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احملمكــــــة
ــه  ي تــاله القــايض / محمــد عق ٔوراق وســامع التقرــر ا ــىل ا ، واملرافعــة، وبعــد بعــد إالطــالع 

: املداو
ة. ه الشك ٔوضا ث ٕان الطعن استوىف  ح

ٔن  ٔوراق تتحصـل يف  ر ا ـه وسـا ىل ما یبـني مـن احلـمك املطعـون ف ث ٕان الوقائع  وح
عــوى رمق  ٔقــام ا نة 347املطعــون ضــده  ــىل 2014لســ مــدين رٔس اخلميــة إالبتدائیــة 



ٔن القــرض  شــ شــف حســاب  ي اقرتضــه مــن البنــك الطــاعن بطلــب احلــمك بتقــدمي  ا
ي حلق بـه مـن جـراء خصـم الطاعن لبیان املدیونیة وما ج عهنا من الفوائد والضـرر ا ی

تحقة ـري مسـ ـىل قـرض مـن ٔقساط  ٔنـه حتصـل   ً ة احلسـاب، وقـال بیـا وتصـف
دا  شف حساب، مما  ٔي  ري طوال فرتة التعامل رفض تقدمي  ٔ ٔن ا املطعون ضده ٕاال 

بغیةبه ٕاىل ٕانذا شـف ره  ملدیونیة ومع رفض املطعـون ضـده تقـدمي  استصدار شهادة 
ٔودع تقرــره، ادعــى  ٔن  ــريًا وبعــد  عــوى. نــدبت احملمكــة خ ملدیونیــة، اكنــت ا حســاب 
ـة  ـاري املؤر ٔوراق القـرض الت ىل عبارة (فرع ديب )، املدونة ب ر  لزتو املطعون ضده 

ـرد وبطـالن عبـارة حمكت ا26/3/2015، بتارخي 14/7/2008 –فـرع ديب –حملمكـة 
ة  اري املؤر يت القرض الت سـهیالت 2008/ 14/7الواردة بصدر اتفاق ـة ال وكذا اتفاق

ة  نیة املؤر صاص حممكـة رٔس اخلميـة والئیـًا 2008/ 7/ 14إالئ فع بعدم اخ ورفض ا
ٔنفت الطاعن هـذا احلـمك  عوى.   است هتاء ا ٕ اف رمق واحلمك يف املوضوع  ت 184ٕالسـ

نة  اف رمق 2015لســ ت ٕالســ املطعــون ضــده  نة 195وكــذ ٔمــام حممكــة 2015لســ
افني، قضــت بتــارخي  ت ٔن َمضــت احملمكــة إالســ اف رٔس اخلميــة وبعــد  ت / 6/ 29اســ

افني.   2015 بعدم جواز إالست
ــن رمق  لطع ــزي  متی ــق ا ــذا احلــمك بطری ــن الطــاعن يف ه نة 157طع ري،  جتــا2015لســ

ادًا 27/4/2016وبتارخي  اسـ ـا ـه مـع إال متیزي بنقض احلمك املطعـون ف قضت حممكة ا
اف  ت ٕالسـ ـه  ة قامئة يف الـتظمل مـن هـذا احلـمك بطریـق الطعـن ف لطاعن مصل ٔن  ٕاىل 

ـا ٔن متـت إال ني حمل القـرض، وبعـد  ه ٕاثبات حصة التنصیص الوارد يف الوثیق الغایة م
عوى ٔ  ، قضـت بتـارخي وتداولت ا ـا افني 30/8/2016مـام حممكـة إال ت ـول إالسـ بق

متیـزي  ٔنف طعـن الطـاعن يف هـذا احلـمك بطریـق ا ت ٔیید احلـمك املسـ ً ويف املوضوع بت ش
ر  ــد ٔنــه  ــىل هــذه احملمكــة يف غرفــة مشــورة رٔت  لطعــن الــراهن وٕاذ عــرض الطعــن 

