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ـــــــز رٔس اخلميـــــــــة حممكـــــــة متی

اریة  ا ائــــــــرة الت

ئة احملمكة :هی 

رة ا س ا شار / د/ راشد احلاى                     رئ رئاسة السید املس
ة ٔبوراحب  ومحمد عبدالعظمي عق شارن/ صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید

ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و
ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام دار القضـــــاء ب

2016من یونیه من العام 27املوافق هـ1437رمضان 22يف یوم إالثنني 
م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة141يف الطعـن املق جتارى 2015ق 10لس

املوجز :
رش  الن بطریق ال رشكة –ٔحوال إال

ٔوراق وس ىل ا طالع  ي تاله السید القايض املقرر / محمـد محـودة بعد  امع التقرر ا
: الرشیف واملرافعة وبعد املداو

ه الشلكیة. ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح
ٔوراق  ر ا ه وسـا ىل ما یبني من احلمك املطعون ف ث ٕان الوقائع  ٔن –وح تتحصـل يف 

ٔمور املستع ٔوىل تقدمت لقايض ا ٔمر الستصـدار املدعیة املطعون ضدها ا بعریضة 



ــرمق ( ــد  ٔداء ق لــغ 105/2011ٔمــر  لهــا م ٔن یــؤد لــهيام طالبــه  ــة املــدعى  ) مبوا
ٔن املـدعى 1500000( ند مـن القـول  ـىل سـ ٔلف درمه وذ درمه) ملیون ومخسامئة 

يت  ة الــ ادر عــــن الشـركــ ك صــ ــ لــهيام (الطــاعن واملطعــون ضــده الثــاين) ســلامها ش
نعا عن السداد 2/8/2010فــي ا مــــؤرخميثالهن ن موضوع الطلب  وقد ام م بقمية ا

خطــارهام  ٕ یك مغلــق قامــت املدعیــة  لیــه الشــ ٔن احلســاب املســحوب  وبعــد ان تبــني 
نعا فاكن الطلب ٕابتغاء القضاء لها بطلهبا . ٔهنام ام لسداد ٕاال  لهيام  ه  والتن

رفض ٔداء قرارًا  ٔصدر قايض ا ث  ٔمـام وح عـوى  لسـة لنظـر ا ـدد  ٔمر و ٕاصدار ا
رمق ( دت  بتدائیة اللكیة/ ق ).242/2011حممكة رٔس اخلمية 

لـغ ملیـون 28/5/2012بتارخي  لمـدعي م ٔن یـؤد لهيام ب لزام املدعى  ٕ م حمكت احملمكة 
ٔتعاب حماماة. لغ مائة درمه مقابل  ملصاریف وم ٔلزمهتام  ٔلف درمه و ومخسامئة 

 ٔ اف رمق (ٕاست الست قضت 31/5/2015) وبتارخي 367/2014نف الطاعن هذا احلمك 
اف . الست سقوط احلق  احملمكة 

ـاب بتـارخي  ٔودعـت قـمل الك لطعـن املاثـل مبوجـب حصیفـة  طعن الطاعن يف هذا احلمك 
لسـة لنظـره 30/7/2015 ددت  ىل هذه احملمكة يف غرفة مشورة  وٕاذ عرض الطعن 

فهي لحمك جبلسة الیوم .مت تداو حملرض وجحزت الطعن  ىل النحو املبني  ا 
ـه قضـاءه  ىل احلمك املطعـون ف د ینعى به الطاعن  ب وح ىل س ٔقمي  ث ٕان الطعن  ح
ـة  ر امام حممكـة ا ل ذ حلمك املستانف وق شـر  ل النه  ٔن ٕا رمغ  افه  سقوط ٕاست

الفة لنص املادة ( قانون إالجراءات املدنیة .) من8/6وىل  مت 
الن بطریق  ٔنه من املقرر ىف قضاء هذه احملمكة ان  ث ان هذا النعى سدید ذ وح

ٔیـة حمـاو ـة ظـروف معینـة تصـبح يف ظلهـا  ايئ قصد بـه موا شـر هو طریق ٕاست ال
 ٔ ٔو ىف حمل مع صىل  الن اخلصم ىف موطنه  ـري جمدیـة ومـن مث ٕال تـار  و موطنـه ا

فذ املعلـن اكفـة الوسـائل الالزمـة  سـ اىئ مـا مل  ت سـ فال جيـوز سـلوك هـذا الطریـق 
ٔنــه ولــنئ اكنــت كفایــة تــ حلــمك الغیــاىب . و النــه  ٔقامــه خصــمة ال لتحــرى عــن حمــل 

