
  ٢٠١٠ الھیئــة العامــةاجتھادات 

  
     

٥٢  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٤٠:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٥٥:        قـرار

  ٢٨/٦/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیس��ى الزوك��اني ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ،  ،نائ��ل محف��وض : الس�ادة   

  .محمد الجدي ، خلف العزاوي 

  .طلب التعویض  –مخاصمة  –أصول : المبدأ 

  .یجب على المدعي بالمخاصمة أن یطلب الحكم لھ بالتعویض ، تحت طائلة رد الدعوى شكالً 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن 

٢٢/٤/٢٠١٠ .  

  
     

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

المقدم یھدف إلى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن ... ومحمد ... حیث إن المدعیین بالمخاصمة رزق 
والمتض�من  ١٥/١٠/٢٠٠٩ت�اریخ  ٣٠١٠أس�اس  ٢٦٨٤الغرفة الجنائیة األولى بمحكمة ال�نقض رق�م 

  .رفض طعنیھما موضوعاً 



وحیث إن دعوى المخاصمة ھي باألصل دعوى تعویضیة كما یستفاد من أحكام الم�ادتین 
أصول محاكمات وفق م�ا اس�تقر علی�ھ اجتھ�اد الھیئ�ة العام�ة لمحكم�ة ال�نقض عل�ى  ٤٩٥و ٤٨٧

تعویض تح�ت طائل�ة رد ال�دعوى أنھ یتوج�ب عل�ى الم�دعي بالمخاص�مة أن یطل�ب الحك�م ل�ھ ب�ال
  .شكالً 

وحیث إنھ یتبین من العودة إلى استدعاء الدعوى أن المدعیین بالمخاصمة لم یطلب�ا الحك�م 
  .بالتعویض مما یتوجب معھ الحكم برد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

 ♦  

٥٣  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٠٧:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٧٩:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ، أحمد صافي ، أنط�وان فیل�و ،  ،نائل محفوض : السادة   

  .جرجس بشارة ، خلف العزاوي 

  .قیام شركة فعلیة  –عدم إشھار  –شركة  –تجار : المبدأ 

  .شركة فعلیة بین األطراف استناداً للعقد عدم إشھار الشركة ال یعني عدم قیام 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

١٧/٥/٢٠١٠ .  

  :ة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداول

  :في المناقشة 



ورفاق�ھ یھ�دفون إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ... حیث إن الجھة المدعی�ة بالمخاص�مة نبی�ل 
والمتض�منة  ١/٢/٢٠١٠ت�اریخ  ٢٨أس�اس  ٢٢عن الغرفة المدنیة األولى بمحكم�ة ال�نقض رق�م 

  .رفض طعنھم موضوعاً 

المخاصمة ھذه والمقدمة من الجھ�ة وحیث إن الدعوى األصلیة التي تفرعت عنھا دعوى 
المعق�ود بینھ�ا وب�ین ) التوص�یة(المدعیة بالمخاصمة قد ھدفت إلى المطالبة بإبطال عق�د الش�ركة 

وال��ذي تق��دم بادع��اء متقاب��ل طل��ب فی��ھ تص��فیة الش��ركة وق��د ... الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة كم��ال 
في ال�ذي عینت�ھ ورد ال�دعوى انتھت محكمة البدایة إلى الحكم بتصفیة الشركة وف�ق تقری�ر المص�

  .األصلیة التي تقدم بھا الجھة المدعیة بالمخاصمة 

وحیث إن تسمیة المحكمة للمصفي قد اكتسب الدرجة القطعیة بق�رار محكم�ة ال�نقض رق�م 
  .٢٠٠٥لعام  ٨٩٣أساس  ٨٤٨

وحیث إنھ یتبین من العودة إلى عقد الشركة أن أصغر المتعاقدین من أفراد الجھ�ة 
وق��د  ١٩٩٧وأن العق��د ك��ان ف��ي ع��ام ١٩٨٥لمخاص��مة ك��ان م��ن موالی��د ع��ام المدعی��ة با

أي أنھ مر أكثر من  ٢٠٠٢أضافت الھیئة المدعیة بالمخاصمة دعواھا األصلیة في عام 
سنة على تاریخ إقامة الدعوى من تاریخ بلوغ القاصر السن القانونیة وھي المدة أي مر 

عقد ویعتبر القاصر بعد مرور المدة المذكورة السنة التي یحق لھ فیھا المطالبة بإبطال ال
  .في بلوغھ السن القانونیة بانحداره بالعمل في الشركة إقراراً وطمأنینة بالموافقة علیھا 

وحیث إن عدم إشھار الشركة ال یعني عدم قیام الش�ركة فعلی�ة ب�ین األط�راف اس�تناداً إل�ى 
مال قد عمل ف�ي الش�ركة إال أنھ�ا ادع�ت العقد بینھما إن أقرت المدعیة بالمخاصمة أن خصمھا ك

بأنھ عمل بصفتھ مدیراً أو براتب وھذا ما لم یقم علیھ دلیل ویستنبط من مقارنة عق�د الش�ركة م�ع 
اإلقرار بعمل المذكور في الشركة أنھ عم�ل بص�فتھ ش�ریكاً مم�ا ال یحج�ب عن�ھ الح�ق بالمطالب�ة 

حدر ما قضت بھ المحكمة لھذه الناحیة إل�ى بتصفیة الشركة طالما أنھا مارست علیھا فعلیاً وال ین
  .درجة الخطأ المھني الجسیم 

وحی�ث إن محكم��ة االس��تئناف ق��د ناقش��ت أدلت��ھ المتعلق��ة بعق��د إیج��ار المح��ل وأن��ھ بموج��ب 
من عقد الشركة قد أنھى عقد اإلیجار السابقة بعقد الشركة ضمناً وم�ا انتھ�ت إلی�ھ  ٣و ٢المادتین 

ینح��در إل��ى درج��ة الخط��أ المھن��ي الجس��یم طالم��ا ل��ھ أص��ل ف��ي أوراق   المحكم��ة بھ��ذه الناحی��ة ال
  .الدعوى وتفسیر العقود یعود إلیھا تصفیتھا كمحكمة موضوع 

وحیث إن الجھة المدعیة بالمخاصمة لم تقر في استدعاء طعنھا مسألة أجور المح�ل ال�ذي 
إثارة س�بب جدی�د ف�ي  مارست فیھ الشركة عملھا والعامة ملكاً للمدعى علیھ كمال وكان ال یجوز

  .دعوى المخاصمة لم یسبق أن أثیر أمام محكمة النقض 

وحیث إنھ إذا كانت المحكمة قد سھت عن تسمیة المصفي في جلسة المحاكمة فإن 
تسمیتھا لھ بعد ذل�ك ف�ي جلس�ة الحق�ة ینھ�ي ھ�ذا الخل�ل الم�ذكور وأخ�ذ المحكم�ة بتقری�ر 

  .حدر إلى درجة الخطأ الجسیم المصفي في درء خبرات جرت خارج المحكمة ال ین



وحیث إن أسباب المخاصمة ال تنحدر بالقرار محل المخاصمة على درجة الخطأ المھن�ي 
  .الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

 ♦  

٥٤  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٣٦٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٨٤:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیس��ى الزوك��اني ، مص��طفى األط��رش ، ج��رجس بش��ارة ، أحم��د  ،نائ��ل محف��وض : الس��ادة   

  .صافي ، أنطوان فیلو ، خلف العزاوي 

  .مفترض بین الزوجین  –تواطؤ : المبدأ 

  .التواطؤ بین الزوجین مفترض ما لم یثبت بمواجھتھما عدم صحة ھذا الدفع 

  :الدعوى النظر في 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٢/١٢/٢٠٠٤ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ�دف إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن ... ي بالمخاص�مة عب�د الحمی�د حیث إن الم�دع
والمتض��من  ٢٠٠٤لع��ام  ٢٢٧٧أس��اس  ٢٠٩٣الغرف��ة المدنی��ة الثانی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .رفض طعنھ موضوعاً 



وحیث إن الدعوى األصلیة الت�ي تفرع�ت عنھ�ا دع�وى المخاص�مة ھ�ذه والمقام�ة م�ن 
سھماً م�ن العق�ار موض�وع ال�دعوى  ٦٠٠ت شرائھا لـ المدعیة فیھا میساء قد ھدفت إلى تثبی

  .من زوجھا المدعى علیھ فؤاد ووضعت إشارة دعواھا على صحیفة العقار 

وحیث إن الم�دعي بالمخاص�مة عب�د الحمی�د ق�د ھ�دفت م�ن تدخل�ھ رد ال�دعوى لوج�ود 
غ�اً التواطؤ بین المدعیة میساء وزوجھا الم�دعى علی�ھ ف�ؤاد وب�داعي أن ل�ھ بذم�ة األخی�ر مبل

ق��دره أربع��ة مالی��ین وس��تمائة وخمس��ین أل��ف لی��رة س��وریة بموج��ب س��ند الس��حب بینھ��ا وق��د 
انتھ��ت ال��دعوى أم���ام محكم��ة الموض��وع ب���رد ت��دخل الم��دعي بالمخاص���مة وتثبی��ت البی���ع 

  .موضوع الدعوى األصلیة وصدق ھذا القرار من قبل الھیئة المخاصمة 

  .وحیث إن وثائق الدعوى موثقة أصوالً 

بف�رض وج�ود مت�دخل آخ�ر غی�ر الم�دعي بالمخاص�مة ف�ي ال�دعوى إال أن وحیث إن�ھ 
الم��ذكور ل��یس طرف��اً ف��ي الق��رار مح��ل المخاص��مة ل��ذا ال ج��دوى م��ن اختص��امھ ف��ي دع��وى 

  .المخاصمة ھذه 

وحی�ث إن م�ا ردت علی��ھ الھیئ�ة المخاص��مة ف�ي قرارھ�ا مح��ل المخاص�مة بالنس��بة 
اء وزوجھ��ا ف��ؤاد م��ن أن الم��دعي لل��دفع المتعل��ق ب��التواطؤ ب��ین الم��دعى علیھم��ا میس��

بالمخاصمة الطاعن لم یثبت ھذا الدفع مخالف لما استقر علیھ االجتھاد القضائي م�ن أن 
التواطؤ بین الزوجین مفترض ما لم یثبت بمواجھتھا بالتواطؤ أي الزوجان ع�دم ص�حة 

ن�ي وحیث إن جنوح الھیئة المخاصمة عما ذكر ینحدر إلى درجة الخط�أ المھ. ھذا الدفع 
الجسیم الموجب إلبطال القرار محل المخاصمة مع التنویھ إل�ى أن ال�ذي یحك�م ال�دعوى 

 ٢٣٧بعد انتھاء محكمة الموضوع من مناقشة الدفع المتعلق ب�التواطؤ ھ�و أحك�ام الم�ادة 
  .وما یلیھا من القانون المدني 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

الص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  قبول الدعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة - 
واعتب�ار ھ�ذا اإلبط�ال  ٢٠٠٤/ ٢٦/١٠تاریخ  ٢٢٧٧أساس  ٢٠٩٣الثانیة بمحكمة النقض رقم 

  .بمثابة تعویض 

♦  

٥٥  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٧٠٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٨٥:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ



  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیس��ى الزوك��اني ، مص��طفى األط��رش ، ج��رجس بش��ارة ، أنط��وان  ،نائ��ل محف��وض : الس��ادة   

  .فیلو ، خلف العزاوي، عبد الفتاح إبراھیم 

  .وقوعھ ضمن المدة القانونیة  –استئناف  –أصول : المبدأ 

  .على محكمة الموضوع أن تناقش ما إذا كان االستئناف واقعاً ضمن المدة القانونیة أم ال 

  :النظر في الدعوى 

الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٧/٣/٢٠٠٧ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في الموضوع 

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... ي حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة عل��
والمتض��من رف��ض  ٢٠٠٦/ ٢٨/٣ت��اریخ  ١٥٧٨أس��اس  ٦٩٥الجنحی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .الطعن موضوعاً 

كان ق�د اس�تأنف الق�رار الجزائ�ي ... حیث إنھ تبین من األدلة أن المدعي بالمخاصمة علي 
دیم�ھ خ�ارج الم�دة القانونی�ة وص�دقت الغرف�ة إال أن محكمة االستئناف ردت االستئناف ش�كالً لتق

  .الجنحیة بمحكمة النقض ھذا القرار بقرارھا محل المخاصمة 

وحیث إنھ تبین من العودة إلى سند تبلیغ الحكم الصلحي أنھ قد وضع فی�ھ تاریخ�ان للتبلی�غ 
وق��د اعتم��د الق��رار مح��ل  ٢٠٠٣آذار  ١والث��اني كتاب��ة وھ��و  ١/٤/٢٠٠٣أح��دھما رقم��اً بت��اریخ 

  . ٢٠٠٣آذار  ١المخاصمة وقبلھ القرار االستئنافي التاریخي الثاني أي 

وحیث إنھ تبین مما ھو مدون على ظھر سند التبلیغ المشار إلیھ أنھ محال م�ن المحكم�ة إل�ى 
حی�ث ق�ام رج�ال الش�رطة ب�التبلیغ مم�ا یعن�ي أن�ھ ال یمك�ن أن  ١٩/٣/٢٠٠٣مدیر المنطق�ة بت�اریخ 

واألص��ح ھ��و حص��ول التبلی��غ  ١/٣/٢٠٠٣أي بت��اریخ  ١٩/٣/٢٠٠٣یحص��ل التبلی��غ قب��ل ت��اریخ 
لذلك كان على محكمة الموضوع أن تناقش ماذا كان االس�تئناف واقع�اً ض�من  ١/٤/٢٠٠٣بتاریخ 

المدة القانونیة على ضوء التاریخ المذكور وأن م�ا ذك�ر ق�د یغی�ر نتیج�ة ال�دعوى مم�ا یجع�ل الھیئ�ة 
 م مما یوجب قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محلالمخاصمة واقعة في الخطأ المھني الجسی

  .المخاصمة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 



قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر ع�ن الغرف�ة الجنحی�ة  - 
واعتب��ار ھ��ذا اإلبط��ال بمثاب��ة  ٢٠٠٦/ ٢٨/٣ت��اریخ  ١٥٧٨أس��اس  ٦٩٥بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .تعویض 

♦  

٥٦  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١١٢٢:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٨٧:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

مص�طفى األط�رش ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، طال�ب دنیف�ات ،  ،نائل محف�وض : السادة   

  .خلف العزاوي ، عبد الفتاح إبراھیم 

  .مھني جسیم خطأ  –عدم اتباعھ  –قرار ناقض  –أصول : المبدأ 

عدم اتباع الھیئة المخاصمة ما وّجھ إلیھ قرار الھیئة العامة الذي ھو بمنزل�ة الق�انون ، وقی�ام الھیئ�ة بأخ�ذ ال�دعوى 

  .باتجاه آخر لیس لھ أصل في أوراق الدعوى ینحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المھني الجسیم 

  :في القضاء

 ١١٩٩یھ��دف م��ن دع��واه إل��ى إبط��ال الق��رار رق��م ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة ش��وقي 

الصادر عن الغرفة الثانیة لدى محكمة النقض والقاضي ب�نقض  ٢٧/٧/٢٠٠٨تاریخ  ١٣٢أساس 

القاض�ي بفس�خ الق�رار المس��تأنف  ٢/٥/٢٠٠٧ت�اریخ  ٢٣٧٩أس�اس  ٢٨٧الق�رار االس�تئنافي رق�م 

م�ا ج�اء ب�القرار ... إل�خ القاضي برد دعوى المدعي شوقي وفسخ قید العق�ارات موض�وع ال�دعوى

ومن ثم تصدیق القرار البدائي القاض�ي ب�رد دع�وى الم�دعي ش�وقي ب�داعي ارتك�اب ق�رار الغرف�ة 

  .  الثانیة لمحكمة النقض المشار إلیھ للخطأ المھني الجسیم

ومن حی�ث إن ال�دعوى األص�لیة الت�ي تفرع�ت عنھ�ا دع�وى المخاص�مة والمقام�ة م�ن 
عل��ى الم��دعى علیھ�ا رح��اب الت��ي كان�ت زوجت��ھ س��ابقاً الم�دعي ش��وقي الم��دعي بالمخاص�مة 

من منطقة طرطوس العقاری�ة  ٦٤و ٦٣تھدف إلى فسخ قید بعض األسھم من العقارات رقم 
س�ھم م�ن العق�ار  ١٢٠٠وفس�خ قی�د  ٦٤م�ن العق�ار  ٢٢٠و ٦٣س�ھم م�ن العق�ار  ٨٠٠بواقع 

م�ن  ٣٦١١/٥ سھم م�ن العق�ار رق�م ١٢٠٠من منطقة بملكة العقاري وفسخ قید  ١٠٠٢رقم 
وتس�جیل ھ�ذه األس�ھم عل�ى اس�م الم�دعي ... منطقة الالذقی�ة م�ن اس�م الم�دعى علیھ�ا رح�اب 



تاریخ  ١٠٠٢أساس  ٣١٠في السجل العقاري وقد صدر قرار محكمة البدایة رقم ... شوقي 
لعدم قناعة المدعي شوقي ب�القرار الم�ذكور فق�د تق�دم  –القاضي برد الدعوى  ١٩/٦/٢٠٠٢

 ٧٤ی�ق االس�تئناف وقض�ت محكم�ة االس�تئناف ف�ي طرط�وس بقرارھ�ا رق�م بالطعن ب�ھ بطر
باألكثری��ة بتص��دیق الق��رار المس��تأنف وبمخالف��ة رئ��یس  ١٥/٢/٢٠٠٤ت��اریخ  ٥٦٢أس��اس 

  .المحكمة 

ولعدم قناعة المدعي شوقي بالقرار المذكور فقد طعن بھ أمام محكم�ة ال�نقض وص�در 
القاض�ي ب�رفض الطع�ن وتق�دم  ٦/٦/٢٠٠٤ت�اریخ  ١٢٩٨أس�اس  ٨٣٩القرار الناقض رقم 

المدعي شوقي بدعوى المخاصمة أمام الھیئة لمحكم�ة ال�نقض والت�ي أص�درت قرارھ�ا رق�م 
القاضي بإبط�ال الق�رار المخاص�م رق�م  ١٢/١٢/٢٠٠٥ھیئة عامة تاریخ  ٦٥٠أساس  ٣٣٥
القاض��ي ب��رفض الطع��ن المق��دم م��ن الم��دعي ش��وقي وذل��ك تأسیس��اً عل��ى أن الق��رار  ٨٣٩

عتمد في قضاتھ برفض الطعن على أن األدلة وشھود المدعي شوقي لیس لھا م�ا المخاصم ا
رغ�م أن وث�ائق  –یؤید صحة ادعائ�ھ أو دح�ض ش�ھادة ش�ھود الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا رح�اب 

الدعوى تنفي أن یكون ھناك شھوداً أحضرتھم المدعى علیھا رحاب وتم االستماع إلیھم مما 
عة على أن الھیئ�ة المخاص�مة ل�م ت�درس ال�دعوى بانتب�اه یدل برأي الھیئة العامة وبداللة قاط

كاٍف ولم تلتفت إلى العرض الوارد في الئحة الطع�ن وإل�ى الوث�ائق المب�رزة والحاس�مة مم�ا 
أوقع الھیئة المخاصمة في دائرة الخطأ المھني الجس�یم وف�ق اجتھ�اد الھیئ�ة ال�ذي قض�ى ب�أن 

تفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم القاضي الذي ال یدرس الملف بانتباه كاٍف وال یل
وال إلى الوثائق المبرزة والحاسمة یرتكب الخطأ المھني الجسیم سیما أن طال�ب المخاص�مة 
شوقي أشار إل�ى الوكال�ة العدلی�ة الت�ي نظمتھ�ا الم�دعى علیھ�ا رح�اب للم�دعي ش�وقي والت�ي 

ل��م یجع��ل ھ��ذه تعط��ي الوكی��ل ش��وقي ح��ق البی��ع والتص��رف المطل��ق وأن الق��رار المخاص��م 
الوكالة محل المناقشة وكذلك من الھیئة االس�تئنافیة وأن ھ�ذه الق�رارات ل�م تن�اقش الش�ھادات 

والذي ھو عدیل للمدعي قبل طالقھ من زوجتھ وش�ھادة ... الصادرة عن كل من عبد الكریم 
ع��دیل الم��دعي أیض��اً والت��ي تحم��ل التوقی��ع ورق��م الھوی��ة وألن الھیئ��ة المخاص��مة ... محم��د

لت مناقشة أقوال الشھود ولم تورد خالصة عنھا والتفت عن ال�دفوع المث�ارة ف�ي أس�باب أھم
الطعن ولم تتعرض إلیھا رغم تأثیرھا على النتیجة الت�ي انتھ�ت إلیھ�ا ك�ل ذل�ك ی�دخل ض�من 
دائرة الخطأ المھني الجسیم سیما وأن الھیئة المخاصمة اكتفت بالرد على الطع�ن بالعب�ارات 

لى الدفوع المثارة في الئحة الطعن ولم تبذل الجھد الكافي للوق�وف عل�ى المرسلة ولم ترد ع
واقع الدعوى والوثائق المبرزة فیھا وأق�وال الش�ھود ومناقش�ة م�ا اتج�ھ إلی�ھ رئ�یس المحكم�ة 
االستئنافیة في المخالفة التي سجلھا على قرار األكثریة وأن تعمل على تطبیق حك�م الق�انون 

  . لعقود بین الزوجین بالبینة الشخصیة بجواز إثبات االتفاقات وا

وبعد تجدید الدعوى أمام محكمة النقض صدر قرار الغرفة المدنیة الثانیة ف�ي محكم�ة 
القاضي بنقض الق�رار المطع�ون فی�ھ اتباع�اً لق�رار الھیئ�ة  ١٨٤٦أساس  ٢٠٢٨النقض رقم 
 ٨٣٩ة رق�م الذي س�بق وقض�ى بإبط�ال ق�رار محكم�ة ال�نقض الغرف�ة الثانی� ٣٣٥العامة رقم 

 ٢٨٧ولدى تجدید الدعوى أمام محكمة االستئناف ف�ي طرط�وس ص�در الق�رار االس�تئنافي رق�م 
القاضي بفسخ القرار المس�تأنف والحك�م للم�دعي ش�وقي وف�ق  ٢/٥/٢٠٠٧تاریخ  ٢٣٧٩أساس 

دعواه وذل�ك اتباع�اً للق�رار الن�اقض ال�ذي اتب�ع ب�دوره ق�رار الھیئ�ة العام�ة ولع�دم قناع�ة الم�دعى 
رحاب ب�القرار االس�تئنافي الم�ذكور فق�د تق�دمت وطعن�ت ب�ھ أم�ام محكم�ة ال�نقض وص�در  علیھا



القاض��ي ب��نقض الق��رار  ٢٧/٧/٢٠٠٨ت��اریخ  ١٣٢أس��اس  ١١٩٩الق��رار الن��اقض المخاص��م 
  .المطعون فیھ والحكم في موضوع الدعوى وتصدیق القرار البدائي القاضي برد الدعوى 

بال��دعوى منح��ى ل��یس ل��ھ أص��لھ ف��ي أوراق وم��ن حی��ث إن الھیئ��ة المخاص��مة ق��د نح��ت 
الدعوى وقامت بتكیی�ف ال�دعوى بش�كل جدی�د واعتب�رت ال�دعوى تق�وم عل�ى مب�دأ التس�خیر ب�ین 
المدعي والمدعى علیھا وأن شراء المدعي المسخر معلق على ش�رط فاس�خ ھ�و الحص�ول عل�ى 

إن التس�خیر و. الترخیص وفق التسخیر ب�ین الم�دعي ال�زوج وزوجت�ھ المس�خرة الم�دعى علیھ�ا 
یأخذ مأخذ الوكالة وإن اإلثب�ات ال�ذي تمخ�ض ع�ن س�ماع بین�ة الم�دعي ل�م یقت�رب بنظ�ر الق�رار 
المخاص��م م��ن إثب��ات عق��د التس��خیر رغ��م أن الوكال��ة الت��ي نظمتھ��ا الم��دعى علیھ��ا لزوجھ��ا بقی��ة 

ج استعادة ھذه العقارات التي تم تسجیلھا باسم المدعى علیھا الزوج�ة كونھ�ا س�وریة وك�ون ال�زو
لبناني الجنسیة لحین تس�مح الظ�روف ب�ذلك ورغ�م وج�ود ص�ور لش�یكات بمب�الغ ب�المالیین ك�ان 
یرسلھا الزوج إلى زوجتھ من دولة الكوی�ت الت�ي ك�ان یعم�ل بھ�ا م�ن أج�ل ش�راء ھ�ذه العق�ارات 
ورغم أن أحداً وخاصة المدعى علیھ�ا ل�م ت�دفع ال�دعوى بع�دم حص�ول الم�دعي عل�ى الت�رخیص 

ال��دعوى وكان��ت الم��ذكرات المب��رزة بال��دعوى م��ن الم��دعى علیھ��ا وم��ن  المس��بق طیل��ة مراح��ل
غیرھ��ا ل��م تش��ر م��ن قری��ب أو بعی��د لموض��وع حص��ول الم��دعي عل��ى الت��رخیص المس��بق إال أن 
الھیئ��ة المخاص��مة قحم��ت موض��وع الت��رخیص ف��ي قرارھ��ا رغ��م أن ھ��ذا الموض��وع غی��ر مث��ار 

  .القاضي بإبطال القرار السابق  ٣٣٥رقم بالقرارات الصادرة بالدعوى وال بقرار الھیئة العامة 

ال�ذي  ٣٣٥ومن حیث عدم اتباع الھیئة المخاص�مة م�ا وج�ھ إلی�ھ ق�رار الھیئ�ة العام�ة رق�م 
ھو ینزل بمنزلة القانون وقیام الھیئة بأخذ الدعوى باتجاه آخر لیس لھ أص�ل ف�ي أوراق ال�دعوى 

یص أم�ام الھیئ�ة المخاص�مة لعدم إثارتھ من أي طرف وخاصة ال یجوز األخذ بموض�وع الت�رخ
وألول م��رة دون أن یك��ون ل��ذلك أص��ل ف��ي كاف��ة أوراق ومراح��ل ال��دعوى إنم��ا ینح��در ب��القرار 
المخاص��م إل��ى درج��ة الخط��أ المھن��ي الجس��یم ألن ال��دعوى تق��وم عل��ى أحقی��ة الم��دعي بالعق��ارات 

كن�ھ م�ن نقلھ�ا المدعى بھا ألنھ ھو الذي قام بدفع ثمنھا وسجلھا على اسم زوجت�ھ كأمان�ة لح�ین تم
السمھ وفق م�ا ھ�و ثاب�ت ب�أقوال ش�ھود االدع�اء وبالوكال�ة المنظم�ة م�ن الزوج�ة الم�دعى علیھ�ا 
لزوجھ��ا ش��وقي ووف��ق ص��ور الش��یكات المب��رزة والت��ي تش��یر إل��ى قی��ام الم��دعي بإرس��ال مب��الغ 
ب��المالیین لزوجت��ھ لش��راء ھ��ذه العق��ارات س��یما وأن الم��دعى علیھ��ا ل��م تطل��ب إثب��ات العك��س ول��م 

لب البینة المعاكسة وإنما بقیت أقوالھ�ا أم�ام ھ�ذه الھیئ�ة ت�دور ح�ول الت�رخیص وع�دم إمكانی�ة تط
تملك المدعي للعقارات ألنھ لبناني الجنس�یة ألن ال�دعوى ال تق�وم عل�ى ح�ق التس�جیل فق�ط وإنم�ا 
تق��وم عل��ى أحقی��ة الم��دعي بعائدی��ة ھ��ذه العق��ارات إلی��ھ ألن��ھ ھ��و ال��ذي دف��ع ثمنھ��ا وكان��ت زوجت��ھ 

عى علیھ��ا مؤتمن��ة عل��ى ھ��ذه العق��ارات إلعادتھ��ا إل��ى زوجھ��ا والم��دعي ھ��و ال��ذي یتحم��ل الم��د
موضوع التسجیل من عدمھ أو عودة العقارات وعدم إعادتھا إلى زوجھا رغم ع�دم قیامھ�ا ب�دفع 
ثمنھ�ا ورغ��م إقرارھ��ا بإع��ادة ھ��ذه العق��ارات للم�دعي وف��ق الوكال��ة العام��ة الت��ي نظمتھ��ا لزوجھ��ا 

وص یجعل القرار المخاصم لھذه األسباب مجتمع�ة ینح�در إل�ى دائ�رة الخط�أ المدعي بھذا الخص
  .المھني الجسیم مما یستدعي إبطالھ 

  :لذلك تقرر باإلجماع 



ت��اریخ  ١٣٢أس��اس  ١١٩٩رق��م    قب��ول ال��دعوى موض��وعاً وإبط��ال الق��رار المخاص��م - 
ھ��ذا اإلبط��ال الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة الثانی��ة ف��ي محكم��ة ال��نقض واعتب��ار  ٢٠٠٨/ ٢٧/٧

  .بمثابة التعویض 

♦  

٥٧  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١١٢٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٨٨:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

سمیر طباخ ، أحمد صافي ، طال�ب دنیف�ات ،    عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ،: السادة   

  .عبد الفتاح إبراھیم ، خلف العزاوي 

  .عدم نفي وتسجیل  –نسب : المبدأ 

أو تس�جیل ف�ي س�جالت األح�وال . استقر االجتھاد على أنھ ال یجوز نفي النسب وترك م�ن نف�ي نس�بھ دون نس�ب 

  . المدنیة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
ام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة الع

٢١/١٠/٢٠٠٨ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في القضاء 

تھ�دف م�ن دعواھ�ا ... حیث إن الجھة المدعیة بالمخاصمة حیاة ولطیفة وآمنة بنات عبدو 
الص�ادر ع�ن الغرف�ة الش�رعیة ف�ي  ٤/٣/٢٠٠٨ت�اریخ  ٦٩٧أساس  ٣٦٥إلى إبطال القرار رقم 

 ١٢١محكمة النقض القاضي برفض الطعن الواقع عل�ى ق�رار المحكم�ة الش�رعیة ف�ي الت�ل رق�م 
القاضي برد دعوى نفي النسب المقامة م�ن أف�راد الجھ�ة المدعی�ة  ١٠/٤/٢٠٠٧تاریخ  ٧أساس 

  .بالمخاصمة بداعي ارتكاب القرار المخاصم للخطأ المھني الجسیم 



من حیث إن الجھة المدعی�ة بالمخاص�مة كان�ت ق�د أقام�ت ال�دعوى الش�رعیة بطل�ب نف�ي و
م�ن ش�قیقھم عب�د الحمی�د عل�ى أس�اس أن خل�ود ومحم�د لقط�اء جل�بھم عب�د .. نسب خل�ود ومحم�د 

الحمید من المیتم وسجلھما على اسمھ وخانتھ بالتبني الممنوع بالشریعة اإلسالمیة وطلب إبط�ال 
الخصوص وتعدیل وثیقة حص�ر إرث المرح�وم عب�د الحمی�د ب�داعي أن�ھ ل�م  شھادات المیالد بھذا

  .  ومریم.. ینجب أطفاالً خالل حیاتھ من زوجتھ خیریة 

ومن حیث إن طل�ب الجھ�ة المدعی�ة بنف�ي النس�ب یتطل�ب معرف�ة النس�ب الحقیق�ي إللح�اق 
تس�جیل ف�ي النسب بھ وإنھ ال یجوز نفي النسب وترك من ج�رى نف�ي نس�بھ ب�دون نس�ب وب�دون 

  .سجالت األحوال المدنیة وعلى ذلك استقّر االجتھاد القضائي 

وم��ن حی��ث إن المطل��وب نف��ي نس��بھما ق��د ج��رى تس��جیلھما ف��ي س��جالت األح��وال المدنی��ة 
  .أصوالً 

ومن حیث إن الجھة المدعیة تطلب في دعواھ�ا بط�الن الحك�م المش�كو من�ھ وإلغ�اء القی�ود 
  .المدنیة  المزورة والباطلة في سجالت األحوال

ومن حیث إن دعوى التزویر لھا طریق خاص بدعوى مس�تقلة ف�ي ح�ال ت�وافر ش�روطھا 
  .ولیس مجالھا ھذه الدعوى 

ومن حیث إن الجھة المدعیة لم تقم دعواھا األص�لیة بمواجھ�ة أم�ین الس�جل الم�دني بالت�ل 
رة ذل�ك ألول وكانت دعواھا خالیة من طلب تحلیل الدم أمام محكمة الموضوع مم�ا ال یج�وز إث�ا

  .مرة أمام النقض وأمام الھیئة العامة 

وم��ن حی��ث إن األس��باب المث��ارة ال تن��ال م��ن الق��رار المخاص��م وال تنح��در ب��ھ إل��ى درج��ة 
  .الخطأ المھني الجسیم األمر الذي یجعل الدعوى مردودة موضوعاً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى موضوعاً ومصادرة التأمین  - 

 ♦  

٥٨  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٩١٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣١٣:        قـرار

  ١٦/٨/٢٠١٠   :     تاریخ



  الھیئة العامة –محكمة النقض 

س�میر طب�اخ ، محم�د رقی�ة ،    نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ،: السادة   

  .جر جس بشارة ، أنطوان فیلو 

  .نزول صاحبھ عنھ  –تعویض : المبدأ 

  .وال شيء یمنع صاحبھ من النزول عنھ التعویض حق شخصي 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

١٠/٢/٢٠٠٨ .  