لنظر.
باب ینعـى الطـا ٔسـ ٔربعة  ىل  ٔقمي الطعن  ث  ـىل وح ٔول والثـاين مـهنم  ني ا ب لسـ عن 

ٔعضـاء هیئـة احملمكـة  ـد  ٔ ٔ يف تطبیق القانون وبطالنه ٕاذ اشرتك  ه اخلط احلمك املطعون ف
ل  شـك ـادة  ٔن ٕا و ـل احلـمك النـاقض وبعـده يف املرافعـة واملـداو اف ق يف نظر إالست

لمرافعة ال یصحح هذا البطالن مبا یعیب ادهتا  ه وستوجب نقضه.هیئة احملمكة بعد ٕا



ٔن  ي یتعـني  ٔن حمرضـ اجللسـة ا ٔنـه مـن املقـرر  ول ذ ري مق ث ٕان هذا النعي  وح
لیـه يف  ي یعمتـد  ٔسـايس ا طوق احلمك والهیئة اليت نطقـت بـه هـو املرجـع ا ني به م یت
ث معرفـة الهیئـة الـيت  ٔحاكم من ح د العامة يف ٕاصدار ا لقوا د احملمكة  ة مدى تق مراق

عوى وتداولت حضـر  حلمك وما ٕاذا اكنت يه اليت مسعت املرافعة يف ا لسة النطق  ت 
ـق  لتحق النیـة اجللسـة وذ ٔو  معرفة مدى رسیة  ىل مسودته، وكذ ه ووقعت  ف
عـوى مـن حترـر هـذا احملضــر اكن  ٔوراق ا لـت  ٔو بطالنه، حـىت ٕاذا  من حصة احلمك 

طًال بطالً  حممكة احلمك  لنظام العام، تتصدى  علقًا  عتباره م ٕ الطعن من تلقاء نفسها 
ـىل مسـودته،  لهیئة اليت مسعت املرافعة وتداولت يف احلمك ووقعـت  ٔن العربة  مبا مفاده 

ــارخي - ــه بت ٔن ٔوراق وحمــارض اجللســات  ــن ا ــني م واكن الب ــا اكن ذ 26/7/2016ومل
عـوى ٕاىل املراف ـادة ا ة ٕا اف لحـمك 16/8/2016عـة جبلسـة قررت احملمكة إالست نفـاذًا 

ـن  ـري ا ٓخـرن  ـرة مشـلكة مـن قضـاة  عـوى مـن دا متیزي بنظر ا الصادر من حممكة ا
ـه وبتـارخي  ٔخـرى 2016/ 8/ 16ٔصدروا احلمك املطعـون ف ـرة  عـوى مـن دا مت نظـر ا

لسـة  ـرة ٕاصـدار حمكهـا  ا ٔصـدر 2016/ 30/8وقررت هـذه ا ي  كـون ا ومـن مث 
ـري احلمك ومس ٓخـرن  ـرة مشـلكة مـن قضـاة  ىل مسودته دا ه ووقع  ع املرافعة وتداول ف

كون حتققت الغایة اليت تغیاها الشارع من  وجـوب نظـر  ٔصدروا احلمك املنقوض و ن  ا
ٔصـدرت  ـري الـيت  ـرة  ٔعضاء دا رة مشلكة من  من دا ا عوى بعد حمك النقض وإال ا

ٔول  ٔساس.احلمك ا ري  ىل  ٔن  لیه يف هذا الش وكون النعي 
ـىل احلـمك املطعـون  ٔسباب الطعـن  ب الثالث والرابع من  لس ث ٕان الطاعن ینعى  وح
ٔن احلـمك النـاقض  یقـول  فاع ويف بیانـه ذ الل حبق ا ه خمالفة القانون وبطالنه وإال ف

