظ     . . . . . األستاذ     من   موقعة    ٢٠٠٤/ ٦/ ٢٣  بتاريخ     حكمةالم    هذه  

 الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة      سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة  

 عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون     إعالن     وتم    قانوناً،      المقررين      والكفالة    

 بالطعن    لصالحه    المحكوم     فيه   طعن   كما   الطعن،     رفض    فيها   طلب   الميعاد     في   بمذكرة   

 موقعة    ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٦  بتاريخ     المحكمة    هذه    سر  أمانة     أودعت      بصحيفة   ٢٠٠٤/ ٦٨  رقم  

 سند  بموجب    الطاعن     عن   نيابة    العليا    المحكمة    لدى    المقبول     . . . . . . . . . . . األستاذ     من 

 نالمطعو    إعالن     وتم    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وقدم     المرفق     الوكالة    
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 وعقب    الطعن    رفض    فيها   طلب   الميعاد     في   بمذكرة     عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده 

 الرأي     أبدى     طعن   كل   في   مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وقدم     الطاعن،      عليها 

 رقم    الطعن    ضم  الهيئة    قررت     وقد    ، موضوعاً    ورفضهما     شكالً  الطعنين    بقبول    فيهما 

 .واحد حكم فيهما ليصدرو لالرتباط األول الطعن إلى ٦٨/٢٠٠٤
  المحكمة

 .الشكلية أوضاعهما استوفيا الطعنين إن حيث
   : اآلتي وفق الطعنين في تفصل المحكمة أن وحيث

  ـ:٦٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في  :أوالً
 المطعون    الحكم    على   بها   الطاعن     ينعى   أسباب    خمسة   على   أقيم      الطعن    إن    حيث 

 المطعون    الحكم    إن    ذلك    بيان    في   يقوله   ما   صلوحا    وتأويله       القانون      تطبيق في الخطأ فيه

 االستئناف    صحيفة  في   ضده   المطعون     حجج   تبنى   عندما    القانون      تطبيق   في   أخطأ    فيه 

 وتنازالً     جديداً     صلحاً  ضده   والمطعون      الطاعن     بين   المبرم     االتفاق      أن    اعتبر    عندما  

 من   ليس   إذ    ةلالتفاقي     خاطئ    بتفسير   ريال     ألف    أربعمائة      وقدره      التسوية     مبلغ   عن   جديداً   

 االتفاقية      لشروط     خالفاً    التسوية     مبلغ   في   حقه   جديد    من   الطاعن     الحكم    يسلب   أن    المعقول   

 إذ   الدعوى      فهم   أحسن    الذي     االبتدائي       للحكم   وخالفاً     وخالصتها    وروحها      بنودها     وأول    

 في   عليه   المنصوص     التسوية     مبلغ   عن   تنازل     قد   الطاعن     يكون    أن    المستحيل    من 

 في   تبقى   حيث   التسوية     مبلغ   بكامل    بالوفاء      إال    ضده   المطعون     مة ذ   تبرأ    وال    االتفاقية    

 دامت     ما   ضده   المطعون     ذمة    براءة      تقرير    الحكم    على   كان    وما      ، ريال     ٧٨,٥٠٠  ذمته  

 التسوية     مبلغ   كامل    عن   الطاعن     تنازل     عدم    وآية     المديونية،       من   بالمتبقي    مشغولة  

 الخوير     ) أ ( ١٧  ربع م   ٧٤٦  رقم    ضده   المطعون     منزل    على   المسجل    بالرهن     احتفاظه   

 اتخاذ    في   حقه   على   االتفاقية      ذات     من   ) ٦(   في   والنص     التسوية     اتفاقية     من   ) ٥(   للبند   وفقاً  

 شروط   و   بنود    بتنفيذ   االلتزام       عن   ضده   المطعون     تخلف   حالة    في   مناسباً   يراه     إجراء      أي  

 ٧٤٦  رقم    القطعة    عن   الرهن     برفع    قضى   عندما    أيضاً    الحكم    أخطأ    ثم   ومن      ، االتفاقية    

 المرافعة      باب    فتح   برفضه    الطاعن     دفاع     أهدر     عندما    الحكم    أخطأ    كما   ) أ (   ١٧  مربع  

 .نقضه يستوجب بما الحكم يعيب ذلك كل دفاعه، مذكرة وقبول
 الوفاء     أن    القاعدة      كانت    وإن     أنه    ذلك    محله    غير   في   برمته    النعي    إن    حيث و 

 وال   عليه   المتفق    دينه    محل   يستوفي    الدائن      وأن     المدين     به   التزم     الذي     بالشيء     يكون  
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 قيمة   أكبر    الشيء     هذا    كان    وإن     ديته    مقابل    في   آخر    شيء   استيفاء    على   جبره    يجوز  

 شيئاً  يستوفي    أن    على   المدين     مع   الدائن      يتفق   أن    يمنع   ما   ثمة   ليس   أنه    إال    الدين     من 

 فإن   فعالً   الدائن      استوفاه     فإذا     المستحق    الشيء     عن   عوضاً   عليه   المتفق    غير   آخر  

  ،بمقابل    الوفاء      طريق    عن   بل   الوفاء      طريق    عن   ال   لمدين  ا   ذمة    وتبرأ     ينقضي   الدين   
 ارتضى     قد   تحفظ   دون     له  مستحق   هو   ما   بغير   الوفاء      قبل   إذا     أنه    الدائن      في   ويفترض   

 .القرينة هذه يسقط دليل يقوم أن إال المدين من الوفاء مقام ذلك يقوم أن
 ضده  ون والمطع     الطاعن     بين   المبرم     االتفاق     نصوص مطالعة من البين كان ولما

 لصالح    بها   المحكوم     المديونية      تسوية    على   اتفقا    الطرفين     أن    ١٩٩٤/ ٢/ ٢١  بتاريخ   

 ألف    أربعمائة      مبلغ   قبول    على   الطاعن     وافق     بأن    ٩٠/ ٤٩٠  رقم    الدعوى      في   الطاعن   

 وفق    المبلغ    هذا    ضده   المطعون     يسدد    أن    على   نهائية    كتسوية    ضده   المطعون     من   ريال   

 أنه    على   البند    هذا    من   ) ج (   الفقرة     نصت   وقد  ،تفاقيةاال من )٣( البند في المبينة الشروط

 نصيبه   وعن    صور   مدينة    في   الكائنة     المعارض      أرض     قطعة   عن   الثاني     الطرف     يتنازل  "

 للطرف   . . . . . . . . . و   . . . . الطرفين     باسم   والمشاركة       بالخوير     الكائنة     األرض      قطعة   في 

 ريال    ألف    نوعشري     وخمسةٍ    نمائتي  "   عماني    ريال     ألف    ٢٢٥٠٠٠  مبلغ   مقابل    األول    

 لتغطية   المذكورتين       األرضين     بيع   حصيلة   تكف   لم   وإذا      . المديونية      من   المتبقية    " عماني  

 في   الكائنة     األرض      بتقديم    بتغطيته   الثاني     الطرف     يتعهد   المديونية      من   المتبقي    الجز  

 قطعة   استلم   الطاعن     أن    فيه   المطعون     الحكم    مدونات      من   الثابت     وكان     . " صور   مدينة  

 وذلك     األصلي    االلتزام       نطاق    في   داخله      تكن   لم   وهي    صور   دينة بم   الكائنة     األرض    

 بها   الخاص     المساحي     والرسم     ملكيتها   سند  الطاعن     بتسليمه   عنها   ضده   المطعون     بتنازل   

 فإن   تحفظ   أي    دون     ٢٠٠٢/ ١/ ٢٧  بتاريخ     وذلك     وبيعها    تملكها   تخوله   شرعية   ووكالة    

 في   ليس   إذ    المديونية      قي ببا   الوفاء      مقام    ذلك    يقوم    أن    ارتضى     قد   الطاعن     أن    المفترض   

 من   ) ٦( و   ) ٥(   للبندين    الطاعن     إشارة     أن    ذلك    القرينة     هذه    يدحض    ما   الدعوى      أرواق     

 في   واضح    ) ٣(   البند    من   ) ج (   الفقرة     عجز   وأن     خاصة   القرينة     هذه    تدحض    ال   االتفاقية    

 في   المذكورتين       األرضين     تغطية   عدم    حالة    في   تعهد   ضده   المطعون     أن    في   الداللة    

 ارتضى     وقد    آخر    شيء   أي    وليس    صور   بمدينة    الكائنة     األرض      قطعة   ديم بتق   ) ج (   الفقرة   

 .المديونية باقي عن عوضاً القطعة بهذه الطاعن
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 قاعدة    ألية    مخالفاً    يكون    ال   فإنه    النظر    هذا    التزم   قد فيه المطعون الحكم إن وحيث

 ةدرج     ثاني    محكمة   على   تثريب    ال   أن    البيان     عن   وغني    القانون،       صحيح  والتزم      قانونية   
 الفرصة    له  تاحت  أ   طالما    للمرافعة     الدعوى      إعادة      طلب   إلى    الطاعن     تجب   لم   هي   إن  

 ،عقيدتها    لتكوين    يكفي   ما   أوراقها       في   ووجدت      األوراق        تكشف   ما   وفق    دفاعه     إلبداء    
 بالمصاريف      الطاعن     وإلزام       موضوعاً    ٢٠٠٤/ ٦٥  رقم    الطعن    رفض    يتعين   لذلك  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ٢٦١ بالمادة عمالً الكفالة ومصادرة
  ـ:٦٨/٢٠٠٤ رقم الطعن  في :ثانياً

 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     به   ينعى   واحد     سبب  على     أقيم    الطعن    إن    حيث 

 يتعلق   فيما   دعواه      أسس   الطاعن     أن    ذلك    وتأويله       تطبيقه   في   والخطأ     القانون      مخالفة  

 بينه   المبرمة     التسوية     اتفاقية     جب بمو   عليه   المترتبة     االلتزامات        جميع   نفذ   أنه    بالتعويض   

 من   الثامنة     المادة      في   الواردة        التزاماته       نفاذ    ال   األخير     وخاطب     ضده   المطعون     وبين  

 ٧٦٤  القطعة    عن   الرهن     ورفع     المديونية      من   الطاعن     ذمة    إبراء      وهي    التسوية     اتفاقية   

 مستندات وال     الملكية    سند  أصل   للطاعن    يعد   ولم    بذلك    يقم   لم   أنه    إال    الخوير     ) أ ( ١٧  مربع  

 على   وأثر     بالطاعن     أضر   مما   الرهن     وأبقى     المرهون      بالعقار     المتعلقة    األخرى      األصلية  

 دفاعاً     ضده   المطعون     يقدم    ولم    واستغالله     به   االنتفاع      من   وحرمه     للعقار    االئتمانية      القيمة  

 الطاعن     مطالبة    في   حقه   عن   نزل    ثم   ومن    ضمنياً  إقراراً       يعد   مما   التعويض     طلب   بشأن  

 جانب    في   الخطأ    ثبوت    إلى    توصل   وقد    الحكم    على   كان    ثم   ومن    الضرر     بإثبات   

 جزاء    يترتب    المسئولية     ثبوت    ألن    به   المطالب     بالتعويض     له  الحكم    ضده   المطعون   

 في   نقضه   يستوجب    بما   معيباً   يكون    فإنه    النظر    هذا    خالف    قد   الحكم    كان    ولما    التعويض   

 .الشق هذا
 تقوم   الذي     األول      الركن     هو   الضرر     أن    ذلك    مردود      السبب    بهذا    النعي    إن    حيث و 

 ال  وهو    لذلك    نتيجة   بالتعويض     والحكم     لقيامها    الزم     شرط   وثبوته     المسؤولية      عليه 
 يكون   أن    فيه   ويشترط     العقدي     بالتزامه      يقم   لم   المدين     أن    لمجرد    وجوده      يفترض  

 في   الضرر     وقوع     احتمال     ومجرد     المستقبل    في   حتماً   سيقع  أنه    أو    وقع    قد   أي    محققاً 

 في   عليه   المدعى     سكوت   أن    اإلثبات      قواعد     ومن    بالتعويض     للحكم   فييك   ال   المستقبل  

 ،يدعيه    ما   األخير     يثبت   لم   طالما    بطلباته    للمدعي    للحكم   بذاته     يصلح   ال   الدعوى      نفي 
 لفشل   سلطته  حدود     في   الضرر     وقوع     نفى   قد   فيه   المطعون     الحكم    وكان     ذلك    كان    لما 
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 قد   يكون    فإنه    التعويض     دعوى     برفض    قضائه    لحمل   كافياً    ذلك    وكان     إثباته     في   الطاعن   

 .أساس غير على سلف بما عليه النعي ويكون القانون صحيح التزم
 الطاعن     وإلزام       موضوعاً    ٢٠٠٤/ ٦٨  رقم    الطعن    رفض    يتعين     إنه    وحيث  

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦١  بالمادة      عمالً   الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف    

 .والتجارية
 األسباب فلهذه

 ورفضهما     شكالً  ٢٠٠٤/ ٦٨و ٢٠٠٤/ ٦٥  الطعنين    بول بق   المحكمة    حكمت 

 المودعة      الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      الطعنين    من   كل   في   الطاعن     إلزام    و   موضوعاً  

 .الطعنين من كل في
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 م٨/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     خليفة   بن   سعيد  نب   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 مصطفى   ـ  سيد  على   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   عبدالرحمن    : القضاة     الفضيلة  

  .علي القرشي دريسإ ـ النور حسن
 م٧٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٥ قرار

)٦٢( 
  )آثار ـ رضا ( تحكيم

 التحكيم    على   تفاق  اال    ألن    وذلك     نسبي   أثر    له  صورته    كانت    أياً    بالتحكيم    الرضا    إن   -

 طرف   أن    ومعلوم     األساسية    األطراف       إال    يلزم    وال    العقود    سائر شأن شأنه عقد هو

 .العقد تكوين في فيساهم به االلتزام إرادة عن التعبير منه يصدر من هو العقد
 الغير    يستفيد   فقد   استثناء    هنالك    ولكن    للغير   التزاماً      أو    حقاً   نصرف ت   ال   العقد    آثار    -

 الدعوى     ذلك وك    المباشرة     والدعوى       الغير    لمصلحة   الشرط     حالة    في   كما   العقد    من 

 يكون   مباشرة    الغير    الدعوى      يستعمل   حينما   الدائن      أن    ذلك    وتفصيل    مباشرة    الغير  

 .المدين به يلتزم بما الدعوى استعمال في ويلتزم المدين عن نائب بمثابة
 ــــعالوقائ

 الدعوى     أقامت     الطاعنة     أن    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 المطعون    مواجهة     في   التجارية      الدائرة       االبتدائية       قطمس   محكمة   أمام     ٢٠٠٢/ ٨٤٤

 ٢,٠٥٨,٤٠٠  مبلـغ   لها   يؤديا     أن    واإلنفراد        بالتضامن     بإلزامهما      فيها   تطالب    ضدهما 

 تاريخ     من   % ١٠  بواقع     الفوائد      مع   ) بيسة   وأربعمائة       رياالً     وخمسين    وثمانية     ألفين  ( 

 لسند   طبقاً   أخشاب     ةشحن  بـتأمين    قامت    أنها    على   تأسيساً   السداد      حتى   الدعوى      تسجيل 

 مسقط   في   قابوس     السلطان     بميناء    توريدها      وحتى    بالنرويج      ماثنيلوتو     ميناء    من   الشحن  

 المدعى     نقلها   تولى    البضاعة     هذه    وأن     معدنية    وكتل    خشبية   كتل   عن   عبارة     والشحنة   

 البضاعة     وصول    عند .   الهندسية    بهوان     شركة   إليه    المرسل    لصالح    كناقل    األولى      عليها 

 شركة   ستصدرت  ا   أن    بعد و   ، عموداً     ٣٢  ةناقص    بأنها    تبين   قابوس     ن السلطا    لميناء  

 شركة   (   الطاعنة     بمطالبة    قامت    بالنقص    المواني      خدمات     مؤسسة   من   شهادتين  . . . . . . 

 قيمة   عن   عبارة     وهو    . . . . . . . . . . لشركة    به   المطالب     المبلغ    بدفع    قامت    والتي     ) التأمين   

 من   الناقل     على   الرجوع      هايخول    خطاباً    الطاعنة     واستلمت    الشحنة    من   الناقص     الخشب  
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لطاعنة     ضمتو   ، بهوان     شركة  ها      في   ا لمطعون     دعوا لثاني     ضدها   ا  عن   كوكيل    ا

 ولكنهما    . . . . .   لشركة    بدفعة    قامت    الذي     المبلغ    برد    وطالبتهما     األولى      ضدها   المطعون   

 حكمت   ٢٠٠٤/ ١/ ٢٧  بتاريخ     بالتحكيم    شرط   على   يشتمل   الشحن    سند  أن    بحجة   رفضا  

لمحكمة   ئية       ا ا البتد لدعوى      قبول    بعدم    ا لتحكيم    شرط   لوجود     ا لزمت      ا لمدعية     وأ  ا

 بتاريخ     ئناف تاالس    محكمة   قضت   الطاعنة     بواسطة    الحكم    هذا    ستئناف اب و   ، بالمصاريف    

 المستأنف     الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    ٢٠٠٤/ ٥/ ٢٤

 بالنقض    فيه   فطعنت   الحكم    بهذا    الطاعنة     ترض    لمف   ، بالمصاريف      المستأنفة     وإلزام     

 من   موقعة    العليا    المحكمة    سر  أمانة     لدى    أودعت      بصحيفة   ٢٠٠٤/ ٦/ ٢٧  بتاريخ   

 المحكمة    هذه    لدى    مقبول    محام    وهو    . . . . . . . . . . . . المحامي     مكتب   من   . . . . . . . المحامي   

 إعالن    وتم    قانوناً     المقررة      والكفالة      الرسوم     سداد    يفيد   ما   وقدم     الطاعنة     عن   وكيالً   بصفته

 المطعون    عقب   كما   الطاعنة     وعقبت    عليها   وردا      عنالط    بصحيفة   ضدهما   المطعون   

 إلى    فيها   خلص   برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       قدم  و   ، طلباته    على  طرف كل وصمم ضدهما

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول
 ةـــالمحكم

 .شكالً مقبول فهو الشكلية شروطه كافة استوفى قد الطعن إن حيث
 الصادر     الحكم    الطاعنة     فيها   تنعى   ب أسبا   خمسة   على   شتملأ   قد   الطعن    إن    وحيث  

 ال  إنه    تقول    ذلك    بيان    وفي    للقانون     بمخالفته    والرابع       والثالث      والثاني      األول      بالسبب  
 في   يجرى    أن    التحكيم    في   شرط   ألنه    التحكيم    قانون     من   ١٣  المادة      إلعمال     مجال  

 غير   له  المحال     وأن     العماني     للقانون     يخضع   وال    اإلنجليزي      القانون      ويطبق    الخارج    

 الحق    ستعمال ا   في   التعسف    صور   أحد    هو   الخارج      في   التحكيم    وأن     التحكيم    بشرط    ملزم  

 .الحكم يعيب مما اقتصادياً إلجراءاته مكان أنسب السلطنة وأن
 فقد   وسديد    صحيح  نعى   والرابع       والثالث      والثاني      األول      بالسبب    النعي    إن    وحيث  

 وقائع     على   العماني     تحكيمال    قانون     من   ١٣  للمادة     تطبيقها   في   االستئناف     محكمة   أخطأت   

 وحيث    والناقل      الشاحن     وهما    أطرافه      إال    يلزم    ال   إليه    المشار     الشحن    سند  أن    إذ    الدعوى    

 هو   التحكيم    على   تفاق  اال    ألن    وذلك     نسبي   أثر    له  صورته    كانت    أياً    بالتحكيم    الرضا    إن  

 العقد    طرف    أن    ومعلوم     األساسية    األطراف       إال    يلزم    وال    العقود     سائر   شأن   شأنه   عقد 

 .العقد تكوين في فيساهم به االلتزام إرادة عن التعبير منه يصدر من هو
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 أو   كان    حقاً   العقد    آثار     إليه    ينصرف    ال   الغير    أن    عامه    كقاعدة     األصل    إن    وحيث  

 لمصلحة   شتراط  اال    حالة    في   كما   العقد    من   الغير    يستفيد   قد   ذلك    من   واستثناءاً      التزاماً    

 أن   ذلك    وتفصيل    رة المباش    الدعوى      االت  وح    مباشرة    الغير    الدعوى      حالة    وفي    الغير  

 في   ويلزم     المدين     عن   نائب    بمثابة    يكون    مباشره    الغير    الدعوى      يستعمل   حينما   الدائن    

 قام   بالتحكيم    ملتزماً    األخير     هذا    كان    فإذا     ذاته     المدين     به   يلتزم    بما   الدعوى      استعمال  

 تفاق ا   في   طرفاً    تبريع   ال   الحالة     هذه    في   والدائن       التحكيم    هيئة   أمام     الدعوى      برفع    الدائن    

 .للمدين الصفة هذه تثبت وإنما التحكيم
 المقامة     الدعوى      هذه    في   الحال     هو   مثلما   ة المباشر    الدعوى      حالة      في   إنه    وحيث  

 التحكيم    تفاق  اب   ملتزمة    تكون    وال    القانون      من   مستمد   خاص    بحق  تتمتع فإنها الطاعنة من

 رفع    م ١٩٨١/ ٤/ ١٥  في   الصادر      البحري     القانون      من   ٣٦٣  المادة      بموجب    لها   ويحق  

 وكيل    ضم  ولها    . . . . . . . . . . . لشركة    دفعته    ما   السترداد      السلطنة    محاكم    أمام     دعوى   

 يعطي   مما   تجارياً     عمالً   يعد   النقل    عقد   إن    حيث   بالسلطنة    عمله    يباشر   الذي     السفينة  

 .ختصاصاال العمانية المحاكم
 في   رفاً ط   تكن   لم   الطاعنة     بأن    الطعن    أسباب    من   الخامس     السبب    مبنى   إن    وحيث  

 التحكيم    تفاق  اب   ملزمة    تكون    ال   ثم   ومن    طرفيه    إال    يلزم    ال   العقد    وأن     التحكيم    اتفاق   

 ال  العقد    آثار     أن    األصولية     القاعدة      أن    ذلك    محله    في   السبب    بهذا    النعي    إن    وحيث  
 في   كما   العقد    من   الغير    يستفيد   فقد   استثناء    هنالك    ولكن    للغير   التزاما      أو    حقاً   ينصرف  

لغير    ةلمصلح   الشرط     حالة   لمباشرة     والدعوى       ا لغير    الدعوى      وكذلك     ا  مباشرة   ا

 عن   نائب    بمثابة    يكون    مباشرة    الغير    الدعوى      يستعمل   حينما   الدائن      أن    ذلك    وتفصيل  

 .المدين به يلتزم بما الدعوى استعمال في ويلتزم المدين
 باألسبا فلهذه

 فيه   المطعون     الحكم    نقض و   وموضوعاً     شكالً  الطعن    بقبول    المحكمة    حكمت 

 وإعادة      الدعوى      بقبول    والقضاء      ٢٠٠٤/ ٧١  رقم    االستئناف     لموضوع    التصدي   و 

 إلزام     مع   موضوعها    في   للفصل   التجارية      الدائرة       بمسقط   االبتدائية       للمحكمة   األوراق      

 ورد    الطعن    هذا    ومصاريف      التقاضي    يدرجت     عن   بالمصاريف      ضدهما   المطعون   

 .للطاعنة الكفالة
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 م٨/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     خليفة   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   ئاسة بر 

 صطفىم   ـ  سيد  على   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   عبدالرحمن    : القضاة     الفضيلة  

  .الغفار عبد الرحمن عبد محمد ـ النور حسن
 م٧٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٦ رقم قرار

)٦٣( 
  )طعن ـ رفع ـ تظلم (ضةيعر على أمر
 قانون    من   ) ١٩٣  ( المادة      عليه   نصت   حسبما   يرفع    عريضة    على   األمر     من   مالتظل   -

لمدنية     جراءات     اإل   لتجارية       ا لمحكمة    إلى  "   وا دة      جراءات     باإل    ا لمعتا  لرفع    ا

 للطعن   قابالً    الحكم    ويكون     بإلغائه     أو    بتعديلـه    أو    األمر     بتأييد    ويحكم  ، الدعوى    

 ." المقررة للقواعد طبقاً
 عــــالوقائ

 عليها   نبنى أ   التي    والوثائق       فيه   المطعون     الحكم    من   يتضح   بماحس   الوقائع      تتلخص 

 على   أمر    من   بمسقط   االبتدائية       المحكمة    أمام     تظلماً   أقام     حاليا    ضده المطعون المدعي أن

 من   الطاعنة     بتمكين   الوقتية     األمور      قاضي   من   ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٦  بتاريخ     صادر    عريضة  

 المطعون    من   تستأجره     الذي     ىالمبن    من   األمر     لزم    إذا     الشرطة     بمعاونة     أغراضها     أخذ  

 األمور     قاضي   عن   أخفت    الطاعنة     أن    إلى    ستناداً  ا   األمر     هذا    بإلغاء     الحكم    طالباً    ضده 

 تصال ا   تجهيزات     لها   وقدم     تستخدمه    كانت    أثاث     في   لها   شريكا   كان    المتظلم    أن    الوقتية   

 األشياء    هذه    على   استولت    وقد    مكتوبة    عقود    بموجب    لها   مؤجرة     كانت    سيارات     وثالث   

 ،والهاتف      والمياه      والكهرباء       األجرة      مستحقات    باقي    تدفع    ولم    الصادر      األمر     مظلة   تتح 
 تحميل   مع   منه   المتظلم    األمر     بتأييد    ٢٠٠٤/ ٢/ ١٨  بجلسة   درجة     أول     محكمة   قضت و 

 التي    مسقط   استئناف    محكمة   أمام     الحكم    هذا    المتظلم    أستأنف ف   ، المصروفات       التظلم    رافع   

 وفي    شكال  االستئناف     بقبول    ٢٠٠٤/ ٩٦  رقم    تحت   م ٢٠٠٤/ ٥/ ٢٤  بتاريخ     قضت 

لموضوع    ء     ا لغا لحكم    بإ لمستأنف     ا ء      ا لقضا يد    من   وا لتظلم    بقبول    جد  وفي    شكال  ا

لموضوع    ء     ا لغا ألمر     بإ لمتظلم    ا لطلب    ورفض     منه   ا م       ا لزا إ لمستأنف     و ها   ا  ضد

 بالطعن    بالنقض    فيه   فطعنت   عليها   المحكوم     لدى    قبوالً    الحكم    هذا    يلق   لمف   ، بالمصاريف    

 التاريخ      وبذات      م ٢٠٠٤/ ٧/ ٣  بتاريخ     المحكمة    سر  بأمانة     به   التقرير     تم   الذي     الماثل   
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 المحكمة    لدى    المحامي     . . . . . . . . . . . . . ستاذ األ    من   موقعة    الطعن    بأسباب    مذكرة     أودعت    

 والكفالة      الرسوم     وسداد     الوكالة      يفيد   ما   وقدم     الطاعنة     الشركة     عن   وكيال    بصفته   العليا  

 عليها   عقبت   بالرد     مذكرة     قدم    ذي ال    ضده   المطعون     إلى    الطعن    صحيفة  إعالن     وتم  

 حكما   إليرادها       الطعن    صحيفة  ببطالن    أصليا   الحكم    مذكرته     صلب  طلب   وقد    الطاعنة   

 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     نعت و   ، الطعن    رفض    اًواحتياطي      فيه   المطعون     غير 

 عريضة    على   األمر     ان    القول     من   سند  على   التسبيب    في   والقصور      القانون      مخالفة  

 يوما    عشر   خمسة   خالل    االستئناف     معه   يكون    مما   المستعجلة    المواد      من   منه   والتظلم   

 فيه   المطعون     الحكم    لكن   والتجارية       المدنية  جراءاتاإل قانون من ٢١٤ المادة لنص وفقا

 أبدته     الذي     الدفع     يناقش    ولم    إليه    المشار     الميعاد     بعد   إقامته     رغم    باالستئناف     الطعن    قبل 

 وجود    بعدم    يتعلق   جوهري     دفع    إلى    تطرقه    عدم    لى إ   ضافة باإل    الشأن     هذا    في   الطاعنة   

 وال   لألثاث     ضده   المطعون     ملكية   يفيد   شيء   ال   إذ    الطعن    في   ومشروعة      قائمة    مصلحة 

 وقام    قبله    أن    بعد   الصادر      األمر     في   الطعن    له  يجوز    وال    السيارات       إيجار     لعقود    وجود   

 ممن "   الطعن    يجوز    ال   أنه    يقتضي   ذكره     المار     القانون      من   ٢٠٢  المادة      بأن    علماً   بتنفيذه  

 واحتياطيا      حالة  اإل    مع   فيه   المطعون     الحكم    نقض   الختام     في   الطاعنة     وطلبت    " الحكم    قبل 

 بالرأي     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       أودع    و   ، للموضوع    التصدي     مع   النقض  

 .موضوعا ورفضه شكال الطعن قبول فيها طلب
 ةـــالمحكم

 المحكمة    لدى    مقبول    محام    من   قانونا     لمحدد  ا   الميعاد     في   الطعن    رفع    تم     إنه    حيث 

 قرره    ما   وفق    والكفالة      الرسوم     وسدد    ذلك    له  يجيز   خاص    وكالة     سند  بموجب    العليا  

 .شكال قبوله فتعين القانون
 الطعن    صحيفة  ببطالن    ضده   المطعون     أبداه   الذي الدفع خصوص في  إنه وحيث

 مادي    خطأ   مجرد    يكون    أن    دو يع   ال   األمر     أن    تبين   فقد   فيه   المطعون     غير   حكما   إليرادها     

 بيان   ألن    بطالنها    إلى    يؤدي     وال    الطعن    صحيفة  في   يؤثر    وال    الحكم    رقم    كتابة    في   بحت 

لحكم   لمطعون     ا لحكم    عن   جاء    قد   بتاريخه     فيه   ا  وليس    ٢٠٠٤/ ٩٦  االستئنافي     ا

 .جراءاإل من الغاية بذلك وتحققت ٤٦/٢٠٠٤
 تمثل   الحكم    هذا    بصدر      تفصيالً   إيراده       سلف  حسبما   مجمله    في   النعي    إن    وحيث  

 المستعجلة    المواد      في   يوما    عشر   بخمسة   المحدد     الميعاد     بعد   رفعه    تم   االستئناف     أن      في 
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 هذا   المحكمة    تجاوزت      وقد    والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ٢١٤  بالمادة      عمالً 

 ال  إذ    الطعن    في   مصلحة   ضده   للمطعون    ليس   أنه    إلى    ضافة باإل    االستئناف     وقبلت    الدفع   
 األمر     في   الطعن    له  يجوز    وال    الطاعنة     أخذتها     التي    لألغراض      ملكيته   يثبت   شئ

 سالف   القانون      من   ٢٠٢  المادة      عليه   نصت   بما   عمالً   بتنفيذه    وقام     قبله    أن    بعد   الصادر    

 .الذكر
 ألن   سديد   غير   المذكورة       باألسباب     فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 قانون    من   ١٩٣  المادة      عليه   نصت   حسبما   يرفع    عريضة    على   األمر     من   التظلم  

 . . .الدعوى      لرفع    المعتادة      جراءات     باإل    المحكمة    إلى  "   والتجارية       المدنية     جراءات     اإل  

 للقواعد     طبقاً   للطعن   قابالً    الحكم    ويكون     بإلغائه     أو    بتعديلـه    أو    األمر     بتأييد    ويحكم  

 ." المقررة
 أن   علة   نصت     والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ) ٢١٤(   المادة      إن    وحيث  

 الميعاد    ويكون     . ذلك    غير   على   القانون      ينص   لم   ما   يوماً    ثالثون     االستئناف     ميعاد  " 

 ."الحكم أصدرت التي المحكمة كانت أياً المستعجلة المواد في يوماً عشر خمسة
 قابل    التظلم    في   الصادر      الحكم    فإن    إيراده       السالف     المادة      لنص   تطبيقاً     إنه    وحيث  

 عشر   خمسة   وليس    يوماً    ثالثون     ستئنافه ا   ميعاد    وأن     حكام  لأل   المقررة      بالطرق     للطعن 

 مستعجلة   موادٍ     في   صادراً     ليس   إليه    الملمح    الحكم    ألن    الطاعنة     به   تمسكت   كما   يوماً  

 باألوامر       الخاص     العاشر    الباب     من   يؤخذ    حسبما   الوقتية     األمور      ضمن  يندرج     هو   وإنما   

 .والتجارية المدنية جراءاتاإل قانون من العرائض على
 شكال  االستئناف     قبول    إلى    منطوقه    في   انتهى    لما   فيها   المطعون     الحكم    إن    حيث و 

 ومن    االستئناف     ميعاد    حول    أثارته      عما   الطاعنة     دفاع     على   ضمني  رد    على   ينطوي  

 النتيجة    من   يغير   ال   دفع    على   الرد     عدم    الحكم    يعيب   ال   أنه    ذلك    إلى    إضافة  قضاء المقرر

 . إليها توصل التي الصحيحة
 ضده  المطعون     مصلحة   حول    الطاعنة     أثارته      ما   خصوص    في     إنه    وحيث       

 من   فإنه    الشأن     هذا    في   الصادر      للحكم   وقبوله    العريضة     على   األمر     في   الطعن    في 

 ادعى     الذي     الضرر     وأن     الموضوع     محكمة   سلطة  من   المصلحة    استخالص    أن    المقرر   

 اطالم    قائمة    الطعن    في   مصلحته   يجعل   مهخص   تصرفات     من   وقوعه     ضده   المطعون   
 األمور     قاضي   عن   الصادر      للقرار     تنفيذه    وإن     التصرفات      تلك   من  ضرر حصول يحتمل
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 وطلب    االبتدائية       المحكمة    أمام     منه   تظلم   أنه    طالما    القرار      لهذا    قبوله   يعني   ال   الوقتية   

 .إلغاءه
 بمنأى   وكان     وقانوناً      واقعاً     متين   أساس    على   يقوم    فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 محله    غير   في   الطعن    يجعل   مما   التسبيب    في   والقصور      ون القان     مخالفة    شائبة   عن 

 .موضوعاً رفضه ويتعين
 وفقاً    الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      الطاعنة     إلزام      لذلك    تبعاً   عينيت   إنه    وحيث  

 .والتجارية المدنية جراءاتاإل قانون من ٢٦١ المادة لمقتضيات
 األسباب فلهذه

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م       اًموضوع    ورفضه     شكالً  ا لزا إ عنة     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف
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 م٨/١٢/٢٠٠٤ الموافق ربعاءاأل جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     خليفة   بن   سعيد  بن   خليفة / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 مصطفى   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  صالح   علي   عبدالرحمن    : القضاة     الفضيلة  

 .الغفار عبد لرحمنا عبد محمد ـ النور حسن
 م٨٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٨ رقم قرار

)٦٤( 
 مـأجور  استالم ( مستأجر ـ ) مسؤولية  ـ أجور ـ حريق ـ انفساخ (  إيجار عقد

  )مسؤولية ـ
 الحريـق  حال إذا ضـده  والمطعون الطاعن بين فيما مفسوخاً اإليجار عقد يعتبر -

 أي المؤجر يستحق ال كما حيالًمست اإليجار عقد تنفيذ وجعل بالمحل االنتفاع دون

 .الحريق واقعة بعد متأخرات
 بالعين    المستأجر     انتفاع     من   الغير    تعرض    بضمان    المؤجر     العامة     القواعد      تلزم   -

 المطعون    الحكم    يعيب   ذلك    كل   بواسطته،     تم   الحريق     أن    يثبت   لم   طالما    المؤجرة    

  .نقضه يوجب بما فيه
 قد   تكن   ولم    المؤجرة      العين    متسل   الذي     المستأجر     بأن    العامة     القواعد      تقضي  -

 بالعناية     مكلف   المستأجر     وأن     محترقة،     غير   يردها     أن    عليه   يجب   فإنه    احترقت   

 بالمحل    يحصل   ضرر   فكل   ماله،     على   كمحافظته    عليه   المحافظة   و   يستأجر    بما 

 هذا   في   وليس    غيره    أو    كإهمال     فيه   له  يد   ال   أن    إثبات     المستأجر     على   المؤجر   

 القيام    عليه   ويسهل    يده،     تحت   المحل    أن    إذ    اقة الط    حد   عن   يخرج    مما   التكليف  

 ما   لديه    وليس    المحل    عن   بعيد   فهو   المؤجر،      بخالف    وذلك     ثبات  اإل    ذا ه   بمثل 

 وعليه    ، الحريق     حوادث      مثل   من   يقع   ما   ىوأتق     به،    والعناية      بمراقبته     له  يسمح 

 التي    األضرار      جميع   عن   العين    صاحب   المستأجر     يعوض    أن    ذلك    على   يترتب  

  .المؤجر على كانت التي اإليجارات قيمة دفع ومنها أصابته
 عــــالوقائ

 الطعن    ملف   أوراق       وسائر    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 رقم    الدعوى      . . . . . . . . . . . . . الطاعن     على   أقام     . . . . . . . . . . . . . . . . ضده   المطعون     بأن  

 بأن   الطاعن     بإلزام      الحكم    فيها   يطلب   اإلبتدائية       مسقط   محكمة   أمام     م ٢٠٠٣/ ١٠٧٩
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 أجر    إنه    : دعواه      بيان    في   وقال     المصاريف      مع   عمانياً    رياالً     ) ٧٣٥٥(   مبلغ   له  يؤدي   

 قدرها     شهرية   أجرةٍ     مقابل    م ١٩٩٨/ ١١/ ١٧  في   المؤرخ      العقد    بموجب    للطاعن    محالً 

 مقابل    م ٢٠٠١/ ١٢/ ١٨  إلى    م ٢٠٠٠/ ١٢/ ١٩  في   العقد    تجديد    وتم    عمانياً    رياالً     ) ٤٥٠( 

 ريال    ) ٤٠٠(   اإليجار      يكون    أن    على   تفاق  اال    تم   عدها ب   ) ٣٥٠(   وقدرها      شهرية   أجره   

 بتاريخ     المؤجرة      العين    الطاعن     أخلى    أن    إلى    يجارية   اإل    العالقة     واستمرت     عماني  

 بالمحل    الموجودة       البضائع     عن   الطاعن     تنازل     بأن    صلح  عقد   بموجب    م ٢٠٠٢/ ٩/ ٢٩

 وقد    اء الكهرب     وفواتير      نة الصيا    في   مطالباته     عن   األخير     تنازل     مقابل    ضده   للمطعون  

 رفع    إلى    مر األ    به   أدى     مما   )   ع . ر   ٧٣٥٥  ( مبلغ   اإليجار      قيمة   من   الطاعن     على   تبقى 

 محكمة   قضت   م ٢٠٠٤/ ٣/ ٦  وبتاريخ      ، الذكر     سالفة   طلباته على للحصول ضده الدعوى

 قيمة   )   ع . ر   ٦٣٠٠(   مبلغ   ضده   للمطعون    يؤدي     بأن    الطاعن     بإلزام      االبتدائية       مسقط 

 وألزمته      م ٢٠٠٢  سبتمبر  شهر  نهاية    حتى   م ٢٠٠١  أبريل     من   الفترة     عن   اإليجار    

 وبتاريخ      ستئناف باال    فيه   فطعن   الطاعن     لدى    قبوالً    الحكم    ا هذ   يحز   ملف   ، بالمصاريف    

ييد     ستئناف اال    برفض    بمسقط   ستئناف اال    محكمة   قضت   م ٢٠٠٤/ ٦/ ٧ لحكم    وتأ  ا

 األخير     الحكم    بهذا    الطاعن     يرض    لم   كما   ، بالمصاريف      المستأنف     وإلزام       المستأنف   

 التاريخ      بذات     وأودع       م ٢٠٠٤/ ٧/ ١٤  بتاريخ  وذلك المحكمة هذه أمام بالنقض فيه فطعن

 العليا    المحكمة    لدى    المقبول     المحامي     مرحوم     الدين     سيف  من   موقعةً    الطعن    صحيفة

 إعالن    تم   وقد    ، والكفالة      المقررة      الرسوم     سداد    يفيد   ما   وقدم     الطاعن     عن   وكيالً    بصفته 

 عقد   يرتبها    التي    الواجبات       من   بأن    قول بال    عليها   ورد     الطعن    بصحيفة   ضده   المطعون   

 المسئول    هو   العين    على   والحائز      المؤجرة      العين    على   المحافظة     المستأجر     على   اإليجار    

 أضرار    أي    عن   المؤجر     تعويض    عن   المسئول     إنه    بل   تلحقها   التي    األضرار      جميع   عن 

 ويكون    للحريق    العين    تعرض    حالة    في   المسئولية     تلك   وتشتد    المؤجرة      العين    تصيب 

 بأن   مسئوليته    يدفع    أن    يستطيع   وال    المستأجر     تابعي    أحد    بفعل   الحريق     حدث    إذا     سئوالً م 

 حتى   أيضاً    مسئوالً    المستأجر     ويكون     أجنبياً    يعتبر   ال   التابع     ألن    أجنبي    بسبب   الحريق   

 حتياطات  اال    من   تخاذه   ا   يمكن   ما   اتخاذ     في   أهمل    إذا     وقدراً      قضاء    الحريق     حدث    ولو  

 تعرض   عن   المسئول     هو   ) الطاعن   (   المستأجر     فإن    ذلك    كان    ولما    الحريق     خطر   لمنع 

 الحريق     سبب  إن    حيث   المدني     الدفاع      بتقرير    ورد     لما   وفقاً    وذلك     للحريق    المؤجرة      العين  

 رجال    بأن    اليقين    علم   يعلم   حيث   الطاعن     تابعي    من   األرجح      على   وهو    فاعل    بفعل   كان  
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 مع   التحقيق    عن   لتنازل   با   ) الطاعن   (   هو   فبادر     تابعيه    أحد    ضد  تهام  اال    وجهت    قد   الشرطة   

 برسالة    ورد     ما   وفق    وذلك     الفاعل     أنه    تبين   ولو    حتى   منه   مطالبة    أدنى     دون     العامل   

 م٢٠٠٢/ ١٠/ ٢  بتاريخ     بركاء     شرطة   بمركز    الجنائية     والتحقيقات      التحريات      ضابط 
قام     والتي     للتأمين    ظفار    لشركة    والموجهة     لباً    الدعوى      ضدها   الطاعن     أ  بمبلغ   مطا

 الطاعن     وإلزام       الطعن    رفض    ضده   المطعون     وألتمس     تأمين ال    وثيقة    وفق    التعويض   

 خلص   برأيه     مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     اإلدعاء       وأودع       ، والمصاريف       بالرسوم   

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول إلى فيها
 المحكمة

 .شكالً مقبول فهو لذا الشكلية أوضاعة استوفى الطعن إن حيث
 على   الطاعن     بهم   ينعى   أوجه     ثالثة    من   احد  و   سبب  على   أقيم    الطعن    إن    وحيث  

 المرسوم    خالف    الحكم    إن    : يقول    ذلك    بيان    وفي    القانون      مخالفة    فيه   المطعون     الحكم  

 والمحال     المساكن     ومستأجري      المالك     بين   العالقة     تنظيم   شأن   في   ٨٩/ ٦  رقم    السلطاني   

 منه   ) ١(   المادة      نصت   حيث   بها   الخاصة    اإليجار      عقود    وتسجيل    والصناعية      التجارية    

 منه   المستأجر     يمكن   أن    بمقتضاه    المؤجر يلتزم عقد كل على ةالتالي األحكام سريان على

 وأن    معلوم    أجر    لقاء    معينة   لمدة    الصناعية     أو    التجارية      والمحال      بالمساكن     االنتفاع    

 المؤجرة     والمدة      يء الش    منفعة   هي   اإليجار      عقد   في   التراخي      عليها   يقع   التي    العناصر  

 .نتفاعاال تقابل األجرة نإ حيث
 بعد   المحل    أجرة     ضده   للمطعون    يؤدي     بأن      قضى   فيه   المطعون     الحكم    إن    وحيث  

 عقد   تنفيذ   وجعل    بالمحل    انتفاعه     دون     حال    الحريق     أن    من   الرغم     على   وإتالفه      حرقه  

 ضده  والمطعون      الطاعن     بين   فيما   مفسوخاً    اإليجار      عقد   يعتبر   ثم   ومن    مستحيالً   اإليجار    

 عن   تنازل     وأنه     الحريق     واقعة     بعد   متأخرات      أي    ضده   المطعون     يستحق   ال   وبالتالي    

 قبل   ة األجر     بمتأخرات      يقر   وأنه     المحل    صيانة   مقابل    ضده   للمطعون    الحريق     مخالفات   

 هو   الحائز     أن  "   فيه   المطعون     الحكم    قول    وأن     ) ع . ر   ١٤٠٠  (   والبالغة      الحريق     واقعة   

 المسئول    هو   اتلحقه   التي    األضرار      وجميع    المؤجرة      العين    على   المحافظة     عن   المسئول   

 الحكم    في   دليل    أي    تبيان    يتم   ولم    "   القاهرة القوة حالة باستثناء للمالك عنها التعويض عن

 عن   المسئول     أنه    على   ينص   العقد    في   شرط   أي    يوجد    ال   وأنه     بسببه   كان    الحريق     بأن  

 المحافظة     في   ليته ئوبمس   يتعلق   فيما   العامة     القواعد      وإن     المؤجرة      العين    على   المحافظة   
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 تعرض   بضمان    ضده   المطعون     تلزم    التي    العامة     القواعد      ذات     هي   المؤجرة      ينالع    على 

 يعيب   ذلك    كل   بواسطته،     تم   الحريق     أن    يثبت   لم   طالما    المؤجرة      بالعين    انتفاعه     من الغير

 .نقضه يوجب بما فيه المطعون الحكم
 بأن   المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     من   بأن    عليه   مردود      النعي    هذا    إن    حيث و 

 تقتنع   ما   واستخالص     ةواألدل       القرائن      تقدير    في   المطلق    سلطانها   لها   وضوع الم    لمحكمة 

نها      إليه    ويطمئن    منها   به   للثابت    فيه   مخالفة    وال    سائغاً   ستخالصهاا   كان    متى   وجدا

 المطعون    الحكم    وكان     ذلك،     كان    لما   العليا،     المحكمة    من   عليها   معقب   ودون      باألوراق      

ن    خلص   قد   فيه  عن     بأ لطا جر   (   ا لمستأ لعين    بتسليم   ميق   لم   ) ا ة      ا لمؤجر ال    ا  في   إ

 في   الحريق     حدوث     وأن     سارياً    اإليجار      عقد   مازال      التاريخ      هذا    قبل   وأن   م٢٩/٩/٢٠٠٢

 في   إدخاله      مكان  باإل    الذي     الغير    خطا   أو    قاهرة     قوة    حالة    نتيجة   يحدث    لم   المؤجرة      العين  

 اإلدارة       عن   والصادر       به   المدلى     التقرير     ثبته   مثلما   فاعل    فعل   نتيجة   حدث    وإنما     الدعوى    

 الهالك    إلى    يؤدِ    لم   الحريق     وأن     م ٢٠٠١/ ٨/ ١٣  في   والمؤرخ       المدني     للدفاع     العامة   

 العين    مفتاح    الطاعن     تسليم   تاريخ     حتى   مستمراً    العقد    ظل   ولذلك     المؤجرة      للعين   الكلي  

 والذي     مطرح    والي     أمام     المحرر     الصلح    عقد   من   ثابت    هو   ما   حسب   وذلك     المؤجرة    

 مقابل    ضده   للمطعون    المؤجر     المحل    في   الموجودة       ضائع الب    عن   الطاعن     تنازل     فيه   ثبت 

 قد   المستأجر     بأن    تقضي   التي    العامة     القواعد      مع   يتفق   وهذا     المؤجرة،       العين    صيانة 

 وأن    محترقة،     غير   يردها     أن    عليه   يجب   فإنه    احترقت  قد تكن ولم المؤجرة العين تسلم

 فكل   ماله،     على   كمحافظته    عليه   المحافظة   و   يستأجر    بما   بالعناية     مكلف   المستأجر   

 غيره   أو    كإهمال     فيه   له  يد   ال إ   إثبات     المستأجر     على   المؤجر     بالمحل    يحصل   ضرر 

 عليه   ويسهل    يده،     تحت   المحل    أن    إذ    الطاقة     حد   عن   يخرج    مما   التكليف    هذا    في  وليس

 ما   لديه    وليس    المحل    عن   بعيد   فهو   المؤجر،      بخالف    وذلك     ثبات  اإل    ذا    بمثل   القيام   

 يترتب    وعليه    ، الحريق     حوادث      مثل   من   يقع   ما   ىوأتق     به،    ية والعنا     بمراقبته     له  يسمح 

 التي    األضرار      جميع   عن   العين    صاحب   ) الطاعن   (   المستأجر     يعوض    أن    ذلك    على 

 يقم   لم   الطاعن     أن    والثابت      ، المؤجر     على   كانت    التي    اإليجارات    قيمة دفع ومنها أصابته

 ثم   ومن    الحريق     وقوع     بعد   حتى   بحيازته     زالت     ما   العين    كانت    التي    للمدة    اإليجار      بدفع  

 فإنه    النظر    هذا    فيه   المطعون     الحكم    التزم     وإذ     المدة،      هذه    عن   اإليجار      بدفع    ملزماً    يكون  
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 بالمصاريف      الطاعن     وإلزام      الطعن رفض يقتضي مما القانون، صحيح أصاب قد يكون

 .المدنية اإلجراءات قانون من )٢٦١( بالمادة عمالً ةالكفال ومصادرة
 سبابألا فلهذه

لمحكم    حكمت  لطعن    بقبول    ةا عن     م ا لز إ و   موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لطا  ا

 .ةالكفال ومصادرة بالمصروفات
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 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   وعضوية     البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

ة     الفضيلة   لقضا  ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داود      صالح   علي   عبدالرحمن    : ا
 .المنا ميرغني عمر ـ النور حسن مصطفى

 م٧٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٩٤ رقم قرار
)٦٥( 

  ) متممة يمين ـ حاسمة يمين ـ تعريف ـ يمين (إثبات
 أو   يقول    ما   صدق   على   شاهداً    اهللا    الحالف     فيه   يتخذ   قول    هي   عام    بوجه    اليمين   -

 .حنث ما إذا عقابه ويستنزل يعد، ما إنجاز على
 ضميره  إلى    بها   يحتكم   خصمه   إلى    الخصم    يوجهها    يمين   هي   الحاسمة    اليمين   -

 .اإلثبات من تعفي هيو النزاع لحسم
 بها   ليستكمل   الخصمين    من   أي    إلى    القاضي    يوجهها    يمين   هي   المتممة    اليمين    -

 .منه تعفى وال لإلثبات تكميلي طريق فهي  ،الخصم هذا قدمها التي األدلة
 ينكل   من   ويخسر    دعواه      يكسب   يحلفها   من   فإن    محتمة،    تائج ن   لها   الحاسمة اليمين -

 .محتمة نتائج لها فليست المتممة اليمين أما ،عنها
 .ترد فال المتممة اليمين أما األخر، الخصم على الحاسمة اليمين رد يجوز  -

 الوقائـــع
 االبتدائية       المحكمة    إلى    بعريضة    تقدمت    ، . . . . . . . . المدعية     أن    في   الوقائع      تتلخص 

 من   جراماً     ٥٣٣/ ٤٨٩  بشرا    قامت    . . . . . . . . . . . عليها   المدعى     أن    تضمنت   ئل بسما 

 الذهب،     ذلك    قيمة   تسدد    ولم    ع . ر   ٢٣٦٨  بقيمة   المدعية     من   ٢٠٠٠/ ٤/ ٢  بتاريخ     الذهب   

 عليه   المدعى     أجاب   و   ، ع . ر   ٢٣٦٨  مبلغ   بأداء      عليه   المدعى     بإلزام      الحكم    طلبت   لذلك  

 الفاتورة      وإن     القضية    هذه    موضوع    لذهب  ا   كمية   استلم   أنه    الدليل     تقديم    المدعية     على   أنه  

 المحكمة    طلبت ،و  سنوات    أربع     منذ   المدعية     مع   تعامله     وانتهى     تعامل    أخر    كانت    المقدمة   

 المحكمة    فتولت    . المدعية     على   اليمين    ورد     فأبى    يحلف   أن    عليه   المدعى     من   االبتدائية     

 أصدرت    ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٤  وبتاريخ      . . دعواه      صدق   على   وحلف    المدعية     مدير    استدعاء   

 ع. ر   ٢,٣٦٨  مبلغ   بدفع      . . . . . . . . بإلزام      يقضي   حكماً   بسمائل    االبتدائية       المحكمة  
 المحكوم    لدى    قبوالً    الحكم    يلق   لم،ف  الدعوى      مصاريف     ودفع     الذهبية     التاج     لمجوهرات    
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 صحيفة  بإيداع      وذلك     نزوى     استئناف    محكمة   لدى    باالستئناف     فيه   طعن   فقد   عليه،  

 محكمة   وقضت    ، ٢٠٠٤/ ١/ ١٢  بتاريخ     المذكورة       المحكمة    سر  أمانة     لدى    استئناف  

 الموضوع    وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    حضورياً     ٢٠٠٤/ ٥/ ٢٥  بتاريخ     االستئناف   

 على   القانونية      المصاريف      وحمل    الدعوى      برفض    مجدداً     والحكم     المستأنف     الحكم    بإلغاء   

 الصادر     بالحكم    الطاعنة     ترض    فلم   ، اآلن     الطاعنة     ـ  ضدها   المستأنف     على   الدرجتين    

 سر  أمانة     لدى    الطعن    صحيفة  أودعت      وقد  ،   العليا    المحكمة    لدى    بالنقض    فيه   طعنتف 

 موقعة    بأسبابه    مذكرة     قدمت    التاريخ      ذات     وفي    ، ٢٠٠٤/ ٧/ ٣  بتاريخ     العليا    المحكمة  

 الطاعنة،     عن   وكيالً    بصفته   العليا    المحكمة    أمام     للترافع     المقبول     المحامي     . . . . . . . . باسم 

 المطعون    إعالن     تم   وقد    ، المقررين      والرسوم      الكفالة     سداد    يفيد   وما    وكالته     سند  وقدم   

 .الطعن برفض بالحكم فيها طالب بمذكرة عليها فرد الطعن بصحيفة ضده
 الخطأ    في   يتمثل   واحد     بسبب   فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعن     نعى   وقد    ،   هذا  

 قد   حكمها   في   المطعون     درجة     ثاني    محكمة   إن    : يقول    ذلك    بيان    وفي  ، القانون      تطبيق   في 

 وذلك     جديد،     من   أمامها     النـزاع      طرح    وإعادة       بنظرها    للدعوى     صدت ت   حين   أخطأت   

 الدائرة      االبتدائية       سمائل   محكمة   أمام     ضدها   والمطعون      الطاعنة     بين   حسم   قد   النزاع      ألن  

لتجارية     ليمين    ا لنحو    على   با  سمائل   محكمة   عن   الصادر      الحكم    بأسباب    الموضح    ا

 الحاسمة،    باليمين    أمره     حسم   قد   ع نزا    طرح    إعادة      االستئناف     لمحكمة   كان    وما    االبتدائية     

 متممة   كيمين   ابتداء      وجهتها    قد   المحكمة    أن    منها   يتبين   كما   الحكم    هذا    أسباب    إن    وذلك   