  :أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة 

  :في المناقشة 

حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة الم��دیر الع��ام للمؤسس��ة العام��ة للخ��زن وتس��ویق المنتج��ات 
الزراعیة إضافة لوظیفتھ یھدف إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة الثالث�ة بمحكم�ة 

وعاً والمتض�من رف��ض طعن�ھ موض�� ١٧/١٢/٢٠٠٧ت��اریخ  ٦٦٦٥أس�اس  ٦٢٤٦ال�نقض رق��م 
والقاض��ي بفس��خ الق��رار  ٤/١١/٢٠٠٧ت��اریخ  ٢٨٤والمتعل��ق بق��رار محكم��ة االس��تئناف رق��م 

بص�فتھ ... المستأنف والحكم للجھة المدعیة بالدعوى األصلیة الم�دعى علیھ�ا بالمخاص�مة أحم�د 
رئیس جمعیة الزقاریط لتربیة األغنام وتحس�ین المراع�ي ف�ي حم�ص وف�ق دعواھ�ا الت�ي ھ�دفت 

فراج عن رصید العقد الذي اقتطعتھ وبالتعویض عن نفوق ألف ومئت�ي رأس غ�نم إلى الحكم باإل
م���ن المرس���وم  ٥١وبع���دم أحقی���ة الم���دعى علیھ���ا المدعی���ة بالمخاص���مة بتطبی���ق أحك���ام الم���ادة 

وإلزام بدفع م�ا اقتطعت�ھ م�ن رص�ید العق�د بحج�ة تطبی�ق الم�ادة  ١٩٧٤لعام  ١٩٥التشریعي رقم 
  .المشار إلیھا  ٥١

ت�اریخ  ١٩ین م�ن وث�ائق ال�دعوى أن جمعی�ة الزق�اریط ق�د وقع�ت عق�داً رق�م وحیث إنھ تب�
بتزوید خمسمائة ط�ن م�ن لح�م الغ�نم إل�ى الجھ�ة المدعی�ة بالمخاص�مة وذل�ك خ�الل  ٢/٦/١٩٩٢

مدة ثالثین یوماً وحسب حاجة ف�رع لح�وم دمش�ق الیومی�ة واألس�بوعیة وض�من برن�امج التوری�د 
 ٣/٦/١٩٩٢لى آخر ما جاء في العقد من بنود وبت�اریخ س للكیلو غرام الواحد إ.ل ١٦٧وبسعر 

م�ن العق�د األساس�ي واتف�اق  ٤/١و ٧ع�ّدال فی�ھ الم�ادتین  ٢/١٩وضع الطرف�ان ملح�ق عق�د رق�م 
على حسم خمس لیرات سوریة عن كل كیلوغرام ولكامل وزن النتیج�ة المخالف�ة كم�ا اتفق�ا عل�ى 

اس�تجرار الش�ركة عل�ى الكمی�ة المتعاق�د أنھ ال یحق للجمعیة المطالبة ب�أي ض�رر نج�م ع�ن ع�دم 
  .علیھا ضمن المدة األصلیة للعقد األساسي 



وحیث إن محكمة الموضوع لم تأخذ بملحق العقد المشار إلیھ ب�داعي المؤسس�ة ق�د أخ�رت 
إصدار العقد موضوع الدعوى حت�ى انتھ�اء مدت�ھ األص�لیة وألزم�ت رئ�یس الجمعی�ة عل�ى قب�ول 

داً إل��ى مس��ودة محض��ر مجل��س إدارة الجھ��ة المس��تأنف علیھ��ا التحدی��د وإص��دار ملح��ق ل��ھ مس��تن
وجاء الملحق مخالفاً لخلوه من م�دة زمنی�ة مح�ددة للتنفی�ذ  ٢/٦/١٩٩٢تاریخ  ٢٦باجتماعھا رقم 

ت�اریخ  ٢٦واعتراض رئیس الجمعیة عل�ى م�ا ج�رى عل�ى مس�ودة محض�ر مجل�س اإلدارة رق�م 
كم�ا ن�وه الق�رار إل�ى اإلن�ذارات  من إضافات وحك وشطب وتحریف بعد االجتماع ٢/٦/١٩٩٢

  .الموجھة للمؤسسة إلى آخر ما جاء بالقرار 

 ٦٢وحیث إن المحكمة لم تب�ین م�ا ھ�و ت�أثیر الح�ك والش�طب ف�ي محض�ر االجتم�اع رق�م 
عل��ى بن��ود ملح��ق العق��د الموق��ع م��ن الط��رفین وال عل��ى المحض��ر ذات��ھ وم��ا إذا كان��ت العب��ارات 

أنھ�ا حص�لت باتف�اق الط�رفین وم�ا ھ�ي أھمیتھ�ا ف�ي نتیج�ة المشطوبة أو المضافة ھي تزوی�ر أو 
المحضر ذاتھ وعلى ملح�ق العق�د كم�ا ل�م تب�ین كی�ف ألزم�ت الجھ�ة المدعی�ة بالمخاص�مة رئ�یس 
الجمعیة بتوقیع ملح�ق العق�د وم�ا إذا ك�ان ھ�ذا األم�ر یص�ل إل�ى اإلك�راه وھ�ل ك�ان بإمكان�ھ ع�دم 

  .توقیع ملحق العقد أم ال 

قد أعطى الحق بتمدید العقد ف�ي ح�ال الق�وة  ١٩العقد األصلي رقم  من ١٢وحیث إن البند 
القاھرة أو الحوادث المفاجئة أو یطلب البائع خالل فترة التنفیذ تحدید تلك المواعی�د اس�تناداً ل�ذلك 

  .إلى آخر ما جاء في البند المذكور 

ة مم�ا یعن�ي وحیث إن ملحق العقد قد نص على سریان باقي بنود العقد األصلي غی�ر المعدل�
أن مدة التنفیذ المنصوص عنھا في العقد األصلي تسري من جدید ویمكن استنتاج ذل�ك وبالت�الي ال 

  .  یجوز القول كما جاء في القول أنھ غیر محدد المدة وأنھ باطل لھذا السبب

وحی��ث إن التع��ویض ھ��و ح��ق شخص��ي وال ش��يء یمن��ع م��ن أن یتن��ازل ص��احبھ عن��ھ ف��ي 
  .ملحق العقد 

ا ج�رى علی�ھ الق�رار مح�ل المخاص�مة مخ�الف للمب�ادئ المش�ار إلیھ�ا وكان�ت وحیث إن م�
ھ��ذه المب��ادئ مس��تمدة م��ن العق��د األص��لي وملحق��ھ وبالتالی��ة ف��إن الق��رار مح��ل المخاص��مة یعتب��ر 
خارجاً عما اتفق علیھ الطرفان بحیث كان یجب على الھیئة المخاصمة أن تن�اقش ال�دعوى وف�ق 

خروجاً عن الح�د األدن�ى للمب�ادئ القانونی�ة وینح�در إل�ى درج�ة ما ذكر والخروج من ذلك یعتبر 
الخطأ المھني الجسیم الموجب لقبول ال�دعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة وھ�ذا 

  .یتیح للطرفین إبداء دفوعھما مجدداً أمام محكمة الموضوع 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

اص�مة والص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار مح�ل المخ - 
واعتب�ار ھ�ذا اإلبط�ال  ١٧/١٢/٢٠٠٧ت�اریخ  ٦٦٦٥أس�اس  ٦٢٤٦الثالثة بمحكمة النقض رقم 

  .  تعویض   بمثابة

♦  



٥٩  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٢٠٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٣٤:        قـرار

  ٢٣/٨/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و    ، عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ،نائل محفوض : السادة   

  .، جرجس بشارة ، خلف العزاوي 

  .احتمال وقوع الجرم  –اتھام  –عقوبات : المبدأ 

  .احتمال وقوع الجرم تقدیر االتھام یعود لقاضي اإلحالة الذي یكفي بالنسبة إلیھ أن یتحقق من 

  :النظر في الدعوى 

بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع  إن الھیئ���ة الحاكم���ة
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

١٥/٧/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن غرف��ة یھ��دف ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة عیس��ى 
والمتض�من رف�ض طعن�ھ  ١/١١/٢٠٠٩ت�اریخ  ٢٧٣٥/٢٦١٢اإلحالة لدى محكمة النقض رق�م 

موضوعاً والتعلق بقرار قاضي اإلحالة المتضمن قبول استئناف النیابة العامة شكالً وموض�وعاً 
اس�تعمال الم�زور وف�ق بجنایتي التزویر و... وفسخ القرار المستأنف واتھام المدعى علیھ عیسى 

عقوبات وبذلك بداعي أنھ نقل ملكیة جرار زراعي م�ن اس�م أخی�ھ المت�وفى  ٤٤٦/٤٤٤المادتین 
  .إلى اسمھ بموجب وكالة عدلیة مزورة 

وحی��ث إن تق��دیر االتھ��ام یع��ود لقاض��ي اإلحال��ة ال��ذي یكف��ي بالنس��بة إلی��ھ أن یتحق��ق م��ن 
ل��ة كافی��ة للحك��م واإلدان��ة والت��ي یع��ود احتم��ال وق��وع الج��رم ول��یس علی��ھ التأك��د م��ن وج��ود أد

  .تمحیصھا وتقدیرھا لمحكمة الموضوع 

وحیث إن المدعي بالمخاص�مة ق�د نق�ل ملكی�ة الج�رار عل�ى اس�مھ بموج�ب وكال�ة م�زورة 
فإن الرجوع عن ذلك من قبلھ وإعادة ملكیة الجرار إل�ى ورث�ة ش�قیقھ المت�وفى وم�دى ت�أثیر ذل�ك 



ر أمام محكمة الموضوع التي لھ�ا أن تتخ�ذ الق�رار بھ�ذا الش�أن على النتیجة الجرمیة یمكن أن یثا
  .٣٩١و ٣٩٠وذلك عمالً بأحكام المادتین 

  .وحیث إن ما ذكر یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٠  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٩٧:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٣٨:        قـرار

  ٣٠/٨/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

سمیر طباخ ، أنطوان فیل�و ،    نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ،: السادة   

  .جرجس بشارة ، محمد رقیة 

  .عدم االستجابة للطلب  –استجواب  –بینات : المبدأ 

  .عدم استجابة المحكمة لطلب االستجواب ال ینحدر إلى درجة الخطأ المھني الجسیم 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢٥/٧/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في القضاء 

یھ�دف م�ن دع�واه إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن ... حیث إن المدعي بالمخاصمة خلیل 
القاضي ب�رفض  ١٥/٢/٢٠١٠تاریخ  ٩٤٧أساس  ٢٢٨الغرفة الجنحیة في محكمة النقض رقم 

الطعن المقدم م�ن الط�اعن خلی�ل م�دعي المخاص�مة ب�الطعن بق�رار محكم�ة اس�تئناف الج�نح ف�ي 



القاضي برد االستئناف المقدم م�ن م�دعي  ١١/٣/٢٠٠٩تاریخ  ٢٢٦٧أساس  ٣٩٩حمص رقم 
المخاصمة خلیل وتصدیق القرار المس�تأنف ب�داعي ارتك�اب الق�رار المش�كو من�ھ للخط�أ المھن�ي 

  .  الجسیم

ومن حیث إن الدعوى األصلیة التي تفرعت منھا دعوى المخاصمة والت�ي أقامتھ�ا النیاب�ة 
الم��دعى علیھ��ا بالمخاص��مة بطل��ب ... داد العام��ة بن��اء عل��ى االدع��اء الشخص��ي م��ن المدعی��ة و

معاقبة المدعى علیھ خلیل لجرم إساءة األمانة وإلزامھ بإع�ادة المبل�غ الم�ؤتمن علی�ھ للمدعی�ة م�ع 
العط��ل والض��رر اس��تناداً إل��ى س��ند األمان��ة الموق��ع علی��ھ م��ن الم��دعى علی��ھ خلی��ل والم��ؤرخ ف��ي 

ی��ھ م��دة ش��ھرین وإلزام��ھ ب��دفع وق��د ص��در ق��رار محكم��ة البدای��ة بح��بس الم��دعى عل ٣/٨/٢٠٠٧
  .المبلغ للمدعیة 

ومن حیث إن المدعي بالمخاصمة قد اعترف بتوقیعھ على س�ند األمان�ة وإن االدع�اء ب�أن 
  .المبلغ موضوع عالقة تجاریة بقي قوالً مجرداً من الدلیل 

وحیث إن عدم االستجابة لطلب الم�دعي بالمخاص�مة الس�تجواب الم�دعى علیھ�ا م�ن قب�ل 
موضوع وال ینحدر إلى درجة الخطأ المھني الجس�یم عل�ى اعتب�ار أن االس�تجواب أم�ر محكمة ال

  .للمحكمة فلھا عدم االستجابة لالستجواب إذا رأت أن األدلة كافیة للحكم ... 

وم��ن حی��ث إن تق��دیر األدل��ة م��ن األم��ور المتروك��ة لقناع��ة محكم��ة الموض��وع وال معق��ب 
  .لھ في أوراق الدعوى دام ھذا التقدیر لھ أص  علیھا في ذلك ما

ومن حیث إن الھیئة المشكو منھا عللت ألسباب ما قضت بھ التعلیل السائغ الس�لیم بع�د أن 
بھ واقعة األمانة لذلك ال جناح علیھا فیما قضت بھ وك�ان قرارھ�ا س�لیماً وبمن�أى ع�ن الخط�أ   ... 

  .المھني الجسیم مما یستدعي رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦١  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٩١:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٤٤:      قـرار 

  ٣٠/٨/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 



ج��رجس بش��ارة ، أحم��د    نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، مص��طفى األط��رش ،: الس��ادة   

  .صافي ، أنطوان فیلو ، طالب دنیفات 

  .خطأ مھني جسیم  - خروج عن مضمونھا –تفسیرھا  –وكالة : المبدأ 

تفس��یر الوكال��ة خالف��اً لم��ا نص��ت علی��ھ یعتب��ر خروج��اً واض��حاً عنھ��ا ك��دلیل ، وینح��در ب��القرار إل��ى درج��ة الخط��أ 

  .المھني الجسیم 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
  .مطالبة النیابة العامة المتضمن من حیث النتیجة رد الدعوى شكالً بتاریخ  المخاصمة وعلى

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في الموضوع 

یھدف إلى إبط�ال الق�رارین الص�ادرین ع�ن الغرف�ة ... حیث إن المدعي بالمخاصمة كنان 
والمتض���من نق���ض  ١٤/٥/٢٠٠٧ت���اریخ  ٩١٦أس���اس  ١١١٤العقاری��ة بمحكم���ة ال���نقض رق���م 

القرار االستئنافي المطعون فھ والقاضي بتص�دیق الق�رار الب�دائي القاض�ي ب�دوره بتثبی�ت ش�راء 
المدعي بالمخاص�مة للحص�ص اإلرثی�ة للم�دعى علیھ�ا نوری�ة م�ن العق�ارات موض�وع ال�دعوى 

والمتض���من رف���ض طع���ن الم���دعي بالمخاص���مة  ٣١/١/٢٠١٠ت���اریخ  ٣٥أس���اس  ٧١ورق���م 
  .تصدیق القرار االستئنافي القاضي برد دعواه و

وحی��ث إن الق��رار الن��اقض األول ق��د انتھ��ى إل��ى نق��ض الق��رار المطع��ون فی��ھ ب��داعي أن 
ھ��ي وكال��ة عام��ة ... الوكال��ة العدلی��ة الت��ي اس��تند إلیھ��ا وكی��ل الم��دعى علیھ��ا نوری��ة الم��دعو حن��ا 

الغرف�ة العقاری�ة الق�رار الن�اقض وتتضمن حق اإلدارة وقد اتبعت محكمة االستئناف ومن بع�دھا 
  .في ردھا للدعوى 

وحیث إنھ تبین من العودة إلى الوكالة العدلیة أنھا وكالة عام�ة إال أنھ�ا تض�منت ف�ي متنھ�ا 
  .توكیل الوكیل حنا بإبرام وفسخ جمیع العقود 

وحی�ث إن عق�د البی�ع ھ�و م�ن العق�ود المنص�وص عنھ�ا ف�ي الق�انون الم�دني مم�ا یجعل�ھ مش�موالً 
  .بالوكالة ألنھ لیس المھم عنوان الوكالة وإنما ما نصت علیھ وما تضمنتھ 

وحیث إن تفسیر الوكالة خالفاً لما نصت علیھ یعتبر خروجاً واضحاً عن ال�دلیل الم�ذكور 
مما یجعل القرار منحدراً إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم الموج�ب لقب�ول ال�دعوى موض�وعاً 

  .مة وللطرفین إبداء دفوعھما مجدداً أمام محكمة الموضوع وإبطال القرارین محل المخاص

  :لذلك تقرر باإلجماع 



قب��ول ال��دعوى موض��وعاً وإبط��ال الق��رارین مح��ل المخاص��مة والص��ادرین ع��ن الغرف��ة  - 
 ٧١ورق��م  ١٤/٥/٢٠٠٧ت��اریخ  ٩٤٦أس��اس  ١١١٤المدنی��ة الثانی��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .  تعویض   اإلبطال بمثابة واعتبار ھذا ٢٠١٠/ ٣١/١تاریخ  ٣٥أساس 

♦  

٦٢  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٢٥٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٦٤:        قـرار

  ٢٠/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ، أحمد صافي ، أنط�وان فیل�و ، طال�ب : السادة   

  .دنیفات ، خلف العزاوي 

  .ال تقبل المخاصمة  –قرارات مؤقتة  –أصول : المبدأ 

  .القرارات المؤقتة التي ال تحسم النزاع في موضوع الدعوى ال تقبل المخاصمة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
د ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ ر: المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢٦/٧/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ��دفان إل��ى إبط��ال الق��رارین الص��ادرین ع��ن ... حی��ث إن الم��دعیین بالمخاص��مة وض��اح 
والمتض��من  ٢٠٠٩لع��ام  ٦٧٥٨أس��اس  ٦٠١٥الغرف�ة المدنی��ة الثالث��ة ل�دى محكم��ة ال��نقض رق�م 

ق��ض الق��رار االس��تئنافي المتض��من ب��دوره وق��ف الخص��ومة بال��دعوى المدنی��ة لح��ین الفص��ل ن
بالدعوى الجزائیة والصادر عن الغرفة المدنیة األولى لدى محكمة النقض المدنیة لح�ین الفص�ل 

أس�اس  ٥٥٥بالدعوى الجزائیة والص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة األول�ى ل�دى محكم�ة ال�نقض رق�م 
تضمن رفض طعن الم�دعیین بالمخاص�مة ب�القرار االس�تئنافي المتض�من والم ٢٠١٠لعام  ٥٧٩

  .رد طلب وقف الخصومة بالدعوى المدنیة إلى آخر ما جاء بالقرار 



وحیث إن الدعوى األصلیة تعلق بطلب وقف الخصومة ف�ي ال�دعوى المدنی�ة لح�ین الب�ت 
ق�رارات الص�ادرة بش�أنھ بالدعوى الجزائیة أو وقف السیر بالدعوى المدنیة وكان ھذا الطل�ب وال

  .من الطلبات والقرارات المؤقتة التي ال تحسم النزاع في موضوع الدعوى 

وحیث إن اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة النقض مس�تقر عل�ى أن الق�رارات المؤقت�ة الت�ي ال 
  .تحسم النزاع في موضوع الدعوى ال تقبل المخاصمة مما یجعل الدعوى مردودة شكالً 

  :إلجماع لذلك تقرر با

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٣  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٠٣٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٦٩:        قـرار

  ٢٧/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ،بدیع ھزاع العلي ، سعید السبعة ، محمد رقی�ة ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، طالب دنیفات 

  .القرابة بین الزوجین  –مانع أدبي  –بینات : المبدأ 

  .تعتبر القرابة بین الزوجین مانعاً أدبیاً 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
 رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ: المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١٦/١٠/٢٠٠٨ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في القضاء 



یھ�دف م�ن دع�واه إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ... حیث إن المدعي بالمخاصمة بدر ال�دین 
القاضي ب�رد  ١/٤/٢٠٠٨تاریخ  ٩٦٦أساس  ٥٦٣عن الغرفة الشرعیة في محكمة النقض رقم 

م��دعي المخاص��مة موض��وعاً والمتعل��ق بق��رار المحكم��ة الش��رعیة طع��ن الط��اعن ب��در ال��دین 
القاض��ي ب��إلزام ال��زوج  ١٠/١٠/٢٠٠٧ت��اریخ  ١٤٩٩أس��اس  ١٧٥٨الخامس��ة ف��ي حل��ب رق��م 

مدعي المخاصمة بدر الدین بتسلیم المدعیة المصاغ الذھبي عیناً وعند االمتن�اع دف�ع قیمت�ھ وف�ق 
  .إضافة إلى بقیة فقرات الحكم  ٢١ر غرام عیا ١٦٥سعر غرام الذھب وإن وزن المصاغ ھو 

وم��ن حی��ث إن ال��دعوى األص��لیة الت��ي تفرع��ت عنھ��ا دع��وى المخاص��مة والت��ي أقامتھ��ا 
الزوجة المدعیة أسماء المدعى علیھا بالمخاصمة بطلب معجل المھر والنفق�ة والمص�اغ ال�ذھبي 

  .وقد ادعى الزوج بالتقابل بطلب التفریق بینھ وبین زوجتھ أسماء 

من قانون البینات نصت عل�ى أن�ھ یعتب�ر مانع�اً أدبی�اً القراب�ة ب�ین  ٤٧إن المادة ومن حیث 
الزوجین مما یجیز للمحكمة س�ماع البین�ة الشخص�یة إلثب�ات وزن وعی�ار المص�اغ ال�ذھبي ض�د 
سند كتابي واحد طالما لم یثبت اعتی�اد التعام�ل بالكتاب�ة ب�ین ال�زوجین األم�ر ال�ذي یجع�ل أس�باب 

س��وى مجادل��ة المحكم��ة ف��ي قناعتھ��ا وتق��دیرھا ألق��وال الش��ھود وھ��ذا یع��ود  المخاص��مة ال تع��دو
  .لمحكمة الموضوع 

ومن حیث إن االجتھاد مستقر على أن الخطأ في تق�دیر األدل�ة ف�ي ح�ال وج�وده ال ینح�در 
  .بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المھني الجسیم األمر الذي یستدعي رد الدعوى شكالً 

  :باإلجماع لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٤  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٦١٢:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٧٢:        قـرار

  ٢٧/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ،بدیع ھزاع العلي ، سعید السبعة ، محمد رقی�ة ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، طالب دنیفات 

  .ال إثبات لعكسھ بالبینة الشخصیة  –صك زواج  –بینات : المبدأ 



  .ال یجوز إثبات عكس ما ورد في صك الزواج الرسمي بالبینة الشخصیة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : حی�ث النتیج�ة  المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن

٥/١١/٢٠٠٩ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في القضاء 

یھدف من دع�واه إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن ...    حیث إن المدعي بالمخاصمة جھاد
القاض��ي  ١٤/٧/٢٠٠٩ت�اریخ  ٢٩٦٧أس�اس  ٢٣٦٩الغرف�ة الش�رعیة ف��ي محكم�ة ال�نقض رق��م 

برفض الطع�ن المق�دم م�ن ال�زوج الط�اعن جھ�اد الم�دعي بالمخاص�مة وللتعل�ق ب�القرار الص�ادر 
القاض���ي  ٢٩/٣/٢٠٠٩ت���اریخ  ١٠٥أس���اس  ٤١٥ع���ن المحكم���ة الش���رعیة ف���ي الالذقی���ة ف���ي 

إل��خ م��ا ج��اء ب��القرار ب��داعي ... بتص��دیق تقری��ر الحكم��ین والتفری��ق ب��ین ال��زوجین بطلق��ة بائن��ة 
  .المشكو منھ للخطأ المھني الجسیم ارتكاب القرار 

  .ومن حیث إنھ ال یجوز إثبات عكس ما ورد في صك الزواج الرسمي بالبینة الشخصیة 

ومن حیث إنھ بت�دقیق خالص�ة الق�رار الش�رعي والمنس�وب كتابتھ�ا عل�ى مغل�ف ال�دعوى 
الخالص�ة وفق ما جاء بأقوال المدعي ومقارنتھا مع القرار الشرعي الصادر بالقضیة یتضح أن 

ھذه تتفق بتمام االتفاق م�ع الق�رار الص�ادر ع�ن القاض�ي الش�رعي بالالذقی�ة والمؤل�ف م�ن أرب�ع 
صفحات وخالیة ھذه الخالصة من أي شطب أو تحری�ف ومؤرخ�ة ب�ذات ت�اریخ ص�دور الق�رار 

  .وموقعة من القاضي  ٢٩/٣/٢٠٠٩الواقع في 

یوم�اً م�ن قی�د الطع�ن ل�دى ومن حیث إن ص�دور الق�رار المش�كو من�ھ بع�د مض�ي أربع�ین 
محكم��ة ال��نقض ال یجع��ل الق��رار مش��وباً باألخط��اء القانونی��ة وال یص��مھ بالخط��أ المھن��ي الجس��یم 
وكذلك القصور في التعلیل ال ینحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المھني الجسیم وعل�ى ذل�ك اس�تقر 

  .االجتھاد 

ص�م ال�ذي ص�در س�لیماً ومن حیث إن أسباب دعوى المخاص�مة ال تن�ال م�ن الق�رار المخا
  .وفق أحكام القانون وبمنأى عن الخطأ المھني الجسیم مما یستدعي رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  



٦٥  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٢٨٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٧٩:        قـرار

  ٢٧/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أنطوان فیلو ، س�عید الس�بعة ، محم�د رقی�ة ، طال�ب : السادة   

  .خلف العزاوي ، دنیفات 

  .تقدیر محكمة الموضوع  –توصیف  - أدلة  –بینات : المبدأ 

  .تقدیر األدلة ووزنھا وتوصیف الجرم في ضوء ذلك ھو من صالحیة محكمة الموضوع 

  :النظر في الدعوى 

الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١٨/٨/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

تھدف إلى إبطال القرارین الصادرین ع�ن الغرف�ة ...    حیث إن المدعیة بالمخاصمة أریج
والث�اني ع�ن الغرف�ة  ٢٠٠٨لع�ام  ١٤٤٣أساس  ٢١١٧الجنائیة األولى لدى محكمة النقض رقم 

والمتض��من رف��ض طعنھ��ا موض��وعاً  ٢٠١٠لع��ام  ١٤٩٥أس��اس  ١٣٩٢الجنائی��ة الثانی��ة رق��م 
الموص�وفة والحك�م علیھ�ا بع�د  وتصدیق قرار محكمة الجنایات القاضي بتجریمھا بجنایة السرقة

  .التخفیف بالحبس مدة سنة إلى آخر ما جاء بالقرار 

وحیث إن أسباب المخاصمة ال تعدو كونھا مناقشة محكمة الموضوع ف�ي قناعتھ�ا باألدل�ة 
الت�ي خلص�ت م�ن خاللھ�ا إل�ى توص�یف الج��رم عل�ى أن�ھ س�رقة موص�وفة وذل�ك إلش�غال مفت��اح 

زوجة المحكوم علی�ھ اآلخ�ر م�اھر المس�تأجر للش�قة الت�ي س�رقت  الشقة الذي سلمتھ إلیھا شقیقتھا
األثریات من شقتھا المقفلة والتي ال تدخل في اإلیجار وذلك من أج�ل تفق�د زوجھ�ا خ�الل غیابھ�ا 
واستعمال المفتاح بدالً من ذلك في سرقة األشیاء المشار إلیھا العائدة للم�ؤجر وك�ذلك االس�تدالل 

رطة بأنھا وج�دت ب�اب الش�قة مخلوع�اً م�ع أنھ�ا ش�اركت ف�ي ذل�ك من خالل اعترافھا بضبط الش
  .إضافة إلى إعادتھا للقسم من المسروقات 



وحی��ث إن تق��دیر األدل��ة ووزنھ��ا وتوص��یف الج��رم ف��ي ض��وء ذل��ك م��ن ص��الحیة محكم��ة 
الموضوع وال تنحدر ذلك إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم طالم�ا أن لم�ا أخ�ذت ب�ھ أص�الً ف�ي 

ما یجعل القرارین غی�ر منح�درین إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم ویتوج�ب أوراق الدعوى م
  .معھ رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٦  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٥٤٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٨٦:        قـرار

  ٢٧/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

محفوض ، عیسى الزوكاني ، أنط�وان فیل�و ، ج�رجس بش�ارة ، خل�ف الع�زاوي ، نائل : السادة   

  .محمد رقیة ، عبد الفتاح إبراھیم 

  .وثیقة ھامة ، إھمالھا ، خطأ مھني جسیم  –بینات : المبدأ 

إھمال القاضي لوثیقة أو دلیل یمكن أن ی�ؤثر ف�ي نتیج�ة ال�دعوى ینح�در ب�القرار إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 

  .الجسیم 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢٣/٨/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في الشكل 



یھ�دف إل��ى إبط�ال الق��رار الص�ادر ع��ن الغرف��ة ...     ن الم��دعي بالمخاص�مة عم��ارحی�ث إ
والمتض���من  ٢١/٤/٢٠٠٩ت���اریخ  ٩٧٢أس���اس  ١٠٧٣الجنائی���ة الثانی���ة بمحكم���ة ال���نقض رق���م 

  .رفض طعنھ موضوعاً 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات ب��درعا كان��ت ق��د قض��ت بتج��ریم الم��دعي بالمخاص��مة عم��ار 
  .بقصد االتجار بھا إلى آخر ما جاء بالقرار  بجنایة نقل المواد المھربة

وحیث إن مستند محكمة الموضوع في إدان�ة الم�دعي بالمخاص�مة ھ�و اعت�راف المحك�وم 
بضبط مكافحة المخدرات من أن المدعي المذكور ھو ال�ذي أم�ن ل�ھ كمی�ة الحش�یش ... علیھ إیاد 
  .المخدر 

االعت��راف الم��ذكور م��ن وحی��ث إّن ول��ئن ك��ان م��ن ح��ق محكم��ة الموض��وع أن تتخ��ذ م��ن 
مصادرة كمیة الحشیش المخدر لیالً في إدانة المدعي بالمخاصمة إال أنھا أي المحكمة ل�م تن�اقش 
أقوال المحكوم علیھ إیاد لدى قاضي التحقیق والتي اعترف فیھا على نفس�ھ إال أن�ھ ل�م ی�ورد اس�م 

تن�اقش كی�ف أن المحك�وم المدعي بالمخاصمة ولم یبین لھ دوراً ف�ي ت�أمین كمی�ة المخ�درات ول�م 
علیھ إی�اد ق�د اعت�رف عل�ى نفس�ھ ول�م یعت�رف عل�ى الم�دعي بالمخاص�مة ذل�ك ل�دى ت�أثیره عل�ى 
اعترافھ بضبط األم�ن الجن�ائي وأن�ھ م�ن خ�الل اعتراف�ھ عل�ى نفس�ھ ل�دى قاض�ي التحقی�ق وع�دم 

ی�ف اعترافھ على المدعي بالمخاصمة لم یك�ن یح�اول ال�تملص م�ن المس�ؤولیة بالنس�بة لنفس�ھ وك
أن��ھ ل��م یس��تھدف م��ن أقوال��ھ أم��ام قاض��ي التحقی��ق تخل��یص نفس��ھ م��ن المس��ؤولیة وكی��ف ینف��ي 
المسؤولیة على غیره وال یثبتھا على نفسھ وبالتالي مدى تأثیر ھذه األق�وال عل�ى نتیج�ة ال�دعوى 

  .بالنسبة للمدعي بالمخاصمة 

وى وینح��در وحی��ث إّن إھم��ال القاض��ي لوثیق��ة أو دلی��ل یمك��ن أن ی��ؤثر ف��ي نتیج��ة ال��دع
بالقرار إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم مم�ا یوج�ب قب�ول ال�دعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار 

  .محل المخاصمة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادر ع�ن الغرف�ة الجنائی�ة  - 
واعتبار ھ�ذا اإلبط�ال  ٢١/٤/٢٠٠٩تاریخ  ٩٧٢أساس  ١٠٧٣محكمة النقض رقم    الثانیة لدى

  .  تعویض   بمثابة

♦  

٦٧  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٩٨٢:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٩٠:        قـرار

  ٤/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ



  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، محم�د رقی�ة ، محم�د : السادة   

  .العزاوي حیدر الجدي ، خلف 

  .الرد شكالً  –عدم إبراز وثائق أساسیة في الدعوى  –أصول : المبدأ 

. عدم إبراز وثائق أساسیة ف�ي ال�دعوى وھ�ي أدل�ة أساس�یة ف�ي الحك�م یوج�ب رد دع�وى المخاص�مة ش�كالً 

  .وعلیھ استقر االجتھاد 

  :النظر في الدعوى 

ل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وع
بت�اریخ رد ال�دعوى ش�كالً : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

  . ٢٥/٨/٢٠١٠بتاریخ 

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

الغرف��ة یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن ...    حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة ض��یاء
والمتض�من رف�ض  ٢٠١٠/ ٢٥/١تاریخ  ٨٤أساس  ٦٣الجنائیة الثانیة لدى محكمة النقض رقم 

  .طعنھ موضوعاً 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات كان��ت ق��د قض��ت ب��الحكم عل��ى الم��دعي بالمخاص��مة بجنای��ة 
  .استعمال مزور إلى آخر ما جاء بالقرار 

أنھ�ا ق�د اعتم�دت فیم�ا اعتمدت�ھ م�ن أدل�ة وحیث إنھ تبین من العودة إلى قرار محكم�ة الجنای�ات 
 ١٥ورق�م  ١٩٩٨لع�ام  ١٨٢األقوال األولیة للمتھمین أي أقوالھم بضبوط األمن الجنائي الثالث�ة رق�م 

والت�ي ج��اءت بش�كل مفص�ل وص��ریح وواض�ح كم��ا ج�اء ف��ي  ١٩٩٩لع��ام  ٢٢٨ورق�م  ١٩٩٩لع�ام 
الحك�م عل�ى المطع�ون ض�دھم القرار مح�ل المخاص�مة وك�ذلك عل�ى الق�رار الن�اقض ال�ذي وج�ھ إل�ى 

