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اریة ائــــــــرة ا الت

احملمكة :هیئة 
رة ا س ا شار / محمد محودة الرشیف                      رئ رئاسة السید املس

ٔبوراحب   شارن/ د راشد احلاى و صالح عبدالعاطى  ن املس وعضویة السید
ىل       ٔمني الرس السید/  حسام  و

دار ال ةيف اجللســـــة العلنیة املنعقـــــدة مبقـــر احملمكـــــة ب ارة رٔس اخلمي ٕام قضـــــاء ب
د  ٔ 2016من یولیو من العام 31هـ املوافق 1437شوال 25يف یوم ا

م  ة بـرق دول احملمك د فـي ج ة8يف الطعـن املق 2016ق 11لس

لنقض املوجز : ا–احلمك الناقض –الطعن  تباع احلمك –حممكة إال ا  ٕالزتا
القانونیة اليت فصل فهيا الناقض يف ٔ ٔمر املقيض . –املس ساهبا قوة ا ٕاك

احملمكــــــــــــة
ه ،  ي تاله السید القايض / محمد عق ٔوراق وسامع التقرر ا ىل ا بعد إالطالع 

: واملرافعة وبعد املداو
ٔوراق تتحصـل يف  ر ا ـه وسـا ـىل مـا یبـني مـن احلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع  ٔن ح

عـوى رمق  ىل الشـركة املطعـون ضـدها الثانیـة ا ٔقامت  ٔوىل  الشـركة املطعون ضدها ا
ـة 2011لسنة 141 –مدين رٔس اخلميـة إالبتدائیـة بطلـب احلـمك وفقـًا لطلباهتـا اخلتام

لغ   ٔن یؤدوا لها م لني ب ا واخلصمني املد یارتني املفقـودتني 620000ٕالزا درمه  قمية السـ



ٔنه مبوجب عقـد ٕاجيـار مـؤرخ لتضامن وا  ً / 12/ 1لتضامم واملصاریف. وقالت بیا
ٔبلغت بوقـوع 2010 ات ، و لطاعن ثالث شاح ٔجرت مهنا مؤسسة ....... اململوكة  ٕاست

ات معروضة يف ٕامارة الشارقة وبعـد  دى الشاح ٔنه ظهرت ٕا ري  ات  رسقة هذه الشاح
خ ٕ ٓخرتني قامت  تني ا عتبارها ٔن تبني فقد الشاح ٕ طار الشـركة املطعون ضدها الثانیة 

ٔمني  یارتني رشكة الت سـداد قميـة السـ ٔخطارهـا  یارتني هبـذا الفقـد ومت  هيـا السـ املـؤمن 
ٔن املطعون ضدها الثانیة رفضـت سـداد قميهتـا رمغ  ٔمني ، ٕاال  املفقودتني الواردة بوثیقة الت

ٔمني ضد  عوى قدم ویل الرشـكة املطعـون خماطر الفقد والتلف فاكنت ٔن وثیقيت الت ا
رها املطعـون ضـده الرابـع  ـال مؤسسـة ............ ممثلهـا يف مـد ٔوىل حصیفة ٕاد ضدها ا

ٔسمتعت ٕاىل شـاهدي -الطاعن –ومالكها  ٔن  ق وبعد  عوى ٕاىل التحق الت احملمكة ا ٔ
ٔوىل والطاعن  ل .–ً من املطعون ضدها ا اخلصم املد

لغ 2/5/2013حمكت بتارخي  ٔوىل م ٔن تؤدي ٕاىل املطعون ضدها ا لزام الطاعنة ب ٕ
لطاعنة ما تؤدیه من التعویض 620000 ٔن تؤدي  درمه وٕالزام املطعون ضدها الثالثة ب

لمطعون ضدها الثانیة واخلصم  سبة  ل عوى  عوى ورفض ا لهيا يف ا احملكوم به 
ل  ٔنف الطاعن ه–.................. –املد اف رمق  ٕاست ٕالست لسنة 375ذا احلمك 
اف رٔس اخلمية،اليت قضت بتارخي 2013 ٔیید احلمك 2013/ 29/12ٔمام حممكة ٕاست بت

ٔنف. املست
متیزي اليت قضت بتـارخي  بـنقض احلـمك 2014/ 6/ 8طعن الطاعن يف هذا احلمك بطریق ا

لعـدم إالسـ اف وذ ت عـوى ٕاىل حممكـة إالســ ــادة ا ـه وٕا ابة ٕاىل طلــب املطعـون ف ت
وتــداولت  ــا تني . وقــد متــت إال لشــاح ة  ر القميــة الســوق ــري لتقــد الطــاعن بنــدب خ

ٔودع تقرـره قضـت بتـارخي  ٔن  ـريًا فهيـا وبعـد  عوى ونـدبت احملمكـة خ 17/12/2015ا
لـغ  ٔوىل م ا ا ٔن یـؤدي ٕاىل املطعـون ضدهـ ٔنف ٕاىل ٕالـزام الطـاعن بـ بتعدیل احلمك املست

متیـزي وٕاذ دره574000 طعـن الطـاعن يف هـذا احلـمك بطریـق ا دا ذ ٔیید ف م  والت
لنظر. ر  د ٔنه  ىل هذه احملمكــــــة يف غرفة مشورة رٔت  ُعرض الطعن 