 محتكمة   الطاعنة     على   اليمين    وردت      الحلف    األخيرة      رفضت    وقد    ضدها،    المطعون     إلى  

 في   قدم    ما   وطرحت     لإلثبات     آخر    دليل    أي    عن   تنازلت     قد   تكون    وبذلك     ذمتها    إلى  

 القاضي    من   متممة   كانت    ولو    إليه،     وجهت    من   يكون    وبذلك     أخرى،      أدلة     من   عوى  الد  

 فال   ثم   ومن    . النزاع      حسم   إليه    وجهت    من   حلفها   فإذا     حاسمة،    يمين   إلى    ردها     ممن   تنقلب 

 ضده  المطعون     لتنازل     االستئناف     محكمة   أمام     جديد    من   الدعوى      أدلة     مناقشة    يجوز  

 من   يننالطع    الحكم    إليه    انتهى    ما   ذلك    في   يقدح    وال    الطاعنة،      على   اليمين    برد    عنها 

 هناك   أن    في   جدال     ال   أنه    ذلك    حلفها   وكيفية    اليمين    صيغة  الحكم    في   يذكر    لم   بأنه    القول   

 أصدره    ما   يكون    ذلك    وعلى    ، أداؤها       وتم    حكمها   في   وأثبتتها     المحكمة    بها   قالت    يمين 

 قد   جديد    من   األخرى      أدلتها     ومناقشة     للدعوى     والتصدي      قضاء    من   فيه   المطعون     الحكم  

 معه   يتعين   مما   القانون،       تطبيق   في   بالخطأ    الحكم    يعيب   بما   القانون،       صحيح  خالف  
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 وفي    شكالً  الطعن    قبول    مذكرتها     ختام    في   الطاعنة     والتمست     ، نقضه   كذلك    والحال    

 درجة     أول     محكمة   حكم   بتأييد    مجدداً     والقضاء      فيه   المطعون     الحكم    إلغاء     الموضوع   

 أصدرته     التي    المحكمة    إلى    وإعادته       فيه   المطعون     حكمال    إلغاء     واحتياطياً      ألسبابه،   

 فيها   خلص   بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وقدم     ، أخرى     بدائرة      لنظره  

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول إلى
 ةـــالمحكم

  .شكالً قبوله يتعين فإنه قانوناً المقررة أوضاعه سائر استوفى الطعن إن حيث
 مذكرة    في   الوارد       الوحيد     بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   لنعي ا   إن    وحيث  

 العليا    المحكمة    قضاء    في   المقرر     أن    وذلك     . . سديد   غير   بيانه    السابق     النحو    على   الطعن  

 أو   يقول    ما   صدق   على   شاهداً    اهللا    الحالف     فيه   يتخذ   قول    هي   عام    بوجه    اليمين    أن  

 يمين   فهي   الحاسمة    اليمين    أما  . . حنث   ما   إذا     عقابه    ويستنزل     يعد،    ما   إنجاز     على 

 المتممة    واليمين     النزاع،       لحسم   ضميره   إلى    بها   يحتكم   خصمه   إلى    الخصم    يوجهها  

 هذا   قدمها    التي    األدلة      بها   ليستكمل   الخصمين    من   أي    إلى    القاضي    يوجهها    يمين   هي 

 طريق    فهي   المتممة    اليمين    أما    اإلثبات،       من   تعفي   التي    هي   الحاسمة    واليمين     . الخصم  

 القانون     به   يسمح   الذي     الدليل     الخصم    يحوز    فعندما    . . منه   تعفى   وال    بات لإلث    تكميلي 

 يلجأ   واحد     طريق    إال    أمامه     يبقى   ال   يدعيه،     ما   بصحة   خصمه   له  يقر   وال    دعواه،       إلثبات   

 حلفها   منه   طالباً    الحاسمة    اليمين    إليه    فيوجه    الخصم    هذا    ضمير  إلى    يحتكم   أن    هو   إليه،   

 اليمين    أما    االحتكام،       هذا    يقبل   أن    إال    اليمين    هإلي    وجهت    من   يملك   وال    النزاع،       لحسم 

 وتكملة    ستيثاق اال    لزيادة      الخصمين    من   أي    إلى    القاضي    يوجهها    يمين   فهي   المتممة  

 .معين ادعاء بشأن قناعته
 . .المتممة    واليمين     الحاسمة    اليمين    بين   جوهرية     اختالفات      هنالك    إن    وحيث  

 فيوجهها    المتممة    اليمين    أما    القاضي    رقابة     تحت   الخصم    يوجهها    الحاسمة    فاليمين  

 الخصم    يقبلها   أن    بعد   فيها   الرجوع      للخصم   يجوز    ال   الحاسمة    واليمين     وحده،      القاضي  

 توجيهها    بعد   وقت    أي    في   المتممة    اليمين    توجيه    عن   يرجع    أن    للقاضي   بينما   . . اآلخر   

 .أدائها وقبل
 دعواه     يكسب   يحلفها   من   فإن    محتمة،    نتائج    لها   الحاسمة    اليمين    إن    وحيث  

 هذه   وآخر     . محتمة   نتائج    لها   فليست   المتممة    اليمين    أما    ، عنها   ينكل   من   يخسر و 
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 اليمين    أما    األخر،      الخصم    على   ردها     يجوز    الحاسمة    اليمين    أن    والفوارق        االختالفات     

 .ترد فال المتممة
 فال   ثم   ومن    النـزاع      تحسم   الحاسمة    اليمين    أن    بيانه    تقدم    ما   على   بناء    إنه    وحيث  

 مفوض   شخص  من   صحيحة  حاسمه   يمين   ألداء   وفقاً المحكمة ررهتق ما الستئناف مجال

 وفقا    متممة   يمين   على   بناء    حكم   من   يتخذ   ما   استئناف    يمنع   ما   ثمة   ليس   بينما   . . بذلك  

 .العليا المحكمة قضاء في للمقرر
 ضده  المطعون     أداها      التي    فاليمين    درجة،      أول     محكمة   أمام     تم   لما   وفقاً    إنه    وحيث  

 بناء   المدعية     الشركة     مدير    أداها      فقد   لها   تعريف    من   أسلفنا   احسبم   متممة   يمينا   كانت  

 بناء   النظر    إعادة      فإن    وعليه    يؤديها     أن    عليه   المدعى     رفض    أن    بعد   المحكمة    طلب   على 

 لدى   المذكورة       اليمين    عن   الصادر      الحكم    في   االستئناف     محكمة   أمام     االستئناف     على 

 التي    فاليمين    . . سلطات   من   القانون      له  خولها    عما   خارجاً     يكن   لم   درجة     أول     محكمة 

 ادعاء     من   أمامه     قدم    مما   لالستيثاق    القاضي    وجهها    درجة     أول     محكمة   أمام     تمت 

 .أمامه قدمت التي الدعوى ومبررات تفاصيل صحة من وللتحقق
 باب   وتترك     درجة     أول     محكمة   أمام     النـزاع      تحسم   لم   متممة   كيمين   إنها    وحيث  

 محكمة   فإن    الشأن،      هذا    في   القانون      أورده       الم   وفقاً    متاحاً    مشرعاً    بالتالي     استئنافه  

 درجة     أول     محكمة   حكم   إليه    توصل   فيما   والنظر     قدمنا    كما   االستئناف     بقبولها    االستئناف   

 يقدح   ال   سلطات   من   لها   خول    وما    قانوناً     بها   مناط    هو   ما   حدود     عن   تخرج    لم   بالتالي،    

 بإثبات    مطالبته  و   أدائها      عليه   المدعى     رفض    بعد   اليمين    أدى     قد   المدعي     كون    ذلك    في 

 الحال    هو   كما   متممة   يمين   وهي    لليمين   رداً     ذلك    اعتبار     يجوز    ال   إذ    لدعواه،       المدعي   

 الذي    هو   القاضي    لكون    أصالً   ردها     يجوز    ال   المتممة    فاليمين    . الحاسمة    اليمين    بشأن  

 إلى    الخصم    بتوجيهها    يقوم    الحاسمة    اليمين    بينما   يختاره،      الذي     الخصم    إلى    يوجهها  

 حاسمة   يمين   إلى    تتحول    ولم    متممة   يمين   هي   كما   اليمين    هذه    ظلت   قدف   لذلك    . . خصمه 

 .الطعن سبب في ورد كما حال بأي
 أساس،    بغير   جاء    قد   الوحيد     بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 إلى    استناداً     بمصاريفه     رافعته     وإلزام       موضوعاً    الطعن    هذا    رفض    يتعين   فإنه    وعليه  

 ذات    إلى    استناداً     الكفالة     ومصادرة       والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ٢٦١  المادة    

 .المادة
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 األسباب فلهذه
لمحكمة    متحك  لطعن    بقبول    ا م       موضوعاً    ورفضه     شكالً  ا لزا إ عنة     و لطا  ا

 .الكفالة ومصادرة بمصاريفه
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 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة
 أصحاب   من   كل   عضوية  و   البوسعيدي     خليفة   بن   يدسع  بن   ةخليف / القاضي    فضيلة   برئاسة  

 علي   القرشي    دريس   إ   ـ  النور     حسن   مصطفى   ـ  سيد  على   صالح محمد:القضاة الفضيلة

  .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ
 م١٠٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٩٦ رقم قرار

)٦٦( 
  )عمولة ـ توزيع ( وكالة

 يلتزم   عقد   هي   التجارة      قانون     من   )   ٢٩٨  ( المادة      لتعريف    وفقاً    بالعمولة     الوكالة     -

 إذا    أما    مقابل    في   الموكل     لحساب    قانوني     تصرف    باسمه   يقوم    بأن    الوكيل     بموجبه  

 وبدون     الخاص     لحسابه    يعمل   كان    وإنما     الموكل     لحساب    يعمل   ال   الوكيل     كان  

 يحق   فال   السلطنة    من   معينة   منطقة   عن   مالية    تسهيالت    اتفاق     بموجب    عمولة  

  .بالتعويض الموكل على الرجوع
 وقائـــعال

 الدعوى     أقامت     الطاعنة     أن    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 مع   أبرمت     أنها    فيها   أفادت      التجارية      االبتدائية       مسقط   محكمة   أمام     ٢٠٠١/ ٤  رقم  

 الموزع     الطاعنة     بموجبه    صارت    ١٩٩٨/ ٣/ ٢٨  بتاريخ     توكيل    عقد   ضدها   المطعون   

 والية     وحتى    الرميس     منطقة   من   الباطنة     ساحل   بمنطقة   ليبتون    الشاي     لمادة     ي الحصر  

 بفسخ   إنذار      سابق   دون     ضدها   المطعون     قامت    االتفاق      لهذا    خالفاً    بأنه    وادعت      ، شناص 

 لغاء اإل    هذا    وأن    كإنذار يوماً ٣٠ مدة على تنص والتي منه ٢٥ الفقرة بذلك مخالفة العقد

 ديون    ولة عم   عن   عبارة     ١٣,١٧١,٣٠٠  بمبلغ   تطالب    جعلها   مما   يبرره     ما   له  يكن   لم 

 أتعاب    عن   عبارة     ريال     ١٥٠٠  لمبلغ   باإلضافة الحق استعمال في للتعسف محصله غير

 ردت  و   ، دعواها      في   عليها   تستند   التي    المستندات      وقدمت     المصاريف      مع   محاماة   

 المحكمة    حكمت   ٢٠٠٣/ ٣/ ٢  وبتاريخ      ، بإنكارها      الدعوى      هذه    على   ضدها   المطعون   

 في   تعسف   وجود     عدم    لسبب   المصاريف      رافعها     تحميل   مع   الدعوى      برفض    االبتدائية     

 فيه   فطعنت   الحكم    بهذا    الطاعنة     ترض    لم،ف  ضدها   المطعون     قبل   من   الحق    استعمال  

 بتاريخ     فيه   حكمت   التي    مسقط   استئناف    محكمة   أمام     ٢٠٠٣/ ٣٢  رقم    باالستئناف   

 ،بالمصاريف      المستأنفة     لزمت  أ و   الميعاد     بعد   لرفعه    شكالً  قبوله   بعدم    ٢٠٠٣/ ١١/ ١٠
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 قضت   التي    العليا    المحكمة    أمام     بالنقض    فيه   فطعنت   الحكم    بهذا    لطاعنة  ا   ترض    لم   كما 

  االستئناف    وقبول     بنقضه   الموضوع     وفي    شكالً  بقبوله   ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٨  بتاريخ     فيه 

 وإلزام      مغايرة     بهيئة   جديد من فيها للفصل الحكم أصدرت التي للمحكمة الدعوى وإعادة

 مغايرة    وبهيئة    ٢٠٠٤/ ٦/ ٢٣  وبتاريخ      ، الكفالة     ورد     بالمصاريف      ضدها   المطعون   

 الحكم    وتأييد     برفضه    الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    االستئناف     محكمة   حكمت 

 وبتاريخ      الحكم    بهذا    الطاعنة     ترض    لم و   ، بالمصاريف      المستأنفة     وإلزام       المستأنف   

 التاريخ      وبذات      العليا    المحكمة    سر  ألمانة     الماثل     بالنقض    بالطعن    تقدمت    ٢٠٠٤/ ٨/ ١

 هذه   لدى    المقبول     . . . . . . . . . . . المحامي     من   موقعة    الطعن    بأسباب    مذكرة     أودعت    

 إعالن    تم ،و  الكفالة     وإيداع   الرسوم سداد يفيد ما وقدم الطاعنة عن وكيالً بصفته المحكمة

 الطاعنة     عقبت   ثم   الطعن    رفض    بطلب   عليها   رد    الطعن    بصحيفة   ضدها   المطعون   

 برأيه     مذكرة     العام     االدعاء       قدم  و   ، الطعن    في   الواردة        الطلبات     على   فيها   صممت  بمذكرة   

 .موضوعاً ورفضه شكالً الطعن قبول إلى فيها خلص
 المحكمة

 .شكالً مقبول فهو الشكلية أوضاعه استوفى الطعن نإ حيث
 فيه   نعت   أوجه     ستة  على   شتملأ   واحد     سبب  على   أقيم    قد   الطعن    إن    وحيث  

 وكيل    بأنها    قول ت   األوجه      هذه    وفي    للقانون     مخالفته    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة   

 وفسخ    لها   المحدد     الزمن     غير   وفي    سبب  دون     االتفاقية      إلغاء     من   ضرر   لحقها   بالعمولة   

 المطعون    الحكم    أن    كما   إنذار      دون     أشهر   خمسة   قبل   ضدها   المطعون     مع   المبرم     العقد  

 وأن    تناقشه    ولم    المحكمة    تذكره     ولم    الخبير    أعده     الذي     الحسابي     التقرير     أغفل    فيه 

 وأن    العقد    فسخ   جراء     من   تكبدتها    التي    والخسارة       لحقها   الذي     رر الض    أثبت    التقرير   

 محل   يذكر    أن    دون     الخطأ    عن   لة ئوومس    مخطئة   الطاعنة     أن    على   قضاؤه     بنى   قد   الحكم  

 .نقضه ويستوجب فيه المطعون الحكم يعيب ذلك وكل التقرير إلى يرجع أو الخطأ
 هذه   قضاء    استقر   دق   ،ألنه     سديد   غير   ةالست    بأوجهه     السبب    بهذا    يالنع    إن    وحيث  

 من   رفضها    أو    وقبولها     األدلة      وتحديد     البينات     ووزن      الوقائع      استخالص    أن    المحكمة  

 الحكم    صدر   وقد    ، المحكمة    هذه    من   ذلك    في   عليها   رقيب    وال    الموضوع،      محكمة   سلطة

 عليها   المعروضة     دلة  األ    وفحصت    محصت   أصدرته     التي    المحكمة    بأن    يفيد   ما   شتملأ و 

 حكمها   في   المحكمة    هذه    بأن    علماً   الدعوى      في   الثابت     الواقع      هبأن    ترى    ما   إلى    وصوالً  



  

 - ٣٣٩ -

 القرار     إن    حيث   المغايرة      الدائرة       أهملته    يء بش   توجه    لم   ٢٠٠٣/ ١٩٢  رقم    السابق   

 الميعاد    حول    كان    الدعوى      إعادة      وسبب   الموضوع     ال   بالشكل    متعلقاً   كان    المذكور    

 المغايرة     الدائرة       بأن    ل والقو     مغايرة     بدائرة      جديد    من   فيها   للفصل   كلها   الدعوى      وأحال    

 .الحقيقة يجافي قول المحكمة هذه توجيهات أهملت
 األخذ     يمكن   والرأي       رأي     بينة   ثبات  اإل    قواعد     في   يعتبر   الخبير    تقرير    إن    وحيث  

 عليها   تبني   وأسباب     أخرى     أدلة     للمحكمة   كان    طالما    تجزئته    أو    كله    تركه    أو    كله    به 

 .حكمها قواعد
 يكون   أال    شريطة   وقت    أي    في   الوكالة      دعق   إلغاء     للموكل    يجوز    نه إ   وحيث  

 يلحق   ضرر   أي    تعويض    عن   مسئوالً    سيكون   وإال     الحق    هذا    استعمال    في   متعسفاً 

 تاريخ     نجد   الطرفين     بين   لالتفاقية     وبالرجوع       الوكالة      عقد   إلغاء     جراء     من   بموكله   

 .االتفاقية هذه لغاءإ في بحقها ضدها المطعون احتفظت وقد ٣١/٥/٢٠٠١ في انتهائها
 إن   حيث   بالعمولة     وكيالً    وليست    منتجات    توزيع     وكيل    الطاعنة     كانت    ماول   

 بموجبه    يلتزم    عقد   هي   التجارة      قانون     من   ٢٩٨  المادة      لتعريف    وفقاً    بالعمولة     الوكالة    

 الطاعن     يكن   ولم    مقابل    في   الموكل     لحساب    قانوني     تصرف    باسمه   يقوم    بأن    الوكيل   

 فقد   لذا    عمولة    وبدون      الخاص     هلحساب    يعمل   كان    وإنما     ضدها   المطعون     لحساب    يعمل 

 من   معينة   منطقة   عن   مالية    تسهيالت    اتفاق     بموجب    ليبتون    للشاي    موزعاً     كان  

 .السلطنة
 لغاء إ   في   مخطئاً   يكن   لم   الموكل     إن    وحيث    التعويض     أساس    هو   الخطأ    إن    وحيث  

 أعطت    قد   االتفاقية      كانت    ولما    القانون      له  كفله    قانونياً     حقاً   مارس     إنه    حيث   االتفاقية    

 ضرر  في   تسببت   قد   تكون    ال   نها إف   آخرين     وكالء     تعيين   في   الحق    ضدها   مطعون ال  

 لغت أ   حينما   ةمتعسف   تكن   ولم    الشاي     لتوزيع     آخرين     وكالء     عينت   حينما   الطاعنة   

 صارت   شيكات   بها   حررت     مالية    مبالغ    لديها    تجمدت    الطاعنة     إن    حيث   االتفاقية    

 .جزائية دعوى موضوع
 خالل   تشتريها    التي    الشاي     من   البضاعة     ةقيم   بسداد     ملزمة    الطاعنة     إن    وحيث  

 سلعة  توزيع     إن    وحيث    الديون      عليها   تراكمت     حتى   ذلك    في   فشلت   ولكنها    يوماً    ثالثين  

 شاي(   تسمى   خرى  أ   نوعية    محله    ودخلت     تقهقر   قد   للطاعنة    ةالمكفول     المنطقة    في   الشاي   

 والتي     ٢٠٠١/ ٦/ ١٠  رسالة    بإرسال     قنعها أ و   ضدها   المطعون     حمل   ذلك    كل   ) . . . . . . . 
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 بالتعويض     المطالبة     في   الحق    لها   وليس    الطاعنة     إلى    الخطأ    ينسب   وهنا    العقد    بها   فسخت 

 إذا    إال    التعويض     يتأتى    وال    الفسخ    حق   استعمال    في   متعسفة   تكن   لم   ضدها   المطعون     ألن  

 العقد    لنصوص    المحكمة    تفسير   وكان     ضدها   للمطعون    ينسب   خطأ   أو    ضرر   حدث  

 .ااختصاصه صميم من ذلك بأن علماً صحيحاً
 ضدها   المطعون     بواسطة    المنتج    الشاي     لسلعة   موزع     مجرد    الطاعنة     كانت    ولما  

 ترى   خطأ   من   إليها    نسب   ولما    بالعمولة     وكيالً    ليست   وهي    الدفع     في   تسهيالت    لديها  

 واألدلة       البينات     وزن     وإنه     ، للقانون     ووفقاً     صحيحاً  جاء    فيه   المطعون     الحكم    أن    المحكمة  

 ما   لكل   الطرفين     وقصد    مضمونه    عن   به   يخرج    لم   صحيحاً  تفسير   المبرم     العقد    وفسر  

 أن   على   موضوعاً    ورفضه     شكالً  الطعن    قبول    المحكمة    هذه    ترى    أسباب    من   ذكره     تقدم  

 جراءات    اإل    قانون     من   ٢٦١  المادة      لنص   وفقاً    الكفالة     وتصادر      المصاريف      مقدمه يتحمل

 .والتجارية المدنية
 األسباب هذهفل

لمحكمة    حكمت  لطعن    بقبول    ا م   إ و   موضوعاً    فضه ور    شكالً  ا عنة     لزا لطا  ا

 .الكفالة وتصادر بالمصاريف
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 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ الموافق األربعاء جلسة

 أصحاب   من   كل   عضوية  و     البوسعيدي     ةخليف   بن   سعيد  بن ةخليف/القاضي فضيلة برئاسة

 مصطفى   ـ  أحمد    سيد  علي   صالح   محمد   ـ  داؤد      صالح   علي   عبدالرحمن      : الفضيلة  

 .عبدالغفار عبدالرحمن محمد ـ النور حسن
 م١٠٧/٢٠٠٤و م١٠٣/٢٠٠٤ رقمي ينالطعن في ٩٧ رقم قرار

)٦٧( 
  )التنفيذ بعدم دفع ( عقد ـ )عليا محكمة رقابة ـ وقائع  ـ تعريف ( تكييف

 من   بحسبانه    المحكمة    هذه    لرقابة     خاضعاً   دائماً     يبقى   للوقائع     القانوني      التكييف   -

 المطروح     النزاع      إعطاء     عام    بوجه    يالقانون      بالتكييف    ويقصد    القانون      مسائل  

 ذلك    ويتم    عليه   معينة   قانونية     قاعدة     عمال  أب   يسمح   قانونياً     وصفاً   المحكمة    على 

 المحكمة    تراها     التي    القانونية      القاعدة      بمفترض    الوقائع      مقارنة     طريق    عن 

 التطابق     وقيام     وجود     تأكد    ما   فإذا     عليها   المعروض      النزاع      على   التطبيق    محتمله  

 لهذه   القانوني      األثر     فإن    القانونية      القاعدة      ومفترض     المادية      وقائع  ال    بين   التام   

 الخصوم    يضفيه   الذي     بالوصف    المحكمة    تلتزم    وال    القانون      بقوة    ينطبق   القاعدة    

 السليم    القانوني      التكييف    بإسباغ    وظيفتها    بحكم   ملتزمة    هي   بل   النزاع      وقائع     على 

 الذي    القانون      حكم   تنزل    المحكمة    أن    الشأن     هذا    في   فالقاعدة      الوقائع      تلك   على 

 .عليها المطروح النزاع لمعطيات موضوعياً يستجيب
 الملزم    العقد    في   للدائن     كان    إذا     أنه    اعتبار     على   التنفيذ    بعدم    الدفع     قاعدة     تقوم   -

  الدائن      فيتحلل   التزامه      بتنفيذ   المدين     يقم   لم   إذا     العقد    فسخب   لب ايط   أن    للجانبين  

 من   يتحلل   أن    من   بدالً    أولى     باب    من   فله    التزام      من   ذمته    في   يترتب    ما   من   بذلك  

لتزامه      تنفيذ  لتزامه      المدين     ينفذ   حتى   تنفيذه    وقف    على   يقتصر   أن    ا  لتقابل    ا

   .االلتزامين
 الوقائـــع

 في   األوراق        سائر   ومن    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

 بالمحكمة    الثية الث    الدائرة       لدى    م ٢٠٠٢/ ١٢٩  رقم    الدعوى      ابتداء      أقامت     . . . . . أن  

 . . . . .المملوكة     األلعاب      بحجز   مستعجلة   وبصفة    والً  أ   لها   الحكم    بطلب   بصاللة    االبتدائية     
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 أو   تهريبها    لخشية   وذلك     الدعوى      في   الحكم    لحين   تحفظياً   حجزاً    صاللة   بمخيم   الكائنة   

 على   الشركة     حصول    صعوبة   ثم   ومن    صاللة   مهرجان     نتهاء  ا   بمجرد    لمكانها    مغادرتها    

 الكامل     الدخل     من   % ٣٥  قدره     مبلغاً   لها   يؤدي     أن    ........ . . بإلزام لها الحكم وثانياً حقها

 الدعوى     إقامة     تاريخ     من   القانونية      بالفائدة      وإلزامه       صاللة   مهرجان     مدة    طوال     لأللعاب   

 مؤرخ    اتفاق     بموجب    إنه    لدعواها،       شرحاً   وقالت     المصروفات       عن   فضالً   السداد      حتى 

 محتكرة   . . . . . . . . . . . . شركة   المدعية     تكون    أن    الدعوى      طرفا    اتفق    م ١٩٩٨/ ٥/ ٣٠  يف 

 تستخدم   ترفيهية    وألعاب      آالت     من   . . . . . . . . . . عليه   المدعى     يمتلكها   التي    األلعاب      لكافة  

 التي    لأللعاب     وجود     أي    أن    ذلك    ومؤدى      صاللة   خريف    مهرجان     ومنها    المهرجانات       في 

 عليه   نص   ما   وفق    فقط   المدعية     طريق    عن   يكون    أن    البد    بصاللة    عليه   المدعى     يمتلكها 

 قام   االتفاقية      لبنود    بالمخالفة     عليه   المدعى     أن    إال    الذكر     آنفة    االتفاقية      من   ) ١٥(   البند  

 واأللعاب      األدوات        وتركيب     إلدخال      م ٢٠٠٢  للعام    ظفار    بلدية    مع   مباشرة    بالتعاقد   

 إلى    لجأت    والتي     المدعية     موافقة     دون     وذلك     والمهارات        األلعاب      ومحالت     الترفيهية   

 مما   بالفشل    باءت     المحاوالت       كل   أن    إال    عليه   المدعى     مع   النزاع      لحل   الودية      الطرق   

 بما   الدعوى      على   عليه   المدعى     رد    وقد    البيان،      آنفة    بالطلبات     الدعوى      إلقامة     دعاها   

 الحقة    باتفاقية     ألغيت    إذ    سارية    تعد   لم   المدعية     دعوى     سند  تفاقية  اال    أن    في   إجماله     يمكن 

 رئيسها    عنها   ينوب    والتي     . . . . . . . . . . شركة   توقيع    أن    كما   م   ١٩٩٩/ ٧/ ٣  بتاريخ     لها 

 االحتكار     تفاقية  ا   توقيع    في   المدعية     الشركة     عن   ناب    من   نفسه   وهو    . . . . . . . . التنفيذي   

 قد   الدعوى      سند  األولى      تفاقية  اال    أن    على   آخر    دليالً    ينهض   عليه   المدعى     مع   بها  المدعى

 الدعوى     سند  فاقية ت اال    وفق    المقابل     التزامها      بتنفيذ   تقم   لم   المدعية     أن    عن   فضالً   ألغيت،   

 الشركة     تقدمت    الدعوى      سير  وأثناء      ذلك    بضرورة      عليه   المدعى     من   إنذارها       رغم  

 الحجز    تم   أن    سبق  إذ    الحق    وثبوت     عليه   المدعى     أدوات       حجز   صحة  بدعوى     المدعية   

 صحة  دعوى     عطيت أ   وقد    لالرتباط      الدعويين      ضم  فتم   األدوات        تلك   على   التحفظي  

 الدعوى     في   محاسباً   خبيراً    المحكمة    ندبت    أن    وبعد    )   م ٢٠٠٢/ ١٣٧(   الرقم     الحجز  

 أصدرت    المرافعات       ثم   من   واكتملت     تقريره     على   الخصومة     طرفي    من   كل   وعقب  

لمحكمة   لدعوى      برفض    قضى   حكماً   م ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٥  بتاريخ     ا فعتها     وتحميل    ا  را

لمصروفات      لحجز    صحة  دعوى     برفض    ضمناً  قضت   قد   وكانت     با  صحة  لعدم    ا

 .صدروه
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 فيه   فطعنت   . . . . . . . . . . . . شركة   لدى    قبوالً    يلق   مل   المذكور      الحكم    إن    وحيث  

 بتاريخ     قضت   التي    " التجارية      الدائرة     "   بصاللة    االستئناف     محكمة   لدى  االستئناف بطريق

 والقضاء     المستأنف     الحكم    بإلغاء     موضوعه    وفي شكالً االستئناف بقبول م٢٧/٦/٢٠٠٤

 ريال    آلف    عشرون     مقداره      تعويضاً    ةللمستأنف    يؤدي     بأن    ضده   المستأنف     بإلزام      مجدداً   

 قبوالً   األخير     الحكم    يلق   لمف   ، التقاضي    درجتي     عن   المصاريف      من   والمناسب     عماني  

 م٢٠٠٤/ ١٠٣  رقم    بالطعن    النقض    بطريق    فيه   فطعن   . . . . . . . . مالك    . . . . . . . . . . . لدى  
 من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٨/ ٢  بتاريخ     العليا    المحكمة    سر  أمانة     صحيفته  أودعت      الذي   

 وأبرز     ذلك    له  يجيز   وكالة     سند  بموجب    العليا    المحكمة    ام أم    المقبول     . . . . . . . . . . . األستاذ   

 به   نعت   واحد     سبب  على   الطعن    بنى   وقد    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما 

 بياناً    وقالت     باألوراق        الثابت     ومخالفة     القانون      بمخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة   

 المؤرخة      تفاقية  اال    من   ١٥  بالبند    ارد   الو    االحتكار      شرط   أن    إلى    توصل   الحكم    إن    لذلك  

 باألوراق       الثابت     أن    رغم    سارياً    زال     ما   ضدها   والمطعون      الطاعنة     بين   م ١٩٩٨/ ٥/ ٣٠

 وتشغيل    . . . . . . . . . شركة   مع   ضدها   المطعون     وقعتها    التي    الالحقة     تفاقية  باال    ألغى    قد   أنه  

 المطعون    تعاقد    أن    كما   الطاعنة     عن   مختلفة   شركة   وهي    الترفيهية     والمكائن      المعدات    

 به   تطالب    الذي     العام     نفس   في   الترفيهية     األلعاب      إلقامة     . . . . . . . . . . . شركة   مع   ضدها 

 في   فيه   المطعون     الحكم    عليها   اعتمد    التي    الواقعة      وهي    بالتعويض     ضدها   المطعون   

 على   آخر    دليالً    ينهض   ضدها   المطعون     به   طالبت    الذي     التعويض     مبلغ   نقاص  إب   قضائه  

 العقد    كان    ولما    دعواها      في   إليه    تستند   الذي    االحتكار رطبش تلتزم لم ضدها المطعون أن

 خاصة   التزامها      تنفيذ   عن   تمتنع   أن    الطاعنة     حق   من   فإن    للطرفين    ملزماً    الدعوى      سند

 األجل     خالل    نذار   باإل    ورد     لما   األخيرة      استجابة    وعدم     ضدها   وجهته    الذي     نذار   اإل    بعد 

 والقضاء     فيه   المطعون     مالحك    بنقض   الحكم    طلب   إلى    الطاعنة     وانتهت     فيه   المضروب    

 ضدها   المطعون     وإلزام       الدعوى      برفض    والقاضي     درجة     أول     محكمة   حكم   بتأييد    مجدداً   

 فيها   لتحكم   أصدرته     التي    للمحكمة   الدعوى      وإعادة       الحكم    بنقض   واحتياطيا      بالمصاريف    

 المطعون    وأودعت       ، بالمصاريف      ضدها   المطعون     إلزام      مع   مغايرة     ةيئبه   جديد    من 

 إلى    فيها   انتهت    العليا    المحكمة    أمام     المقبول     القانوني      وكيلها    من   دفاع     مذكرة     ضدها 

 جاء   ما   ن إ   على   سيساًأت   بالمصاريف      رافعه     تحميل   مع   الطعن    برفض    الحكم    طلب 

 وثاني     أول     محكمتي   أمام     الطاعنة     أثارته      لما   ترديداً      يكون    أن    يعدو    ال   الطعن    بصحيفة 
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 الطعن    صحيفة  في   الطاعنة     ه تثير   ما   على   الرد     فيه   المطعون     الحكم    تولى    وقد    درجة   

 االحتكار     تفاقية  ا   بأن    القول     في   الطاعنة     إليه    تستند   الذي     نذار   اإل    أن    إلى    بحق   وتوصل  

 نية   بشأن    به   جاء    ما   وأن     إصداره      يدواع      إلى    اقتصر    قد   ألغيت    قد   الطرفين     بين   الموقعة   

 للدقة    يفتقر   مرسالً   قوالً    كونه    يعدو    ال   أخرى     شركات    مع   التعاقد     ضدها   المطعون   

 جهة   بأي    اتصلت    قد   ضدها   المطعون     أن    يثبت   مما   الطاعنة     مستندات     خلت   إذ    الدليل   و 

 م١٩٩٨/ ٥/ ٣٠  المؤرخة      تفاقية  اال    صدور    من   الفترة     في   المجال     نفس   في   تعمل   أخرى   
 ال  فإنه    للجانبين    ملزمة    تفاقية  اال    كانت    ولما    م ١٩٩٩/ ٦/ ٢٣  في   اإلنذار       تاريخ     وحتى  
 تلغ   لم   م ١٩٩٩/ ٧/ ٣  المؤرخة      تفاقية  اال    أن    نع   فضالً   بفسخها   االستقالل     للطاعنة    يجوز  

 على   الطاعنة     وعقبت    ، حتكار  اال    شرط   واستمرار      وجود     أكدت     بل   حتكار  اال    تفاقية  ا 

 كل   وصممت   التعقيب    مذكرة     على   بمذكرة     األخيرة      وردت      ضدها   المطعون     دفاع  مذكرة

 ايالعل    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وأودع       ، األساسية    بالمذكرات       ورد     ما   على   منهما 
 شكالً  مقبول    الطعن    أن    يرى    أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    هذا    حول    بالرأي      مذكرة   

 .موضوعاً ومرفوض
 النقض    بطريق    فيه   فطعنت   . . . . . . . . . شركة   لدى    أيضا    قبوالً    الحكم    يجد   لم   كما 

 بتاريخ     العليا    المحكمة    سر  أمانة     صحيفته  أودعت      الذي     م ٢٠٠٤/ ١٠٧  رقم    بالطعن  

 وذلك     العليا    المحكمة    أمام     المقبول     المحامي     . . . . . . . . . األستاذ     من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٨/ ٧

 أمام    الطعن    حق   له  يجيز   بصاللة    بالعدل     الكاتب     دائرة      من   صادر    وكالة     سند  بموجب  

 على   الطعن    بنى   وقد    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وأبرز      العليا    المحكمة  

 في   والخطأ     القانون      ةبمخالف    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     به   نعت   واحد     سبب

 إن   لذلك    شرحاً   وقالت     ، التسبيب    في   والقصور      االستدالل      في   والفساد      وتأويله       هتطبيق 

 المطالبة     مبلغ   عن   بدالً    عماني    ريال     ألف    عشرون     قدره     بتعويض    لها   قضى   إذ    الحكم  

 تفاقية  اال    عليه   نصت   لما   خالفاً    قضى   قد   يكون    عماني    ريال     ألف    ستون   قدره     البالغ   

 حققته   الذي     الدخل     من   للطاعنة    المستحقة    بالنسبة    يتعلق   فيما   لطرفين  ا   بين   الموقعة   

 فضالً   الخبير    بتقرير    ورد     ما  وفق م٢٠٠٢ صاللة خريف مهرجان في ضدها المطعون

 قد   الطاعنة     أن    بدعوى     ريال     ألف    عشرين    إلى    التعويض     بمبلغ   نزوله    برر    الحكم    أن    عن 

 بيان   دون     . . . . . . . شركة   هي   أخرى     شركة   مع   بتعاقدها     اإلضرار      تخفيف   في   فلحت أ 

 هذا   في   الطاعنة     وانتهت     الشركة،      تلك   مع   تعاقدها     من   الطاعنة     حققتها   التي    رباح   األ  
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 مجدداً    لها   والقضاء      فيه   المطعون     الحكم    بنقض   أصليه   بصفة   الحكم    طلب   إلى    الطعن  

 وإحالة      فيه   المطعون     الحكم    بنقض   واحتياطياً      االستئناف     بصحيفة   الواردة        بطلباتها  

 مذكرة    ضدها   المطعون     وأودعت       ، مغايرة     ةيئبه   لنظرها    االستئناف     محكمة   إلى    الدعوى    

 الحكم    طلب   إلى    فيها   انتهت    العليا    المحكمة    أمام     المقبول     القانوني      وكيلها    من   دفاع   

 الطاعنة     نعته   ما   أن    القول     من   سند  على   بالمصاريف      رافعته     وإلزام       الطعن    هذا    برفض  

 يعتبر   الخبير    بتقرير    جاء    لما   وفقاً    تعويض بال    لها   قضائه    بعدم    فيه   المطعون     الحكم    على 

 الطاعنة     طلبته   أن    يثبت   لم   إذ    العليا    المحكمة    أمام     مرة    ألول     بداؤه    إ   يجوز    ال   جديداً     طلباً 

 تقرير    أن    عن   فضالً   ريال     ألف    ستين  بمبلغ   طالبت    بل   درجة     وثاني     أول     محكمتي   أمام   

 ببعضه   تأخذ    أو    رفضه ت   أن    ولها    به   تأخذ    أن    شاءت    إن    فلها   للمحكمة   ملزم    غير   الخبير  

 المطعون    دفاع     مذكرة     على   الطاعنة     عقبت و   ، للمحكمة   التقديرية      للسلطة   يعود    وهذا   

 العليا    المحكمة    لدى    العام     دعاء   ال ا   وأودع       ، الطعن    بصحيفة   جاء    ما   على   مصممة   ضدها 

 ومرفوض     شكالً  مقبول    الطعن    أن    يرى    أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    حول    بالرأي      مذكرة   

 .موضوعاً
 ةــــالمحكم

ن    يثح  لمحكمة    إ لطعن    ضم  قررت     ا  رقم    للطعن   م ٢٠٠٤/ ١٠٧  رقم    ا

 .واحد حكم فيهما وليصدر لالرتباط م١٠٣/٢٠٠٤
 تعين   فإنه    شكالً  المقررة      القانونية      أوضاعهما     جميع   استوفيا    الطعنين    إن    وحيث  

 .الشكل حيث من قبولهما
 للطعن   الوحيد     بالسبب    جاء    ما     بمجمل   فيه   المطعون     الحكم    على   يالنع    إن    وحيث  

 أن   المحكمة    هذه    قضاء    في     المقرر     من     كان    ولئن      أنه    ذلك    سديد   م ٢٠٠٤/ ١٠٣  رقم  

 وسائر    والمستندات       للعقود    وفهم    تفسير   من   بها     يتعلق   وما    الدعوى      في   الواقع      مسائل  

 من   عليها   رقابة     دون       الموضوع     لمحاكم    التقديرية      السلطة    إطار     في   تدخل    المحررات     

 هذه   لرقابة     خاضعاً   دائماً     يبقى   الوقائع      لتلك   القانوني      يفالتكي    أن    إال    العليا    المحكمة  

 إعطاء    عام    بوجه    القانوني      بالتكييف    ويقصد    القانون      مسائل    من   بحسبانه      المحكمة  

 معينة   قانونية     قاعدة     عمال  أب   يسمح   قانونياً     وصفاً   المحكمة    على   المطروح      النزاع    

 تراها     التي    قانونية  ال    القاعدة      بمفترض    الوقائع      مقارنة     طريق    عن   ذلك    ويتم    عليه 

 وقيام    وجود     تأكد    ما   فإذا     عليها   المعروض      النزاع      على   التطبيق    محتمله    المحكمة  
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  القانوني      األثر     فإن    القانونية      القاعدة      ومفترض     المادية      الوقائع      بين   التام     التطابق   

 الخصوم    يضفيه   الذي     بالوصف    المحكمة    تلتزم    وال    القانون      بقوة    ينطبق   القاعدة      لهذه  

 السليم    القانوني      التكييف    بإسباغ    وظيفتها    بحكم   ملتزمة    هي   بل   لنزاع   ا   وقائع     على 

 الذي    القانون      حكم     تنزل    المحكمة    أن    الشأن     هذا    في   فالقاعدة      الوقائع      تلك   على 

 .عليها المطروح النزاع لمعطيات موضوعياً يستجيب
 أنه    م ١٩٩٨/ ٥/ ٣٠  في   الخصومة     طرفي    بين   الموقع     تفاق  اال    من   ثابت    كان    ولما   

 على   ويوجب     الملزمة     قوته    بذلك    له  وتحققت    صحيحاً  نشأ   وقد    للجانبين    م ملز   عقد 

 جميع   في   تنفيذه    فالواجب      المتعاقدين      شريعة   العقد    أن    بحسبان    به   التزما     ما   تنفيذ   العاقدين 

 العقود    في   أنه    قانوناً     المقرر     من   فإن    بيانه    سلف  مما   الرغم     وعلى    أنه    إال    عليه   شتملأ   ما 

 يوقف    أن    اآلخر     للمتعاقد    جاز    التزامه      بتنفيذ   المتعاقدين      أحد    قمي   لم   إذا     للجانبين    الملزمة   

 يكون   وال    التزام      من   عليه   ما   بتنفيذ   اآلخر     الطرف     يقوم    حتى   جانبه    من   العقد    تنفيذ 

 للتعويض    موجب    عقدي    لخطأ   مرتكباً    الحالة     هذه    في   العقد    تنفيذ   يوقف    الذي     المتعاقد   

 كان   إذا     أنه    اعتبار     على   القاعدة      هذه    وم وتق    التنفيذ    بعدم    بالدفع     قانوناً     يسمى   ما   وهذا   

 التزامه      بتنفيذ   المدين     يقم   لم   إذا     العقد    فسخ   يطلب   أن    للجانبين    الملزم     العقد    في   للدائن   

 أن   من   بدالً    أولى     باب    من   فله    التزام      من   ذمته    في   يترتب    ما   من   بذلك      الدائن      فيتحلل 

 لتقابل    التزامه      لمدين  ا   ينفذ   حتى   تنفيذه    وقف    على   يقتصر   أن    التزامه      تنفيذ   من   يتحلل 

 والتزام      له  ومدين     لآلخر    دائن     منهما   كل   شخصين  وجود     تفترض    فالقاعدة      ،     االلتزامين     

 تنفيذ   بعدم    بالدفع     المتمسك    يحتاج    وال    به     ومرتبط     اآلخر     التزام      على   مترتب    منهما   كل 

 امتناع    معناه    بالدفع     التمسك    ألن    بالدفع     يتمسك   أن    قبل   اآلخر     الطرف     عذار   أ   العقد  

 لتزام  اال    تنفيذ   بوجوب     اآلخر     للمتعاقد    كاف    عذار   أ   هذا    وفي    التزامه      تنفيذ   عن   مسكالمت  

 رفع    إذا     هذا    تمسكه   يجعل   العقد    تنفيذ   بعدم    بالدفع     المتمسك    أن    إال    ذمته،     في   الذي   

 المتمسك    المحكمة    أقرت     فإذا     المحكمة    لتقدير    خاضعاً   القضاء     إلى    األمر     اآلخر     المتعاقد   

 كافه    على   ينطبق   بيانه    سبق  الذي     وهذا     اآلخر،   المتعاقد دعوى رفضت دفعه على بالدفع

 طوال    التزامه      يوقف    أن    للمتعاقد    فيجوز    الزمنية     العقود     فيها   بما   للجانبين    الملزمة     العقود   

 الوقائع      على   بيانه    سبق  ما   أنزلنا     فإذا     ،   المقابل     بالتزامه      اآلخر     المتعاقد     وفاء     عدم    مدة  

 ضدها   المطعون     به   تتمسك   الذي     االحتكار      ط شر  أن    يتضح   الماثلة     الدعوى      في   الثابتة   

 عقد   من   ) ١٥(   البند    نص   من   جلياً   يبين   حسبما   للطرفين    ملزم    شرط   لدعواها      أساساً 
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 الدفع     أن    هذا    ومؤدي      م ١٩٩٨/ ٥/ ٣٠  في   ضدها   والمطعون      الطاعنة     بين   الموقع     تفاق  اال  

 تنفيذ   عن   المتعاقدين      أحد    تقاعس    إذا     بيانه    سلف  ما   وفق    قانوناً     متاح    العقد    تنفيذ   بعدم  

 هذا   في   الطاعنة     أن    درجة     أول     مرحلة    منذ   الدعوى      متابعة    من   ويبين    المقابل     التزامه    

 األول     العقد    بأن    كيفته   ما   على   األولى      الوهلة     منذ   ضدها   المطعون     دعوى     دفعت    الطعن  

 برسالتها    لها   نذارها    إب   عنه   الناشئة    لتزاماتها    ال   ضدها   المطعون     تنفيذ   لعدم    فسخه   تم   قد 

 بالتنفيذ    تقم   لم   أنها    ال إ   العقد    وفق    التزامها      تنفيذ   بضرورة      م ١٩٩٩/ ٦/ ٢٣  المؤرخة    

 تفاقيات  ا   ضدها   المطعون     برام     وال    تفاقية  اال    من   العام     على   يربو    بعدما    الرسالة     وكانت   

 في   وهذا     األول      العقد    وفق    الطاعنة     احتكار     محل   النشاط     بنفس   للقيام    أخرى     شركات    مع 

 في     عليها   المدعى   (   الطاعنة     تنفيذ   بعدم    دفع    الصحيح    القانوني      التكييف    وفق    األمر     واقع   

 بتنفيذ   تقم   لم   ) الدعوى      في   المدعية   (   ضدها   المطعون     أن    على   سيساًأت   للعقد   ) الدعوى    

 القانوني      بالتكييف    وقامت     األمر     لهذا    درجة     أول     محكمة   تضق   وقد    المقابل     التزامها    

 بعد   الدعوى      برفض    لذلك    تبعاً   وقضت    ، وقبلته    به   تمسكت   الذي     الطاعنة     لدفع    الصحيح  

 بالتزامها      وفائها     وعدم     ضدها   المطعون     تعنت   لديها    الثابتة     الوقائع      من   لها   تبين   أن  

 أن   إال    الدعوى      إقامة     تاريخ     في   وذلك     الترتيب     في   له  والسابق      الطاعنة     اللتزام      المقابل   

لمطعون     االستئناف     محكمة    لدفع    صحيح  غير   تكييف   إلى    توصلت   قد   حكمها   في   ا

 قضاءها     أسست   ثم   ومن    العقد    بفسخ   قامت    بأنها    منها   دفع    أن      على   وعاملته     الطاعنة   

 فسخت   قد   الطاعنة     وأن     قانوناً     أو    تفاقاً  ا   أو   قضاء إال يتم ال الفسخ بأن الماثل الطعن محل

 .الوارد االحتكار بشرط وتحديداً بالعقد أخلت قد بذلك وتكون نفسها تلقاء من العقد
 باألوراق       الثابتة     للوقائع     سليم  غير   تكييف   على   انطوى     قد   القضاء     هذا    كان    ولما   

 التكييف    هذا    يجعل   إذ    العليا    المحكمة    لرقابة     تخضع   التي    المسائل   دائرة تحت يندرج فإنه

 .نقضه معه يتعين بما القانون تطبيق في بالخطأ مشوباً الحكم الخاطئ
 العناصر    كل   توافر     حيث   من   فيه   للفصل   صالحاً   الدعوى        موضوع    كان    ولما   

 أو   إثبات     إجراءات        إلى    حاجة    دون     الدعوى      في   الحق    وجه    إلظهار     تكفي   يالت    الواقعية    

ننا    موضوعية    تحقيقات   لدعوى      لموضوع    نتصدى    فإ لحكم    ا  رقم    االستئناف     في   با

 المستأنف     إلزام      مع   المستأنف     الحكم    وتأييد       موضوعاً    ورفضه     شكالً  بقبوله   م ٢٠٠٤/ ٧

 .التقاضي درجتي عن الدعوى بمصاريف ضدها
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 بمصاريفه     إلزامها      يتعين   فإنه    الطعن    هذا    خسرت    قد   ضدها   ون المطع    إن    وحيث  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من )١٨٣( المادة إلى استناداً
 استناداً    الكفالة     لها   ترد    أن    ذلك    مؤدى     فإن    الطعن    هذا    كسبت   الطاعنة     إن    وحيث  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من )٢٤٧( المادة إلى
 الدعوى     لموضوع    ي والتصد     فيه   المطعون     الحكم    بنقض   ضاء الق    إن    وحيث  

 النحو    على   موضوعاً    ورفضه     شكالً  بقبوله   م ٢٠٠٤/ ٧  رقم    االستئناف     في   بالحكم  

 دون    الموضوعي     الرفض     إلى      م ٢٠٠٤/ ١٠٧  رقم    الطعن    آل م   يجعل   بيانه    السالف   

 يالذ    التعويض     تقدير    حول    انصب    الطعن    أن    إذ    ذلك    جدوى     لعدم    أسبابه    لمناقشة    حاجة  
 الطعن    هذا    في   الطاعنة     من   المقامة     للدعوى     برفضنا    أصالً   استحقاقه    بعدم    قضاؤنا     وقع  

 .م٧/٢٠٠٤ رقم االستئناف لموضوع م١٠٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في تصدينا عندما
  بمصاريفه     الطاعنة     إلزام      يتعين   فإنه    موضوعاً    رفض    الطعن    هذا    إن    وحيث  

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ) ٢٦١(   المادة      إلى    ستناداً  ا   الكفالة     مبلغ   ومصادرة     

 .والتجارية
 األسباب فلهذه

 ـ:المحكمة حكمت
 الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً  م ٢٠٠٤/ ١٠٣  رقم    الطعن    بقبول    ـ: أوالً   

 شكالً  بقبوله   م ٢٠٠٤/ ٧  رقم    االستئناف     لموضوع    والتصدي      فيه   المطعون   

لموضوع     وفي   ييد     برفضه    ا لحكم    وتأ لمستأنف     ا م      مع   ا لزا لمستأنف     إ  ا

 هذا   بمصاريف     ضدها   المطعون     وبإلزام       التقاضي    درجتي     عن   اريف  بالمص  

 .للطاعنة الكفالة مبلغ وبرد الطعن
لزام      موضوعاً    ورفضه     شكالً  م ٢٠٠٤/ ١٠٧  رقم    الطعن    بقبول    ـ: نياًث   وإ

  .الكفالة ومصادرة بالمصاريف الطاعنة
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 مجموعة األحكام
 يبية  الصادرة عن الدائرة الضر
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 م٢٠/١٠/٢٠٠٤الموافق ربعاء جلسة األ
عضـوية كـل مـن       و يدالبوسعي ة بن سعيد بن خليف    ةخليف/ فضيلة القاضي  برئاسة

ـ  عبدالرحمن علي صالح داود:أصحاب الفضيلة ـ عمـر  ي  ـ إدريس القرشي عل
 .ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفارا ميرغني المن

 م٤٤/٢٠٠٤ و م٤٢/٢٠٠٤ يرقمين في الطعن ١قرار رقم 
)١( 

ـ ضريبة ) أرباح( ـ ضــريبة) وعاء ( ـ ضريبة ) نون  ـ  تصنيف قا(ضريبة
 ) .  ـ ضريبة امتداد) إقليمية( ـ ضريبة ) شركة مستلمة ـ شركة موزعة( 

القانون الضريبي ورغم أنه قد يندرج في التصنيف القانوني كفرع من فروع             -
القانون العام إال أن له طبيعة مستقلة تنبع مـن خصوصـيته التـي تسـعى                

 لـذا   الممولين ومصـالحهم  لتوفيق بين المصلحة العامة وبين حماية حقوق        ل
 فهو ينفرد ببعض الخصائص التي يستقل بها فهو يهتم بالوقائع أكثـر مـن             

 والنتائج أكثر من األسباب ولـذلك       المشاريع والخطط  أكثر من    النية وباآلثار 
تتوافر فيـه   يمكن أن نجد أحواالً كثيرة يباشر فيها نشاط غير مشروع أو ال             

كافة الشروط القانونية ومع ذلك فإن القانون الضريبي يراه مبـرراً لفـرض             
 قانون ضـريبة الـدخل علـى        )  من ٨(الضريبة وهذا ما نصت عليه المادة       

طبقاً لهذا القانون تفرض الضريبة عـن كـل سـنة           " الشركات إذ جاء بها     
 في عمان أو    ضريبية على الدخل الضريبي ألي شركة يكون قد تحقق أو نشأ          

  " افيهالذي افترض األمين العام أنه تحقق أو نشأ 
تحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات األموال يتم علـى أسـاس نتيجـة               -

العمليات على اختالف أنواعها التي تقوم بها هذه الشركات وذلك بعد خصـم             
ى النفقات والتكاليف واجبة الخصم من اإليرادات اإلجمالية بغرض الوصول إل         

األرباح الصافية التي تخضع للضريبة ويستوي في تلك العمليـات أن تكـون             
ناتجة عن االستغالل العادي الذي يدخل في نطاق النشاط األصـلي للشـركة             
الذي تأسست من أجله أو كان ناتجاً عن العمليات التي ال تدخل فـي صـميم                

 مباشـر   نشاط الشركة األصلي وإنما تكون لها صلة بنشاطها ولو بشكل غير          
بسبب توظيف جزء من أموالها أو أصولها في مجاالت تدر عليها إيراداً مثل             
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أي دخـل  "و " أي نشـاط "االستثمارات في أسهم وغيرها وال شك أن عبارتي     
  .تتسعان لتشمال نشاط بيع األسهم" من أي مصدر آخر

 الضرائب على األرباح الناتجة عـن بيـع أي أصـل مـن األصـول                تسري -
لشركة ويقصد باألصول الرأسمالية كافة العناصر التي تظهر في         الرأسمالية ل 

سواء أكانت هذه األصول ثابتـة      ) األصول(الجانب اإليجابي لميزانية الشركة     
أم غير ثابتة مادية أم معنوية ومعلوم أنه ال يخضع للضريبة إال األرباح التي              

  .تحققت بالفعل نتيجة لبيع أي أصل من األصول الرأسمالية
وال ، يخاطب الشركة المستلمة وليس الشـركة الموزعـة        )٥(نص المادة  إن -

 ، يعفى الشركة المستلمة من الضريبة إال إذا قامت الشركة الموزعة بسدادها          
وهذا يصح حتى ولو كانت الشركة الموزعة معفاة مـن الضـريبة ألن هـذا            

إلـى  اإلعفاء ال ينصرف إلى ما تقرر الشركة ترحيله من أرباحها أو توزيعه             
 عينيه تلحق الدخل وتتبعه في أي يد يكون بل          ةالغير إذ أن اإلعفاء ليس مزي     

هو مقرر للشركة المعفاة ككيان قانوني أراد المشرع أن يسبغ عليـه هـذه              
 . العتبارات يقررها الشارعةالمزي

الضريبة على أرباح شركات األموال ضريبة إقليمية فهي تستحق على أرباح            -
قليم الدولة المعنية مهما كانت جنسيتها وال يتعداه إلى         كل شركة مشتغلة في إ    