تقل حممكـة سـ شــر يه مـن مسـائل الواقـع الـيت  ل ـالن  ت لسلوك طریـق  التحر
باب سـائغة مبـا  ٔسـ ىل  ٔن تقمي احملمكة قضاءها  ٔن رشط ذ هتا ٕاال  ر كفا املوضوع بتقد

لهيا. ة  ٔوراق املطرو بت  ٔصل  لها 



ٔنف  ت حلـمك املسـ ـالن الطـاعن  ـالن اكن اكتفـى ٕال ٕال ٔن القـامئ  ٔوراق  واكن الثابت 
ایة بنك إالماراتٕاىل عنوان املطعون ضدها الثانیة2/7/2012النتقال بتارخي  عذر ب ف

رت املاكن  ٔن ( الشـركة  الن ب ٔورده مبحضـر  ىل ما  ٔن تبني  الن بعد  لیه 
ة  ــ ب الشـرك ــىل  لصـــق  ذر ا ــ تع ذ ــ ــز ....... ل ــا املرك ــل ماكهن ــنو و ه م ــ ٕافادت

ید رئـ  السـ رـت املـاكن) فـٕاذن  لهيـا  ٔن املـدعى  لشـركة احلالیة بـ س احملمكـة موظفة 
ي  الن من انتقـال الرشـكة مـن املـاكن ا ٕال اء  رة اللكیة) يف ضوء ما  ا بتدائیة (ا
شــر يف الصـحف  ل ٔنف  ت حلـمك املسـ ـالن  متـام ٕاجـراء  ٕ ـه  ـالن ف ت حماو ث
ٔهنا اختـذت مـن الوسـائل  د  ٔن تقدم املطعون ضدها (احملكوم لفائدهتا) ما یف دون  وذ

كفــ حلــمك مــا  النــه  ــل ٕامتــام ٕاجــراء ٕا لیــه (الطــاعن) ق لتحــري عــن مــوطن املــدعى  ي 
ٔهنـا اكنـت  اصـة و شـر وسعهيا اجلدى ملعرفة مقره  ٔنف الصادر ضده عن طریق ال املست
ه يف رشكـة (...............) التـام  ه الشخصـیة ال بصـف ٔساس بصـف عوى  تقاضیه يف ا

حلمك املستا النه  ورة هـذا العنـوان ( ىل عنواهنا ٕا رمغ ثبوت مغادرة الشــركة املـذ نف 
عـوى ممـا اكن  تـاح ا ـالن حصیفـة اف ٕا ـذ مـر وهو بنایة ............../ ..............) م
ـل طلـب إالذن لهـا  لطاعن ق ىل العنوان الشخىص  ىل املطعون ضدها التحري  الزمه 

رش. ل حلمك الصادر لفائدهتا ضده  النه  ٕ
لطـاعن وإ  ـه  ٔنف املو ت حلـمك املسـ الن  ه العتبار إال ذ مل تفعل واكتفى احلمك املطعون ف

ن مواعیـد  سـاب بدایـة رس د ال عـ ره واجـب  ٓ ًا  ت ًا م رش حصی عن طریق ال
ــراة مــن  ت ا اف يف حــق الطــاعن دون التحقــق ممــا ٕاذا اكنــت التحــر ت الســ الطعــن 

ــوا ــون ضــدها يف خصــوص عن ــق املطع ــاج الطری هت ــٕالذن  ــة ل ــاعن اكف ــر الط ن مق
ب املـؤدى  سـ لقصـور يف ال  ً كون قـد صـدر مشـو شـر فٕانه  ل الن  ايئ لٕال ست

ب. ٔ يف تطبیق القانون مبا یوجب نقضه لهذا الس ٕاىل اخلط
ه. وملا تقدم یتعني نقض احلمك املطعون ف

ذـــــــول
ة:ـــــحمكت احملمك



عوى ٕاىل حممكة بنقض احلمك ا ا ه وٕا اف ل املطعون ف دیدهبیئـة هانظر ست مـن 
رة ٔلزمت املطعون ضدهمغا ٔمني.او ٔوىل الرمس واملرصوفات ورد الت ا

ملحوظة:
ریف ال وده الش د حم ار/ محم ة المستش ى برئاس ودتھ ھ ت مس داولت ووقع دعوى وت زت ال ى حج ة الت ھیئ

الحكم وعضویة كال من الساده المستشار ت ب ى نطق ة الت ا الھیئ ھ ام دالعظیم عقب د عب اى ومحم ین/ د/راشد الح
ھى المبینھ بصدر الحكم .