ٔنف قـد تضـمن قضـاء م ت ٔن احلـمك املسـ ـىل  سًا  ٔس ة ٔقام قضاءه ت وضـوعي ضـد مصـل
ٔن الرد  ٔن تعید طرح دفاع الطاعن يف ش ا ىل حممكة إال البنك الطاعن/ مما اكن الزمًا 
ـاري،  ٔوراق القـرض الت ٔن عبارة (فرع ديب) املدونة بصـلب  ر يف ش لزتو اء  د ىل 
ٔو  ىل حصة القرض  تج يف الزناع ٕاذ ال ینصب  ري م اء  ٔن هذا إالد كام متسك الطاعن ب

ٔن العبارة مدونة بذات املداد املدون ب  ٔو الفائدة، و دد إالقساط  ٔو  ته اجلوهریة كقمية  یا
ـد إالثبـات  لطـاعن وخمالفـة قوا ة  ت طلب القرض، فضًال عن ٕانتفاء املصل يق بیا به 
اصــة  یــة  لجــوء خلــربة ف ٔو  ابــة  لك ابــة ٕاال  لك الــيت ال جتــزي ٕاثبــات عكــس مــا ورد 

ٔن  ن مـا ضافةاالٕ ٕالثبات  د ر مبوجهبا اكنت بتارخي الحق لتحرر املس املدعى وقوع الزتو



ـة  اري و ٕاتفاق سلمي البنك الطاعن لطلب القرض الت ٔن  دام املطعون ضده ال ینازع يف 
اكفة طرق إالثبات ٕاال  ر  ة و اكن ال جيوز ٕاثبات الزتو ح ه من  یارًا م الته اكن ٕاخ س

ٕاذا ما اكن احل ا ٔو يف  ـدر  ٔو  ـة غـش  ٔو ن لسـة  ىل الورقة املزورة قد مت  صول 
ـىل  یـاري ، كـام نعـى الطـاعن  سلمي إالخ الف ال ٔخرى  ٔیة طریقة  ٔو ب یالیة  بطرق ٕاح

دم ه عـ كـر احلمك املطعـــون ف ٔ ي  د ا ٔصـل املسـ سـلمي  ه البنـك الطـاعن ب ٕالزامـ
ته احمل ته و مك ـه املطعون ضده بعض بیا ـىل صـورة ضـوئیة م ـر  لزتو مكة من الطعن 

ٔساســه مبــا یعیــب احلــمك  ــىل  ــر  لزتو ٔصــل الواجــب ٕاختــاذ ٕاجــراءات الطعــن  دون ا
ه وستوجب نقضه. املطعون ف

ٔن ـري سـدید ذ ث ٕان هـذا النعـي  ٔن املح ٔوراق  ـىل حممكـة عـروضالبـني مـن ا
لحمك الناقض طبقًا  ا الفرعیة إال ٔ ـر ايه املس لزتو اء املطعون ضـده  د ٕ ليت تتعلق 

لیــه مــن  ي حتصــل  ــاري ا ٔوراق القــرض الت ــىل عبــارة (فــرع ديب) املدونــة بطلــب 
من ٔ الطاعن و ىل ذ صاص الواليئ حملامك رٔس اخلميةرما یرتتب  ٔن إالخ ش .قانوين 

ٔن حملمكة امل28واكن مفاد النص يف املادة  ىل  وضوع السلطة يف من قانون إالثبات یدل 
ٔن  داهتا فلهـا  عـوى و مسـ نـه مـن وقـائع ا ر حسب مـا تت لزتو اء  دیة إالد ر  تقد
كفـي لتكـون  لهيـا مـا  ـة  املطرو ٔد ره ٕاذا مـا رٔت مـن ا زو ٔو  ة احملرر  تقضـي بص
ـة  املطرو ٔد ٔمـا ٕاذا اكنـت ا ـق ،  جـراء التحق ٕ ٔن تلـزتم يف هـذه احلـا دهتا دون  عق

ريهـا ل دون  ق و لهـا يف هـذه احلـا لهيا ٕاجراء التحق دهتا تعني  كفي لتكون عق هيا ال 
نـه  لكهيام معًا وفق ما تت ٔو  ٔو شهادة الشهود  ملضاهاة  ق ٕاما  سلطة حتدید طریق التحق