إقليم دولة أخرى وعلة ذلك أن الضريبة عبء مالي يفرض جبراً على األفراد             
والشركات بما للدولة من سيادة وسلطة وتستخدم حصيلتها للنفقات العامـة           

 .ومن ثم تحقيق أهداف الدولة والمصلحة العامة في حدود إقليمها
ة أن تفرض الضريبة على الدخل الذي تحققه شركة ما من نشاط            يحق للدول   -

لها خارج إقليم الدولة شريطة أن يكون هذا الدخل قد تحقق من نشاط يعتبـر    
امتداداً لنشاط الشركة القائمة في إقليم الدولة وهذا ال يخرج عن مبدأ إقليمية             

متداد لنشاط  الضريبة بحسبان أن الدخل الناشئ خارج إقليم الدولة ناتج عن ا          
الشركة وتطبيقاً لمبدأ التبعية االقتصادية سالف البيان فأن فـرض الضـريبة            
على الدخل الناشئ في الخارج والمتحقق داخل إقليم الدولة يظل فـي إطـار              

أما إذا كان مصدر الدخل الوارد للشركة الوطنية مـن           مبدأ إقليمية الضريبة  
 بمعنى أنه نـاتج عـن منشـأة        الخارج نشاطاً مستقالً عن نشاط تلك الشركة      
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مستقلة وال يعتبر امتداداً لنشاط الشركة فإن الضريبة ال تسري عليه النتفاء            
 . التبعية االقتصادية

 الوقائــــع
 م٢٠٠٠/ ١٠/ ٩  بتاريخ     أصدرت     للضرائب    العامة األمانة أن في الوقائع تتحصل

 و  ١٩٩٤  يةالضريب     السنوات      عن   . . . . . . . . . . . . . شركة   على   الضريبة     بربط    قراراً    
 أمين    لدى    اعتراضاً     عنه   قدمت    فقد   الربط     بذلك    الشركة     رضا   ولعدم     م ١٩٩٦  و   ١٩٩٥

 :يلي ما على فيه تعترض الضرائب عام
 .السنوات تلك في للضريبة عليها حصلت التي األرباح توزيعات إخضاع .١
 .ةللضريب المالية األوراق في المتمثلة االستثمارات بيع أرباح خضاعإ .٢
 شركات   من   الشركة     تقاضتها   التي    اإلدارة        خدمات     أتعاب     صمبخ   السماح     عدم   .٣

 .السلطنة وخارج داخل أخرى
 هذا   يلق   لمف   ، موضوعاً    ورفضه     شكالً  بقبوله   االعتراض       في   القرار      صدر   قد و 

 قانون    من   ٤٦  للمادة     طبقاً   الضريبة     لجنة   لدى    فيه   طعنت   فقد   الشركة     لدى    قبوالً    القرار    

 في   قرارها      اللجنة    أصدرت     م ٢٠٠٢/ ١٠/ ٢٢  خوبتاري      ،   الشركات      على   الدخل     ضريبة 

 باستبعاد   فيه   المطعون     القرار      بتعديل    الموضوع     وفي    شكالً  بقبوله   قضى   والذي      الطعن  

 و  ع . ر   ١١٢٣٧٧/ ــ  و   ع . ر   ٧٣٧٩٤/ ــ  بواقع     األرباح       توزيعات      مبالغ  
 على   م ١٩٩٦ و م١٩٩٥ و م١٩٩٤ للسنوات اإلجمالي الدخل من ع.ر ٢٢٠٤٠٠/ــ

لتوالي     لقرار      يلق   لم   كما   ، الطلبات     من   ذلك    ا عد   ما   ورفض     ا  لدى   قبوالً    األخير     ا

 لدى   م ٢٠٠٢/ ٢/ ٢١٣  رقم    الضريبية     الدعوى      عنه   أقامت     فقد   . . . . . . . . . . . . . . شركة 

 ـ:يلي بما لها الحكم دعواها في وطلبت بمسقط االبتدائية بالمحكمة الثالثية الدائرة
 و  م ١٩٩٥  و   م ١٩٩٤  السنوات      عن   عليها   المقرر     الضريبي     الربط     تعديل    : أوالً   

 ـ:في حقها وتقرير م١٩٩٦
 سلطنة  وداخل      خارج     أخرى     شركات    إدارات        مجالس    في   التمثيل    أتعاب     صمخ  .١

 .للضريبة الخاضع الدخل إلى الوصول قبل اإليرادات إجمالي من عمان
 إلى    التوصل    قبل   اإليرادات         من   األسهم    أرباح      توزيعات      إيرادات        كافة    خصم  .٢

 .للضريبة الخاضع الدخل
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 احتساب    من   األجل     طويلة    أسهم   بيع   عن   الناتجة     الرأسمالية      األرباح       استبعاد   .٣

 األرباح      من   الجزء     استبعاد    االحتياط      سبيل  على   أو    للضريبة    الخاضعة    األرباح     

 .م١٩٩٤ يناير ١ قبل نشأ الذي
 .الدعوى بمصروفات لها الحكم :ثانياً
 الطعن    بقبول    قضى   حكماً   المحكمة    أصدرت     م ٢٠٠٣/ ٦/ ١٥  وبجلسة    ،   هذا  

 لم و   ، بالمصاريف      المدعية     وإلزام       فيه   المطعون     القرار      وتأييد     موضوعاً    ورفضه     الًشك

 محكمة   لدى    االستئناف     بطريق    فيه   طعنت   فقد   الشركة     لدى    قبوالً    المذكور      الحكم    يلق 

 وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٤/ ٤/ ٥  بتاريخ     قضت   والتي     بمسقط   االستئناف   

 المقرر    الضريبي     الربط     بتعديل    جديد    من   والقضاء      المستأنف     الحكم    بإلغاء     الموضوع   

 في   حقها   وتقرير     م ١٩٩٦و ١٩٩٥  و   م ١٩٩٤  الضريبية     السنوات      عن   المستأنفة     على 

 اإلمارات       بدولة     والقائمة      األجنبية     الشركات      إدارات        مجالس    في   التمثيل    أتعاب     خصم 

 قبل   اإليرادات         من   األسهم    أرباح      توزيعات      إيرادات        كافة    وخصم    المتحدة     العربية   

 المستأنفة     وإلزام       ذلك    عدا    فيما   الحكم    وتأييد     للضريبة    الخاضع    الدخل     إلى    لالتوص  

 . . . . . . . . . . . . . .شركة   لدى    قبوالً    األخير     الحكم    يلق   لم   كما   ، المصاريف      من     بالمناسب  

 والذي     م ٢٠٠٤/ ٤٢  الرقم     حمل   الذي     الماثل     بالطعن    النقض    بطريق    فيه   طعنت   فقد 

ودعت     نة     صحيفته  أ ما لمحكمة    سر  أ لعليا    ا قعة    م ٢٠٠٤/ ٥/ ٥  ريخ  بتا   ا  من   مو

 . . . .  بمكتب   يعمل   والذي      العليا    المحكمة    لدى    المقبول     المحامي     . . . . . . . . . . . األستاذ   

 الطعن    حق   له  يجيز   خاص    وكالة     سند  بموجب    الطاعنة     وكيل    للمحاماة     وشركاؤهم    

 سبب  على   الطعن    بنى   وقد    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وأبرز      بالنقض  

 في   والخطأ     القانون      بمخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     به   نعت   جهين و   من   واحد   

 الحكم    تأييد    إلى    انتهى    عندما    القانون      خالف    الحكم    إن    األول      للوجه    بياناً    وقالت     تطبيقه 

 األسهم    في   االستثمار     بيع   عن   الناتجة     األرباح       خصم   رفض    من   به   قضى   فيما   االبتدائي     

 ضريبة   قانون     من   ٨  المادة      لنص   مخالفة    ذلك    في   أن    إذ    للضريبة    الخاضع    الدخل     من 

 بوزارة      سجلها  من   يبين   حسبما   الطاعنة     الشركة     نشاط    من   ليس   إذ    الشركات      على   الدخل   

لتجارة     نما    باألسهم    تجار  اال    والصناعة      ا  االستثمارات      بعض   في   بالدخول      قامت    إ

 معه   ذر يتع   مما   أرباح      توزيعات      شكل  في   منتظم   سنوي إيراد تحقيق بهدف االستراتيجية

 بيع   عن   الناتجة     األرباح       أن    عن   فضالً   هذا    كنشاط    األسهم    في   تجار  اال    اتخذت     إنها    القول   
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 األرباح      أن    كما   للضريبة،     خاضعة   غير   رأسمالية     أرباحاً      عامة    بصفة   تعتبر   األسهم  

 الرأسمالية      األرباح       إخضاع     شروط    تستوفى    ال   األسهم    استثمارات      بيع   عن   الناتجة   

 باإلضافة     تصحيح   أي    عن   ينتج   الذي     الفائض     إدراج       عن   ينتج   الذي     بالقدر     إال    للضريبة  

 أصول   بيع   عن   والناتج      الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   األول      الجدول      بموجب  

 فهي   ، األخرى      الرأسمالية      األصول     كل   بيع   عن   الناتجة     والخسارة       الربح     أما    رأسمالية،    

 حسبما   وذلك     ، بةللضري    الخاضع    الدخل     طبيعة   من   ليست   رأسمالية     مقبوضات    تشكل 

 الطاعنة     ومضت    الشركات،       على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ٥/ ٩  المادة      نص   من   يستفاد  

 و  ٨  المادتين      إلى    استناده     في   أخطأ    الحكم    إن    قائلة    الطعن    سبب  من   األول      للوجه    شرحاً 
 مزاولته      تتم   تجارياً     نشاطاً    يعتبر   أسهم   ألية    الطاعنة     بيع   بأن    للقول    التجارة      قانون     من   ٩

 على   الدخل     ضريبة   قانون     بموجب    للضريبة    يخضع   فهو   ولذا     أرباح      تساب اك    بقصد 

 أن   يعني   ال   التجارة      قانون     بموجب    تجارياً     نشاطاً    معين   نشاط    اعتبار     ألن    ذلك    الشركات    

 الدخل     ضريبة   قانون     بموجب    للضريبة    خاضعاً   بالضرورة       يعتبر   عنه   الناتج     الدخل   

لناتجة     األرباح       أن    عن   فضالً   الشركات      على   حقيقتها   في   تشكل   األسهم    عبي   عن   ا

 لكان   األسهم    في   االستثمارات       بيع   يتم   لم   فإذا     مقدماً    تحقيقها   تم   مستقبلية   أرباح      توزيعات    

 ال  التي    األرباح       توزيعات      شكل  في   الطاعنة     قبل   من   األرباح       تلك   تحقيق   مكان  إل با 
 ال  األسهم    بيع   عن   الناشئة    المكاسب    أن    يؤكد    وهذا     القانون      بموجب    للضريبة    تخضع 

 الوحيد     السبب    من   الثاني     للوجه    شرحاً   الطاعنة     وقالت     ، حال    كل   على   للضريبة    خضعت 

 الطاعنة     طلب   برفض    قضى   عندما    تطبيقه   في   وأخطأ     القانون      خالف    الحكم    إن    للطعن 

 إجمالي     من   عمان    سلطنة  داخل     شركات    إدارات        مجالس    في   التمثيل    أتعاب     خصم 

 ينافي    ضريبياً   ازدواجاً        شكل  مما   للضريبة    الخاضع    الدخل     إلى    الوصول     قبل   اإليرادات       

 تلك   على   ضريبة   فرضت   ضدها   المطعون     أن    إذ    ، العدل     أساسه   الذي     الضريبي     القانون    

 الطاعنة     يد   في   المبالغ     ذات     الحقت    ثم   للطاعنة    المدفوعة      المبالغ     تلك   عن   الشركات    

 إلى    الطاعنة     وانتهت     للضريبة،     خاضعاً   دخالً    باعتبارها      أخرى     ضريبة   عليها   وفرضت  

 فيما   جزئياً    فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الموضوع     وفي    شكالً  الطعن    بقبول    الحكم    طلب 

 الدخل     من   األسهم    في   االستثمار     بيع   عن   الناتجة     األرباح       خصم   رفض    من   به   قضى 

 قائمة    شركات    إدارات        مجالس    في   التمثيل    أتعاب     خصم   رفضه    ومن    للضريبة    الخاضع  

 وأصلياً    للضريبة،     الخاضع    لدخل  ا   إلى    الوصول     قبل   اإليرادات         من   عمان    سلطنة  داخل   
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 قضاة   من   مشكلة   جديد    من   فيها   لتحكم   بمسقط   االستئناف     محكمة   إلى    الدعوى      إعادة    

 قبول   : يلي   بما   مجدداً     م ٢٠٠٣/ ٣  رقم    االستئناف     موضوع    في   الحكم    واحتياطياً      آخرين   

 بما   للطاعنة    مجدداً     والحكم     المستأنف     الحكم    بإلغاء     الموضوع     وفي    شكالً  االستئناف   

 ـ:يلي
  م١٩٩٤  الضريبية     السنوات      عن   الطاعنة     على   المقرر     الضريبي     الربط     تعديل   .١

 ـ:يلي فيما الطاعنة حق وتقرير ١٩٩٦ و م١٩٩٥و 
 عمان   سلطنة  داخل     أخرى     شركات    إدارات        مجالس    في   التمثيل    أتعاب     خصم  -أ 

 .للضريبة الخاضع الدخل إلى الوصول قبل اإليرادات إجمالي من
 احتساب    من   األجل     طويلة    أسهم   بيع   عن   الناتجة     الرأسمالية      األرباح       استبعاد   -ب 

 من   الجزء     استبعاد    االحتياط      سبيل  على   أو    للضريبة    الخاضعة    األرباح     

 .م١٩٩٤ يناير ١ قبل نشأ الذي األرباح
 هذا   بمصاريف     وإلزامها       الدرجتين      عن   بالمصروفات       ضدها   المطعون     إلزام     .٢

 .الطعن
 الضرائب      عام    أمين    من   موقعة    دفاع     مذكرة     ضدها   المطعون     أودعت    و   ،   هذا  

 الدخل     ضريبة   قانون     من   ٨  المادة      نص   تطبيق   في   يخطئ   لم   الحكم    أن    بها   جاء    باإلنابة    

 االتجار     أن    رغم    للضريبة    الخاضع    الدخل     في   األسهم    بيع   أرباح      بإدخاله      الشركات      على 

 شؤون   في   العبرة     ألن    التجارة      بوزارة       المسجلة    الطاعنة     أنشطة    بين   من   ليس   باألسهم  

 التجارة     وزارة       في   بها   المسجلة    باألنشطة     وليست    ، للشركات     الحال     بواقع     هي   الضرائب    

 فإن   المتكرر     والبيع     بالشراء      األسهم    في   المتاجرة      نشاط    تمارس     الطاعنة     أن    ثبت   ولما  

 ذكرته     ما   صحيحاً  وليس    ، للضريبة    عنه   الناتج     الدخل     يخضع   تجارياً     نشاطاً    يعد   هذا  

 المادة     أن    عن   فضالً   للضريبة    تخضع   ال   سهماأل    بيع   عن   الناتجة     األرباح       أن  من الطاعنة

 باإلضافة     التصحيح    إلى    استناداً     الضريبة     فرض    تجيز   الدخل     ضريبة   قانون     من   ٥/ ٩

 كاألراضي      الرأسمالية      األصول     بعض   ألن    ، الرأسمالي      األصل    على   استهالك    منح   دون   

 ذلك    عوم    إهالك     عليها   يجري    ال   السيارات       وكاالت      فيها   تتاجر    التي    السيارات       أو    مثالً 

 ضريبة   قانون     من   ٥/ ٩  المادة    حكم في للضريبة يخضع األصول هذه بيع من الربح فإن

 عن   الناتجة     المكاسب    أن    من   الطاعنة     ذكرته     ما   صحيحاً  وليس    الشركات      على   الدخل   

 األرباح      توزيعات      أن    إذ    ، مقدماً    تحقيقها   تم   مستقبلية   أرباح      توزيعات      تمثل   األسهم    بيع 
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 بالبيع    تصرفت    الطاعنة     أن    الحال     واقع     ولكن    واستثمارها      باألسهم    االحتفاظ      من   تجنى 

 توزيعات     عن   للحديث    مجال    فال   ثم   ومن    ربح    على   منها   وحصلت    األسهم    هذه    في 

 بيع   من   أرباحها      باستبعاد    االحتياطي      الطلب    في   الطاعنة     مطالبة    عن   أما    األرباح،      

 كما   الطلب    هذا    فإن    الدخل     ضريبة   من   معفاة    خاللها    كانت    التي    الفترة     عن   األسهم  

 لم   جديداً     طلباً   يعتبر   الضريبة     لجنة   قرار     مؤيدة     الموضوع     محكمة   بحق   بذلك    ذكرت   

 المادة     بنص   عمالً   مرة    ألول     إثارته     يمتنع ثم ومن ،االعتراض مرحلة في عرضه يسبق

لقرار      الصادرة       الضريبة     لجنة   لعمل   المنظمة    الالئحة     من   ١/ ٤  رقم    الوزاري        با

 فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     به   تنعى   الذي     اني الث    للسبب   وبالنسبة     م،  ١٩٩٨/ ٣٤

 في   التمثيل    أتعاب     خصم   طلبها   برفض    قضى   حينما   تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة  

 إلى    الوصول     قبل   إيراداتها        إجمالي     من   عمان    سلطنة  داخل     شركات    إدارات        مجالس  

 ضريبياً   واجاً   ازد     يمثل   ال   تم   ما   إن    ضدها   المطعون     بدفاع     جاء    للضريبة    الخاضع    الدخل   

 الفترة    أو    والسنة     الضريبة     ووعاء      الممول     وحدة     لتحققه   يشترط    الذي     القانوني      بمعناه  

 ذلك    كان    ولما    ، الضريبي     االزدواج         انتفى    الشروط      هذه    من   شرط   تخلف   فإن    الضريبية   

 أن   كما   الدافعة،       الشركات      عن   المستقل    القانوني      كيانها    لها   الطاعنة     الشركة     أن    وثابت   

 الطعن    سنوات    في   دخلها    إجمالي     من   هي   الطاعنة     الشركة     عليها   حصلت   التي    األتعاب    

 فيها   توافرت      إذا     للخصم   القابلة     التكاليف     من   لها   الدافعة      للشركات     بالنسبة    تعتبر   بينما 

 بعدم   ضريبي   ازدواج        بوجود     القول     فإن    الدخل     ضريبة   قانون     من   ١٣  المادة      شروط  

 داخل     الشركات      إدارات        مجالس    يف   التمثيل    أتعاب     من   الطاعنة     عليه   تحصلت   ما   خصم 

 نص   أي    يتضمن   لم   العماني     الضريبي     القانون      أن    عن   فضالً   سديد   غير   يكون    السلطنة  

 الضريبي     االزدواج         بتالفي    والخاص      منه   ٥٤  المادة      نص   عدا    الضريبي     االزدواج         يمنع 

 صممت  القانوني      وكيلها    من   بمذكرة     الطاعنة     وعقبت    ، الدولية      االتفاقيات       بإبرام      الدولي    

 أودع     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء       وأودع       ، الطعن    بصحيفة   جاء    ما   على   هافي 

 ومرفوض     شكالً  مقبول    الطعن    أن    يرى    أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    حول    بالرأي      مذكرة   

 .موضوعاً
 فيه   طعنت   فقد   للضرائب     العامة     األمانة      لدى    أيضاً    قبوالً    يجد   لم   الحكم    أن    كما 

 صحيفته  أودعت      والذي      م ٢٠٠٤/ ٤٤  الرقم     حمل   الذي     الماثل     بالطعن    النقض    بطريق  

 باإلنابة      الضرائب      عام    أمين    . . . . . . . . . . . . . . . . الفاضلة    من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٥/ ٨  بتاريخ   
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 الطعن    بنى   وقد    للضرائب     العامة     باألمانة      المحامي     . . . . . . . . . . . . . . . . المستشار     واألستاذ    

 في   بالقصور     ل األو     بالسبب    فيه   المطعون     الحكم    على   الطاعنة     نعت   أسباب    ثالثة    على 

 االستئناف    محكمة   أمام     دفاعها     بمذكرة     أوردت       الطاعنة     إن    لذلك    بياناً    وقالت     التسبيب  

 وذلك     األرباح       بتوزيعات      يتعلق   فيما   جوهرياً     دفاعاً     م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٩  بجلسة   والمقدمة    

 باإليراد      له  تتعرض    ولم    الدفاع      هذا    تمحص   لم   المحكمة    تلك   أن    إال    أوجه     سبعة  من 

 على   الطاعنة     ونعت    الحكم    يعيب   مما   الدعوى      في   الرأي      وجه    لتغير   فعلت   لو   إذ    والرد    

 قرر   فيه   المطعون     الحكم    لذلك    شرحاً   وقالت     ، االستدالل      في   بالفساد     الثاني     بالسبب    الحكم

 بالمرسوم    الصادر      المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من )   ٥(   المادة      إن    خطأ 

 بأداء     الموزعة      الشركة     لتأخ    إذا     إال    منطبقة   تكون    ال   م ١٩٨٩/ ٧٧  رقم    السلطاني   

 كانت    إذا     أما    األرباح       عن   الضريبة     بسداد     المستلمة    الشركة     تلتزم    فعندئذ    الضريبة   

 معفاة   المستلمة    الشركة     تكون    بالضرورة       فإنه    الضرائب      من   معفاة    الموزعة      الشركة   

 الذكر     آنفة  )   ٥(   المادة      نص   ألن    فاسد   استدالل     وهذا     ، الفرع     يتبع   األصل    أن    بحجة 

 شركة   لكل   الضريبي     المركز     أن    عن   فضالً   ، الموزعة  وليست المستلمة ةالشرك يخاطب

 وال   أخرى     شركة   ربط    على   ما   شركة   على   الربط     يتوقف    وال    األخرى      عن   مستقل 

 للشركة    بالنسبة    للضريبة    الخاضع    الدخل     ضمن  المستلمة    األرباح       لحساب    يشترط  

 بواجبها     أخلت    أنها    أو    الضريبة     من   تهربت    قد   الموزعة      الشركة     تكون    أن    المستلمة  

 ذهب    ما   أن    على   عالوة     التفسير    لهذا    يتسع   ال   الذكر     سالفة   ٥  المادة      نص   ألن    الضريبي   

 عن   وخروج      بّين   فساد    على   ينطوي    الفرع     يتبع   األصل    أن    من   فيه   المطعون     الحكم    إليه  

 أن   على   هذا    العكس    وليس    األصل    يتبع   دائماً     الفرع     أن    إذ  ،   لالستنباط    العامة     القواعد    

 ضيقاً  تفسيراً    تفسيرها    يتعين   الضريبي     باإلعفاء      المتعلقة    القانونية      نصوص ال    أن    المقرر   

 أو   الشركات      من   غيرها    دون     المعفاة     الشركة     على   اإلعفاء      يقتصر   أن    ذلك    ومؤدى    

 للشركة    بالكامل     مملوكة    الشركات      تلك   أموال      رؤوس      كانت    ولو    حتى   المؤسسات   

 المطعون    الحكم    على   الطاعنة     نعت و   ، منهما   لكل   القانوني      الكيان     الستقالل    وذلك     المعفاة   

 لذلك    بياناً    وقالت     أوجه     عدة    من   تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    الثالث     بالسبب    فيه 

 الشركة     على   الضريبي     الربط     ألغى    حينما   تطبيقه   في   واخطأ     القانون      خالف    الحكم    إن  

 في   حقها   وتقرير     م ١٩٩٦  حتى   م ١٩٩٤  من   الضريبية     السنوات      عن   ضدها   المطعون   

 للضريبة    الخاضع    الدخل     من   أخرى     شركات    من   استلمتها   التي    األرباح       توزيعات      خصم 
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 يقرر   الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ٨  المادة      نص   أن    ذلك    السنوات      لهذه  

 قد   يكون    شركة   ألي    الضريبي     الدخل     على   ضريبية   سنة  كل   عن   الضريبة     تفرض  " 

 معتبرة   مبالغ    وأي     . . نشاط    أي    من   المكاسب    أو    لألرباح      بالنسبة    عمان    في   نشأ   أو    تحقق 

 على   حصلت   قد   ضدها   المطعون     الشركة     كانت    ولما    . . " القانون      هذا    تحت   دخل    كأنها  

 أخرى    شركات    أرباح      توزيعات      من   م ١٩٩٦  إلى    م ١٩٩٤  من   السنوات      خالل    دخل  

 من   ٨  المادة      نص   بصريح    الدخل     هذا    فإن    أموالها      رؤوس      في   ضدها   المطعون     تساهم  

 وإذ    ضدها   المطعون     الشركة     يد   تحت   للضريبة    اضعاًخ   يكون    الدخل     ضريبة   قانون   

 فإنه    قانوناً     عليها   المفروضة     الضريبة     نطاق    من   الدخل     هذا    فيه   المطعون     الحكم    أخرج   

 على   األرباح       ضريبة   قانون     من   )   ٥(   المادة      نص   مفاد    ن إ   كما   القانون،       خالف    قد   يكون  

 الموزعة      لشركة  ا   على   المقررة      الضريبة     بين   فرقاً    هنالك    إن    التجارية      المؤسسات   

 بينما   المستلمة    الشركة     تخص   فاألخيرة      نفسها   التوزيعات       على   المقررة      والضريبة    

 على   الضريبة     من   المستلمة    الشركة     يعفي   وال    الموزعة      الشركة     على   تصوب    األولى    

 المستحقة    الضريبة     سددت    قد   الموزعة      الشركة     تكون    أن    إال    منها   المستلمة    التوزيعات     

 ٥  المادة      نص   على   طرأ    الذي     التعديل     النظر    هذا    ويؤيد       ، دة المستفي    الشركة     عن   نيابة  
 م٢٠٠٠/ ٦٨  رقم    السلطاني     بالمرسوم     المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من 

 تسري   ال "   أنه    على   تنص   مكرر    ٨  رقم    الضريبي     القانون      إلى    جديدة     مادة     بإضافة  

 أو   سهمأ   من   تملكه   عما   الشركة     عليها   تحصل   التي    األرباح       توزيعات      على   الضريبة   

 األرباح      توزيعات      انه    على   يدل    وهذا     " أخرى     شركة   أي    برأسمال     مساهمة    أو    حصص 

 الضريبة     تلك   سداد    تم   إذا     إال    للضريبة    تخضع   م ٢٠٠٠  قبل   شركة   أي    تسلمتها   التي  

 إلزام     أن    من   فيه   المطعون     الحكم    قرره     ما   صحيحاً  وليس    الموزعة      الشركات      بواسطة  

 الضريبة     من   الموزعة      الشركة     إعفاء     حالة    في   األسهم    أرباح      على   بالضريبة     المستثمر  

 ميزة   اإلعفاء      ألن    للمستثمرين    الضريبة     إعفاء     منح   من   المقصود     للحافز    إلغاء     يكون  

 تقرر   من   إال    اإلعفاء      من   يستفيد   وال    دخلها    تتبع   ال   أي    ،عينية وليست للشركات شخصية

 الطاعنة     كنت   ولم    األخرى      عن   شركة   لكل   القانوني      والمركز      الكيان     ختالف  ال   لصالحه  

 تدفع    لم   الموزعة      الشركة     أن    تثبت   أن    خطأ   فيه   المطعون     الحكم    قرر    كما   قانوناً     مطالبة  

 فإن   وأخيراً      الضريبة     من   معفاة    الموزعة      الشركة     أن    قرر    أن    للحكم   سبق  إذ    ضرائبها  

 ضدها   المطعون     بحق   قضى   إذ    تطبيقه   في   واخطأ     القانون      خالف    قد   فيه   المطعون     الحكم  
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 الموارد      أن    بحجة   األجنبية     الشركات      إدارات        مجالس    في   ثيلالتم    أتعاب     خصم   في 

 نشأت   األتعاب      تلك   أن    حين   في   السلطنة    في   وتحققت    نشأت التي هي للضريبة الخاضعة

 إليه    ذهب    الذي     وهذا     للضريبة    خاضعة   تكون    ال   ثم   ومن    العربية     اإلمارات        في   وتحققت  

 على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ٨  المادة      لنص   السليم    التفسير    يخالف    فيه   المطعون     الحكم  

 المادة     لتلك   السليم    التفسير    وفق    للضريبة    خاضعاً   الدخل     يكون    لكي   يكفي   إذ    الشركات    

 آخر    مكان    في   ويتحقق    السلطنة    في   ينشأ   أو    ،   السلطنة    في   ويتحقق    بالخارج      ينشأ   أن    أما  

 السلطنة    في   تحقق   قد   الضريبة     من   فيه   المطعون     الحكم    أعفاه     الذي     الدخل     أن    ثبت   وقد  

 في   تساهم    أخريين     شركتين   في   ضدها   المطعون     الشركة     إدارة       في   يتمثل   نشاط    من 

 البيان    آنفة    ) ٨(   المادة      لنص   طبقاً   للضريبة    خاضعاً   يجعله    مما   اإلمارات        بدولة     رأسمالها   

 جزئياً    فيه   المطعون     الحكم    وبنقض    شكالً  الطعن    بقبول    الحكم    طلب   إلى    الطاعنة     وانتهت 

 مجالس    في   التمثيل    وأتعاب      األرباح       توزيعات      بخصوص    الطاعنة     ضد  به   قضى   فيما 

 به   قضى   فيما   االبتدائي       الحكم    بتأييد    الموضوع     في   والفصل     األجنبية     الشركات      إدارات      

 وأودعت       ، التقاضي    درجات      جميع   عن   بالمصروفات       ضدها   المطعون     الشركة     وإلزام     

 فيه   ون المطع    الحكم    أن    بها   جاء      وقد    ، القانوني      وكيلها    من   دفاع     مذكرة     ضدها   المطعون   

 أثارتها      التي    الدفوع      لجميع   ملخص   على   اشتمل   حيث   التسبيب    في   بالقصور     مشوباً    ليس 

 في   الفساد     شائبة   به   تعلق   لم   الحكم    أن    كما   لها،    الداحض      بالرد     وتناولها      الطاعنة   

 السلطاني     المرسوم     من   ) ٥(   المادة      تفسير   أن    من   الحكم    إليه    توصل   ما   أن  ذلك االستدالل

 للشركات    بالنسبة    األرباح       توزيعات      على   تستحق   ال   لضريبة  ا   أن    هو   م ١٩٨٩/ ٧٧  رقم  

 وفشلت    نفسها   الموزعة      الشركة     على   أساساً   مقررة     الضريبة     تلك   كانت    إذا     إال    المستلمة  

 الضريبة     سداد    الموزعة      الشركة     الزم     القانون      أن    القول     يستقيم   ال   إذ    سليم  سدادها     في 

 الشركات     إعفاء     ) ٥(   المادة      من   قصد   المشرع     ألن    وذلك     المستلمة    الشركة     على   المقررة    

 إذا    إال    األرباح       من   لهم   يوزع     ما   على   الضريبة     من   التجارية      الشركات      في   والمساهمين    

 التوزيع      قبل   األرباح       عن   عليها   مقررة     ضريبة   أي    سداد    من   الموزعة      الشركات      تهربت  

 ٨  المادة      نص   خالف    فيه   المطعون     الحكم    أن    من   الطعن    بصحيفة   جاء    ما   صحيحاً  وليس  
 نص   مع   يتعارض     ال   المادة      هذه    نص   أن    إذ    الشركات      على   الدخل     ضريبة   انون  ق   من 

 من   ستثناء ا   ٥  فالمادة      التجارية      المؤسسات     على   الدخل     ضريبة   قانون     من )   ٥(   المادة    

 ولهذا    للضريبة    عمان    سلطنة  في   الناشئ    أو    المتحقق    الدخل     بخضوع    العام     األصل  
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 القانون     حسب   الضريبة     نطاق    من   األسهم    أرباح      توزيعات      بإخراج    )   ٥  ( المادة      فتطبيق 

 الذي    النحو    على   الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من )   ٨  ( للمادة     مخالفة    يعتبر   ال 

 المؤسسات    على   الدخل     ضريبة   قانون     من )   ٥(   للمادة     الصحيح    والفهم     الطاعنة     تدعيه  

 المستلمة    الشركة     إلزام      مناط    أن    هو   فيه   المطعون     الحكم    ذلك    إلى    ذهب    كما   التجارية    

 على   أصالً   مقررة     الضريبة     تلك   تكون    أن    األرباح       توزيعات      عن   الضريبة     اد  بسد 

 على   التوزيعات       عن   الضريبة     تجب   فقط   فحينها   بسدادها      تقوم    ال   ثم   الموزعة      الشركة   

 رقم    السلطاني     بالمرسوم     ٥  المادة      نص   على   ُأدخل     الذي     التعديل     أما    المستلمة    الشركة   

 أساساً   قصد   المشرع     ألن    تعديليه    ستولي    توضيحية   طبيعة   ذو    تشريع    فهو   م ٢٠٠٠/ ٦٨

 الممارسة     أن    إال    للضريبة    األسهم    أرباح      توزيعات      إخضاع     عدم    التعديل     وبعد    قبل 

لمادة      نص   تطبيق   في   ةالخاطئ    لتعديل     قبل   ا لتعديل     استوجبت    التي    هي   ا  تصحيحاً   ا

 إلزام     إن    قرر    عندما    القانون      صحيح  الحكم    أصاب    وقد    المشرع     لقصد   وتحقيقاً    للوضع 

 النعي    أما    الضريبي،      اإلعفاء      منح   من   المقصود     للحافز    إلغاء     يكون    بالضريبة     مرالمستث  

 أتعاب    بخصم   قضى   إذ      ، تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    فيه   المطعون     الحكم    على 

 أن   الطاعنة     قول    من   سند  على   وذلك     األجنبية     الشركات      إدارات        مجالس    في   التمثيل  

 الدخل     أن    الثابت     ألن    محله    غير   في   نعي   فهو   السلطنة    في   تحقق   دخالً    تعتبر   األتعاب    

 في   قائمة    تجارية     شركات    إدارة       في   مشاركتها     عن   ضدها   المطعون     أجر    يمثل   المعنى  

 تلك   أن    ثبت   كما   المتحدة،      العربية     اإلمارات        دولة     في   وبالتحديد      عمان    سلطنة  خارج   

 استحقته   ما   فإن    وعليه    عمان،     سلطنة  خارج     التجارية      أنشطتها    تمارس     الشركات    

 اإلمارات       دولة     في   كلياً   ونشأ    تحقق   الشركات      تلك   إدارة       عن   أجر    من   ضدها   المطعون   

لتفسير    فإن    وبذا     عمان    سلطنة  في   وليس    المتحدة     العربية     الحكم    إلى    ذهب    الذي     ا

 به   يقصد   الدخل     تحقق   أن    إذ    للقانون     وموافقاً      سليماً  يكون    الصدد     هذا    في   فيه   المطعون   

 الطعن    برفض    الحكم    طلب   إلى    ضدها   المطعون     هتوانت     المبلغ    في   الحق    ثبوت    قانوناً   

 المطعون    دفاع     على   بمذكرة     عقبت   الطاعنة     وعقبت    ، بالمصروفات       الطاعنة     وإلزام     

  وأودع      ، الطعن    بصحيفة   وحجج    أسباب    من   أبدته     أن    سبق  ما   على   فيها   صممت  ضدها 

 هأن    إلى    فيها   خلص   الطعن    هذا    حول    بالرأي      مذكرة     العليا    المحكمة    لدى    العام     االدعاء     
 قبوله   يفيد   وما    عنها   وكالته     سند  الطاعنة     محامي    يقدم    لم   ما   شكالً  الطعن    قبول    عدم    يرى  

 .الطعن رفض يرى الموضوع وفي العليا المحكمة أمام للمرافعة
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 المحكمــة
 م٢٠٠٤/ ٤٢  رقم    للطعن   م ٢٠٠٤/ ٤٤  رقم    الطعن    ضم  قررت     المحكمة    إن    ثح 
 .واحد حكم فيهما وليصدر لالرتباط

 ٢٤٢  المادة      في   المحدد     الميعاد     في   مرفوع     م ٢٠٠٤/ ٤٢  قم ر   الطعن    إن    وحيث  

 بموجب    العليا    المحكمة    أمام     مقبول    محام    من   والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من 

 استوفى    قد   يكون    فإنه    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    وتم    ذلك    له  يجيز   وكالة     سند

 .الشكل حيث من قبوله وتعين قانوناً المقررة الشكلية أوضاعه
 الوحيد     السبب    بوجهي    جاء    ما   بمجمل   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 فيه   المطعون     الحكم    بخطأ   المتعلق    األول      وجهه    في   عليه   ومردود       سديد   غير   الطعن    لهذا  

 نشاط   أن    إذ    للضريبة    الخاضع    الدخل     من   األسهم    بيع   عائد    خصم   برفض    قضى   هو   إذ  

 األسهم    بيع   عن   الناتجة     األرباح       أن    كما   األسهم    في   ة المتاجر     يشمل   ال   الطاعنة     الشركة   

 القانون     بأن    عليه   مردود      للضريبة،     خاضعة   غير   رأسمالية     أرباحاً      عامة    بصفة   تعتبر 

 إال   العام     القانون      فروع     من   كفرع    القانوني      التصنيف  في يندرج قد أنه ورغم الضريبي

 العامة     المصلحة    نبي   للتوفيق    تسعى   التي    خصوصيته   من   تنبع   مستقلة   طبيعة   له  أن  

 التي    الخصائص     ببعض   ينفرد    فهو   لذا    ومصالحهم     الممولين     حقوق    حماية    وبين  

 والخطط     المشاريع      من   أكثر    وباآلثار       النية    من   أكثر    بالوقائع      يهتم   فهو   بها   يستقل 

 غير   نشاط    فيها   يباشر   كثيرة    أحواالً      نجد   أن    يمكن   ولذلك     األسباب     من   أكثر    والنتائج    

 يراه    الضريبي     القانون      فإن    ذلك    ومع    القانونية      الشروط      كافة    هفي   تتوافر     ال   أو    مشروع   

 على   الدخل     ضريبة   قانون     من   )   ٨  ( المادة      عليه   نصت  ما وهذا الضريبة لفرض مبرراً

 على   ضريبية   سنة  كل   عن   الضريبة     تفرض    القانون      لهذا    طبقاً   "   بها   جاء    إذ    الشركات    

 األمين     افترض     الذي     أو    عمان    في   نشأ   أو    تحقق   قد   يكون    شركة   ألي    الضريبي     الدخل   

 ـ:يلي لما بالنسبة كذلك نشأ أو تحقق أنه العام
 ـ:من مكاسب أو أرباح .١

 .نشاط أي -أ 
 ..... -ب 

 .آخر مصدر أي من دخل أي .٥
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 يتم   األموال       شركات    أرباح      على   الضريبة     وعاء     تحديد    أن    يتضح   إنه    حيث   و 

 وذلك     ت الشركا     هذه    بها   تقوم    التي    أنواعها      اختالف     على   العمليات     نتيجة   أساس    على 

 الوصول    بغرض    اإلجمالية      اإليرادات         من   الخصم    واجبة     والتكاليف      النفقات     خصم   بعد 

 ناتجة    تكون    أن    العمليات     تلك   في   ويستوي     للضريبة    تخضع   التي    الصافية     األرباح       إلى  

 من   تأسست   الذي     للشركة    األصلي    النشاط     نطاق    في   يدخل    الذي     العادي      االستغالل     عن 

 وإنما     األصلي    الشركة     نشاط    صميم  في   تدخل    ال   التي    ات العملي    عن   ناتجاً    كان    أو    أجله   

 أو   أموالها      من   جزء    توظيف    بسبب   مباشر   غير   بشكل   ولو    بنشاطها    صلة  لها   تكون  

 أن   شك  وال    وغيرها     أسهم   في   االستثمارات       مثل   إيراداً       عليها   تدر    مجاالت     في   أصولها  

 األسهم    بيع   نشاط    لتشمال   تتسعان    " آخر    مصدر    أي    من   دخل    أي  "   و   " نشاط    أي  "   عبارتي   

 .بحق فيه المطعون الحكم إليه توصل ما وهذاالطاعنة، به قامت الذي
 أن   من   الطعن    هذا    سبب  من   األول      الوجه     من   الثاني     بالشق    جاء    ما     إن    وحيث  

 بصفة   تعتبر   أخرى     شركات    في   تملكها   التي    األسهم    الطاعنة     بيع   عن   الناتجة     األرباح     

 سديداً   ليس   القول     هذا    بأن    عليه   مردود   ف   للضريبة    خاضعة   غير   رأسمالية     أرباحاً      عامة  

 تسري   الضرائب      أن    الضريبي     للقانون     العامة     القواعد      في   المقرر     بأن    خطأه    ويتمثل  

 ويقصد    للشركة    الرأسمالية      األصول     من   أصل   أي    بيع   عن   الناتجة     األرباح       على 

 الشركة     لميزانية     اإليجابي      الجانب     في   تظهر   التي    العناصر    كافة    الرأسمالية      باألصول   

 أنه    ومعلوم     معنوية    أم    مادية     ثابتة    غير   أم    ثابتة    األصول     هذه    أكانت     سواء    ) ألصول  ا ( 

 األصول    من   أصل   أي    لبيع   نتيجة   بالفعل    تحققت   التي    األرباح       إال    للضريبة    يخضع   ال 

  . الرأسمالية
 حقق   الطاعنة     قبل   من   األسهم    بيع   أن    الخصومة     طرفي    بين   خالف    ال     كان    ولما   

 عائد    إضافة    فإن    األسهم    لتلك   الدفترية      القيمة    صافي   عن   البيع    حصيلة   بزيادة      ربحاً    لها 

 قانون    من   ) ٥( ٩  المادة      لنص   وموافقاً      سليماً  يكون    للضريبة    الخاضع    للدخل    األسهم    بيع 

 بذلك    الملحق    األول      الجدول     من ٤ و ٣ المواد مع مقروءة الشركات على الدخل ضريبة

 .القانون
 الرأسمالية      األسهم    بيع   أن    من   لطعن ا   سبب  من   األول      بالوجه     جاء    ما     إن    وحيث  

 قول   فهو   للضريبة    تخضع   ال   وبالتالي      مستقبلية   ألرباح      توزيعات      األمر     حقيقة   في   هو 

 بل   أرباحها      وتوزع      األسهم    تلك   تستثمر   لم   الطاعنة     أن    إذ    الفساد     وظاهر     سديد   غير 
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 ضعالخا    الدخل     تحت   قانوناً     أندرج      ربحاً    البيع    ذلك    عليها   وّدر     بعينها   ببيعها   قامت  

 الشركات     على   الدخل     ضريبة   قانون     من   )   ٨(   المادة      في   الوارد       المعنى    وفق    للضريبة  

 .فيه المطعون الحكم إليه توصل كما تماماً الضريبة عنه فاستحقت
 عليه   ومردود       أيضاً    سديد   غير   للطعن   الوحيد     السبب    من   الثاني     الوجه     إن    وحيث  

 شركات   إدارات        مجالس    في   هامشاركت     نظير   الطاعنة     نالتها    التي    التمثيل    أتعاب     بأن  

 من   الخصم    واجبة     التكاليف     من   لها   الدافعة      للشركات     بالنسبة    تعتبر   عمان    سلطنة  داخل   

 ضريبة   قانون     من   ١٣  المادة      في   الواردة        الشروط      استوفت    متى   اإلجمالية      اإليرادات       

 الدخل     من   تعتبر   فهي   ) الطاعنة   (   لها   المستلمة    للشركة    بالنسبة    أما الشركات، على الدخل

 على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ) ١(   مكرراً     ٣/ ٨  المادة      نص   بصريح    لها   الضريبي   

 الخاضع    الدخل     جملة   في   إدماجه      بعد   عليه   الضريبة     فرض    يصح   وبذا     الشركات    

 رفض    إن    القول     يكون    عليه و   للقانون،      طبقاً   خصمها   الواجب      التكاليف     وخصم    للضريبة  

 داخل     إدارات        مجالس    في   التمثيل    أتعاب     خصم   الطاعنة     طلب   فيه   المطعون     الحكم  

 يشكل   للضريبة    الخاضع    الدخل     إلى    الوصول     قبل   اإليرادات         إجمالي     من   عمان    سلطنة

 .قانون أو واقع من سنداً يجد وال محله غير في قوالً الضريبي دواجزاال من نوعاً
 مع   موضوعاً    رفضه    يتعين   فإنه    قانوني     أساس   على يقوم ال الطعن هذا إن وحيث

 قانون    من   ٢٦١  المادة      إلى    استناداً     الكفالة     ومصادرة       صاريف  بالم    الطاعنة     إلزام    

 .والتجارية المدنية اإلجراءات
 ٢٤٢  المادة      في   المحدد     الميعاد     في   مرفوع     م ٢٠٠٤/ ٤٤  رقم    الطعن    إن    وحيث  

 للضرائب     العام     األمين     عن   ينوب    ممن   وموقع     والتجارية       المدنية     اإلجراءات         قانون     من 

لمادة      إلى    بالنظر    فإنه   ن    من   ٤  ا  رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      المحاماة      ون قا

 على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ٣) / ٨(   مكرراً     ٥٠  المادة      مع   مقروءة      م ٩٦/ ١٠٨

 المحكمة    وجود     ولعدم     وتعديالته      ٨١/ ٤٧  رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      الشركات    

 الطعن    قبول    من   المناص     فإنه    الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     صدور    وقت    العليا  

 .الميعاد خالل ومقدماً صفة ذي من مقدماً بحسبانه شكالً
 المطعون    الحكم    قضاء    هما   مسألتين    حول    أساساً   ينصب   الطعن    هذا    ن إ   وحيث  

 حق   ري تقر   وكذا     اإليرادات         من   األسهم    أرباح      توزيعات      إيرادات        كافة    بخصم   فيه 

 األجنبية     الشركات      إدارات        مجالس    في   التمثيل    أتعاب     خصم   في   ضدها   المطعون   
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 إلى    األولى      بالمسألة     يتعلق   فيما   الطعن    وأستند    المتحدة     العربية     اإلمارات        بدولة     مةوالقائ    

 من   ) ٥(   المادة      نص   فسر   إذ    وتأويله       القانون      تطبيق   في   اخطأ    فيه   المطعون     الحكم    أن  

 لسنة   ٧٧  رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون   

 عن   الضريبة     بأداء      ملزمة    تكون    ال   األرباح       ت لتوزيعا     المستلمة    الشركة     بأن    م ١٩٨٩

 في   وفشلت    الموزعة      الشركة     على أصالً مقررة ضريبة هنالك كانت إذا إال األرباح تلك

 إذ   المذكورة       المادة      لنص   ئخاط    تفسير   هذا    أن    الطاعنة     وترى     منها   تهربت    أو    ، سدادها   

 الشركة     ىيعف   وال  ، الموزعة      الشركة     وليس    المستلمة    الشركة     يخاطب    المادة      نص   أن  

 ولو    حتى   يصح   وهذا       ، بسدادها      الموزعة      الشركة     قامت    إذا     إال    الضريبة     من   المستلمة  

 تقرر   ما   إلى    ينصرف    ال   اإلعفاء      هذا    ألن    الضريبة     من   معفاة    الموزعة      الشركة     كانت  

 عينيه   ةمزي    ليس   اإلعفاء      أن    إذ    الغير    إلى    توزيعه     أو    أرباحها      من   ترحيله     الشركة   

 أراد     قانوني     ككيان    المعفاة     للشركة    مقرر    هو   بل   يكون    يد   أي    في   وتتبعه    الدخل     تلحق 

 .الشارع يقررها العتبارات المزيه هذه عليه يسبغ أن المشرع
 تأويل     أن    إذ    سديد   غير   الوجه     بهذا    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 هو   المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من   )   ٥(   المادة      لنص   فيه   المطعون     الحكم  

 بعض   في   االستثمار     بتشجيع   المشرع     قصد   مع   يتماشى   الذي     السليم    القانوني      التأويل    

 ترغب    معينة   نشاطات     تمارس     التي    الشركات      لبعض   معينة   إعفاءات       بمنح   المجاالت    

 أي   تحت   المعفى    للدخل    مالزماً     يكون    الحالة     هذه    في   اإلعفاء      فإن    لذا    دعمها    في   الدولة    

 للضريبة    الموزعة      الشركة     سداد    حال    يف   أما    ، اإلعفاء      حال    في   هذا    إليها    ينتقل   يد 

 المستلمة    الشركة     إعفاء     من   الحكمة    فإن    معفاة    تكن   لم   أن    التوزيعات       تلك   على   المقررة    

 العدل    أساسها   التي    الضريبية     القوانين      كل   تأباه     الذي     الضريبي     زدواج     ال ا   منع   في   تتمثل 

 .العام القانون فروع من فرعاً بحسبانها
 ينص   المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     نم   )   ٥  ( المادة      نص   كان    ولما   

 أو   المؤسسة    عليها   تحصل   التي    األرباح       توزيعات      على   الضريبة     تسري    ال "   :   أن    على 

 كانت    إذا     أخرى     شركة   أية    رأسمال     في   حصص   أو    أسهم   من   تملكه   عما   الشركة   

 التوزيعات      تلك   على   المقررة      الضريبة     سددت    قد   األرباح       بتوزيع     قامت    التي    الشركة   

 وكان    . . " إليه    المشار     الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     أو    القانون      هذا    ىبمقتض 

 تكون   أن    األرباح       لتوزيعات      المستلمة    الشركة     إعفاء     مناط    أن    بيانه    تقدم    مما   يستفاد  
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 ذلك    مقتضى   فإن    التوزيعات       تلك   على   المقررة      الضريبة     سددت    قد   الموزعة      الشركة   

 على   مقررة     ضريبة   هنالك    تكن   لم   إن    نه أ   اللغوي     والمدلول       والمنطقي     العقلي    باللزوم    

 تجريها    التي    التوزيعات       فإن    مثالً   الضريبة     من   معفاة    كانت    كأن    الموزعة      الشركة   

 التي    العلة    إلى    استناداً     المستلمة    الشركة     يد   في   الضريبة     من   بالتبعية    معفاة    تكون  

 ء، اإلعفا     من   المشرع     لقصد   وتحقيقاً    الشركات      لبعض   اإلعفاء      تقرير    من   بيانها    سبق

 مخالفة    شائبة   عن   بمنأى    يكون    فإنه    النظر    هذا    التزم     قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 .تأويله أو تطبيقه في الخطأ أو القانون
 قضى   إذ    فيه   المطعون     الحكم    خطأ   حول    ينصب   الثاني     شقه  في   الطعن    إن    وحيث  

 األجنبية     الشركات      إدارات        مجالس    في   التمثيل    أتعاب     خصم   في   ضدها   المطعون     بحق 

 الطعن    وأستند    للضريبة    الخاضع    الدخل     من   المتحدة     العربية     اإلمارات        بدولة     والقائمة    

 على   الدخل     ضريبة   قانون     من )   ٨  ( المادة      خالف    بهذا    الحكم    أن    إلى    الشق    هذا    في 

 أن   المادة      لتلك   وفقاً    للضريبة    الدخل     خضوع    مناط    أن    إذ    تطبيقها   في   وأخطأ     الشركات    

 تحقق   أنه    ) للقانون     وفقاً  (   العام     األمين     افترض     الذي     أو    عمان    في   تحقق   أو    نشأ   قد   يكون  

 ـ:يلي لما بالنسبة كذلك نشأ أو
 اإلدارة       مقابل    األتعاب    "   مكرراً     ٣  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١

 ...."والتطوير األبحاث مقابل أو الفنية الخبرة نقل مقابل والمبالغ
 في   تمثل   نشاط    من   عمان    في   تحقق   ضدها   المطعون     دخل    أن    الثابت     كان    ولما  

 أحد    انتدبت     وقد    رأسمالها     في   تساهم    اإلمارات        دولة     في   أخريين     لشركتين    إدارتها     

 على   ينطبق   )   ٨(   المادة      نص   فإن    المديرين      مجلس   في   لها   ممثالً   السلطنة    في   مديريها   

 .النشاط هذا من ضدها المطعون للشركة تحقق الذي الدخل
 في   األصل    بأن    ذلك    سديد   شقال    بهذا    فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 فهي   إقليمية    ضريبة   األموال       شركات    أرباح      على   الضريبة     أن    الضريبي     القانون    

 جنسيتها   كانت    مهما   المعنية    الدولة      إقليم    في   مشتغلة   شركة   كل   أرباح      على   تستحق 

 على   جبراً    يفرض    مالي    عبء    الضريبة     أن    ذلك    وعلة    أخرى     دولة     إقليم    إلى    يتعداه     وال  

 العامة     للنفقات    حصيلتها   وتستخدم     وسلطة   سيادة    من   للدولة     بما   ات والشرك      األفراد     

 التزام     وأساس     إقليمها    حدود     في   العامة     والمصلحة     الدولة      أهداف      تحقيق   ثم   ومن  

لتبعية    هو   الحالة     هذه    في   الضريبي     بالعبء     الممولين     للنشاط   بالنظر    االقتصادية       ا
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 في   عليه   المستقر    أن    إال    دولة  ال    إقليم    في   والشركات       األفراد       به   يقوم    الذي     االقتصادي     

 ما   شركة   تحققه   الذي     الدخل     على   الضريبة     تفرض    أن    للدولة     يحق   أنه    الضريبي     الفقه  

 يعتبر   نشاط    من  تحقق قد الدخل هذا يكون أن شريطة الدولة إقليم خارج لها نشاط من

 إقليمية    مبدأ    عن   يخرج    ال   وهذا     الدولة      إقليم    في   القائمة     الشركة     لنشاط    امتداداً     

 الشركة     لنشاط    امتداد      عن   ناتج    الدولة      إقليم    خارج     الناشئ    الدخل     أن    بحسبان    ريبة الض  

 الناشئ    الدخل     على   الضريبة     فرض  فأن البيان سالف االقتصادية التبعية لمبدأ وتطبيقاً

 إذا    أما    الضريبة     إقليمية    مبدأ    إطار     في   يظل   الدولة      إقليم    داخل     والمتحقق     الخارج      في 

 تلك   نشاط    عن   مستقالً   نشاطاً    الخارج      من   الوطنية     ركة للش   الوارد       الدخل     مصدر    كان  

 الضريبة     فإن    الشركة     لنشاط    امتداداً      يعتبر وال مستقلة منشأة عن ناتج أنه بمعنى الشركة

 ذلك    فإن    فرضت   إذا     وألنها     الحالة     هذه    في   االقتصادية       التبعية    النتفاء     عليه   تسري    ال 

 الذي    وهذا     الضريبة     إقليمية    هو و   أال    الضريبي     التشريع     في   أساسي   لمبدأ    خرقاً    يشكل 

 الشركات     على   الدخل     ضريبة   قانون     من   )   ٨(   المادة      نص   من   يستفاد    ما   هو   بيانه    سلف

 على   ضريبية   سنه  كل   عن   الضريبة     تفرض    القانون      لهذا    طبقاً "   : على   يجري    والذي    

 األمين     افترض     الذي     أو    عمان    في   نشأ   أو    تحقق   قد   يكون    شركة   ألي    الضريبي     الدخل   

 الدخل     أن    صراحة    بالنص    ورد     ولما    . . " يلي   لما   بالنسبة    كذلك    نشأ   أو    تحقق   أنه    العام   

 المشرع    أن    ذلك    مؤدى     فأن    للضريبة    خاضعاً   يكون    بعمان    يتحقق   الذي     الضريبي   

 لكنه   عمان    خارج     الناشئ    الدخل     يخضع   والذي      االقتصادية       التبعية    بمبدأ    أخذ    العماني   