ورفاقھ بعقوبتي التزویر واستعمال الم�زور وم�ن ث�م ت�دغم العق�وبتین أو ال ت�دغمھما ول�یس ... فارس 
  .بعقوبة واحدة عن الجرمین كما جاء في القرار المنقوض 

وحیث إّن المدعي بالمخاصمة لم یبرز صور أي ضبوط األمن الجنائي والق�رار الن�اقض 
أھمیتھم في ال�دعوى ورغ�م أن الحك�م مح�ل المخاص�مة ق�د اس�تند إل�یھم بش�كل المشار إلیھم رغم 

صریح وواضح في إدانة المدعي بالمخاصمة وكان یتوّج�ب إب�رازھم ف�ي ال�دعوى حتّ�ى ت�تمكن 
  .الھیئة من مناقشة الدعوى في ضوء ما جاء فیھم 

یوج��ب رد وحی��ث إن ع��دم إب��راز وث��ائق أساس��یة ف��ي ال��دعوى وكان��ت أدل��ة أساس��یة ف��ي الحك��م 
  .الدعوى شكالً وفق ما استقر علیھ اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة النقض 



  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٨  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٦٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٩٥:        قـرار

  ٤/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

الزوكاني ، سمیر طب�اخ ، أنط�وان فیل�و ، محم�د رقی�ة ، محم�د نائل محفوض ، عیسى : السادة   

  .حیدر الجدي ، خلف العزاوي 

  .تقدیر محكمة الموضوع  –أدلة  –بینات : المبدأ 

تقدیر األدلة واستنباط الوقائع من خاللھا ھ�و م�ن ص�الحیة محكم�ة الموض�وع وال ینح�در ھ�ذا التق�دیر إل�ى 

  .درجة الخطأ المھني الجسیم 

  :الدعوى النظر في 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢١/٩/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

ون��ور یھ��دفان إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن ...    ن بالمخاص��مة فخ��رحی��ث إن الم��دعی
والمتض��من  ٢٠٠٩/ ٢٦/٥ت��اریخ  ١٢٤٨٧/٣٣٦١الغرف��ة الجنحی��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .رفض طعنھما موضوعاً 

وحیث إن محكمة استئناف الجنح الثانیة كانت قد بینت األفعال التي قام بھا مدعیاً المخاصمة 
ل المدعي بالدعوى األصلیة المدعى علیھ بالمخاصمة الع�الوي عل�ى توقی�ع والتي ساھمت في حم

سندات األمان�ة موض�وع ال�دعوى وأح�دھما وقع�ھ عل�ى بی�اض وت�م إم�الؤه فیم�ا بع�د بمبل�غ عش�رة 



مالیین لیرة سوریة لص�الح الب�رازي ال�ذي أك�د أن�ھ ل�یس ل�ھ أي مبل�غ بذم�ة الع�الوي وأن الم�دعین 
علیھ بالمخاصمة العالوي أن توقیع ھذه السندات ھ�و م�ن أج�ل إتم�ام بالمخاصمة قد أوھما المدعى 

عملیة بیع األرض العائدة لشاھین معھ كما حماله عل�ى توقی�ع الس�ند الثال�ث عل�ى بی�اض بحج�ة أن 
البصمة على أحد السندین اآلخرین غیر واضحة كما بینت المحكمة المذكورة أن االتفاق على بی�ع 

المخاصمة وبمعرفتھما وفي ض�وء ذل�ك تم�ت إج�راءات تنظ�یم األرض حصل بحضور المدعین ب
توكیل خاص للمدعي العالوي لیقوم بموجبھا بعملیة إفراغ األرض لمصلحتھ وتم إحضار الكات�ب 
بالعدل ألخذ توقیع البائع شاھین الذي رفض التوقیع بحجة أنھ یرید وضع المبلغ ف�ي البن�ك وتأجی�ل 

ب��ن ع��م الم��دعو الع��الوي وبرفقت��ھ الم��دعى علیھم��ا إل��ى الموض��وع إل��ى الی��وم الت��الي حی��ث ذھ��ب ا
وت�م إی�داع مبل�غ الملی�ون لی�رة س�وریة ف�ي حس�اب / ١/المصرف التجاري السوري في حماه ف�رع 

المدعو شاھین وعلى أساس أن تم كتابة سند أمانة وھذا ما حصل كما ھو مبین أعاله إال أنھ لم ی�تم 
  .الة بالبیع بعد ذلك إحضار الكاتب بالعدل وتوقیع الوك

وحیث إّن محكمة االستئناف التي أی�دت الھیئ�ة المخاص�مة قرارھ�ا ق�د بین�ت وق�ائع ال�دعوى 
وتوفر شرائط جرم االحتیال في األفعال التي قام بھا المدعى علیھما بالمخاصمة وكان تقدیر األدلة 

التقری�ر إل�ى ینح�در ھ�ذا   واستنباط الوقائع م�ن خاللھ�ا ی�دخل ف�ي ص�الحیة محكم�ة الموض�وع وال
  .درجة الخطأ المھني الجسیم طالما أن لما أخذت بھ واستندت علیھ لھ أصلھ في أوراق الدعوى 

وحیث إنھ طالما أن المدعین بالمخاصمة قد ارتكبا جرم االحتیال الذي ادعى إلى االستیالء عل�ى 
ز االحتی�اطي عل�ى الحج�... أقوال المدعى علی�ھ بالمخاص�مة الع�الوي وكتاب�ة ث�الث س�ندات أمان�ة ف�إن 

  .أموالھما یكون في محلھ القانوني 

وحیث إن أسباب المخاصمة ال ینحدر بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
  .الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٩  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٧٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٩٦:        قـرار

  ٤/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 



نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، محم��د حی��در : الس��ادة   

  .الجدي ، خلف العزاوي ، محمد رقیة 

  .أدلة ووقائع  –نیة جرمیة  –عقوبات : المبدأ 

  .المتحصلة في القضیة تستخلص النیة الجرمیة من خالل الوقائع واألدلة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٦/٧/٢٠١٠ .  

  : وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي

  :في المناقشة 

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ...    حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة ف��واز
والمتض��من  ٢٠١٠/ ٨/٢ت��اریخ ٦٠١أس��اس  ٢٤٢الجنائی��ة األول��ى ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

رفض طعنھ موضوعاً ونقض القرار المطعون فیھ أخذاً بطعن الجھة المدعیة إل�ى آخ�ر م�ا ج�اء 
  .في القرار 

وحیث إن محكمة الجنایات كانت قد حكم�ت الم�دعي بالمخاص�مة بج�رم اإلی�ذاء المفض�ي 
  .عقوبات مع التعویض مبلغ ستمائة ألف لیرة سوریة  ٥٣٦إلى الموت وفق المادة 

وحیث إن الحادثة قد لخصت بأن المدعي بالمخاصمة وبنتیجة خالف بینھ وب�ین المغ�دور 
دث�ة ذھ�ب الم�دعي بالمخاص�مة م�ع الش�اھد محّم�د إل�ى محّمد وأشقائھ ح�ول طری�ق وبت�اریخ الحا

مكان الطریق ولحق بھ المغدور مع أحد أشقائھ ث�م لح�ق بھ�م ش�قیقاه اآلخ�ران وحص�لت مالس�نة 
كالمیة بین المدعي بالمخاصمة والمغدور كون المدعي بالمخاص�مة أغل�ق الطری�ق وحول�ھ إل�ى 

وأش�قائھ وأش�ھر مسدس�ھ وأطل�ق من�ھ جھة أخرى فقام المدعي بالمخاصمة بسبِّ وش�تم المغ�دور 
طلقة في الھواء فتقدم اإلخوة منھ بقصد تخلیصھ المس�دس فوص�ل إلی�ھ ك�ل م�ن حكم�ت وبھج�ت 
وحصل عراك بینھم ولما اقترب المغدور ق�ام الش�اھد محّم�د باإلمس�اك ب�ھ ث�م ترك�ھ م�ن أج�ل أن 

م�ن الم�دعي  یقوم الش�اھد بتخل�یص المس�دس م�ن الم�دعي بالمخاص�مة وعن�دما اقت�رب المغ�دور
بالمخاص��مة إل��ى مس��افة مت��ر وك��ان األخی��ر م��ن ش��قیقي المغ��دور ف��ي ح��ال س��قوط عل��ى األرض 
فأطلق المدعي بالمخاصمة طلقة من مسدسھ أصابت المغ�دور تح�ت أنف�ھ واخترق�ت دماغ�ھ مم�ا 

  .أدى إلى وفاتھ 

وحیث إنھ ال یوجد في الدعوى دلیل على أن المدعي بالمخاصمة لم یك�ن یس�تطیع ال�تحكم 
بالمسدس وتحریك ی�ده عن�دما أطل�ق الطلق�ة الثانی�ة باتج�اه المغ�دور وأن مس�افة مت�ر واح�د رغ�م 
اإلمساك بھ من شقیقي المغدور في یدیھ في محاولة منھما لتخلیصھ المسدس ومما یدل عل�ى أن�ھ 

التصویب بالمسدس وإطالق النار منھ على المغدور أن الشاھد محّمد بعد أن أمس�ك كان بإمكانھ 



بالمغ���دور لمنع���ھ م���ن االقت���راب م���ن الم���دعي بالمخاص���مة ترك���ھ بقص���د أن یخل���ص الم���دعي 
بالمخاصمة المسدس مما یعني أن الشاھد كان عالماً أن المذكور كان ال ی�زال ف�ي حال�ة یس�تطیع 

ومتحكم�اً ب�ذلك رغ�م اإلمس�اك ب�ھ والع�راك م�ع ش�قیقي المغ�دور  معھا إطالق النار من المس�دس
وإال لما كان قد ترك المغدور واتجھ إلى المدعي بالمخاصمة من أجل تخلیصھ المسدس كما أن�ھ 
ولئن كان�ت الطلق�ة األول�ى تحذیری�ة إال أن الطلق�ة الثانی�ة كان�ت بنی�ة القت�ل وع�ن قص�د وإن ھ�ذه 

  .ة عند اقتراب المغدور منھ النیة تكونت لدى المدعي بالمخاصم

  .وحیث إن النیة الجرمیة تستخلص من خالل الوقائع واألدلة المتحصلة في القضیة 

وحیث إنھ ولئن أخطأت محكم�ة الجنای�ات والھیئ�ة المخاص�مة م�ن بع�دھا ف�ي اس�تخالص 
الخط�أ النیة الجرمیة لدى المدعي بالمخاصمة وفي التكییف القانوني للجرم إال أنھ طالم�ا أن ھ�ذا 

  .كان لصالح المدعي فإنھ ال یضار بدعواه ھذه مما یتوجب معھ رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٠  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٩٧٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٩٩:        قـرار

  ١١/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیس��ى الزوك��اني ، س��میر طب��اخ ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، نائ��ل محف��وض ، : الس��ادة   

  .محمد رقیة ، خلف العزاوي 

  .مسؤولیة  –عنایة خاصة  –حراسة أشیاء : المبدأ 

كل من تولى حراسة أش�یاء تتطل�ب حراس�تھا عنای�ة خاص�ة أو حراس�ة آالت میكانیكی�ة یك�ون مس�ؤوالً  - ١

  .أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال ید لھ فیھ عما تحدثھ ھذه األشیاء من ضرر ما لم یثبت 

إن وزارة الدفاع تعتبر كمالكة للمسدس الحربي المسلم إلى تابعھا حارسة ل�ھ ، وعلیھ�ا أن تب�ذل عنای�ة  – ٢

  .خاصة في حراستھ لضمان عدم استخدامھ في عمل غیر مشروع 

  :النظر في الدعوى 



مخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء ال
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٥/٧/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

إبط�ال الق�رار حیث إن المدعي بالمخاصمة السید وزیر الدفاع إضافة لمنصبھ یھدف إل�ى 
ت��اریخ  ١٦٦١أس��اس  ١٣٥٤الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة الرابع��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .والمتضمن رفض طعنھ موضوعاً  ٣٠/٤/٢٠٠٧

وحی��ث إن محكم��ة االس��تئناف كان��ت ق��د قض��ت بقرارھ��ا المطع��ون فی��ھ الص��ادر بت��اریخ 
ف��ل والتض�امن ب��دفع مبل��غ ب�إلزام الجھ��ة الم�دعى علیھ��ا ومنھ��ا وزارة ال�دفاع بالتكا ٣١/٨/٢٠٠٦

ثالثمائة ألف لیرة سوریة للجھة المدعیة تعویضاً مادیاً عن وفاة مورثھا ومبل�غ م�ائتي أل�ف لی�رة 
س��وریة تعویض��اً معنوی��اً ع��ن وف��اة الم��ؤرث وحف��ظ ح��ق وزارة ال��دفاع ب��الرجوع التنفی��ذي عل��ى 

  .إلى آخر ما جاء بالقرار ... المدعى علیھ تمیم 

ھو أن المدعى علیھ تم�یم یعم�ل ل�دى وزارة ال�دفاع وق�د س�لمتھ وحیث إن سبب التعویض 
الوزارة مسدساً بسبب عملھ لدیھا وقد أقدم على قتل زوجتھ والشخص الذي كان معھ�ا مس�تخدماً 
المسدس المذكور في القتل مما جعل محكمة الموضوع تعتب�ر وزارة ال�دفاع مس�ؤولة م�دنیاً ع�ن 

  .لھذا المسدس العائد إلیھا والذي سلمتھ للقاتل تمیم التعویض للورثة بسبب استخدام القاتل 

وحیث إنھ ولئن كانت محكمة الموضوع قد استندت في حكمھا إلى مسؤولیة المتبوع ع�ن 
  .ن القانون المدني /١٧٥عمل التابع عمالً بالمادة 

 ١٧٩ن موض�وع ال�دعوى ف�إن الم�ادة /١٧٥وحیث إنھ یفرض عدم انطباق أحك�ام الم�ادة 
المدني تنص على أن كل من تولى حراسة أشیاء یتطل�ب حراس�تھا بعنای�ة خاص�ة أو  من القانون

حراسة آالت میكانیكیة یكون مسؤوالً عما تحدثھ ھذه األش�یاء م�ن ض�رر م�ا ل�م یثب�ت أن وق�وع 
الضرر كان بسبب أجنبي ال ید لھ فیھ ھذا مع عدم اإلخالل بم�ا ی�رد ف�ي ذل�ك م�ن أحك�ام خاص�ة 

 ١٧٨و ١٧٧س�اً لألش�یاء كم�ا یس�تفاد م�ن أحك�ام الم�ادتین الس�ابقتین رق�م وكان المالك یعتبر حار
وك�ذلك ح�ارس البن�اء ول�و ل�م یك�ن ) (حارس الحیوان ولو لم یكن مالكاً لھ(والتي نصت على أن 

مما یعني أن وزارة الدفاع كمالكة للمسدس تعتبر حارسة لھ وكان یتوج�ب علیھ�ا أن ...) مالكاً لھ
اس�تھ لض�مان ع�دم اس�تخدامھ ف�ي عم�ل غی�ر مش�روع كم�ا ح�دث ف�ي تبذل عنایة خاصة ف�ي حر

  .واقعة الدعوى عندما سلمتھ للمدعى علیھ القاتل تمیم 

وحیث إّن وزارة الدفاع لم تثبت أنھا قد بذلت العنایة الخاص�ة المش�ار إلیھ�ا ف�ي الم�ادة 
ق�ام فی�ھ مدني مما یجعلھا مسؤولة مدنیاً عن استخدامھ في العمل غیر المش�روع ال�ذي  ١٧٩

  .المدعى علیھ تمیم بقتل شخصین بھ 



م��دني  ١٧١وحی��ث إّن تق��دیر التع��ویض م��ن ص��الحیة محكم��ة الموض��وع عم��الً بالم��ادة 
والت��ي ت��نص عل��ى أن��ھ یق��در القاض��ي م��دى التع��ویض ع��ن الض��رر ال��ذي لح��ق المض��رور طبق��اً 

  .أي حد مراعیاً في ذلك الظروف المالبسة ودون أن یتقید ب ٢٢٣و ٢٢٢ألحكام المادتین 

وحیث إّن أسباب المخاصمة ال تنحدر بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
  .الجسیم من حیث النتیجة التي توصل إلیھا مما یجعل الدعوى مردودة شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧١  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٨٢٢:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٠٠:        قـرار

  ٤/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، س��میر طب��اخ ، أنط��وان فیل��و، ج��رجس بش��ارة ، محم��د رقی��ة ، ب��دیع : الس��ادة   

  .ھزاع العلي ، خلف العزاوي 

  .المحكمة غیر ملزمة بحّث الخصوم إلثبات دعواھم  –دعوى  –أصول : المبدأ 

  .إلثبات دعواھم المحكمة غیر ملزمة بحّث الخصوم 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٢/٢/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :نظر في الدعوى ال



وكالة وأصالة تھدف من دعواھا إلى قبولھا ش�كالً ... من حیث إن طالب المخاصمة ثراء 
وموض��وعاً ووق��ف التنفی��ذ وإبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة اإلیجاری��ة ف��ي محكم��ة 

رف�ض الطع�ن ف�ي : المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة  ٢٠٠٩لع�ام  ٢٥٧أس�اس  ٢٥٧٣النقض رق�م 
  .٤/١١/٢٠٠٨تاریخ  ٥٥٢/٩١٩٥ادر عن محكمة الصلح المدنیة العاشرة رقم القرار الص

رد ال��دعوى لع��دم الثب��وت وذل��ك لألس��باب ال��واردة ف��ي الئح��ة المخاص���مة : المتض��من 
  .ولوقوع الھیئة المشكو منھا في الخطأ المھني الجسیم 

أن وحیث إن الھیئة المشكو منھا ومن قبلھ�ا محكم�ة الموض�وع ق�د بن�ت قرارھ�ا عل�ى 
الجھة المدعیة ل�م تثب�ت اس�تمراریة العالق�ة اإلیجاری�ة بینھ�ا وب�ین المال�ك الس�ابق أو الح�الي 

  ...للعق������������������������������������ار موض������������������������������������وع ال������������������������������������دعوى وق������������������������������������د 
إلى المحكمة وتكلیفھا بإثبات دعواھا بالطرق القانونیة ولكنھا لم تحضر ول�م تب�رز م�ا یثب�ت 

  .مورثھا ولم تنقطع عن اإلقامة بالمأجور حتّى وفاتھ  أنھا كانت تقیم مع

وحیث إن المحكمة غیر ملزمة بحّث الخصوم إلثبات دعواھم مما یتبین لھذه المحكم�ة أن 
األسباب الواردة في استدعاء ال�دعوى ال تنح�در ب�القرار المش�كو من�ھ إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 

م�دعي المخاص�مة بمبل�غ ثالث�ة آالف لی�رة  الجسیم مم�ا یتوج�ب رد ال�دعوى ش�كالً والحك�م عل�ى
  .أم  ٤٩٤سوریة لصالح خزینة الدولة عمالً بالمادة 

وحیث إن الھیئة الحاكمة بعد اطالع عل�ى اس�تدعاء دع�وى المخاص�مة والوث�ائق المب�رزة 
في الدعوى والقرارات الصادرة فیھا وعلى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�منة رد ال�دعوى ش�كالً 

  .الشروط الخاصة بھا لعدم توفر 

  :لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٢  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٧٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤١٢:        قـرار

  ١٨/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، سمیر طب�اخ ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و، خل�ف : السادة   

  .نمر الفریحات العزاوي ، 



  .توقیع الرئیس وحده على المبیضة  –مبیضة ومسودة  –قرار  –أصول : المبدأ 

توقیع رئیس المحكمة وحده مبیضة القرار صحیح ألن التوقیع من القضاة جمیعاً یكون على مس�ودة الق�رار 

.  

  :النظر في الدعوى 

الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى 
المخاص���مة وعل���ى مطالب���ة النیاب���ة العام���ة المتض���من م���ن حی���ث النتیج���ة رد ال���دعوى بت���اریخ 

٤/١٠/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھدفان إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن ... حیث إن المدعین بالمخاصمة عبد الھادي وبسام 
 ٢٧/٩/٢٠٠٩ت���اریخ  ٤٧٧٠أس���اس  ٤٧٦٥ف���ة المدنی���ة الرابع���ة ل���دى محكم���ة ال���نقض رق���م الغر

  .والمتضمن رفض طعنھما موضوعاً 

وحیث إن الدعوى األصلیة المقدمة من المؤسس�ة العام�ة الس�وریة للت�أمین والت�ي تفرع�ت 
عنھا دع�وى المخاص�مة ق�د ھ�دفت إل�ى مطالب�ة المؤسس�ة للم�دعى علیھم�ا الم�دعین بالمخاص�مة 

بد الھادي وبسام بما دفعتھ من مبلغ للمدعو عبد الكریم ونتیجة اص�طدام س�یارتھما م�ع س�یارتھ ع
  .وذلك لقاء األضرار الحاصلة لھ نتیجة ھذا االصطدام 

وحیث إن دفع المبلغ من قبل مؤسسة التأمین للمدعو عبد الك�ریم ك�ان نتیج�ة حك�م جزائ�ي 
  .ة طرفاً فیھ اكتسب الدرجة القطعیة وكان المدعیان بالمخاصم

وحی��ث إن للحك��م الجزائ��ي ف��ي مث��ل ھ��ذه الحال��ة حجی��ة مطلق��ة تج��اه أطراف��ھ الممثل��ین فی��ھ 
  .ومنھما المدعیان بالمخاصمة بالنسبة لنسبة المسؤولیة المحكوم بھا فیھ 

لذا فإن أخذ الھیئة المخاصمة بحجیة الحكم الجزائي في الدعوى المدنی�ة مح�ل المخاص�مة 
  .إلى درجة الخطأ المھني الجسیم في محلھ وغیر منحدر 

وحیث إنھ وعلى سبیل االستطراد اعتماد محكمة الموضوع في تقدیرھا لقیمة أضرار سیارة 
المدعو عب�د الك�ریم عل�ى تق�دیرات المؤسس�ة العام�ة الس�وریة للت�أمین ال ینح�در إل�ى درج�ة الخط�أ 

الح�ادث ض�د ط�رف آخ�ر المھني الجسیم على اعتبار أنھا حجة رسمیة وال تقف إلى جانب طرف 
إضافة إلى أنھا لم تفسر دفعاً یتعلق بھذا الشأن ف�ي طعنھ�ا وال یج�وز إثارت�ھ ألول م�رة ف�ي دع�وى 

  .المخاصمة 

وحیث إن توقی�ع مبیض�ة الق�رار م�ن قب�ل رئ�یس المحكم�ة وح�ده ص�حیح ألن التوقی�ع م�ن 
  .القضاة جمیعاً یكون على مسودة القرار 



در بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي وحیث إن أسباب المخاصمة ال تنح
  .الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٣  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٨٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤١٣:        قـرار

  ١٨/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیسى الزوكاني ، خلف العزاوي ، سعید الس�بعة ، لطفی�ة عبی�د ، نم�ر نائل محفوض ، : السادة   

  .الفریحات 

  .ترجیح األدلة لالتھام  –تحقیق  –أصول جزائیة : المبدأ 

إن سلطة التحقیق ال تتوفر لترجیح أدلة على وقوع الجرم وحسبھا وج�ود ش�واھد وق�رائن إلحال�ة الش�خص 

  .ھنیاً جسیماً ویبقى الیقین من عمل محكمة الموضوع فعمل التحقیق ال یشكل خطأ م. إلى المحكمة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
  . ٢٠     /    /    بتاریخ: المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتضمن من حیث النتیجة 

  :أصدرت الحكم اآلتي  وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة

  :  في القضاء

یھ�دف م�ن دع�واه إل�ى إبط�ال الق�رار رق�م ... حیث إن المدعي بالمخاص�مة المح�امي محم�د 
القاض��ي ب��رد الطع��ون الثالث��ة موض��وعاً المتعلق��ة بق��رار  ٩/٥/٢٠١٠ت��اریخ  ٢٦٩٩أس��اس  ٩٣٤

القاضي باتھام المدعى عل�یھم  ٢٢/١٢/٢٠٠٩تاریخ  ٥٠٨أساس  ٥٠٥قاضي اإلحالة بالرقة رقم 
جنایة التدخل بالتزویر وجنایة التدخل بسرقة المال العام المعاقب علیھا بالمادة ومنھم محّمد باتھامھ ب



ب من قانون العقوبات االقتصادیة بداعي ارتكاب القرار المخاصم /١٠عقوبات عام والمادة  ٤٤٨
  .المشكو منھ للخطأ المھني الجسیم 

خاص�مة محّم�د ومن حی�ث إن وق�ائع القض�یة واألوراق تش�یر إل�ى احتم�ال قی�ام م�دعي الم
بالمساعدة في عملیة تزویر الضمانة العقاری�ة المطلوب�ة تق�دیمھا إل�ى ش�ركة نس�یج الالذقی�ة بغی�ة 

ملی�ون لی�رة س�وریة ووض�ع إش�ارة ت�أمین  ١٨شراء المدعى علیھ ثابت كمیة من األقمشة بمبل�غ 
م���ن المنطق���ة العقاری���ة الرق���ة بع���د إزال���ة اإلش���ارات  ١٦٠/٥١عل���ى ص���حائف العق���ارات رق���م 

  .لموضوعة على ھذه الصحائف بقصد الحصول على الصفقة مقابل منفعة مادیة ا

ومن حیث إن االجتھاد مستقر على أن س�لطة التحقی�ق ال تت�وخى م�ن أج�ل اإلحال�ة األدل�ة 
الیقینیة الحاسمة كما تتوخاھا سلطة الحكم م�ن أج�ل اإلدان�ة وإنم�ا یكتف�ي بوج�ود ش�واھد وق�رائن 

مرجحة مما یجع�ل م�ا ق�رره قاض�ي اإلحال�ة بالرق�ة والمؤی�د ق�راره  تجعل التھمة محتملة واألدلة
من الھیئة المخاصمة لجھة ترجیح األدلة بوقوع الجرم ال یشكل خطأ مھنیاً جسیماً ویبق�ى الیق�ین 

  .من عمل محكمة الموضوع 

  .ومن حیث إن األمر ما سلف فإن الدعوى تستوجب الرد شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .شكالً  رد الدعوى - 

♦  

٧٤  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٥٩:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤١٩:        قـرار

  ١١/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، س��میر طب��اخ ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، : الس��ادة   

  .محمد رقیة ، خلف العزاوي 

  .خطأ مھني جسیم  –عدم مناقشتھا  –مھمة أدلة  –مخاصمة  - أصول : المبدأ 

عدم مناقشة الھیئة المخاصمة لوث�ائق ف�ي ال�دعوى لھ�ا أھمیتھ�ا ویمك�ن أن ت�ؤثر ف�ي نتیج�ة ال�دعوى ینح�در 

  . بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المھني الجسیم



  :النظر في الدعوى 

الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى 
المخاص���مة وعل���ى مطالب���ة النیاب���ة العام���ة المتض���من م���ن حی���ث النتیج���ة رد ال���دعوى بت���اریخ 

٣/٥/٢٠٠٤ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة الم��دیر الع��ام للش��ركة العام��ة للح��وم الت��ي أص��بح اس��مھا 
ت�اریخ  ٥٣٤٣مة لخزن وتسویق المنتجات الزراعیة والحیوانیة بموجب المرس�وم المؤسسة العا

إضافة لوظیفت�ھ یھ�دف إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة الرابع�ة  ١٩/١١/٢٠٠٠
والمتضمنة رف�ض طعن�ھ  ١٨/١١/٢٠٠١تاریخ  ٢٦٣٣أساس  ٢٠١٠لدى محكمة النقض رقم 

  .موضوعاً 

عنھا دعوى المخاصمة ھ�ذه والمقدم�ة م�ن الم�دعى علی�ھ  وحیث إّن الدعوى التي تفرعت
بالمخاصمة حسین أصالة عن نفسھ وبصفتھ رئیساً لجمعیة الملیحیة التعاونیة الفالحیة ف�ي حل�ب 
قد ھدفت إلى طلب الحكم عل�ى الجھ�ة المدعی�ة بالمخاص�مة ب�التعویض ع�ن الض�رر ال�ذي لح�ق 

ب�ین الط��رفین موض�وع ال��دعوى ب��داعي أن  بھ�ا ج��راء ع�دم تنفی��ذھا لعق�د توری��د اللح�وم المعق��ود
العقد تضمن االتفاق على تورید الجمعیة لما وزنھ م�ائتي ط�ن م�ن اللح�وم م�ن غ�نم الع�داس وإّن 
المدعى علیھا الشركة العامة للحوم قد استلمت منھا ما یزید قلیالً عن م�ائتین وخمس�ین طن�اً وإن 

ن رؤوس األغن�ام وبی�ع الب�اقي بخس�ارة ھذا قد ألحق بالجمعیة أضراراً ناجمة ع�ن نف�وق ع�دد م�
وكذلك قیمة األعالف وأجور الزرائب وقد انتھت محكمة البدایة إل�ى رد ال�دعوى إال أن محكم�ة 
االستئناف فسخت القرار وقضت على الشركة بمبلغ یزید عن خمسة عش�ر ملی�ون لی�رة س�وریة 

.  

ض�ت الطع�ن ب�القرار وحیث إن شركة اللحوم طعنت ب�القرار إال أن الھیئ�ة المخاص�مة رف
  .  محل المخاصمة

وحیث إنھ ولئن كان من صالحیة محكمة الموضوع أن تأخذ باألدلة التي تقتنع بھ�ا ومنھ�ا 
الخبرة التي أجرتھا لتقدیر قیمة الضرر وال معقب علیھا في ذلك إال أن ھ�ذا مش�روط ب�أن تك�ون 

  .ھذه القناعة منسجمة مع ما ھو متوفر في أدلة في الدعوى 

ت�اریخ  ١٤٦أس�اس  ٤٣٩وحیث إنھ ول�ئن ك�ان ق�رار الھیئ�ة العام�ة لمحكم�ة ال�نقض رق�م 
والصادر بین طرف�ي ال�دعوى ق�د اعتب�ر أن تن�ازل رئ�یس الجمعی�ة ع�ن ال�دعوى  ٩/١٠/٢٠٠٧

یحتاج إلى موافقة الجھ�ة الرض�ائیة عل�ى الجمعی�ة  ٢٩/٨/١٩٩٦موضوع التنازل والمؤرخ في 
 ٢١ال بموافقة ھذه الجھة وفق أحكام قانون التنظیم التالم�ي رق�م كونھ ال یستطیع إقامة الدعوى إ

إال أن م��ا ج�اء ب��القرار الم�ذكور ل��م ین�اقش م��ا ج�اء بالتن��ازل الم�ذكور الص��ادر ع��ن  ١٩٧٤لع�ام 
رئیس الجمعیة إال لجھة التنازل عن الدعوى موضوعھ ولم یتطرق إل�ى إب�راء الجمعی�ة للش�ركة 

موضوع الدعوى ، وبالتالي فإنھ كان عل�ى الق�رار مح�ل  ٢٤/٣/١٩٩٢تاریخ  ١٥من العقد رقم 



المخاصمة مناقشة ھذا اإلبراء وأن یقول كلمتھ تجاھھ كما أنھ لم یناقش م�ا ج�اء بالكت�اب الموج�ھ 
من رئیس االتحاد العام للفالحین والذي ج�اء فی�ھ أن�ھ ت�م إب�الغ الجمعی�ة بع�د ت�اریخ توری�د كمی�ة 

لكمیة تقدر كمیة اللحوم المتعاقد علیھ�ا وف�ي فت�رة حرج�ة ال ألف رأس یومیاً خالل أسبوع وھذه ا
یت��وفر أي رأس غ��نم ف��ي أس��واق األغن��ام وت��م تق��دیم اعت��ذار رس��مي عل��ى ھ��ذا البرن��امج وانتھ��ى 
الكتاب إل�ى طل�ب معالج�ة موض�وع الجمعی�ة وع�دم تحمیلھ�ا أي غرام�ات مالی�ة م�ن ج�راء رف�ع 

  .ستكمال تنفیذ العقد أصوالً برنامج التورید المذكور والمطالبة أیضاً بعد ا

وحیث إنھ ك�ان یتوج�ب عل�ى الھیئ�ة المخاص�مة أن تن�اقش م�ا ج�اء ب�الوثیقتین الم�ذكورین 
وكاف��ة الوث��ائق األخ��رى المت��وفرة ف��ي ال��دعوى وم��ن ث��م تخل��ص إل��ى الحك��م بال��دعوى وف��ق م��ا 

ی�ذ الھیئ�ة أم تتوصل إلیھ نتیجة ھذه المناقشة وفیما إذا كان طرف واحد یتحمل مسؤولیتھ ع�دم تنف
  .الطرفان 

وحیث إن عدم مناقشة الھیئة المخاصمة لوثائق في ال�دعوى لھ�ا أھمیتھ�ا ویمك�ن أن ت�ؤثر 
في نتیجة ال�دعوى ینح�در ب�القرار مح�ل المخاص�مة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم الموج�ب 

داء لقب��ول ال��دعوى موض��وعاً وإبط��ال الق��رار مح��ل المخاص��مة وھ��ذا اإلبط��ال یت��یح للط��رفین إب��
  .دفوعھما مجدداً أمام محكمة الموضوع 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار مح�ل المخاص�مة والص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  - 
واعتب��ار ھ��ذا  ١٨/١١/٢٠٠١ت��اریخ  ٢٦٣٣أس��اس  ٢٠١٠الرابع��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .  اإلبطال بمثابة تعویض

♦  

٧٥  

  ٢٠١٠لعام أساس  ٤٥٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٢٢:        قـرار

  ٢٥/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، محم�د رقی�ة ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، نمر الفریحات 

  .توافر األدلة الكافیة لالتھام  –إحالة : المبدأ 



الة أن تتوفر لدیھ األدلة الكافیة لالتھام والتي ترجح ارتكاب المتھم للجرم المسند إلیھ وال یكفي لقاضي اإلح

  .یجب علیھ التحقق من توافر األدلة الكافیة لإلدانة والحكم فھذه السلطة تعود لمحكمة الموضوع 

  :النظر في الدعوى 

الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٣/٦/٢٠٠٥ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن غرف��ة    یھ��دف... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة أیم��ن 
والمتض��من رف��ض  ١٨/٥/٢٠٠٥ت��اریخ  ٩٨٠أس��اس  ٥٨٦ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م اإلحال��

  .بجرم الرشوة ... طعنھ موضوعاً وكان قاضي اإلحالة قد قرر 

وحی��ث إن الھیئ��ة المخاص��مة كان��ت ق��د انتھ��ت إل��ى تص��دیق ق��رار االتھ��ام باالس��تناد إل��ى 
لدى األم�ن السیاس�ي ول�م  تطابق أقوال الطاعنین ومنھم المدعي بالمخاصمة وتوافقھا مع بعضھا

  .تأخذ بتراجعھم عن أقوالھم لدى قاضي التحقیق 

وحیث إنھ یكفي لقاضي اإلحالة أن تتوفر لدیھ األدلة الكافیة لالتھام والت�ي ت�رجح ارتك�اب 
المتھم للجرم المسند إلیھ وال یتوجب علیھ التحقیق من توافر األدلة الكافیة للحك�م واإلدان�ة والت�ي 

وحیث إن ع�دم مالحق�ة الش�خص المرتش�ي ) محكمة الجنایات(لمحكمة الموضوع یعود تقدیرھا 
  ..ال یمنع من مالحقة 

وحیث إن أسباب المخاصمة ال تنحدر بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
  .الجسیم مما یتوجب معھ رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٦  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٨٠٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٢٧:        قـرار



  ٢٥/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، محم�د : السادة   

  .رقیة ، خلف العزاوي 

  .ال مجال إلثارة أسباب أخرى  –مخاصمة  –أصول : المبدأ 

  .یجوز إثارة أسباب في دعوى المخاصمة ألول مرة لم تثر في استدعاء الطعن ال 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢/٦/٢٠١٠ .  