لس  ني ینعي الطاعن  ىل سب ٔقمي  ث ٕان الطعن  ىل احلمك املطعون وح ٔول مهنا  ب ا
م وضوح العقد  ٕاذ قىض مبسئولیة الطاعن رغ ٔوی ٔ يف تطبیقه وت ه خمالفة القانون واخلط ف
لغري  ات  لتايل ال تـؤجــر الشاح ٔوىل يف ٕان العقد لن یربم و املربم مع املطعون ضدها ا

ري ساري مبا یعیبه وستوجب ٔمني  ٔن ال م الطاعن ب ل نقضه .ٕاذ 



ٔنـه ٕاذا نقضـت حممكـة الـنقض حـمك  ٔنه من املقـرر  ري سدید ذ ث ٕان هذا النعي  وح
ـرية  ٔ ىل احملمكة ا ٔصدرته فٕانه یتحمت  الت القضیة ٕاىل احملمكة اليت  ٔ اف و حممكة إالست

ع  ـه ٔن ت القانونیـة ف ٔ ملسـ القانونیة اليت فصل فهيا واملقصـود  ٔ احلمك الناقض يف املس
رٔهيـا فهيـا عـن  ٔدلـت  ىل حممكـة الـنقض و كون قد طرحت  ال هو الواقعة اليت  هذا ا
ـدود مـا  ـه يف  جـوز حمكهـا يف هـذا اخلصـوص جحیـة اليشـء احملكـوم ف قصد وبصرية ف
ٔن متـس هـذه  عـوى  ـادة نظـر ا هيـا عنـد ٕا ـىل احملمكـة احملـال ٕا ه حبیث ميتنـع  كون ف

ٔن تقصـر نظ لهيا  ٔشـار ٕالیـه احلـمك احلجیة ویتعني  عوى يف نطاق مـا  ىل موضوع ا رها 
ٔول  ـه ا ٔن احلمك الناقض نقـض احلـمك املطعـون ف ، واكن الثابت  الناقض .  ملا اكن ذ
تني وقـد  لشـاح ة  ر القميـة السـوق ـري لتقـد ابة ٕاىل طلب الطاعن بنـدب خ لعدم إالست

ٔشار ٕالیه احلمك الناقض ونعى مبا  ا ة ٔلزتمت حممكة إال ر القميـة السـوق ري لتقد بندب خ
دم مسئولیة الطاعن عن  ٔن  ه يف ش ىل احلمك املطعون ف تني ومن مث فٕان النعي  لشاح

ـا ٕاللزتام حممكة إال ا تني خترج عن نطاق احلمك الصادر من حممكة إال دفع قمية الشاح
ـري  هيـا احلـمك النـاقض ويه نـدب خ ٔشـار ٕا القانونیة اليت  ٔ ة ملس ر القميـة السـوق لتقـد

ٔساس ویتعني رفضه. ري  ىل  تني،مما یضحى النعي  لشاح
ه  ىل احلمك املطعون ف ٔسباب الطعن  ب الثاين من  ث ٕان الطاعن ینعى الس وح
ىل تقرر  دًا  ٔقام قضائه ٕاع ب وبطالنه ٕاذ  س فاع والقصور يف ال الل حبق ا ٕال

ري رمغ بطالنه لعدم دعوة الطاعن إ  لهيا يف خ ٔسس اليت ٕاعمتد  ىل احلضور كام مل یبني ا
ر السیارتني مبا یعیبه وستوجب نقضه. تقد

ٔن حملمكة املوضوع سلطة فهم الواقع  ٔنه من املقرر  ري سدید ذ ث ٕان هذا النعي  وح
ٔوردها يف  ٔسباب اليت  ى ٕالیه اخلبري ل هت ذ مبا ٕا ٔ فهيا ولها ا ٔد ر ا عوى وتقد يف ا

قة تقر ام احلق ٔقواهلم وجحجهم ما دام يف ق ع اخلصوم يف خمتلف  ٔن تت ري ملكفة ب ٔهنا  ره و
ٔقوال واحلجج .  ا ه الرد الضمين املسقط لت ٔوردت دلیلها ف اليت 

ى ٕالیـه اخلبـري  هتـ ـىل مـا ا ـه قـد عـول يف قضـائه  ، واكن احلمك املطعون ف وملا اكن ذ
ــوى يف تقر  ع ــدب يف ا ــين املنت ــغ الف ــدر مببل تني تق لشــاح ة  ــة الســوق ٔن القمي ــن  ــره م

هتـت 574000 ـة الـيت ٕا لص ٕالیه احلمك سائغًا واكف محلـل الن ي  درمه واكن هذا ا
ر  دًال موضوعیًا يف السـلطة التقـد كون  ٔن  ب الطعن ال یعدو  س لیه  هيا فٕان النعي  ٕا



ى هذه احملمكة و حملمكة املوضوع  رته  ٔسـاس مما ال جيوز ٕا ـري  ـىل  كون النعي  من مث 
ــول  وملا تقدم. ري مق رفضه  ویتعني رفضه وكون الطعن 

لــــــــــذ
ة:ـــــحمكت احملمك

ٔمني. لغ الت ٔلزمت الطاعن الرسوم واملصاریف مع مصادرة م رفض الطعن و
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رئاسـة لحـمك وتـداولت ووقعـت مسـودته ىه  شـار / محمـد محـوده الرشـیف الهیئة الـىت جحـزت الطعـن  ید املس السـ
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