 إعماالً    العمانية     الشركة     لنشاط    تداد  ام    عن   ناتجاً    الدخل     كان    متى   للضريبة    بها   تحقق 

 من   الثابت     كان    ولما    بيانه،     سلف  الذي     النحو    على   الضريبي     القانون      في   العامة     للقواعد   

 من   بخصمه   حكمها   في   المطعون     االستئناف     محكمة   حكمت   الذي     الدخل     أن    األوراق      

 رقم    الطعن    في   ضدها   للمطعون    مستحقة   أتعاب     عن   عبارة     للضريبة    الخاضع    الدخل   

 في   لنشاطها    امتداداً       تشكالن    لشركتين    تقدمها    التي    اإلدارة        خدمات     نظير   م ٢٠٠٤/ ٤٤

 للمطعون   مستقل   نشاط    من   الدخل     ذلك    ينشأ   ولم    رأسمالها     في   مساهمة    بحسبانها السلطنة

 الضريبة     إقليمية    مبدأ    إطار     وفي    االقتصادية    التبعية لمبدأ وإعماالًً ذلك مؤدى فإن ضدها

 ضريبة   قانون     من   ٨  المادة      إلى    استناداً     للضريبة    خاضعاً   ن يكو   الضريبي     الدخل     ذلك    أن  

 لما   خالفاً    الخصوص     هذا    في   فيه   المطعون     الحكم    قضى   ولما    الشركات      على   الدخل   

 نقضه   معه   يتعين   مما   وتفسيره     القانون      تطبيق   في   بالخطأ    مشوباً    يكون    فإنه    بيانه    سبق
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 تحقيق   إلى    حاجة    دون     فيه   للفصل   صالحاً   الموضوع     كان    ولما    الشق،     هذا    في   جزئياً  

 م٢٠٠٣/ ٣  رقم    االستئناف     موضوع    في   نحكم   فإننا    إثبات     إجراءات        أو    موضوعي  
 في   التمثيل    أتعاب     خصم   في   ضدها   المطعون     حق   من   الحكم    ذلك    قرره     ما   باستبعاد  

 إلى    التوصل    قبل   العربية     اإلمارات        بدولة     والقائمة      األجنبية     الشركات      إدارات        مجالس  

 .الحكم بمنطوق سيرد الذي النحو على كوذل للضريبة الخاضع الدخل
 ضدها   المطعون     إلزام      يتعين   فإنه    جزئياً    الطعن    كسبت   الطاعنة     إن    وحيث  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات قانون من ١٨٥ المادة إلى استناداً المصاريف بنصف
 األسباب فلهذه

 :المحكمة حكمت
 وإلزام      عاً موضو   ورفضه     شكالً  بقبوله   م ٢٠٠٤/ ٤٢  رقم    الطعن    في   : أوالً   

 .الكفالة ومصادرة بالمصاريف الطاعنة
 م بقبوله شكالً وفي الموضوع بنقض الحكم          ٢٠٠٤/ ٤٤ الطعن رقم      في : ثانياً  

خصم                     في  عنة  لطا ا حق  بتقرير  لمتعلق  ا في شقه  جزئياً  فيه  لمطعون  ا
لتمثيل      تعاب ا ئمة بدولة                           أ لقا دارات الشركات األجنبية ا في مجالس إ

 مع إبقاء الشق الثاني المتعلق بحق المطعون               لمتحدة   ا اإلمارات العربية         
إيرادات توزيعات أرباح األسهم من اإليرادات                           ضدها في خصم كافة     

قبل التوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة وإبقاء ما قضى به الحكم من                       
لزام المطعون ضدها                  تأييد لحكم محكمة أول درجة            فيما عدا ذلك وإ

 .بنصف المصاريف
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 م٢٢/١٢/٢٠٠٤اء الموافق جلسة األربع
لقاضي       ا فضيلة  ئاسة  لبوسعيدي        / بر ا خليفة  بن  بن سعيد  و خليفة  من       كل  ية  عضو

ة        ـ محمد صالح علي سيد      عبدالرحمن علي صالح داؤد           : أصحاب الفضيلة القضا
 .ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار ـ مصطفى حسن النور أحمد

 م٣٧/٢٠٠٤ و م٣٥/٢٠٠٣ ي رقمينفي الطعن ٢قرار رقم 
)٢( 

ــ  ) قصـور ـ فــساد   ( ـ حكم ) التزام ـ شروط ( ـ ضريبة) إعفاء( ضريبة
 ) . وعاء( ـ ضريبة ) تحقق ـ شروط( ضريبة

مناط إعفاء الشركة المستلمة للتوزيعات من الضريبة على تلك التوزيعات أن            -
تكون الشركة الموزعة قد سددت الضريبة المقررة عليهـا ممـا يعنـي أن              

المسـاهمة  لشركة الموزعة وليست الشـركات      المستهدف من الضريبة هي ا    
 والمستلمة لتلك التوزيعات فإن قامت الشركة الموزعة بسداد الضـريبة           فيها

المقررة عن تلك التوزيعات بحسبانها من األرباح الخاضعة للضـريبة فـإن            
 تملك  المستلمة والتي الضريبة ال تسري على تلك التوزيعات في يد الشركات          

 وذلك منعاً لالزدواج الضريبي الـذي       ة الشركة الموزع  أسهماً أو حصصاً في   
تأباه كل التشريعات الضريبة وبنفس القدر إذا كانت الشركة الموزعة معفـاة            
من الضريبة فإنه وباللزوم العقلي والمنطقي والمدلول اللغوي لكلمات نـص           

آنفة البيان تكون الضريبة غير مقررة على الشـركة الموزعـة           ) ٥ (المادة
 لذلك تكون غير واجبة السداد من الشركـات المستلمة والتي تسـاهم            وتبعاً

 .حصصاًفي رأسمال الشركة الموزعة أو تملك فيها 
يكون مالك األسهم أو الحصص ملزماً بسـداد الضـريبة عـن األربـاح               كي -

الموزعة أن تكون هناك ضريبة مقررة على الشركة الموزعة لألرباح وأن ال            
الضريبة أما إذا كانت الشركة معفاة من الضريبة أو         تقوم تلك الشركة بسداد     

أنها رحلت الخسائر أو أن دخلها الخاضع للضريبة أقل مـن الحـد األدنـى               
الخاضع للضريبة فال محل لسداد الضرائب ضرورة أنه لم تكن هنالك ضريبة            
مقررة وتهربت الشركة الموزعة عن سدادها وال يمكن إخضـاع توزيعـات            

 .االسمي أيدي حملة األرباح للضريبة ف
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شائبة الفساد في االستدالل إذا انطوت أسباب الحكم على عيب يمس             تتحقق -
سالمة االستنباط وذلك إذا استندت المحكمة مصدرة الحكم في اقتناعها إلـى            

قتناع بها أو إلـى عـدم فهـم         الأدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية ل      
وع تناقض بين هذه العناصر كما في       العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وق      

حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلـك             
 .العناصر التي ثبتت لديها

 مقررة أصالً على الشركة الموزعـة لألربـاح فـإن           غير الضريبة   إذا كانت  -
 للضريبة تحت يد الشركات المساهمة فـي        ةتوزيعات األرباح ال تكون خاضع    

 .حصصاًالشركة الموزعة أو التي تملك فيها 
تحديد وعاء الضريبية على أرباح شركات األموال يتم على أسـاس نتيجـة              -

ختالف أنواعها والتي تقوم بها هذه الشركات وذلك بعد خصم          االعمليات على   
النفقات والتكاليف واجبة الخصم من اإليرادات اإلجمالية بغرض الوصول إلى          

التي تخضع للضريبة ويستوي في تلك العمليـات أن تكـون           األرباح الصافية   
صـلي للشـركة    األالل العادي الذي يدخل في نطاق النشاط        غناتجة عن االست  

وفق ما يظهر في عقد تأسيسها أو كان ناتجاً عن العمليات التي ال تدخل في               
صميم عمل الشركة األصلي وإنما تكون لها صلة بنشاطها ولو بشـكل غيـر      

صولها في مجاالت تـدر عليهـا       أ توظيف جزء من أموالها أو       مباشر بسبب 
 ))أي نشـاط  (( ي عبارت وإن ،  هم وغيرها ــإيراداً مثل االستثمارات في األس    

 . تتسعان لتشمال نشاط بيع األسهم))أي دخل من أي مصدر آخر((و 
 الوقائــــع

 أن   يف   األوراق        سائر   ومن    فيه   المطعون     الحكم    من   يبين   ما   على   الوقائع      تتحصل 

نة     لعامة     األما لربط     م ٢٠٠١/ ٢/ ٢٦  بتاريخ     أجرت     للضرائب     ا  على   الضريبي     ا

 تعديالً    الربط     وتضمن    ٩٨  و   ٩٧  و   ٩٦  الضريبية     السنوات      عن   . . . . . . . . . شركة 

 وكذلك     ٩٧  و   ٩٦  سنتي  خالل    األسهم    بيع   من   أرباحها      بإضافة    الضريبية     إلقراراتها      

 فيها   أسهماً   تملك   التي    ركات  الش    بعض   من   عليها   حصلت   التي    األسهم    أرباح      توزيعات    

 تينك   على   للضرائب     العام     لألمين    عتراض   اب   الشركة     فتقدمت    للضريبة    الخاضع    للدخل  

 ورفضه     شكالً  بقبوله   عتراض   اال    في   قرار     صدر   م ٢٠٠١/ ٤/ ٢٩  وبتاريخ      المسألتين   
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 ضريبة   لجنة   لدى    فيه   طعنت   فقد   الشركة     لدى    قبوالً    القرار      هذا    يلق   لم و   ، موضوعاً  

 لم   كما   ، موضوعاً    الطعن    برفض    م ٢٠٠٢/ ٣/ ٢٦  بتاريخ     قرارها      صدرت  أ   والتي     الدخل   

 رقم    الضريبية     الدعوى      أقامت     فقد   . . . . . . . . . . . . . شركة   لدى    قبوالً    األخير     القرار      يلق 

 د/ ٤٨  المادة      إلى    ستناداً  ا   بمسقط   االبتدائية       بالمحكمة    الثالثية     الدائرة       لدى    م ٢٠٠٢/ ٤٣١
 باستبعاد   الحكم    بطلب   وذلك     م ١٩٨١  سنة  الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من 

 التي    األسهم    توزيعات      من   الناتجة     األرباح       وعائد     األسهم    بيع   عن   الناتجة     األرباح     

 للضريبة    الخاضع    الدخل     من   أسهماً   فيها   تملك   التي    الشركات      من   الشركة     عليها   حصلت 

لغاء     فية     الضريبة     وإ لتي    اإلضا لعامة     األمانة      فرضتها   ا لحكم    مع   للضرائب     ا  لها   ا

 الشركات     على   الدخل     ضريبة   قانون     في   األصل    إن    لدعواها      شرحاً   وقال       ، ريف  بالمصا  

 وأنها     الرأسمالية      األرباح       على   وليس      ، االستثمارية      األرباح       على   تفرض    الضرائب      أن  

 األرباح      من   لالستفادة     استثمارية     كأصول    األسهم    تمتلك   كانت    بل   باألسهم    تتاجر    تكن   لم 

 أصول   في   تصرفاً    تعتبر   األسهم    بيع   عائدات      وإن     ، المختلفة    الشركات      توزعها     التي  

 بالمادة     الوارد       بالمعنى    نشاط    ةــممارس    عن   ناتجاً    مكسباً   أو    ربحاً    وليست    سمالية أ ر 

 للضريبة    خاضعاً   دخالً    تعتبر   ال   وبالتالي      الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من )   ٨( 

 عندما    لي رأسما    أصل   أي    بيع   عائدات      على   ضريبة   أي    فرض    يجيز   ال   القانون      أن    كما 

لقيمة    تساوي     بيعه   حصيلة   تكون   لدفترية      ا  ضريبة   فرض    أن    كما   ، األصل    لذلك    ا

 فيها   سهماً  تملك   التي    الشركات      بعض   من   عليها   حصلت   التي    األسهم    أرباح      توزيعات    

 والتي     التجارية      المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من   )   ٥(   المادة      نص   يخالف  

 قامت    التي    الشركة     كانت    إذا     األرباح       ت توزيعا     على   تسري    ال   الضريبة     بأن    تقرر  

 الشركة     أن    والثابت      ،   التوزيعات       تلك   على   المقررة      الضريبة     سددت    قد   األرباح       بتوزيع   

 من   معفاة    ألنها    ضريبة   أي    بسداد     أصالً   مكلفة   غير   األسهم    أرباح      بتوزيع     قامت    التي  

 محكمةال    أصدرت     الشفوية     ةالمرافع      وسماع    المذكرات       تبادل     كتمال  ا   وبعد    الضريبة،    

 يلق   لم و   ، الضريبة     لجنة   قرار     وتأييد     الدعوى      برفض    قضى   م ٢٠٠٣/ ٦/ ١  بتاريخ     حكماً 

 محكمة   لدى    االستئناف     بطريق    فيه   طعنت   فقد   . . . . . . . . . . شركة   لدى    قبوالً    الحكم    هذا  

 وفي    شكالً  االستئناف     بقبول    م ٢٠٠٤/ ٣/ ١٥  بتاريخ     قضت   والتي     بمسقط   االستئناف   

 المستأنفة     على   الضريبي     الربط     بإلغاء     وذلك     ئياً جز   المستأنف     الحكم    بإلغاء     الموضوع   

 المتأتية     األرباح       خصم   في   حقها   وتقرير     م ١٩٩٨  و   ٩٧  و   ٩٦  الضريبية     السنوات      عن 
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 الدخل     من   أسهماً   المستأنفة     فيها   تملك   التي    الشركات      من   األسهم    أرباح      توزيعات      من 

 من   المناسب ب   المستأنفة     وإلزام       ذلك    على   زاد     فيما   الحكم    وتأييد     للضريبة    الخاضع  

 العامة     األمانة      رضا   األخير     الحكم    ينل   لم   كما   ، التقاضي    يدرجت     عن   المصاريف    

 أودعت      الذي     م ٢٠٠٣/ ٣٥  رقم    بالطعن    النقض    بطريق    فيه   طعنت   فقد   للضرائب   

نة     صحيفته ما لمحكمة    سر  أ لعليا    ا  عام   أمين    من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٤/ ١٨  بتاريخ     ا

 استناداً    للضرائب     العام     األمين     من   المفوض     . . . . . . . . . . والمستشار      باإلنابة      الضرائب    

 الوطني     االقتصاد      وزير     معالي    من   الصادر      م ٢٠٠٣/ ١٠  رقم    الوزاري        القرار      إلى  

 وتحديد     القانونية      بالدائرة       الضريبة     للقضايا    قسم   بإنشاء     المالية     وزارة       على   المشرف   

 المطعون    الحكم    على   الطاعنة     نعت   أسباب    ثالثة    على   الطعن    بنى   وقد      ، ختصاصاته  ا 

 بمذكرتها     أوردت       إنها    لذلك    بياناً    وقالت       ، التسبيب    في   بالقصور     األول      بالسبب    فيه 

 سبعة  من   األرباح       بتوزيعات      يتعلق   فيما   جوهرياً     دفاعاً     م ٢٩/١٢/٢٠٠٣ بجلسة المقدمة

 به   تغير   ربما    إذ      ، جوهريته     رغم    الدفاع      هذا    فيه   المطعون     الحكم    يمحص   ولم      ، أوجه   

لثاني     بالسبب    الحكم    على   ةالطاعن     ونعت    الدعوى،       في   الرأي      وجه   لفساد     ا  في   با

 األرباح      بتوزيعات      يتعلق   فيما   قضاءه     أسس   الحكم    إن    :   لذلك    شرحاً   وقالت     االستدالل    

 بالمرسوم    الصادر      المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من   ٥  المادة      أن    على 

 بأداء     الموزعة      الشركة     أخلت    إذا     إال    منطبقة   تكون    ال   م ١٩٨٩/ ٧٧  رقم    السلطاني   

 الشركة     كانت    إذا     أما      ، بالضريبة     لألرباح      المستلمة    الشركة     تلزم    فعندئذ    يبة الضر  

 ألن   أيضاً    معفاة    المستلمة    الشركة     تكون    بالضرورة       فإنه    الضرائب      من   معفاة    الموزعة    

 الشركة     يخاطب    البيان     آنفة    ٥  المادة      نص   ألن    فاسد   استدالل     وهذا     الفرع     يتبع   األصل  

لمستلمة   لموزعة      وليست    ا ليه    ذهب    ام   أن    كما     ، ا لحكم    إ لمطعون     ا  هذا   في   فيه   ا

 يتوقف    وال    األخر     عن   مستقل   شركة   لكل   الضريبي     المركز     ألن    سليم  غير   الخصوص   

 المطعون    الحكم    ذكره     ما   صحيحاً  وليس      ، خرى  أ   شركة   ربط    على   ما   شركة   على   الربط   

 المستلمة    الشركة     قبل   األسهم    أرباح      توزيعات      على   الضريبة     استحقاق    مناط    أن    من   فيه 

 تلك   عن   الضريبة     دفع    من   وتهربت     بواجبها     أخلت    قد   الموزعة      الشركة     تكون    أن  

 أن   المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من   )   ٥(   المادة      نص   مفاد    ألن      ، التوزيعات     

 سددت   قد   الموزعة      الشركة     كانت    إذا     فقط   المستلمة    الشركة     على   تسري    ال   الضريبة   

 الشركتين     كلتا   على   الضريبة     فرض    من   منعاً   وذلك       ، المبلغ    هذا    على   المقررة      الضريبة   
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 فإنه    الضريبة     من   معفاة    الموزعة      الشركة     كانت    إذا     بأنه    فيه   المطعون     الحكم    قول    أما  

 يتبع   األصل    ن أل   ضرورة     الضريبة     من   أيضاً    معفاة    المستلمة    الشركة     تكون    بالضرورة     

 عتون    ،   العكس    وليس    األصل    يتبع   الفرع     أن    المقرر     ألن    الفساد     ظاهر    قول    فهو   الفرع   

 بياناً    وقالت     تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    الثالث     بالسبب    الحكم    على   الطاعنة   

 األرباح      توزيعات      من   دخلها    على   الضريبة     من ضدها للمطعون بإعفائه الحكم إن :لذلك

 من   ٨  المادة      نص   خالف    قد   يكون    فيها   تساهم    أخرى     شركات    من   عليها   حصلت   التي  

 سنة  كل   عن   الضريبة     تفرض  ( (   أنه    تقرر    التي    الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون   

 بالنسبة    عمان    في   نشأ   أو    تحقق   قد   يكون    شركة   ألي    الضريبي     الدخل     على   ضريبية 

نها    معتبرة    مبالغ    ي أ و   . . . نشاط    أي    من   المكاسب    أو    لألرباح      هذا   تحت   دخل    كأ

 األرباح      ضريبة   قانون     من   ٥  المادة      نص   تطبيق   في   الحكم    خطأ   عن   فضالً   ) ) . القانون    

 في   عليها   المنصوص     التوزيعات       على   المقررة      الضريبة     عبارة     ألن    لمؤسسات  ا   على 

 ما   يعتبر   إذ    التوزيعات       لتلك   المستلمة    أو    المستفيدة     الشركة     إلى    تنصرف    المادة      هذه  

 على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ٨  المادة      مفهوم    في   لها   دخالً    ة األخير     هذه    تتسلمه 

 إنابة     بسدادها      الموزعة      الشركة     تقم   لم   ما   للضريبة    بالتالي     خاضعاً   ويكون     الشركات    

 األرباح      ضريبة   قانون     من   ٥  المادة      على   أدخل     الذي     التعديل     من   يفهم   ما   وهذا     عنها 

 إلى    جديدة     مادة     بإضافة    م ٢٠٠٠  لسنة   ٦٨  رقم السلطاني للمرسوم وفقاً المؤسسات على

 باح األر     توزيعات      على   الضريبة    تسري ال" على تنص مكرراً ٨ برقم الضريبي القانون

 مال   رأس     في   مساهمة    أو    حصص   أو    أسهم   من   تملكه   عما   الشركة     عليها   تحصل   التي  

 خاضعة   شركة   أية    تستلمها   التي    األرباح       توزيعات      أن    على   يدل    مما   " أخرى     شركة   أي  

 الحكم    أن    كما   م ٢٠٠٠  سنة  على   سابقة   بسنوات     تتعلق   كان    طالما      ، يدها    تحت   للضريبة  

 أرباح     على   بالضريبة     المستثمر    إلزام      أن    قرر    حينما   تطبيقه   في   وأخطأ     القانون      خالف  

 منح   من   المقصود     للحافز    لغاء  إ   يكون    الضريبة     من   الموزعة      الشركة     إعفاء     حالة    األسهم  

 إلى    ينسحب   ال   ما   لشركة    الممنوح     عفاء  اإل    ألن    ذلك    للمستثمرين    الضريبي     اإلعفاء    

 وليست    للشركات     شخصية  ميزة    الضريبي     فاإلعفاء        ، رأسمالها     في   المساهمة     الشركة   

 وبنقض    شكالً  الطعن    بقبول    الحكم    طلب   إلى    الطاعنة     وانتهت     دخلها،     تتبع   ال   أي    عينية 

 األرباح      توزيعات      بخصوص    الطاعنة     ضد  به   قضى   فيما   جزئياً    فيه   المطعون     الحكم  

 به   قضى   فيما   االبتدائي       الحكم    بتأييد    وذلك     فيه   للفصل   لصالحيته    الموضوع     في   والفصل   
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 المطعون    وأودعت       ، التقاضي    درجات      جميع   عن   روفات   بالمص    ضدها   المطعون     لزام   إ و 

 النعي    إن    فيها   قالت    العليا    المحكمة    أمام     المقبول     القانوني      وكيلها    من   دفاع     مذكرة     ضدها 

 أسباب   من   األول      بالسبب    جاء    ما   وفق    التسبيب    في   بالقصور     فيه   المطعون     الحكم    على 

 التي    الدفوع      لجميع   ملخص   على   شتملأ   فيه   المطعون     الحكم    ألن    ذلك    سديد   غير   الطعن  

 أرباح     بتوزيعات      يتعلق   فيما   الطاعنة     لدفاع     مخالفة    عقيدة    اعتنق    ولكنه    ، الطاعنة     أبدتها   

 فهم   ألن    سليماً  ليس   االستدالل      في   فساد    على   انطوى     بأنه    الحكم    وصف   أن    كما   األسهم  

 الصحيح    الفهم    هو   التجارية      المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من   ٥  للمادة     الحكم  

 المستلمة    الشركة     عن   نيابة    ضريبة   سداد    يمكنها   ال   لألرباح      الموزعة      الشركة     ن أل   ذلك  

 إعفاء    الذكر     آنفة    ٥  المادة      من   قصد   المشرع     أن    كما   ، الضريبية     المراكز      الستقالل    وذلك   

 أرباح     من   لهم   يوزع     ما   على   الضريبة     من   التجارية      الشركات      في   والمساهمين      الشركاء    

 قبل   األرباح       عن   عليها   مقررة     ضريبة   أي    سداد    نم   الموزعة      الشركة     تهربت    إذا     إال  

 األرباح      عن   بالضريبة     والشركاء       المساهمين     لزام   إ   مناط    فإن    وبالتالي        ، التوزيع    

 وعدم      ، لألرباح      الموزعة      الشركات      على   أصالً   مقررة     ضريبة   وجود     هو   لهم   الموزعة    

 فإن   ةالموزع      الشركة     على   مقررة     ضريبة   وجود     عدم    حالة    في   أما    الضريبة     تلك   سداد  

 من   يستفاد    ما   وهذا       ، التوزيعات       تلك   على   ضريبة   عليها   تستحق   ال   المستلمة    الشركات    

 على   األرباح       ضريبة   قانون     من   )   ٥(   المادة      في   الواردة        ) ) المقررة      الضريبة   ( (   عبارة   

 إذ   االستدالل      في   بالفساد     فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    أما    و   ، التجارية      المؤسسات   

 الشركة     تكون    بالضرورة       فإنه    الضريبة     من   معفاة    الموزعة      كة الشر    كانت    إذا     أنه    قرر  

 ما   أن    ذلك    محله    غير   في   نعي   فهو   األصل    يتبع   الفرع     أن    رة  و ضر  أيضاً    معفاة    المستلمة  

 وهو    الفرع     يتبعون    المساهمون      وهم    فاألصل    سليم  الخصوص     هذا    في   الحكم    إليه    ذهب  

 يخالف    لم   الحكم    أن    الدفاع      مذكرة  ب   جاء    وأخيراً      اإلعفاء      بمزايا     التمتع    في   المعفاة     الشركة 

 الشركات     على   الدخل     ضريبة   قانون     من ) ٥و   ٨  ( المادتين      تطبيق   في   يخطئ   ولم    القانون    

 الوارد      لــاألص    من   استثناء    ) ٥(   المادة      فنص   النصين    بين   تعارض     ثمة   ليس   إذ  

 أنها    على   ) ٥(   المادة      في   الواردة   التوزيعات كلمة فهم إذ الحكم يخطئ ولم ، ) ٨( بالمادة

 دخل    إال    هي   ما   الموزعة      الشركة     تحققها   التي    األرباح       أن    ذلك    الموزعة      الشركة     تخص 

 أو   عنه   الضريبة     بسداد     قامت    هي   فإن    القانون      حسب   يدها    في   للضريبة    ويخضع    لها 

 أما    التوزيعات       تلك   على   حينئذٍ   مستحقة   الضريبة     تعد   لم   الضريبة     من   معفاة    كانت  



  

 - ٣٧٥ -

 المؤسسات    على   األرباح       ضريبة   قانون     من   ) ٥(   المادة      على   طرأ      الذي     التعديل   

 إليه    ذهبت    ما   على   دليالً    ينهض   فال   ، م ٢٠٠٠/ ٦٨  رقم    السلطاني     بالمرسوم     التجارية    

 الشركة     كانت    إذا     التوزيعات       يالزم     ال   اإلعفاء      فإن    التعديل     هذا    وقبل    أنه    من   الطاعنة   

 عدم   وه   التعديل     وبعد    قبل   المشرع     قصد   أن    الحقيقة    ألن    ، الضريبة     من   معفاة    الموزعة    

 هو   للقانون     الخاطئ     العملي    التطبيق    أن    إال    للضريبة    األسهم    أرباح      توزيعات      إخضاع   

 الوزارات        في   ممثلة   للحكومة    بالشكوى     للتقدم    للضريبة    الدافعة      الشركات      دفع    الذي   

 الحكم    طلب   إلى    ضدها   المطعون     وانتهت     الذكر     آنف    بالتعديل     ستجابت اف   المختصة  

 دفاع    مذكرة     على   الطاعنة     عقبت و   ، وفات   بالمصر    الطاعنة     وإلزام       الطعن    رفض  

 ما   على   طرف    كل   وصمم   الطاعنة     تعقيب   على   بمذكرة   األخيرة وردت ضدها المطعون

 قبوالً   سابقاً   إليه    المشار     االستئناف     محكمة   حكم   يلقى   لم   و   ، األصلية    مذكرته     في   أبداه    

 م٢٠٠٤/ ٣٧  رقم    بالطعن    النقض    بطريق    فيه   طعنت   فقد   . . . . . . . . . شركة   لدى    أيضاً  
 من   موقعة    م ٢٠٠٤/ ٤/ ٢١  بتاريخ     العليا    المحكمة    سر  أمانة     صحيفته  أودعت      لذي  ا 

 ـ  . . . . . . . . بمكتب   يعمل   والذي      العليا    المحكمة    أمام     المقبول     المحامي     . . . . . . . األستاذ   
 بنى   وقد    قانوناً     المقررين      والكفالة      الرسم    سداد    يفيد   ما   وأبرز      الطاعنة     وكيل    مسقط   فرع  

 فيه   المطعون     الحكم    على   ةالطاعن     بهما   عتن   وجهين    من   واحد     سبب  على   الطعن  

 القانون     خالف    الحكم    إن    األول      للوجه    بياناً    وقالت     تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة  

 خصم   رفض    من   به   قضى   فيما   االبتدائي       الحكم    تأييد    إلى    انتهى    عندما    تطبيقه   في وأخطأ

 ووجه     ضريبة لل   الخاضع    الدخل     من   األسهم    في   االستثمار     بيع   عن   ةالناتج     األرباح     

 غير   تطبيقاً   الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من ) ٨  ( المادة      طبق   الحكم    أن    الخطأ  

 من   ليس   أنه    بحسبان    للضريبة    خاضع   غير   دخل    على   ضريبة   فرضه   إلى    أدى     مما   سليم

 عن   الصادرة       اآللي     الحاسب    مستخرجات     في   وارد      هو   حسبما   الطاعنة     الشركة     نشاط  

 إجمالي     من   صغير  جزء    لبيع   فقط   اضطرت    لكنها   همالس    بيع   والصناعة      التجارة      وزارة     

 رتفاع  ال ا   بعد   رأسمالية     زيادة      لتحقيق   وذلك     أخرى     شركات    في   أسهم   من   به   تحتفظ   ما 

 فيه   المطعون     بالحكم    جاء    كما   القول     يجعل   مما   المالية     لألوراق       مسقط   سوق   في   الحاد   

 عنه   الناتج     خل الد    عن   الضريبة     فرض    وبالتالي      كنشاط    األسهم    في   االتجار      اتخذت     بأنها  

 عامة    بصفة   تعتبر   األسهم    بيع   عن   الناتجة     األرباح       أن    عن   فضالً     ، سديد   غير   قوالً  

 التي    االتفاقيات       من   العديد     عليه   نصت   ما   وهذا     للضريبة    خاضعة   غير   رأسمالية     أرباحاً    
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 مع   وقعتها    التي    كاالتفاقية        ، الضريبي     لالزدواج        منعاً   أخرى     دول     مع   السلطنة    وقعتها  

 بيع   عن   الناتجة     األرباح       أن    االتفاقية      تلك   من   ) ٥/ ١٥(   المادة      تحدد    حيث   نداله    جمهورية   

 ضريبة   قانون     من   ) ٥/ ٩(   المادة      أن    كما   رأسمالية     أرباح      هي   شركة   أية    في   األسهم  

 أي   عن   ينتج   الذي     الفائض     إدراج       فقط   يجب   أنه    على   تنص     ، الشركات      على   الدخل   

 أصول   بيع   عن   والناتج      ريبة الض    قانون     من   األول      الجدول      بموجب    باإلضافة     تصحيح 

 بيع   عن   الناتجة     الخسارة      أو    الربح     أما    للضريبة،     الخاضع    الدخل     حتساب  ا   عند   رأسمالية   

 طبيعة   من   ليست   رأسمالية     مقبوضات    تشكل   فهي   األخرى      الرأسمالية      األصول     كل 

 وال   الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ٨  المادة      بموجب    للضريبة    الخاضع    الدخل   

 الدخل     ضريبة   قانون     من   ) ٥/ ٩(   بالمادة      الواردة        الثالثة     الشروط      طاعنة ال    على   تنطبق 

لشركات      على  لتي     ا فرها      يتعين   وا لدخل     يخضع   كي   مجتمعه   توا لناتج     ا  بيع   عن   ا

 قانون    من )   ٩  و   ٨(   المادتين      إلى    ستناده  اب   الحكم    أخطأ    وقد    للضريبة    األسهم    استثمارات    

 أسهم   أية    بيع   أو    شراء    أن    قريره  ت   في   ٩/ ٥٥  رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      التجارة    

 للضريبة    خاضع   فهو   لذا      ، أرباح      كتساب  ا   بقصد   مزاولته      تتم   تجارياً     نشاطاً    يعتبر 

 يعتبر   نشاط    عن   ناتج    دخل    كل   يكون    أن    بالضرورة       ليس   إذ      ، الضريبة     قانون     بموجب  

لتجارة      لقانون     وفقاً    تجارياً     على   الدخل     ضريبة   قانون     بموجب    للضريبة    خاضعاً   ا

 األرباح      للضريبة    تخضع   ال   للضرائب     العامة     األمانة      أن    من   ذلك    ويتضح    الشركات    

 وبيع    شراء    أن    من   الرغم     على   ) سمالية أ ر (   األجل     طويلة    االستثمارات       بيع   من   المكتسبة  

 التجارة،      قانون     في   الوارد       بالمعنى    تجارياً     نشاطاً    تصبح   ألن    يؤهلها    االستثمارات       تلك 

 تحقيقها   تم   المستقبلية    رباح   لأل   توزيع     إال    هو   ما   سمالية أ الر    األسهم    بيع   أن    عن   فضالً 

 السبب    من   الثاني     للوجه    شرحاً   الطاعنة     وقالت     للضريبة،     تخضع   ال   لهذا    وهي    مقدماً  

 إلغاء    طلبها   برفض    قضى   عندما    تطبيقه   في   وأخطأ     القانون      خالف    الحكم    إن    : الوحيد   

 لم   وأن     الطلب    هذا    أن    إذ    العامة     األمانة      تفرضها   أو    فرضتها   التي    اإلضافية     الضريبة   

 المحكمة    أمام     مرة    ألول     أثير    إذا     مقبوالً    يكون    فإنه    الضريبة     لجنة   أمام     إثارته      يسبق 

 اإلضافية     الضريبة     أن    كما   اللجنة    تلك   أمام     طلبات    من   بداؤه    إ   سبق  بما   مرتبطاً    عتباره   اب 

 باالعتراض      الطاعنة     تلزم    حتى   الضريبي     االعتراض       مرحلة    في   مفروضة    تكن   لم 

 إلى    الطعن    هذا    في   الطاعنة     وانتهت     المحكمة    أمام     لغائها  إب   الطلب    لقبول    كشرط    عليها 

 األرباح      خصم   رفض    من   به   قضى   فيما   جزئياً    فيه   المطعون     الحكم    بنقض   الحكم    طلب 
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 إلغاء    رفضه    ومن    للضريبة    الخاضع    الدخل     من   األسهم    في   االستثمار     بيع   عن   الناتجة   

 إعادة     أصلياً   ثم   للضرائب     ةالعام     األمانة      وتفرضها    فرضتها   التي    اإلضافية     الضريبة   

 آخرين     قضاة    من   مشكلة   جديد    من   فيها   لتحكم   بمسقط   االستئناف     محكمة   إلى    الدعوى    

 الموضوع    وفي    شكالً  بقبوله   م ٢٠٠٣/ ٢  رقم    االستئناف     موضوع    في   الحكم    واحتياطياً    

 ضدها   المطعون     إلزام      مع   بطلباتها،     للطاعنة    مجدداً     والقضاء      المستأنف     الحكم    بإلغاء   

 على   يالنع    إن    بها   جاء    دفاع     مذكرة     ضدها   المطعون     وأودعت       ، الطعن    هذا    بمصاريف   

 بصحيفة   الوارد       النحو    على   تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    فيه   المطعون     الحكم  

 تقرر   الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من )   ٨  ( المادة      أن    ذلك    سديد   غير   الطعن  

 في   نشأ   أو    تحقق   قد   تكون    شركة   ألي    ضريبية   سنة  كل   عن   الضريبة     فرض    وجوب   

 أو   لألرباح      بالنسبة    نشأ   أو    تحقق   قد   أنه    للضرائب     العام     األمين     افترض     الذي     أو      ، عمان  

 دخل    أي    أو    ، القانون      هذا    تحت   دخل    كأنها    معتبرة    مبالغ    أي    أو    نشاط    أي    من   المكاسب  

 من   نتج   فائض    مبلغ   أي    أن    القانون      ذات     من   ٩  المادة      تقرر    كما   آخر    مصدر    أي    من 

 دخالً    يعتبر   األول      للجدول     طبقاً   ضريبية   سنة  خالل    باإلضافة     حيحتص   أي    إجراء    

 في   متاجرتها     من   دخالً    ضدها   المطعون     الشركة     حققت   وقد    الضريبة     السنة    لتلك   إجمالياً   

 إجمالي     إلى    النشاط     هذا    من   ربحها    أضيف   ثم   ومن    م ١٩٩٧  و   ٩٦  سنتي  في   األسهم  

 الضرائب      شؤون    في   العبرة     أن    عن   فضالً   السنتين    هاتين    في   للضريبة    الخاضع    دخلها  

 الدخل     ضريبة   لجنة   أمام     طعنها   صحيفة  في   ضدها   المطعون     قرت  أ   وقد    بالواقع      هي 

 المصاريف      أسهم   شراء    في   االستثمار     في   بدأت     م ١٩٩٤  من   عتباراً   ا   أنه    المالية     بوزارة     

 زيادة     وتحقيق    منتظم   سنوي   إيراد      تحقيق   بهدف    الشركات      وبعض    التمويل     ومؤسسات   

لناتج     الدخل     على   الضريبة     ض فر   فصح   رأسمالية     به   قامت    وما    النشاط     هذا    من   ا

 قانون    من   ٩  و   ٨  للمادتين     طبقاً   تجارياً     نشاطاً    يعتبر   األسهم    بيع   من   ضدها   المطعون   

 على   والدليل      ربحاً    حقق   إذا     للضريبة    يخضع   فإنه    ولذا     م ١٩٩٠  لسنة   ٥٥  رقم    التجارة    

 نشاطها    من   م ١٩٩٨  في   ع . ر   ٩٧٠٠٠: مبلغ   خسرت    عندما    ضدها   المطعون     أن    ذلك  

 تلك   في   للضريبة    الخاضع    دخلها    من   الخسارة      هذه    خصم   تم   فقد   األسهم    وبيع    شراء    في 

 خاضعة   بالتالي     تكون    النشاط     هذا    من   الشركة     تجنيها   التي    األرباح       أن    يعني   مما   السنة  

 وليس    الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ١/ ٨  المادة      بنص   عمالُ   للضريبة  

 للضريبة    فرضاً   يعد   للضريبة    األسهم    أرباح      إخضاع     أن    من   ةالطاعن     ذكرته     ما   صحيحاً
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 بيع   من   أرباحها      صافي   هي   للضريبة    إخضاعها     تم   التي    المبالغ     ألن    المال     رأس     على 

 ألن   ستهالك لال   قابليتها    عدم    للضريبة    خضوعها    من   يغير   وال    تكلفتها   خصم   بعد   األسهم  

 تتوقف    ال   الرأسمالية      ول األص    بيع   من   الناشئة    والخسائر      لألرباح      الضريبة     المعاملة   

 الملحق    األول      الجدول      في   عليها   النص    ورد     قد   دام     ما   ستهالك لال   األصل    قابلية    على 

 االزدواج        منع   اتفاقيات      نصوص    من   الطاعنة     به   استشهدت    ما   أن    كما   بالقانون،     

 :أولهما     لسببين   محله    غير   في   ستشهاد ا   الدول      وبعض    السلطنة    بين   الموقعة     الضريبي   
 تفاقية  ا   أن    وثانيهما     العماني     للقانون     وتخضع    % ١٠٠  عمانية    شركة   نةالطاع     الشركة     أن  

 منها   ٥/ ١٥  المادة      في   نصت   الهند    مع   السلطنة    وقعتها    التي    الضريبي     االزدواج         منع 

 الدولة      في   مقيمة   شركة   مال    رأس     أسهم   في   التصرف     من   الناتجة     األرباح       أن    على 

 ورد    النص    ونفس    . المتعاقدة      الدولة      هذه    في   الضريبة     عليها   تفرض    أن    يجوز    المتعاقدة    

 يؤكد    مما   الشعبية    الصين    وجمهورية      السلطنة    بين   الموقعة     االتفاقية      من   ٥/ ١٣  بالمادة    

 عن   الناتجة     األرباح       عن   الضريبة     فرض    جواز     عدم    من   الطاعنة     أدعته     ما   صحة  عدم  

 بيع   عن   الناتجة     المكاسب    أن    من   الطاعنة     ذكرته     وما    الرأسمالية،       األسهم    في   التصرف   

 إذ   قانون     وال    واقع     يسنده    ال   قول    مقدماً    تحقيقها   تم   مستقبلية   أرباح      توزيعات تمثل ماألسه

 أن   الحال     واقع     ولكن    واستثمارها      باألسهم    االحتفاظ      من   تجنى   األرباح       توزيعات      أن  

 فال   ثم   ومن    ربح    على   منها   وحصلت    األسهم    هذه    في   بالبيع    تصرفت    الطاعنة     الشركة   

 فمردود     الطعن    من   الثاني     بالسبب    جاء    ما   وإن     ،   األرباح       توزيعات      عن   للحديث    مجال  

 في   المستقلة    أحكامها     ولها    األصلية    الضريبة     عن   تختلف   اإلضافية     الضريبة     بأن    عليه 

 وذلك     الربط     شأن   شأنها   عليها   االعتراض       فرضها   حالة    في   ويتعين    الضريبي     القانون    

 ينيتع   كما   الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ب / ٣/ ٤٥  المادة      تنص   حسبما 

 القانون     من   ج / ٤/ ٤٦  المادة      تقتضيه   ما   وفق    الضريبية     لجنة   على   مستقل   كطعن   طرحها  

 المادة     لنص   وفقاً    قرارات       من   اللجنة    تصدره     ما   على   يكون    المحكمة    أمام     والطعن   

 اللجنة    على   طرحه    يسبق   لم   ما   إن    وقضاء     فقهاً   عليه   والمستقر     القانون      نفس   من   ٤/ ٤٦

 في   صراحة    نص   المشرع     أن    كما   المحكمة    على   ابتداء      عرضه   يجوز    ال   فيه   وتفصل  

 تتضمن   أن    يجوز    ال   أنه    على   الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   د / ١/ ٤٨  المادة    

 أبدتها     التي    الطلبات     عن   محلها   في   تختلف   جديدة     طلبات    الشركة     من   المقدمة     الطلبات   

 حكمال    طلب   إلى    ضدها   المطعون     وانتهت     الضريبة،      لجنة   إلى    منها   المقدم     الطعن    في 
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 دفاع    على   تعقيب   مذكرة     أودعت    و   ، بالمصاريف      الطاعنة     وإلزام       الطعن    برفض  

 االدعاء      وأودع       ، أسباب    من   الطعن    بصحيفة   جاء    ما   على   فيها   صممت  ضدها   المطعون   

 يرى   أنه    إلى    فيها   خلص   الطعن    هذا    حول    بالرأي      مذكرة     أودع      العليا    المحكمة    لدى    العام   

 .موضوعاً ومرفوض شكالً مقبول الطعن أن
 ةــــلمحكما

 م٢٠٠٤/ ٣٥  رقم    للطعن   م ٢٠٠٤/ ٣٧  رقم    الطعن    ضم  قررت     المحكمة    إن    حيث 
 .واحد حكم فيهما وليصدر لالرتباط

 قبولهما    يتعين   فإنه    شكالً  المقررة      القانونية    أوضاعهما استوفيا الطعنين إن وحيث

 .الشكل حيث من
 قضاء   هي   واحدة      مسألة    حول    أساساً   يدور     م ٢٠٠٤/ ٣٥  رقم    الطعن    إن    وحيث  

 الخاضع    الدخل     من   األسهم    أرباح      توزيعات      إيرادات        بخصم   فيه   المطعون     الحكم  

 والفساد     التسبيب    في   بالقصور     الخصوص     هذا    في   الحكم    على   الطاعنة     ونعت    للضريبة  

 في   تفصيله    ورد     الذي     النحو    على   تطبيقه   في   والخطأ     القانون      ومخالفة     االستدالل      في 

 سديد   غير   الطعن    بهذا    جاء    ما   بمجمل   يهف   المطعون     الحكم    على   يوالنع     الحكم    هذا    صدر 

 أن   المحكمة    هذه    قضاء    عليه   جرى    ما   وعلى    قانوناً     المقرر     من   بأن    عليه   ومردود     

لتأويل     لتجارية      المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من   ٥  للمادة     الصحيح    ا  ا

 الحكم    إليه    ذهب    ما   هو   وتعديالته      ٨٩/ ٧٧  رقم    السلطاني     بالمرسوم     الصادر      والصناعية    

 وذلك     المجاالت      بعض   في   االستثمار     بتشجيع   المشرع     قصد   يحقق   والذي      فيه   عون المط  

 دعمها    في   الدولة      ترغب    نشاطات     تمارس     التي    الشركات      لبعض   معينة   إعفاءات       بمنح 

 يكون   الحالة     هذه    في   عفاء  اإل    فإن    لذا    للدولة     االقتصادية       بالسياسة    تتعلق   عتبارات    ال 

 لتوزيعات     والمستلمين     المعفاة     الشركة     يف   المساهمين     يد   تحت   المعفى    للدخل    مالزماً   

 في   " الضريبة   "   كلمة   بعد   " المقررة    "   لكلمة   المشرع     إيراد      يجعل   ذلك    بغير   والقول      األرباح     

 لغواً   والصناعية      التجارية      المؤسسات     على     األرباح       ضريبة   قانون     من   ٥  المادة      نص 

 على   الضريبة     تسري    ال "   ـ: على   المذكورة       المادة      نص   جرى    فقد   عنه   المشرع     ننزه  

 أو   أسهم   من   تملكه   عما   الشركة     أو    المؤسسة    عليها   تحصل   التي    األرباح       توزيعات    

 قد   األرباح       بتوزيع     قامت    التي    الشركة     كانت    إذا     أخرى     شركة   أية    رأسمال     في   حصص 

 ضريبة   قانون     أو    القانون      هذا    بمقتضى   التوزيعات       تلك   على   المقررة      الضريبة     سددت  
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 الشركة     إعفاء     مناط    أن    النص    هذا    من   ستفاد وي    . . " إليه    المشار     الشركات      على   الدخل   

 قد   الموزعة      الشركة     تكون    أن    التوزيعات       تلك   على   الضريبة     من   للتوزيعات      المستلمة  

 الشركة     هي   الضريبة     من   المستهدف     أن    يعني   مما   عليها   المقررة      الضريبة     سددت  

 قامت    فإن    التوزيعات       لتلك   والمستلمة     فيها   المساهمة     الشركات      وليست    الموزعة    

 األرباح      من   بحسبانها    التوزيعات       تلك   عن   المقررة      الضريبة     بسداد     الموزعة      كة الشر  

 الشركات     يد   في   التوزيعات       تلك   على   تسري    ال   الضريبة     فإن    للضريبة    الخاضعة  

 لالزدواج       منعاً   وذلك     ةالموزع      الشركة     في   حصصاً   أو    أسهماً   تملك   والتي     المستلمة  

 الموزعة      الشركة     كانت    إذا     القدر     سوبنف    الضريبة     التشريعات      كل   تأباه     الذي     الضريبي   

 نص   لكلمات    اللغوي     والمدلول       والمنطقي     العقلي    وباللزوم       فإنه    الضريبة     من   معفاة  

 لذلك    وتبعاً    الموزعة      الشركة     على   مقررة     غير   الضريبة     تكون    البيان     آنفة  )   ٥  ( المادة    

 الشركة     رأسمال     في   تساهم    والتي     المستلمة    الشركـات      من   السداد      واجبة     غير   تكون  

 يكون   فإنه    النظر    هذا    فيه   المطعون     الحكم    التزم     ولما    حصصاً،    فيها   تملك   أو    موزعة  ال  

  . تطبيقه في الخطأ أو القانون مخالفة عن بمنأى
 لم   أنه    بحجة   التسبيب    في   بالقصور     فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث   

 سةبجل   حكمها   في   المطعون     االستئناف     لمحكمة   المقدمة     الطاعنة     مذكرة     على   يرد  

 تلك   انصبت    فقد   فيه   المطعون     الحكم    من   محالُ   يصادف     ال   نعي   فهو   م ٢٠٠٣/ ١٢/ ٢٩

 التجارية      المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من   )   ٥  ( المادة      تفسير   حول    المذكرة    

 في   الطاعنة     واعتنقت     الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ٨  والمادة       والصناعية    

 المسألة     هذه    على   فيه   المطعون     الحكم    ردّ    ولقد    باً صوا   تراه     ً  تفسيرا    الذكر     ةآنف    مذكرتها   

 في   تحديداً     الرد     هذا    وورد      أوضحنا    أن    سبق  كما   األصوب     وهو    مخالفاً    رأياً     ى أ ور  

 الثاني     السبب    بخصوص    وحيث  ( (   به   جاء    إذ    فيه   المطعون     الحكم    من   ١١  الصفحة  

 على   ) م ٢٠٠٤/ ٣٥  رقم    الطعن    في   ضدها   المطعون   (   المستأنفة     نعت   بموجبه    والذي    

 الخاضع    الدخل     من   األسهم    أرباح      توزيعات      استبعاد    رفضه    فيه   المطعون     لحكم ا 

 أن   والحال      ضريبة   وجود     لعدم    للضريبة    الموزعة      الشركات      سداد    عدم    بسبب   للضريبة  

 هنالك    كانت    إذا     إال    السهم    حملة   أيدي     في   للضريبة    تخضع   ال   األسهم    أرباح      توزيعات    

 أن   ضرورة     محله    في   يالنع    وهذا     سدادها     في   الموزعة      الشركة     فشلت   مقررة     ضريبة 

 نصت   والصناعية      التجارية      المؤسسات     على   األرباح       ضريبة   قانون     من   الخامسة     المادة    
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 أو   المؤسسة    عليها   تحصل   التي    األرباح       توزيعات      على   الضريبة     تسري    ال ( ( أنه    على 

 كانت    إذا     أخرى     شركة   أي    مال    رأس     في   حصص   أو    أسهم   من   تملكه   عما   الشركة   

 التوزيعات      تلك   على   المقررة      الضريبة     سددت    قد   األرباح       بتوزيع     قامت    التي    الشركة   

 ملزماً    الحصص    أو    األسهم    مالك    ليكون    أنه    ذلك    ومؤدى      ،   . . ) ) القانون      هذا    بمقتضى 

 الشركة     على   مقررة     ضريبة   هناك    تكون    أن    الموزعة      األرباح       عن   الضريبة     بسداد   

 معفاة   الشركة     كانت    إذا     أما    الضريبة     بسداد     الشركة     تلك   تقوم    ال   وأن     لألرباح الموزعة

 الحد    من   أقل    للضريبة    الخاضع    دخلها    أن    أو    الخسائر     رحلت    أنها    أو    الضريبة     من 

 ضريبة   هنالك    تكن   لم   أنه    ضرورة     الضرائب      لسداد     محل   فال   للضريبة    الخاضع    األدنى    

 األرباح      توزيعات      إخضاع     يمكن   وال    سدادها     عن   الموزعة      الشركة     وتهربت     مقررة   

 الرد    فيه   المطعون     الحكم    أورده       الذي     هذا    في   وكان       ، سمال ا   حملة   أيدي     في   للضريبة  

 يالنع    فإن    بالرد     يتناولها     لم   الحكم    أن    تذكر    التي    الطاعنة     بمذكرة     جاء    ما   لكل   الداحض    
 وهذا    عنه،    االلتفات      متعيناً   محله    غير   في   يكون    الوجه     بهذا    فيه   المطعون     الحكم    على 

 فيه   المطعون     الحكم    أن    من   طعنال    هذا    بأسباب    جاء    ما   على   للرد    يصلح   سقناه   الذي   

 الفساد    شائبة   أن    المحكمة    هذه    قضاء    في   المقرر     أن    إذ      ، االستدالل      في   بالفساد     مشوب  

 وذلك     االستنباط     سالمة   يمس   عيب   على   الحكم    أسباب    انطوت     إذا     تتحقق   االستدالل      في 

 الناحية     من   صالحة   غير   أدلة     إلى    اقتناعها     في   الحكم    مصدرة     المحكمة    استندت    إذا     كما 

 وقوع    أو    لديها    ثبتت   التي    الواقعية      العناصر    فهم   عدم    إلى    أو    بها   قتناع  الل   الموضوعية   

 إليها    انتهت    التي    للنتيجة   المنطقي    اللزوم      عدم    حالة    في   كما   العناصر    هذه    بين   تناقض  

 في   فيه   المطعون     للحكم   وبالنظر     لديها،     ثبتت   التي    العناصر    تلك   على   بناء    المحكمة  

 للعناصر   فهمه   حسن   عن   كشف   فقد   الشائبة     هذه    من   يئاً بر   نجده    بيانه    سلف  ما   ضوء 

 على   أصالً   مقررة     تكن   لم   إن    الضريبة     أن    سليماً  استنباطاً    منها   واستنبط    الواقعية    

 يد   تحت   للضريبة    ةخاضع   تكون    ال   األرباح       توزيعات      فإن    لألرباح      الموزعة      الشركة   

 فإن   بالتالي   و   حصصاً   فيها   تملك   التي    أو    الموزعة      الشركة     في   المساهمة     الشركات    

 .االستدالل في الفساد شائبة عن بمنأى يكون الحكم
 على   يقوم    ال   برمته    الطعن    هذا    أن    إلى    يشير   بيانه    سبق  ما   مجمل   إن    وحيث  

 .موضوعاً رفضه يتعين فإنه قانوني أساس
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 من   ٢٤٦  المادة      إلى    استناداً     الرسم    من   معفاة    الطعن    هذا    في   الطاعنة     إن    وحيث  

 المصاريف      من   يعفيها   قانوني     نص   يوجد    ال   أنه    إال    والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون   

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   ٢٦١  المادة      كانت    ولما    فإنه    الطعن بسبب الناشئة األخرى

 أو   الطعن    قبول    عدم    عند   بالمصاريف      تقضي   أن    المحكمة    هذه    على   تفرض    والتجارية     

 ذلك    مقتضي   فإنه    عداها     وما الرسوم تشمل المصاريف وكانت الطعن رافع على رفضه

 .الرسوم عدا الطعن هذا بمصاريف الطاعنة تلزم إن
 السبب    من   األول      بالوجه     جاء    بما   فيه   المطعون     الحكم    على   يالنع    إن    وحيث  

 ما   وعلى    قانوناً     المقرر     من   بأنه    عليه   ومردود   سديد غير ٣٧/٢٠٠٢ رقم للطعن الوحيد

 التصنيف    في   يندرج     قد   إنه    ورغم     يالضريب     القانون      أن    المحكمة    هذه    قضاء    عليه   أستقر 

 خصوصيته   من   تنبع   مستقلة   طبيعة   له  أن    إال    العام     القانون      فروع     من   كفرع    القانوني    

 لذا   ومصالحهم     الممولين     حقوق    حماية    وبين    العامة     المصلحة    بين   للتوفيق    تسعى   التي  

 ثار وباآل       النية    من   أكثر    بالوقائع      يهتم   فهو   بها   تستقل   التي    الخصائص     ببعض   ينفرد    فهو 

 أحواالً     نجد   أن    يمكن   ولذلك     األسباب     من   أكثر    والنتائج      وبالخطط     المشروعات       من   أكثر  

 ذلك    ومع    القانونية      الشروط      كافة    فيه   تتوافر     ال   أو    مشروع     غير   نشاط    فيها   يباشر   كثيرة  

 من   ) ٨  ( المادة      عليه   نصت   ما   وهذا     الضريبية     لفرض    مبرراً     يراه     الضريبي     القانون      فإن  

 الضريبة     تفرض    القانون      لهذا    طبقاً ( (   بها   جاء    إذ    الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون   

 عمان   في   نشأ   أو    تحقق   قد   يكون    شركة   ألي    الضريبي     الدخل     على   ضريبية   سنة  كل   عن 

 ـ:يلي لما بالنسبة كذلك نشأ أو تحقق أنه العام األمين فترضا الذي أو
 :من مكاسب أو أرباح .١

 نشاط أي -أ 
 ... -ب 
 .آخر مصدر أي من دخل أي -ج 

 شركات   أرباح      على   الضريبية     وعاء     تحديد    أن    بيانه    تقدم    مما   يتضح   نه إ   حيث   و 