  :كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى 

  :في الشكل 

إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة    یھ��دف... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة محم��د 
والمتض�من رف�ض  ٢٤/٨/٢٠٠٩ت�اریخ  ١١٧٧٣أس�اس  ٢٩٥١الجنحیة بمحكمة ال�نقض رق�م 

  . طعنھ موضوعاً 

بالدعوى األص�لیة ھی�ثم ومحم�د فق�د حرك�ت النیاب�ة وحیث إنھ وبناء على ادعاء المدعیین 
العامة الدعوى الجزائی�ة ض�د الم�دعي بالمخاص�مة بج�رائم إص�دار ش�یك ب�دون رص�ید وتزوی�ر 

  .شیك واستعمال مزور واالحتیال 

وحی��ث إن محكم��ة الموض��وع ق��د اس��تثبتت م��ن أدل��ة القض��یة المتمثل��ة بش��كل أساس��ي 
مع المصرف األمریك�ي وأق�وال طرف�ي ال�دعوى بالكتاب الصادر عن الشركة والمراسالت 

ومنھ��ا أق��وال الم��دعي بالمخاص��مة ل��دى قاض��ي التحقی��ق والت��ي أنك��ر فیھ��ا ص��حة م��ا ج��اء 
بال��دعوى ومعرفت��ھ بالم��دعیین بال��دعوى األص��لیة ث��م ع��ادوا واعت��رف بالمقابل��ة بین��ھ وب��ین 

عي بالمخاصمة أن المدعین بمعرفتھ لھما وكذلك بأقوال الشھود المستمعین وأقوال والد المد
المدعي بالمخاصمة ق�د أقن�ع الم�دعى علیھم�ا بالمخاص�مة الم�دعیین بال�دعوى األص�لیة ب�أن 
یدفع كل منھما مبلغاً من الم�ال ل�ھ عل�ى أن یح�ول لمص�الحھما م�ن بن�ك أمریك�ا إل�ى الص�ین 
 قیمة ما یشترونھ من شركة صینیة وقد قام المذكوران بدفع كل منھما لھ مبلغ�اً م�ن الم�ال إال

  .أنھ تبین فیما بعد أن الشیك الذي أرسلھ كان مزوراً وأنھ لم یحول المبالغ إلى الصین 

وحی��ث إن اس��تناد محكم��ة الموض��وع عل��ى كت��اب ص��ادر ع��ن الش��ركة الص��ینیة واألدل��ة 
المتوفرة في إثبات أن الشیك مزور ھو من صالحیتھا وأن عدم إجراء المحكم�ة لخب�رة التطبی�ق 

  .در إلى درجة الخطأ المھني الجسیم في ھذه الحالة ال ینح



كون�ھ تفس�یراً للمراس�لة م�ن الص�ین أو ...   وحیث إن أقوال المحكم�ة ب�أن الش�یك م�زور ال
أق�وال أح�د الش�ھود الت�ي ج�اء أنھ�ا ف�إن الش�یك غی�ر ص�حیح وھ�ذا التفس�یر ب�دوره ال ینح�در إل��ى 

  .  درجة الخطأ المھني الجسیم

م��دعي بالمخاص��مة ق��د أوھ��م الم��دعى علی��ھ وحی��ث إن محكم��ة البدای��ة ق��د بین��ت أن ال
بالمخاصمة بوجود أموال لھ في مصرف أمریكي وأنھ سیحول لصالحھما قیمة ما یش�تریانھ 
من بضائع من شركة صینیة حتّى تمكن من االستیالء على مب�الغ منھم�ا مم�ا یجع�ل ش�رائط 

داھما وتس�طیر جرم االحتیال متوفرة في القضیة وأن قیامھ بإع�ادة ج�زء م�ن المبل�غ إل�ى إح�
  .سند آلخر ال یجعل الجرم غیر قائم طالما أن شرائطھ كانت قد اكتملت 

وحی��ث إن ب��اقي أس��باب المخاص��مة ومنھ��ا الس��بب المتعل��ق بوج��ود تن��اقض ب��ین الفق��رة 
الحكمی�ة األول�ى م�ن ق��رار محكم�ة البدای�ة الت��ي قض�ت عل�ى الم��دعي بالمخاص�مة بج�رم تزوی��ر 

لقاضیة بعدم مسؤولیة من جرم إص�دار ش�یك ب�دون رص�ید لع�دم شیك والفقرة الحكمیة السادسة ا
م�ن الم�ادة / و/توفر أركانھ والذي كان یمكن أن یكون مح�ل دع�وة إع�ادة محاكم�ة عم�الً ب�الفقرة 

ف��ي اس��تدعاء الطع��ن المق��دم م��ن الم��دعي ... أص��ول محاكم��ات ف��إن ب��اقي األس��باب ل��م  ٢٤١
  .بالمخاصمة 

دع�وى المخاص�مة ألول م�رة ل�م تث�ر ف�ي اس�تدعاء وحیث إن�ھ ال یج�وز إث�ارة أس�باب ف�ي 
الطعن مما یجعل ھذه األسباب غیر مقبولة على اعتبار أن الھیئ�ة العام�ة لمحكم�ة ال�نقض لیس�ت 

  .محكمة موضوع 

وحیث إن القرار الب�دائي المص�دق اس�تئنافاً ونقض�اً ق�د قض�ى للم�دعین بالمب�الغ المس�تحقة 
  .لھما فقط 

ن الق�رار مح�ل المخاص�مة أض�حى بمن�أى ع�ن االنح�دار إل�ى وحیث إنھ ووفقاً لما ذكر ف�إ
  .درجة الخطأ المھني الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٧  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٧٧٩:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٤٥:        قـرار

  ١/١١/٢٠١٠   :     تاریخ



  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، محم�د رقی�ة ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، حسناء األسود 

  .إعادة  –خبرة  –بینات : المبدأ 

  .إعادة الخبرة من صالحیة محكمة الموضوع 

  :النظر في الدعوى 

ر موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���را
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٣/٣/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :النظر في الدعوى 

یھ��دف م��ن دع��واه إل��ى وق��ف تنفی��ذ وإبط��ال الق��رار ... حی��ث إن طال��ب المخاص��مة منھ��ل 
 ٢٠٠٩لع�ام  ٢٨٤٦أساس  ٢٤٨٧عن الغرفة الجنائیة األولى لدى محكمة النقض برقم الصادر 
والمتض��من م��ن حی��ث النتیج��ة رد الطع��ن ف��ي الق��رار الص��ادر ع��ن محكم��ة ٣١/٨/٢٠٠٩ت��اریخ 

  . ١٧/٦/٢٠٠٩تاریخ  ٧٤أساس  ٦٢جنایات طرطوس برقم 

حبس لمدة سنة واحدة بال... من حیث النتیجة وبعد التخفیف تجریم الطاعن منھل : المتضمن 
وإلزام�ھ ب��دفع مبل��غ س�تون أل��ف لی��رة س�وریة للم��دعي المص��اب تعویض�اًَ◌ ع��ن األض��رار المادی��ة 

  .دائمة  والمعنویة من أجل إیذاء المتھم لھ لجنایة اإلیذاء المقصود المفضي إلى عاھة

اس�تدعاء وذلك لوقوع الھیئة المشكو منھا في الخطأ المھن�ي الجس�یم لألس�باب ال�واردة ف�ي 
المخاصمة الشتراك قاضي التحقی�ق ف�ي النظ�ر بالقض�یة م�ن خ�الل تولی�ھ وظیف�ة النیاب�ة العام�ة 
لدى محكمة الجنایات بطرطوس وإن الھیئة المشكو منھ�ا ل�م ت�درس ال�دعوى بانتب�اه وق�د خالف�ت 

  .االجتھادات المستمرة ولم تناقش الدفوع المثارة وإن العقوبة والتعویض مبالغ فیھا 

حیث إّن الھیئة الحاكمة بعد اطالعھا على استدعاء المخاصمة والق�رارات والوث�ائق ومن 
المبرزة في ھذا الملف وعلى التحقیقات الجاریة فیھا وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�منة رد 

  .الدعوى شكالً لعدم توفر الشروط الخاصة بھا 

  :وبعد المداولة أصدرت القرار التالي 

ین أن الم�دعي بالمخاص�مة ل�م یث�ر ف�ي اس�تدعاء طعن�ھ األس�باب المتعلق�ة من حیث إنھ یتب�
بجلسات المحاكمة أو أمام محكم�ة الجنای�ات ... بإجراءات المحاكمة أو باشتراك القاضي یوسف 



ومش��اھدتھ قرارھ��ا رغ��م كون��ھ ك��ان قاض��یاً للتحقی��ق وك��ان ال یج��وز إث��ارة س��بب جدی��د ب��دعوى 
  .المخاصمة 

وضوع الجنایات ومن بعدھا الھیئة المش�كو منھ�ا قض�ت بتج�ریم ومن حیث إن محكمة الم
الطاعن وبالتعویض الجابر للضرر المادي والمعنوي وفق األدلة التقاریر الطبی�ة الص�ادرة ع�ن 
الخبرة الخماسیة التي جرت وفق األصول والقانون وكونت قناعتھا بثبوت الجرم بح�ق الط�اعن 

ردت عل�ى جمی�ع ال�دفوع المث�ارة وناقش�تھا وبین�ت وقدرت التعویض المناسب الج�ابر للض�رر و
األدل�ة وأحاط��ت بواقع��ة ال��دعوى فك��ان قرارھ��ا س��لیماً ووف��ق الق��انون وال معقّ��ب علیھ��ا ف��ي ذل��ك 

  .طالما أن لھ أصل في أوراق الدعوى 

وحیث إن إعادة الخبرة من صالحیة محكمة الموض�وع وال معق�ب علیھ�ا ف�ي ذل�ك طالم�ا 
الخماس�یة ورأتھ�ا وافی�ة ب�الغرض كم�ا أن تق�دیر التع�ویض م�ن ص�الحیة أنھا قد اقتنعت بالخبرة 

محكم��ة الموض��وع وأن تق��دیر دع��وة ش��اھد ل��م یك��ن ف��ي قائم��ة النیاب��ة العام��ة ی��دخل ف��ي الس��لطة 
  .التنسبیة لرئیس محكمة الجنایات 

وحی�ث إن األس��باب ال��واردة ف�ي اس��تدعاء المخاص��مة ال تنح��در ب�القرار المش��كو من��ھ إل��ى 
ط��أ المھن��ي الجس��یم مم��ا یوج��ب رد ال��دعوى ش��كالً لع��دم ت��وفر الش��روط الخاص��ة بھ��ا درج��ة الخ

ا م مبلغ�اً ق�دره ثالث�ة  ٤٩٤والحكم على المدعي بالتعویض لصالح الخزینة العامة عم�الً بالم�ادة 
  .آالف لیرة سوریة 

  :لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٨  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٤٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٤٨:        قـرار

  ١/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، محم��د رقی��ة ، : الس��ادة   

  .خلف العزاوي 

  .  تقدیر محكمة الموضوع –بینات : المبدأ 



م�ا دام أن لھ�ا أص�الً ف�ي أوراق  لمحكمة الموضوع الص�الحیة ف�ي تق�دیر األدل�ة وال معق�ب علیھ�ا ف�ي ذل�ك

  . الدعوى

  :النظر في الدعوى 

  .إن الھیئة الحاكمة بعد اطالعھا على استدعاء المخاصمة 

  .وعلى القرار موضوع المخاصمة 

رد ال��دعوى ش��كالً بت��اریخ : وعل��ى مطالب��ة النیاب��ة العام��ة المتض��من م��ن حی��ث النتیج��ة 
١٩/١٠/٢٠١٠ .  

  :المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد 

  :في المناقشة 

یھ�دف م�ن دع�واه إل�ى قبولھ�ا ش�كالً وموض�وعاً ... من حیث إن طالب المخاص�مة محم�د 
ووقف تنفیذ وإبطال القرار المشكو منھ وذلك لألسباب الواردة في اس�تدعاء المخاص�مة ولوق�وع 

  .الھیئة المشكو منھا في الخطأ المھني الجسیم 

محكم��ة الموض��وع الجنای��ات وم��ن بع��دھا المش��كو منھ��ا ق��د أحاط��ت بواقع��ة وحی��ث إن 
الدعوى وناقشت الدفوع المثارة مناقشة قانونیة سلیمة وبینت أدلتھ�ا ووازن�ت بھ�ا وحكم�ت وف�ق 

  .  ما ھو متوفر من أدلة

وحیث إن محكمة الموضوع لھا الصالحیة بتقدیر األدلة وال معقب علیھ�ا ف�ي ذل�ك طالم�ا 
  .ي أوراق الدعوى أن لھا أصل ف

وحیث إن األسباب الواردة في استدعاء المخاصمة ال تنحدر بالقرار المشكو من�ھ إل�ى 
درجة الخطأ المھني الجسیم مم�ا یوج�ب رد ال�دعوى ش�كالً والحك�م عل�ى م�دعي المخاص�مة 

  .أصول مدنیة  ٤٩٤بمبلغ ألف لیرة سوریة تعویضاً لصالح خزینة الدولة عمالً بالمادة 

لھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رارات وحی���ث إن ا
الص��ادرة ف��ي ھ��ذا المل��ف والتحقیق��ات الجاری��ة فی��ھ وعل��ى مطالب��ة النیاب��ة العام��ة المتض��من رد 

  : (*)الدعوى شكالً لعدم توافر الشروط الخاصة بھا وبعد المداولة أصدرت القرار التالي

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

http://www.syrianbar.org/


٧٩  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٦١:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٤٩:        قـرار

  ١/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

محم��د رقی��ة ، نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، : الس��ادة   

  .خلف العزاوي ، حسناء األسود 

  .خطأ المحكمة في اسم المدعیة أو اإلجراءات  –دعوى  –أصول : المبدأ 

وك�ذلك األم�ر بالنس�بة . خطأ المحكمة في اسم المدعیة ال ینحدر بالقرار إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم 

  .إلى إعادة اإلجراءات لتغیر الھیئة 

  :النظر في الدعوى 

الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع  إن
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١٧/١١/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ�دف م�ن دع�واه إل��ى وق�ف تنفی�ذ وإبط�ال الق��رار ... عیس��ى حی�ث إن طال�ب المخاص�مة 
 ٢٠٠٩لع�ام  ٣٥٩١أس�اس  ٣٤٨٨الصادر عن الغرفة الجنائیة الثانیة لدى محكمة النقض ب�رقم 

المتض���من رف���ض الطع���ن ش���كالً ف���ي الق���رار الص���ادر ع���ن محكم���ة .  ٢٠/١٢/٢٠٠٩بت���اریخ 
تج��ریم : ن حی��ث النتیج��ة المتض��من م��.  ١/٩/٢٠٠٩ت��اریخ  ٢٥٢/٢٨١الجنای��ات بالرق��ة ب��رقم 

المتھم الطاعن بجنای�ة الخط�ف بقص�د ارتك�اب الفج�ور ومعاقبت�ھ باألش�غال الش�اقة بع�د التخفی�ف 
  ...مدة عشر سنوات ونصف إلخ 

وذلك لألس�باب ال�واردة ف�ي اس�تدعاء المخاص�مة ولوق�وع الھیئ�ة المش�كو منھ�ا ف�ي الخط�أ 
ني لل�دعوى ول�م تح�ط بواقع�ة ال�دعوى وإن المھني الجسیم بأنھا ل�م تحس�ن واقع�ة التكیی�ف الق�انو

الطاعن لم یرتكب الجرم المسند إلیھ وال یوجد أي دلیل یدینھ ول�م تن�اقش ال�دفوع المث�ارة واألدل�ة 
  .المتوفرة في ھذه الدعوى 



وحیث إن الھیئة الحاكمة بعد اطالعھا على استدعاء المخاصمة والق�رارات الص�ادرة ف�ي 
دل��ة المت��وفرة فیھ��ا وعل��ى مطالب��ة النیاب��ة العام��ة المتض��من رد ھ��ذه ال��دعوى وكاف��ة األوراق واأل

  :الدعوى شكالً لعدم توفر الشروط الخاصة بھا وبعد المداولة أصدرت القرار التالي 

ینح�در ب�القرار إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي   من حیث إن خطأ المحكمة ف�ي اس�م المدعی�ة ال
م���ن حی���ث إن محكم���ة . لتغیی���ر الھیئ���ة  الجس���یم ك���ذلك األم���ر بالنس���بة لع���دم إع���ادة اإلج���راءات

الموضوع ومن بعدھا الھیئة المش�كو منھ�ا ق�د أحاط�ت بواقع�ة ال�دعوى وناقش�ت ال�دفوع المث�ارة 
وبینت األدلة المتوفرة منھا مناقشة قانونیة س�لیمة وإن تق�دیر األدل�ة وم�دى كفایتھ�ا لإلدان�ة من�اط 

یھ�ا ف�ي ذل�ك طالم�ا أن ل�ھ أص�ل ف�ي بمحكمة الموضوع ویع�ود لس�لطتھا التقدیری�ة وال معق�ب عل
  .أوراق الدعوى وقد أحسنت البیان واالستدالل 

وحیث إن دعوى شھود لم یرد ذكرھم ف�ي طل�ب النیاب�ة العام�ة ی�دخل ف�ي الس�لطة بالنس�بة 
... علیھ��ا ف��ي ج��رائم االغتص��اب ... ل��رئیس المحكم��ة كم��ا اس��تقر االجتھ��اد القض��ائي علیھ��ا أن 

  .تأخذ بأقوالھا شاھدة رئیسیة وللمحكمة أن 

وحی�ث إن األس��باب ال��واردة ف�ي اس��تدعاء المخاص��مة ال تنح��در ب�القرار المش��كو من��ھ إل��ى 
درج��ة الخط��أ المھن��ي الجس��یم مم��ا یوج��ب رد ال��دعوى ش��كالً لع��دم ت��وفر الش��روط الخاص��ة بھ��ا 
والحكم على مدعي المخاص�مة بمبل�غ ألف�ي لی�رة س�وریة تعویض�اً لص�الح الخزین�ة العام�ة عم�الً 

  .م. ا /٤٩٤ام المادة بأحك

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨٠  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٧٧٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٥٧:        قـرار

  ٨/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیس��ى الزوك��اني ، س��میر طب��اخ ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، محم��د رقی��ة ، ب��دیع : الس��ادة   

  .ھزاع العلي ، خلف العزاوي 

  .ال تقوم على وضع الید  –مزارعة : المبدأ 



المزارعة ال تقوم على وضع الید مھما امتد الزمن دون اتفاق ح�ول المزارع�ة وإثب�ات تقاض�ي المال�ك  - ١

  .أو المنتفع حصتھ من المزروعات 

  .إن وضع الید لالستثمار ال ینشئ للمدعي حقاً بالمزارعة  – ٢

  :في الدعوى النظر 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
  .المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتضمن من حیث النتیجة 

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :  في القضاء

 ٣٤٢٩دعواه إل�ى إبط�ال الق�رار رق�م یھدف من ... حیث إن المدعي بالمخاصمة سلیمان 
الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة الرابع��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض  ١٢/٧/٢٠٠٩ت��اریخ  ٣٤٤٦أس��اس 

ت����اریخ  ١٠٦أس����اس  ١٠٤القاض����ي ب����رفض الطع����ن الواق����ع عل����ى الق����رار الص����لحي رق����م 
  .القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت  ٣١/٣/٢٠٠٩

ق�د أق�ام ال�دعوى أم�ام محكم�ة الص�لح  ك�ان.. ومن حی�ث إن الم�دعي بالمخاص�مة س�لیمان 
منطقة المقعبری�ة بی�ت جن�اد العقاری�ة وق�د ص�در  ١٢٢١بطلب تثبیت مزارعتھ على العقار رقم 

بتثبیت المزارعة ولدى الطعن ب�القرار م�ن  ١٥/٣/٢٠٠٦تاریخ  ٥٢/١١٥القرار الصلحي رقم 
 ٣٣١١أس�اس  ٤٥٥٦المدعى علیھ یعقوب المدعى علیھ بالمخاصمة صدر القرار الناقض رق�م 

بنقض القرار الصلحي المذكور تأسیساً عل�ى أن المزارع�ة ال تق�وم عل�ى  ٢٦/١١/٢٠٠٧تاریخ 
وضع الید مھما امتد الزمن دون اتفاق حول المزارعة وإثبات تقاضي المال�ك أو المنتف�ع حص�تھ 
 من المزروعات كما أن�ھ ال ب�د م�ن أن تك�ون المزارع�ة لالس�تثمار ول�یس لالس�تھالك الشخص�ي
وألن المحكمة ل�م تن�اقش ال�دفوع المث�ارة ح�ول عق�د االنتف�اع لوال�دة الط�رفین وال�ذي یح�ول دون 
تص�رف الم�دعى علی��ھ بالعق�ار خ��الل حی�اة المنتفع��ة والدت�ھ مم��ا یجع�ل الق��رار موض�وع الطع��ن 

  / .انتھى القرار الناقض /مشوب بسوء االستدالل والخطأ مع التعلیل مما یملي نقضھ 

ة الموضوع اتبعت ما قض�ى ب�ھ الق�رار الن�اقض ول�م یثب�ت ل�دیھا م�ن ومن حیث إن محكم
خ��الل الوث��ائق المب��رزة وأق��وال الش��ھود وج��ود عق��د مزارع��ة ب��ین الم��دعي والم��دعى علی��ھ وأن 
وض��ع الی��د لالس��تثمار ف��ي ح��ال ثبوت��ھ ال ینش��ئ للم��دعي حق��اً بالمزارع��ة وق��د علل��ت محكم��ة 

 على أسبابھ وبمنأى عن الخط�أ المھن�ي الجس�یم فجاء قرارھا محموالً ... الموضوع لذلك التعلیل 
  .مما یستدعي رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  



٨١  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٧٠٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٦٧:        قـرار

  ٢٢/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، محم��د رقی��ة ، نم��ر نائ��ل محف��وض ، أحم��د : الس��ادة   

  .الفریحات ، خلف العزاوي 

  .خطأ مھني جسیم  –عدم مناقشتھ وفق مضمونھ  –عقد : المبدأ 

التفات المحكمة عن مناقشة العقد وفق مضمونھ الواضح والصریح وعدم تطبی�ق أحك�ام الق�انون الص�ریحة 

ج�اء ف�ي العق�د مم�ا یجع�ل الق�رار منح�دراً إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي والواضحة أیضاً بشكل صحیح ف�ي ض�وء م�ا 

  .الجسیم 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ    المخاصمة وعلى مطالبة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة

٢٢/١١/٢٠٠٧ .  

  :كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى 

  :  في المناقشة

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة محم��د 
والمتض�من  ١٧/٧/٢٠٠٦ت�اریخ  ٢٦٥٩أس�اس  ٢٥٧٥المدنیة الثالثة لدى محكم�ة ال�نقض رق�م 

ن��ھ وتع��دیل المبل��غ المقض��ي ب��ھ بحی��ث یص��بح نق��ض الق��رار المطع��ون فی��ھ جزئی��اً لم��ا س��لف بیا
  .س وتصدیق ما عدا ذلك من القرار المطعون فیھ .ل ٧٥٥٣١٢

وحی��ث إن ال��دعوى األص��لیة الت��ي تفرع��ت عنھ��ا دع��وى المخاص��مة ھ��ذه والمقدم��ة م��ن 
ھ��دفت إل��ى المطالب��ة ب��التعویض نتیج��ة ع��دم إیف��اء الم��دعي ... الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة محّم��د

التزامھ بتنفیذ جزء من عقد بیع العقار موضوع الدعوى بس�بب ع�دم موافق�ة بالمخاصمة قواس ب
  .أحد الورثة على البیع 

ومن حیث إنھ تبین من العودة إلى العقد الناظم للعالقة بین الط�رفین أن طال�ب المخاص�مة 
منطقة كفر التة العقاریة وق�د ص�رح ف�ي العق�د أن�ھ یمل�ك  ٥١٢یملك مع ورثة والدتھ العقار رقم 



لورثة المذكورین العقار المذكور ولم یذكر أنھ یمل�ك العق�ار وح�ده وعلی�ھ ف�ي العق�د البی�ع عل�ى و
موافقة أحد الوریثات مما یعني أن عبارة العقد كانت واضحة وجلیة بالنس�بة لم�ا ذك�ر وتنف�ي أي 
جھالة بالنسبة للمشتري فیما یتعل�ق بم�ن یمل�ك العق�ار إض�افة إل�ى أن�ھ یق�ع عل�ى ع�اتق المش�تري 

  .االطالع على ملكیة العقار في السجل العقاري 

من الق�انون الم�دني تعتب�ر أن�ھ إذا ك�ان اس�تحقاق المبی�ع ق�د نش�أ  ٤١٤ومن حیث إن المادة 
بفع��ل الغی��ر ف��إن الب��ائع یك��ون مس��ؤوالً ع��ن رد قیم��ة البی��ع وق��ت االس��تحقاق إال إذا أثب��ت أن 

  .المشتري كان یعلم وقت البیع سبب االستحقاق 

إن العقد یفید بشكل واضح على المشتري بملكی�ة الورث�ة لقس�م م�ن المبی�ع وإن  ومن حیث
البائع یبیع ملك الغیر وبشرط موافقة إحدى الوریثات وق�د قب�ل بھ�ذه المخ�اطرة مم�ا یحج�ب عن�ھ 
حق المطالبة بالتعویض وھذا ما علیھ االجتھاد الذي قضى بأن من حق المش�تري ال�ذي حك�م ل�ھ 

متى ك�ان حس�ن النی�ة ومن�اط حس�ن النی�ة جھ�ل المش�تري ب�أن البی�ع غی�ر  بإبطال البیع التعویض
  .مملوك للبائع 

وحیث إن ما ج�اء بالعق�د م�ن تحم�ل المش�تري للمص�اریف ف�ي ح�ال ع�دم موافق�ة الوارث�ة 
  .على البیع ال یعتبر مما جاء العقد بالمبادئ القانونیة المشار إلیھا 

لعق�د وف�ق مض�مونھ الواض�ح والص�ریح وحیث إن التفات محكمة الموضوع عن مناقشة ا
وعدم تطبیق أحكام القانون الصریحة والواضحة أیضاً بشكل ص�حیح ف�ي ض�وء م�ا ج�اء بالعق�د 
یجعل القرار محل المخاصمة منحدراً إلى درجة الخطأ المھني الجس�یم الموج�ب لقب�ول ال�دعوى 

  .موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

الدعوى موضوعاً وإبطال القرار مح�ل المخاص�مة والص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  قبول - 
واعتب���ار ھ���ذا  ١٧/٧/٢٠٠٦ت���اریخ  ٢٦٥٩أس���اس  ٢٥٧٥الثالث���ة ل���دى محكم���ة ال���نقض رق���م 

  .  اإلبطال بمثابة تعویض

♦  

٨٢  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٤٥٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٧٨:        قـرار

  ٢٢/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –النقض محكمة 



نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، : الس�ادة   

  .محمد رقیة ، نمر الفریحات 

  .یعمل بھ حتى ثبوت تزویره  –ضبط  –جمارك : المبدأ 

  .یعمل بضبط الجمارك حتى ثبوت تزویره 

  :النظر في الدعوى 

عھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطال
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ    المخاصمة وعلى مطالبة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة

٩/١١/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :  في المناقشة

ل الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة یھ��دف إل��ى إبط��ا... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة محم��د 
والمتض��منة  ٢٠١٠/ ٢٨/٣ت��اریخ  ٨٣٦أس��اس  ١٠٩٦الجمركی��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

رف��ض طعن��ھ موض��وعاً بش��أن ق��رار محكم��ة االس��تئناف القاض��ي بتغریم��ھ م��ن آخ��رین بالتكاف��ل 
 ٢٩لی��رة س��وریة لص��الح إدارة الجم��ارك لمخ��الفتھم أحك��ام الم��ادتین  ٨٦٣٣٤٠والتض��امن مبل��غ 

  .من قانون الجمارك ومصادرة البضاعة إلى آخر ما جاء بالقرار  ٢٦٣و

وحی��ث إن محكم��ة الموض��وع ق��د أخ��ذت بم��ا ج��اء بض��بط الجم��ارك ال��ذي یعم��ل ب��ھ حتّ��ى 
ثبوت تزویره والمبني على مشاھدات منظمیھ من أن بعض البدالت علیھا ما یش�یر إل�ى ص�نعھا 

محلھ��ا لص�ائق تش��یر إل�ى أنھ��ا م��ن ف�ي لبن��ان وال�بعض اآلخ��ر نزع�ت عنھ��ا اللص��ائق ووض�عت 
صنع المدعي بالمخاص�مة مم�ا ك�ون قناع�ة ل�دى المحكم�ة الم�ذكورة ب�أن اللص�ائق الت�ي نزع�ت 
عنھ��ا مماثل��ة لتل��ك الت��ي ال ت��زال اللص��ائق األجنبی��ة علیھ��ا وھ��ذا األم��ر ی��دخل ف��ي قناع��ة محكم��ة 

روف القض��یة إل��ى الموض��وع باألدل��ة وال ینح��در ھ��ذا التق��دیر ف��ي ض��وء األدل��ة المت��وفرة ف��ي ظ��
درجة الخطأ المھني الجسیم طالما أن لما أخذت بھ أصالً ف�ي أوراق ال�دعوى وبالت�الي ال معق�ب 
عل��ى المحكم��ة إذا ھ��ي ل��م تأخ��ذ ب��الخبرات الجاری��ة كم��ا ال معق��ب علیھ��ا إذا ھ��ي أعمل��ت أحك��ام 

تنح�در من قانون الجمارك مما یجعل أسباب المخاصمة في غیر محلھا وال  ٢٦٣و ٢٩المادتین 
  .بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المھني الجسیم وھذا یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  



٨٣  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٤١٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٨٠:        قـرار

  ٢٩/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، مص��طفى األط��رش ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس نائ��ل : الس��ادة   

  .، حسناء األسود   بشارة ، خلف العزاوي

  .عدم تجزئتھا  –مخاصمة  –أصول : المبدأ 

ال وج��ھ ف��ي دع��وى المخاص��مة لتجزئ��ة الخص��ومة أو لص��رف النظ��ر ع��ن أح��د الخص��وم أو اس��تثنائھ م��ن 

بھا دعوى مخاصمة القضاة وآث�ار ونت�ائج ھ�ذه ال�دعوى عل�ى حق�وق  الدعوى نظراً للخصوصیة الدقیقة التي تتمیز

  .أطرافھا 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١١/١٠/٢٠١٠ .  