ـا ابة اخلصـم ٕاىل طلـب إال ٕ كون ملزمة  ٔن  ساهتا دون  عوى و مال من ظروف ا
ترب اجلن ر . ٕاىل ا لزتو ق الطعن  ايئ لتحق

لص يف نطـاق  ت قـد اسـ ـا حلـمك الصـادر مـن حممكـة إال واكن احلمك إالبتدايئ املؤیـد 
ٔن حســاب القــرض  ٓيل  ٔوراق القــرض وكــذا بیــان احلاســب ا ســلطتة املوضــوعیة مــن 
یعمل  ي حرر املعام ٔن املوظف ا یه من  ت  رٔس اخلمية وما ث وح يف فرع البنك  مف
موضوع العقد حمل التداعي قـد حـررت  ٔن املعام قرار الطاعن قضائیًا ب ٕ ور و لفرع ا

ىت  تفـاق ٕ ـر  زو مـارة رٔس اخلميـة حبصـول  ٕ سـهیالت القـرضونفذت يف فرع البنك  وال
ضافة عبارة  ٕاىل رد وبطالن هـذه العبـارة ٕ ى من ذ هت رها وا (ٕامارة ديب) املدعي بزتو

ىل ذ صاص الواليئ حملامك رٔس اخلمية.وقضـى بناءا  فع بعدم إالخ رفض ا



عـوى يف خصـوص ٕاضـافة  ندات ا ـر سـ زو ة املطعون ضـده يف ٕاثبـات  و اكنت مصل
بتـة  سـهیالت احملـتج هبـا مـن الطاعنـة  ـة ال تفاقيت القـرض و ٕاتفاق ٕ عبارة ( فرع ديب ) 

صـاص احملمكـو قامئة لتوقف رية بعـدم ٕاخ ٔ ـىل حسـم البت يف دفع ا عـوى  ة بنظـر ا
ٔ ٔن مس ر و اكنـت احملمكـة قـد ٕاكتفـت يف قضـاهئا يف شـ دم ثبوت هذا الزتو ٔو  ثبوت 

ــذ مبــا تضــمنته  ٔ ــاله لعــدم ا ٔ ــىل النحــو املفصــل  ن احلــال  اد ٕاىل قــرا ٕالســ ــر  الزتو
ـر يف خصــوص عبـارة ( ٕامـارة ديب ) لتعارضـها مـع هــذه  لزتو عـوى املرمـاة  ندات ا سـ

ـر املـدعى بـه القرا ة حمـل الزتو سخ احملررات العرف ب لهيا ٕان ىه ٕاكتفت يف ذ ن فال 
ــر  ــاء الزتو ــة ٕالد الق و اكن ال  ــا اكن ذ ــا ، مل ــت ال تنكره ــا دام ــة م لطاعن ــة  امللزم
ٔساسـًا  عـوى املتعلقـة  ً يف هـذه ا ٔو ٕاجيـا س جمـال احلسـم فهيـا سـلبًا  ملدیونیة الـيت لـ

ري  ال  ا ثبات  ـىل حقهـم ٕ ٔطراف  لخوض يف موضوع املدیونیة اليت یبقى ا سع  ال ت
باب  ٔسـ عوى املوضوعیة فهـذه  ٔمام قايض املوضوع عند تعهده  ٔهنا  يف التناضل من ش
ـدًال يف سـلطة  كـون  ٔن  و ال یعـدو النعـي  كفـي محلـ ٔوراق  ٔصل مرتد  سائغة لها 

ـراه م ي  یـار الطریـق ا ـر ال جيـوز قايض املوضـوع يف ٕاخ لزتو ـق الطعـن  بًا لتحق اسـ
ول . ري مق كون النعي  متیزي ، و من مث  ٔمام حممكة ا دي به  الت

:بتعني رفض الطعنوملا تقدم

لـــــذ
ٔلزمـت الطـاعن الرسـوم واملصـاریف مـع  ـرفض الطعـن و حمكت احملمكة 

ٔمني. لغ الت مصادرة م