 هذه   بها   تقوم    والتي     أنواعها      ختالف  ا   على   العمليات     نتيجة   أساس    على   يتم   األموال     

 اإلجمالية      اإليرادات         من   الخصم    واجبة     والتكاليف      النفقات     خصم   بعد   وذلك     الشركات    

لتي    الصافية     األرباح       إلى    الوصول     بغرض    تلك   في   ويستوي     يبة للضر   تخضع   ا

 صلياأل    النشاط     نطاق    في   يدخل    الذي     العادي      الل غاالست    عن   ناتجة    تكون    أن    العمليات   
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 في   تدخل    ال   التي    العمليات     عن   ناتجاً    كان    أو    تأسيسها   عقد   في   يظهر   ما   وفق    للشركة  

 مباشر   غير   بشكل   ولو    بنشاطها    صلة  لها   تكون    وإنما     األصلي    الشركة     عمل   صميم

 مثل   إيراداً       عليها   تدر    مجاالت     في   صولها أ   أو    أموالها      من   جزء    توظيف    بسبب 

 من   دخل    أي  ( (   و   ) ) نشاط    أي  ( (   يعبارت     أن    شك  وال      ، وغيرها     األسهم    في االستثمارات

  .  الطاعنة به قامت الذي األسهم بيع نشاط لتشمال تتسعان ))آخر مصدر أي
 مخالفة    نع   بمنأى    يكون    فإنه    النظر    هذا    التزم     قد   فيه   المطعون     الحكم    كان    ولما  

 لهذا   الوحيد     السبب    من   األول      بالوجه     الوارد       النحو    على   تطبيقه   في   الخطأ    أو    القانون    

 التي    لألسهم   الطاعنة     بيع   عن   الناتجة     األرباح       أن    من   الوجه     بهذا    جاء    ما   أما    الطعن  

 هذا   بأن    عليه   فمردود      للضريبة    خاضعة   غير   رأسمالية     أرباحاً      عامة    بصفة   تعتبر   تملكها 

 أن   الضريبي     للقانون     العامة     القواعد      في   المقرر     أن    في   خطأه    ويتمثل    اً سديد   ليس   القول   

 الرأسمالية      األصول     من   أصل   أي    بيع   عن   الناتجة     األرباح       على   تسري    الضرائب    

 الشركة     لميزانية     اإليجابي      الجانب     في   تظهر   التي    العناصر    كافة    بها   ويقصد    للشركة  

 أنه    ومعلوم     معنوية    أم    مادية     ةثابت    غير   أم    ثابتة    األصول     هذه    كانت    سواء    األصول     أي  

 األصول    من   أصل   أي    بيع   نتيجة   بالفعل    تحققت   التي    األرباح       إال    للضريبة    يخضع   ال 

  .الرأسمالية
 بزيادة     ربحاً    لها   حقق   األسهم    لبعض   الطاعنة     بيع   أن    وراق    باأل    ثابت    كان    ولما   

 األسهم    كتل   بيع   عائد    إضافة    فإن    األسهم    لتلك   الدفترية      القيمة    صافي   عن   البيع    حصيلة 

 ضريبة   قانون     من )   ٥/ ٩(   المادة      لنص   وموافقاً      سليماً  يكون    للضريبة    الخاضع    للدخل  

 بذلك    الملحق    األول      الجدول      من   ) ٤  و   ٣(   المادتين      مع     وءة   مقر   الشركات      على   الدخل   

 إلى    استناده     الحكم    يعيب   وال    بحق،    فيه   المطعون     الحكم    إليه    توصل   ما   وهذا     القانون،     

 بيع   من   الطاعنة     به   قامت    ما   أن    إلى    للوصول    التجارة      نون  قا   من )   ٩  و   ٨  ( المادتين    

 ضريبة   لقانون     وفقاً    الضريبة     عنه   استحقت   ربحاً    عليها   در    تجارياً     عمالً   يعتبر   األسهم  

 قانون    أي    وتطبيق    تأويل     معرض    في   قانوناً     يمنع ما هنالك ليس إذ الشركات على الدخل

 واقعة     على   تطبيقه   المراد      نون  بالقا    صلة  ذي    آخر    قانون     نصوص    إلى    المحكمة    تحيل   أن  

 إرادة      على   التعرف     بغرض    وذلك     النصين    بين   رتباط   ا   هنالك    كان    طالما    الدعوى    

 .تطبيقه المراد النص وتفسير المشرع
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 األمر     حقيقة   في   هو   سمالية أ الر    السهم    بيع   أن    من   الوجه     بهذا    جاء    ما     إن    وحيث  

 عليه   ومردود       سديد   يرغ   فهو   للضريبة    يخضع   ال   وبالتالي      مستقبلية   ألرباح      توزيعات    

 عليها   ودر     بعينها   ببيعها   قامت    بل   أرباحها      وتوزع      األسهم    تلك   تستثمر   لم   الطاعنة     بأن  

 في   وارد   ـال    المعنى    قـوف    للضريبة    الخاضع    الدخل     تحت   قانوناً     ندرج   ا   ربحاً    ذلك  

 كما   تماماً    الضريبة     عنه   فاستحقت   الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ) ٨  ( المادة    

 .فيه المطعون الحكم إليه توصل
 السبب    من   الثاني     بالوجه     جاء    بما   فيه   المطعون     الحكم    على   النعي    إن    وحيث  

 ضريبة   قانون     من   د / ١/ ٤٨ المادة بأن عليه ومردود أيضاً سديد غير الطعن لهذا الوحيد

 وأسبابها     المدعية     الشركة     وطلبات     الدعوى      وقائع   (   على   تنص   الشركات      على   الدخل   

 في   تختلف   جديدة     طلبات    الشركة     من   المقدمة     الطلبات     تتضمن   أن    يجوز    وال    وأسانيدها    

 .)الضريبة لجنة إلى منها المقدم الطعن في أبدتها التي الطلبات عن محلها
 أمام    مرة    ألول     الطاعنة     به   تقدمت    الذي     اإلضافية     الضريبة     إلغاء     طلب   كان    ولما  

 من   األرباح       ات وتوزيع      األسهم    بيع   أرباح      استبعاد    طلبي   عن   محله    في   يختلف   المحكمة  

 الطلب    بذلك    تتقدم    أن    للطاعنة    يجوز    ال   أنه    ذلك    مؤدى     فإن    للضريبة    الخاضع    الدخل   

 لمتطلبات   وفقاً    ريبة ــالض    لجنة   ىــعل   عرضه   ودون      المحكمة    أمام     مرة    ألول   

 طبقاً   فيه   لـــالفص    لتتولى    الشركات      على   الدخل     ضريبة   قانون     من   ) ٤٦  ( المادة    

 على   اللجنة    قرار     شمول   إمكانية     ) ج (   بندها    في   حددت     يوالت     المادة      تلك   من   ) ٤  ( للفقرة  

 جاء   ما   األمر     هذا    من   يغير   وال    جزئياً،     أو    كلياً   اإلضافية     الضريبة     من   الشركة     إعفاء   

 االعتراض      تقديمها    وقت    فرضت   قد   تكن   لم   اإلضافية     الضريبة     أن    من   الطعن    بسبب 

 كانت    التي    بالضرائ      عن   موضوعها    في   مختلفة   الضريبة     هذه    كانت    طالما    الضريبي   

 محله    في   مختلفاً   منها   بالتظلم    المتعلق    الطلب    يجعل   مما     ، الضريبي     عتراض   اال    محل 

 سليم  غير   مباشرة    للمحكمة   تقديمه    ويكون     الضريبة     لجنة   فيها   بتّت   التي    الطلبات     عن 

 النظر    تتعدى    ال   الضريبة     لجنة   قرارات       في   الطعون     بنظر   المحكمة    والية     ألن    قانوناً   

 ومقتضى    له  بالمخالفة     أو    القانون      ألحكام     بالموافقة      صادرة     القرارات        تلك   كانت    إذا     فيما 

 طرحه    يجوز    ال   قرارها      فيه   وأصدرت      اللجنة    على   عرضه   سبق  قد   يكن   لم   ما   إن    ذلك  

 قانون    من   ) ٤٦  و   ٤٥  ( المادتين      نصي   استقراء     من   يستفاد    ما   وهذا     المحكمة    أمام     بتداء   ا 
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 يكون   فإنه    النظر    هذا    فيه   المطعون     الحكم    التزم     ولما    الشركات،       على   الدخل     ضريبة 

 .تطبيقه في الخطأ أو القانون مخالفة شائبة عن بمنأى
 قانونية     دعائم     إلى    يستند   ال   برمته    الطعن    هذا    أن    بيانه    سلف  ما   مؤدى     إن    وحيث  

 الكفالة     ومصادرة       بالمصاريف      الطاعنة     إلزام      مع   موضوعاً    رفضه    يتعين   فإنه    تحمله  

 .والتجارية المدنية اإلجراءات نونقا من ٢٦١ المادة إلى استناداً
 األسباب فلهذه

 موضوعاً    ورفضهما     شكالً  ٢٠٠٤/ ٣٧  و   ٢٠٠٤/ ٣٥  الطعنين    بقبول    المحكمة    حكمت 

 الطاعنة     وإلزام       الرسوم     عدا    بالمصاريف      ٢٠٠٤/ ٣٥  رقم    الطعن    في   الطاعنة     وإلزام     

 .الكفالة ومصادرة الطعن هذا بمصاريف ٣٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في
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 م٢٩/١٢/٢٠٠٤جلسة االثنين الموافق 
لقاضي      ا فضيلة  خليف   ةخليف / برئاسة  بن  بن سعيد  لبوسعيدي   ة  ا من      ـ   كل  ية  عضو

لفضيلة     لنور    م ـ   محمد صالح علي سيد أحمد     :   أصحاب ا ـ عمر    صطفى حسن ا
 .ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار ميرغني المنا

 م٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣قرار رقم 
)٣( 

ــ  ) مهنة ـ تحديـد   ( ـ ضريبة) محل( ـ ضريبة)  ع ـ استثناء خضو( ضريبة
طعن ـ  ( ـ حكم ) حل ـ تصفية ـ تمثيل  ( ـ شركة ) محل ـ بيع أسهم ( ضريبة 
 ) صفة
 أي دخل بحسب األصل للضريبة واالستثناء هو اإلعفاء فإذا حققت أية                         يخضع  -

فاءها   شركة ربحاً ما فإن هذا الربح يخضع للضريبة ما لم يقرر القانون إع                         
 .من الضريبة

لمال وليس                  تسري   - يراد رأس ا لمال نفسه إذ           على  الضريبة على إ  رأس ا
تفرض على الدخل الناجم عن رؤوس األموال هذه وليس على ملكيتها حيث                            
يتحمل عبء هذه الضريبة المستفيد من هذا اإليراد نفسه فإن الربح الناتج                             

ضريبة تسري على كافة       من بيع األسهم يكون خاضعاً للضريبة باعتبار أن ال                
األرباح أو اإليرادات التي تتولد عن النشاط العادي للشركة أياً كانت طبيعة                                   
هذا النشاط ما دام أن هذا النشاط غير معفي من أداء الضريبة بنص صريح                              

  .في القانون
ئل                             - لمسا ا من  هو  دة له  معتا حرفة  ذها  تخا وا مهنة  األشخاص  حد  أ متهان  ا

وإن استخالصها       ، تستقل بتقديرها محكمة الموضوع        المتصلة بالوقائع والتي          
 وقائع النزاع بأدلة سائغة أن الشركة الطاعنة قد اعتادت شراء وبيع                               من  

 قد جاوزت      ال يفيد أنها    األسهم بنية المضاربة لإلفادة من فروق األسعار                    
 .سلطتها الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى

بيع األسهم تعتبر أرباحاً رأسمالية وغير              الدفع بالقول أن األرباح الناتجة عن                   -
خاضعة للضريبة هذا القول يخالف المادة الثامنة من القانون الضريبي التي                             
فرضت الضريبة على األرباح والمكاسب من أي نشاط وهو ما تم في صورة                         
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الحال ولم تفرض األمانة العامة للضرائب ضريبة على األسهم وإنما على                            
 . األصل والمتمثل في الربح من المتاجرة في األسهمالدخل الناتج عن هذا 

يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطات مديريها أو                           -
 من المرسوم السلطاني رقم           ) ١٦  و   ١٥( مجلس إدارتها عمالً بالمادتين             

 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديالته فتزول عنهم صفة تمثيل                         ٧٤/ ٤
 المصفي الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في    الشركة ويصبح

تمثيل الشركة وإدارة أعمالها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفية موجوداتها                                    
وإيفاء ديونها وإنجاز األعمال العالقة وتمثيلها أمام المحاكم مدعية أو مدعى                                 

إج           أي  ذ  تخا وا عمالً               ــــعليها  وذلك  لحها  مصا على  فظة  للمحا ءات   را
 .نمن ذات القانو)  ٢٢ (بالمادة

الطعن على الشركة بعد حلها ودخولها دور التصفية وتعيين المصفي                      إذا رفع       -
فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة طالما لم يرفع على المصفي                      

عليه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكالً لرفعه               و بصفته ممثالً للشركة،      
 . على غير ذي صفة

 ئــــعالوقا
 على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين                     تتحصل الوقائع     

 بربط   ١٩٩٩/ ١٢/ ٢٥في أن األمانة العامة للضرائب أصدرت قرارين بتاريخ                          
 ١٩٩٥  و   ١٩٩٤ عن السنتين الضريبيتين       . . . . . . . . . . . . . . . . الضريبة على شركة     

ي أصدر قراراً بتاريخ           فاعترضت وأحيل الخالف إلى األمين العام للضرائب والذ                       
لم ترتض الشركة بالقرار          .    بقبول االعتراض شكالً ورفضه موضوعاً            ٢٢/٢/٢٠٠٠

 ٢٠٠٠/ ٦/ ١٩فطعنت في هذا القرار لدى لجنة ضريبة الدخل والتي قررت بتاريخ                         
بقبول الطعن شكالً ورفضه موضوعاً، طعنت الشركة في هذا القرار بالدعوى رقم                            

 :ـ أوالً   : دائية بمسقط مشكلة من ثالثة قضاة طالبة            لدى المحكمة االبت       ٢٠٠٣/ ١٧٠
 وتقرير حقها     ١٩٩٥و ١٩٩٤إلغاء الربط الضريبي عليها عن السنتين الضريبيتين                 

لدخل             ٢ـ خصم أرباح توزيعات األسهم               ١  : في  لمدير من ا ة ا فأ  ـ خصم مكا
 إلغاء الضريبة اإلضافية التي فرضتها أو تفرضها األمانة                      : الخاضع للضريبة ثانياً      

 حكمت المحكمة االبتدائية         ٢٠٠٤/ ١/ ١٣العامة للضرائب والمصاريف، وبتاريخ                  
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بقبول الدعوى شكالً ورفضها موضوعاً والتصريح بعدم قبول الطلبات الجديدة                             
استأنفت الشركة الحكم لدى محكمة االستئناف بمسقط               .   وإلزام المدعية بالمصاريف            

 قضت محكمة االستئناف     ٢٠٠٤/ ٦/ ٧ ضريبي وبتاريخ      ٢٠٠٤/ ٥٠باالستئناف رقم      
بقبول االستئناف شكالً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً والقضاء من                           

 ١٩٩٥و ١٩٩٤جديد بإلغاء الربط الضريبي على المستأنفة عن السنوات الضريبية                        
وتقرير حقها في خصم األرباح المتأتية من توزيعات األسهم من الشركات التي                               

سهماً من الدخل الخاضع للضريبة وخصم مكافأة المدير أيضاً                   تملك فيها المستأنفة أ      
للسنتين المذكورتين وتأييد الحكم فيما زاد على ذلك وإلزام المستأنفة بالمناسب من                               

 بصفته مصفياً   . . . . . . . . . . . . . . . و لم يرتض مكتب     ،  المصاريف عن درجتي التقاضي          
فة أودعت أمانة هذه          بصحي ٢٠٠٤/ ٨٢ فطعن فيه بالطعن رقم       ...............لشركة

 المقبول لدى     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  موقعة من األستاذ      ٢٠٠٤/ ٧/ ١٣المحكمة بتاريخ      
المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بصفته بموجب سند الوكالة المرفق وقدم ما يفيد                           

 وتم إعالن المطعون ضدها بصحيفة الطعن             . سداد الرسم والكفالة المقررين قانوناً               
لميعاد وعقب عليها الطاعن بصفته وأودعت المطعون ضدها                    وردت عليها في ا       

لرد            ا على  تها  بمالحظا و  مذكرة  مة                    ،  لعا ا نة  ألما ا لدى  يضاً  أ قبوالً  لحكم  ا يجد  لم 
نة سر هذه             ٢٠٠٤/ ٨٤للضرائب فطعنت فيه بالطعن رقم            ما بصحيفة أودعت أ

ى  أمين عام الضرائب إضافة إل            . . . . . . . . . .  موقعة من   ٢٠٠٤/ ٧/ ١٤المحكمة بتاريخ      
 المحامي باألمانة العامة للضرائب ولم يتم سداد                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المستشار   

الرسم والكفالة كون الطاعنة جهة حكومية ومن ثم معفية من سداد الرسم والكفالة                             
وتم إعالن     .    من قانون اإلجراءات المدنية والتجارية                   ٢٤٧  و   ٢٤٦عمالً بالمادتين      

 بصفته المصفي بمذكرة      . . . . . . . . . . . . . .  مكتب المطعون ضدها بصحيفة الطعن ورد          
وقدم االدعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة في كل من                        ،  طلب فيها رفض الطعن      

موضوعاً                       ورفضهما  لطعنين شكالً  ا بقبول  لرأي  ا فيها  بدى  أ لطعنين  وقررت      . ا
 إلى الطعن األول لالرتباط وليصدر فيهما حكم                  ٢٠٠٤/ ٨٤المحكمة ضم الطعن رقم       

 .واحد
 المحكمة 

 : حيث إن المحكمة نظرت في الطعنين وفق اآلتي 
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 ـ:٨٢/٢٠٠٤لطعن رقم  ا:أوالً
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن هذا الطعن 

 أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته مصفياً على               وحيث إن الطعن      
لقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول                            ن إ   : الحكم المطعون فيه مخالفة ا

الحكم المطعون فيه أخطأ في فهم القانون وتطبيقه بعدم قضائه باستبعاد األرباح                             
الناتجة عن بيع االستثمارات في األسهم عند تحديد دخل الشركة الطاعنة الخاضع                            
للضريبة بعد أن ثبت لها أن تلك األرباح ال تشكل دخالً خاضعاً للضريبة بموجب                          

لدخل على الشركات ذلك                 لطاعنة     قانون ضريبة ا  وإن كانت من شركات        ،  أن ا
االستثمار إال أنها ال تقوم باالتجار في األوراق المالية بالشراء والبيع بقصد تحقيق                                   

وإنما يتمثل نشاطها األساسي في االحتفاظ باالستثمارات االستراتيجية طويلة                         ،  ربح   
يم                             تقد ل  مجا في  ملة  لعا ا تلك  خاصة  بصفة  مة  لعا ا همة  لمسا ا في شركات  ألجل  ا
الخدمات المالية بغرض تحقيق إيراد من توزيعات األرباح بصفة منتظمة وقامت                               

 ببيع نسب صغيرة من األسهم في بعض         ١٩٩٥  و   ١٩٩٤الطاعنة خالل سنتي      
بتلك                                 الحتفاظ  ا نيتها  تكون  ن  أ دون  لية  رأسما رباح  أ على  وحصلت  لشركات  ا

االتجار في األسهم        االستثمارات للمتاجرة األمر الذي يتنافى مع القول أنها اتخذت                           
كنشاط واألرباح الناتجة عن بيع هذه األسهم تعتبر بصفة عامة أرباحاً رأسمالية وال                              
تستوفي شروط إخضاع األرباح الرأسمالية للضريبة المنصوص عليها في المادة                             

من قانون ضريبة الدخل على الشركات والتي تنص على أن الدخل الناتج                            )   ٥( ٩
 يخضع للضريبة في حالة استيفاء شروط ثالثة مجتمعة              عن بيع استثمارات األسهم        

 ـ يجب أن يكون الفائض متعلقاً بأموال رأسمالية كما هي معرفة في                        ١  ـ: هي 
يجب أن يكون قد تم السماح بخصم             )   ٢( من الجدول األول          )   أ )   ( ١  ( ٢المادة     

) ٣(  من الجدول األول         ٣االستهالك السنوي عن هذه األصول الرأسمالية وفقاً للمادة 
من  )     ٤( يجب أن يكون الفائض ناتجاً عن تعديل تصحيح باإلضافة بموجب المادة                        

ولم تتوافر هذه الشروط جميعها ذلك أن الجدول األول من قانون                             .   الجدول األول        
ضريبة الدخل على الشركات يشير إلى استهالك األصول الرأسمالية وتم تعريف                           

نات أو تجهيزات أو أصول مادية أو                األصول الرأسمالية بأنها أية مبان أو ماكي                  
معنوية التي يحق للشركة إجراء خصم عنها طبقاً للجدول األول واالستثمارات في                              
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 ومثل هذه األصول الرأسمالية            ،  أسهم الشركات ال تؤهل الشركة لخصم االستهالك               
ال تشكل جزءاً من الجدول األول ومن ثم فإن الدخل الناتج عن بيع االستثمارات في                                  

رط الثاني ليس متوافراً ذلك أن              ــسهم ال يستوفي الشرط األول كما أن الش                األ  
من الجدول األول تشير إلى تعديالت التصحيح باإلضافة التي تنتج عن                         )     ٤( المادة     

التصرف في األصول الذي يجب القيام به فقط في حالة منح االستهالك بموجب                            
ت لألسهم ال تسمح األمانة العامة            من ذلك الجدول وفي حالة االستثمارا               )     ٣  ( المادة    

لناتجة عن بيع األسهم ال يمكن                              للضرائب بأي استهالك فضالً عن أن األرباح ا
) ٤( اعتبارها فائضاً ناتجاً من أي تعديل تصحيح باإلضافة تم إجراؤه بموجب المادة                              

ولم يوفق الحكم عند إشارته           ،  من الجدول األول مما ينفي توافر الشرط الثالث أيضاً                      
نطباقهما على وقائع النـزاع ذلك             ا من قانون التجارة لعدم           )   ٩( و ) ٨( لنصي المادتين      

لتجارة فإن                                نه حتى في حالة اعتبار نشاط معين نشاطاً تجارياً بموجب قانون ا أ
الدخل الناتج عنه ال يعتبر بالضرورة خاضعاً للضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل                 

عامة للضرائب ال تخضع للضريبة األرباح             على الشركات وآية ذلك أن األمانة ال                   
على الرغم من أن شراء         "   رأسمالية   " المكتسبة من بيع االستثمارات طويلة األجل                

وبيع تلك االستثمارات يؤهلها ألن تصبح نشاطاً تجارياً بالمعنى الوارد في قانون                              
لناتجة عن بيع األسهم تمثل في حقيقتها                                 لتجارة، يضاف إلى ذلك أن األرباح ا ا
توزيعات أرباح مستقبلية تم تحقيقها مقدماً فإذا لم يتم بيع االستثمارات في األسهم                             
لكان في اإلمكان تحقيق تلك األرباح من قبل الطاعنة في شكل توزيعات األرباح                              
لناشئة عن بيع األسهم ال                          نوناً مما يؤكد أن المكاسب ا التي ال تخضع للضريبة قا

لمشر             ا قصد  كان  وقد  للضريبة،  من                  تخضع  األسهم  بيع  ئدات  عا ء  عفا إ ئماً  ا د ع 
وفي                               لية  لما ا لألوراق  مسقط  في سوق  رات  الستثما ا تشجيع  جل  أ من  لضريبة  ا

 إال أن حدوث أخطاء في التطبيق أدت إلى إلزام المساهمين                            ،  الشركات عموماً      
بالضريبة ألسباب غير قانونية مما اضطر المشرع إلى تصحيح هذا الخطأ بالتعديل                         

لسلطاني رقم       الصادر بالمر       فعة             ٢٠٠٣/ ٥٤سوم ا  بعد تقديم بعض الشركات دا
 مما حدا بوزارة التجارة والصناعة إلى إعداد                        ، الضرائب شكاوى إلى الحكومة            

مذكرة إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة لمعالجة هذا التطبيق الخاطئ                                  
امي رقم    فاستجاب المجلس باقتراح التعديل الذي صدر به المرسوم السلطاني الس                         
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 إلزالة أي لبس في التطبيق وفي ذلك كله ما يعيب الحكم بما يستوجب                        ٢٠٠٣/ ٥٤
 .نقضه جزئياً

من قانون    )   ٨( النعي برمته مردود ذلك أن مؤدى نص المادة                      حيث إن    و 
بأن              لشركات  ا على  لدخل  على           " ضريبة ا كل سنة ضريبية  عن  لضريبة  تفرض ا

أ في عمان أو الذي افترض األمين               الدخل الضريبي ألي شركة يكون قد تحقق أو نش     
أي  )   أ ( ـ : أرباح أو مكاسب من        )   ١( ـ : العام أنه تحقق أو نشأ كذلك بالنسبة لما يلي               

أي دخل من      )   ٥( أي مبالغ معتبرة كأنها دخل تحت هذا القانون     ) ٤)..... (ب(نشاط 
أي دخل بحسب األصل يخضع للضريبة واالستثناء هو اإلعفاء                    أن   "   مصدر أخر    

ت أية شركة ربحاً ما فإن هذا الربح يخضع للضريبة ما لم يقرر القانون                        فإذا حقق    
 .إعفاءها من الضريبة

كانت الضريبة تسري على إيراد رأس المال وليس رأس المال نفسه                             ولما   
إذ تفرض على الدخل الناجم عن رؤوس األموال هذه وليس على ملكيتها حيث                               

يراد نفسه فإن الربح الناتج من بيع            يتحمل عبء هذه الضريبة المستفيد من هذا اإل
األسهم يكون خاضعاً للضريبة باعتبار أن الضريبة تسري على كافة األرباح أو                             
اإليرادات التي تتولد عن النشاط العادي للشركة أياً كانت طبيعة هذا النشاط ما دام                                   

 .أن هذا النشاط غير معفي من أداء الضريبة بنص صريح في القانون
يب      كان  بإخضاع                       ولما  ءه  قضا م  قا أ نه  أ فيه  لمطعون  ا لحكم  ا أسباب  من  ين 

 للضريبة على ما ثبت لديه من األدلة             ١٩٩٥األرباح التي حققتها الشركة خالل سنة              
السائغة التي أوردها أن الشركة المربوط عليها الضريبة اعتادت شراء وبيع األسهم                                  

نها عمليات عرضيه     بسوق مسقط لألوراق المالية بقصد الربح بما يخرجها عن كو                    
ره                 استثما و ل  لما ا توظيف  مجرد  بها  مهنة               قصد  األشخاص  حد  أ متهان  ا وكان 

واتخاذها حرفة معتادة له هو من المسائل المتصلة بالوقائع والتي تستقل بتقديرها                             
فإن المحكمة وقد استخلصت من وقائع النزاع بأدلة سائغة أن                        محكمة الموضوع    

وبيع األسهم بنية المضاربة لإلفادة من فروق                 الشركة الطاعنة قد اعتادت شراء              
 .األسعار ال تكون قد جاوزت سلطتها الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى

وهذا النعي في       "  لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الشركة بقوله     و
غير محله ضرورة أن العبرة في مادة الضرائب هي بواقع الحال وليس باألنشطة                                 
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بها الشركة بالسجل التجاري، ولو مارست الشركة نشاطاً وحصلت من                          المسجلة   
ورائه على أرباح فإنها تعتبر دخالً خاضعاً للضريبة وفي صورة الحال لقد مارست                            
المستأنفة نشاط المتاجرة في األسهم بالشراء والبيع مما قد ينتج عنه ربح أو خسارة                              

من قانون التجارة        )   ٩  و   ٨  (  المادتين    ويكون ذلك النشاط نشاطاً تجارياً عمالً بأحكام                 
 ويعد الربح الناتج عن ذلك النشاط ربحاً تجارياً ويخضع للضريبة                        ١٩٩٠/ ٥٥رقم   

لقانون الضريبي رقم                         لثامنة من ا دة ا لما م ا  وثبت أن    ،  ١٩٨١/ ٤٧عمالً بأحكا
المستأنفة تكررت عمليات البيع الصادرة منها ثم الشراء ونتج عن البعض منها                              

 البعض اآلخر خسارة وقد ثبت من واقع المستندات المقدمة أن المستأنفة                            أرباح وعن      
ع من بيع األسهم، كما حققت         .  ر ٦٦٩،٥٩٣ ربحاً قدره      ١٩٩٥حققت خالل عام      

وهذا التكرار والتواتر يدل داللة                   ،    ١٩٩٤ع خالل عام      . ر   ٥٥٤خسارة قدرها       
ن  الزيادة الكبيرة        قاطعة أن البيع والشراء كان بغرض تحقيق الربح واالستفادة م                          

أن الدفع       كما  ، التي طرأت على أسعار األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية                       
بالقول أن األرباح الناتجة عن بيع األسهم تعتبر أرباحاً رأسمالية وغير خاضعة                              
فرضت                                 لتي  ا لضريبي  لقانون ا ا منة من  لثا ا دة  لما ا لقول يخالف  ا ا  هذ للضريبة 

سب من أي نشاط وهو ما تم في صورة الحال ولم                   الضريبة على األرباح والمكا            
تفرض األمانة العامة للضرائب ضريبة على األسهم وإنما على الدخل الناتج عن                             

 .  هذا األصل والمتمثل في الربح من المتاجرة في األسهم
لناتجة عن استثمارات األسهم ال تستوفي                      وحيث إن  القول ب         أن األرباح ا

من القانون الضريبي مردود على قائله                 )   ٥( ٩ للمادة    شروط اإلخضاع للضريبة وفقاً          
ألن العبرة بتحقيق فائض نتيجة متحصالت البيع عن المبلغ المدفوع نظير الشراء                          
لدخل اإلجمالي                                لقانون، ومن ثم يعتبر ا لتي حددها ا بعد خصم قيمة االستهالك ا

ستهالك ما   للشركة بصرف النظر عن قابلية أو عدم قابلية األصل المتصرف فيه لال                      
دام قد ورد ضمن الجدول األول الملحق بالقانون عالوة على أن المستأنفة تصرفت                                 
بالبيع في هذه األسهم وحصلت منها على ربح خاضع للضريبة باعتباره إيراداً وال                           

وكان هذا الذي أورده الحكم في أسبابه يؤدي                     " .   مجال للحديث عن توزيعات األرباح              
يها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لما                 إلى النتيجة التي انتهى إل          

وإلزام الطاعن بصفته          ،  يثيره الطاعن بصفته من مطاعن فيتعين رد هذا النعي برمته
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 من قانون اإلجراءات المدنية                ٢٦١بالمصاريف ومصادرة الكفالة عمالً بالمادة                   
 .والتجارية

 ـ:٨٤/٢٠٠٤ـ الطعن رقم :ثانياً
حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطات                  يترتب على       إنه   حيث 

 من المرسوم السلطاني        ) ١٦  و   ١٥( مديريها أو مجلس إدارتها عمالً بالمادتين                  
 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديالته فتزول عنهم صفة تمثيل                         ٧٤/ ٤رقم   

الشركة ويصبح المصفي الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في                         
يل الشركة وإدارة أعمالها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصفية موجوداتها وإيفاء                تمث

لعالقة وتمثيلها أمام المحاكم مدعية أو مدعى عليها                                  ديونها وإنجاز األعمال ا
من ذات    )     ٢٢  ( واتخاذ أي إجراءات للمحافظة على مصالحها وذلك عمالً بالمادة                         

 .القانون
 من  ١٤ألي من األسباب الواردة في المادة                  ولما كانت الشركة التجارية تحل             

ـ ( قانون الشركات التجارية ومنها ما نص في الفقرة                     اتفاق الشركاء على حل          )   " ه
، ولما كان البين من مطالعة األوراق أن الشركاء قرروا في اجتماعهم                                 " الشركة   

في      لمنعقد  ١ا ٢/ ٥/ ٦ ٠ ٠ تعيين                ٤ تم  و ها  ن ضد لمطعو ا كة  لشر ا حل   
صفياً وباشر المصفي أعماله بدليل قيامه بالنشر في الجريدة                   م . . . . . . . . . . . . . . مكتب 

 من قانون الشركات التجارية وإقامة                 ٢٥ وفق مقتضيات المادة         ٧٦٨الرسمية رقم     
فإن سلطات مديري      .    في مواجهة الطاعنة في هذا الطعن            ٢٠٠٤/ ٨٢الطعن رقم     

هو                            لمعين  ا لمصفي  ا وأصبح  نتهت  ا قد  ها  لمطعون ضد ا لشركة  ا رة  ا د إ  ومجلس 
صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من                           

 .دعاوى
لطعن قد رفع على الشركة في              ولما     أي بعد حلها     ٢٠٠٤/ ٧/ ١٤كان ا

ودخولها دور التصفية وتعيين المصفي فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي                     
كة، عليه يتعين القضاء بعدم         صفة طالما لم يرفع على المصفي بصفته ممثالً للشر           

 مع إلزام الطاعنة بالمصاريف عدا               قبول الطعن شكالً لرفعه على غير ذي صفة           
 .الرسوم

 فلهذه األسباب
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 ـ:حكمت المحكمة
 شكالً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن             ٢٠٠٤/ ٨٢بقبول الطعن رقم         : أوالً   

 .بصفته مصفياً بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 صفة  ذي    غير   على   لرفعه    شكالً  ٢٠٠٤/ ٨٤  رقم    الطعن    قبول    بعدم    : ثانياً  

 .الرسوم عدا بالمصاريف الطاعنة وألزمت
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القسم الثالث

 الفهرس الهجائي 
 الموضوعي لمبائ األحكام 
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  والضريبيةالفهرس التحليلي الموضوعي للمبادئ التجارية
الصفحة  بدأالم ــوعــــــالموضــــــــــــــــــــ

 ) أ(
ـ إجراءات ـ اختصاص ـ  استئناف ـ  إعالن ـ     ) أدلة(إثبات
 .  أمر 

 أوالً ـ إثبات 
 : ـ قواعد عامة ) ١

  )  مستأجر  ـ مؤجر ـ عبء ( إثبات
 أو   التلف    أن    على   الدليل     إقامة     عبء    المؤجر     كاهل    على   يقع  -

 ستعمالها ا   عن   ناشئ   غير   المؤجرة      العين    أصاب    الذي     الضرر   

 هذا   عن   المستأجر     مسؤولية     تفترض    وحينئذ    مألوفاً،      االً ستعما 

 أنه    أثبت    إذا     إال    المسؤولية      عنه   ترتفع    وال    الضرر،      أو    التلف  

 أو   التلف    أن    أو    ، يء الش    ستعمال ا   في   المعتاد     الرجل     عناية    بذل  

 .عنه أجنبي سبب إلى راجع الضرر
   )فعلية شركة( إثبات

 دام    ما   ثبات  اإل    طرق    بكافة    الواقع      شركة   قيام    إثبات     يجوز   -

.باألوراق الثابت أصله وله سائغاً كان لها المحكمة استخالص
م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار
  )صورية(إثبات

 تأخذ    التي    األدلة      تقدير    في   المطلقة    السلطة    الموضوع     لمحكمة  -

 ما   ذلك    في   عليها   رقابة     وال    نفيها   أو    الصورية      ثبوت    في   بها 

 السلطة    ذات     كذلك    ولها    قانوناً     مقبوالً    به   أخذت     الذي     الدليل     دام   

 الواقع      واستخالص     الدعوى      في   المقدمة     المستندات      تقدير    في 

 إليه    يطمئن   بما   منها   واألخذ      الشهود     أقوال      تقدير    وفي    منها 

نها     لما    وجدا نها    طا  به   شهدوا    ما   مضمون    عن   تخرج    لم   أ

 لها   غةسائ   أسباب    على   كله    ذلك    في   قضاءها     أقامت     أنها    وطالما   

  .لحمله ويكفي باألوراق الثابت أصلها
 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
 

  ) تقدير  ـ أدلة ـ صورية ( إثبات
 رقابة     وال    الصورية      أدلة     تقدير ب   الموضوع     محكمة   تستقل  -

 إلى    تؤدي     لوقائع   ا   دامت     ما   العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها 

 رأت    قد   الموضوع     محكمة   كانت    فإذا     إليها    انتهت    التي    النتيجة  

وراق       في  لدعوى      أ  لنفى   يكفى   ما   ومالبستها     وظروفها      ا

 إلثبات    شهود   لسماع    ذلك    بعد   حاجه    في   ليست   فإنها    الصورية    

 .الصورية هذه نفى أو
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٣ رقم قرار

 

   )تسكو( إثبات
 ال  الدعوى      نفي   في   عليه   المدعى     سكوت   أن    اإلثبات      قواعد     من  -

 ما   األخير     يثبت   لم   طالما    بطلباته    للمدعي    للحكم   بذاته     يصلح 

  .يدعيه
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٨/٢٠٠٤و٦٥ ينالطعن في ٨٤ قرار

 :إقرار _ ) ٢

  )شروط ـ تعريف ـ إقرار ( إثبات
 يلتزم   مرء وال     لآلخر    عليه   بحق   شخص  عتراف   ا   هو   اإلقرار      -

 مردود     فسعيه   جهته   من   تم   ما   نقض   في   سعى  ومن    بإقراره     

 يستطيع   وال    به   المقر    حقيقة   على   قانونية     قرينة    وهو    عليه 

 مطابق    غير   مضمونة    أن    ثبات  إب   القرينة     هذه    رفض    المقر  

  .للحقيقة
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٢ رقم قرار
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 ـــوعالموضـــــــــــــــــــــــــ

 : ـ خبرة ) ٣

  ) موضوع محكمة ـ تقدير ـ خبرة (إثبات
ير   - لخبير    عمل   تقد ر      من   ا ألمو لتي    ا  محكمة   بها   تستقل   ا

 الدعوى     في   اإلثبات      عناصر   من   عنصراً    باعتباره      الموضوع   

 إليه    اطمأنت     متى   به   األخذ     في   وسلطتها   تقديرها     لمطلق   يخضع 

 سائغة   ب أسبا   على   قضاءها     أقامت     طالما    يقنعها   ما   فيه   ورأت    

 إليها    انتهت    التي    النتيجة    إلى    وتؤدي      األوراق        في   أصلها   لها 

 من   الخصم    أبداه      ما   على خاصة بأسباب بالرد ملزمة غير وهي

 .عليه مآخذ
م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار
  )  موضوع محكمة ـ تقدير ـ خبرة ( إثبات

ير   - لخبير    عمل   تقد ر      من   ا ألمو لتي    ا  محكمة   بها   تستقل   ا

 التي    األبحاث      بكفاية    اقتنعت    متى   به   األخذ     ولها    الموضوع   

 يقنعها   ما   فيه   ورأت      عليها   بني   التي    األسس    وسالمة    أجريت   

 أقامت     طالما    الدعوى      في   الحق    وجه    أنه    ارتأت      ما   مع   ويتفق  

ها    ء ئغة   أسباب    على   قضا ة    سا بت    أصل   له  مما   مستمد  ثا

 .يهاإل انتهت التي النتيجة إلى وتؤدي باألوراق
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في رقم ٥٩ قرار

 )إليها المحكمة لجوء  ـ خبرة( إثبات 
 جوازاً     إليها    اللجوء     يمكن   التي    اإلثبات      عناصر   من   الخبرة     إن   -

 عليها   يشكل   فني   أمر    أي    الستجالء    الموضوع     محكمة   قبل   من 

 تعيين   ضرورة     مدى    في   الفاصلة    الكلمة    صاحبة   وحدها     فهي 

 من   عليها   تعقيب   دون     ذلك    ضرورة     عدم    أم    الدعوى      في   رخبي 

 .العليا المحكمة
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٢ رقم قرار
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

 :ـ شهادة الشهود  ) ٤

   ) أنواع ـ شروط (شـهادة
 الواقعة      على   واردة       تكون    أن    الشاهد     شهادة    في   يشترط    ال  -

 شأنها   من   يكون    أن    يكفي   بل   تفاصيلها   بجميع   إثباتها     وب المطل  

 بالشهادة     تأخذ    أن    وللمحكمة      ، فيها   الحقيقة    إلى    تؤدي     أن  

 وهي    األصلية    الشهادة      تجوز    حيث   جائزة     هي   إذ    السماعية   

 بما   تستهدي    أن    وللمحكمة      ، الموضوع     محكمة   لتقدير    تخضع 

 نةكقري    الخبير    وأمام      التحقيق    بمحضر   الشهود     أقوال      من   ورد   

 .أخرى قرائن أو أدلة تعزز
 دام    ما   اإلثبات      طرق    بكافة    الواقع      شركة   قيام    إثبات     يجوز   -

.باألوراق الثابت أصله وله سائغاً كان لها المحكمة استخالص
م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار

 : قرينة) ٥

  )طبيب ـ خطأ ( قرينة
لعصب    جرح   -  وضع   بسبب   مكشوف    عصب   على   ضغط  أو    ا

 الغضروف     من   الضغط    بسبب   أو    الوسطى    األذن      في   الشاشات   

 خطأ   على   قرينة    يكفي   العصب،     تحتها   من   يمر   والتي     يالترقيع   

 من   أي    أن    نفي   عبء    إليه  ينقل مماالعملية، أجرى الذي الطبيب

 االفتراضات      هذه    جميع   وان     خاصة   يحدث    لم   االفتراضات       تلك 

 .ئهاإجرا أثناء حدوثها يمكن أي بالعملية ترتبط
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٥/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٤٥ قرار
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
  )تعريف ـ قرينة (إثبات

لقرينة    -  معلومة    ثابتة    واقعة     من   مجهول    أمر    ستنباط ا   هي   ا

 ال  فأنها    بيقين   ثابتة    وغير    محتملة   الواقعة      هذه    كانت    إذا     بحيث 
 . لالستنباط مصدراً تصلح
 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٠ مرق قرار

 :مستندات ) ٦
 عرفية أوراق ـ  )اطالع ـ خصوم  ـ قبول ـ محكمة( مستندات 

  )حجية (
 إطالع    دون     الخصوم     أي    من   مذكرات      أو    أوراق       قبول    يجوز    ال  -

 إتاحة     عدم    هو   نما إ   باطالً    العمل    كان    وإال     عليها   اآلخر     الخصم  

 الرد    من   خصمه   يتمكن   لم   دفاع     ء بدا  إل   الخصوم     ألحد    الفرصة  

  .عليه
 التوقيـع  صـاحب  على فيها ورد بما حجة العرفية الورقة تُعدُّ -

 كيـف  أوضـح  إذا إال عليه تسجله مما التحلل يمكنه ال بحيث

 توقيعـه  عليها التي الورقة إلى المجحود غير إمضاؤه وصل

 .ذلك من هيدعي ما صحة على الدليل وأقام
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٢ رقم قرار
  )حجية ـ  التزام ـ بياض على توقيع (عرفية ورقة

 ينكر     أن    دون     بإقرار      عرفية    ورقة     على   بياض    على   التوقيع     ن إ  -

 على   التوقيع     فإن    ،   اإلبهام      ببصمة   التوقيع       عنه   صدر   من 

 كان   ولو    إليه    نسبتها   على   دليل    هو   عليها   البصمة    أو    الورقة    

 ما   عليه   المدعى     فيها   ليكتب   الطرفين     بين   قةالث    على   مبنياً   ذلك  

 مادام     حجة   تكون    الورقة      فإن    لذا    عليه   بينهما   االتفاق      تمّ 

 حيث   إبهامه     هبصم   أو    عليها   توقيعه    ينكر   ال   ضده   المستأنف   

 له  يجوز    فال   بها   المدون      لصدق    وصحتها   المادية      سالمتها   تأيد  

 .المادية سالمتها بعدم ذلك بعد الطعن
 م٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٥/٢٠٠٤ رقم لطعنا في ٣١ رقم قرار
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

 :ـ يمين ) ٧

  )يمين (إثبات
 على   شاهداً    اهللا    الحالف     فيه   يتخذ   قول    هي   عام    بوجه    اليمين   -

 ما   إذا     عقابه    ويستنزل     يعد،    ما   إنجاز     على   أو    يقول    ما   صدق 

 .حنث
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٩٤ رقم قرار

  ) سلطة ـ محكمة ـ توجيه ـ حاسمة يمين (إثبات
 طالما    الحاسمة    اليمين    توجيه    برفض    الحق    المختصة    للمحكمة  -

 .للمحكمة تقديمها األطراف ارتضى بينة هنالك أن
 إذا    الحاسمة    اليمين    بتوجيه    االستجابة     عدم    للمحكمة   يجوز   -

   . له مبرر ال يتعسف اليمين توجيه أن رأت
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٥ رقم قرار

  ) رد  ـ تعريف ـ حاسمة يمين(إثبات
 يحتكم   خصمه   إلى    الخصم    يوجهها    يمين   هي   الحاسمة    اليمين   -

 .اإلثبات من تعفي هيو النزاع لحسم ضميره إلى بها
ليمين   - لحاسمة    ا  يكسب   يحلفها   من   فإن    محتمة،    نتائج    لها   ا

 لها   فليست   المتممة    ليمين ا   أما    ، عنها   ينكل   من   ويخسر    دعواه    

 .محتمة نتائج
 اليمين    أما    األخر،      الخصم    على   الحاسمة    اليمين    رد    يجوز    -

 .ترد فال المتممة
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٩٤ رقم قرار

  )تعريف ـ متممة يمين(إثبات
ليمين   - لمتممة    ا لقاضي    يوجهها    يمين   هي   ا لى    ا  من   أي    إ

 فهي     ، الخصم    هذا    قدمها    التي    دلة  األ    بها   ليستكمل   الخصمين  

 .منه تعفى وال لإلثبات تكميلي طريق
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٩٤ رقم قرار
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 - ٤٠٣ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

 ثانياً ـ إجراءات 
  )االستئناف في طلبات ـ اقتصاد ( إجراءات

 في   الطلب    دام     ما   بأنه    يقتضي   اإلجراءات         في   قتصاد  اال    مبدأ   -

الستئناف    ياً    ا لى    يرمي    سببه  كان    أ ية    إ لمركز     نفس   حما  ا

 فيجب   درجة     أول     محكمة   على   حمايته    عرضت   الذي     القانوني    

 إلى    المستأنف     يضطر   ال   حتى   االستئنافية     المحكمة    من   ينظر   أن  

 توفير    هذا    وفي    درجة     أول     محكمة   أمام     جديدة     خصومة    بدء  

 موضوع   على   الخصوم     بين   القائم     للنزاع     وحسم    لإلجراءات      

 .واحدة خصومة في واحد
 م١/١٢/٢٠٠٤ يوم جلسة ـ م٥٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٠ رقم قرار

 ثالثاً ـ أجرة
  )موضوع محكمة ـ تقدير ـ سمسرة  (أجرة

 الموضوع،     محكمة   سلطة  إطار     في   يدخل    السمسار     أجر    تقدير   -

 مغاالة،     أو    شطط  دون     والمناسب     المعقول     حدود     في   تمارسها  

ئغة   أسباب    على   كمهاح   يؤسس   أن    شريطة   أصلها   لها   سا

  .لحمله وتكفي األوراق، في الثابت
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٠/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٨ رقم قرار

 رابعاً ـ استئناف
  )آثار ـ إعالن ( خصومة ـ )شروط( استئناف

 المادتين      في   عليها   المنصوص     جراءات     اإل    اكتمال     فور    يتعين  -

 إن   والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من )   ٢٢٠و   ٢١٩( 

لمحكمة    رئيس    على   االستئناف     ملف   يعرض    يقوم   من   و أ   ا

 من   إي    ليقوم    قضائها    من   يندب    من   أو    غيابه    حالة    في   مقامه  

 .الستئنافا فيها ينظر التي الجلسة تاريخ بتحديد ولئكأ
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٠ رقم قرار
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 - ٤٠٤ -

 ــوعالموضــــــــــــــــــــــــــ
 إعالن    إن    كما   عليه   المستأنف     بإعالن     إال    الخصومة     تنعقد   ال  -

 الخصومة     في   مبدأ    أهم    يهدر    غفاله  إب   إذ    يوجوب     المستأنف   

 بطالن   هداره    إ   على   يترتب    والذي      المواجهة مبدأ وهو القضائية

 .باطل جراءإ على بنى قد بحسبانه الحكم
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٠ رقم قرار

  )تعدد ـ صحيفة (ستئنافا
 بصحيفة   االستئناف     يرفع    أن    من   قانوناً     يمنع   ما   هنالك    ليس  -

 تعددت    وإن     حتى   المتقاضين    من   واحد     من   أكثر    من   واحدة    

 فالعبرة    والحكم،      السبب    أتحد    طالما    األدنى      المحاكم     أحكام   

 سواء   الحكم    استئناف    فإن    ثم   ومن    أسبابه    مع   الحكم    باتساق   

 لكل   مستقلة   بصحيفة   أو    ستأنفين الم    كل   عن   واحدة      بصحيفة 

 االبتدائي       الحكم    أن    إذ    الصحيفة    بطالن    إلى    يؤدي     ال   منهم 

 واحدة     دعوى     عنه   ورفعت     واحد     موضوع    في   كان    المستأنف   

 طالما    اإلجراءات         سير  حسن   من   يعد   ما   بينهم   الجمع    في   ولعله   

 .بينهما الرابط وجد
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٧/٢٠٠٤و ٧٦ ينالطعن في ٧٩ رقم قرار
   )استثناء ـ جديدة طلبات ( استئناف

 المحكمة    تقضي   وأن     االستئناف     في   الجديدة      الطلبات     تقبل   ال  -

 بها   ورد     قد   المادة      نفس   أن    إال    قبولها    بعدم    نفسها   تلقاء    من 

 األجور     األصلي    الطلب    إلى    يضاف    أن    أولهما     يجيز   استثناءان    

 ةالمحكم    أمام     الطلبات     تقديم    بعد   تستحق   التي    الملحقات     وسائر  
 بعد   التعويضات      من   يزيد    وما    المستأنف     الحكم    أصدرت     التي  

 سبب  تغيير   يجيز   فهو   الثاني     االستثناء     أما    الطلبات،      هذه    تقديم  

 أصلة   على   موضوعه    بقاء    مع   إليه    واإلضافة      األصلي    الطلب  

لثاني     االستثناء     وعلة   ياً    الطلب    أن    ا  إلى    يرمي    سببه  كان    أ

 .معين قانوني لمركز قضائية حماية تحقيق
 م١/١٢/٢٠٠٤ يوم جلسة ـ م٥٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٠ رقم قرار
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 - ٤٠٥ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

  ـ إعالن خامساً 
  )آثار  ـ خصومة  ( إعالن 

 إعالن    إن    كما   عليه   المستأنف     بإعالن     إال    الخصومة     تنعقد   ال  -

 الخصومة     في   مبدأ    أهم    يهدر    غفاله  إب   إذ    يوجوب     المستأنف   

 بطالن   هداره    إ   على   يترتب    والذي      المواجهة بدأم وهو القضائية

 .باطل جراءإ على بنى قد بحسبانه الحكم
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٠ رقم قرار
   )صحة ( إعالن

 يكفي   هذا    فإن    عنهم   محامياً    وعين    بالدعوى        الخصم    علم   إذا    -

 .اإلعالن من الغرض لتحقق
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٧/٢٠٠٤و ٧٦ ينالطعن في ٧٩ رقم قرار

  التزام  ـ سادساً
  ) إسالمية شريعة  ـ مصادر ( التزام

 من   مصدراً   اإلسالمية الشريعة التجارة قانون في المشرع جعل -

لمصادر     لتي    ا ليها    يلجأ   ا لقاضي    إ لحكم    عند   ا لمسائل     في   ا  ا

 األخرى     المصادر      ستنفاذ ا   بعد   إال    يكون    ال   ذلك    أن    إال    التجارية    

 يكون   ال   آخر    بمعنى   المادتين      هاتين    يف   عليها   المنصوص   

 يجد   لم   إذا     إال    أحكامها     وتطبيق    اإلسالمية     للشريعة    الرجوع    

 نصوص   في   أو    النزاع      موضوع    العقد    في   يسعفه   ما   القاضي  

 .العرف في أو الصلة ذات األخرى والقوانين التجارة قانون
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٧/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٧ رقم قرار
  )تقصيرية ـ عقد ـ صادرم ( التزام

 فاألولى      التقصيرية     المسؤولية      تقابل    ةالعقدي     المسؤولية      إن   -

لثانية      ، لاللتزام      كمصدر    العقد    وجزاءها       منشأها    منشأها    وا

 .أيضاً لاللتزام كمصدر المشروع غير العمل وجزاءها
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٨/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٨ رقم قرار
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 - ٤٠٦ -

 ـــــــــوعالموضـــــــــــــــــــ
 

  )أحكام ـ وفاء ( التزام
 محل   يستوفي    والدائن       المدين     به   التزم     الذي     بالشيء  الوفاء يتم -

 في   آخر    شيء   استيفاء    على   جبره    يجوز    وال    عليه   المتفق    دينه  

 أنه    إال    الدين     من   قيمة   أكبر    الشيء     هذا    كان    وإن     ديته    مقابل  

 وفي يست   أن    على   المدين     مع   الدائن      يتفق   أن    يمنع   ما   ثمة   ليس 

 فإذا    المستحق    الشيء     عن   عوضاً   عليه   المتفق    غير   آخر    شيئاً

 عن   ال   المدين     ذمة    وتبرأ     ينقضي   الدين     فإن    فعالً   الدائن استوفاه

 في   ويفترض       ، بمقابل    الوفاء      طريق    عن   بل   الوفاء      طريق  

 قد   تحفظ   دون     له  مستحق   هو   ما   بغير   الوفاء      قبل   إذا     أنه    الدائن    

 دليل    يقوم    أن    إال    المدين     نم   الوفاء      مقام    ذلك    يقوم    أن    ارتضى   

 .القرينة هذه يسقط
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٨/٢٠٠٤و٦٥ ينالطعن في ٨٤ قرار

 
  )آثار ـ عقد (التزامات

 استثناء   هنالك    ولكن    للغير   التزاماً      أو    حقاً   نصرف ت   ال   العقد    آثار    -

 الغير    لمصلحة   الشرط     حالة    في   كما   العقد    من   الغير    يستفيد   فقد 

 ذلك    وتفصيل    مباشرة    الغير    الدعوى      لك وكذ    المباشرة     والدعوى     

 بمثابة    يكون    مباشرة    الغير    الدعوى      يستعمل   حينما   الدائن      أن  

 به   يلتزم    بما   الدعوى      استعمال    في   ويلتزم     المدين     عن   نائب  

 .المدين
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٥ قرار
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 - ٤٠٧ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

  ـ أمر سابعاً 

 : أمر على عريضة _ ١
  )طعن ـ رفع ـ تظلم (عريضة على أمر
 عليه   نصت   حسبما   يرفع    عريضة    ىـعل   رــاألم     من   التظلم   -

 إلى  "   والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ) ١٩٣  ( المادة    
 بتأييد    ويحكم    ، الدعوى      لرفع    المعتادة      جراءات     باإل    المحكمة  

 طبقاً   للطعن   قابالً    الحكم    ويكون     بإلغائه     أو    بتعديلـه    أو    األمر   
 ." المقررة للقواعد