  :كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى 

  :  في الشكل

م��ن حی��ث إن م��دعي المخاص��مة وج��ھ دع��واه بمواجھ��ة الھیئ��ة مص��درة الق��رار المخاص��م 
وم�ن ب�ین ... وترك�ي... والسید وزیر العدل والنائب الع�ام للجمھوری�ة ولورث�ة المغ�دورین خل�ف

بص�فتھ وص�یاً ش�رعیاً عل�ى أحف�اده القاص�رین وأوالد والد المغ�دورین ... الورثة الوریث محّمد 
  .بنات المغدور خلف 

بینم��ا  ٢١/٥/٢٠٠٩المخص��وص بت��اریخ وحی��ث إن دع��وى المخاص��مة تقی��دت ف��ي س��جلھا 
أن المرح�وم محّم�د ق�د  ١٣/٤/٢٠١٠ت�اریخ  ٢٢٣/٢٢٣یتضح من وثیقة حصر اإلرث الشرعي رق�م 

س��تة أش��ھر وھ��ذا یعن��ي أن اص��مة بح��والي أي قب��ل تس��جیل دع��وى المخ ٦/١٢/٢٠٠٩ت��وفي بت��اریخ 
  .االدعاء بالنسبة للمرحوم محّمد قد قدم بمواجھة میت واالدعاء على میت معدوم 



وحی��ث إن��ھ ال وج��ھ ب��دعوى المخاص��مة للتجزئ��ة الخص��ومة أو لص��رف النظ��ر ع��ن أح��د 
الخصوم أو اس�تثناءه م�ن ال�دعوى نظ�راً للخصوص�یة الدقیق�ة الت�ي تتمی�ز بھ�ا دع�وى مخاص�مة 

  .لقضاة وآثار ونتائج ھذه الدعوى على حقوق أطرافھا ا

  .وحیث إن ما سلف یستوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨٤  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٣٣٦:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٨٩:        قـرار

  ٢٠/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

محفوض ، مصطفى األطرش ، أحمد صافي ، أنطوان فیلو ، محمد رقیة ، خل�ف  نائل: السادة   

  .، نمر الفریحات   العزاوي

  .خطأ مھني جسیم  –عدم اتباع  –قرار ناقض  –أصول : المبدأ 

  .عدم اتباع الھیئة المخاصمة للقرار الناقض خطأ مھني جسیم 

  :النظر في الدعوى 

اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٤/٥/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 



ترك�ة وال�ده بش�یر یھ�دف أصالة عن نفسھ وإض�افة ل... حیث إن المدعي بالمخاصمة بیتر 
أس��اس  ٢٣٠٦إل�ى إبط��ال الق�رار الص��ادر ع�ن الغرف��ة المدنی�ة الثانی��ة ل�دى محكم��ة ال�نقض رق��م 

  .والمتضمن رفض طعنھ موضوعاً  ١٥/١٢/٢٠٠٨تاریخ  ٣٦٠٠

وحی��ث إن ال��دعوى األص��لیة الت��ي تفرع��ت عنھ��ا دع��وى المخاص��مة ھ��ذه ق��د ھ��دفت إل��ى 
ب��التعویض ع��ن قی��ام الم��ذكورین ببی��ع ... وكاملی��ا ... مطالب��ة الم��دعي بیت��ر للم��دعى علیھ��ا ج��ان 

وبما أنھ ل�م یع�د ممكن�اً ... حصة والده وبینھما یخفي رھناً ورغم ذلك قاما بتھریبھ بیعاً إلى أحمد 
المطالبة بالتنفیذ العیني بإعادة الحصة من العقار إلیھ قد لجأ إل�ى المطالب�ة ب�التعویض وق�د انتھ�ى 

إل�ى رد ال�دعوى  ١٤/١٢/٢٠٠٦تاریخ  ٣١٩١أساس  ٦٠٣ّول رقم قرار محكمة االستئناف األ
لتق��دیمھا خ��ارج الم��دة القانونی��ة فطع��ن الم��دعي بیت��ر بھ��ذا الق��رار حی��ث قض��ت محكم��ة ال��نقض 

إن ال�دعوى (إلى نقضھ بتعلی�ل مف�اده  ٢٢/١٠/٢٠٠٧تاریخ  ٢٤١٣أساس  ٢٣٦٣بقرارھا رقم 
ھ العین��ي م�ن قب��ل الجھ��ة الم��دعى علیھ��ا تق�وم عل��ى المطالب��ة ب��التعویض ع�ن فق��دان الم��دعي لحق��

عندما كانت الوص�یة متمثل�ة بش�كل غی�ر ق�انوني وف�ق م�ا ج�اء ف�ي الق�رار الص�ادر ع�ن محكم�ة 
حیث جاء فیھ أن تصرفات الوصي تحت�اج إل�ى إذن خ�اص م�ن  ٢٠٠٣لعام  ١٢٩٤النقض رقم 

أن القاص�ر  القاضي الشرعي فیما یخص القاصر في حینھا مع التأكید على وجوب التحقی�ق م�ن
ورفض�ت طعن�ھ ألن�ھ  ٣٠/٨/١٩٩٢بتاریخ التصرف ال یزال قاصراً بتاریخ رف�ع ال�دعوى ف�ي 

  .مقدم من غیر ذي صفة 

وم��ن حی��ث إن م��ا ذك��ر یحق��ق للم��دعي ح��ق االدع��اء ب��التعویض وك��ان عل��ى المحكم��ة أن 
تع��الج ال��دعوى عل��ى ض��وء م��ا ذك��ر وأن تمی��ز ب��ین التق��ادم المبن��ي عل��ى العم��ل غی��ر المش��روع 
والتقادم القائم على استحالة المطالبة بالحق العیني والذي یأخذ أحكام التق�ادم ف�ي العق�ود والمح�دد 
بخمس��ة عش��ر س��نة عل��ى اعتب��ار أن أحك��ام العق��د واجب��ة التنفی��ذ ف��إذا اس��تحال تنفی��ذه عینی��اً ك��ان 

ن المس��ؤولیة التع��ویض مح��الً لھ��ذا التنفی��ذ لع��دم الوف��اء العین��ي وبالت��الي ف��إن ثم��ة فارق��اً كبی��راً ب��ی
العقدیة الناشئة عن النكول عن التنفیذ العیني وبین المسؤولیة التقصیریة على قواعد العم�ل غی�ر 

  .المشروع 

وحیث إن محكمة االس�تئناف بع�د ال�نقض الم�ذكور والھیئ�ة المخاص�مة ف�ي قرارھ�ا مح�ل 
األخ�ذ المخاصمة لم تأخذ بما جاء ف�ي الق�رار الن�اقض وال�ذي وج�ھ بش�كل واض�ح وص�ریح إل�ى 

بالتق��ادم الطوی��ل أي خمس��ة عش��ر س��نة وإنم��ا أخ��ذتا بالتق��ادم الثالث��ي الن��اجم ع��ن العم��ل غی��ر 
م��دني وقض��ت ف��ي ض��وئھا ب��رد ال��دعوى لتق��دیمھا  ١٧٣المش��روع المنص��وص عن��ھ ف��ي الم��ادة 

  .خارج المدة القانونیة المنصوص عنھا بالمادة المذكورة 

د اس�تقر أخی�راً ف�ي العدی�د م�ن الق�رارات وحیث إن اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة ال�نقض ق�
الصادرین عن الھیئة العامة على أن القرار الناقض واجب االتباع حتّ�ى ول�و ك�ان مخالف�اً لق�رار 
مستقر أو الجتھاد الھیئة العامة لمحكمة النقض وذلك في الدعوى الت�ي ص�در فیھ�ا طالم�ا أن�ھ ل�م 

 ٢٦٢لمخاص��مة عل��ى اعتب��ار أن الم��ادة ی��تم مخاص��مة الق��رار الن��اقض وی��تم إبطال��ھ ف��ي دع��وى ا
  .أصول محاكمات قد نصت على اتباع القرار الناقض دون أن تعلق ذلك على أي شرط 

وحی��ث إن الجھ��ة الم��دعى علیھ��ا بالمخاص��مة ل��م تخاص��م الق��رار الن��اقض الص��ادر ف��ي 
مھنی�اً الدعوى محل المخاصمة لذا فإنھ لیس ممكن�اً مناقش�ة م�ا إذا ك�ان ھ�ذا الق�رار مخطئ�اً خط�أ 

جسیماً أم ال كما أنھ یتوجب اتباع ھذا القرار الموجھ والواضح في اعتب�اره أن الن�زاع ن�اجم ع�ن 



عالقة عقدیة ولیس مسؤولیة تقصیریة وأن التقادم المنطب�ق علی�ھ ھ�و التق�ادم الطوی�ل أي خمس�ة 
ى عشر سنة ولیس التقادم الثالثي وال یؤثر على ذلك صدور قرار آخر مخالف ف�ي دع�وى أخ�ر

  .ذات الموضوع 

وحیث إن عدم اتب�اع الھیئ�ة المخاص�مة للق�رار الن�اقض ینح�در إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
الجسیم مما یتوج�ب مع�ھ قب�ول ال�دعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة وھ�ذا یت�یح 

  .للطرفین إبداء دفوعھما أمام محكمة الموضوع 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة قبول الدعوى موض�وعاً  - 
واعتب��ار ھ��ذا  ٢٠٠٨/ ١٥/١٢ت��اریخ  ٣٦٠٠أس��اس  ٢٣٠٦الثانی��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .  اإلبطال بمثابة تعویض

♦  

٨٥  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٤٣٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٩٠:        قـرار

  ٢٠/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  العامةالھیئة  –محكمة النقض 

نائل محفوض ، مصطفى األطرش ، أحمد صافي ، أنطوان فیلو ، محمد رقیة ، خل�ف : السادة   

  .، نمر الفریحات   العزاوي

  .البحث عن الركن المعنوي  –قضایا جزائیة : المبدأ 

في القضایا الجزائیة ال بد م�ن البح�ث ع�ن ال�ركن المعن�وي وال�ذي ھ�و من�اط التج�ریم ، وال مح�ل لمحاس�بة 

  .على فعل لم یقصده ولم ینو ارتكابھ ، أي ال یُسأل عن النیة  شخص

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١٥/٧/٢٠١٠ .  

  :أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة 



  :في المناقشة 

  .أصدر قاضي اإلحالة قراراً باتھام مدعي المخاصمة بجنایة االفتراء دون أي دلیل  - 

لم ترد الھیئة المخاصمة على م�ا أثی�ر بالئح�ة طع�ن م�دعي المخاص�مة وبخاص�ة لجھ�ة  - 
رم الس�رقة الموص�وفة وع�دم توس�ع أن مدعي المخاصمة ادع�ى بج�رم غص�ب عق�ار ول�یس بج�

للشقة حصل نتیج�ة ... قاضي اإلحالة بالتحقیق وعدم الرد على أقوال الشھود وأن استالم فیصل 
ص��لح م��ع م��دعي المخاص��مة بت��اریخ إس��قاط الح��ق الشخص��ي والتطبی��ق حی��ث إن واقع��ة الن��زاع 

ح�دى الش�قق تتلخص في أن مدعي المخاص�مة أش�اد ش�ققاً س�كنیة عل�ى قطع�ة أرض وق�ام ببی�ع إ
وسدد المشتریان قس�ماً م�ن ال�ثمن وبق�ي ... وغزوان ... بموجب عقد عرفي إلى المدعوین أحمد 

بذمتھما رصید الثمن وقبل تسدید الرصید قام المشتریان ببی�ع الش�قة للم�دعو فیص�ل ال�ذي رغ�ب 
بإكساء الشقة وقد حصل خ�الف ب�ین م�دعي المخاص�مة والمش�تري الث�اني فیص�ل بحی�ث ح�اول 

المخاصمة منع المشتري من استالم الشقة حتّ�ى ی�تم دف�ع رص�ید ال�ثمن وص�ار ك�ل واح�د مدعي 
منھم��ا یق��وم بتغیی��ر قف��ل الش��قة ولم��ا تط��ور الخ��الف ودخ��ل المش��تري فیص��ل الش��قة تق��دم م��دعي 
المخاصمة بمعروض إلى المحامي العام بإدلب قال فیھ إن المدعو فیصل أق�دم عل�ى كس�ر وخل�ع 

واغتص�ب العق�ار ب��القوة وس�رق مع�دات وتجھی��زات البن�اء الموج��ودة الب�اب الحدی�دي الخ��ارجي 
وقد حركت النیابة العامة بحق المدعو فیصل بجرم السرقة الموص�وفة وإح�داث . ضمن المنزل 

أضرار مادیة بملك الغیر وخالل سیر القض�یة أم�ام قاض�ي التحقی�ق ادع�ى الم�دعو فیص�ل عل�ى 
ق�رر قاض�ي التحقی�ق من�ع محاكم�ة الم�دعى علی�ھ  مدعي المخاصمة بجرم االفتراء الجن�ائي وق�د

فیص��ل م��ن ج��رم الس��رقة وتخری��ب م��ال الغی��ر واتھ��م م��دعي المخاص��مة بجنای��ة افت��راء الجن��ائي 
وصدق قاضي اإلحالة بإدلب قرار قاضي التحقیق ولدى الطعن ب�القرار رفض�ت غرف�ة اإلحال�ة 

  .  بمحكمة النقض الطعن

مة إل��ى المح��امي الع��ام بإدل��ب تض��من وحی��ث إن المع��روض المق��دم م��ن م��دعي المخاص��
االدعاء بجرم غصب واحد عدة البناء الموج�ودة فی�ھ وق�د حرك�ت النیاب�ة العام�ة ال�دعوى العام�ة 
على المدعو فیصل بجرم السرقة الموصوفة وإح�داث أض�رار مادی�ة بمل�ك الغی�ر وف�ق الم�ادتین 

دع��اء م��دعي ع ول��م تحركھ��ا بج��رم غص��ب عق��ار وھ��و الھ��دف األساس��ي م��ن ا.ق ٧١٩و ٦٢٥
المخاصمة خاصة وأن التحقیقات الجاری�ة تؤك�د أن األغ�راض الت�ي كان�ت موج�ودة بالش�قة ھ�ي 
عبارة عن كریك وقطم�ة وم�الزم حدیدی�ة وبع�ض المط�ارق وعربای�ة وھ�ي أش�یاء تافھ�ة القیم�ة 
بالنسبة لقیمة العقار أو رصید القیم�ة وال یج�وز أن ی�تم التركی�ز عل�ى ھ�ذه األش�یاء عل�ى حس�اب 

  .المدعي من الشكوى وھو المنازعة حول الشقة ورصید الثمن ھدف 

وحی�ث إن�ھ ال یُس�أل الم�دعي المخاص�م ع��ن خط�أ النیاب�ة ف�ي توص�یف الج�رم وتقص��یرھا 
  .بتحریك الدعوى بجرم غصب لعقار وفق ادعاء المدعي 

وحیث إنھ ف�ي القض�ایا الجزائی�ة ال ب�د م�ن البح�ث ع�ن ال�ركن المعن�وي وال�ذي ھ�و من�اط 
  .وال محل لمحاسبة الشخص على فعل لم یقصده ولم ینِو ارتكابھ ) النیة اإلجرامیة( التجریم

وحیث إن قاضي التحقیق ومن بعد قاضي اإلحالة ومن ثم الھیئة المخاصمة لم تض�ع ھ�ذه 
األم��ور موض��ع المناقش��ة رغ��م أن التوص��یف الجرم��ي م��ن النظ��ام الع��ام ویج��ب إعمال��ھ بحس��ب 



وتقصیر الھیئة المشكو منھ�ا وع�دم مالحظتھ�ا ذل�ك یجعلھ�ا . األوراق الواقعة واألدلة القائمة في 
  .مرتكبة الخطأ المھني الجسیم الموجب إلبطال القرار محل المخاصمة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول ال�دعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادر ع�ن غرف�ة اإلحال�ة  - 
واعتب�ار ھ�ذا اإلبط�ال بمثاب�ة  ١٦/٣/٢٠٠٩ت�اریخ  ٣٩٣أس�اس  ٤٤٦لدى محكمة ال�نقض رق�م 

  .  تعویض

♦  

٨٦  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١١٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٩٣:        قـرار

  ٢٠/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، محم��د رقی��ة ، نم��ر الفریح��ات ، ب��دیع : الس��ادة   

  .ھزاع العلي 

  .خطأ مھني جسیم  –إغفال دلیل یغیر نتیجة الدعوى  –بینات : المبدأ 

  .إغفال دلیل یمكن أن یغیر من نتیجة الدعوى یعّد خطأ مھنیاً جسیماً 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة 

١٧/٥/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ���دف إل���ى إبط���ال الق���رار حی���ث إن الم���دعي ... حی���ث إن الم���دعي بالمخاص���مة عل���ي 
جنائی�ة ل�دى محكم�ة ال�نقض یھدف إلى إبطال القرار الص�ادر ع�ن الغرف�ة ال... بالمخاصمة علي 

والمتض��منة رف��ض طعن��ھ موض��وعاً والق��رار  ١٦/٧/٢٠٠٧ت��اریخ  ٢٨٤٥أس��اس  ٣٣٧٧رق��م 



والقاض�ي  ٢٦/٣/٢٠٠٧ت�اریخ  ٣٢٤أس�اس  ١١٥الصادر عن محكمة الجنایات في حل�ب رق�م 
بتجریم المدعي بالمخاصمة بجنایة القتل قصداً لموظف أثناء تأدیتھ عمل�ھ ال�وظیفي وفق�اً ألحك�ام 

عقوب���ات ومعاقبت���ھ باألش���غال الش���اقة المؤب���دة ولألس���باب المخفف���ة التقدیری���ة  ٥٣٤١/٤م���ادة ال
تخفیض عقوبتھ إلى األشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وحسب مدة توقیفھ إلى آخ�ر م�ا ج�اء 

  .بالقرار 

وحی��ث إن ق��رار محكم��ة الجنای��ات غی��ر قاب��ل للمخاص��مة باعتب��اره ص��در ق��ابالً للطع��ن 
  .تعین معھ رد الدعوى شكالً بالنسبة إلیھ بالنقض مما ی

وحی�ث إن واقع��ة ال��دعوى ت��تلخص وف�ق األدل��ة المت��وفرة فیھ��ا ب�أن خالف��اً لم��ا حص��ل ب��ین 
وآخرین ولما حضرت دوریة الشرطة ھ�رب الم�دعي بالمخاص�مة ... المدعي بالمخاصمة علي 

م��ن الخل��ف فاس��تدار وھ��و أح��د أف��راد الدوری��ة وأمس��ك ب��ھ ... أمامھ��ا فلح��ق ب��ھ المغ��دور س��لیمان 
المدعي بالمخاصمة بعد أن كان قد أشھر مسدسھ وأطلق منھ طلقة دون أن یص�یب بھ�ا المغ�دور 
وكان المدعي بالمخاصمة ال ی�زال یج�ر المغ�دور خلف�ھ مح�اوالً تخل�یص نفس�ھ من�ھ والھ�رب ث�م 

  .استدار وأطلق علیھ ثانیة أصابت المغدور في وجھھ مما أدى إلى وفاتھ 

ة الجنای��ات كان��ت ق��د قض��ت بتج��ریم الم��دعي بالمخاص��مة بجنای��ة القت��ل وحی��ث إن محكم��
القص��د عل��ى موظ��ف أثن��اء تأدی��ة وظیفت��ھ إال أن الم��ذكور أي الم��دعي بالمخاص��مة طع��ن بھ��ذا 

وإن (متض�منة بتعلی�ل أن�ھ  ٢٠٠٦لع�ام  ٢٩٧٢القرار حیث قضت محكمة النقض بقرارھ�ا رق�م 
خاصة القص�د الجرم�ي م�ن األم�ور الموض�وعیة كانت سلطة تقدیر األدلة واستخالص النتائج و

  .التي تستقل بھا محكمة الموضوع إال أن ذلك منوط بحسن التقدیر وسالمة االستدالل 

ومن حیث إن المحكمة مص�درة الحك�م المطع�ون فی�ھ ل�م تحس�ن تق�دیر األدل�ة ول�م تناقش�ھا 
عل�ى الجث�ة فق�د ج�اء المناقشة القانونیة الموضوعیة على ضوء التقریر الطبي لتص�ریح الكش�ف 

فیھ أن مسار الطلقة من األعلى إلى األس�فل وم�ن مس�افة تق�ل ع�ن خمس�ة أمت�ار م�ع وج�ود وش�م 
على فوھة الدخول وھذا من شأنھ أن یبدل في تصویر الواقعة بشكل یخالف ما جاء علی�ھ الق�رار 
المطع���ون فی���ھ وأن تص���ویر الواقع���ة بش���كل ص���حیح ودقی���ق ل���ھ أث���ره ف���ي اس���تخالص القص���د 

  ).رميالج

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات ق��د أص��درت قرارھ��ا الث��اني بع��د ال��نقض قض��ت فی��ھ بمعاقب��ة 
المدعي بالمخاصمة بذات العقوبة الت�ي قض�ت بھ�ا ف�ي قرارھ�ا المنق�وض ول�دى الطع�ن ب�القرار 

  .الثاني قضت محكمة النقض بتصدیقھ بقرارھا محل المخاصمة 

كم��ة ال��نقض ل��م تتبع��ا الق��رار وحی��ث إن إض��افة إل��ى أن محكم��ة الموض��وع وم��ن ث��م مح
الن��اقض ال��ذي ج��اء فی��ھ أن المحكم��ة ل��م تحس��ن تق��دیر األدل��ة ول��م تناقش��ھا المناقش��ة القانونی��ة 

أص��ول مدنی��ة فإن��ھ یتب��ین م��ن  ٣٦٢أص��ول جزائی��ة و ٣٦٥الموض��وعیة وذل��ك عم��الً بالم��ادتین 
لم��ذكور أق��وال الش��ھود أن المغ��دور ق��د أمس��ك بالم��دعي بالمخاص��مة م��ن الخل��ف عن��دما ك��ان ا

یركض ھارباً وقد أشھر الم�دعي بالمخاص�مة مسدس�ھ وج�ر المغ�دور خلف�ھ أمت�اراً عدی�دة حی�ث 
أطلقھ دون أن یصیب المغدور ثم التفت إلى الخلف ویده كان�ت عل�ى الزن�اد حی�ث خرج�ت طلق�ة 
ثانیة أصابت المغدور في وجھھ أودت بحیاتھ وقد ذكر الشھود ھ�ذه الواقع�ة كم�ا أن أح�د الش�ھود 

قد ذكر أن المغ�دور ق�د أمس�ك بی�د ... صم المدعي بالمخاصمة في المشاجرة ویدعى علي كان خ



المدعي بالمخاصمة التي كان یش�ھر مسدس�ھ فیھ�ا مم�ا ك�ان یتع�ین عل�ى المحكم�ة مناقش�ة م�ا إذا 
كان المدعي بالمخاصمة یستطیع قتل المغدور من الطلقة األول�ى أم ال وأن�ھ ك�ان ق�د أطل�ق الن�ار 

ج�ل ترك�ھ وإذا ك�ان یس�تطیع قتل�ھ م�ن الطلق�ة األول�ى ول�م یفع�ل م�ا إذا كان�ت الطلق�ة تخویفاً من أ
والمغ�دور  الثانی�ة ق�د خرج�ت م�ن المس�دس نتیج�ة الع�راك ب�ین االثن�ین أي الم�دعي بالمخاص�مة

الذي ھو أقصر من المدعي وإذا كان األمر كذلك ما إذا كان فعل المدعي بالمخاصمة یش�كل 
 ٥٣٦ی��ر قص��د القت��ل بعم��ل م��ن أعم��ال الش��دة عم��الً بالم��ادة ج��رم التس��بب ب��الموت ع��ن غ
الجرمیة تستنبط من مجمل أدل�ة القض�یة ووقائعھ�ا بع�د رب�ط ھ�ذه  عقوبات على اعتبار أن النیة

  .األدلة والوقائع ببعضھا ومنھا التقریر الطبي 

وحیث إن إغفال دلیل یمكن أن یغیر من نتیجة ال�دعوى ینح�در إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
لجس��یم وف��ق م��ا اس��تقر علی��ھ اجتھ��اد الھیئ��ة العام��ة لمحكم��ة ال��نقض مم��ا یجع��ل الق��رار مح��ل ا

المخاصمة الصادر عن محكمة النقض ینحدر إلى درجة الخط�أ المھن�ي الجس�یم الموج�ب لقب�ول 
  .الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

ت����اریخ  ١١٥/٣٢٤محكم����ة الجنای����ات رق����م رد ال����دعوى ش����كالً بالنس����بة لق����رار  – ١
٢٦/٣/٢٠٠٧ .  

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنائی�ة  -  ٢
واعتب��ار ھ��ذا اإلبط��ال  ٢٠٠٧/ ١٦/٧ت��اریخ  ٢٨٤٥أس��اس  ٣٣٧٧ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .  بمثابة تعویض

♦  

٨٧  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٥٦٩:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٩٧:        قـرار

  ١٩/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، نمر الفریحات 

  .اتباع  –قرار ناقض  –أصول : المبدأ 

  .مھنیاً جسیماً یجب اتباع القرار الناقض ، وعدم اتباعھ یشكل خطأ 



  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٧/١٠/٢٠٠٩ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة ھش��ام 
والمتض�من  ٢٩/٦/٢٠٠٩ت�اریخ  ٣٩٥٢أس�اس  ٣٢١٧المدنیة الثالثة لدى محكم�ة ال�نقض رق�م 

رفض طعنھ موضوعاً وقبول طعن المدعى علی�ھ بالمخاص�مة ف�ادي موض�وعاً وجزئی�اً بالنس�بة 
ی�ورو إل�ى آخ�ر م�ا ج�اء ب�القرار وحی�ث إن محكم�ة  ٩٤٤٥٠ب�ھ والحك�م یجعل�ھ للمبلغ المحك�وم 

ی�ورو  ٧٤٤٥٠االستئناف كانت قد قضت ب�إلزام الم�دعي بالمخاص�مة ھش�ام وكم�ال ب�دفع مبل�غ 
  .إلى المدعى علیھ بالمخاصمة فادي 

وحیث إن اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة النقض مس�تقر عل�ى توج�ب اتب�اع الق�رار الن�اقض 
  .أصول محاكمات وعدم اتباعھ یشكل خطأ مھنیاً جسیماً  ٢٦٢بأحكام المادة  عمالً 

ق�د  ٢٠٠٧لع�ام ٤٤٦٥أس�اس  ٣٥٣١وحیث إن القرار الناقض الصادر في القضیة ب�رقم 
وجھ إلى اعتبار أن فادي ھو ادوار أخذاً بما تعثر بھ ش�رطة إیطالی�ا مم�ا ال ج�دوى مع�ھ لمناقش�ة 

  .ھذا األمر 

لمخاص��مة وقبلھ��ا محكم��ة االس��تئناف ق��د اس��تندتا إل��ى أق��وال الش��ھود وحی��ث إن الھیئ��ة ا
الطرفین في قیام الطرفین لمجادلة إنشاء شركة مما یجعل العالقة ب�ین الط�رفین تجاری�ة ویج�وز 
ف�ي ھ��ذه الحال��ة اإلثب�ات بالش��ھادة كم��ا اس�تندت إل��ى أق��وال الش�ھود ف��ي إثب��ات قی�ام الم��دعى علی��ھ 

المحك��وم ب��ھ م��ن ثم��ن اآلالت المنش��أة الت��ي اس��تطاع الم��دعي بالمخاص��مة ف��ادي ب��دفع المبل��غ 
بالمخاصمة استالمھا وعلل�ت بش�كل مقب�ول أیض�اً وال ینح�در إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم 
إلى أنھ لم یتم دلیل على أن اآلالت موضوع الدعوى ھ�ي ذاتھ�ا اآلالت األخ�رى العام�ة للم�دعي 

  .بالمخاصمة 

نحدر بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي وحیث إن أسباب المخاصمة ال ت
  .الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  



٨٨  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٩٧:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٥٠٠:        قـرار

  ٢٠/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

، مصطفى األطرش ، جرجس بشارة ، محمد رقی�ة ، خل�ف الع�زاوي ، نائل محفوض : السادة   

  .، بدیع ھزاع العلي .نمر الفریحات 

  .أدلة وقرائن أخرى  –اعترافات أولیة لدى األمن  –بینات : المبدأ 

االعترافات األولیة أمام رج�ال األم�ن تص�لح لالعتم�اد ك�دلیل لإلدان�ة إذا ت�وفرت أدل�ة ق�رائن تع�زز ص�حة 

  .األولیة  االعترافات

  :أسباب المخاصمة 

وق�د تراج�ع ع�ن أقوال�ھ    مدعي المخاصمة أنكر ما أس�ند إلی�ھ م�ن ج�رم أم�ام القض�اء – ١
وال یج��وز اعتم�اد االعتراف��ات األولی�ة المنتزع��ة ب��اإلكراه . األولی�ة أم��ام رج�ال األم��ن السیاس�ي 

  .والعنف 

تراجع بدوره ألح�ق أقوال�ھ األولی�ة الفوری�ة الت�ي أخ�ذت ... المدعى علیھ الثاني خلیل  – ٢
  .منھ تحت التعذیب 

وت�م تص�ویر مبل�غ أل�ف لی�رة . علي قال إنھ تم التنسیق مع رجال األمن السیاسي ....  – ٣
  .سوریة التي سلمھا لمدعي المخاصمة 

لس��ماع أقوال��ھ كش��اھد رغ��م ... ل��م یح��دد القاض��ي العس��كري ال��دعوة للش��اكي عل��ي  – ٤
وضوح عنوانھ بضبط األمن السیاسي واعتبر أقوالھ أمام األمن السیاسي رغ�م أنھ�ا أق�وال ملفق�ة 

.  

  .لم تناقش المحكمة الوصف القانوني للجرمیة وفق أحكام القانون  – ٥

  :في المناقشة والتطبیق القانوني 

حیث إن االعترافات األولیة أمام رجال األم�ن تص�لح لالعتم�اد ك�دلیل لإلدان�ة إذا ت�وفرت 
أدلة وقرائن تع�زز ص�حة االعتراف�ات األولی�ة وف�ق ت�أثیره اعتراف�ھ بمص�ادرة مبل�غ األل�ف لی�رة 
سوریة منھ ومطابقتھا على صورتھا الموجودة لدى رجال األمن إضافة واس�تطراداً ف�إن م�دعي 



یقل في أي مرحلة من مراحل التقاضي أن اعترافاتھ األولی�ة ق�د أخ�ذت من�ھ تح�ت المخاصمة لم 
الجبر والشدة وفق ھذا فإن أقوال الشاكي علي أمام رج�ال األم�ن السیاس�ي كلھ�ا بص�حة تقاض�ي 
مدعي المخاصمة المبلغ كرشوة من الشاكي ویكفي أن یقبض الموظ�ف مبلغ�اً م�ن األغی�ار غی�ر 

من األعمال وظیفتھ المنوطة بھ مم�ا یجع�ل المبل�غ مس�توفى م�ن قبل�ھ  مستحق بذمتھم للقیام بعمل
  .بصورة غیر مشروعة ومخالفة للقانون 

التركیة ، وقد تبلّغ مذكرة دعوت�ھ كش�اھد بال�ذات ول�م یحض�ر ... وحیث إن كون الشاكي من 
ادتھ موعد المحاكمة ، ول�یس ف�ي الق�انون م�ا یجی�ز إحض�ار الش�اھد األجنب�ي موج�وداً ل�إلدالء بش�ھ

واكتفاء بوجود اتفاقیة قضائیة تركیا تجیز إحضار الشاھد وھذا یجیز للمحكمة ص�رف النظ�ر ع�ن 
  .دعوتھ واالكتفاء بأقوالھ الفوریة 

وحیث إن المحكمة تعتمد أقوال المدعى علیھ الثاني خلیل بالحكم وبالت�الي ف�ال أث�ر ألق�وال 
  .إلیھا قرار القاضي الفر العسكري بحلب  المذكور الفوریة أو القضائیة على النتیجة التي انتھى

وم��ن حی��ث إن م��دعي المخاص��مة ل��م ی��دلل عل��ى أي خط��أ مھن��ي جس��یم مرتك��ب م��ن قب��ل 
  .الھیئة المشكو منھا مما یستدعي رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باالتفاق 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨٩  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٧٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٥٠٤:        قـرار

  ٢٧/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ، خل�ف الع�زاوي ، ب�دیع ھ�زاع : السادة   

  .، أنطوان فیلو   العلي ، سمیر طباخ

  .إبراز الوثائق التي تشیر إلى وجود الخطأ المھني الجسیم  –مخاصمة  –أصول : المبدأ 

دع��وى المخاص��مة إب��راز الوث��ائق الت��ي تش��یر إل��ى وج��ود الخط��أ المھن��ي الجس��یم ول��یس م��ن یكف��ي ف��ي  - ١

  .الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى 



وال یش�ترط ) مخاص�مة القض�اة(یكفي في التوكیل المنظم للمحامي في دعوى المخاص�مة ذك�ر عب�ارة  – ٢

  . ذكر أسماء القضاة المخاصمین ورقم القرار وتاریخھ وأساس الدعوى

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٣١/١/٢٠٠٣ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

تھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... حی��ث إن المدعی��ة بالمخاص��مة نھل��ة 
والمتض��من رف��ض  ٢٢/٢/٢٠١٠ت��اریخ  ٣٠أس��اس  ٨٧المدنی��ة األول��ى بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .طعنھا موضوعاً 

وحیث إن الدعوى األصلیة التي تفرعت عنھا دعوى المخاصمة ھذه والمقدمة م�ن المدعی�ة 
ورفاقھ ق�د ھ�دفت إل�ى تثبی�ت ش�رائھ للمنش�أة ... بمواجھة المدعى علیھم سامح ... بالمخاصمة نھلة 

محل الدعوى وق�د انتھ�ت محكم�ة البدای�ة ف�ي حل�ب إل�ى الحك�م للمدعی�ة وف�ق دعواھ�ا ب�القرار رق�م 
وقد تم تبلیغ الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا م�ذكرة ال�دعوى  ٢٨/١١/٢٠٠٦تاریخ  ١٠٤٢٩أساس  ١٢٩٤

ا سحب عقد البیع والشراء وھو حلب محل�ة المحافظ�ة وع�ادت بش�رح یفی�د على عنوانھا المبین فیم
المغادرة دون بیان معرفة العنوان فبلغ�وا بواس�طة الص�حف وھ�ذا م�ا حص�ل بالنس�بة لتبلی�غ الحك�م 

  .  المذكور

بصفتھما في الدعوى بطل�ب إع�ادة ... ولیلى ... تقدم كل من سامح ١٠/٧/٢٠٠٧وبتاریخ 
ت�اریخ  ١٦٤٥٠أس�اس  ٩٢٧الم�ذكور أع�اله انتھ�ت ب�الرد ب�القرار رق�م محاكمة بالنس�بة للق�رار 

 ١٠٨٢٩تق��دم الم��ذكوران أیض��اً باس��تئناف للق��رار رق��م  ١٣/٧/٢٠٠٧وبت��اریخ  ١٣/٨/٢٠٠٧
بقب�ول االس�تئناف ش�كالً وموض�وعاً  ٢٠٠٩لعام  ٤٧أساس  ٣٧انتھت بالقرار رقم  ٢٠٠٦لعام 

عي أن تبلی�غ ال�دعوى األص�لیة والحك�م الص�ادر وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى بدا
عنھ��ا عل��ى العن��وان المب��ین بعق��د البی��ع ك��ان بالت��دلیس والغ��ش عل��ى اعتب��ار أن المدعی��ة تع��رف 
العن��وان الحقیق��ي للم��دعى عل��یھم بس��بب ص��لة القرب��ى ب��ین الط��رفین وحص��ول اتص��االت ب��ین 

بالقرار الم�ذكور حی�ث قض�ت  فطعنت المدعیة... الطرفین بمختلف األشكال الھاتفیة والفاكسات 
  .محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً القرار محل المخاصمة 

وحیث إن المدعیة بالمخاصمة نھلة ھي الطاعنة لذا حق لھا االدع�اء بالمخاص�مة وللجھ�ة 
الم��دعى علیھ��ا بالمخاص��مة أن تثی��ر أم��ام محكم��ة ال��نقض م��ا إذا ك��ان یح��ق لھ��ا الطع��ن وح��دھا 

  .بالقرار االستئنافي 

وحی��ث إن الن��زاع ف��ي ھ��ذه القض��یة یتمح��ور أوالً بش��كل أساس��ي ح��ول م��ا إذا كان��ت الجھ��ة 
المحافظ�ة  –المدعیة عندما وضعت للجھة المدعى علیھا في الدعوى األصلیة عنواناً لھا في حلب 



وبلغتھا على ھذا العنوان حیث عادت مذكرتا التبلیغ بشرح أنھا أي المدعى علیھا لم تعد تسكن فی�ھ 
غادرت إلى دول أجنبیة منذ أكثر من عشرین عاماً وباالستناد إلى ھذه المشروحات التي أفاد  وأنھا

بھا المحضر نق�الً ع�ن المخت�ار بلغ�ت الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا م�ذكرتي ال�دعوى واإلخط�ار والحك�م 
البدائي بواسطة الصحف رغم علم الجھة المدعیة بعنوان الجھة المدعى علیھا كما جاء ف�ي الق�رار 

ل المخاصمة یشكل غشاً وتدلیساً من قبل الجھة المدعیة یسمح لھا باستئناف القرار البدائي رغم مح
مضي مدة االستئناف بالنس�بة للق�رار الب�دائي بع�د تبلیغ�ھ بواس�طة الص�حف أم أن�ھ یش�كل س�بباً م�ن 

  .أصول محاكمات  ٢٤١من المادة / ١/أسباب إعادة المحاكمة عمالً بأحكام الفقرة 

م�دني ق�د نص�ت عل�ى ج�واز أن یك�ون للش�خص عن�وانین ف�ي وق�ت  ٤٢الم�ادة وحیث إن 
  .واحد 

وحیث إنھ تبین من العودة إلى العقد موض�وع ال�دعوى األص�لیة أن الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا 
ق��د ت��م ووض��عت عنوان��اً لھ��ا فی��ھ وھ��و حل��ب المحافظ��ة وت��م التبلی��غ عل��ى ھ��ذا العن��وان أوال ً ث��م 

  .أعاله  بالصحف وفق ما ھو مبین بالقرار

وحیث إنھ بف�رض حص�ول غ�ش ف�ي التبلی�غ ف�إن ھ�ذا الغ�ش یمك�ن أن یك�ون س�بباً إلع�ادة 
المحاكمة ولیس لعدم اعتبار القرار البدائي مبرماً وقابالً لالستئناف وبالتالي لم یع�د ج�ائزاً الق�ول 

ل��م  ب��أن الق��رار الب��دائي بع��د أن ت��م تبلیغ��ھ بواس��طة الص��حف وفق��اً لم��ا أج��رت س��ابقاً ف��ي ال��دعوى
یكتسب الدرجة القطعیة وأن مدة االستئناف ال تزال مفتوحة الستخدام الجھ�ة المدعی�ة الغ�ش ف�ي 
التبلی��غ إض��افة إل��ى أن القاع��دة القانونی��ة ووف��ق م��ا اس��تقر علی��ھ اجتھ��اد محكم��ة ال��نقض تق��ول أن 
االنبرام یغطي البطالن مما كان یتوجب معھ عل�ى الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا التمس�ك ب�دعوى إع�ادة 
المحاكم��ة إن ك��ان ل��ذلك م��ن وج��ھ ق��انوني عل��ى اعتب��ار أن الغ��ش بف��رض حص��ولھ یش��كل س��بباً 
إلعادة المحاكمة وھي ناف�ذة الطع�ن ب�الحكم المب�رم الت�ي فتحھ�ا المش�رع ف�ي مث�ل ھ�ذه الحال�ة إذا 

  .وجدت المحكمة أن الغش في التبلیغ موجود

انحداراً عن الحد األدن�ى  وحیث إن خروج المحكمة عن المبادئ القانونیة المذكورة یشكل
القانوني ینح�در ب�القرار مح�ل المخاص�مة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم الموج�ب لقب�ول ... 