 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٦ رقم قرار

 ) ب(

  ـ بنك بطالن

  أوالً ـ بطالن 
  ) أعلى حد ـ فوائد ( بطالن ـ 

 بالقرارات       المحدد     القدر     للعوائد     عليه   المتفق    السعر    تجاوز    -
 ذاتها     تلقاء    من   المحكمة    تثيره    و   العام     النظام     يخالف    الوزارية      

 والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ) ٢٤٣(   بالمادة      عمالً 
 عن   زاد     ما   ن و   الخصوم     أو    العام     االدعاء       ذلك    يطلب   لم   ولو  

 .مطلقاً بطالناً باطالً يكون الوزارية بالقرارات المحددة النسبة
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٧/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٧ رقم قرار
  )ثارأ ـ تنفيذ ـ  عقد ( بطالن

 ،اإليجاب      القبول    يطابق لم بأن ركنه اختل إذا  العقد باطالً يكون -
 المحل    وكان     األهلية     فيه   تتوافر     لم   ممن   صادراً     الرضا    كان    أو  
 من   كان    إذا     العقد يبطل كذلك شروطه من لشرط فاقداً السبب أو

 كما   القانون      يتطلبه   الذي     الشكل    فيه   يتوافر     ولم    الشكلية    العقود   
 .المتجر بيع في
 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٣ رقم قرار
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 - ٤٠٨ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
  )أثار ـ تنفيذ ـ  عقد ( بطالن

 
 إال   له  وجود     ال   معدوم     ألنه    أثر    أي    الباطل     العقد    على   يترتب    ال    -

 المطالبة     المتعاقدين      من   ألي    وليس    فقط   الصورة      حيث   من 

 يمتلك   فال   أثره     عليه   يترتب    ال   نه فإ   نفذ   قد   كان    وإن     بتنفيذه  

 القاعدة     هذه    من   واستثناء     أنه    بيد   تسلمه   ولو    المبيع    المشتري   

 األصلية    آثاره      األحيان      بعض   في   الباطل     العقد    بمناسبة   ترتب    قد 

 نزوالً    ولكن    معدوم     العقد    ألن    العقد    حكم   على   نزوالً     ليس   ولكن  

نون      حكم   على  لقا لذي     ا لى    يسعى   ا  في   االستقرار      ضمان   إ

ل   لباطل     العقد    بمناسبة   ترتب    وقد    . معامالت  ا  عرضية   آثار     ا

 تصرفاً    باعتباره      مادياً     عمالً   أي    قانونية     واقعة     باعتباره      ترجع  

 العقد    على   بناء    المبيع    المشتري     تسلم   حالة    في   كما   قانونياً   

  .الباطل
 المتعاقدين      رد    يجب   البطالن     تقرير    قبل   العقد    تنفيذ   حالة      في  -

 يلزمهما    بالبطالن     فالحكم  التعاقد قبل يهاعل كانا التي الحالة إلى

 العقد    بموجب    تسلمه   ما   متعاقد    كل   رد    هي   جديدة     بالتزامات     

 إلى    المبيع    المشتري     رد    بيعاً   العقد    كان    فإن    بطالنه    تقرر    الذي   

 حسن   كان    إذا     القضائية     المطالبة     وقت    من   ثماره     مع   البائع   

لنية   لبائع     ورد     ا لثمن    ا لذي     ا ئد      مع   قبضه   ا لفوا  وقت    من   ا

لبة    لمطا ئية     ا لقضا يضاً    ا ا    . أ ز     عن   فضالً   هذ لبة     جوا لمطا  ا

 الحكم    وجب    العين    لهالك    الرد     استحال    إذا     أما      ، بالتعويض   

 . معادل بتعويض
 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٣ رقم قرار
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 - ٤٠٩ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
 

  )آثار ـ الشركة عقد ( بطالن
 بداً   القضاء     يجد   لم   القانونية      للمراكز     االستقرار   و للعدالة تحقيقاً -

 أن   بدون     المستقبل    على   الفعلية    الشركات      في   البطالن     قصر   من 

لماضي    على   ينسحب   الشخص    بوجود     اعترف     أنه    بمعنى   ا

 وجوداً     ال   واقعياً     فعلياً   وجوداً      الباطل     العقد    عن   الناشئ    المعنوي   

 انحالل    مثابة ب   البطالن     يكون    األساس     هذا    وعلى    قانونياً     شرعياً 

 الحكم    صدور    تاريخ     من   إال    آثاراً      ينتج   وال    للشركة    مسبق 

 .ةفعلي كشركة الشركة وتصفى ،فقط للمستقبل وبالنسبة
 الشخصية    خلق   على   القادر      وحده     هو   الصحيح    الشركة     عقد    -

لمعنوية    ما    للشركة،     ا لشركة     عقد   أ لباطل     ا  عنه   ينشأ   فال   ا

لبطالن     ألن    معنوي    شخص لعقد    يلحق   الذي     ا  إلى    يؤدي     با

 المترتبة     اآلثار      ومحو    يكن   لم   كأن    واعتباره       برمته    انهياره    

  .رجعي بأثر عليه
 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار

 
  بنك ـ ثانياً

 ) خصم(بنك 
حق البنك في الخصم من حساب العميل ال يقوم إال في حالة                     -

 ستحقةاألقساط الم      تخلف العميل عن سداد مبلغ القرض أو             
في       د  ا لسد في          ا لمحددة  ا ويتعين      اآلجال  لعقد  على  ا لبنك     ا

 .  قسطاحترام أجل كل
 م٣/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٧٢/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٥قرار رقم 
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 ) ت(

تأمين ـ تحكيم ـ تزوير ـ   تضامن ـ تضامم ـ  تظلم  ـ 

 تعويض  تقادم ـ تكييف ـ تنفيذ 

  ـ تأمينأوالً

  )عمدي خطأ ـ التزامات ـ له مؤمن ( تأمين
 فإن   الضرر     من   للتخفيف   معقول    جهد   كل   بذل    له  المؤمن     على  -

 فرضه   اللتزام      تنفيذ   هو   الحريق     موقع    من   البضاعة     إخراج    

 والمؤمن      التأمين     لعقد   محمية   البضاعة     وتظل    والعقد     القانون    

 خطأال    ذلك    يكون    أن    شريط   له  المؤمن    من خطأ أي عن ولؤمس

 الناجمة     األضرار      عن   مسئول    وهو    جسيماً   كان    ولو    متعمد   غير 

 يتسبب   ولم    النية    سيئ  يكن   لم   له  المؤمن     إن    طالما    الحريق     عن 

 الغش    بطريق    التأمين     قيمة   على   والحصول      الحريق     حدوث     في 

 .ضدها المطعون قبل من بذلك ادعاء هنالك يكن ولم
 م٢١/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٥ رقم قرار

  )عمدي خطأ ـ التزامات ـ له مؤمن ( تأمين
 فإن   الضرر     من   للتخفيف   معقول    جهد   كل   بذل    له  المؤمن     على  -

 فرضه   اللتزام      تنفيذ   هو   الحريق     موقع    من   البضاعة     إخراج    

 والمؤمن      التأمين     لعقد   محمية   البضاعة     وتظل    والعقد     القانون    

 الخطأ    ذلك    يكون    أن    شريط   له  المؤمن    من خطأ أي عن ولؤمس

 الناجمة     األضرار      عن   مسئول    وهو    جسيماً   كان    ولو    متعمد   غير 

 يتسبب   ولم    النية    سيئ  يكن   لم   له  المؤمن     إن    طالما    الحريق     عن 

 الغش    بطريق    التأمين     قيمة   على   والحصول      الحريق     حدوث     في 

 .ضدها المطعون قبل من بذلك ادعاء هنالك يكن ولم
 م٢١/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٥ رقم قرار
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 ثانياً ـ تحكيم  

 ) إجراءات ( تحكيم
  .التحكيم أطراف اتفاق محل تكون التحكيم في اإلجراءات نإ -

 م٢٦/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٩ رقم قرار

   ) ميعاد ـ إبطال ـ دعوى( تحكيم
 ذلك    بإعالن     إال    حينفت   ال   التحكيم    حكم   بطالن    دعوى     إقامة     ميعاد   -

 بأي   بالحكم    األخير     علم   ذلك    من   يغير   وال    عليه   للمحكوم    الحكم  

 سريان   بدء    القانون      رتب    متى   إنه    المقرر     إن    إذ    أخر    طريق  

 هذا   عن   االستعاضة    يجوز    ال   فإنه    معين   إجراء      على   ميعاد  

 .أخر إجراء بأي اإلجراء
 م٢٦/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٩ رقم قرار

  )منطوق ـ حكــم ( متحكي
لمنطوق    - لتحكيم    حكم   في   ا لتحكيم    هيئة   قرار     هو   ا لنسبة    ا  با

 يحتوي   إذ    الحكم    في   جزء    أهم    وهو    عليها   المعروضة     للطلبات  

 خصومة    بخصوص    التحكيم    هيئة   إليه    انتهت    الذي     الحل    على 

 أن   وينبغي    إليها    قدم    ما   كل   في   فاصالً   يكون    أن    فينبغي   التحكيم  

د   ته      تر ا ر غة   في   عبا حاسمة    اضحة و   صيا  بجالء   تبين   و

 .عليه تنطوي الذي المضمون
 م٢٦/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٩ رقم قرار

  )آثار ـ رضا ( تحكيم
 ألن   وذلك     نسبي   أثر    له  صورته    كانت    أياً    بالتحكيم    الرضا    إن   -

 يلزم   وال    العقود     سائر   شأن   شأنه   عقد   هو   التحكيم    على   تفاق  اال  

 يصدر   من   هو   العقد    طرف    أن    علوم وم    األساسية    األطراف       إال  

 .العقد تكوين في فيساهم به االلتزام إرادة عن التعبير منه
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  )آثار ـ رضا ( تحكيم

 استثناء   هنالك    ولكن    للغير   التزاما      أو    حقاً   نصرف ت   ال   العقد    آثار    -

 لغير ا   لمصلحة   الشرط     حالة    في   كما   العقد    من   الغير    يستفيد   فقد 

 ذلك    وتفصيل    مباشرة    الغير    الدعوى      وكذلك     المباشرة     والدعوى     

 بمثابة    يكون    مباشرة    الغير    الدعوى      يستعمل   حينما   الدائن      أن  

 به   يلتزم    بما   الدعوى      استعمال    في   ويلتزم     المدين     عن   نائب  

 .المدين
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٥ قرار

 .  راجع أيضاً ـ بطالن 

 ظلم   ـ تثالثاً 

  )عرضة على أمر ( تظلم 
لتظلم   -  عليه   نصت   ماـحسب   يرفع    عريضة    على   األمر     من   ا

 إلى  "   والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ) ١٩٣  ( المادة    

 بتأييد    ويحكم    ، الدعوى      لرفع    المعتادة      جراءات     باإل    المحكمة  

 طبقاً   للطعن   قابالً    الحكم    ويكون     بإلغائه     أو    بتعديلـه    أو    األمر   

 ." مقررةال للقواعد
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٦ رقم قرار

  ـ تعويض   رابعاً 

  ) موضوع محكمة تقديرـ ( تعويض 
 السيارة     بإصالح    االلتزام       تنفيذ   في   التأخير     عن   التعويض     تقدير   -

 الذي    المباشر    الضرر     على   يتوقف    ضدها   المطعون     قبل   من 

 استطاعة    دون     لتزام   اال    تنفيذ   في   للتأخير    طبيعية   نتيجة   يكون  

 .معقول جهد ببذل يتوقاه أن الطاعن
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٥/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٧ رقم قرار
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   )تأمين ـ ضرر ( تعويض
لتأمين     عقد   في   طرفا    يعتبر   ال   المنزل     صاحب  -  يعتبر   وإنما     ا

 التأمين     عقد   فإن    لذا    التأمين     عقد   من   ناشئ   حق   صاحب   مجرد  

نشى   لذي     وهو    لمصلحته   أساساً   أ لتعويض     من   يستفيد   ا  ا

 المؤمن     على   الرجوع      حق   المضرور      تخويل    تقتضي   والعدالة     

 .تعويض من يستحقه بما مباشرة
 م٢/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤١ رقم قرار

  )مقاول   ـ مباشر ضرر(  تعويض
 المباشر    الضرر     هو   عنه   بالتعويض     المقاول      يلتزم    الذي     الضرر    -

 ويعتبر    التزاماته،        تنفيذ   في   للتأخير    طبيعية   نتيجة   يكون    الذي   

 يتوقاه    أن    المالك     استطاعة    في   يكن   لم   إذا     طبيعية   نتيجة   الضرر   

 سبيل  في   جهد   كل   يبذل    أن    األخير     على   ألن    معقول    جهد   ببذل  

 السببية    عالقة    تـنقطع   ال   حتى   جانبه    من   الضرر     تفاقم    عدم  

 .المقاول وخطأ قبله من التراخي بعد نشأي الذي الضرر بين
 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٩ رقم قرار

  )ضرر (تعويض
 وثبوته     المسؤولية      عليه   تقوم    الذي     األول      الركن     هو   الضرر     أن   -

لحكم     لقيامها    الزم     شرط  لتعويض     وا  ال  وهو    لذلك    نتيجة   با
ل    بالتزامه      يقم   لم   المدين     أن    لمجرد    وجوده      يفترض    عقديا

 في   حتماً   سيقع  أنه    أو    وقع    قد   أي    محققاً   يكون    أن    فيه   ويشترط   

 يكفي   ال   المستقبل    في   الضرر     وقوع     احتمال     ومجرد     المستقبل  

 .بالتعويض للحكم
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٨/٢٠٠٤و٦٥ ينالطعن في ٨٤ قرار

 

 

 المبدأ

 

 

٢٨ 

 

 

 

 

 

٢٩ 

 

 

 

 

 

 

٦١ 

 

 

 

 

 

 

الصفحة

 

 

١٣٠ 

 

 

 

 

 

١٣٦ 

 

 

 

 

 

 

٣١٠ 

 

 

 

 

 

 



  

 - ٤١٤ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

  ـ تفسير خامساً

  )وعموض محكمة ـ  عقد ( تفسير
 العقد    عبارات      تفسير   في   التامة     السلطة    الموضوع     لمحكمة  -

لعاقدين      نية   وتفهم   لواقع      حقيقة   ستنباط ال   ا  وتكييفها    فيها   ا

لعقد    عبارة     كانت    متى   عليها   رقابة     وال    ، الصحيح    تحتمل   ا

 .يحمله بما قولها تربر قد وكانت حصلته يالذ المعنى
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٧/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٧ رقم قرار

 عقد ـ مستندات ـ محكمة موضوع : راجع 

  ـ تكييف سادساً

   ) عليا محكمة ـ رقابة ـ قاضي ـ وقائع (تكييف 
لبحث    عند   القاضي    يلتزم   - لمتعاقدين      إرادة       عن   ا  بالقواعد      ا

 غير   وهو    الصحيح    القانوني      التكييف    الوقائع      ويكيف    القانونية    

لمتعاقدين      بتكييف   مقيد  لت    هذا    على   يرتب    ثم   ا  آثاره     كييفا

 حيث   العليا    المحكمة    لرقابة     خاضعاً   ذلك    يكون    وهنا    القانونية    

 صميم  من   القانون      وتطبق    الوقائع      على   القانون      يطبق   إنه  

لقانونية      األعمال      هذه   لرقابة     تخضع   ال   التي    المسائل     أما    ا

لعقد    تفسير   في   المحكمة   لتقديري      السلطة    تلك   يفه   ا  التي    ةا

 من   واستخالصها    اقدين  المتع    إرادة       عن   الكشف    في   للقاضي 

 .الدعوى في أمامه ةالثابت الوقائع
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٣ رقم قرار

  )عليا محكمة رقابة ـ وقائع  ـ تعريف ( تكييف
لتكييف   - نوني      ا لقا ئع     ا ئماً     يبقى   للوقا ا بة     خاضعاً   د  هذه   لرقا

لمحكمة   نه    ا ئل    من   بحسبا نون      مسا لقا يقصد    ا لتكييف    و  با

  المحكمة على المطروح النزاع إعطاء عام بوجه انونيالق
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 ويتم    عليه   معينة   قانونية     قاعدة     عمال  أب   يسمح   قانونياً     وصفاً  -

 التي    القانونية      القاعدة    بمفترض الوقائع مقارنة طريق عن ذلك

 عليها   المعروض      النزاع      على   التطبيق    محتمله    المحكمة    تراها   

 المادية      الوقائع      بين   التام     التطابق     وقيام     وجود     تأكد    ما   ذا  فإ 

 القاعدة     لهذه    القانوني      األثر     فإن    القانونية      القاعدة      ومفترض   

 يضفيه   الذي     بالوصف    المحكمة    تلتزم    وال    القانون      بقوة    ينطبق 

 وظيفتها    بحكم   ملتزمة    هي   بل   النزاع      وقائع     على   الخصوم   

 في   فالقاعدة      الوقائع      تلك   على   السليم    القانوني      التكييف    بإسباغ  

 يستجيب   الذي     القانون      حكم     تنزل    المحكمة    أن    الشأن     هذا  

 .عليها المطروح النزاع لمعطيات موضوعياً
  م٢٩/١٢/٢٠٠٤جلسة ـ م١٠٧/٢٠٠٤و ١٠٣ ينالطعن في ٩٧ رقم قرار

  ـ تنفيذ سابعاً

   )مشتمالت ـ البيع إعالن ( تنفيذ
 أمر    ألنه    للفندق    تبعاً   بالبيع  ويلهحت يجوز ال التجاري السجل نإ -

لبيع    عقد   عن   منفصل   ملزم   التنفيذ    قاضي   أن    وبما    الفندق     ا

 يشمل   ال   الحكم    أن    وبما    الصادر      للحكم   وفقاً    التنفيذ    بإجراءات      

لسجل   لتجاري      ا رة      فإن    ا ثا لسجل    إ لتنفيذ    في   ا مر    ا يد    أ  جد

 .التنفيذ إجراءات عن ومنفصل
 مةقائ    منفصلة   اعتبارية      شخصية  لها   سجله م   شركة   الفندق    -

 ضمن  يكونا    لم   التجاري      والسجل     التجاري      االسم    ن وأ    بذاتها   

 البيع  و   بالنشر    الصادر      اإلعالن      يشملها   ولم    للبيع   المعروضات    

  . البيع في يدخل فال السجل يشمل ولم والمباني األرض شمل
 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٨ رقم قرار
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  ) موضوعي حق ـ  وقتي إشكال ( تنفيذ

 على   يتوجب    الذي     المنازعة      موضوع    أو    الحق    بأصل   يقصد  -

 الوقتية     التنفيذ    إشكاالت     في   الفصل    عند   يمسه   ال   أن    القاضي  

 موجهة    كانت    سواء    سببها،   كان    أياً    عام    بوجه    النزاع      موضوع  

 أو   الجبري     التنفيذ    في   حقه   إلى    أو    الموضوعي     الدائن      حق   إلى  

 حيث   من   اإلجراءات         إلى    أو    بعينة   مال    على   لتنفيذ ا   في   الحق  

 .ذلك غير أو صحتها
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٠ رقم قرار

 )  حجز ـ منازعة (تنفيذ
 تهدف   المحجوز     المال     عن   الحجز    لرفع    التنفيذ    منازعة     دعوى    -

 للمحجوز   ملكاً   ليس   المال     هذا    أن    إثبات     إلى    األول      المقام     في 

 بهذا   النعي    فإن    ثم   ومن    ملكيته   لمدعي    ملك   هو   نما وإ    عليه 

 المنصوص    بشروطها     االسترداد       دعوى     إلى    استناداً     الوجه   

 النظر    نصرف    ثم   ومن    سديداً    يكن   لم   القوانين      تلك   في   عليها 

 منازعات     تحكم   التي    النصوص     صحيح  على   قيامه    لعدم    عنه 

 اإلجراءات        قانون     في   عليها   المنصوص     الموضوعية     التنفيذ  

 .العماني والتجارية ةالمدني
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٧/٢٠٠٤و ٧٦ ينالطعن في ٧٩ رقم قرار

 توقيعثامناً ـ 

  )حجية ـ  التزام ( بياض على توقيع  
 ينكر     أن    دون     بإقرار      عرفية    ورقة     على   بياض    على   التوقيع     ن إ  -

 على   التوقيع     فإن    ،   اإلبهام      ببصمة   التوقيع       عنه   صدر   من 

 كان   ولو    إليه    نسبتها   على   دليل    هو   عليها   إلبصام   ا   أو    الورقة    

 ما   عليه   المدعى     فيها   ليكتب   الطرفين     بين   الثقة    على   مبنياً   ذلك  

  مادام حجة تكون الورقة فإن لذا عليه بينهما االتفاق تّم
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 - ٤١٧ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
 تأيد    حيث   إبهامه     هبصم   أو    عليها   توقيعه    ينكر   ال   ضده   المستأنف   

 الطعن    له  يجوز    فال   بها   المدون      لصدق    وصحتها   المادية      سالمتها 

 .المادية سالمتها بعدم ذلك بعد
 م٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣١ رقم قرار

 ) ح(

  حجز ـ حجية ـ حساب جاٍر ـ حق ـ حكم ـ حوالة دين  

 أوالً ـ حجز 

 ـ تقدير ـ نية سوء ـ تعويض ـ مسؤولية ـ حق (تحفظي حجز
  ) موضوع محكمة

 أمر    القانون      يحميه   الذي     الحق    عن   للذود     القضاء     إلى    االلتجاء     -

 في   حقه   استعمال    الشخص    يسئ   إال    بشرط    ولكن    مشروع   

 إجراءات       من   القانون      عليه   ينص   ما   يشمل   الذي     إليه    االلتجاء    

 المشرع    أجازه      ما   ومنها    حقوقه    إلى    الشخص    بها   يتوصل 

 في   نالمدي     منقوالت     على   التحفظي    الحجز    توقيع    طلب   للدائن   

 رقم    السلطاني     المرسوم     من   ١٩  المادة      في   المبينة    األحوال     

 توقيع    عند   المفعول     سارية    كانت    التي    وتعديالته      ٨٣/ ٣٢

 إذا    مشروع     غير   الحق    هذا    استعماله    ويكون     التحفظي    الحجز  

 وقصد    النية    بسوء    ومشوبة     كيدية    المطلوبة     اإلجراءات         كانت  

 الذي    خصمال    عاتق    على   اإلثبات      عبء    ويقع    بالخصم    األضرار    

 الشخص    ولجوء       ، اإلجراءات         هذه    من   له  ضرر   بوقوع     يدعي  

 أن   اللزوم      وبطريق     حتماً   يفيد   ال   الدعوى      ورفض     القضاء     إلى  

 غير   استعماالً    كان    الحق    الستعمال    كوسيلة   الدعوى      استعماله  

 .حجته لضعف دعواه رفض يكون قد إذ مشروع
 م٢١/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٠/٢٠٠٤و٦ ننيالطع في ٢٤ رقم قرار
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
 )منازعة ـ تنفيذ  ( حجز

 تهدف   المحجوز     المال     عن   الحجز    لرفع    التنفيذ    منازعة     دعوى    -

 للمحجوز   ملكاً   ليس   المال     هذا    أن    إثبات     إلى    األول      المقام     في 

 بهذا   النعي    فإن    ثم   ومن    ملكيته   لمدعي    ملك   هو   وإنما     عليه 

 المنصوص    بشروطها     االسترداد       دعوى     إلى    استناداً     الوجه   

 النظر    نصرف    ثم   ومن    سديداً    يكن   لم   القوانين      تلك   في   عليها 

 منازعات     تحكم   التي    النصوص     صحيح  على   قيامه    لعدم    عنه 

 اإلجراءات        قانون     في   عليها   المنصوص     الموضوعية     التنفيذ  

 .العماني والتجارية المدنية
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٧/٢٠٠٤و ٧٦ ينالطعن في ٧٩ رقم قرار

  ـ حجية اً ثاني
  ) عرفية أوراق( حجية 

 التوقيـع  صـاحب  على فيها ورد بما حجة العرفية الورقة تُعدُّ -

 كيـف  أوضـح  إذا إال عليه تسجله مما التحلل يمكنه ال بحيث

 توقيعـه  عليها التي الورقة إلى المجحود غير إمضاؤه وصل

 .ذلك من هيدعي ما صحة على الدليل وأقام
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١/٢٠٠٤ مرق الطعن في ١٢ رقم قرار

  )بياض على توقيع ـ عرفية ورقة( حجية 
 ينكر     أن    دون     بإقرار      عرفية    ورقة     على   بياض    على   التوقيع     ن إ  -

 على   التوقيع     فإن    ،   اإلبهام      ببصمة   التوقيع       عنه   صدر   من 

 كان   ولو    إليه    نسبتها   على   دليل    هو   عليها   إلبصام   ا   أو    الورقة    

 ما   عليه   المدعى     فيها   ليكتب   رفين الط    بين   الثقة    على   مبنياً   ذلك  

 مادام     حجة   تكون    الورقة      فإن    لذا    عليه   بينهما   االتفاق      تمّ 

 حيث   إبهامه     هبصم   أو    عليها   توقيعه    ينكر   ال   ضده   المستأنف   

 له  يجوز    فال   بها   المدون      لصدق    وصحتها   المادية      سالمتها   تأيد  

 .المادية سالمتها بعدم ذلك بعد الطعن
 م٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣١ رقم قرار
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
  )مدنية دعوى ـ جزائي حكم ( حجية

 شيكات  بإصدار     المتعلقة    العمومية     الدعوى      في   الحكم    يتوقف   -

لة    في   البث    على   نية   سوء   عن   رصيد   بدون     أو   صحة  مسأ

 الذي    الجزائي      الحكم    فإن    الطرفين     بين   المبرم     البيع    عقد   بطالن  

 بين   المبرم     البيع    عقد   بطالن    وقرر     المدنية     المسألة       في   نظر 

 القانون     بموجب    مختصة   محكمة   عن   صادراً     يكون    الطرفين   

 الجزائية      اإلجراءات         قانون     من   ) ١٥١(   المادة      نص   إلى    استناداً   

 من   المتهم    به   تمسك   فيما   للبت   الجزائية      المحكمة    تصدي    ألن  

 لقضائه    يكون  و   العمومية     الدعوى      لفصل   الزم     البيع    عقد   بطالن  

 من   الحجية    وهذه     المدنية     المحاكم     أمام     المقضي    األمر     حجية 

 إلى    ذهب    الذي     فيه   المطعون     الحكم    يجعل   مما   العام     النظام   

 تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    مشوباً    ذلك    من   خالف  

 .نقضه يوجب الذي األمر سديداً ذكر بما عليه النعي ويضحي
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٧ رقم قرار

   )مدنية دعوى ـ جزائي حكم (  حجية
 على   بني   سواء    المقضي    األمر     حجية   بالبراءة       للحكم   يكون   -

 القوة    هذه    له  تكون  وال األدلة، كفاية عدم على أو التهمة انتفاء

 .القانون عليها يعاقب ال الواقعة أن على مبنياً كان إذا
 على   يتوجب    ذي ال    المنازعة      موضوع    أو    الحق    بأصل   يقصد  -

 الوقتية     التنفيذ    إشكاالت     في   الفصل    عند   يمسه   ال   أن    القاضي  

 موجهة    كانت    سواء    سببها،   كان    أياً    عام    بوجه    النزاع      موضوع  

 أو   الجبري     التنفيذ    في   حقه   إلى    أو    الموضوعي     الدائن      حق   إلى  

 حيث   من   اإلجراءات         إلى    أو    بعينة   مال    على   التنفيذ    في   الحق  

 .ذلك غير أو صحتها
  م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٠ مرق قرار
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

 حراسة ثالثاً ـ 

  )شروط ـ تعريف ( حراسة
 إذا    عما   النظر    بغض   شيء   على   فعلية   سيطرة   هي   الحراسة    -

 السيطرة    هذه    كانت    وسواء     منتفعاً   أو    حائزاً     أو    مالكاً    كان  

 .مشروعة غير أم مشروعة
 م١٩/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٧ مرق قرار

 حريقرابعاً ـ 

  ) مستأجر  ـ  مسؤولية ـ مأجور(  حريق
 المؤجرة     العين    تسلم   الذي     المستأجر     بأن العامة القواعد تقضي -

 محترقة،    غير   يردها     أن    عليه   يجب   فإنه    احترقت     قد   تكن   ولم  

 يهعل   المحافظة   و   يستأجر    بما   بالعناية     مكلف   المستأجر     وأن   

 على   المؤجر     بالمحل    يحصل   ضرر   فكل   ماله،     على   كمحافظته  

 هذا   في   وليس    غيره    أو    كإهمال     فيه   له  يد   ال   أن    إثبات المستأجر

 يده،    تحت   المحل    أن    إذ    الطاقة     حد   عن   يخرج    مما   التكليف  

 المؤجر،     بخالف    وذلك     ثبات  اإل    ذا ه   بمثل   القيام     عليه   ويسهل  

 والعناية      مراقبته  ب   له  يسمح   ما   لديه    وليس    المحل    عن   بعيد   فهو 

 على   يترتب    وعليه    ، الحريق     حوادث      مثل   من   يقع   ما   ىوأتق     به،  

 األضرار     جميع   عن   العين    صاحب   المستأجر     يعوض    أن    ذلك  

لتي   بته    ا لتي    اإليجارات        قيمة   دفع    ومنها    أصا  على   كانت    ا

  .المؤجر
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٨ رقم قرار
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 ــــــــــوعالموضــــــــــــــــــ

  ـ حكم خامساً

 حكم ـ إبطال ) ١

   )إبطال ـ قصور ( حكم
 أهم    عن   المحكمة    تخلي   إلى    للحكم   المبطل    القصور     ينصرف   -

 إنزال     ثم   منه   المراد      وفهم    الخصم    دفاع     تمحيص   وهو    واجباتها    

 أو   الشفوية     بالمرافعة      الدفاع      هذا    جاء    سواء    عليه   القانون      حكم 

 وال   دفاع     من   تضمنه   ما   على   مالخص    دلل    بمستند   أو    المكتوبة   

 تتفهم   أن    يجب   وإنما     الخصم    لدفاع     المحكمة    تتصدى    أن    يكفي 

 لتوافر     ويجب    الدفاع      واقع     مع   متمشياً   ردها     يكون    حتى   مرماه   

 الرد    المحكمة    أغفلت    الذي     الدفاع      يكون    أن    المبطل    القصور   

 مرماه    حقيقة   على   للوقوف     تمحصه   أن    دون     عليه   أوردت       عليه 

 الدفاع     يكن   لم   فإن    الدعوى      في   الرأي      وجه    به   يتغير   قد   مما 

 فهمه   في   أخطأت     إذا     أو    عليه   الرد     المحكمة    إغفال     فإن    جوهرياً   

 .حكمها بطالن إلى يؤدي ال عليه الرد وفي
 م١٠/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٦ رقم قرار

 ) قصور ـ فـساد( حكم 
الحكم  شائبة الفساد في االستدالل إذا انطوت أسباب         تتحقق -

على عيب يمس سـالمة االسـتنباط وذلـك إذا اسـتندت            
المحكمة مصدرة الحكم في اقتناعها إلى أدلة غير صـالحة          

قتناع بها أو إلـى عـدم فهـم         المن الناحية الموضوعية ل   
العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه          
 العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجـة التـي          

انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التـي ثبتـت           
 .لديها

 م٢٢/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٣٧/٢٠٠٤ و م٣٥/٢٠٠٣ ينفي الطعن ٢ قرار رقم .ض. د
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

 :حكم ـ انتهائي ) ٢

  )تعريف ـ الخصومة إنهاء ( حكم
 كلها   ومة الخص    ينهي   الذي     الحكم    هو   للخصومة    المنهي      الحكم   -

ء   ا ن    سو لدعوى      موضوع    في   فاصالً   كا و    كلها   ا نهى    أ  أ

 .موضوعها في حكم بغير الخصومة
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٦ رقم قرار

 : ـ حكم ـ ترك) ٣

  )شروط ـ طعن ـ ترك ( حكم
 الخصومة     ترك    طلب   في   قرار     أو    حكم   أي    أن    صحيحاً  ليس  -

نه    بحجة   للخصومة    منهياً   يعتبر  ر   لو   أ لحكم    صد  صحيحاً  ا

 كما   العبرة     إن    إذ    الخصومة     به   النتهت    ينبغي   كما   الترك     بإثبات   

 يكون   أن    ينبغي   بما   وليس    كائن    هو   لما   بالحكم    هي   القول     سلف

 للخصومة    منهياً   لكان    الترك     طلب   بقبول    صادراً     الحكم    كان    فلو 

 أما    استقالل    على   فيه   الطعن    لجاز    و   موضوعها    في   حكم   بغير 

 الخصومة     أن    ذلك    مقتضى   فإن    الترك     طلب   برفض    صدر   وأنه   

  .الترك حكم في الطعن جواز بعدم الحكم ويكون بعد تنته لم
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٣ رقم قرار

 :حكم ـ تسبيب ) ٤

  )باإلحالة تسبيب ( حكم
 أخرى    ورقة     إلى    الحكم    يحيل   عندما    يكون    باإلحالة      التسبيب   -

 إلى    االستئنافي     الحكم    يحيل   كأن    به أسبا   بعض   أو    كل   لبيان  

 لحكم   مكملة   األسباب     تلك   فأصبحت   االبتدائي       الحكم    أسباب  

  .االستئناف محكمة
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٢ رقم قرار
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 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

 :حكم جزائي ـ حجية ) ٥

  )مدنية دعوى ـ حجية ( جزائي حكم
 شيكات  بإصدار     المتعلقة    العمومية     الدعوى      في   مالحك    يتوقف   -

لة    في   البث    على   نية   سوء   عن   رصيد   بدون     أو   صحة  مسأ

 الذي    الجزائي      الحكم    فإن    الطرفين     بين   المبرم     البيع    عقد   بطالن  

 بين   المبرم     البيع    عقد   بطالن    وقرر     المدنية     المسألة       في   نظر 

 القانون     بموجب    مختصة   محكمة   عن   صادراً     يكون    الطرفين   

 الجزائية      اإلجراءات         قانون     من   ) ١٥١(   المادة      نص   إلى    اداً  استن 

 من   المتهم    به   تمسك   فيما   للبت   الجزائية      المحكمة    تصدي    ألن  

 لقضائه    ويكون     العمومية     الدعوى      لفصل   الزم     البيع    عقد   بطالن  

 من   الحجية    وهذه     المدنية     المحاكم     أمام     المقضي    األمر     حجية 

 إلى    ذهب    الذي     فيه   المطعون     الحكم    يجعل   مما   العام     النظام   

 تطبيقه   في   والخطأ     القانون      بمخالفة    مشوباً    ذلك    من   خالف  

 .نقضه يوجب الذي األمر سديداً ذكر بما عليه النعي ويضحي
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٧ رقم قرار

   )مدنية دعوى ـ جزائي حكم ( حجية
 نيب   سواء    المقضي    األمر     حجية   بالبراءة       الجزائي      للحكم   يكون   -

 هذه   له  تكون    وال    األدلة،       كفاية    عدم    على   أو    التهمة    انتفاء     على 

 .القانون عليها يعاقب ال الواقعة أن على مبنياً كان إذا القوة
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٠ رقم قرار

 . ـ حكم ـ حجية األمر المقضي به ) ٦

 )فائدة (حكم ـ )شروط ـ حجية ( حكم
لحج    تتقرر    كي  -  يتحد   أن    له  حق   ال   حكم   على   ما   لحكم   يةا

 الحق    هو   الدعوى      وموضوع     والسبب     والموضوع      الخصوم   

  دعواه في إليها سعى التي الفائدة أو الخصم طلبه الذي
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 - ٤٢٤ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــــوع
 
 يجب   الموضوع     في   اتحدتا     قد   الدعويان       كانت    إذا     ما   ولمعرفة    -

 الطلب    على   ومطابقته     األخيرة      الدعوى      في   الطلب    يتبين   أن  

 دعوى    رفعت    ثم   األولى   الدعوى في أنكر أو حق ثبت فإذا األول

 لم   نتيجة   على   الحصول     بغرض    الحق    نفس   فيها   وأثير     أخرى   

 كان   األولى      الدعوى      في   عليها   الحصول     من   المدعي     يتمكن 

 األخيرة     الدعوى      نظر   يمنع   الدعويين      موضوع    في   اتحاد     هنالك  

 منه   تولد    الذي     الفعل    فهو   لدعوى   ا   سبب  أما    فيها،   الفصل لسبق

 القانون     في   المعتبر    الفعل    هو   أخرى     وبعبارة      به   المدعى     الحق  

 الحصول    المراد      بالشيء     المطالبة     في   الحق    الكتساب     أساساً 

لدعوى     في   السبب    يكون    أن    يكفي   وال    الدعوى      في   عليه   ا

 يقال   أن    يمكن   حتى   األولى      الدعوى      في   للسبب   مشابهاً    الجديدة    

 في   واحداً      السبب    يكون    أن    يجب   بل   السبب    في   وحدة     هنالك    أن  

 فإنه    الدعوى      واقعة     على   بيانه    سلف  ما   وبإنزال       الدعويين،     

نه    جلياً   يتضح  ة     توفر    رغم    أ لخصوم     وحد  وحدة    أن    إال    ا

 .محققة غير الموضوع
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٧ رقم قرار

 ) :خطأ في االسم( ـ حكم ) ٧

  ) صحة ـ خصومة ـ سماال في خطأ ( حكم
 التشكيك    شأنه   من   ليس   وصفاتهم    الخصوم     أسماء    في   الخطأ   -

 في   المرددة       بالخصومة     واتصاله      الخصم    شخصية  حقيقة   في 

لدعوى     نه    ا  عليه   يترتب    جسيماً   خطأ   أو    نقصاً   يعتبر   ال   فإ

 .البطالن
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٧/٢٠٠٤و ٧٦ ينالطعن في ٧٩ رقم قرار
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 - ٤٢٥ -

 ــــوعـــــــــالموضـــــــــــــــ

 : ـ حكم ـ شطب ) ٨

  )آثار  ـ تعريف ـ شطب ( حكم
لدعوى      شطب - دها     يعني   ا يا     جدول     من   استبعا لقضا  وعدم    ا

 المترتبة     القانونية      اآلثار      كافة    وبقاء     بقائها    مع   فيها   الفصل  

 لها   يحدد    أن    الدعوى      تعجيل   في   يرغب    من   على   ويجب    عليها 

 ينهي   ال   كمالح    هذا    وإن     خصمه،    بها   ويعلن    جديدة     جلسة 

 .استقالل على فيه الطعن يقبل ال وبالتالي الخصومة
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٦ رقم قرار

 حكم ـ طعن ـ ) ٩

 ) طعن ـ صفة( حكم 
فع        - ر ا  ذ ور                  إ د لها  خو د و حلها  بعد  كة  لشر ا على  لطعن  ا

التصفية وتعيين المصفي فإنه يكون غير مقبول لرفعه على                 
لمصفي بصفته ممثالً           غير ذي صفة ط     لما لم يرفع على ا ا

عليه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكالً لرفعه              و للشركة،    
 . على غير ذي صفة

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣قرار رقم .ض.د

 : حكم وقتي  ـ )١٠

 ) أصل الحق( حكم وقتي
  الوقتي حماية وقتيه لحق محتمل من ظاهر مـا         يعطي الحكم  -

قدم أمام قاضي األمور الوقتية فهو ليس مطلوب منه البحث          ي
في البينات ووزنها وإنما المطلوب منـه مجـرد تحسـس           

 .احتمال وجود أصل الحق المدعي به دون المساس به
 م٢١/١/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٥٩/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢قرار قم 
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 - ٤٢٦ -

 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

  )زجوا ـ طعن ( وقتي  حكم
لمشرع     وضع  - لطعن    جواز     بعدم    تقضي   عامه    قاعدة     ا  في   ا

 لم   ما   استقالل    على   الخصومة     سير  أثناء     الصادرة       األحكام    

 األحكام     عدا    فيما   وذلك     للخصومة    المنهي    الختامي    الحكم يصدر

 الصادرة      وكذا     الدعوى      بوقف    والصادرة        والمستعجلة     الوقتية   

 األحكام   و   الجبري     للتنفيذ   قابله     وتكون     الموضوع     من   شق  في 

 .المختصة المحكمة إلى واإلحالة االختصاص بعدم الصادرة
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٥٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٢ رقم قرار

 راجع أيضاً ـ طعن ـ نقض  ) ١١

 حوالة دين سادساً ـ 

  )شروط ـ أركان ( دين حوالة
 
ل    - لدين     ةحوا ن       ) ASSIGNMENT-CESSION(   ا  هي   هاوأركا

 أن   بد   وال    والسبب     والمحل     لتراضي  ا   وهي    العقد    أركان      نفس 

 في   نافذة     الحوالة      تكون    وال    عليه   المحال     قبل   من   الرضا    يصدر  

 برضا   الحوالة      وتنعقد    الدائن      قبلها   إذا     إال    غيره    أو    المدين     حق 

 األصلي    الدائن      رضي   فإذا     ) األصلي    الدائن    (   له  والمحال      المحيل  

 هذا   وقبل    آخر    شخص  إلى    مدينه    ذمة    في   الذي     حقه   يحول    أن  

 األصلي    الدائن      وصار    الحوالة      انعقدت     فقد   اآلخر     شخصال  

 رضا   دون     ذلك    يحدث    أن    ويمكن    له  الً امح   الجديد     والدائن       محاالً  

 .المدين
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٨ رقم قرار
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 - ٤٢٧ -

 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

 ) خ(

  خبير ـ خصومة 

 أوالً ـ خبير 

  )طلب ـ تعيين ( خبير
 طالما    آخر    خبير   تعيين   طلب   بإجابة     ملزمة    المحكمة    ليست  -

 الدعوى     أوراق       وفي    ندبه    السابق     الخبير    تقرير    في   وجدت   

  .فيها للفصل عقيدتها لتكوين يكفي ما عناصرها وباقي
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في رقم ٥٩ قرار

 ثانياً ـ خُصومة  

  )آثار ـ إعالن ( خصومة
 إعالن    إن    كما   عليه   المستأنف     بإعالن     إال    الخصومة     تنعقد   ال  -

 الخصومة     في   مبدأ    أهم    يهدر    غفاله  إب   إذ    يوجوب     المستأنف   

 بطالن   هداره    إ   على   يترتب    والذي      المواجهة مبدأ وهو القضائية

 .باطل جراءإ على بنى قد بحسبانه الحكم
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٠ رقم قرار

  ) صحة ـ االسم في خطأ ( خصومة
 التشكيك    شأنه   من   ليس   وصفاتهم    الخصوم     أسماء    في   الخطأ   -

 في   المرددة       بالخصومة     واتصاله      الخصم    شخصية  حقيقة   في 

لدعوى     نه    ا  عليه   يترتب    جسيماً   خطأ   أو    نقصاً   يعتبر   ال   فإ

 .البطالن
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٧/٢٠٠٤و ٧٦ ينالطعن في ٧٩ رقم قرار
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 - ٤٢٨ -

 ــــوعـــالموضـــــــــــــــــــــ

 ) د( 

 دفاع ـ دين  

   ـ دفاع ـ دفع ـ دفوع  أوالً

  ) موضوع ـ قبول عدم (دفع
 عليـه  يترتب وال النزاع موضوع القبول بعدم الدفع يحسم ال -

 حق مدى القاضي يفحص بل الموضوع في فاصل حكم صدور

 قيـام  إلى توصل فإذا الدفع هذا إبداء في القبول بعدم المتمسك

 يقبلـه  فأنـه  الدفع هذا تأسيس وسالمة دفعبال المتمسك حق

 .  الموضوع نظر عن ويمتنع
 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٩٠/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١١ رقم قرار

  )أنواع ـ القبول بعدم (دفع
 أحياناً     شكلي  دفع    هو   إذ    خاصة   طبيعة   ذو    القبول     بعدم    الدفع    -

 يستند   التي    الواقعة      بحسب   وذلك     أخرى     أحياناً     موضوعي    ودفع   

 .فيه يبدى الذي والوقت اإليه
 الدفوع     من   هو   أوانها      قبل   الدعوى      لرفع    القبول     بعدم    الدفع    -

 عليها   تكون    حالة    أية    في   إبداؤها       يمكن   التي    الموضوعية   

 اإلجراءات        قانون     من   ) ١١٦(   المادة      لنص   وفقاً    الدعوى    

 .والتجارية المدنية
 م٢/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٠ رقم قرار
 نظام ـ األجنبي المال رأس استثمار قانون ـ حرفة ارسةمم ( دفع

 )عام
 حرفة    أية    ممارسة    من   العمانيين     غير   منع   المتضمن    النص   -

 األجنبي     المال     راس     قانون     ينظمه   مما   صناعية   أو    تجارية   

 من   المحكمة    بواسطة    أثارته      يمكن   أي    العام     بالنظام     يتعلق 

 أمام لوو حتى الدعوى مراحل من مرحلة أية في نفسها تلقاء
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 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

 
لعليا    المحكمة    -  أول    محكمتي   من   أي    على   يتعين   كان    فإنه    ا

 في   الطاعن     فشل   مع   حتى   نفسها   تلقاء    من   إثارته      درجة     وثاني   

 ليس   أنه    من   الرغم     على   أمامها     المتجر    ذلك    في   صفته  أثبات   

 أن   إذ    له  االستجابة     مطلوباً ليس بل الدفع هذا ثارةإ منه مطلوباً

 بعدم   الدفع     للغير   وليس    والمشترى      البائع     طرفيه    يحكم   العقد  

 على   يعترضوا    أن    منهم   البائع     لدائني     يحق   وإنما     البيع    صحة

 نص   إلى    "   استناداً     المشترى     يد   في   وهو    للبائع    الثمن    دفع  

 . التجارة قانون من )٥٥( المادة
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٦ رقم قرار

 

   )إبطال ـ قصور  ـ حكم  ( جوهري دفع
 أهم    عن   المحكمة    تخلي   إلى    للحكم   المبطل    القصور     ينصرف   -

 إنزال     ثم   منه   المراد      وفهم    الخصم    دفاع     تمحيص   وهو    واجباتها    

 أو   الشفوية     بالمرافعة      الدفاع      هذا    جاء    سواء    عليه   القانون      حكم 

 وال   دفاع     من   تضمنه   ما   على   الخصم    دلل    بمستند   أو    المكتوبة   

 تتفهم   أن    يجب   وإنما     الخصم    لدفاع     المحكمة    تتصدى    أن    فييك 

 لتوافر     ويجب    الدفاع      واقع     مع   متمشياً   ردها     يكون    حتى   مرماه   

 الرد    المحكمة    أغفلت    الذي     الدفاع      يكون    أن    المبطل    القصور   

 مرماه    حقيقة   على   للوقوف     تمحصه   أن    دون     عليه   أوردت       عليه 

 الدفاع     نيك   لم   فإن    الدعوى      في   الرأي      وجه    به   يتغير   قد   مما 

 فهمه   في   أخطأت     إذا     أو    عليه   الرد     المحكمة    إغفال     فإن    جوهرياً   

 .حكمها بطالن إلى يؤدي ال عليه الرد وفي
 م١٠/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٦ رقم قرار
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 - ٤٣٠ -

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

  ـ َدْين  ثانياً

 دين ـ تجديد  

  )شروط ( دين حوالة ـ )شروط ـ تجديد ( دين
 بآخر    القديم     الدين     استبدال     من   بد   ال   تجدد    قد   نالدي     يعتبر   كي  -

 عن   يختلف   جديد    دين    وينشأ    القديم     الدين     به   فينقضي   جديد  

 في   أو    محله    في   القديم     الدين     تغيير   يتم   بأن    وذلك     القديم     الدين   

 والدائن       المدين     نبي   باتفاق     فيه   الدائن      شخص  تغير   أو    مصدره   

 لصالح    كان    الذي     القديم     الدين     ينقضيف   الجديد     والدائن       القديم   

 أو   الجديد     الدائن      لصالح    الجديد     الدين     محله    ويحل    القديم     الدائن    

 هو   يكون    أن    على   أجنبي    مع   الدائن      باتفاق     المدين     شخص  تغير 

 المدين     ذمة    تبرأ    أن    على   األصلي    المدين     عن   بدالً    المدين   

  .األصلي
 أو   لدين  ا   كقيمة   فيه   جوهرية     غير   أمور     على   التغير    ورد     إذا    -

 العقد    شكل  أو    له  الضامنة     التأمينات      أو    سداده     طريقة    أو    أجله   

 تفترض   ال   التجديد     ونية    التجديد     نية   توافر     على   ذلك    يدل    فال 

 العكس    على   الدليل     يقوم    حتى   تجديد    هنالك    يكون    إال    األصل    ألن  

 شك  هنالك    كان    فإذا     العقد    في   صراحة    التجديد     نية   على   بالنص  

  . تجديداً هنالك تعتبر وال التمديد ضد تفسر الشك في
 م٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٩٣/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٢٧ رقم قرار

  ) إبراء ـ كفيل ( دين
 من   شهر  فترة    بعد   المكفول     دين    من   بقى   مما   الكفيل    ذمة    تبرأ   -

 إلى    يبادر     أن    دون     الكفيل    من   إليه    الموجه     لإلنذار      الدائن   استالم

 من   ) ٢٤٦(   للمادة     قاًوف    المدين     بحق   الالزمة      اإلجراءات         اتخاذ   

  . التجارة قانون
 م١٠/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٥٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٤ رقم قرار
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 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

  )شروط ـ أركان  ـ حوالة ( دين
ل    - لدين     ةحوا ن       ) ASSIGNMENT-CESSION(   ا  هي   هاوأركا

 أن   بد   وال    والسبب     والمحل     التراضي     وهي    العقد    أركان      نفس 

 في   نافذة     الحوالة      تكون    وال    عليه   المحال     قبل   من   الرضا    ر يصد 

 برضا   الحوالة      وتنعقد    الدائن      قبلها   إذا     إال    غيره    أو    المدين     حق 

 األصلي    الدائن      رضي   فإذا     ) األصلي    الدائن    (   له  والمحال      المحيل  

 هذا   وقبل    آخر    شخص  إلى    مدينه    ذمة    في   الذي     حقه   يحول    أن  

 األصلي    الدائن      وصار    الحوالة      انعقدت     فقد   اآلخر     الشخص  

 رضا   دون     ذلك    يحدث    أن    ويمكن    له  الً امح   الجديد     والدائن       محاالً  

 .المدين
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٨ رقم قرار

 )س(

 سجل عقاري

  )آثار ـ تسجيل  ـ رهن (عقاري سجل
 على   طرفيه    تراضي    بمجرد    عقدني   رضائي    عقد   الرهن     عقد  -

 الرهن     حق   إنشاء     فيما   اد انعق    بمجرد    آثار     وتترتب     إبرامه    

 رقم    السلطاني     المرسوم     ألحكام     وفقاً    بالتسجيل    إال    يتم   ال   بالفعل  

 . العقاري السجل نظام بإصدار م٢/٩٨
 له  أثر    ال   النزاع      موضوع    القطعة    على   للرهن    ئالخاط     التسجيل   -

 إجراء     في   الحق    ضده   المطعون     يعطى   وال    المستشكلين    على 

 يصحح   ال   التسجيل    ن أل   القطعة    هذه    من   حصصهم   على   التنفيذ  

 .باطالً
 م٣٠/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٢/٢٠٠٤ و ٣١ ينالطعن في ٥١ رقم قرار
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 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

   )ش(

 شخص ـ شرط ـ  شركة 

 شخصأوالً ـ  

  )فردية مؤسسة (اعتبارية شخصية
لمؤسسة   - ية      ا لفرد  داع   مستقلة   وذمة     شخصية  لها   ليست   ا

 .مالكها وذمة شخصية
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٧/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٧ رقم رقرا

  )شركة (معنوية شخصية
 الشخصية    خلق   على   القادر      وحده     هو   الصحيح    الشركة     عقد    -

لمعنوية    ما    للشركة،     ا لشركة     عقد   أ لباطل     ا  عنه   ينشأ   فال   ا

لبطالن     ألن    معنوي    شخص لعقد    يلحق   الذي     ا  إلى    يؤدي     با

 المترتبة     اآلثار      ومحو    يكن   لم   كأن    واعتباره       برمته    انهياره    

  .رجعي بأثر عليه
م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار

 شرط ثانياً ـ 

  )أحكام (واقف شرط
 االلتزام      وجود     تحققه   على   يتوقف    الذي     هو   الواقف      الشرط    -

 انتفى    فقد   الشرط     تخلف   وإن     االلتزام       وجد    تحقق   إذا     بحيث 

 .لتزاماال
 م١/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٢/٢٠٠٤ قمر الطعن في ٨٢ رقم قرار
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 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

  ـ شركة   ثالثاً

 شركة ـ تمثيل ) ١
  )تمثيل ـ ظاهرة وكالة( شركة

 يسهل   أنه    كما   موظف    ألي    جائـز    الشركة     أوراق       استعمال   -

 الظاهرة     الوكالة      على   تدل    أو    تعبر   وال    مماثلة    أوراق       طباعة  

 والحكم     صاحبها   أو    الشركة     مدير    يعتوق    تحمل   ال   أنها    طالما  

 .  للنقض موجباً ذلك بخالف
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٤ رقم قرار
 ) حل ـ تصفية ـ تمثيل( شركة 

يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء                      -
 و  ١٥( سلطات مديريها أو مجلس إدارتها عمالً بالمادتين                  

 بإصدار قانون      ٧٤/ ٤السلطاني رقم       من المرسوم     ) ١٦
تمثيل                      عنهم صفة  فتزول  يالته  تعد و ية  ر لتجا ا كات  لشر ا
الشركة ويصبح المصفي الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب                 
الصفة الوحيد في تمثيل الشركة وإدارة أعمالها واتخاذ                         
ديونها                             يفاء  وإ تها  ا موجود لتصفية  لالزمة  ا اإلجراءات 

ثيلها أمام المحاكم مدعية أو           وإنجاز األعمال العالقة وتم              
ج               إ ي  أ ذ  تخا ا و عليها  عى  على         ـمد فظة  للمحا ت  ا ء ا ر

 .نمن ذات القانو)  ٢٢ (مصالحها وذلك عمالً بالمادة
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣ض قرار رقم . د 

 ) حل ـ تصفية ـ طعن ـ صفة( شركة 
فع        - ر ا  ذ د                إ لها  خو د و حلها  بعد  كة  لشر ا على  لطعن  ور  ا

التصفية وتعيين المصفي فإنه يكون غير مقبول لرفعه على                 
لمصفي بصفته ممثالً                لما لم يرفع على ا غير ذي صفة طا

عليه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكالً لرفعه              و للشركة،    
 . على غير ذي صفة

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣ض قرار رقم . د 
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 ــــوعـــــــــــالموضـــــــــــــ

 :شركة فعلية ) ٢

   )آثار ـ إثبات (فعلية شركة
 دام    ما   اإلثبات      طرق    بكافة    الواقع      شركة   قيام    إثبات     يجوز   -

.باألوراق الثابت أصله وله سائغاً كان لها المحكمة استخالص
 بداً   القضاء     يجد   لم   القانونية      للمراكز     واالستقرار    للعدالة تحقيقاً -

 أن   بدون     المستقبل    على   الفعلية    شركات  ال    في   البطالن     قصر   من 

لماضي    على   ينسحب   الشخص    بوجود     اعترف     أنه    بمعنى   ا

 وجوداً     ال   واقعياً     فعلياً   وجوداً      الباطل     العقد    عن   الناشئ    المعنوي   

 انحالل    بمثابة    البطالن     يكون    األساس     هذا    وعلى    قانونياً     شرعياً 

 الحكم    صدور    تاريخ     من   إال    آثاراً      ينتج   وال    للشركة    مسبق 

 .ةفعلي كشركة الشركة وتصفى ،فقط للمستقبل النسبةوب
م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار

 ) ص(

 صورية 

   ) تقدير ـ أدلة ( صورية
 تأخذ    التي    األدلة      تقدير    في   المطلقة    السلطة    الموضوع     لمحكمة  -

 ما   ذلك    في   عليها   رقابة     وال    نفيها   أو    الصورية      ثبوت    في   بها 

 السلطة    ذات     كذلك    ولها    قانوناً     مقبوالً    به   أخذت     الذي     الدليل     دام   

 الواقع      واستخالص     الدعوى      في   المقدمة     المستندات      تقدير    في 

 إليه    يطمئن   بما   منها   واألخذ      الشهود     أقوال      تقدير    وفي    منها 

نها     لما    وجدا نها    طا  به   شهدوا    ما   مضمون    عن   تخرج    لم   أ

 لها   غةسائ   أسباب    على   كله    ذلك    في   قضاءها     أقامت     أنها    وطالما   

 .لحمله ويكفي باألوراق الثابت أصلها
 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار
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  ) تقدير ـ أدلة ( صورية

 رقابة     وال    الصورية      أدلة     تقدير ب   الموضوع     محكمة   تستقل  -
 لى إ   تؤدي     الوقائع      دامت     ما   العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها 

 رأت    قد   الموضوع     محكمة   كانت    فإذا     إليها    انتهت    التي    النتيجة  
وراق       في  لدعوى      أ  لنفى   يكفى   ما   ومالبستها     وظروفها      ا

 إلثبات    شهود   لسماع    ذلك    بعد   حاجه    في   ليست   فإنها    الصورية    
 .الصورية هذه نفى أو
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٣ رقم قرار

 ) ض(

 ضررـ ضريبة ـ ضمان  

 أوالً ـ ضرر  
   )تأمين ـ تعويض ـ وصف (ضرر

 وتصدع    ةان سلخر ا   وتساقط     ألعمدة   ا   اختالل     سطحياً  ضرراً    ليس  -
 . واألسفل األعلى الطابقين في وتشققات المنزل جوانب في

لتأمين     عقد   في   طرفا    يعتبر   ال   المنزل     صاحب  -  يعتبر   وإنما     ا
 التأمين     عقد   فإن    لذا    التأمين     عقد   من   ناشئ   حق   صاحب   مجرد  
نشى   لذي     وهو    لمصلحته   أساساً   أ لتعويض     من   يستفيد   ا  ا

 المؤمن     على   الرجوع      حق   المضرور      تخويل    تقتضي   والعدالة     
 .تعويض من يستحقه بما مباشرة

 م٢/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤١ رقم قرار
  )  تعويض  ـ مباشر (  ضرر

 المباشر    الضرر     هو   عنه   بالتعويض     المقاول      يلتزم    الذي     الضرر    -
 ويعتبر    التزاماته،        تنفيذ   في   للتأخير    طبيعية   نتيجة   يكون    الذي   

 يتوقاه    أن    المالك     استطاعة    في   يكن   لم   إذا     طبيعية   نتيجة   الضرر   
 سبيل  في   جهد   كل   يبذل    أن    األخير     على   ألن    معقول    جهد   ببذل  
 السببية    عالقة    تـنقطع   ال   حتى   جانبه    من   الضرر     تفاقم    عدم  
 .المقاول وخطأ قبله نم التراخي بعد ينشأ الذي الضرر بين
 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٩ رقم قرار
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 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

  ) فائدة ـ تعويض (ضرر
 المطالبة     للدائن     تجيز   التجارة      قانون     من   )   ٨١(   المادة      إن   -

 أو   القرض     في   عليه   المتفق    العائد     إلى    يضاف    تكميلي   بتعويض  

 العائد     هذا    يجاوز     ضرر   الدائن      أصاب    قد   كان    إذا     التجاري      الدين   

 على   المستحقة    بالفائدة      الحكم    يجوز    ال   بأنه    القول     يكون    عليه 

 .سديد غير قوالً المتأخرة الفائدة
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٧ رقم قرار

   )تعويض ـ إثبات  (ضرر
 وثبوته     المسؤولية      عليه   تقوم    الذي     األول      الركن     هو   الضرر     أن   -

لحكم     لقيامها    الزم     شرط  لتعويض     وا  ال  وهو    لذلك    نتيجة   با
 العقدي    بالتزامه      يقم   لم   المدين     أن    لمجرد    وجوده      يفترض  

 في   حتماً   سيقع  أنه    أو    وقع    قد   أي    محققاً   يكون    أن    فيه   ويشترط   

 يكفي   ال   المستقبل    في   الضرر     وقوع     احتمال     ومجرد     المستقبل  

 .بالتعويض للحكم
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٨/٢٠٠٤و٦٥ ينالطعن في ٨٤ قرار

 راجع أيضاً ـ تعويض ـ محكمة موضوع 

 ثانياً ـ ضريبة  

 ) قانون  ـ  تصنيف(ضريبة
القانون الضريبي ورغم أنه قـد ينـدرج فـي التصـنيف             -

القانوني كفرع من فروع القانون العام إال أن لـه طبيعـة            
مستقلة تنبع من خصوصيته التي تسـعى للتوفيـق بـين           

 الممولين ومصـالحهم  امة وبين حماية حقوق     المصلحة الع 
لذا فهو ينفرد ببعض الخصائص التي يستقل بها فهو يهتم          

 المشاريع والخطط  أكثر من     النية وباآلثار  بالوقائع أكثر من  
والنتائج أكثر من األسباب ولذلك يمكن أن نجد أحواالً كثيرة 
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ير مشروع أو ال تتـوافر فيـه كافـة          يباشر فيها نشاط غ    -
الشروط القانونية ومع ذلك فإن القانون الضـريبي يـراه          

)  من ٨(مبرراً لفرض الضريبة وهذا ما نصت عليه المادة         
طبقاً لهذا   " قانون ضريبة الدخل على الشركات إذ جاء بها       

القانون تفرض الضريبة عن كل سنة ضريبية على الـدخل          
 قد تحقق أو نشأ في عمـان أو         الضريبي ألي شركة يكون   

 " فيها الذي افترض األمين العام أنه تحقق أو نشأ 
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة م ـ ٤٤/٢٠٠٤و ٤٢ين في الطعن ١قرار رقم .ض.د

 
 ) . وعاء ( ضريبة 

تحديد وعاء الضريبة على أرباح شركات األموال يتم علـى       -
 أساس نتيجة العمليات على اختالف أنواعها التي تقوم بها        

هذه الشركات وذلك بعد خصم النفقات والتكـاليف واجبـة          
الخصم من اإليرادات اإلجمالية بغرض الوصول إلى األرباح        
الصافية التي تخضع للضريبة ويستوي في تلك العمليات أن         
تكون ناتجة عن االستغالل العادي الذي يدخل فـي نطـاق           
 النشاط األصلي للشركة الذي تأسست من أجله أو كان ناتجاً      

عن العمليات التي ال تدخل في صميم نشاط الشركة األصلي          
وإنما تكون لها صلة بنشاطها ولو بشكل غير مباشر بسبب          
توظيف جزء من أموالها أو أصولها في مجاالت تدر عليها          
إيراداً مثل االستثمارات في أسـهم وغيرهـا وال شـك أن            

تتسعان " أي دخل من أي مصدر آخر     "و  " أي نشاط "عبارتي  
  .تشمال نشاط بيع األسهمل

 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة م ـ ٤٤/٢٠٠٤و ٤٢ين في الطعن ١قرار رقم .ض.د
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 - ٤٣٨ -

 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

 ) . وعاء( ضريبة 
تحديد وعاء الضريبية على أرباح شركات األموال يتم على          -

ختالف أنواعها والتي تقوم بها     اأساس نتيجة العمليات على     
وذلك بعد خصم النفقات والتكـاليف واجبـة        هذه الشركات   

الخصم من اإليرادات اإلجمالية بغرض الوصول إلى األرباح        
الصافية التي تخضع للضريبة ويستوي في تلك العمليات أن         

الل العادي الذي يدخل فـي نطـاق        غتكون ناتجة عن االست   
صلي للشركة وفق ما يظهر في عقد تأسيسها أو         األالنشاط  

العمليات التي ال تدخل فـي صـميم عمـل          كان ناتجاً عن    
الشركة األصلي وإنما تكون لها صلة بنشاطها ولو بشـكل          

صولها في  أغير مباشر بسبب توظيف جزء من أموالها أو         
ـ مجاالت تدر عليها إيراداً مثل االستثمارات في األس        هم ــ

أي دخل مـن أي     (( و   ))أي نشاط (( ي عبارت وإن ،  وغيرها
 .مال نشاط بيع األسهم تتسعان لتش))مصدر آخر

 م٢٢/١٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٣٧/٢٠٠٤ و م٣٥/٢٠٠٣ ينفي الطعن ٢قرار رقم . ض.د

 

 ). أرباح( ضــريبة
 الضرائب على األرباح الناتجة عن بيع أي أصل من          تسري -

األصول الرأسمالية للشركة ويقصد باألصـول الرأسـمالية        
ـ           ة كافة العناصر التي تظهر في الجانـب اإليجـابي لميزاني

سواء أكانت هذه األصول ثابتة أم غيـر        ) األصول(الشركة  
ثابتة مادية أم معنوية ومعلوم أنه ال يخضـع للضـريبة إال           
األرباح التي تحققت بالفعل نتيجة لبيع أي أصل من األصول          

  .الرأسمالية
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة م ـ ٤٤/٢٠٠٤و ٤٢ين في الطعن ١قرار رقم . ض.د
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 - ٤٣٩ -

 ــــوعــــــــالموضــــــــــــــــ

 ) . شركة مستلمة ـ شركة موزعة( ضريبة 
 يخاطب الشركة المستلمة وليس الشركة      )٥( نص المادة  إن -

وال يعفى الشركة المستلمة من الضـريبة إال إذا         ،الموزعة
 وهذا يصح حتـى ولـو       ،  قامت الشركة الموزعة بسدادها   

كانت الشركة الموزعة معفاة من الضريبة ألن هذا اإلعفاء         
 ينصرف إلى ما تقرر الشركة ترحيله مـن أرباحهـا أو            ال

 عينيـه تلحـق     ةتوزيعه إلى الغير إذ أن اإلعفاء ليس مزي       
الدخل وتتبعه في أي يد يكون بل هو مقرر للشركة المعفاة           

ـ             ةككيان قانوني أراد المشرع أن يسبغ عليـه هـذه المزي
 .العتبارات يقررها الشارع

 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة م ـ ٤٤/٢٠٠٤و ٤٢ين في الطعن ١قرار رقم .ض.د

 )  إقليمية( ضريبة 
الضريبة على أرباح شركات األموال ضريبة إقليمية فهـي          -

تستحق على أرباح كل شركة مشتغلة فـي إقلـيم الدولـة            
المعنية مهما كانت جنسيتها وال يتعداه إلـى إقلـيم دولـة            
أخرى وعلة ذلك أن الضريبة عبء مالي يفرض جبراً على          

شركات بما للدولة من سيادة وسلطة وتسـتخدم        األفراد وال 
حصيلتها للنفقات العامة ومن ثم تحقيـق أهـداف الدولـة           

 .والمصلحة العامة في حدود إقليمها
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة م ـ ٤٤/٢٠٠٤و ٤٢ين في الطعن ١قرار رقم .ض.د

 ) . امتداد( ضريبة 
يحق للدولة أن تفرض الضريبة على الدخل الـذي تحققـه            -

من نشاط لها خارج إقليم الدولة شريطة أن يكون         شركة ما   
هذا الدخل قد تحقق من نشاط يعتبر امتداداً لنشاط الشـركة         
القائمة في إقليم الدولة وهذا ال يخرج عن مبـدأ إقليميـة            
 الضريبة بحسبان أن الدخل الناشئ خارج إقليم الدولة ناتج
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 - ٤٤٠ -

 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ
ط الشركة وتطبيقاً لمبدأ التبعية االقتصادية      عن امتداد لنشا   -

سالف البيان فأن فرض الضريبة على الدخل الناشـئ فـي           
الخارج والمتحقق داخل إقليم الدولة يظل في إطـار مبـدأ           
إقليمية الضريبة أما إذا كان مصدر الدخل الوارد للشـركة          
الوطنية من الخارج نشاطاً مستقالً عن نشاط تلك الشـركة          

 ناتج عن منشأة مستقلة وال يعتبر امتداداً لنشاط         بمعنى أنه 
الشركة فإن الضريبة ال تسـري عليـه النتفـاء التبعيـة            

 . االقتصادية
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٤٤/٢٠٠٤و ٤٢ين في الطعن ١قرار رقم .ض.د

 ) .إعفاء( ضريبة
مناط إعفاء الشركة المستلمة للتوزيعات من الضريبة على         -

الشـركة الموزعـة قـد سـددت        تلك التوزيعات أن تكون     
الضريبة المقررة عليها ممـا يعنـي أن المسـتهدف مـن            

المساهمة الضريبة هي الشركة الموزعة وليست الشركات       
 والمستلمة لتلك التوزيعات فإن قامت الشركة الموزعة        فيها

بسداد الضريبة المقررة عن تلك التوزيعات بحسبانها مـن         
بة ال تسري على تلك     األرباح الخاضعة للضريبة فإن الضري    

 تملك أسهماً أو    المستلمة والتي التوزيعات في يد الشركات     
 وذلك منعاً لالزدواج الضريبي     ةحصصاً في الشركة الموزع   

الذي تأباه كل التشريعات الضريبة وبنفس القدر إذا كانـت          
الشركة الموزعة معفاة من الضريبة فإنه وباللزوم العقلـي         

آنفـة  ) ٥ (لكلمات نص المادة  والمنطقي والمدلول اللغوي    
البيان تكون الضريبة غير مقررة على الشـركة الموزعـة          
وتبعاً لذلك تكون غير واجبـة السـداد مـن الشركــات            
المستلمة والتي تساهم في رأسمال الشـركة الموزعـة أو          

 .حصصاًتملك فيها 
  م٢٢/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٣٧/٢٠٠٤ و م٣٥/٢٠٠٣ ينفي الطعن ٢قرار رقم .ض.د
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 - ٤٤١ -

 ــــوعــلموضــــــــــــــــــــــا

 ). التزام ـ شروط( ضريبة
يكون مالك األسهم أو الحصص ملزماً بسداد الضـريبة         كي   -

عن األرباح الموزعة أن تكون هناك ضريبة مقررة علـى          
الشركة الموزعة لألرباح وأن ال تقوم تلك الشركة بسـداد          

 أنهـا   الضريبة أما إذا كانت الشركة معفاة من الضريبة أو        
رحلت الخسائر أو أن دخلها الخاضع للضريبة أقل من الحد          
األدنى الخاضع للضريبة فال محل لسداد الضرائب ضـرورة         
أنه لم تكن هنالك ضريبة مقررة وتهربت الشركة الموزعة         
عن سدادها وال يمكن إخضاع توزيعات األرباح للضـريبة         

 .االسمفي أيدي حملة 
 م٢٢/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٣٧/٢٠٠٤ و م٣٥/٢٠٠٣ ينفي الطعن ٢قرار رقم .ض.د

 

 ). تحقق ـ شروط( ضريبة
 مقررة أصالً على الشركة الموزعة      غير الضريبة   إذا كانت  -

 للضـريبة   ةلألرباح فإن توزيعات األرباح ال تكون خاضـع       
تحت يد الشركات المساهمة في الشركة الموزعة أو التـي          

 .حصصاًتملك فيها 
 م٢٢/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٣٧/٢٠٠٤ و م٣٥/٢٠٠٣ ينفي الطعن ٢قرار رقم .ض.د

 
 )خضوع ( ضريبة

هو                 يخضع  - ء  الستثنا ا و يبة  للضر ألصل  ا بحسب  دخل  أي   
لربح                          ا ا  هذ فإن  ما  ربحاً  ية شركة  أ حققت  ا  ذ فإ ء  إلعفا ا
 .يخضع للضريبة ما لم يقرر القانون إعفاءها من الضريبة

 م ٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣قرار رقم .ض.د
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 - ٤٤٢ -

 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ
 ) محل( ضريبة

 رأس    على  الضريبة على إيراد رأس المال وليس                 تسري   -
رؤوس                        عن  جم  لنا ا خل  لد ا على  تفرض  ذ  إ نفسه  ل  لما ا
هذه                    عبء  حيث يتحمل  ملكيتها  على  وليس  هذه  األموال 
الضريبة المستفيد من هذا اإليراد نفسه فإن الربح الناتج                        

هم يكون خاضعاً للضريبة باعتبار أن الضريبة              من بيع األس    
لتي تتولد عن                             ا دات  إليرا ا أو  األرباح  فة  كا على  تسري 
النشاط العادي للشركة أياً كانت طبيعة هذا النشاط ما دام                        
أن هذا النشاط غير معفي من أداء الضريبة بنص صريح                     

  .في القانون
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣قرار رقم .ض.د

 ) مهنة ـ تحديد ( ضريبة
امتهان أحد األشخاص مهنة واتخاذها حرفة معتادة له هو                       -

ها                      ير بتقد تستقل  لتي  ا و ئع  قا لو با لمتصلة  ا ئل  لمسا ا من 
 وقائع النزاع بأدلة           وإن استخالصها من   ،محكمة الموضوع

سائغة أن الشركة الطاعنة قد اعتادت شراء وبيع األسهم                      
 قد   ال يفيد أنها     من فروق األسعار        بنية المضاربة لإلفادة         

 .جاوزت سلطتها الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣قرار رقم .ض.د

 ) محل ـ بيع أسهم( ضريبة 
تعتبر                          - األسهم  تجة عن بيع  لنا ا األرباح  أن  لقول  لدفع با ا

 القول يخالف      أرباحاً رأسمالية وغير خاضعة للضريبة هذا              
المادة الثامنة من القانون الضريبي التي فرضت الضريبة                       
على األرباح والمكاسب من أي نشاط وهو ما تم في صورة                     
على                       للضرائب ضريبة  لعامة  ا نة  األما تفرض  لحال ولم  ا
األسهم وإنما على الدخل الناتج عن هذا األصل والمتمثل                      

 .في الربح من المتاجرة في األسهم 
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسةم ٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣ رقم قرار.ض.د
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 - ٤٤٣ -

 ـــــــــوعـالموضـــــــــــــــــ

 ثالثاً ـ ضمان 

   )معماري مهندس ـ مقاول (ضمان
 قانوني     مصدر    هنالك    يكون    أن    البد    ما   بشيء    طرف    أي    إللزام     -

م       لذلك   اللتزا لمدين   و   ، ا لضمان     ا ولة      عقد   في   با لمقا  هما   ا

 به   قام    الذي     العمل    حدود     في   كل   قاول  والم     المعماري      المهندس   

 .للعقد وفقاً
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٧١/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٦ رقم قرار

 ) ط( 

 طبيب ـ طعن ـ طلبات  

 أوالً ـ طبيب 

  ) قرينة ـ إثبات ـ مسؤولية ( طبيب
لقواعد      تطبيق   إن   - لعامة     ا لتقصيرية     المسؤولية      في   ا  على   ا

 بعض   في   يتسنى   ال   قد   نهمم   الجراحين      وخاصة    األطباء      أخطاء   

 بذل   أي    عناية    ببذل    التزام      هو   الطبيب    التزام      أن    إذ    الحاالت    

 األصول    مراعاة      مع   المريض     لعالج    الصادق      الطبي    الجهد  

 شفاء  وهي    غاية    بتحقيق   التزاما      وليس    الطب    لمهنة   الفنية  

 سلطة  حجب   األحوال       من   حال    بأي    يعني   ال   هذا إن إال المريض،

لمحكمة   لطبيب    خطأ   تستخلص   أن    في   ا  عناصر   جميع   من   ا

 تكفي   الطبيب    خطأ   على   واحده      قرينة    وجود     فإن    ولذلك     الدعوى    

 هذا   نفى   واجب     حينئذ   عليه   ليكون    إليه    اإلثبات      عبء    لنقل 

 .الخطأ
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٥/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٤٥ قرار
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 - ٤٤٤ -

 ــــوعــالموضــــــــــــــــــــــ

لعصب    جرح   -  وضع   سببب   مكشوف    عصب   على   ضغط  أو    ا

 الغضروف     من   الضغط    بسبب   أو    الوسطى    األذن      في   الشاشات   

 خطأ   على   قرينة    يكفي   العصب،     تحتها   من   يمر   والتي     يالترقيع   

 عبء   إليه    ينقل   مما م،    ١٩٩٩  عام    العملية    أجرى     الذي     الطبيب  

 جميع   وان     خاصة   يحدث    لم   االفتراضات       تلك   من   أي    أن    نفي 

الفتراضات       هذه   لعملية    ترتبط    ا ثناء    ثها حدو    يمكن   أي    با  أ

 .إجرائها
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٥/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٤٥ قرار

 ثانياً ـ طعن 

  )آثار ـ توقيع ـ محام ( طعن
 مقروء    غير   بتوقيع        محام    من   النقض    في   الطعن    صحيفة  توقيع    -

 بطالن   عنه   ينتج   الصحيفة    على   بالتوقيع     قام      من   اسم   بيان وعدم

 من   المحكمة    به   تقضى   العام     النظام     من   البطالن    هذا وإن ، الطعن

 الطعن    صحيفة  توقيع    عند   للمحامي      بد   فال   وعليه    ،   نفسها   تلقاء  

 ال  حتى     مقروء     بخط   يوقعها    وأن     واضح    بخط     اسمه   كتابه    من 
 .الطعن صحيفة بطالن إلى  ذلك  مخالفة يؤدي
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٤ رقم قرار
  )شروط ـ ميعاد (طعن

 لصدور    التالي     اليوم     من   يوماً    أربعون      هو   بالنقض    لطعن ا   ميعاد   -

 التالي     اليوم     من   الميعاد     هذا    يسري    أن    هو   واالستثناء      الحكم  

 الثالثة     الشروط      أحد    توفر    إذا     بالحكم    عليه   المحكوم     إلعالن   

 المدنية     اإلجراءات         قانون     من   )   ٢٠٤  ( المادة      في   الموضحة  

 عن   خلفت   قد   عليه   المحكوم     يكون    أن    إما    وهي    والتجارية     

 يقدم   ولم    الدعوى      لنظر   المحددة      الجلسات     جميع   في   الحضور   

  عن تخلف قد عليه المحكوم يكون أن أو بدفاعه مذكرة
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 لتعجيل   التالية     الجلسات     جميع   في   مذكرة     تقديم    وعن    الحضور    -

 أن   أو    األسباب     من   سبب  ألي    فيها   السير    وقف    بعد   الدعوى    

 انقطاع    أسباب    من   سبب  الدعوى      سير  أثناء     حدث    قد   يكون  

 الخصم    مقام    يقوم    من   اختصام     دون     الحكم    وصدر    الخصومة   

 .صفته زالت أو للخصومة أهليته فقد أو توفى الذي
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٩١/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٢٠ رقم قرار

  )ميعاد (طعن
 عليه   م للمحكو   الحكم    إعالن     لتاريخ     التالي     اليوم     من الميعاد يبدأ -

 المحددة     الجلسات     جميع   في   الحضور     عن   تخلف   قد   يكون    الذي   

 .بدفاعه مذكرة يقدم ولم الدعوى لنظر
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٨ رقم قرار

  )جواز ـ وقتي حكم ـ للخصومة منه غير حكم ( طعن
لمشرع     وضع  - لطعن    جواز     بعدم    تقضي   عامه    قاعدة     ا  في   ا

 لم   ما   استقالل    على   الخصومة     سير  ثناء  أ   الصادرة       األحكام    

 األحكام     عدا    فيما   وذلك     للخصومة    المنهي    الختامي    الحكم يصدر

 الصادرة      وكذا     الدعوى      بوقف    والصادرة        والمستعجلة     الوقتية   

 واألحكام      الجبري     للتنفيذ   قابله     وتكون     الموضوع     من   شق  في 

 .المختصة المحكمة إلى واإلحالة االختصاص بعدم الصادرة
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٥٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٢ مرق قرار

  )شروط  ـ ترك حكم ( طعن
 الخصومة     ترك    طلب   في   قرار     أو    حكم   أي    أن    صحيحاً  ليس  -

نه    بحجة   للخصومة    منهياً   يعتبر  ر   لو   أ لحكم    صد  صحيحاً  ا

 كما   العبرة     إن    إذ    الخصومة     به   النتهت    ينبغي   كما   الترك     بإثبات   

 يكون   أن    ينبغي   بما   وليس    نكائ    هو   لما   بالحكم    هي   القول     سلف

 للخصومة    منهياً   لكان    الترك     طلب   بقبول    صادراً     الحكم    كان    فلو 

  أما استقالل على فيه الطعن لجاز و موضوعها في حكم بغير
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 الخصومة     أن    ذلك    مقتضى   فإن    الترك     طلب   برفض    صدر   وأنه    -

  .الترك حكم في طعنال جواز بعدم الحكم ويكون بعد تنته لم
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٣ رقم قرار

  )عرضة على أمر (طعن 
 (المادة      عليه   نصت   حسبما   يرفع    عريضة    على   األمر     من   التظلم   -

 المحكمة    إلى  "   والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ) ١٩٣

 وأ   األمر     بتأييد    ويحكم    . . . الدعوى      لرفع    المعتادة      جراءات     باإل  
 للقواعد     طبقاً   للطعن   قابالً    الحكم    ويكون     بإلغائه     أو    بتعديلـه  

 ." المقررة
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٦ رقم قرار

 ) حكم  ـ شركة ـ  صفة( طعن
فع        - ر ا  ذ ور                  إ د لها  خو د و حلها  بعد  كة  لشر ا على  لطعن  ا

التصفية وتعيين المصفي فإنه يكون غير مقبول لرفعه على                 
لمصفي بصفته ممثالً            غير ذي ص    لما لم يرفع على ا فة طا

عليه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكالً لرفعه              و للشركة،    
 . على غير ذي صفة

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٨٤/٢٠٠٤و ٨٢ين في الطعن ٣ض قرار رقم . د 

 راجع أيضاً ـ ميعاد ـ محام ـ خصومة ـ صفة ـ وكالة 

 ثالثاً ـ طلبات 

   )استثناء ـ نافاستئ (عرضة طلبات 
 المحكمة    تقضي   وأن     االستئناف     في   الجديدة      الطلبات     تقبل   ال  -

 بها   ورد     قد   المادة      نفس   أن    إال    قبولها    بعدم    نفسها   تلقاء    من 

 األجور     األصلي    الطلب    إلى    يضاف    أن    أولهما     يجيز   استثناءان    

 المحكمة    أمام     الطلبات     تقديم    بعد   تستحق   التي    الملحقات     وسائر  

  بعد التعويضات من يزيد وما لمستأنفا الحكم أصدرت التي

 المبدأ

٦٠ 

 

 

 

٦٣ 

 

 

 

 

 

٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥٨ 

 

 

الصفحة

٣٠٥ 

 

 

 

٣١٩ 

 

 

 

 

 

٣٨٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢٩٥ 

 

 



  

 - ٤٤٧ -

 ـــــــــوعـالموضـــــــــــــــــ

 سبب  تغيير   يجيز   فهو   الثاني     االستثناء     أما    الطلبات،      هذه    تقديم   -

 أصلة   على   موضوعه    بقاء    مع   إليه    واإلضافة      األصلي    الطلب  

لثاني     االستثناء     وعلة   ياً    الطلب    أن    ا  إلى    يرمي    سببه  كان    أ

 .معين قانوني كزلمر قضائية حماية تحقيق
 م١/١٢/٢٠٠٤ يوم جلسة ـ م٥٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٠ رقم قرار

 ) ع( 

  ) فوائد( عوائد   عالمة تجارية ـ عقد ـ

 أوالً ـ عقد 

 :أركان )  ـ أأحكام عامة ) ١

  )شروط ـ أركان ( عقد
 ويعتبر    اإلدارة        سلطان   مبدأ    تغليب   العقود     في   األصل    كان    لئن  -

لعقد   ذا     صحيحاً  العقد    ويكون     نالمتعاقدي      شريعة   ا  توافرت     إ

 إدارة      إليها    اتجهت    التي    القانونية      آثاره      عليه   وتترتب     أركانه    

 مخالفاً    آثاره      أو    العقد    يكون    ال   أن    ذلك    شرط   أن    إال    المتعاقدين    

 العتبارات      البطالن     على   نص   قد   القانون      يكون    بأن    العام     للنظام  

 دلت    فإذا     ة اإلدار       سلطان   مبدأ    من   استثناء    العام     بالصالح     تتعلق 

 تقرير    من   المشرع     قصد   تجاه  ا   إلى    التشريعي     النص    عبارة   

 نحو   على   عامة    أوضاع     تنظيم   إلى    به   الواردة        القانونية      القاعدة    

 العام    الصالح     بمقتضيات    لتزاماً   ا   عليه   الخروج      يجوز    فال   معين 

 مصالح    من   األفراد       لبعض   يكون    قد   ما   على   لها   وترجيحاً   

 القواعد      من   النص    هذا    في   الواردة        القواعد      وتعتبر    مغايرة   

 .العام بالنظام المتعلقة مرةاآل
 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٠ رقم قرار
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  ) أركان ـ أنواع ( عقد
 وهي    رضائية    عقود    أقسام     ثالثة    إلى    عام    بشكل   العقود     تنقسم  -

 اإليجاب     اقتران      أي    المتعاقدين      تراضي    النعقادها      يكفي   التي  

 هي   وثانيها     العقد    يكون    الذي     هو   وحده     فالتراضي     بالقبول   

 يجب   بل   التراضي     بمجرد    تتم   ال   التي    وهي    الشكلية    العقود   

 ما   وأكثر     القانون      يحدده     معين   شكل  إتباع     ذلك    فوق    لتمامها  

 من   والعلة     العقد    فيها   يدون     رسمية   ورقة     الشكل    هذا    يكون  

 الغالب     في   هو   العقد    شكلية  ت الحاال     بعض   في   المشرع     اشتراط   

 بإفراغ     تعاقد    من   عليه   يقدمون     ما   خطر   إلى    المتعاقدين      تنبيه 

 العقود    هي   وثالثها     رسمي   مستند   في   عليه   اتفقا    ما   محتويات   

 ذلك    فوق    لتمامها    يجب   بل   التراضي     بمجرد    تتم   ال   التي    العينية  

 .العاقد محل العين تسليم
 م١٠/١١/٢٠٠٤ سةجل ـ م٦١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٦ رقم قرار
  )شكل ـ اتفاق ( تحكيم عقد
 النزاع     قيام    على   سابق   شرط   شكل  في   يكون    قد   التحكيم    اتفاق    -

 يتضمن   وثيقة    إلى    العقد    في   ترد    إحالة     بموجب    أو    العقد    في 

 إلى    النوايا      خطابات     أحالت     قد   الحال     صورة    وفي    التحكيم،     شرط 

 منطبقة،   شروطه    كامل    إن    واعتبرت      الرئيسي     المقاولة      عقد 

 . إطالقها على ؤخذتف مطلقة العبارات كانت إذا إنه معلومو
 الربط     تم   إذا     إال    الباطن     من   العقد    عن   األصلي    العقد    يستقل  -

  .بينهما
م٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٠ قم ر قرار

  )آثار ـ رضا ( تحكيم عقد 
 ألن   وذلك     نسبي   أثر    له  صورته    كانت    أياً    بالتحكيم    الرضا    إن   -

 يلزم   وال    العقود     سائر   شأن   شأنه   عقد   هو   التحكيم    على   اق تف اال  

 يصدر   من   هو   العقد    طرف    أن    ومعلوم     األساسية    األطراف       إال  

 .العقد تكوين في فيساهم به االلتزام إرادة عن التعبير منه
  م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٥ قرار
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 استثناء   هنالك    ولكن    للغير   التزاما      أو    حقاً   نصرف ت   ال   العقد    آثار    -

 الغير    لمصلحة   الشرط     حالة    في   كما   العقد    من   الغير    يستفيد   فقد 

 ذلك    وتفصيل    مباشرة    الغير    الدعوى      وكذلك     المباشرة     والدعوى     

 بمثابة    يكون    مباشرة    الغير    الدعوى      يستعمل   حينما   الدائن      أن  

 به   يلتزم    بما   الدعوى      استعمال    في   ويلتزم     المدين     عن   نائب  

 .المدين
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٥ قرار

  عقد ـ تفسير ) ب

  )موضوع محكمة ـ تفسير ( عقد
 ةالحقيقي    ة راد   اإل    على   والتعرف      والمستندات       العقود     تفسير  -

 بالتزاماته       اخل    قد   منها   أي    استخالص    وكذا     منها   للطرفين  

 ومقدار     لك ذ   من   اآلخر     الطرف     صاب أ   الذي     الضرر     ومدى   

 محكمة   بها   تنفرد    التي    األمور      من   هو   للضرر    الجابر     التعويض   

لموضوع    ئها    بنت   متي   ا ئغة   سباب أ   على   ذلك    في   قضا  سا

 .ومعقولة
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٥ رقم قرار

 
  )موضوع محكمة ـ تفسير ( عقد
 العقد    عبارات      تفسير   في   التامة     السلطة    الموضوع     لمحكمة  -

لعاقدين      نية   وتفهم   لواقع      حقيقة   ستنباط ال   ا  وتكييفها    فيها   ا

لعقد    عبارة     كانت    متى   عليها   رقابة     وال    ، الصحيح    تحتمل   ا

 .يحمله بما قولها تربر قد وكانت حصلته يالذ المعنى
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٧/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٧ رقم قرار
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  )تفسير ( عقد
 المسائل     من   المتعاقدين      إرادة       على   والتعرف      العقود     سيرتف  -

 عليها   رقابة     وال    الموضوع     محكمة   بها   تستقل   التي    التقديرية    

 أسباب   على   قضاءها     أقامت     طالما    العليا    المحكمة    من   ذلك    في 

 .باألوراق ثابت أصل ولها لحمله تكفي سائغة
 م٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٩ رقم قرار

 
  ) موضوع محكمة ـ تفسير( عقد
 تنفيذها    إمكانية     مدى    على   للتعرف    توصال   العقد    شروط    تأويل    -

 المحيطة    الظروف      ضوء   وعلى    العاقدين      إرادة       إلى    استناداً   

 على   نتائج    من   ذلك على يترتب ما وتحديد بينهما القائم بالنزاع

 محكمة   الجتهاد     الموكولة      الواقعية      المسائل     من   الواقع      صعيد

 إذا    العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     دون     الموضوع   

 ومستمدة    وقانوناً      واقعاً     صحيحة  أسانيد    على   قضاءها     أقامت   

  .باألوراق ثابت أصل له مما
 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٢ رقم قرار

 
  )تفسير ( عقد
 وسبر   نصوصها   كنه   إلى    والوصول      والمستندات       العقود     تفسر  -

لواقع      مسائل    من   تفاصيلها   غور   لتي    ا  محكمة   بها   تختص   ا

 األولى      أقامت     متى   المحكمة،     هذه    من   تدخل    غير   من   الموضوع   

 األوراق       في   الثابت     أصلها   لها   ةسائغ   أسباب    على   قضاءها   

 .قضاء من عنها صدر ما لحمل وكافية
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٥٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٣ رقم قرار
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 - ٤٥١ -

 ـوعـــــــــالموضـــــــــــــــــ

  )معايير ـ إرادة ـ تفسير ( عقد
 من   للعاقدين     الحقيقة    اإلرادة        على   التعرف     بغرض    العقد    تفسير  -

 العليا    المحكمة    من   عليها   معقب   دون     الموضوع     محكمة   سلطة

 كانت    متى   أنه    ومنها    القانونية      بالضوابط      التزمت     قد   دامت     ما 

 طريق    عن   عنها   نحراف   الل   مجال    فال   واضحة    العقد    عبارات    

 محل   هنالك    كان    إذا     وإنه     العاقدين      إرادة       على   للتعرف    تفسيرها  

 دون    للمتعاقدين     المشتركة     النية    عن   البحث    وجب    العقد    لتفسير 

 الحقيقية    باإلرادة        فالعبرة     لأللفاظ     الحرفي     المعنى    عند   الوقوف    

 للمتعاقدين     المشتركة     اإلرادة        هي   اإلرادة        هذه    تكون    أن    على 

لنية    تعرف    في   ويستهدي    لمشتركة     ا ين  للمتع   ا قد  بطبيعة   ا

 المتعاقدين      بين   وثقة    أمانة     من   يتوافر     أن    ينبغي   وبما    التعامل   

لتزمت     ومتى    المعامالت      في   الجاري      للعرف    وفقاً    محكمة   ا

 التي    القانونية      بالقواعد      المتعاقدين      إرادة       تفسير   في   الموضوع   

 سلطتها  إطار     في   اإلرادة        هذه    عن   تكشف   فإنها    ذكرها     تقدم  

 .العليا المحكمة قابةلر تخضع ال التي التقديرية
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٢ رقم قرار

  ) معايير ـ تفسير ( عقد
 قواعد     فهنالك    وقواعد      أسس   بدون     العقود     تفسير   أمر    يترك    لم  -

 وعباراته       العقد    نصوص    كانت    إذ    أنه    أهمها    العقد    تفسير   في 

 دة الوار      يالمعان     عن   نحراف   اال    يجوز    فال   نفسها   تفسر   واضحة  

 القواعد      ومن    المتعاقدين      ة إراد      عن   البحث    عند   النص    في 

 العقد    تفسير   حول    للبحث   سبب  هنالك    كان    إذا     أنه    أيضا    ةالتابع   

 المعنى    عند   الوقوف      دون     المتعاقدين      نية   عن   البحث    وجب  

 .للكلمات الحرفي
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٣ رقم قرار
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 - ٤٥٢ -

 ـــــــوعـــــــــالموضــــــــــــ

  عقد ـ تنفيذ )ج 
  )أثار ـ تنفيذ  ( باطل عقد
 ،اإليجاب      القبول     يطابق    لم   بأن    ركنه    اختل    إذا     العقد    باطالً    يكون   -

 المحل    وكان     األهلية     فيه   تتوافر     لم   ممن   صادراً     الرضا    كان    أو  

 من   كان    إذا     العقد يبطل كذلك شروطه من لشرط فاقداً السبب أو

 كما   القانون      يتطلبه   الذي     الشكل    يهف   يتوافر     ولم    الشكلية    العقود   

 .المتجر بيع في
 إال   له  وجود     ال   معدوم     ألنه    أثر    أي    الباطل     العقد    على   يترتب    ال    -

 المطالبة     المتعاقدين      من   ألي    وليس    فقط   الصورة      حيث   من 

 يمتلك   فال   أثره     عليه   يترتب    ال   فإنه    نفذ   قد   كان    وإن     بتنفيذه  

 القاعدة     هذه    من   ء واستثنا    أنه    بيد   تسلمه   ولو    المبيع    المشتري   

 األصلية    آثاره      األحيان      بعض   في   الباطل     العقد    بمناسبة   ترتب    قد 

 نزوالً    ولكن    معدوم     العقد    ألن    العقد    حكم   على   نزوالً     ليس   ولكن  

نون      حكم   على  لقا لذي     ا لى    يسعى   ا  في   االستقرار      ضمان   إ

لباطل     العقد    بمناسبة   ترتب    وقد    . المعامالت      عرضية   آثار     ا

 تصرفاً    باعتباره      مادياً     عمالً   أي    نونية  قا   واقعة     باعتباره      ترجع  

 العقد    على   بناء    المبيع    المشتري     تسلم   حالة    في   كما   قانونياً   

  .الباطل
 المتعاقدين      رد    يجب   البطالن     تقرير    قبل   العقد    تنفيذ   حالة      في  -

 يلزمهما    بالبطالن     فالحكم  التعاقد قبل عليها كانا التي الحالة إلى

 العقد    بموجب    تسلمه   ما   متعاقد    كل   رد    هي   جديدة     بالتزامات     

 إلى    المبيع    المشتري     رد    بيعاً   العقد    كان    فإن    بطالنه    تقرر    الذي   

 حسن   كان    إذا     القضائية     المطالبة     وقت    من   ثماره     مع   البائع   

لنية   لبائع     ورد     ا لثمن    ا لذي     ا ئد      مع   قبضه   ا لفوا  وقت    من   ا

لبة    لمطا ئية     ا لقضا يضاً    ا ا    . أ ز     عن   فضالً   هذ لبة     جوا لمطا  ا

 الحكم    وجب    العين    لهالك    الرد     ستحال ا   إذا     أما      ، بالتعويض   

 . معادل بتعويض
 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٣ رقم قرار
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 - ٤٥٣ -

 ـــــــــوعـالموضـــــــــــــــــ

 : عقد ـ دفع بعدم التنفيذ )د 
  )التنفيذ بعدم دفع ( عقد
 للدائن     كان    إذا     أنه    اعتبار     على   التنفيذ    بعدم    الدفع     قاعدة     تقوم   -

 يقم   لم   إذا     العقد    فسخب   لب ايط   أن    للجانبين    الملزم     العقد    في 

 في   يترتب    ما   من   بذلك    الدائن      فيتحلل   التزامه      بتنفيذ   المدين   

 تنفيذ   من   يتحلل   أن    من   بدالً    أولى     باب    من   فله    التزام      من   ذمته  

 التزامه      المدين     ينفذ   حتى   تنفيذه    وقف    على   يقتصر   أن    التزامه    

   .االلتزامين لتقابل
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٠٧/٢٠٠٤و ١٠٣ ينطعنال في ٩٧ رقم قرار

  عقد ـ شروط )هـ 
  )شروط ( عقد
 تنفيذها    إمكانية     مدى    على   للتعرف    توصال   العقد    شروط    تأويل    -

 المحيطة    الظروف      ضوء   وعلى    العاقدين      إرادة       إلى    استناداً   

 على   نتائج    من   ذلك على يترتب ما وتحديد بينهما القائم بالنزاع

 محكمة   الجتهاد     الموكولة      الواقعية      لالمسائ     من   الواقع      صعيد

 إذا    العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها   رقابة     دون     الموضوع   

 ومستمدة    وقانوناً      واقعاً     صحيحة  أسانيد    على   قضاءها     أقامت   

  .باألوراق ثابت أصل له مما
 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٢ رقم قرار

 :عقد ـ فسخ )و 
  )أحكام ـ فسخ ( عقد
 حد أ   يفي   ال   عندما    للجانبين    الملزمة     العقود     في   الفسخ    ون يك  -

 كان   إن    بالتعويض     المطالبة     أيضاً    ويجوز     التزامه   ب   المتعاقدين    

  .إثباته وتم سبب له
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٣ رقم قرار
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 - ٤٥٤ -

 ـــــــــوعـالموضـــــــــــــــــ

  : عقد ـ آثار) ز 
 ) قوة ملزمة( عقد
 القاعدة أن القاضي          شريعة المتعاقدين ومقتضى هذه           عقدال   -

 يقوم مقام    فالعقد   كان يطبق قانوناً       لو  يطبق شروط العقد كما      
في      نون  لقا فال           ا قدين  لمتعا ا عالقة  إال      تنظيم  نقضه   يجوز 

  فال ايجوز تعديل شروطه إال باتفاقيهم            ال  باتفاق الطرفين كما       
 . شروط العقديعدل في يجوز ألحدهما أن

 م٣/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٧٢/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٥ر رقم قرا

   عقد ـ مفاوضات)ح
  )أثر ـ مفاوضات ( عقد
 عليه   يترتب    فال   فحسب   المفاوضة     حد   عند   الطرفان      وقف    إذا    -

 مفاوضات    من   العقد    توقيع    يسبق   ما   أن    إذ    قانوني     أثر    أي    بذاته   

 يكون   أن    يعدو    ال   المتعاقدين      بين   متبادلة     ورسائل     ومكاتبات    

ذ    للعقد   تمهيد   أو    تحضير   مجرد   لعبرة     إ  عنه   تتمخض   بما   ا

  . )بذاتها المفاوضات وليس المفاوضات
 م٢١/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٠/٢٠٠٤و٦ ننيالطع في ٢٤ رقم قرار

 ـ عقد إيجار ) ٢
  )إثبات ـ التزامات( إيجار عقد
 أو   التلف    أن    على   الدليل     إقامة     عبء    المؤجر     كاهل    على   يقع  -

 ستعمالها ا   عن   ناشئ   غير   لمؤجرة   ا   العين    أصاب    الذي     الضرر   

 هذا   عن   المستأجر     مسؤولية     تفترض    وحينئذ    مألوفاً،      ستعماالً ا 

 أنه    أثبت    إذا     إال    المسؤولية      عنه   ترتفع    وال    الضرر،      أو    التلف  

 أو   التلف    أن    أو    ، يء الش    ستعمال ا   في   المعتاد     الرجل     عناية    بذل  

 .عنه أجنبي سبب إلى راجع الضرر
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٨/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٨ رقم قرار
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 - ٤٥٥ -

 ـــــــــوعـالموضـــــــــــــــــ

ـ  أجـور  ـ حريق ـ انفساخ (  إيجار عقد ـ  ) مسـؤولية   ـ  ـ

 . )مسؤولية ـ مأجور استالم ( مســتأجر
 
 ضده والمطعون الطاعن بين فيما مفسوخاً اإليجار عقد يعتبر -

 إليجارا عقد تنفيذ وجعل بالمحل االنتفاع دون الحريق حال إذا

 واقعـة  بعـد  متـأخرات  أي المؤجر يستحق ال كما مستحيالً

 .الحريق
 انتفاع    من   الغير    تعرض    بضمان    المؤجر     العامة     القواعد      تلزم   -

لمستأجر    لعين    ا لمؤجرة      با لما    ا لحريق     أن    يثبت   لم   طا  تم   ا

 .نقضه يوجب بما فيه المطعون الحكم يعيب ذلك كل بواسطته،
 المؤجرة     العين    تسلم   الذي     رالمستأج     بأن العامة القواعد تقضي -

 محترقة،    غير   يردها     أن    عليه   يجب   فإنه    احترقت     قد   تكن   ولم  

 عليه   المحافظة   و   يستأجر    بما   بالعناية     مكلف   المستأجر     وأن   

 على   المؤجر     بالمحل    يحصل   ضرر   فكل   ماله،     على   كمحافظته  

 هذا   في   وليس    غيره    أو    كإهمال     فيه   له  يد   ال   أن    إثبات المستأجر

 يده،    تحت   المحل    أن    إذ    الطاقة     حد   عن   يخرج    مما   التكليف  

 المؤجر،     بخالف    وذلك     ثبات  اإل    ذا ه   بمثل   القيام     عليه   ويسهل  

 والعناية      بمراقبته     له  يسمح   ما   لديه    وليس    المحل    عن   بعيد   فهو 

 على   يترتب    وعليه    ، الحريق     حوادث      مثل   من   يقع   ما   ىوأتق     به،  

 األضرار     جميع   عن   العين    صاحب   المستأجر     يعوض    أن    ذلك  

لتي   لتي    اإليجارات        قيمة   دفع    ومنها    بته أصا   ا  على   كانت    ا

  .المؤجر
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٨ رقم قرار
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 - ٤٥٦ -

 ـــــــــوعـالموضـــــــــــــــــ

 ):بيع ( عقد ـ ) ٣
  ) مواصفات ـ إخالل (بيع عقد
 المشتري    يطلبها   ولم    اختيارية      ) المواصفة   (   الخدمة     كانت    إذا    -

 أن   أساس    على   بها   التمسك    يمكنه   ال   فإنه    البيع    عقد   إبرام      عند 

 عنه   يؤاخذ     عليه   المتفق    المبيع    عن   اختالفاً     يشكل   توفرها     عدم  

 .القانون أقره الذي الجزاء عليه ويترتب البائع
 م٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٨ رقم قرار
  )  آثار ـ  تبعة ـ هالك ـ تسليم ( بيع
 التجارة     قانون     من   )   ١٠٨  (   المادة      وفق    بالتسليم    المقصود    -

 التسليم    ال   القانوني      التسليم    هو   الهالك     تبعة   به   ترتبط    الذي   

 بحيث   المشتري     تصرف    تحت   المبيع    البائع     بوضع   أي    الفعلي  

 بذلك،    عذاره    أ   مع   عائق    دون     به   واالنتفاع       حيازته     من   يتمكن 

 المبيع    كان    وإذا      المبيع    نقل   به   يتم   الذي     بالتسليم    إذن     فالعبرة   

 البائع     على   هالكه    فإن    التسجيل    وقبل    التسليم    قبل   وهلك    اراً  عق 

 المشتري    على   فهالكه    التسجيل    وقبل    التسليم    بعد   هلك   إذا     أما  

 تحقق   قبل   المبيع    وهلك    واقف     شرط   على   معلقاً   البيع    كان    وإذا    

 بالتعويض     البائع     والزم      المحل    النعدام البيع انعقاد امتنع الشرط

 الشرط    تحقق   بعد   المبيع    هلك   ا وإذ     . بتقصيره    الهالك     كان    إذا   

 .البيع وانفسخ البائع على هلك التسليم وقبل
م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٣ رقم قرار
  ) تسليم ـ بطالن ـ  شروط متجرـ (بيع
 التجارة     بقانون     الوارد       بالمعنى    متجر   هو   البيع    عقد   محل   ن إ  -

 وجوب    مع   رسمي   بعقد   إال    يتم   ال   المتجر    بيع   وأن     العماني   

 عليه   نصت   ما   وهذا     البيع    تاريخ     من   واحد     شهر  خالل    إشهاره   

 بتسليم   الحكم    فإن    المذكور      قانون     من   ) ٥٣و ٥٢(   المادتان     

 .للقانون مخالفاً يكون ضده للمطعون المتجر
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٦ رقم قرار
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 - ٤٥٧ -

 ـــــــــوعـالموضـــــــــــــــــ

  ) سلطة ـ تجاري لسج ـ فندق ( بيع
 أمر    ألنه    للفندق    تبعاً   بالبيع  ويلهخت يجوز ال التجاري السجل نإ -

لبيع    عقد   عن   منفصل   ملزم   التنفيذ    قاضي   أن    وبما    الفندق     ا

 يشمل   ال   الحكم    أن    وبما    الصادر      للحكم   وفقاً    التنفيذ    بإجراءات      

لسجل   لتجاري      ا رة      فإن    ا ثا لسجل    إ لتنفيذ    في   ا مر    ا يد    أ  جد

 .التنفيذ إجراءات عن ومنفصل
 قائمة    منفصلة   اعتبارية      شخصية  لها   سجله م   شركة   الفندق    -

 ضمن  يكونا    لم   التجاري      والسجل     التجاري      االسم    ن وأ    بذاتها   

 البيع  و   بالنشر    الصادر      اإلعالن      يشملها   ولم    للبيع   المعروضات    

  . البيع في يدخل فال السجل يشمل ولم والمباني األرض شمل
 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٨ رقم قرار

  )شكلي عقد ـ متجر (بيع عقد
 الشكلية    تلك   ت وحدد     الشكلية    العقود     من   المتجر    بيع   عقد   يعد  -

 أصبح   ذلك    يتم   لم   وإذا      رسمي   عقد   في   إفراغه      ضرورة     في 

 به   يتمسك   أن    مصلحة   ذي    لكل   ويجوز     مطلقاً   بطالناً    باطالً    العقد  

ء    من   به   تقضي   أن    وللمحكمة   لشكلية     نفسها   تلقا ل    وا  تيا

 المحددة     تلك   هي   التجارة      قانون     وفق    المتجر    بيع   عقد   يتطلبها 

 بيع   يتم   أن    ضرورة     وهي    القانون      ذلك    من )   ٥٢( المادة      في 

 القانون     ذات     من   ) ٥٣(   بالمادة      جاء    ما   أما    رسمي   بعقد   المتجر  

 التجاري     السجل    في   بقيده    المتجر    بيع   عقد   شهر  ضرورة     من 

ريخ     من   شهر  خالل    ذلك    يتم   وأن    لبيع    تا  من   ليس   فهو   ا

 بل   المتجر    بيع   عقد   انعقاد     لصحة   الالزمة      الشكلية    االعتبارات      

 االمتياز     في   حقه   على   للمحافظة  البائع لمصلحة مقرر شرط هو

 .المشتري دائني من غيره على المبيع المحل على
 م١٠/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٦ رقم قرار
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 - ٤٥٨ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 ):تأمين ( عقد ـ ) ٣

  )الغاية تحقق ـ إخالل ـ إخطار ـ التزام ( تأمين عقد
لتأمين     عقد   أوجب     عندما   - لمؤمن     على   ا  شركة   إخطار     له  ا

 له  المؤمن     وحرمان      جزاء     ذلك    على   يرتب    لمف   بالحادث      التأمين   

 رجوع    تيسير   وهو    اإلخطار      من   الهدف     وإن     التعويض     من 

 المطعون    به   م قا   ما   وإن     الحادث      عن   المسؤول      على   المؤمن   

 عن   المسؤول      على   جزائيا     الحكم    إلى    أدت     مساع    من   ضده 

 .اإلجراء من الغاية حقق قد المركبة سرقة
 م٢٨/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٢٩ رقم قرار

  )حلول ـ مؤمن ( تأمين عقد 
 التي    الدعوى      في   تعويض    من   أداه      بما   قانوناً     يحل   المؤمن     إن   -

 عنه     نتجت   الذي     الضرر     في   متسببال    قبل     له  للمؤمن    ن   تكو 

 التأمين     مبلغ   بدفع    المؤمن     يقوم    أن      بشرط    المؤمن     مسؤولية   

 على   له  المؤمن     بها   يرجع    مسؤولية     دعوى     هنالك    تكون    وإن   

 .الضرر عن المسئول
 م١٩/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٧ رقم قرار

   )تفسير( تأمين عقد
 السلطة    الموضوع     لقاضي   هفإن    غامضة    العقد    عبارة     كانت    إذا    -

لتامة     جميع   في   يجب   ولكن    المتعاقدين      نية   استخالص    في   ا

 منه   ينتقص   أن    دون     المتعاقدان       عليه   أتفق    ما   تطبيق   األحوال     

 به   يقضي   بما   إخالل     دون     وذلك     فيه   يعدل    أو    عليه   يزيد    أو  

  .القانون
 م٢/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤١ رقم قرار
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 - ٤٥٩ -

 ـــــــــوعــــــــــالموضـــــــــ

    )استحقاق ـ تعويض ( تأمين عقد
لتأمين     عقد   في   طرفا    يعتبر   ال   المنزل     صاحب  -  يعتبر   وإنما     ا

 التأمين     عقد   فإن    لذا    التأمين     عقد   من   ناشئ   حق   صاحب   مجرد  

نشى   لذي     وهو    لمصلحته   أساساً   أ لتعويض     من   يستفيد   ا  ا

 المؤمن     على   الرجوع      حق   المضرور      تخويل    تقتضي   والعدالة     

 .تعويض من يستحقه بما مباشرة
 م٢/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤١ رقم قرار

 ) : رهن (عقد ـ ) ٤

  )آثار ـ خطأ ـ عقاري سجل ـ تسجيل (رهن عقد
 على   طرفيه    تراضي    بمجرد    عقدني   رضائي    عقد   الرهن     عقد  -

 الرهن     حق   إنشاء     فيما   انعقاد     بمجرد    آثار     وتترتب     إبرامه    

 رقم    السلطاني     المرسوم     ألحكام     وفقاً    بالتسجيل    ال إ   يتم   ال   بالفعل  

 . العقاري السجل نظام بإصدار م٢/٩٨
 له  أثر    ال   النزاع      موضوع    القطعة    على   للرهن    ئالخاط     التسجيل   -