ت���اریخ  ١٥٤٥أس���اس  ١٦٣٨ال���دعوى موض���وعاً وق���د ج���اء ف���ي ق���رار لمحكم���ة ال���نقض رق���م 
 –منشور في تقنین أص�ول المحاكم�ات الس�وري ف�ي الم�واد المدنی�ة والتجاری�ة  ٢٥/١١/١٩٦٩

أما إذا ك�ان یع�رف مح�ل إقام�ة خص�مھ وعنوان�ھ (لطعمة واستانبولي  ٧٦٣ص  –جزء الثالث ال
وكتم��ھ وإخف��اءه عل��ى المحكم��ة بنی��ة س��یئة وأب��ان موطن��اً ال یس��كنھ قاص��داً ب��ذلك تبلیغ��اً ش��كلیاً 
وحرمانھ م�ن االط�الع عل�ى ال�دعوى ومس�تنداتھا وم�ن ح�ق ال�دفاع والحص�ول عل�ى الحك�م ف�ي 

الحكم بھذه الطریقة فإنھ یمكن اعتباره مرتكباً الغش المبرر لطل�ب إع�ادة غفلة منھ وحصل على 
ولم���ا ك���ان یب���ین م���ن األوراق المب���رزة أن الم���دعي ف���ي الحك���م المطل���وب إع���ادة ... المحاكم���ة 

المحاكمة فیھ كان یعرف إقامة خصمھ في لبنان منذ عدة س�نوات ویع�رف عنوان�ھ ھن�اك ویتلق�ى 
ولم�ا ك�ان یب�ین ف�ي اس�تدعاء ال�دعوى وم�ن بطاق�ة . ی�ة ب�األجور منھ الرسائل والح�واالت البرید

المطالبة أنھ لم یب�ین للمحكم�ة موطن�ھ وعنوان�ھ الحقیقی�ین وإنم�ا ذك�ر عنوان�اً مث�ابراً للحقیق�ة مم�ا 
أدى إلى التبلیغ بطریق اإللص�اق عل�ى ھ�ذا المك�ان ف�إن الق�رار المطع�ون فی�ھ ال�ذي أق�ام قض�اءه 

الحقیق�ة بنی�ة س�یئة وتض�لیل المحكم�ة یب�دو س�لیماً وقائم�اً عل�ى م�ا على وجود الغش نتیجة إخفاء 
  .٢٩/١١/١٩٨٢تاریخ  ٢٠٥٧أساس  ٢٣٦٤وكذلك قرار محكمة النقض رقم ) یبرر ذلك



وحیث إنھ مستفاد من ھذین القرارین الل�ذین ق�ررا أن طل�ب إع�ادة المحاكم�ة ص�حیح مم�ا 
ل القرار مبرماً وإال لما تبل�غ دع�وى إع�ادة أنھ تعني اعتبر التبلیغ على العنوان غیر الحقیقي یجع

  .المحاكمة 

وحیث إنھ یستفاد من كل ما ذكر أن إعط�اء عن�وان یعن�ي مخ�الف للحقیق�ة للجھ�ة الم�دعى 
علیھا وتبلیغھا علیھ یمكن أن یصل إلى درجة الغش ویشكل سبباً إلعادة المحاكمة ول�یس للطع�ن 

ناف قد انتھت من تاریخ التبلیغ بواسطة الص�حف بالقرار بطریق االستئناف إذا كانت مدة االستئ
  .وعلى لوحة إعالنات المحكمة 

وحی�ث إن خ�روج الھیئ�ة المخاص�مة ع�ن المب�دأ الق�انوني الم�ذكور رغ�م وض�وحھ لل�نص 
من قانون أص�ول المحاكم�ات یش�كل انح�داراً ع�ن الح�د األدن�ى  ٢٤١/١علیھ صراحة في المادة 

  .المھني الجسیم الموجب إلبطال الحكم محل المخاصمة  لتفسیر القانون یدخل في دائرة الخطأ

وحیث إنھ یكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشیر إلى وج�ود الخط�أ المھن�ي 
الجس��یم ول��یس م��ن الض��روري إب��راز كاف��ة وث��ائق ال��دعوى وف��ق م��ا اس��تقر علی��ھ اجتھ��اد الھیئ��ة 

أخی�راً وف�ي العدی�د م�ن ال�دعاوى عل�ى أن�ھ  العامة لمحكمة النقض كما استقر اجتھاد الھیئة العامة
یكف��ي ف��ي الوكال��ة العام��ة مس��تند التوكی��ل الخ��اص للمح��امي ف��ي دع��وى المخاص��مة ذك��ر عب��ارة 

وال یشترط ذك�ر أس�ماء القض�اة المخاص�مین ورق�م الق�رار وأس�اس ال�دعوى ) مخاصمة القضاة(
ة الت�ي ت�م توكی�ل وتاریخ ص�دور الق�رار مح�ل المخاص�مة ویكف�ي ذك�ر ذل�ك ف�ي الوكال�ة الخاص�

وتب�ین م�ن ) مخاص�مة القض�اة(المحامي فیھا باالستناد إلى الوكالة العام�ة الت�ي ذك�ر فیھ�ا عب�ارة 
أنھ�ا تخ�ول ال�وكیلین  ١٧/٣/٢٠٠٨ت�اریخ  ٢٦٣٩ ١٦٨/٥٠٠٣العودة إلى الوكال�ة العدلی�ة رق�م 

علی��ھ متح��دین ومنف��ردین األص��لین متح��دین ومنف��ردین التوكی��ل بمخاص��مة القض��اة وم��ا اس��تقر 
االجتھ��اد وأخی��راً لھ��ذه الناحی��ة یس��ري عل��ى جمی��ع ال��دعاوي القائم��ة ألن��ھ یتعل��ق بالخص��ومة 

  .واألصول 

وحیث إن ما ذكر یوجب إبطال الق�رار مح�ل المخاص�مة ویت�یح لألط�راف تق�دیم دف�وعھم 
  .مجدداً أمام محكمة الموضوع كما أن ما جاء بالقرار أعاله یعتبر رداً على ما جاء بالمخالفة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادرة ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  - 
واعتب��ار ھ��ذا اإلبط��ال  ٢٠١٠/ ٢٢/٢ت��اریخ  ٣٠أس��اس  ٨٧األول��ى ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .  بمثابة تعویض

♦  

٩٠  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٢٣٩:   القضیة 



  ٢٠١٠لعام  ٥٢٢:        قـرار

  ٢٧/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، مص��طفى األط��رش ، أنط��وان فیل��و ، محم��د رقی��ة ، محم��د القس��وم ، : الس��ادة   

  .خلف العزاوي ، بدیع ھزاع العلي 

  .خطأ مھني جسیم  –التفات  –وثائق ھامة  –بینات : المبدأ 

  .خطأ مھنیاً جسیماً التغاضي وااللتفات عن وثائق ھامة في الدعوى یُعدُّ 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢٢/٢/٢٠٠٩ .  

  :اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم 

  :في المناقشة 

ت���اریخ  ١٨١٣حی���ث إن دع���وى م���دعي المخاص���مة تھ���دف إل���ى إبط���ال الق���رار رق���م 
ع��ن غرف��ة اإلحال��ة ل��دى محكم��ة  ٢٠٠٧لع��ام  ٢٩٦٨الص��ادر بال��دعوى أس��اس  ٢٤/٩/٢٠٠٧

النقض والمطالبة بالتعویض لعلة أن الھیئة المذكورة قد وقع�ت بالخط�أ المھن�ي الجس�یم لألس�باب 
ولما كانت ال�دعوى األص�لیة الت�ي تفرع�ت عنھ�ا دع�وى المخاص�مة . المخاصمة  المبینة بالئحة

تشیر إلى أن مدیریة الھاتف بحلب وبالتعاون م�ع األم�ن العس�كري قام�ت بض�بط س�رقة خط�وط 
... ھاتفی��ة وبن��اء علی��ھ أص��در قاض��ي اإلحال��ة بحل��ب ق��راره باتھ��ام م��دعي المخاص��مة بوغ��وص 

امة اعتماداً على أن الخطین الھاتفیین المسروقین م�ن مكت�ب بجنایة سرقة األموال الع... ومحمد 
المحامي خلف والمھندس بشیر قد تم وص�لھما بش�ریط م�ن ھ�ذین الخط�ین للط�ابق الخ�امس م�ن 

  .ذات البنایة وقد صادقتھ الھیئة المشكو منھا ھذا القرار فجاءت دعوى المخاصمة ھذه 

یتبین بأن مدعي المخاصمة ھ�و م�ن  وحیث إنھ ومن العودة إلى ظاھر وثائق ھذه الدعوى
بمواجھ���ة مرك���ز ھ���اتف ب���ارون كون���ھ مش���ترك بالھ���اتف رق���م  ٢٦/١٢/٢٠٠٥ق���ام بت���اریخ 
س وبنتیج�ة .ل ٥٠٠٠٠٠بداعي أن خطھ ھذا مس�روق وترت�ب علی�ھ مبل�غ یق�ارب  ٢١١١٦٨٢

الشكوى وبعد الكشف تبین وجود شریط ھاتف متصل بشكل فرعي م�ع رق�م م�دعي المخاص�مة 
واالتص��ال بالش��بكة الذكی��ة ف��تم اكتش��اف س��رقھ م��ن رق��م آخ��ر وھ��و االش��تراك رق��م وت��م الكش��ف 
وتم الكشف مجدداً فتبین وجود ش�ریط ھ�اتف مرب�وط عل�ى ال�رقم ... للمدعو محّمد  ٢١٢١٨٦٩

) المھ�واة(األخیر بشكل فرعي ومربوط علی�ھ س�ماعة ھ�اتف متدلی�ة م�ن الفتح�ة الس�ماویة للبن�اء 
اك حدیدي موجود على الدرج وتم إعالم ص�احب ال�رقم األخی�ر وھذه السماعة مربوطة على شب



لمراقبة السماعة المربوطة على خطھ وعند وصول اللجنة إل�ى مك�ان الس�رقة تب�ین أن الس�ماعة 
ووج�ود ش�ریط ھ�اتفي مرب�وط  ٢١٢٣٥٥٠قد أزیلت ثم تم اكتشاف س�رقة خ�ط ثال�ث ھ�و ال�رقم 

امس عن�د بلك�ون ورش�ة جل�دیات وعن�د بشكل فرعي مع شریط آخ�ر وینتھ�ي باتج�اه الط�ابق الخ�
بحج��ة إص��الح الخ��ط الق��ائم ض��من ورش��ة الجل��دیات وھ��و ب��رقم ... دخ��ول الع��ام بالھ��اتف أیم��ن 

ش���اھد العام���ل ع���دة س���ماعات مربوط���ة عل���ى ھ���ذا الخ���ط وس���ماعة رأس ش���بیھة  ٢١١١٠٠٦
م وشاھد عدة أشرطة ھاتفیة على البلك�ون وحض�ر رئ�یس قس�) المھواة(بالسماعة التي كانت في 

  .التركیبات بالھاتف وشاھد بنفسھ ما تم ذكره 

  .ولم یناقشھا القرار المشكو منھ ) أزرق ٢(وحیث إن ھذه المعلومات قد وردت بالوثیقة 

الوارد  ٦/٤/٢٠٠٦تاریخ  ٢٩٤٠/٤وحیث إنھ ومن العودة إلى كتاب شعبة المخابرات رقم 
من�ھ ب�أن رئ�یس قس�م التس�ویة بالھ�اتف ومرفقاتھ نجد في الص�فحة الثالث�ة ) أزرق ١٠رقم (بالوثیقة 

ب�الرقم ویؤك�د ... وفیما یتعلق بمدعي المخاصمة قد أكد بأن المكالمات تحقق�ت عل�ى الس�ارق محّم�د
ذلك الكشوف المرفقة للمشترك محّمد مع وجود ع�دة س�ماعات مربوط�ة عل�ى ھ�ذا الخ�ط وس�ماعة 

ومن العودة . و منھ ھذه الوثیقة أیضاً رأس شبیھة بالسماعة التي في المھواة ولم یناقش القرار المشك
الت��ابع لش��عبة  ٢٢٥وھ��ي عب��ارة ع��ن كت��اب ص��ادر ع��ن رئ��یس الف��رع ) أزرق ١٦رق��م (للوثیق��ة 

فقد جاء فیھ بأن ما یتعل�ق بخص�وص قض�یة .  ١٩/٦/٢٠٠٦تاریخ  ٦١٢٦/٢٢٥المخابرات برقم 
وى لمدیری�ة الم�دعو بوغ�وص ھ�و م�ن ق�دم ش�ك) م�دعي المخاص�مة(سرقة الخط�وط الھاتفی�ة ف�إن 

االتصاالت حول سرقة ھاتفیة وقد أرسلت لجنة من قبل المدیریة برفقتھا المساعد أّول محس�ن م�ن 
عناصر األمن في المركز الھاتفي التابعة لھ الخطوط المسروقة وق�د ت�م إثب�ات واقع�ة الس�رقة عل�ى 

بكة الذكیة وبعد المدعو محّمد الذي یقوم بسرقة خطوط جیرانھ في البناء لیجري اتصاالت عبر الش
ض��بط حادث��ة الس��رقة ت��م إع��الم أص��حاب الخط��وط المس��روقة م��ن قب��ل مدیری��ة اتص��االت حل��ب 
بضرورة االدعاء على السارق لدى األمن الجنائي لیصار إلى محاسبتھ قضائیاً إال أنھ�م ل�م یقوم�وا 

خط�وط وإن مدیریة اتصاالت حلب اتخذت إجراءاتھا النظامی�ة بط�ي ف�واتیر أص�حاب ال. باالدعاء
العائد للم�دعو محّم�د وحی�ث إن الق�رار  ٢١١٠٠٠٦المسروقة وتحمیلھا على اشتراك السارق رقم 

ص�م إل�ى اتھ�ام الش�اكي المطعون فیھ لم یناقش ھذه الوثائق المنتجة والھام�ة وتوص�ل الق�رار المخ�ا
  .والذي سرق خطھ 

بال�دعوى خط�أ  االلتفات ع�ن وث�ائق ھام�ة(وحیث إن اجتھاد الھیئة العامة مستقر على أن 
كما وأن القاضي الذي ال یدرس الملف بانتباه كاف وال یلتفت إل�ى الع�رض ال�وارد ) مھني جسیم

  .في لوائح الخصوم وال یلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة یرتكب خطأ مھني جسیم 

  .وحیث إن األدلة تشیر إلى توافر الشرائط الموضوعیة لقبول الدعوى موضوعاً 

  :باإلجماع لذلك تقرر 

رد قب��ول ال��دعوى موض��وعاً وإبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن غرف��ة اإلحال��ة ل��دى محكم��ة  - 
واعتب���ار ھ���ذا اإلبط���ال بمثاب���ة   .  ٢٠٠٧/ ٢٤/٩ت���اریخ  ٢٩٦٨أس���اس  ١٨١٣ال���نقض رق���م 

  .  تعویض

♦  



٩١  

  ٢٠٠٩أساس لعام  ٢٢٦٢:   القضیة 

  ٢٠٠٩لعام  ٦٣٧:        قـرار

  ٢١/١٢/٢٠٠٩   :     تاریخ

  الھیئة العامة –النقض محكمة 

نائل محفوض ، مصطفى األطرش ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، ج�رجس بش�ارة ، : السادة   

  .سلمو عبود ، محمد رقیة 

  .تصرف  –استغالل  –استعمال  –ملكیة : المبدأ 

  .لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمالھ واستغاللھ والتصرف فیھ 

  :أسباب المخاصمة 

قطع��ة األرض موض��وع ال��دعوى ھ��ي أرض ب��ائرة ق��ام طال��ب المخاص��مة وأف��راد  – ١
وق�دم تس�جیلھا أثن�اء عملی�ات التحدی�د  ١٩٧٠عائلتھ بتسویتھا واستصالحھا واستثمارھا منذ عام 

والتحری��ر باس��مھ كمال��ك مفت��رض وق��د أك��د ش��ھود طال��ب المخاص��مة ص��حة ھ��ذه الوق��ائع إال أن 
وكون��ھ مع��اون م��دیر الزراع��ة ب��دیر ال��زور أخف��ى بع��ض  ...الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة ف��اروق 

الوث��ائق م��ن إض��بارة ال��دعوى األم��ر ال��ذي أدى إل��ى تس��جیل األرض باس��مھ م��ع بقی��ة ورث��ة آل 
  .علوني والھیئة لم ترد على الدفوع المثارة حول ھذه الوقائع فوقعت بالخطأ المھني الجسیم 

مك�رر ت�اریخ  ١٠٠٥دام ب�رقم إن طالب المخاصمة كان قد استحصل على ق�رار انع� – ٢
  .والھیئة مصدرة القرار لم ترد على ھذا الدفع فوقعت بالخطأ المھني الجسیم  ٣/٤/٢٠٠٢

إن النظ��ر ف��ي دع��وى أج��ر المث��ل م��ن اختص��اص محكم��ة الص��لح مھم��ا بل��غ المق��دار  – ٣
المدعى بھ والمحكمة مصدرة الق�رار المش�كو من�ھ حكم�ت باختص�اص خ�ارج ع�ن اختصاص�ھا 

  .وھي مسألة من مسائل النظام العام 

  :في الشكل 

ت�اریخ  ٣٩٦من حیث دعوى المدعي بالمخاصمة موسى تھدف إلى المطالبة بإبطال القرار رقم 
م��ع  ٢٠٠٨لع��ام ٣١٠الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة الثانی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م أس��اس  ١٤/٤/٢٠٠٨

  .التعویض بداعي وقوع الھیئة مصدرتھ بالخطأ المھني الجسیم 

من حی�ث إن ال�دعوى األص�لیة الت�ي نش�أت عنھ�ا دع�وى المخاص�مة تق�وم عل�ى المطالب�ة 
م��ن منطق��ة التبن��ي العقاری��ة وبتس��لیمھ  ٣٣٧رق��م  ع��ن العق��ار... بن��زع ی��د الم��دعى علی��ھ موس��ى 



للجھة المدعیة خالیة من الشواغل والشاغلین وإلزامھ بدفع التعویض وفق ما تش�عر عن�ھ الخب�رة 
تأسیساً على أن الجھة المدعیة تملك تمام العقار المذكور وأن الم�دعى علی�ھ یض�ع ی�ده عل�ى ھ�ذا 

  .یمانع في تسلیم العقار للجھة المدعیة العقار ومنذ مدة طویلة دون مسوغ قانوني وھو 

 ٥/٢/٢٠٠٦ت�اریخ  ٤٠وحیث إن محكمة البدایة المدنیة بدیر الزور قضت بقرارھ�ا رق�م 
نزع ید المدعى علی�ھ ع�ن العق�ار موض�وع ال�دعوى وإلزام�ھ بتس�لیمھ للجھ�ة المدعی�ة خالی�اً م�ن 

ق��ار ورد ال��دعوى لجھ��ة الش��واغل والش��اغلین ومن��ع معارض��ة للجھ��ة المدعی��ة بملكیتھ��ا لھ��ذا الع
المطالب��ة ب��أجر المث��ل لع��دم االختص��اص الموض��وعي وق��د اس��تدعى الطرف��ان اس��تئناف الق��رار 

بفس���خ الق���رار  ١٨/٤/٢٠٠٧ت���اریخ  ٣٢٤فقض���ت محكم���ة االس���تئناف ب���دیر ال���زور بقرارھ���ا 
م�دعى إل�زام الجھ�ة ال: المستأنف جزئیاً بفقرتھ الحكمیة الثالثة وتعدیلھا لتصبح على النحو التالي 

س إل��ى الجھ��ة المدعی��ة ك��أجر مث��ل عل��ى إش��غالھا لعق��ار الجھ��ة .ل ٥٥١٢٥٠علیھ��ا ب��دفع مبل��غ 
المدعی��ة ب��دون مس��وغ ق��انوني آخ��ذاً باس��تئناف الجھ��ة المدعی��ة وتص��دیق ب��اقي الفق��رات الحكمی��ة 

ت�اریخ  ٣٩٦فبادر المدعى علیھ للطعن بالقرار المذكور وقد قضت محكمة النقض بقرارھا رق�م 
  .برفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة  ١٤/٤/٢٠٠٨

للعق��ار موض��وع ال��دعوى ) الم��دعى علیھ��ا بالمخاص��مة(وحی��ث إن ملكی��ة الجھ��ة المدعی��ة 
ثابتة في قیود السجالت العقاریة ولم یجِر على ھذه الملكیة أي تعدیل وق�رار االنع�دام یتمس�ك ب�ھ 

  .القید العقاري  طالب المخاصمة لم یأخذ طریقھ إلى حیز التنفیذ وال یرقى إلى قوة

وحیث إن لمالك الشيء وحده في حدود الق�انون ح�ق اس�تعمالھ واس�تغاللھ والتص�رف فی�ھ 
ولیس للغیر إشغالھ بدون سبب ق�انوني مش�روع وبتس�لیم العق�ار یك�ون إل�ى مالك�ھ ف�ي الس�جالت 

  .العقاریة حسب قیود ھذه السجالت 

ار موض�وع ال�دعوى ب�دون وحیث إن المطالبة بالتعویض ع�ن إش�غال الم�دعى علی�ھ للعق�
مسوغ قانوني عن الفترة المطالب بھا إنما ھي مسألة فرعیة مرتبطة ومتص�لة بالطل�ب األص�لي 

  .ومعقود أمر النظر بھ لمحكمة البدایة بحسبان أن كال الطلبین یستند إلى سبب قانوني واحد 

ف�اد ب�ھ وم�ا أ. لم یثب�ت مش�روعیة وض�ع الی�د ) طالب المخاصمة(وحیث إن المدعى علیھ 
  .شھوده المستمع إلیھم في محاضر جلسات المحاكمة یتناقض وما جاء بوثائق الدعوى 

وحیث إن محكمة االستئناف ومن بعدھا الھیئة المخاصمة قد ناقشت أدل�ة ال�دعوى وردت 
على الدفوع المث�ارة فج�اء قرارھ�ا بمن�أى ع�ن الخط�أ المھن�ي الجس�یم مم�ا یس�تدعي رد ال�دعوى 

  .شكالً 

  : لذلك تقرر

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  



٩٢  

  ٢٠٠٩أساس لعام  ٢٢٤٠:   القضیة 

  ٢٠٠٩لعام  ٦٤٠:        قـرار

  ٢١/١٢/٢٠٠٩   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، مصطفى األطرش ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، ج�رجس بش�ارة ، : السادة   

  .محمد رقیة ، سلمو عبود 

  .اعتراف على الشریك  –جریمة  –عقوبات : المبدأ 

اعتراف المدعى علیھ أن�ھ ارتك�ب الج�رم باالش�تراك م�ع آخ�ر ال یع�د م�ن قبی�ل العط�ف الجرم�ي وإنم�ا ھ�و 

  .اعتراف منھ على نفسھ وشھادة على شریكھ فیمكن الحكم على الشریك إذا ما اقتنعت بھا المحكمة 

  :أسباب المخاصمة 

  :لیة الخطأ المھني الجسیم لألسباب التا –

أم��ام القض��اء ع��ن أقوال��ھ ل��دى ... ل��م تأخ��ذ المحكم��ة بتراج��ع المحك��وم علی��ھ جمی��ل  – ١
  .الشرطة لجھة مدعي المخاصمة وإنما أخذت بالعطف الجرمي 

  .مخالفة المحكمة لقاعدة الشك یفسر لمصلحة المتھم  – ٢

عدم مناقشة الھیئة المخاصمة إلق�رار محكم�ة الجنای�ات لجھ�ة األس�بقیات الت�ي أش�ار  – ٣
  .إلیھا ووقع بالتناقض 

  :في القضاء 

حی��ث إن ال��دعوى تھ��دف إل��ى إبط��ال ق��رار الغرف��ة الجنائی��ة الثانی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م 
  .مع التضمینات لوقوعھ بالخطأ المھني الجسیم  ٢١/٨/٢٠٠٧تاریخ  ٢٧٢٨/٢٢٦٢

ث تب���ین ب���أوراق ال���دعوى أن محكم���ة الجنای���ات بحم���اه ق���د أص���درت الق���رار رق���م وحی���
بجنای��ة ... وجمی��ل ... والمتض��من تج��ریم المتھم��ین یاس��ر  ٢٨/١١/٢٠٠٦ت��اریخ ) ٢٧٨/١٤٥(

ترویج عمل�ة أجنبی�ة مزیف�ة الحك�م بمعاقب�ة ك�ل منھم�ا بع�د التخفی�ف باألش�غال الش�اقة لم�دة أرب�ع 
ة والغرام�ة مائ�ة لی�رة س�وریة وحج�ره وتجری�ده م�دنیاً وذل�ك سنوات والغرامة مائ�ة لی�رة س�وری

دوالر أمریك�ي  ١٥٠على خلفیة القبض على المتھم جمیل في مدین�ة حم�اه عق�ب تص�ریفھ مبل�غ 



س من صاحب محل لبیع الزھ�ور واعتراف�ھ الف�وري أن مص�در .ل ٧٥٠٠مزیفة واستلم قیمتھا 
  .من األرباح للمتھم یاسر % ٣٥مقابل ... الدوالرات المزیفة ھو المتھم یاسر 

وقد طعن المتھم یاسر في القرار المذكور فرفض�ت ھیئ�ة الغرف�ة الجنائی�ة الثانی�ة بمحكم�ة 
النقض طعنھ موضوعاً فجاء بھذه الدعوى مخاصماً الھیئ�ة الم�ذكورة ناس�باً إلیھ�ا الخط�أ المھن�ي 

  .الجسیم لألسباب المذكورة أعاله 

تك�ب الج�رم باالش�تراك م�ع آخ�ر ال یع�د م�ن قبی�ل وحیث إن اعتراف المدعى علیھ أن�ھ ار
العطف الجرمي وإنم�ا اعترف�ا من�ھ عل�ى نفس�ھ وش�ھادة عل�ى ش�ریكھ یمك�ن الحك�م عل�ى أساس�ھا 

  .على الشریك إذا ما اقتنعت بھا المحكمة 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات بحم��اه علل��ت لألس��باب قناعتھ��ا بم��ا ھ��و مس��تمد م��ن ظ��روف 
متھم جمی�ل بخص�وص اش�تراك یاس�ر وثب�وت ع�دم ص�دقیة م�ا ذك�ره ودقة الوقائع التي ذكرھا ال

م�ن أن�ھ ك�ان مقیم�اً خ�ارج ال�بالد ف�ي تركی�ا لم�دة ش�املة ت�اریخ ) مدعي المخاص�مة(المتھم یاسر 
  .الجرم 

وحیث إن الركون للدلیل إنم�ا ھ�و أم�ر یتص�ل بالقناع�ة وال مح�ل لوص�م المحكم�ة بالخط�أ 
  .معینة مما لھ أصل بأوراق الدعوى المھني الجسیم عند تكوینھا قناعة 

وحیث إن محكمة الموضوع قد اتخ�ذت م�ن ع�دم وج�ود أس�بقیات س�بباً لم�نح الم�تھم عل�ى 
حس��ن االس��تدالل وس��المة التق��دیر ل��یس فی��ھ م��ن الخط��أ الجس��یم بش��يء وإن أس��باب المخاص��مة 

  .المثارة ال ترد على القرار المخاصم 

  :لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٩٣  

  ٢٠٠٩أساس لعام  ٢٣٧٤:   القضیة 

  ٢٠٠٩لعام  ٦٤٣:        قـرار

  ٢١/١٢/٢٠٠٩   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 



نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أنطوان فیل�و ، ج�رجس بش�ارة ، مص�طفى حلب�ي ، : السادة   

  .سلمو عبود ، محمد رقیة 

  .شھادة المعتدى علیھ  –حشمة  –عقوبات : المبدأ 

  .وعلیھ االجتھاد . تعتبر شھادة المعتدى علیھ في اإلدانة لكونھ الشاھد الرئیس في الجرائم المنافیة للحشمة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
عوى ش�كالً بت�اریخ رد ال�د: المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٩/١٢/٢٠٠٩ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة محم��ود 
والمتض��من  ١٦/٦/٢٠٠٩ت��اریخ ١٧٧٠أس��اس  ١٧٠١الجنائی��ة الثانی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .موضوعاً رفض طعنھ 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات كان��ت ق��د قض��ت بتج��ریم الم��دعي بالمخاص��مة بج��رم إج��راء 
الفعل المنافي للحشمة بطفل دون الثامنة من عمره وقد اعتم�دت ف�ي تجریم�ھ عل�ى أق�وال الطف�ل 
المعتدى علیھ وقد استقر االجتھاد القضائي على ج�واز اعتم�اد ش�ھادة المعت�دى علی�ھ ف�ي اإلدان�ة 

شاھد الرئیسي في مثل ھذه القضایا إض�افة إل�ى أن أق�وال ش�ھود ال�دفاع ال ت�دحض أق�وال كونھ ال
الطفل المعتدى علیھ كونھا ال تنفیھا وقد ناقش�ت المحكم�ة ھ�ذا األم�ر بش�كل مستس�اغ كم�ا اس�تقر 
اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة ال�نقض عل�ى أن تق�دیر األدل�ة یع�ود لمحكم�ة الموض�وع وال ینح�در 

لخطأ المھني الجسیم طالما أن لما أخذت بھ أصالً في أوراق الدعوى مم�ا یوج�ب رد إلى درجة ا
  .الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  -  ١

  .مصادرة التأمین وتضمین المدعي الرسم والنفقات وتغریمھ ألف لیرة سوریة  – ٢

♦  

٩٤  

  ٢٠٠٩أساس لعام  ١٦٦٧:   القضیة 



  ٢٠٠٩لعام  ٦٤٧:        قـرار

  ٢٨/١٢/٢٠٠٩   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیسى الزوكاني ، مصطفى األط�رش ، س�میر طب�اخ ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، : السادة   

  . مصطفى حلبي ، سلمو عبود 

  .لعلة الھجر واإلھمال  –فسخ الزواج  - روحیة : المبدأ 

  .لعلة الھجر الفعلي واإلھمال لكال الزوجین الحق في طلب فسخ الزواج 

  :أسباب المخاصمة 

القرار المشكو من�ھ باط�ل والھیئ�ة المخاص�مة التفت�ت ع�ن ال�دفوع واألس�باب المث�ارة  – ١
  .ولم تناقشھا بما أوقعھا بالخطأ المھني الجسیم 

إن الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة ال��زوج موظ��ف ف��ي الدول��ة ول��ھ رات��ب زاد باض��طراد  – ٢
خالل عشرین سنة والمدعیة بالمخاص�مة أش�ارت إل�ى ذل�ك ف�ي كاف�ة درج�ات التقاض�ي والھیئ�ة 

  .المخاصمة التفتت عن ھذه الدفوع وتجاھلتھا فوقعت بالخطأ المھني الجسیم 

ل�ب فس�خ زواج فكان�ت نتیجتھ�ا أن ردت سبق للمدعى علیھ الزوج أن أقام دعوى بط – ٣
دعواه وأصبح ھذا الحكم قطعیاً وبالتالي یمنع على الخصوم في الدعوى الت�ي ص�در فیھ�ا الحك�م 

  .العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل بھا ولو بأدلة جدیدة 

إن أق��وال الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة ال��زوج بوج��ود ھج��ر ھ��ي أق��وال مرس��لة ل��م یق��م  – ٤
یھا وقد أقر الزوج بأنھ قد ساكن الزوجة في مسكنھما بدمشق وأكد الش�ھود ھ�ذه الواقع�ة الدلیل عل

م�ن  ٦٧مع ذلك قررت محكمة االستئناف فسخ الزواج وأیدتھا الھیئة المخاصمة وفسرت المادة 
  .تفسیراً خاطئاً بقصد استبعاد تطبیقھ مما أوقعھا بالخطأ المھني الجسیم  ٢٠٠٤لعام  ٢٣القانون 

  :شكل في ال

 ٣٨٨تھدف من دعواھا إلى إبط�ال الق�رار رق�م ... من حیث إن المدعیة بالمخاصمة نھال 
الصادر عن الغرفة المدنی�ة األول�ى بمحكم�ة ال�نقض بال�دعوى رق�م أس�اس  ١٨/٦/٢٠٠٨تاریخ 

  .مع التعویض بداعي أن الھیئة مصدرتھ وقعت بالخطأ المھني الجسیم  ٢٠٠٨لعام  ٨٧

یة الت��ي تفرع��ت عنھ��ا دع��وى المخاص��مة تق��وم عل��ى المطالب��ة وحی��ث إن ال��دعوى األص��ل
بزیادة النفقة الشھریة المق�ررة للمدعی�ة نھ�ال بم�ا ال یق�ل ع�ن خمس�ة ... بإلزام المدعى علیھ فرح 

آالف لیرة سوریة شھریاً فتقدم المدعى علیھ بادع�اء متقاب�ل طل�ب بموجب�ھ الحك�م بفس�خ ال�زواج 
ش��رة الزوجی��ة من��ذ ب��دء ال��زواج وبالت��الي رد دع��وى زی��ادة العلن��ي الھج��ر واإلھم��ال وع��دم المعا



ت��اریخ  ٤٩النفق��ة نظ��راً لس��وء حالت��ھ المادی��ة وق��د قض��ت محكم��ة الدرج��ة األول��ى بقرارھ��ا رق��م 
٢/١٠/٢٠٠٦.  

  .قبول ادعاء الزوجة األصلي شكالً ورده موضوعاً  – ١

ب�ین ال�زوجین قبول ادع�اء ال�زوج المتقاب�ل ش�كالً وموض�وعاً والحك�م بفس�خ ال�زواج  – ٢
وعلى مسؤولیتھما المش�تركة واعتب�ار ك�ل منھم�ا غریب�اً ع�ن اآلخ�ر ... ونھال ... المدعیین فرح 

  .وترقین الوضعیة الزوجیة في سجالت األحوال المدنیة 

ووقف تنفیذه عند اكتس�اب ھ�ذا الحك�م الدرج�ة  ١٩٨٥لعام ٤٠تثبیت قرار النفقة رقم  – ٣
  .  ل المدنیة للزوجینالقطعیة وتنفیذه في سجالت األحوا

  .إلزام الزوج بدفع تعویض للزوجة مقداره مائة ألف لیرة سوریة  – ٤

  .  تضمین الزوجین مناصفة رسم ھذا القرار – ٥

ت��اریخ  ٣٨٨وق��د أی��دتھا محكم��ة االس��تئناف وم��ن بع��دھا محكم��ة ال��نقض بقرارھ��ا رق��م 
  .فكانت دعوى المخاصمة  ١٨/٦/٢٠٠٨

من حیث إن تقریر النفقة وتقدیرھا من إطالقات محكمة الموضوع وال معقب علیھا في ذلك فق�د 
  عللت محكمة االستئناف لقرارھا برفض طلب زیادة النفقة 

  
     

فالمدعیة بالمخاصمة لم تقدم دلیالً واحداً یؤید طلبھا بأن المدعى علیھ الزوج ف�ي حال�ة یس�ر وإن 
دخلھ وبالتالي فإن�ھ یش�ترط لتع�دیل النفق�ة وزیادتھ�ا إن یثب�ت تب�دل وضعھ المادي قد تحسن وزاد 

  .حال الزوج ویساره وھذا ما عجزت المدعیة بالمخاصمة عن إثباتھ بدلیل مقبول 

لك�ال ال�زوجین الح�ق ف�ي طل�ب  ٢٠٠٤لع�ام  ٢٣وحیث أنھ بمقتض�ى أحك�ام الق�انون رق�م 
  .ن فسخ الزواج لعلة الھجر الفعلي واإلھمال من قبل الزوجی

وحی��ث أن األدل��ة المس��اقة ف��ي ق��راري محكم��ة الدرج��ة األول��ى والثانی��ة تقط��ع ب��أن حال��ة 
اإلھمال والھجر بین الزوجین مستمرة منذ حوالي عقدین من الزمن ولم یس�اكنا بعض�ھما اآلخ�ر 
منذ بدایة الزواج وإن محكمة االستئناف ومن بعدھا الھیئة المخاص�مة ق�د استخلص�ت م�ن وق�ائع 

تھ��ا افت��راق ال��زوجین وھجرھم��ا بعض��ھما اآلخ��ر طیل��ة الم��دة المش��ار إلیھ��ا فج��اء ال��دعوى وأدل
  .استخالصھا سدیداً ومستساغاً 

وحیث إن الدعوى السابقة الت�ي أقامھ�ا الم�دعى علی�ھ ال�زوج تق�وم عل�ى طل�ب بط�الن 
ال��زواج ب��داعي أن��ھ ت��م تح��ت الض��غط واإلك��راه ف��ي ح��ین أن دع��واه المتقابل��ة بفس��خ ال��زواج 

ى الھج��ر الفعل��ي واإلھم��ال مم��ا یجع��ل الس��بب الق��انوني ال��ذي بن��ى علی��ھ ادع��اء اس��تثبت عل��



المتقابل یختلف عن السبب الذي ینسب علی�ھ ال�دعوى الس�ابقة وھ�ذا ال یحج�ب ع�ن الم�دعى 
  .علیھ بالمخاصمة الزوج حق المداعاة یطلب فسخ الزواج لعلة الھجر واإلھمال 

المخاص��مة ق��د ناقش��ت أدل��ة الط��رفین  وحی��ث إن محكم��ة االس��تئناف وم��ن بع��دھا الھیئ��ة
وردت على دفوعھم�ا رداً س�ائغاً فج�اء الق�رار المش�كو من�ھ ف�ي محل�ھ الق�انوني وھ�و بمن�أى ع�ن 

  .الخطأ المھني الجسیم مما یتعین رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 

   

  

 الھیئــة العامــة

  
     

٥٢  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٤٠:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٥٥:        قـرار

  ٢٨/٦/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیس��ى الزوك��اني ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ،  ،نائ��ل محف��وض : الس�ادة   

  .محمد الجدي ، خلف العزاوي 

  .طلب التعویض  –مخاصمة  –أصول : المبدأ 

  .الحكم لھ بالتعویض ، تحت طائلة رد الدعوى شكالً یجب على المدعي بالمخاصمة أن یطلب 



  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٢/٤/٢٠١٠ .  

  
     

  :وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة 

  :في المناقشة 

المقدم یھدف إلى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن ... ومحمد ... حیث إن المدعیین بالمخاصمة رزق 
والمتض�من  ١٥/١٠/٢٠٠٩ت�اریخ  ٣٠١٠أس�اس  ٢٦٨٤الغرفة الجنائیة األولى بمحكمة ال�نقض رق�م 

  .رفض طعنیھما موضوعاً 

ھي باألصل دعوى تعویضیة كما یستفاد من أحكام الم�ادتین وحیث إن دعوى المخاصمة 
أصول محاكمات وفق م�ا اس�تقر علی�ھ اجتھ�اد الھیئ�ة العام�ة لمحكم�ة ال�نقض عل�ى  ٤٩٥و ٤٨٧

أنھ یتوج�ب عل�ى الم�دعي بالمخاص�مة أن یطل�ب الحك�م ل�ھ ب�التعویض تح�ت طائل�ة رد ال�دعوى 
  .شكالً 

وى أن المدعیین بالمخاصمة لم یطلب�ا الحك�م وحیث إنھ یتبین من العودة إلى استدعاء الدع
  .بالتعویض مما یتوجب معھ الحكم برد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

 ♦  

٥٣  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٠٧:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٧٩:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 



عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ، أحمد صافي ، أنط�وان فیل�و ،  ،محفوض نائل : السادة   

  .جرجس بشارة ، خلف العزاوي 

  .قیام شركة فعلیة  –عدم إشھار  –شركة  –تجار : المبدأ 

  .عدم إشھار الشركة ال یعني عدم قیام شركة فعلیة بین األطراف استناداً للعقد 

  :النظر في الدعوى 

بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

١٧/٥/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

ورفاق�ھ یھ�دفون إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ... حیث إن الجھة المدعی�ة بالمخاص�مة نبی�ل 
والمتض�منة  ١/٢/٢٠١٠ت�اریخ  ٢٨أس�اس  ٢٢عن الغرفة المدنیة األولى بمحكم�ة ال�نقض رق�م 

  .رفض طعنھم موضوعاً 

وحیث إن الدعوى األصلیة التي تفرعت عنھا دعوى المخاصمة ھذه والمقدمة من الجھ�ة 
المعق�ود بینھ�ا وب�ین ) التوص�یة(عق�د الش�ركة  المدعیة بالمخاصمة قد ھدفت إلى المطالبة بإبطال

وال��ذي تق��دم بادع��اء متقاب��ل طل��ب فی��ھ تص��فیة الش��ركة وق��د ... الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة كم��ال 
انتھت محكمة البدایة إلى الحكم بتصفیة الشركة وف�ق تقری�ر المص�في ال�ذي عینت�ھ ورد ال�دعوى 

  .األصلیة التي تقدم بھا الجھة المدعیة بالمخاصمة 

ث إن تسمیة المحكمة للمصفي قد اكتسب الدرجة القطعیة بق�رار محكم�ة ال�نقض رق�م وحی
  .٢٠٠٥لعام  ٨٩٣أساس  ٨٤٨

وحیث إنھ یتبین من العودة إلى عقد الشركة أن أصغر المتعاقدین من أفراد الجھ�ة 
وق��د  ١٩٩٧وأن العق��د ك��ان ف��ي ع��ام ١٩٨٥المدعی��ة بالمخاص��مة ك��ان م��ن موالی��د ع��ام 

أي أنھ مر أكثر من  ٢٠٠٢دعیة بالمخاصمة دعواھا األصلیة في عام أضافت الھیئة الم
سنة على تاریخ إقامة الدعوى من تاریخ بلوغ القاصر السن القانونیة وھي المدة أي مر 
السنة التي یحق لھ فیھا المطالبة بإبطال العقد ویعتبر القاصر بعد مرور المدة المذكورة 

  .العمل في الشركة إقراراً وطمأنینة بالموافقة علیھا في بلوغھ السن القانونیة بانحداره ب

وحیث إن عدم إشھار الشركة ال یعني عدم قیام الش�ركة فعلی�ة ب�ین األط�راف اس�تناداً إل�ى 
العقد بینھما إن أقرت المدعیة بالمخاصمة أن خصمھا كمال قد عمل ف�ي الش�ركة إال أنھ�ا ادع�ت 
بأنھ عمل بصفتھ مدیراً أو براتب وھذا ما لم یقم علیھ دلیل ویستنبط من مقارنة عق�د الش�ركة م�ع 



رار بعمل المذكور في الشركة أنھ عم�ل بص�فتھ ش�ریكاً مم�ا ال یحج�ب عن�ھ الح�ق بالمطالب�ة اإلق
بتصفیة الشركة طالما أنھا مارست علیھا فعلیاً وال ینحدر ما قضت بھ المحكمة لھذه الناحیة إل�ى 

  .درجة الخطأ المھني الجسیم 

مح��ل وأن��ھ بموج��ب وحی�ث إن محكم��ة االس��تئناف ق��د ناقش��ت أدلت��ھ المتعلق��ة بعق��د إیج��ار ال
من عقد الشركة قد أنھى عقد اإلیجار السابقة بعقد الشركة ضمناً وم�ا انتھ�ت إلی�ھ  ٣و ٢المادتین 

ینح��در إل��ى درج��ة الخط��أ المھن��ي الجس��یم طالم��ا ل��ھ أص��ل ف��ي أوراق   المحكم��ة بھ��ذه الناحی��ة ال
  .الدعوى وتفسیر العقود یعود إلیھا تصفیتھا كمحكمة موضوع 

المدعیة بالمخاصمة لم تقر في استدعاء طعنھا مسألة أجور المح�ل ال�ذي وحیث إن الجھة 
مارست فیھ الشركة عملھا والعامة ملكاً للمدعى علیھ كمال وكان ال یجوز إثارة س�بب جدی�د ف�ي 

  .دعوى المخاصمة لم یسبق أن أثیر أمام محكمة النقض 

لمحاكمة فإن وحیث إنھ إذا كانت المحكمة قد سھت عن تسمیة المصفي في جلسة ا
تسمیتھا لھ بعد ذل�ك ف�ي جلس�ة الحق�ة ینھ�ي ھ�ذا الخل�ل الم�ذكور وأخ�ذ المحكم�ة بتقری�ر 

  .المصفي في درء خبرات جرت خارج المحكمة ال ینحدر إلى درجة الخطأ الجسیم 

وحیث إن أسباب المخاصمة ال تنحدر بالقرار محل المخاصمة على درجة الخطأ المھن�ي 
  .وى شكالً الجسیم مما یوجب رد الدع

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

 ♦  

٥٤  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٣٦٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٨٤:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیس��ى الزوك��اني ، مص��طفى األط��رش ، ج��رجس بش��ارة ، أحم��د  ،نائ��ل محف��وض : الس��ادة   

  .صافي ، أنطوان فیلو ، خلف العزاوي 



  .مفترض بین الزوجین  –تواطؤ : المبدأ 

  .التواطؤ بین الزوجین مفترض ما لم یثبت بمواجھتھما عدم صحة ھذا الدفع 

  :النظر في الدعوى 

المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٢/١٢/٢٠٠٤ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

الص�ادر ع�ن یھ�دف إل�ى إبط�ال الق�رار ... حیث إن الم�دعي بالمخاص�مة عب�د الحمی�د 
والمتض��من  ٢٠٠٤لع��ام  ٢٢٧٧أس��اس  ٢٠٩٣الغرف��ة المدنی��ة الثانی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .رفض طعنھ موضوعاً 

وحیث إن الدعوى األصلیة الت�ي تفرع�ت عنھ�ا دع�وى المخاص�مة ھ�ذه والمقام�ة م�ن 
سھماً م�ن العق�ار موض�وع ال�دعوى  ٦٠٠المدعیة فیھا میساء قد ھدفت إلى تثبیت شرائھا لـ 

  .وجھا المدعى علیھ فؤاد ووضعت إشارة دعواھا على صحیفة العقار من ز

وحیث إن الم�دعي بالمخاص�مة عب�د الحمی�د ق�د ھ�دفت م�ن تدخل�ھ رد ال�دعوى لوج�ود 
التواطؤ بین المدعیة میساء وزوجھا الم�دعى علی�ھ ف�ؤاد وب�داعي أن ل�ھ بذم�ة األخی�ر مبلغ�اً 

یة بموج��ب س��ند الس��حب بینھ��ا وق��د ق��دره أربع��ة مالی��ین وس��تمائة وخمس��ین أل��ف لی��رة س��ور
انتھ��ت ال��دعوى أم���ام محكم��ة الموض��وع ب���رد ت��دخل الم��دعي بالمخاص���مة وتثبی��ت البی���ع 

  .موضوع الدعوى األصلیة وصدق ھذا القرار من قبل الھیئة المخاصمة 

  .وحیث إن وثائق الدعوى موثقة أصوالً 

ى إال أن وحیث إن�ھ بف�رض وج�ود مت�دخل آخ�ر غی�ر الم�دعي بالمخاص�مة ف�ي ال�دعو
الم��ذكور ل��یس طرف��اً ف��ي الق��رار مح��ل المخاص��مة ل��ذا ال ج��دوى م��ن اختص��امھ ف��ي دع��وى 

  .المخاصمة ھذه 

وحی�ث إن م�ا ردت علی��ھ الھیئ�ة المخاص��مة ف�ي قرارھ�ا مح��ل المخاص�مة بالنس��بة 
لل��دفع المتعل��ق ب��التواطؤ ب��ین الم��دعى علیھم��ا میس��اء وزوجھ��ا ف��ؤاد م��ن أن الم��دعي 

ثبت ھذا الدفع مخالف لما استقر علیھ االجتھاد القضائي م�ن أن بالمخاصمة الطاعن لم ی
التواطؤ بین الزوجین مفترض ما لم یثبت بمواجھتھا بالتواطؤ أي الزوجان ع�دم ص�حة 

وحیث إن جنوح الھیئة المخاصمة عما ذكر ینحدر إلى درجة الخط�أ المھن�ي . ھذا الدفع 
تنویھ إل�ى أن ال�ذي یحك�م ال�دعوى الجسیم الموجب إلبطال القرار محل المخاصمة مع ال



 ٢٣٧بعد انتھاء محكمة الموضوع من مناقشة الدفع المتعلق ب�التواطؤ ھ�و أحك�ام الم�ادة 
  .وما یلیھا من القانون المدني 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  - 
واعتب�ار ھ�ذا اإلبط�ال  ٢٠٠٤/ ٢٦/١٠تاریخ  ٢٢٧٧أساس  ٢٠٩٣م الثانیة بمحكمة النقض رق

  .بمثابة تعویض 

♦  

٥٥  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٧٠٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٨٥:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیس��ى الزوك��اني ، مص��طفى األط��رش ، ج��رجس بش��ارة ، أنط��وان  ،نائ��ل محف��وض : الس��ادة   

  .فیلو ، خلف العزاوي، عبد الفتاح إبراھیم 

  .وقوعھ ضمن المدة القانونیة  –استئناف  –أصول : المبدأ 

  .على محكمة الموضوع أن تناقش ما إذا كان االستئناف واقعاً ضمن المدة القانونیة أم ال 

  :النظر في الدعوى 

ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٧/٣/٢٠٠٧ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في الموضوع 

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة  ...حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة عل��ي 
والمتض��من رف��ض  ٢٠٠٦/ ٢٨/٣ت��اریخ  ١٥٧٨أس��اس  ٦٩٥الجنحی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .الطعن موضوعاً 



كان ق�د اس�تأنف الق�رار الجزائ�ي ... حیث إنھ تبین من األدلة أن المدعي بالمخاصمة علي 
خ�ارج الم�دة القانونی�ة وص�دقت الغرف�ة إال أن محكمة االستئناف ردت االستئناف ش�كالً لتقدیم�ھ 

  .الجنحیة بمحكمة النقض ھذا القرار بقرارھا محل المخاصمة 

وحیث إنھ تبین من العودة إلى سند تبلیغ الحكم الصلحي أنھ قد وضع فی�ھ تاریخ�ان للتبلی�غ 
وق��د اعتم��د الق��رار مح��ل  ٢٠٠٣آذار  ١والث��اني كتاب��ة وھ��و  ١/٤/٢٠٠٣أح��دھما رقم��اً بت��اریخ 

  . ٢٠٠٣آذار  ١صمة وقبلھ القرار االستئنافي التاریخي الثاني أي المخا

وحیث إنھ تبین مما ھو مدون على ظھر سند التبلیغ المشار إلیھ أنھ محال م�ن المحكم�ة إل�ى 
حی�ث ق�ام رج�ال الش�رطة ب�التبلیغ مم�ا یعن�ي أن�ھ ال یمك�ن أن  ١٩/٣/٢٠٠٣مدیر المنطق�ة بت�اریخ 

واألص��ح ھ��و حص��ول التبلی��غ  ١/٣/٢٠٠٣أي بت��اریخ  ١٩/٣/٢٠٠٣یحص��ل التبلی��غ قب��ل ت��اریخ 
لذلك كان على محكمة الموضوع أن تناقش ماذا كان االس�تئناف واقع�اً ض�من  ١/٤/٢٠٠٣بتاریخ 

المدة القانونیة على ضوء التاریخ المذكور وأن م�ا ذك�ر ق�د یغی�ر نتیج�ة ال�دعوى مم�ا یجع�ل الھیئ�ة 
 یوجب قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة واقعة في الخطأ المھني الجسیم مما

  .المخاصمة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة والصادر ع�ن الغرف�ة الجنحی�ة  - 
واعتب��ار ھ��ذا اإلبط��ال بمثاب��ة  ٢٠٠٦/ ٢٨/٣ت��اریخ  ١٥٧٨أس��اس  ٦٩٥بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .تعویض 

♦  

٥٦  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١١٢٢:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٨٧:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

مص�طفى األط�رش ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، طال�ب دنیف�ات ،  ،نائل محف�وض : السادة   

  .خلف العزاوي ، عبد الفتاح إبراھیم 

  .یم خطأ مھني جس –عدم اتباعھ  –قرار ناقض  –أصول : المبدأ 



عدم اتباع الھیئة المخاصمة ما وّجھ إلیھ قرار الھیئة العامة الذي ھو بمنزل�ة الق�انون ، وقی�ام الھیئ�ة بأخ�ذ ال�دعوى 

  .باتجاه آخر لیس لھ أصل في أوراق الدعوى ینحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المھني الجسیم 

  :في القضاء

 ١١٩٩دع��واه إل��ى إبط��ال الق��رار رق��م یھ��دف م��ن ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة ش��وقي 

الصادر عن الغرفة الثانیة لدى محكمة النقض والقاضي ب�نقض  ٢٧/٧/٢٠٠٨تاریخ  ١٣٢أساس 

القاض�ي بفس�خ الق�رار المس��تأنف  ٢/٥/٢٠٠٧ت�اریخ  ٢٣٧٩أس�اس  ٢٨٧الق�رار االس�تئنافي رق�م 

م�ا ج�اء ب�القرار ... القاضي برد دعوى المدعي شوقي وفسخ قید العق�ارات موض�وع ال�دعوى إل�خ

ومن ثم تصدیق القرار البدائي القاض�ي ب�رد دع�وى الم�دعي ش�وقي ب�داعي ارتك�اب ق�رار الغرف�ة 

  .  الثانیة لمحكمة النقض المشار إلیھ للخطأ المھني الجسیم

ومن حی�ث إن ال�دعوى األص�لیة الت�ي تفرع�ت عنھ�ا دع�وى المخاص�مة والمقام�ة م�ن 
عى علیھ�ا رح��اب الت��ي كان�ت زوجت��ھ س��ابقاً الم�دعي ش��وقي الم��دعي بالمخاص�مة عل��ى الم��د

من منطقة طرطوس العقاری�ة  ٦٤و ٦٣تھدف إلى فسخ قید بعض األسھم من العقارات رقم 
س�ھم م�ن العق�ار  ١٢٠٠وفس�خ قی�د  ٦٤م�ن العق�ار  ٢٢٠و ٦٣س�ھم م�ن العق�ار  ٨٠٠بواقع 

م�ن  ٣٦١١/٥سھم م�ن العق�ار رق�م  ١٢٠٠من منطقة بملكة العقاري وفسخ قید  ١٠٠٢رقم 
وتس�جیل ھ�ذه األس�ھم عل�ى اس�م الم�دعي ... منطقة الالذقی�ة م�ن اس�م الم�دعى علیھ�ا رح�اب 

تاریخ  ١٠٠٢أساس  ٣١٠في السجل العقاري وقد صدر قرار محكمة البدایة رقم ... شوقي 
لعدم قناعة المدعي شوقي ب�القرار الم�ذكور فق�د تق�دم  –القاضي برد الدعوى  ١٩/٦/٢٠٠٢

 ٧٤ئناف وقض�ت محكم�ة االس�تئناف ف�ي طرط�وس بقرارھ�ا رق�م بالطعن ب�ھ بطری�ق االس�ت
باألكثری��ة بتص��دیق الق��رار المس��تأنف وبمخالف��ة رئ��یس  ١٥/٢/٢٠٠٤ت��اریخ  ٥٦٢أس��اس 

  .المحكمة 

ولعدم قناعة المدعي شوقي بالقرار المذكور فقد طعن بھ أمام محكم�ة ال�نقض وص�در 
ض�ي ب�رفض الطع�ن وتق�دم القا ٦/٦/٢٠٠٤ت�اریخ  ١٢٩٨أس�اس  ٨٣٩القرار الناقض رقم 

المدعي شوقي بدعوى المخاصمة أمام الھیئة لمحكم�ة ال�نقض والت�ي أص�درت قرارھ�ا رق�م 
القاضي بإبط�ال الق�رار المخاص�م رق�م  ١٢/١٢/٢٠٠٥ھیئة عامة تاریخ  ٦٥٠أساس  ٣٣٥
القاض��ي ب��رفض الطع��ن المق��دم م��ن الم��دعي ش��وقي وذل��ك تأسیس��اً عل��ى أن الق��رار  ٨٣٩

قضاتھ برفض الطعن على أن األدلة وشھود المدعي شوقي لیس لھا م�ا المخاصم اعتمد في 
رغ�م أن وث�ائق  –یؤید صحة ادعائ�ھ أو دح�ض ش�ھادة ش�ھود الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا رح�اب 

الدعوى تنفي أن یكون ھناك شھوداً أحضرتھم المدعى علیھا رحاب وتم االستماع إلیھم مما 
ن الھیئ�ة المخاص�مة ل�م ت�درس ال�دعوى بانتب�اه یدل برأي الھیئة العامة وبداللة قاطعة على أ

كاٍف ولم تلتفت إلى العرض الوارد في الئحة الطع�ن وإل�ى الوث�ائق المب�رزة والحاس�مة مم�ا 
أوقع الھیئة المخاصمة في دائرة الخطأ المھني الجس�یم وف�ق اجتھ�اد الھیئ�ة ال�ذي قض�ى ب�أن 

العرض الوارد في لوائح الخصوم القاضي الذي ال یدرس الملف بانتباه كاٍف وال یلتفت إلى 
وال إلى الوثائق المبرزة والحاسمة یرتكب الخطأ المھني الجسیم سیما أن طال�ب المخاص�مة 
شوقي أشار إل�ى الوكال�ة العدلی�ة الت�ي نظمتھ�ا الم�دعى علیھ�ا رح�اب للم�دعي ش�وقي والت�ي 

ھ��ذه تعط��ي الوكی��ل ش��وقي ح��ق البی��ع والتص��رف المطل��ق وأن الق��رار المخاص��م ل��م یجع��ل 



الوكالة محل المناقشة وكذلك من الھیئة االس�تئنافیة وأن ھ�ذه الق�رارات ل�م تن�اقش الش�ھادات 
والذي ھو عدیل للمدعي قبل طالقھ من زوجتھ وش�ھادة ... الصادرة عن كل من عبد الكریم 

ع��دیل الم��دعي أیض��اً والت��ي تحم��ل التوقی��ع ورق��م الھوی��ة وألن الھیئ��ة المخاص��مة ... محم��د
ة أقوال الشھود ولم تورد خالصة عنھا والتفت عن ال�دفوع المث�ارة ف�ي أس�باب أھملت مناقش

الطعن ولم تتعرض إلیھا رغم تأثیرھا على النتیجة الت�ي انتھ�ت إلیھ�ا ك�ل ذل�ك ی�دخل ض�من 
دائرة الخطأ المھني الجسیم سیما وأن الھیئة المخاصمة اكتفت بالرد على الطع�ن بالعب�ارات 

ع المثارة في الئحة الطعن ولم تبذل الجھد الكافي للوق�وف عل�ى المرسلة ولم ترد على الدفو
واقع الدعوى والوثائق المبرزة فیھا وأق�وال الش�ھود ومناقش�ة م�ا اتج�ھ إلی�ھ رئ�یس المحكم�ة 
االستئنافیة في المخالفة التي سجلھا على قرار األكثریة وأن تعمل على تطبیق حك�م الق�انون 

  . ن الزوجین بالبینة الشخصیة بجواز إثبات االتفاقات والعقود بی

وبعد تجدید الدعوى أمام محكمة النقض صدر قرار الغرفة المدنیة الثانیة ف�ي محكم�ة 
القاضي بنقض الق�رار المطع�ون فی�ھ اتباع�اً لق�رار الھیئ�ة  ١٨٤٦أساس  ٢٠٢٨النقض رقم 
 ٨٣٩الذي س�بق وقض�ى بإبط�ال ق�رار محكم�ة ال�نقض الغرف�ة الثانی�ة رق�م  ٣٣٥العامة رقم 

 ٢٨٧ولدى تجدید الدعوى أمام محكمة االستئناف ف�ي طرط�وس ص�در الق�رار االس�تئنافي رق�م 
القاضي بفسخ القرار المس�تأنف والحك�م للم�دعي ش�وقي وف�ق  ٢/٥/٢٠٠٧تاریخ  ٢٣٧٩أساس 

دعواه وذل�ك اتباع�اً للق�رار الن�اقض ال�ذي اتب�ع ب�دوره ق�رار الھیئ�ة العام�ة ولع�دم قناع�ة الم�دعى 
لقرار االس�تئنافي الم�ذكور فق�د تق�دمت وطعن�ت ب�ھ أم�ام محكم�ة ال�نقض وص�در علیھا رحاب ب�ا

القاض��ي ب��نقض الق��رار  ٢٧/٧/٢٠٠٨ت��اریخ  ١٣٢أس��اس  ١١٩٩الق��رار الن��اقض المخاص��م 
  .المطعون فیھ والحكم في موضوع الدعوى وتصدیق القرار البدائي القاضي برد الدعوى 

منح��ى ل��یس ل��ھ أص��لھ ف��ي أوراق وم��ن حی��ث إن الھیئ��ة المخاص��مة ق��د نح��ت بال��دعوى 
الدعوى وقامت بتكیی�ف ال�دعوى بش�كل جدی�د واعتب�رت ال�دعوى تق�وم عل�ى مب�دأ التس�خیر ب�ین 
المدعي والمدعى علیھا وأن شراء المدعي المسخر معلق على ش�رط فاس�خ ھ�و الحص�ول عل�ى 

یر وإن التس�خ. الترخیص وفق التسخیر ب�ین الم�دعي ال�زوج وزوجت�ھ المس�خرة الم�دعى علیھ�ا 
یأخذ مأخذ الوكالة وإن اإلثب�ات ال�ذي تمخ�ض ع�ن س�ماع بین�ة الم�دعي ل�م یقت�رب بنظ�ر الق�رار 
المخاص��م م��ن إثب��ات عق��د التس��خیر رغ��م أن الوكال��ة الت��ي نظمتھ��ا الم��دعى علیھ��ا لزوجھ��ا بقی��ة 
استعادة ھذه العقارات التي تم تسجیلھا باسم المدعى علیھا الزوج�ة كونھ�ا س�وریة وك�ون ال�زوج 

الجنسیة لحین تس�مح الظ�روف ب�ذلك ورغ�م وج�ود ص�ور لش�یكات بمب�الغ ب�المالیین ك�ان  لبناني
یرسلھا الزوج إلى زوجتھ من دولة الكوی�ت الت�ي ك�ان یعم�ل بھ�ا م�ن أج�ل ش�راء ھ�ذه العق�ارات 
ورغم أن أحداً وخاصة المدعى علیھ�ا ل�م ت�دفع ال�دعوى بع�دم حص�ول الم�دعي عل�ى الت�رخیص 