 إجراء     في   الحق    ضده   المطعون     يعطى   وال    المستشكلين    على 

 يصحح   ال   التسجيل    ألن    القطعة    هذه    من   حصصهم   على   التنفيذ  

 .باطالً
 م٣٠/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٢/٢٠٠٤ و ٣١ ينالطعن في ٥١ رقم قرار

 : عقد سمسرة) ٥

 ) أجر ـ استحقاق ـ تقدير ـ محكمة موضوع( عقد سمسرة

 الطرفين،    لما قام به من عمل لجمع        ه أجر  السمسار    يستحق   -
ألن العبرة بحصول         سواء حضر إبرام العقد أو لم يحضر              

 .االتفاق بين الطرفين مما تولد عنه إبرام العقد
 م١٧/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٨٠/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٨ار رقم قر
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 - ٤٦٠ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ
 الموضوع،    يدخل في إطار سلطة محكمة        السمسار   تقدير أجر    -

 مغاالة،   تمارسها في حدود المعقول والمناسب دون شطط أو                  
أصلها               لها  ئغة  ب سا أسبا على  حكمها  يؤسس  ن  أ يطة  شر

 . كفي لحمله وتاألوراق،الثابت في 
 م١٧/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٨٠/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٨قرار رقم 

 :عقد شركة ) ٦
  )آثار ـ بطالن ـ شروط ـ إنشاء ( الشركة عقد
 الشخصية    خلق   على   القادر      وحده     هو   الصحيح    الشركة     عقد    -

لمعنوية    ما    للشركة،     ا لشركة     عقد   أ لباطل     ا  عنه   ينشأ   فال   ا

لبطالن     ألن    معنوي    شخص لعقد    يلحق   الذي     ا  إلى    يؤدي     با

 المترتبة     اآلثار      ومحو    يكن   لم   كأن    واعتباره       برمته    انهياره    

  .رجعي بأثر عليه
م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار

 ) :كفالة(عقد ـ ) ٧
  )ذمة براءة ( كفيل ـ )تضامن ـ تعريف ( كفالة

 فليس   األصلي    المدين     أما    والدائن،        الكفيل    بين   عقد     هي   الكفالة    -

 علمه،   بغير   تجوز    المدين     كفالة    إن    بل   الكفالة،      عقد   في   طرفاً  

 .معارضته عن رغماً أيضاً وتجوز
لتضامن    - لكفالة     في   ا نما     يفترض    ال   ا  نص   بموجب    يكون    وإ

 .عقدي اتفاق أو قضائي حكم أو قانوني
 من   شهر  فترة    بعد   المكفول     دين    من   بقى   مما   الكفيل    ذمة    تبرأ   -

 يبادر    أن    دون       الكفيل    من   إليه    جه المو    لإلنذار      الدائن      استالم  

 )٢٤٦(   للمادة     وفقاً    المدين     بحق   الالزمة      اإلجراءات         اتخاذ     إلى  
  . التجارة قانون من
 م١٠/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٥٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٤ رقم قرار
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 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 :عقد ـ مقاولة) ٨

  )روطش ـ اتفاق ـ تعويض ـ إخالل ( مقاولة عقد
 قيمة   على   مقدما    يتفقا   أن    المقاولة      قدع   لطرفي    يجوز    كان    لئن  -

 والمقاول      العمل    رب    كاتفاق     بالتزامه      أحدهما     أخل    إذا     التعويض   

 تسليم   في   بالتزامه      خير األ    أخل    إذا     تأخير    غرامة     فرض    على 

 ال  الحالة     هذه    في   الدائن      وإن     عليه   المتفق    الميعاد     في   المباني   
 هنا   االلتزام       ألن    مقداره      وال    الضرر     وقوع     إثبات     منه   يطلب 

 الخطأ    بشكل   التأخير     فمجرد    عناية    بل   ال   غاية    بتحقيق   التزام    

 مبلغ   أن    إثبات     إال    المدين     يعفى   وال    الضرر     ويفترض     نفسه 

 وذلك     الدائن      أصاب    الذي     الضرر     يفوق    عليه   المتفق    التعويض   

  .القانون يقره ال الذي األمر سبب بال الدائن إلثراء منعاً
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٧١/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٦ رقم قرار

  )آثار  ـ شرط ـ الباطن من عقد (مقاولة عقد
 به   قام    الذي     العمل    قيمة   بسداد     األصلي    المقاول      التزام      قيعلت  -

ول     لمقا لباطن     من   ا  وه   استالمه    وهو    شرط   تحقق   على   ا
 للمقاول    يجوز    ال   أنه    يفيد   أوالً     المشروع      مالك    من   لمستحقاتها  

 أن   قبل   يستحقه   ما   يفاء تباس   للمطالبة    الدعوى      رفع    الباطن     من 

 يرجع    لسبب   كان    إذا     الشرط     هذا    تحقق   عدم    أن    على     ، يتحقق 

 بذلك    االعتصام      يستقيم   ال   حينئذ   األصلي    للمقاول     أي    للطاعنة  

 يجب   وال    عليه   مردود      هنا   األصلي    المقاول      أخط   أن    إذ    الشرط   

 .الباطن من المقاول على ينعكس أن
 م٢/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٠ رقم قرار

  )مباشر ضرر ـ  تعويض ـ إخالل ـ مقاول( مقاولة عقد 
 المباشر    الضرر     هو   عنه   بالتعويض     المقاول      يلتزم    الذي     الضرر    -

 ويعتبر    التزاماته،        تنفيذ   في   للتأخير    طبيعية   نتيجة   يكون    الذي   

 يتوقاه أن المالك استطاعة في يكن لم إذا طبيعية نتيجة الضرر
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 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ
 سبيل  في   جهد   كل   يبذل    أن    األخير     على   ألن    معقول    جهد   ببذل   -

 السببية    عالقة    تـنقطع   ال   حتى   جانبه    من   الضرر     تفاقم    عدم  

 .المقاول وخطأ قبله من التراخي بعد ينشأ الذي الضرر بين
 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٩ رقم قرار

  ـ عالمة تجارية ثانياً
  ) حماية ـ تحديد ( تجارية عالمات

 التجارية      العالمات      حماية    قانون     من   الثانية     المادة      حصرت   -

 تضمنت   إذا     تجارية     عالمة    العالمات      فيها   تعتبر   ال   التي    الحاالت    

 من   ) ٨(   وحتى    ) ١(   من   الفقرات      في   الواردة        األوصاف      من   أياً  

لمادة      ذات    لعالمة     بينها   ومن    ا لتي    ا ن   من   ا  تضلل   أن    هاشأ

 إلى    مشابهة    أو    مطابقة    كانت    أو    التجارية      األوساط      أو    الجمهور   

للبس    يثير   حد  و    ا بة    أ و    لعالمة    ترجمة    بمثا  تجاري    اسم   أ

 مالك    لعالمة    مطابقة    العالمة     كانت    أو    عمان    سلطنة في معروف

 بها   تقدم    التي    العالمة     وإن     السجل،     في   تسجيلها   سبق  أخر  

لعالمة     تطابق    للتسجيل   الطاعن    قية     بمقتضى   لمحمية ا   ا تفا  ا

 جديرة    فهي   وبالتالي      عمان    سلطنة  إليها    انضمت    والتي     باريس   

 .القانونية بالحماية
 م١٠/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٧٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٩ رقم قرر

 ـ عوائد ـ فوائد ثالثاً 
  ) بطالن ـ أعلى حد ( عوائد ـ
 بالقرارات       المحدد     القدر     للعوائد     عليه   المتفق    السعر    تجاوز    -

 ذاتها     تلقاء    من   المحكمة    تثيره    و   العام     النظام     يخالف    الوزارية      

 والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ) ٢٤٣(   بالمادة      عمالً 

 عن   زاد     ما   ن و   الخصوم     أو    العام     االدعاء       ذلك    يطلب   لم   ولو  

 .مطلقاً بطالناً باطالً يكون الوزارية بالقرارات المحددة النسبة
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٧/٢٠٠٣ مرق الطعن في ١٧ رقم قرار
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 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ
  )المدين تأخر ـ استحقاق ( فوائد

 يحدث   ذمته    في   الذي     بالمبلغ    الوفاء      في   المدين     تأخر    مجرد   -

 ومن    الضرر     هذا    إلثبات     للدائن     حاجة    فال   ولذلك     للدائن     ضرراً  

 لفائدة  ا   هذه    على   ضده   المطعون     مع   الطاعنة     اتفاق     عدم    فإن    ثم 

 .بها المطالبة من يحرمه ال
 م٥/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٤ رقم قرار

   )ضرر ـ حكم( فائدة 
 المطالبة     للدائن     تجيز   التجارة      قانون     من   )   ٨١(   المادة      إن   -

 أو   القرض     في   عليه   المتفق    العائد     إلى    يضاف    تكميلي   بتعويض  

 العائد     هذا    اوز  يج   ضرر   الدائن      أصاب    قد   كان    إذا     التجاري      الدين   

 على   المستحقة    بالفائدة      الحكم    يجوز    ال   بأنه    القول     يكون    عليه 

 .سديد غير قوالً المتأخرة الفائدة
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٧ رقم قرار

 ) ق(

 قانون 

 :ـ قانون ـ تطبيق ) ١
  )تطبيق ـ إسالمية شريعة ( قانون

 من   مصدراً   اإلسالمية عةالشري التجارة قانون في المشرع جعل -

لمصادر     لتي    ا ليها    يلجأ   ا لقاضي    إ لحكم    عند   ا لمسائل     في   ا  ا

 األخرى     المصادر      ستنفاذ ا   بعد   إال    يكون    ال   ذلك    أن    إال    التجارية    

 يكون   ال   آخر    بمعنى   المادتين      هاتين    في   عليها   المنصوص   

 يجد   لم   إذا     إال    أحكامها     وتطبيق    اإلسالمية     للشريعة    الرجوع    

 نصوص   في   أو    النزاع      موضوع    العقد    يف   يسعفه   ما   القاضي  

 .العرف في أو الصلة ذات األخرى والقوانين التجارة قانون
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٧/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٧ رقم قرار
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 - ٤٦٤ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 :قانون استثمار رأس المال األجنبي ) ٢

  )شروط ـ أحكام ( األجنبي المال رأس استثمار قانون 
 بالمرسوم    الصادر      األجنبي     المال     رأس     استثمار    قانون     إن   -

 ممارسة    العمانيين     غير   على   حظر   قد   ٩٤/ ١٠٢  رقم    السلطاني   

ية   لمشاركة      أو    تجارية     أعمال     أ نية    شركة   في   ا  داخل     عما

 يعطى   وال    والصناعة      التجارة      وزارة       من   بترخيص    إال    السلطنة  

 مائة    لحاالت   ا   بعض   في   يساوي     ضمان   بدفع    إال    الترخيص     هذا  

  . للشركة المنشئ االتفاق عقد توثيق ضرورة مع ريال ألف
م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار
 التجاريـة  الحـرف  ممارسة ( األجنبي المال رأس استثمار قانون

  )والصناعية
 حرفة    أية    ممارسة    من   العمانيين     غير   منع   المتضمن    النص   -

 األجنبي     المال     راس     قانون     نظمهي   مما   صناعية   أو    تجارية   

 من   المحكمة    بواسطة    أثارته      يمكن   أي    العام     بالنظام     يتعلق 

 أمام    ولو    حتى   الدعوى      مراحل     من   مرحلة    أية    في   نفسها   تلقاء  

 وثاني     أول     محكمتي من أي على يتعين كان فإنه العليا المحكمة

 أثبات    في   الطاعن     فشل   مع   حتى   نفسها   تلقاء    من   إثارته      درجة   

 مطلوباً    ليس   أنه    من   الرغم     على   أمامها     المتجر    لك ذ   في   صفته

 العقد    أن    إذ    له  االستجابة     مطلوباً    ليس   بل   الدفع     هذا    ثارة   إ   منه 

 صحة  بعدم    الدفع     للغير   وليس    والمشترى      البائع     طرفيه    يحكم 

 دفع    على   يعترضوا    أن    منهم   البائع     لدائني     يحق   وإنما     البيع  

 المادة     نص   لى إ   "   استناداً     المشترى     يد   في   وهو    للبائع    الثمن  

 . التجارة قانون من )٥٥(
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٦ رقم قرار
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 - ٤٦٥ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 ) ك(

 كفيل 

  )مسؤولية (كفالء ـ ) وصف  ـ تعريف (كفالة
 وتنعقد    التزام      بتنفيذ   المطالبة     في   ذمة    إلى    ذمة    ضم  هي   الكفالة    -

 كان   إذا     ، تجارية     تكون    وإنها     والدائن       فيلالك    من   وقبول     بإيجاب   

 .المدين إلى بالنسبة تجارياً يعتبر ديناً يضمن الكفيل
 واحد     دين    أو    واحده      تجارية     صفقة  في   تعددهم     عند   الكفالء    -

 في   الحق    وللدائن      واالنفراد        بالتضامن     ولين  ؤمس   يكونوا     فإنهم  

لدين     الستخالص    منهم   يريد    من   اختيار     يقاضيهم   أن    وله   ا

 ٠يشاء من منهم يختار أن وله جميعاً
 م٥/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م١١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٢ رقم قرار

 )ل( 

 لغة 

  )محاكم(لغة 
 المتقاضي    بها   يلتزم    المحاكم     أمام     المعتبرة     هي   العربية     اللغة   -

لتقاضي    بإجراءات        يتعلق   فيما   السواء      على   والقاضي     أو   ا

لمحاكم     على   ويتعين    األحكام      إصدار     أو    اإلثبات      لتزام  اال    ا

 وإحدى   للدولة الرسمية اللغة باعتبارها العربية اللغة باستخدام

 .اأراضيه على سلطانها وبسط سيادتها إلعمال الركائز
 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٠ رقم قرار
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 - ٤٦٦ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 )م(

 مأجور ـ متجر ـ محام ـ محـرر ـ محكمـة ـ مرافعـة ـ       

 .سؤولية ـ مصلحة ـ ملكية ـ مهندس ـ ميعاد م

 أوالً ـ مأجور 

  )مسؤولية ـ استعمال ( مأجور
 أو   التلف    أن    على   الدليل     إقامة     عبء    المؤجر     كاهل    على   يقع  -

 ستعمالها ا   عن   ناشئ   غير   المؤجرة      العين    أصاب    الذي     الضرر   

 هذا   عن   المستأجر     مسؤولية     تفترض    وحينئذ    مألوفاً،      ستعماالً ا 

 أنه    أثبت    إذا     إال    المسؤولية      عنه   ترتفع    وال    ضرر،  ال    أو    التلف  

 أو   التلف    أن    أو    ، يء الش    ستعمال ا   في   المعتاد     الرجل     عناية    بذل  

 .عنه أجنبي سبب إلى راجع الضرر
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٨/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٨ رقم قرار

  ) )العقد انفسخ ـ هالك ـ حريق(  مأجور
 ضده والمطعون الطاعن ينب فيما مفسوخاً اإليجار عقد يعتبر -

 اإليجار عقد تنفيذ وجعل بالمحل االنتفاع دون الحريق حال إذا

 واقعـة  بعـد  متـأخرات  أي المؤجر يستحق ال كما مستحيالً

 .الحريق
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٨ رقم قرار

  )  )ضمان ـ انتفاع (مأجور
 انتفاع    من   لغير ا   تعرض    بضمان    المؤجر     العامة     القواعد      تلزم   -

لمستأجر    لعين    ا لمؤجرة      با لما    ا لحريق     أن    يثبت   لم   طا  تم   ا

 .نقضه يوجب بما فيه المطعون الحكم يعيب ذلك كل بواسطته،
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٨ رقم قرار
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 - ٤٦٧ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

  )مسؤولية ـ مستأجر (  مأجور
 المؤجرة     العين    تسلم   الذي     المستأجر     بأن ةالعام القواعد تقضي -

 محترقة،    غير   يردها     أن    عليه   يجب   فإنه    احترقت     قد   تكن   ولم  

 عليه   المحافظة   و   يستأجر    بما   بالعناية     مكلف   المستأجر     وأن   

 على   المؤجر     بالمحل    يحصل   ضرر   فكل   ماله،     على   كمحافظته  

 هذا   في   وليس    غيره    أو    كإهمال     فيه   له  يد   ال   أن    إثبات المستأجر

 يده،    تحت   المحل    أن    إذ    الطاقة     حد   عن   يخرج    مما   كليفالت  

 المؤجر،     بخالف    وذلك     ثبات  اإل    ذا ه   بمثل   القيام     عليه   ويسهل  

 والعناية      بمراقبته     له  يسمح   ما   لديه    وليس    المحل    عن   بعيد   فهو 

 على   يترتب    وعليه    ، الحريق     حوادث      مثل   من   يقع   ما   ىوأتق     به،  

 ضرار األ    جميع   عن   العين    صاحب   المستأجر     يعوض    أن    ذلك  

لتي   بته    ا لتي    اإليجارات        قيمة   دفع    ومنها    أصا  على   كانت    ا

  .المؤجر
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٨ رقم قرار

  ـ متجر ثانياً

   )عناصر ـ تعريف ( متجـر
 من   يتركب    أنه    أي    منقول    مال    هو   التجاري      المحل    أو    المتجر   -

 لتجاري  ا   واألثاث       البضائع     في   تتمثل   ةمنقول    عناصر   مجموعة  

 االتجار     وحق    التجاري      واالسم     والعمالء      الصناعية     الت  واآل   

 والتراخيص       االختراع       وبراءات        التجارية      والبيانات       والعالمات     

لرسوم     ا ذج       و لنما ا ه    في   يدخل    وال    و لعناصر    هذ لمكان    ا  ا

  .الصناعة أو للتجارة المخصص
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٦ رقم قرار
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 - ٤٦٨ -

 ــــــــوعـــــــــــــالموضــــــ

  ـ محاٍم ثالثاً

 :محام ـ أتعاب ) ١

  ) موكل ـ أتعاب (محامي
 تسترد   وال    المدعي     من   االتفاقية      أتعابه     المدعي     محامي    يستحق  -

 تقديرها     أمر    وإنما     تلقائية    بصورة     الخصم    من   األتعاب      هذه  

 الدعوى     أهمية    إلى    بالنظر    تقدرها     الموضوع     لمحكمة   متروك   

 من   الدعوى      ستغرقته ا   وما    المحامي   بذله الذي والجهد وقيمتها

 جهد   بسبب   مباشرة    منفعة   من   الموكل     على   عاد    وما    وقت  

 باالتفاق     الخصم    لزام   إل   مجال    وال    ، الدعوى      ونتيجة    المحامي   

  .االتفاق هذا في طرفاً يكن لم ألنه ومحامية الموكل بين
 م٢١/٤/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٠/٢٠٠٤و٦ ننيالطع في ٢٤ رقم قرار

 

 )تقدير ـ أتعاب (محامي
 المحاماة     أتعاب     هي   الخصم    بها   يلزم    التي    المحاماة      أتعاب    -

 هذه   في   تعتبر   إذ    المبلغ    مع   المجهود     تـناسب   بشرط    االتفاقية    

 إذا    إال    بها   يحكم   وال    المصروفات       ال   التعويض     قبيل   من   الحالة   

 .للتعويض مقتضى هناك كان
 تستقل   مام   لموكله     المحامي     حققها   التي    والفائدة       الجهود     تقدير   -

 سائغة   أسباب    على   قضاءها     أقامت     متى   الموضوع     محكمة   به 

 .لحمله تكفي
 م٢٦/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٩ رقم قرار
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 - ٤٦٩ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 : ـ محاٍم ـ توقيع ) ٢
 )بطالن ـ آثار ـ توقيع ـ طعن ( محام

 مقروء    غير   بتوقيع        محام    من   النقض    في   الطعن    صحيفة  توقيع    -
 بطالن   عنه   ينتج   الصحيفة    على   بالتوقيع     قام    من   اسم   بيان    وعدم   
 من   المحكمة    به   تقضى   العام     النظام     من   البطالن    هذا وإن ، الطعن
 الطعن    صحيفة  توقيع    عند   للمحامي      بد   فال   وعليه    ،   نفسها   تلقاء  
 ال  حتى     مقروء     بخط   يوقعها    وأن     واضح    بخط     اسمه   كتابه    من 

 .الطعن صحيفة بطالن إلى  ذلك  ةمخالف يؤدي
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٤ رقم قرار

 )سند( ـ محرررابعاً

 ) : صور ـ حجية ( محررات غير رسمية
  )حجية ( عرفية أوراق

 التوقيـع  صـاحب  على فيها ورد بما حجة العرفية الورقة تُعدُّ -
 كيـف  أوضـح  إذا إال عليه تسجله مما التحلل يمكنه ال بحيث
 توقيعـه  عليها التي الورقة إلى المجحود غير إمضاؤه وصل
 .ذلك من هيدعي ما صحة على الدليل وأقام

 م١٧/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ١٢ رقم قرار

  ـ محكمة خامساً

 : محاكم ) ١
  )لغة (محاكم

 المتقاضي    بها   يلتزم    المحاكم     أمام     المعتبرة     هي   العربية     اللغة   -
لتقاضي    بإجراءات        يتعلق   فيما   السواء      على   والقاضي     أو   ا
لمحاكم     على   ويتعين    األحكام      إصدار     أو    اإلثبات      لتزام  اال    ا
 وإحدى   للدولة الرسمية اللغة باعتبارها العربية اللغة باستخدام
 .اأراضيه على سلطانها وبسط سيادتها إلعمال الركائز

 م٢٣/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٠ رقم قرار
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 - ٤٧٠ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 :ـ محكمة عليا ) ٢
  ) رقابة  ـ وقائع تكييف ( عليا محكم 

لبحث    عند   القاضي    يلتزم   - لمتعاقدين      إرادة       عن   ا  بالقواعد      ا

 غير   وهو    الصحيح    القانوني      التكييف    الوقائع      ويكيف    القانونية    

لمتعاقدين      بتكييف   مقيد  لتكييف    هذا    على   يرتب    ثم   ا  آثاره     ا

 حيث   العليا    المحكمة    لرقابة     خاضعاً   ذلك    يكون    وهنا    قانونية  ال  

 صميم  من   القانون      وتطبق    الوقائع      على   القانون      يطبق   إنه  

لقانونية      األعمال      هذه   لرقابة     تخضع   ال   التي    المسائل     أما    ا

لعقد    تفسير   في   المحكمة   لتقديري      السلطة    تلك   يفه   ا  التي    ةا

 من   صهاواستخال    المتعاقدين      إرادة       عن   الكشف    في   للقاضي 

 .الدعوى في أمامه ةالثابت الوقائع
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٣ رقم قرار
  )رقابة ـ تكييف (عليا محكمة

لتكييف   - نوني      ا لقا ئع     ا ئماً     يبقى   للوقا ا بة     خاضعاً   د  هذه   لرقا

لمحكمة   نه    ا ئل    من   بحسبا نون      مسا لقا يقصد    ا لتكييف    و  با

 المحكمة    على   لمطروح   ا   النزاع      إعطاء     عام    بوجه    القانوني    

 ويتم    عليه   معينة   قانونية     قاعدة     عمال  أب   يسمح   قانونياً     وصفاً 

 التي    القانونية      القاعدة    بمفترض الوقائع مقارنة طريق عن ذلك

 عليها   المعروض      النزاع      على   التطبيق    محتمله    المحكمة    تراها   

 المادية      الوقائع      بين   التام     التطابق     وقيام     وجود     تأكد    ما   فإذا   

 القاعدة     لهذه    القانوني      األثر     فإن    القانونية      عدة  القا    ومفترض   

 يضفيه   الذي     بالوصف    المحكمة    تلتزم    وال    القانون      بقوة    ينطبق 

 وظيفتها    بحكم   ملتزمة    هي   بل   النزاع      وقائع     على   الخصوم   

 في   فالقاعدة      الوقائع      تلك   على   السليم    القانوني      التكييف    بإسباغ  

لقانون      حكم   تنزل    المحكمة    أن    الشأن     هذا    جيبيست   الذي     ا

 .عليها المطروح النزاع لمعطيات موضوعياً
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٠٧/٢٠٠٤و ١٠٣ ينالطعن في ٩٧ رقم قرار
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 - ٤٧١ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 :ـ محكمة موضوع ) ٣
  )تقدير ـ أدلة ( موضوع محكمة 

 تأخذ    التي    األدلة      تقدير    في   المطلقة    السلطة    الموضوع     لمحكمة  -
 ما   ذلك    في   عليها   رقابة     وال    نفيها   أو    صورية  ال    ثبوت    في   بها 
 السلطة    ذات     كذلك    ولها    قانوناً     مقبوالً    به   أخذت     الذي     الدليل     دام   
 الواقع      واستخالص     الدعوى      في   المقدمة     المستندات      تقدير    في 

 إليه    يطمئن   بما   منها   واألخذ      الشهود     أقوال      تقدير    وفي    منها 
نها     لما    وجدا نها    طا  هب   شهدوا    ما   مضمون    عن   تخرج    لم   أ

 لها   سائغة   أسباب    على   كله    ذلك    في   قضاءها     أقامت     أنها    وطالما   
 .لحمله ويكفي باألوراق الثابت أصلها

 الواقعة      على   واردة       تكون    أن    الشاهد     شهادة    في   يشترط    ال  -
 شأنها   من   يكون    أن    يكفي   بل   تفاصيلها   بجميع   إثباتها     المطلوب   

 بالشهادة     تأخذ    أن    وللمحكمة      ، فيها   الحقيقة    إلى    تؤدي     أن  
 وهي    األصلية    الشهادة      تجوز    حيث   جائزة     هي   إذ    ماعية الس  

 بما   تستهدي    أن    وللمحكمة      ، الموضوع     محكمة   لتقدير    تخضع 
 كقرينة    الخبير    وأمام      التحقيق    بمحضر   الشهود     أقوال      من   ورد   
 .أخرى قرائن أو أدلة تعزز

 دام    ما   اإلثبات      طرق    بكافة    الواقع      شركة   قيام    إثبات     يجوز   -
.باألوراق الثابت أصله وله ئغاًسا كان لها المحكمة استخالص

 م٩/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٤/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٤ رقم قرار
  ) تقدير ـ أدلة  ـ صورية ( موضوع محكمة

 رقابة     وال    الصورية      أدلة     تقدير ب   الموضوع     محكمة   تستقل  -
 إلى    تؤدي     الوقائع      دامت     ما   العليا    المحكمة    من   ذلك    في   عليها 

 رأت    قد   الموضوع     محكمة   كانت    فإذا     إليها    انتهت    التي    النتيجة  
وراق       في  لدعوى      أ  لنفى   يكفى   ما   ومالبستها     وظروفها      ا

 إلثبات    شهود   لسماع    ذلك    بعد   حاجه    في   ليست   فإنها    الصورية    
 .الصورية هذه نفى أو
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٠/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٣ رقم قرار
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 - ٤٧٢ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 سادساً ـ مسؤولية 
  )شروط ـ اتفاق ـ تعويض ـ إخالل  ـ مقاولة عقد( مسؤولية 

 قيمة   على   مقدما    يتفقا   أن    المقاولة      قدع   لطرفي    يجوز    كان    لئن  -

 والمقاول      العمل    رب    كاتفاق     بالتزامه      أحدهما     أخل    إذا     التعويض   

 تسليم   في   بالتزامه      خير األ    أخل    إذا     تأخير    غرامة     فرض    على 

 ال  الحالة     هذه    في   لدائن   ا   وإن     عليه   المتفق    الميعاد     في   المباني   
 هنا   االلتزام       ألن    مقداره      وال    الضرر     وقوع     إثبات     منه   يطلب 

 الخطأ    بشكل   التأخير     فمجرد    عناية    بل   ال   غاية    بتحقيق   التزام    

 مبلغ   أن    إثبات     إال    المدين     يعفى   وال    الضرر     ويفترض     نفسه 

 وذلك     الدائن      أصاب    الذي     الضرر     يفوق    عليه   المتفق    التعويض   

  .القانون يقره ال الذي األمر سبب بال نالدائ إلثراء منعاً
 قانوني     مصدر    هنالك    يكون    أن    البد    ما   بشيء    طرف    أي    إللزام     -

م       لذلك   اللتزا لمدين   و   ، ا لضمان     ا ولة      عقد   في   با لمقا  هما   ا

 به   قام    الذي     العمل    حدود     في   كل   والمقاول       المعماري      المهندس   

 .للعقد وفقاً
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٧١/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٦ رقم قرار
   )أركان ( تقصيرية مسؤولية ـ عقدية مسؤولية

 فاألولى      التقصيرية     المسؤولية      تقابل    ةالعقدي     المسؤولية      إن   -

لثانية      ، لاللتزام      كمصدر    العقد    وجزاءها       منشأها    منشأها    وا

 .أيضاً لاللتزام كمصدر المشروع غير العمل وجزاءها
 ثالثة    ية التقصير    المسؤولية      كأركان      العقدية     المسؤولية      أركان      -

 الضرر    ) ٢( و   الخطأ،     ) ١(   أعظم،     مشترك    قاسم   بينهما   أي  

 والمسؤوليتان       . والضرر      الخطأ    بين   ما   السببية    عالقة    ) ٣( و 

 الخصومة     هذه    في   بصددها     تحدد    التي    والمسؤولية       . تتعددان    

 ضده  والمطعون      ) المدعي   (   الطاعن     بين   الموقع     العقد    منشأها  

 أو   مفترضاً   أمراً     ليست   المسؤولية      وهذه     ، ) عليه   المدعي   ( 

 .تغيرها على الدليل إقامة إلى تحتاج فهي  ،تلقائياً
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٨/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٨ رقم قرار
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 - ٤٧٣ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ
  )كفالء (مسؤولية

 واحد     دين    أو    واحده      تجارية     صفقة  في   تعددهم     عند   الكفالء    -

 في   الحق    وللدائن      راد  واالنف      بالتضامن     ولين  ؤمس   يكونوا     فإنهم  

لدين     الستخالص    منهم   يريد    من   اختيار     يقاضيهم   أن    وله   ا

 ٠يشاء من منهم يختار أن وله جميعاً
 م٥/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م١١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٢ رقم قرار

  )متبوع (مسؤولية
 بعمله    تابعة    يحدثه    الذي     الضرر     عن   والً  ؤمس   المتبوع     يكون   -

 أو   وظيفته    تأدية     حالة    في   منه   واقعاً     كان    متى   المشروع      غير 

 في   الفعلية    السلطة    على   تقوم    التبعية    عالقة    وكانت     بسببها،  

  .التابع على للمتبوع تثبت والتي والتوجيه الرقابة
 م١٩/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٧ رقم قرار
 )حراسة (مسؤولية

 إذا    عما   النظر    بغض   شيء   على   فعلية   سيطرة   هي   الحراسة    -

 السيطرة    هذه    كانت    وسواء     منتفعاً   أو    حائزاً     أو    مالكاً    كان  

 .مشروعة غير أم مشروعة
 م١٩/٥/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢١/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٣٧ رقم قرار
  ) قرينة ـ إثبات ـ طبيب ـ خطأ ( تقصيرية مسؤولية

لقواعد      تطبيق   إن   - لعامة     ا لتقصيرية     المسؤولية      في   ا  على   ا

 بعض   في   يتسنى   ال   قد   منهم   الجراحين      وخاصة    األطباء      أخطاء   

 بذل   أي    عناية    ببذل    التزام      هو   الطبيب    التزام      أن    إذ    الحاالت    

 األصول    مراعاة      مع   المريض     لعالج    الصادق      الطبي    الجهد  

 شفاء  وهي    غاية    بتحقيق   التزاما      وليس    الطب    لمهنة   الفنية  

 سلطة  حجب   األحوال       من   حال    بأي    يعني   ال   هذا إن إال المريض،

لمحكمة   لطبي    خطأ   تستخلص   أن    في   ا  عناصر   جميع   من   با

 تكفي   الطبيب    خطأ   على   واحده      قرينة    وجود     فإن    ولذلك     الدعوى    

 هذا   نفى   واجب     حينئذ   عليه   ليكون    إليه    اإلثبات      عبء    لنقل 

 .الخطأ
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٥/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٤٥ قرار
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 - ٤٧٤ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

لعصب    جرح   -  وضع   بسبب   مكشوف    عصب   على   ضغط  أو    ا

 الغضروف     من   الضغط    بسبب   أو    الوسطى    األذن      في   اشات الش  

 خطأ   على   قرينة    يكفي   العصب،     تحتها   من   يمر   والتي     يالترقيع   

 االفتراضات      تلك   من   أي    أن    نفي   عبء    إليه    ينقل   مما ،   الطبيب  

 أي   بالعملية    ترتبط    االفتراضات       هذه    جميع   وان     خاصة   يحدث  لم

 .إجرائها أثناء حدوثها يمكن
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٩٥/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٤٥ قرار

 
  )شروط ـ جوي ناقل( مسؤولية

م   - لية     لقيا و قل     مسؤ لنا لجوي     ا ثبات     من   بد   ال   ا  عناصر   إ

 السببية    والعالقة      والضرر      الخطأ    وهي    المعروفة      المسؤولية    

 ومن    ، التجارة      قانون     من   ) ٢٠٤(   المادة      اقتضت    مثلما   بينهما 

 الموضوع  محكمة لتقدير المسألة هذه تخضع أن عليه المستقر

 وما    العقد    بشروط     ذلك    في   وتهتدي     االختصاص      لها   ينعقد   التي  

 .العدالة وقواعد العرف عليه يجري
 م١٠/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٦٨ رقم قرار

 

  ) أركان ( مسؤولية
 وثبوته     المسؤولية      عليه   تقوم    الذي     األول      الركن     هو   الضرر    -

لحكم     لقيامها    الزم     شرط  لتعويض     وا  ال  وهو    لذلك    يجةنت   با
 العقدي    بالتزامه      يقم   لم   المدين     أن    لمجرد    وجوده      يفترض  

 في   حتماً   سيقع  أنه    أو    وقع    قد   أي    محققاً   يكون    أن    فيه   ويشترط   

 يكفي   ال   المستقبل    في   الضرر     وقوع     احتمال     ومجرد     المستقبل  

 .بالتعويض للحكم
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٨/٢٠٠٤و٦٥ ينالطعن في ٨٤ قرار
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 - ٤٧٥ -

 ـــــــــوعـــــــــــالموضــــــــ

  )حريق ـ مأجور استالم  ـ مستأجر( مسؤولية
 المؤجرة     العين    تسلم   الذي     المستأجر     بأن العامة القواعد تقضي -

 محترقة،    غير   يردها     أن    عليه   يجب   فإنه    احترقت     قد   تكن   ولم  

 عليه   المحافظة   و   يستأجر    بما   بالعناية     مكلف   المستأجر     وأن   

 على   المؤجر     بالمحل    صليح   ضرر   فكل   ماله،     على   كمحافظته  

 هذا   في   وليس    غيره    أو    كإهمال     فيه   له  يد   ال   أن    إثبات المستأجر

 يده،    تحت   المحل    أن    إذ    الطاقة     حد   عن   يخرج    مما   التكليف  

 المؤجر،     بخالف    وذلك     ثبات  اإل    ذا ه   بمثل   القيام     عليه   ويسهل  

 والعناية      بمراقبته     له  يسمح   ما   لديه    وليس    المحل    عن   بعيد   فهو 

 على   يترتب    وعليه    ، الحريق     حوادث      مثل   من   عيق   ما   ىوأتق     به،  

 األضرار     جميع   عن   العين    صاحب   المستأجر     يعوض    أن    ذلك  

لتي   بته    ا لتي    اإليجارات        قيمة   دفع    ومنها    أصا  على   كانت    ا

  .المؤجر
 م٨/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م٨٥/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٨٨ رقم قرار

  ـ مهندس سابعاً

   )ضمان ـ مسؤولية  ـ مقاولة (  معماري مهندس 
 قانوني     مصدر    هنالك    يكون    أن    البد    ما   بشيء    طرف    ي أ   إللزام     -

م       لذلك   اللتزا لمدين   و   ، ا لضمان     ا ولة      عقد   في   با لمقا  هما   ا

 به   قام    الذي     العمل    حدود     في   كل   والمقاول       المعماري      المهندس   

 .للعقد وفقاً
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٧١/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٦ رقم قرار
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 - ٤٧٦ -

 ــــــــوعــــالموضــــــــــــــــ

  ـ ميعاد ثامناً

  )شروط ـ طعن (ميعاد
 لصدور    التالي     اليوم     من   يوماً    أربعون      هو   بالنقض    الطعن    ميعاد   -

 التالي     اليوم     من   الميعاد     هذا    يسري    أن    هو   واالستثناء      الحكم  

 الثالثة     الشروط      أحد    توفر    إذا     بالحكم    عليه   المحكوم     إلعالن   

 المدنية     ات  اإلجراء       قانون     من   )   ٢٠٤  ( المادة      في   الموضحة  

 عن   تخلف   قد   عليه   المحكوم     يكون    أن    إما    وهي    والتجارية     

 يقدم   ولم    الدعوى      لنظر   المحددة      الجلسات     جميع   في   الحضور   

لمحكوم     يكون    أن    أو    بدفاعه     مذكرة     عن   تخلف   قد   عليه   ا

 لتعجيل   التالية     الجلسات     جميع   في   مذكرة     تقديم    وعن    الحضور   

 أن   أو    باب األس    من   سبب  ألي    فيها   السير    وقف    بعد   الدعوى    

 انقطاع    أسباب    من   سبب  الدعوى      سير  أثناء     حدث    قد   يكون  

 الخصم    مقام    يقوم    من   اختصام     دون     الحكم    وصدر    الخصومة   

 .صفته زالت أو للخصومة أهليته فقد أو توفى الذي
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٩١/٢٠٠٣ رقم الطعن في ٢٠ رقم قرار

  )طعن ( ميعاد
 عليه   للمحكوم    الحكم    إعالن     لتاريخ     التالي     اليوم     من الميعاد يبدأ -

 المحددة     الجلسات     جميع   في   الحضور     عن   تخلف   قد   يكون    الذي   

 .بدفاعه مذكرة يقدم ولم الدعوى لنظر
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٤٦/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٨ رقم قرار

 طعن :  راجع أيضاً 
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 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 ) ن( 

 نظام عام ـ نيابة عن الغير 

 أوالً ، نظام عام 

  )  تجاوز ـ  فوائد (  عام نظام ـ
 بالقرارات       المحدد     القدر     للعوائد     عليه   المتفق    السعر    تجاوز    -

 ذاتها     تلقاء    من   المحكمة    تثيره    و   العام     النظام     يخالف    الوزارية      

 والتجارية       المدنية     جراءات     اإل    قانون     من   ) ٢٤٣(   بالمادة      عمالً 

 عن   زاد     ما   ن و   لخصوم  ا   أو    العام     االدعاء       ذلك    يطلب   لم   ولو  

 .مطلقاً بطالناً باطالً يكون الوزارية بالقرارات المحددة النسبة
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٧/٢٠٠٣ رقم الطعن في ١٧ رقم قرار

  )محكمة ـ دفع  ـ حرف ممارسة ( عام نظام
 حرفة    أية    ممارسة    من   العمانيين     غير   منع   المتضمن    النص   -

 األجنبي     المال     راس     قانون     ينظمه   مما   صناعية   أو    تجارية   

 من   المحكمة    بواسطة    أثارته      يمكن   أي    العام     بالنظام     يتعلق 

 أمام    ولو    حتى   الدعوى      مراحل     من   مرحلة    أية    في   نفسها   تلقاء  

 وثاني     أول     محكمتي من أي على يتعين كان فإنه العليا المحكمة

 أثبات    في   الطاعن     فشل   مع   حتى   نفسها   تلقاء    من   إثارته      درجة   

 مطلوباً    ليس   أنه    من   الرغم     على   أمامها     المتجر    ذلك    في   صفته

 العقد    أن    إذ    له  االستجابة     مطلوباً    ليس   بل   الدفع     هذا    ثارة   إ   منه 

 صحة  بعدم    الدفع     للغير   وليس    والمشترى      البائع     طرفيه    يحكم 

 دفع    على   يعترضوا    أن    منهم   البائع     لدائني     يحق   وإنما     البيع  

 دة الما    نص   إلى    "   استناداً     المشترى     يد   في   وهو    للبائع    الثمن  

 . التجارة قانون من )٥٥(
 م١٦/٦/٢٠٠٤ جلسة ـ م٢٧/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٤٦ رقم قرار

 

 المبدأ

 

 

 

 

 

١٢ 

 

 

 

 

 

٣٣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصفحة

 

 

 

 

 

٤٨ 

 

 

 

 

 

١٦٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - ٤٧٨ -

 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 ثانياً  ـ نيابة عن الغير 

  )شروط ـ آثار ـ وكالة ( نيابة
 التصرف    أثر    فإن    نيابة    دون     عمل   إذا     الوكيل     أن    األصل    يقضي   -

 هذا   كان    لو   حتى   الموكل،      إلى    ينصرف    ال   الغير    مع   يعقده    الذي   

 فال   نيابته    حدود     في   يعمل   الوكيل     أن    يعتقد   النية    حسن   الغير  

 يحتج   أن    يستطيع   حتى   النية    حسن   الغير    يكون    أن    إذن     يكفي 

 هنالك    ولكن    الوكيل     مع   عقدة    الذي     بالتصرف     الموكل     على 

لنية    حسن   فيها   يدعم    أحوال      إلى    منسوب    خارجي     مظهر   ا

 الوهم     إلى    الغير    يدفع    أن    المظهر    هذا    شأن   من   ويكون     الموكل   

 من   بالرعاية      األولى      هو   الغير    يكون    ذلك    فعندئذ    فيه   وقع    الذي   

 خارجياً     مظهراً    خلق   فقد   الموكل     أما    خطأ   يرتكب    لم   ألنه  الموكل

لغير    أوقع    لوهم     في   ا لقانون      فيضفي   ا يته    ا  دون    للغير   حما

 عقدة   الذي     التصرف     أثر    يجعل   أن    ذلك    إلى    وسبيله    الموكل   

 وكالة     بموجب    ال   الموكل     إلى    ينصرف    الظاهر     الوكيل     عم   الغير  

 ينبغي   الظاهرة      الوكالة      ولقيام     ظاهرة     وكالة     بموجب    بل   ةحقيقي 

 .شروط ثالثة توافر
 نيابة    دون     ولكن    الموكل     باسم   الوكيل     يعمل   أن    ـ: األول      الشرط   

 له  المرسومة     الوكالة      حدود     الوكيل     يجاوز     بأن    إما    ذلك    ويكون   

 أن   وإما     الوكالة      انتهاء     بعد   كوكيل    لالعم    في   يستمر   أن    وإما   

 .أصالً وكالة دون كوكيل يعمل
 حسن   الوكيل     مع   يتعامل    الذي     الغير    يكون    أن    ـ: الثاني     الشرط   

 النية    حسن   إثبات     عبء    ويقع    نائب    الوكيل     بأن    يعتقد   بأن    النية  

 بإثبات    النية    حسن   إثبات     في   يستعين   أن    ويغلب    الغير    على 

 الذي    المظهر    وهو    موكل ال    إلى    المنسوب     الخارجي      المظهر  

 .نائب الوكيل أن الغير أوهم
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 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 
 إلى    منسوب    للوكالة     خارجي     مظهر   يقوم    أن    ـ: الثالث     لشرط  ا 

 الظاهرة     الوكالة      يميز   الذي     هو   الثالث     الشرط     وهذا     الموكل   

 خطأ   في   والمتمثل     عليه   تقوم    الذي     القانوني      األساس     ويحدد   

 يعتقد   الغير    جعل   الذي     الخارجي      المظهر    هذا    راز  إب    في   الموكل   

 .نائب الوكيل بأن نية بحسن
 م٢٤/١١/٢٠٠٤ جلسة ـ م٦٩/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٧٤ رقم قرار

 ) و(

    ـ وكالة وعد

 وعد بجائزة أوالً ـ 

  )تنازل ـ شروط (بجائزة وعد 
 السحب،    إجراء      طريقة    على   الجائزة      باستحقاق    المدعي     موافقة  -

 بالجائزة     الفائز     يجعله    فال     ، األول      الكوبون      بسحب   وقيامه   

 إجراء     على   هعتراض  ا   بعدم    ضمناً  رتضى  ا   هو   دام     ما   األولى    

 القرعة     إجراء      تمام    بعد   له  وليس    التصاعدي      بالطريق     القرعة   

 .به أرتضى ما يناقض أن
 م٣١/٣/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٨٢/٢٠٠٣ مرق الطعن في ٢٢ رقم قرار

 وكالة ثانياً ـ 

 ) وطشر( وكالة ظاهرة 
ألصيل                        - ا من  يقع  أن  ئباً  نا هر  لظا ا لوكيل  ا ر  العتبا يشترط 

مر                      أل ا هر  ظا في  ينبئ  ما  تقصير  ن  و د و  أ منه  بتقصير 
انصراف إرادته إلى إنابته لسواه في التعامل باسمه كأن                          

 يقوم مظهر خارجي منسوب إليه من شأنه أن يضلل الغير
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 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 
وجود الوكالة فيكون من حقه في هذه الحالة                  ويجعله يعتقد ب      -

عتقد  ا نصراف أثر التعامل الذي أبرمه مع من                  اأن يتمسك ب    
حقيقية                      لة  وكا أساس  على  ال  األصيل  لى  إ وكيل  نه  أ بحق 
نما على                         لواقع وإ ذا هي غير موجودة في ا قائمة بينهما إ

 .أساس الوكالة الظاهرة
 م٢١/١/٢٠٠٤جلسة  ـ م١٢٤/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١قرار رقم 

 )  شركة أوراق استعمال ـ شروط (ظاهرة وكالة
 الموكل     يظهر   أن    الظاهرة      الوكالة      في   األساسي    الشرط     إن   -

 فإن   ذلك    على   الغير    معه   يتعامل    وأن     خطئاً   وكيله     ) الطاعنة   ( 

 من   تصرفات     عن   والً ئمس   يكون    الموكل     فإن    بذلك    الغير    نخدع  ا 

 .الصفة بتلك أظهره
 يسهل   أنه    كما   موظف    ألي    جائـز    الشركة     أوراق       استعمال   -

 الظاهرة     الوكالة      على   تدل    أو    تعبر   وال    مماثلة    أوراق       طباعة  

 والحكم     صاحبها   أو    الشركة     مدير    توقيع    تحمل   ال   أنها    طالما  

 .  للنقض موجباً ذلك بخالف
 م٢٠/١٠/٢٠٠٤ جلسة ـ م٣٨/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٥٤ رقم قرار

  )عمولة ـ توزيع ( وكالة
 قانون    من   )   ٢٩٨  ( المادة      لتعريف    وفقاً    بالعمولة     الوكالة     -

 تصرف   باسمه   يقوم    بأن    الوكيل     بموجبه    يلتزم    عقد هي التجارة

 يعمل   ال   الوكيل     كان    إذا     أما    مقابل    في   الموكل     لحساب    قانوني   

 عمولة    وبدون      الخاص     لحسابه    يعمل   كان    وإنما   الموكل لحساب

 السلطنة    من   معينة   منطقة   عن   مالية    تسهيالت    اتفاق     بموجب  

  .بالتعويض الموكل على الرجوع يحق فال
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ جلسة ـ م١٠٢/٢٠٠٤ رقم الطعن في ٩٦ رقم قرار
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 ـــــــــوعـــالموضــــــــــــــــ

 . راجع أيضاً نيابة عن الغير ـ طعن 
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 القسم الرابع

 فهر الفهرس الهجائي 
 الموضوعي لمبادئ األحكام  
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 رس الفهرس الهجائي للمبادئ فه
 الصفحة  ـام المبادئأرقـ و ع الموضــالحرف 

 أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ب 
 
 
 ت

 ) أدلة(أوالً ـ إثبات
 أحكام عامة ) ١
 إقرار ) ٢
 خبرة فنية )٣
 شهادة ) ٤
 قرينة) ٥
 مستندات) ٦
 يمين ) ٧

 ثانياً ـ إجراءات
 ثالثاً ـ أجرة 

 رابعاً ـ استئناف
 إعالنخامساً ـ 

 التزامادساً ـ س
 أمرسابعاً ـ 

  
 أوالً ـ بطالن
 ثانياً ـ بنك  

 
 أوالً ـ تأمين

 ثانياً ـ تحكيم 
 ثالثاً ـ تظلم 

 رابعاً ـ تعويض 
 خامساً ـ تفسير 
 سادساً ـ تكييف 
 سابعاً ـ تنفيذ

 ثامناً ـ توقيع 

 
٦١-٣٩-٣١-١٣. 
٥٩ 
٥١-٤٣-٣١. 
٣١ .  
٣٢.  
٢٢-٨  
٦٥-٥٤. 
٥٨.  
٥.  
٥٨-٥٧-٦.  
٥٧-٦. 
٦٢-٦١-١٣-١٢. 
٦٣ . 
 
٣١-٣٠-١٢ 

 ٣.  
 
١٧ . 
٢٦.  
٦٣. 
٦١-٢٩-٢٨-٤. 
١٢. 
٦٧-٥٢. 
٥٧-٥٠-٣٥. 
٢٢ 

 
٣٩٤-٣٩٣  

٣٩٤ 
٣٩٥ 
٣٩٦ 
٣٩٧-٣٩٦ 

٣٩٧ 
٣٩٨ 
٣٩٩ 
٣٩٩ 
٤٠٠-٣٩٩ 
٤٠١-٤٠٠ 
٤٠٢-٤٠١ 

٤٠٣ 
 
٤٠٥-٤٠٣ 

٤٠٥  
 
٤٠٦  
٤٠٨-٤٠٧  

٤٠٨  
٤٠٩  
٤١٠  
٤١١-٤١٠  
٤١٢-٤١١  

٤١٢ 
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 الصفحة  ام المبادئأرقــــ ـو ع ـالموضـالحرف 
 ح
 
 
 
 
 
 
 خ
 
 
  د

 
 
 
 س
 
 
 ش 
 
 
 
 ص
 
 ض

  حجز  أوالً ـ 
 ثانياً ـ حجية 

 ثالثاً ـ حراسة 
 رابعاً ـ حريق 
 خامساً ـ حكم 

 
 سادساً ـ حوالة دين

 
 أوالً ـ خبير 

 ثانياً ـ خصومة 
 

أوالً ـ دفع ـ دفاع   
 ـ دفوع 

 ثانياً ـ دين 
 

 سجل عقاري 
 
 

 أوالً ـ شخص 
  شرط ثانياً ـ

 ثالثاً ـ شركة 
 

 صورية 
 

 أوالً ـ ضرر 
 ثانياً ـ ضريبة 
 ثالثاً ـ ضمان 

٥٧-١٦.  
٥٠-٣٤-٢٢-٨. 
٢٥. 
٦٤. 
-٤١-٣٤و.ض. د  ٣و٢

٥٦-٥٥-٥١-٤٤٥٠-
٥٧. 
 
٤٣.  
٥٧-٦. 
 
٤٧-٣٣-٢٧-٧.  
 
٥٦-٤٦-١٨. 
 
٣٨  
 
 
٣١-١٢ 
٥٩. 
 . ٤٠-٣١ –ض .د٣
 
٣٩-٣١. 
 
٦١-٥٥-٣٦-٢٨. 
 .ض. د٣-٢-١
١١. 
 

٤١٤-٤١٣ 
٤١٥-٤١٤ 

٤١٦  
٤١٦ 
٤٢٢-٤١٧ 

 
٤٢٢  
 
٤٢٣ 
٤٢٣ 
 
٤٢٥-٤٢٤ 

 
٤٢٧-٤٢٦ 

 
٤٢٧  
 
 
٤٢٨  
٤٢٨  
٤٢٩-٤٢٨ 

 
٤٣١-٤٣٠ 

 
٤٣٢-٤٣١ 
٤٣٨-٤٣٢ 
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 الصفحة  ـام المبادئأرقـ ـو ع الموضــالحرف 
 ط
 
 

ع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أوالً ـ طبيب 
 ثانياً ـ طعن 

 
 ثالثاً ـ طلبات 

 
 أوالً ـ عقد 

 :ام عامة أحك) ١
 أركان ) أ
 تفسير ) ب
 
 تنفيذ) ج
 دفع بعدم التنفيذ ) د

 شروط ) هـ
 فسخ ) و
 آثار ) ز
 مفاوضات) ح
 عقد إيجار ) ٢
 عقد بيع ) ٣
 
 عقد تأمين ) ٤
 عقد سمسرة ) ٥
 عقد شركة ) ٦
 عقد كفالة ) ٧
 عقد مقاولة ) ٨

 ثانياً ـ عالمة تجارية 
 ) فوائد(ثالثاً ـ عوائد

٣٢.  
٤٤-٤٢-١٤-٩-
 .ض. د٣ -٦٣-٦٠
٥٨  
 
 
 
٦٢-٤٧-٣٧-٢١. 
٢٩-٢٠-١٢-١٠-
٥٢-٥١-٤٥. 
٣٠. 
٦٧. 
٢٩. 
٥٢. 
٣. 
١٦. 
٦٤-١٣. 
٣٥-٣٣-٣٠-١٩-
٤٧. 
٣٨-٢٨-٢٥-٢٠. 
٥. 
٣١. 
٤٦. 
٣٦-٢٧-١١. 
٤٩. 
٥٥-٢٤-١٢. 

٤٣٩  
٤٤٢-٤٤٠ 

 
٤٤٣-٤٤٢  

 
 
 
٤٤٥-٤٤٣  
٤٤٧-٤٤٥  

 
٤٤٨  
٤٤٩  
٤٤٩  
٤٤٩  
٤٥٠  
٤٥٠  
٤٥١-٤٥٠ 
٤٥٣-٤٥٢  

 
٤٥٥-٤٥٤  

٤٥٥  
٤٥٦  
٤٥٦  
٤٥٧-٤٥٦  

٤٥٨  
٤٥٩-٤٥٨  
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 الصفحة  ام المبادئأرقــ ـو ع ـالموضــالحرف 
 ق
 
 
 ك 
 
 ل 
 
 م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ن
 
 
 
 و

 قانون 
 ـ تطبيق ) ١
 قانون استثمار) ٢
 

 كفيل 
 

 لغة 
 

 أوالً ـ مأجور 
 ثانياً ـ متجر 

 ثالثاً ـ محامي 
 أتعاب ) ١
 توقيع)  ٢

 )سند(رابعاً ـ محرر
 مساًـ محكمة خا

 .سادساً ـ محكمة عليا 
 محكمة موضوع. سابعا

 ثامناً ـ مسؤولية 
 

 تاسعاً ـ مهندس 
 عاشراً ـ ميعاد 

 
 أوالً ـ نظام عام 

 ثانياً ـ نيابة عن الغير
 
 

 أوالًـ وعد بجائزة 
 ثانياً ـ وكالة 

 
١٢. 
٣٣-٣١. 
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٦٤-١٣. 
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٢٦-١٦. 
٩. 
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٦٤-٦١-٤٨-٣٢. 
١١. 
٤٢-١٤. 
 
٣٣-١٢. 
٥٣ . 
 
 
١٥. 
٦٦-٤٠-١. 

 
٤٥٩  
٤٦٠  
 
٤٦١  
 
٤٦١  
 
٤٦٣-٤٦٢  

٤٦٣  
 
٤٦٤  
٤٦٥  
٤٦٥  
٤٦٥  
٤٦٦  
٤٦٧  
٤٧١-٤٦٨  

 
٤٧١  
٤٧٢  
 
٤٧٣  
٤٧٥-٤٧٤  

 
 
٤٧٥  
٤٧٦-٤٧٥ 
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 الصفحة  ـام المبادئـأرق الموضــــو عالحرف 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 فهرس الفهرس 
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