وكان��ت الم��ذكرات المب��رزة بال��دعوى م��ن الم��دعى علیھ��ا وم��ن المس��بق طیل��ة مراح��ل ال��دعوى 
غیرھ��ا ل��م تش��ر م��ن قری��ب أو بعی��د لموض��وع حص��ول الم��دعي عل��ى الت��رخیص المس��بق إال أن 
الھیئ��ة المخاص��مة قحم��ت موض��وع الت��رخیص ف��ي قرارھ��ا رغ��م أن ھ��ذا الموض��وع غی��ر مث��ار 

  .القاضي بإبطال القرار السابق  ٣٣٥بالقرارات الصادرة بالدعوى وال بقرار الھیئة العامة رقم 

ال�ذي  ٣٣٥ومن حیث عدم اتباع الھیئة المخاص�مة م�ا وج�ھ إلی�ھ ق�رار الھیئ�ة العام�ة رق�م 
ھو ینزل بمنزلة القانون وقیام الھیئة بأخذ الدعوى باتجاه آخر لیس لھ أص�ل ف�ي أوراق ال�دعوى 
لعدم إثارتھ من أي طرف وخاصة ال یجوز األخذ بموض�وع الت�رخیص أم�ام الھیئ�ة المخاص�مة 



أن یك��ون ل��ذلك أص��ل ف��ي كاف��ة أوراق ومراح��ل ال��دعوى إنم��ا ینح��در ب��القرار وألول م��رة دون 
المخاص��م إل��ى درج��ة الخط��أ المھن��ي الجس��یم ألن ال��دعوى تق��وم عل��ى أحقی��ة الم��دعي بالعق��ارات 
المدعى بھا ألنھ ھو الذي قام بدفع ثمنھا وسجلھا على اسم زوجت�ھ كأمان�ة لح�ین تمكن�ھ م�ن نقلھ�ا 

ال ش�ھود االدع�اء وبالوكال�ة المنظم�ة م�ن الزوج�ة الم�دعى علیھ�ا السمھ وفق م�ا ھ�و ثاب�ت ب�أقو
لزوجھ��ا ش��وقي ووف��ق ص��ور الش��یكات المب��رزة والت��ي تش��یر إل��ى قی��ام الم��دعي بإرس��ال مب��الغ 
ب��المالیین لزوجت��ھ لش��راء ھ��ذه العق��ارات س��یما وأن الم��دعى علیھ��ا ل��م تطل��ب إثب��ات العك��س ول��م 

أم�ام ھ�ذه الھیئ�ة ت�دور ح�ول الت�رخیص وع�دم إمكانی�ة تطلب البینة المعاكسة وإنما بقیت أقوالھ�ا 
تملك المدعي للعقارات ألنھ لبناني الجنس�یة ألن ال�دعوى ال تق�وم عل�ى ح�ق التس�جیل فق�ط وإنم�ا 
تق��وم عل��ى أحقی��ة الم��دعي بعائدی��ة ھ��ذه العق��ارات إلی��ھ ألن��ھ ھ��و ال��ذي دف��ع ثمنھ��ا وكان��ت زوجت��ھ 

تھ��ا إل��ى زوجھ��ا والم��دعي ھ��و ال��ذي یتحم��ل الم��دعى علیھ��ا مؤتمن��ة عل��ى ھ��ذه العق��ارات إلعاد
موضوع التسجیل من عدمھ أو عودة العقارات وعدم إعادتھا إلى زوجھا رغم ع�دم قیامھ�ا ب�دفع 
ثمنھ�ا ورغ��م إقرارھ��ا بإع��ادة ھ��ذه العق��ارات للم�دعي وف��ق الوكال��ة العام��ة الت��ي نظمتھ��ا لزوجھ��ا 

تمع�ة ینح�در إل�ى دائ�رة الخط�أ المدعي بھذا الخصوص یجعل القرار المخاصم لھذه األسباب مج
  .المھني الجسیم مما یستدعي إبطالھ 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

ت��اریخ  ١٣٢أس��اس  ١١٩٩رق��م    قب��ول ال��دعوى موض��وعاً وإبط��ال الق��رار المخاص��م - 
الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة الثانی��ة ف��ي محكم��ة ال��نقض واعتب��ار ھ��ذا اإلبط��ال  ٢٠٠٨/ ٢٧/٧

  .بمثابة التعویض 

♦  

٥٧  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١١٢٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٢٨٨:        قـرار

  ١٩/٧/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

سمیر طباخ ، أحمد صافي ، طال�ب دنیف�ات ،    عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ،: السادة   

  .عبد الفتاح إبراھیم ، خلف العزاوي 

  .عدم نفي وتسجیل  –نسب : المبدأ 

أو تس�جیل ف�ي س�جالت األح�وال . استقر االجتھاد على أنھ ال یجوز نفي النسب وترك م�ن نف�ي نس�بھ دون نس�ب 

  . المدنیة 



  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
دعوى ش�كالً بت�اریخ المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�

٢١/١٠/٢٠٠٨ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في القضاء 

تھ�دف م�ن دعواھ�ا ... حیث إن الجھة المدعیة بالمخاصمة حیاة ولطیفة وآمنة بنات عبدو 
الص�ادر ع�ن الغرف�ة الش�رعیة ف�ي  ٤/٣/٢٠٠٨ت�اریخ  ٦٩٧أساس  ٣٦٥إلى إبطال القرار رقم 

 ١٢١حكمة النقض القاضي برفض الطعن الواقع عل�ى ق�رار المحكم�ة الش�رعیة ف�ي الت�ل رق�م م
القاضي برد دعوى نفي النسب المقامة م�ن أف�راد الجھ�ة المدعی�ة  ١٠/٤/٢٠٠٧تاریخ  ٧أساس 

  .بالمخاصمة بداعي ارتكاب القرار المخاصم للخطأ المھني الجسیم 

ق�د أقام�ت ال�دعوى الش�رعیة بطل�ب نف�ي  ومن حیث إن الجھة المدعی�ة بالمخاص�مة كان�ت
م�ن ش�قیقھم عب�د الحمی�د عل�ى أس�اس أن خل�ود ومحم�د لقط�اء جل�بھم عب�د .. نسب خل�ود ومحم�د 

الحمید من المیتم وسجلھما على اسمھ وخانتھ بالتبني الممنوع بالشریعة اإلسالمیة وطلب إبط�ال 
ب�د الحمی�د ب�داعي أن�ھ ل�م شھادات المیالد بھذا الخصوص وتعدیل وثیقة حص�ر إرث المرح�وم ع

  .  ومریم.. ینجب أطفاالً خالل حیاتھ من زوجتھ خیریة 

ومن حیث إن طل�ب الجھ�ة المدعی�ة بنف�ي النس�ب یتطل�ب معرف�ة النس�ب الحقیق�ي إللح�اق 
النسب بھ وإنھ ال یجوز نفي النسب وترك من ج�رى نف�ي نس�بھ ب�دون نس�ب وب�دون تس�جیل ف�ي 

  .استقّر االجتھاد القضائي سجالت األحوال المدنیة وعلى ذلك 

وم��ن حی��ث إن المطل��وب نف��ي نس��بھما ق��د ج��رى تس��جیلھما ف��ي س��جالت األح��وال المدنی��ة 
  .أصوالً 

ومن حیث إن الجھة المدعیة تطلب في دعواھ�ا بط�الن الحك�م المش�كو من�ھ وإلغ�اء القی�ود 
  .المزورة والباطلة في سجالت األحوال المدنیة 

ریق خاص بدعوى مس�تقلة ف�ي ح�ال ت�وافر ش�روطھا ومن حیث إن دعوى التزویر لھا ط
  .ولیس مجالھا ھذه الدعوى 

ومن حیث إن الجھة المدعیة لم تقم دعواھا األص�لیة بمواجھ�ة أم�ین الس�جل الم�دني بالت�ل 
وكانت دعواھا خالیة من طلب تحلیل الدم أمام محكمة الموضوع مم�ا ال یج�وز إث�ارة ذل�ك ألول 

  .العامة مرة أمام النقض وأمام الھیئة 

وم��ن حی��ث إن األس��باب المث��ارة ال تن��ال م��ن الق��رار المخاص��م وال تنح��در ب��ھ إل��ى درج��ة 
  .الخطأ المھني الجسیم األمر الذي یجعل الدعوى مردودة موضوعاً 



  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى موضوعاً ومصادرة التأمین  - 

 ♦  

٥٨  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٩١٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣١٣:        قـرار

  ١٦/٨/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

س�میر طب�اخ ، محم�د رقی�ة ،    نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ،: السادة   

  .جر جس بشارة ، أنطوان فیلو 

  .نزول صاحبھ عنھ  –تعویض : المبدأ 

  .التعویض حق شخصي وال شيء یمنع صاحبھ من النزول عنھ 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

١٠/٢/٢٠٠٨ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

إن الم��دعي بالمخاص��مة الم��دیر الع��ام للمؤسس��ة العام��ة للخ��زن وتس��ویق المنتج��ات حی��ث 
الزراعیة إضافة لوظیفتھ یھدف إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة الثالث�ة بمحكم�ة 

والمتض�من رف��ض طعن�ھ موض��وعاً  ١٧/١٢/٢٠٠٧ت��اریخ  ٦٦٦٥أس�اس  ٦٢٤٦ال�نقض رق��م 
والقاض��ي بفس��خ الق��رار  ٤/١١/٢٠٠٧ت��اریخ  ٢٨٤م والمتعل��ق بق��رار محكم��ة االس��تئناف رق��

بص�فتھ ... المستأنف والحكم للجھة المدعیة بالدعوى األصلیة الم�دعى علیھ�ا بالمخاص�مة أحم�د 
رئیس جمعیة الزقاریط لتربیة األغنام وتحس�ین المراع�ي ف�ي حم�ص وف�ق دعواھ�ا الت�ي ھ�دفت 

ویض عن نفوق ألف ومئت�ي رأس غ�نم إلى الحكم باإلفراج عن رصید العقد الذي اقتطعتھ وبالتع



م���ن المرس���وم  ٥١وبع���دم أحقی���ة الم���دعى علیھ���ا المدعی���ة بالمخاص���مة بتطبی���ق أحك���ام الم���ادة 
وإلزام بدفع م�ا اقتطعت�ھ م�ن رص�ید العق�د بحج�ة تطبی�ق الم�ادة  ١٩٧٤لعام  ١٩٥التشریعي رقم 

  .المشار إلیھا  ٥١

ت�اریخ  ١٩د وقع�ت عق�داً رق�م وحیث إنھ تب�ین م�ن وث�ائق ال�دعوى أن جمعی�ة الزق�اریط ق�
بتزوید خمسمائة ط�ن م�ن لح�م الغ�نم إل�ى الجھ�ة المدعی�ة بالمخاص�مة وذل�ك خ�الل  ٢/٦/١٩٩٢

مدة ثالثین یوماً وحسب حاجة ف�رع لح�وم دمش�ق الیومی�ة واألس�بوعیة وض�من برن�امج التوری�د 
 ٣/٦/١٩٩٢ س للكیلو غرام الواحد إلى آخر ما جاء في العقد من بنود وبت�اریخ.ل ١٦٧وبسعر 

م�ن العق�د األساس�ي واتف�اق  ٤/١و ٧ع�ّدال فی�ھ الم�ادتین  ٢/١٩وضع الطرف�ان ملح�ق عق�د رق�م 
على حسم خمس لیرات سوریة عن كل كیلوغرام ولكامل وزن النتیج�ة المخالف�ة كم�ا اتفق�ا عل�ى 
أنھ ال یحق للجمعیة المطالبة ب�أي ض�رر نج�م ع�ن ع�دم اس�تجرار الش�ركة عل�ى الكمی�ة المتعاق�د 

  .ھا ضمن المدة األصلیة للعقد األساسي علی

وحیث إن محكمة الموضوع لم تأخذ بملحق العقد المشار إلیھ ب�داعي المؤسس�ة ق�د أخ�رت 
إصدار العقد موضوع الدعوى حت�ى انتھ�اء مدت�ھ األص�لیة وألزم�ت رئ�یس الجمعی�ة عل�ى قب�ول 

مس��تأنف علیھ��ا التحدی��د وإص��دار ملح��ق ل��ھ مس��تنداً إل��ى مس��ودة محض��ر مجل��س إدارة الجھ��ة ال
وجاء الملحق مخالفاً لخلوه من م�دة زمنی�ة مح�ددة للتنفی�ذ  ٢/٦/١٩٩٢تاریخ  ٢٦باجتماعھا رقم 

ت�اریخ  ٢٦واعتراض رئیس الجمعیة عل�ى م�ا ج�رى عل�ى مس�ودة محض�ر مجل�س اإلدارة رق�م 
من إضافات وحك وشطب وتحریف بعد االجتماع كم�ا ن�وه الق�رار إل�ى اإلن�ذارات  ٢/٦/١٩٩٢

  .للمؤسسة إلى آخر ما جاء بالقرار الموجھة 

 ٦٢وحیث إن المحكمة لم تب�ین م�ا ھ�و ت�أثیر الح�ك والش�طب ف�ي محض�ر االجتم�اع رق�م 
عل��ى بن��ود ملح��ق العق��د الموق��ع م��ن الط��رفین وال عل��ى المحض��ر ذات��ھ وم��ا إذا كان��ت العب��ارات 

ف�ي نتیج�ة  المشطوبة أو المضافة ھي تزوی�ر أو أنھ�ا حص�لت باتف�اق الط�رفین وم�ا ھ�ي أھمیتھ�ا
المحضر ذاتھ وعلى ملح�ق العق�د كم�ا ل�م تب�ین كی�ف ألزم�ت الجھ�ة المدعی�ة بالمخاص�مة رئ�یس 
الجمعیة بتوقیع ملح�ق العق�د وم�ا إذا ك�ان ھ�ذا األم�ر یص�ل إل�ى اإلك�راه وھ�ل ك�ان بإمكان�ھ ع�دم 

  .توقیع ملحق العقد أم ال 

د العقد ف�ي ح�ال الق�وة قد أعطى الحق بتمدی ١٩من العقد األصلي رقم  ١٢وحیث إن البند 
القاھرة أو الحوادث المفاجئة أو یطلب البائع خالل فترة التنفیذ تحدید تلك المواعی�د اس�تناداً ل�ذلك 

  .إلى آخر ما جاء في البند المذكور 

وحیث إن ملحق العقد قد نص على سریان باقي بنود العقد األصلي غی�ر المعدل�ة مم�ا یعن�ي 
في العقد األصلي تسري من جدید ویمكن استنتاج ذل�ك وبالت�الي ال أن مدة التنفیذ المنصوص عنھا 

  .  یجوز القول كما جاء في القول أنھ غیر محدد المدة وأنھ باطل لھذا السبب

وحی��ث إن التع��ویض ھ��و ح��ق شخص��ي وال ش��يء یمن��ع م��ن أن یتن��ازل ص��احبھ عن��ھ ف��ي 
  .ملحق العقد 



مب�ادئ المش�ار إلیھ�ا وكان�ت وحیث إن م�ا ج�رى علی�ھ الق�رار مح�ل المخاص�مة مخ�الف لل
ھ��ذه المب��ادئ مس��تمدة م��ن العق��د األص��لي وملحق��ھ وبالتالی��ة ف��إن الق��رار مح��ل المخاص��مة یعتب��ر 
خارجاً عما اتفق علیھ الطرفان بحیث كان یجب على الھیئة المخاصمة أن تن�اقش ال�دعوى وف�ق 

وینح�در إل�ى درج�ة  ما ذكر والخروج من ذلك یعتبر خروجاً عن الح�د األدن�ى للمب�ادئ القانونی�ة
الخطأ المھني الجسیم الموجب لقبول ال�دعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة وھ�ذا 

  .یتیح للطرفین إبداء دفوعھما مجدداً أمام محكمة الموضوع 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار مح�ل المخاص�مة والص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  - 
واعتب�ار ھ�ذا اإلبط�ال  ١٧/١٢/٢٠٠٧ت�اریخ  ٦٦٦٥أس�اس  ٦٢٤٦بمحكمة النقض رقم الثالثة 
  .  تعویض   بمثابة

♦  

٥٩  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٢٠٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٣٤:        قـرار

  ٢٣/٨/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

ص�افي ، أنط�وان فیل�و أحم�د    نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ،: السادة   

  .، جرجس بشارة ، خلف العزاوي 

  .احتمال وقوع الجرم  –اتھام  –عقوبات : المبدأ 

  .احتمال وقوع الجرم تقدیر االتھام یعود لقاضي اإلحالة الذي یكفي بالنسبة إلیھ أن یتحقق من 

  :النظر في الدعوى 

الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

١٥/٧/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 



یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن غرف��ة ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة عیس��ى 
والمتض�من رف�ض طعن�ھ  ١/١١/٢٠٠٩ت�اریخ  ٢٧٣٥/٢٦١٢لدى محكمة النقض رق�م اإلحالة 

موضوعاً والتعلق بقرار قاضي اإلحالة المتضمن قبول استئناف النیابة العامة شكالً وموض�وعاً 
بجنایتي التزویر واس�تعمال الم�زور وف�ق ... وفسخ القرار المستأنف واتھام المدعى علیھ عیسى 

ات وبذلك بداعي أنھ نقل ملكیة جرار زراعي م�ن اس�م أخی�ھ المت�وفى عقوب ٤٤٦/٤٤٤المادتین 
  .إلى اسمھ بموجب وكالة عدلیة مزورة 

وحی��ث إن تق��دیر االتھ��ام یع��ود لقاض��ي اإلحال��ة ال��ذي یكف��ي بالنس��بة إلی��ھ أن یتحق��ق م��ن 
احتم��ال وق��وع الج��رم ول��یس علی��ھ التأك��د م��ن وج��ود أدل��ة كافی��ة للحك��م واإلدان��ة والت��ي یع��ود 

  .ھا وتقدیرھا لمحكمة الموضوع تمحیص

وحیث إن المدعي بالمخاص�مة ق�د نق�ل ملكی�ة الج�رار عل�ى اس�مھ بموج�ب وكال�ة م�زورة 
فإن الرجوع عن ذلك من قبلھ وإعادة ملكیة الجرار إل�ى ورث�ة ش�قیقھ المت�وفى وم�دى ت�أثیر ذل�ك 

ق�رار بھ�ذا الش�أن على النتیجة الجرمیة یمكن أن یثار أمام محكمة الموضوع التي لھ�ا أن تتخ�ذ ال
  .٣٩١و ٣٩٠وذلك عمالً بأحكام المادتین 

  .وحیث إن ما ذكر یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٠  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٩٧:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٣٨:        قـرار

  ٣٠/٨/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

سمیر طباخ ، أنطوان فیل�و ،    نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ،: السادة   

  .جرجس بشارة ، محمد رقیة 

  .عدم االستجابة للطلب  –استجواب  –بینات : المبدأ 

  .عدم استجابة المحكمة لطلب االستجواب ال ینحدر إلى درجة الخطأ المھني الجسیم 



  :النظر في الدعوى 

بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢٥/٧/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في القضاء 

دع�واه إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن  یھ�دف م�ن... حیث إن المدعي بالمخاصمة خلیل 
القاضي ب�رفض  ١٥/٢/٢٠١٠تاریخ  ٩٤٧أساس  ٢٢٨الغرفة الجنحیة في محكمة النقض رقم 

الطعن المقدم م�ن الط�اعن خلی�ل م�دعي المخاص�مة ب�الطعن بق�رار محكم�ة اس�تئناف الج�نح ف�ي 
م�دعي القاضي برد االستئناف المقدم م�ن  ١١/٣/٢٠٠٩تاریخ  ٢٢٦٧أساس  ٣٩٩حمص رقم 

المخاصمة خلیل وتصدیق القرار المس�تأنف ب�داعي ارتك�اب الق�رار المش�كو من�ھ للخط�أ المھن�ي 
  .  الجسیم

ومن حیث إن الدعوى األصلیة التي تفرعت منھا دعوى المخاصمة والت�ي أقامتھ�ا النیاب�ة 
الم��دعى علیھ��ا بالمخاص��مة بطل��ب ... العام��ة بن��اء عل��ى االدع��اء الشخص��ي م��ن المدعی��ة وداد 

بة المدعى علیھ خلیل لجرم إساءة األمانة وإلزامھ بإع�ادة المبل�غ الم�ؤتمن علی�ھ للمدعی�ة م�ع معاق
العط��ل والض��رر اس��تناداً إل��ى س��ند األمان��ة الموق��ع علی��ھ م��ن الم��دعى علی��ھ خلی��ل والم��ؤرخ ف��ي 

وق��د ص��در ق��رار محكم��ة البدای��ة بح��بس الم��دعى علی��ھ م��دة ش��ھرین وإلزام��ھ ب��دفع  ٣/٨/٢٠٠٧
  . المبلغ للمدعیة

ومن حیث إن المدعي بالمخاصمة قد اعترف بتوقیعھ على س�ند األمان�ة وإن االدع�اء ب�أن 
  .المبلغ موضوع عالقة تجاریة بقي قوالً مجرداً من الدلیل 

وحیث إن عدم االستجابة لطلب الم�دعي بالمخاص�مة الس�تجواب الم�دعى علیھ�ا م�ن قب�ل 
جس�یم عل�ى اعتب�ار أن االس�تجواب أم�ر محكمة الموضوع وال ینحدر إلى درجة الخطأ المھني ال

  .للمحكمة فلھا عدم االستجابة لالستجواب إذا رأت أن األدلة كافیة للحكم ... 

وم��ن حی��ث إن تق��دیر األدل��ة م��ن األم��ور المتروك��ة لقناع��ة محكم��ة الموض��وع وال معق��ب 
  .دام ھذا التقدیر لھ أصلھ في أوراق الدعوى   علیھا في ذلك ما

لمشكو منھا عللت ألسباب ما قضت بھ التعلیل السائغ الس�لیم بع�د أن ومن حیث إن الھیئة ا
بھ واقعة األمانة لذلك ال جناح علیھا فیما قضت بھ وك�ان قرارھ�ا س�لیماً وبمن�أى ع�ن الخط�أ   ... 

  .المھني الجسیم مما یستدعي رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 



♦  

٦١  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٩١:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٤٤:      قـرار 

  ٣٠/٨/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

ج��رجس بش��ارة ، أحم��د    نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، مص��طفى األط��رش ،: الس��ادة   

  .صافي ، أنطوان فیلو ، طالب دنیفات 

  . خطأ مھني جسیم - خروج عن مضمونھا –تفسیرھا  –وكالة : المبدأ 

تفس��یر الوكال��ة خالف��اً لم��ا نص��ت علی��ھ یعتب��ر خروج��اً واض��حاً عنھ��ا ك��دلیل ، وینح��در ب��القرار إل��ى درج��ة الخط��أ 

  .المھني الجسیم 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
  .النتیجة رد الدعوى شكالً بتاریخ المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتضمن من حیث 

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في الموضوع 

یھدف إلى إبط�ال الق�رارین الص�ادرین ع�ن الغرف�ة ... حیث إن المدعي بالمخاصمة كنان 
والمتض���من نق���ض  ١٤/٥/٢٠٠٧ت���اریخ  ٩١٦أس���اس  ١١١٤العقاری��ة بمحكم���ة ال���نقض رق���م 

الستئنافي المطعون فھ والقاضي بتص�دیق الق�رار الب�دائي القاض�ي ب�دوره بتثبی�ت ش�راء القرار ا
المدعي بالمخاص�مة للحص�ص اإلرثی�ة للم�دعى علیھ�ا نوری�ة م�ن العق�ارات موض�وع ال�دعوى 

والمتض���من رف���ض طع���ن الم���دعي بالمخاص���مة  ٣١/١/٢٠١٠ت���اریخ  ٣٥أس���اس  ٧١ورق���م 
  .اه وتصدیق القرار االستئنافي القاضي برد دعو

وحی��ث إن الق��رار الن��اقض األول ق��د انتھ��ى إل��ى نق��ض الق��رار المطع��ون فی��ھ ب��داعي أن 
ھ��ي وكال��ة عام��ة ... الوكال��ة العدلی��ة الت��ي اس��تند إلیھ��ا وكی��ل الم��دعى علیھ��ا نوری��ة الم��دعو حن��ا 

وتتضمن حق اإلدارة وقد اتبعت محكمة االستئناف ومن بع�دھا الغرف�ة العقاری�ة الق�رار الن�اقض 
  .للدعوى في ردھا 



وحیث إنھ تبین من العودة إلى الوكالة العدلیة أنھا وكالة عام�ة إال أنھ�ا تض�منت ف�ي متنھ�ا 
  .توكیل الوكیل حنا بإبرام وفسخ جمیع العقود 

وحی�ث إن عق�د البی�ع ھ�و م�ن العق�ود المنص�وص عنھ�ا ف�ي الق�انون الم�دني مم�ا یجعل�ھ مش�موالً 
  .نما ما نصت علیھ وما تضمنتھ بالوكالة ألنھ لیس المھم عنوان الوكالة وإ

وحیث إن تفسیر الوكالة خالفاً لما نصت علیھ یعتبر خروجاً واضحاً عن ال�دلیل الم�ذكور 
مما یجعل القرار منحدراً إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم الموج�ب لقب�ول ال�دعوى موض�وعاً 

  .كمة الموضوع وإبطال القرارین محل المخاصمة وللطرفین إبداء دفوعھما مجدداً أمام مح

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قب��ول ال��دعوى موض��وعاً وإبط��ال الق��رارین مح��ل المخاص��مة والص��ادرین ع��ن الغرف��ة  - 
 ٧١ورق��م  ١٤/٥/٢٠٠٧ت��اریخ  ٩٤٦أس��اس  ١١١٤المدنی��ة الثانی��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .  تعویض   واعتبار ھذا اإلبطال بمثابة ٢٠١٠/ ٣١/١تاریخ  ٣٥أساس 

♦  

٦٢  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٢٥٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٦٤:        قـرار

  ٢٠/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ، أحمد صافي ، أنط�وان فیل�و ، طال�ب : السادة   

  .دنیفات ، خلف العزاوي 

  .ال تقبل المخاصمة  –قرارات مؤقتة  –أصول : المبدأ 

  .القرارات المؤقتة التي ال تحسم النزاع في موضوع الدعوى ال تقبل المخاصمة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢٦/٧/٢٠١٠ .  



  :على كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي و

  :في المناقشة 

یھ��دفان إل��ى إبط��ال الق��رارین الص��ادرین ع��ن ... حی��ث إن الم��دعیین بالمخاص��مة وض��اح 
والمتض��من  ٢٠٠٩لع��ام  ٦٧٥٨أس��اس  ٦٠١٥الغرف�ة المدنی��ة الثالث��ة ل�دى محكم��ة ال��نقض رق�م 

وق��ف الخص��ومة بال��دعوى المدنی��ة لح��ین الفص��ل نق��ض الق��رار االس��تئنافي المتض��من ب��دوره 
بالدعوى الجزائیة والصادر عن الغرفة المدنیة األولى لدى محكمة النقض المدنیة لح�ین الفص�ل 

أس�اس  ٥٥٥بالدعوى الجزائیة والص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة األول�ى ل�دى محكم�ة ال�نقض رق�م 
قرار االس�تئنافي المتض�من والمتضمن رفض طعن الم�دعیین بالمخاص�مة ب�ال ٢٠١٠لعام  ٥٧٩

  .رد طلب وقف الخصومة بالدعوى المدنیة إلى آخر ما جاء بالقرار 

وحیث إن الدعوى األصلیة تعلق بطلب وقف الخصومة ف�ي ال�دعوى المدنی�ة لح�ین الب�ت 
بالدعوى الجزائیة أو وقف السیر بالدعوى المدنیة وكان ھذا الطل�ب والق�رارات الص�ادرة بش�أنھ 

  .قرارات المؤقتة التي ال تحسم النزاع في موضوع الدعوى من الطلبات وال

وحیث إن اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة النقض مس�تقر عل�ى أن الق�رارات المؤقت�ة الت�ي ال 
  .تحسم النزاع في موضوع الدعوى ال تقبل المخاصمة مما یجعل الدعوى مردودة شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٣  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٠٣٤:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٦٩:        قـرار

  ٢٧/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ،بدیع ھزاع العلي ، سعید السبعة ، محمد رقی�ة ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، طالب دنیفات 

  .الزوجین القرابة بین  –مانع أدبي  –بینات : المبدأ 

  .تعتبر القرابة بین الزوجین مانعاً أدبیاً 



  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١٦/١٠/٢٠٠٨ .  

  :یة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القض

  :في القضاء 

یھ�دف م�ن دع�واه إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ... حیث إن المدعي بالمخاصمة بدر ال�دین 
القاضي ب�رد  ١/٤/٢٠٠٨تاریخ  ٩٦٦أساس  ٥٦٣عن الغرفة الشرعیة في محكمة النقض رقم 

ار المحكم��ة الش��رعیة طع��ن الط��اعن ب��در ال��دین م��دعي المخاص��مة موض��وعاً والمتعل��ق بق��ر
القاض��ي ب��إلزام ال��زوج  ١٠/١٠/٢٠٠٧ت��اریخ  ١٤٩٩أس��اس  ١٧٥٨الخامس��ة ف��ي حل��ب رق��م 

مدعي المخاصمة بدر الدین بتسلیم المدعیة المصاغ الذھبي عیناً وعند االمتن�اع دف�ع قیمت�ھ وف�ق 
  .إضافة إلى بقیة فقرات الحكم  ٢١غرام عیار  ١٦٥سعر غرام الذھب وإن وزن المصاغ ھو 

وم��ن حی��ث إن ال��دعوى األص��لیة الت��ي تفرع��ت عنھ��ا دع��وى المخاص��مة والت��ي أقامتھ��ا 
الزوجة المدعیة أسماء المدعى علیھا بالمخاصمة بطلب معجل المھر والنفق�ة والمص�اغ ال�ذھبي 

  .وقد ادعى الزوج بالتقابل بطلب التفریق بینھ وبین زوجتھ أسماء 

عل�ى أن�ھ یعتب�ر مانع�اً أدبی�اً القراب�ة ب�ین من قانون البینات نصت  ٤٧ومن حیث إن المادة 
الزوجین مما یجیز للمحكمة س�ماع البین�ة الشخص�یة إلثب�ات وزن وعی�ار المص�اغ ال�ذھبي ض�د 
سند كتابي واحد طالما لم یثبت اعتی�اد التعام�ل بالكتاب�ة ب�ین ال�زوجین األم�ر ال�ذي یجع�ل أس�باب 

دیرھا ألق��وال الش��ھود وھ��ذا یع��ود المخاص��مة ال تع��دو س��وى مجادل��ة المحكم��ة ف��ي قناعتھ��ا وتق��
  .لمحكمة الموضوع 

ومن حیث إن االجتھاد مستقر على أن الخطأ في تق�دیر األدل�ة ف�ي ح�ال وج�وده ال ینح�در 
  .بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المھني الجسیم األمر الذي یستدعي رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٤  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٦١٢:   القضیة 



  ٢٠١٠لعام  ٣٧٢:        قـرار

  ٢٧/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ،بدیع ھزاع العلي ، سعید السبعة ، محمد رقی�ة ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، طالب دنیفات 

  .بالبینة الشخصیة  ال إثبات لعكسھ –صك زواج  –بینات : المبدأ 

  .ال یجوز إثبات عكس ما ورد في صك الزواج الرسمي بالبینة الشخصیة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٥/١١/٢٠٠٩ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في القضاء 

یھدف من دع�واه إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن ...    حیث إن المدعي بالمخاصمة جھاد
القاض��ي  ١٤/٧/٢٠٠٩ت�اریخ  ٢٩٦٧أس�اس  ٢٣٦٩الغرف�ة الش�رعیة ف��ي محكم�ة ال�نقض رق��م 

عن جھ�اد الم�دعي بالمخاص�مة وللتعل�ق ب�القرار الص�ادر برفض الطع�ن المق�دم م�ن ال�زوج الط�ا
القاض���ي  ٢٩/٣/٢٠٠٩ت���اریخ  ١٠٥أس���اس  ٤١٥ع���ن المحكم���ة الش���رعیة ف���ي الالذقی���ة ف���ي 

إل��خ م��ا ج��اء ب��القرار ب��داعي ... بتص��دیق تقری��ر الحكم��ین والتفری��ق ب��ین ال��زوجین بطلق��ة بائن��ة 
  .ارتكاب القرار المشكو منھ للخطأ المھني الجسیم 

  .إنھ ال یجوز إثبات عكس ما ورد في صك الزواج الرسمي بالبینة الشخصیة ومن حیث 

ومن حیث إنھ بت�دقیق خالص�ة الق�رار الش�رعي والمنس�وب كتابتھ�ا عل�ى مغل�ف ال�دعوى 
وفق ما جاء بأقوال المدعي ومقارنتھا مع القرار الشرعي الصادر بالقضیة یتضح أن الخالص�ة 

الص�ادر ع�ن القاض�ي الش�رعي بالالذقی�ة والمؤل�ف م�ن أرب�ع ھذه تتفق بتمام االتفاق م�ع الق�رار 
صفحات وخالیة ھذه الخالصة من أي شطب أو تحری�ف ومؤرخ�ة ب�ذات ت�اریخ ص�دور الق�رار 

  .وموقعة من القاضي  ٢٩/٣/٢٠٠٩الواقع في 

ومن حیث إن ص�دور الق�رار المش�كو من�ھ بع�د مض�ي أربع�ین یوم�اً م�ن قی�د الطع�ن ل�دى 
لق��رار مش��وباً باألخط��اء القانونی��ة وال یص��مھ بالخط��أ المھن��ي الجس��یم محكم��ة ال��نقض ال یجع��ل ا



وكذلك القصور في التعلیل ال ینحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المھني الجسیم وعل�ى ذل�ك اس�تقر 
  .االجتھاد 

ومن حیث إن أسباب دعوى المخاص�مة ال تن�ال م�ن الق�رار المخاص�م ال�ذي ص�در س�لیماً 
  .عن الخطأ المھني الجسیم مما یستدعي رد الدعوى شكالً وفق أحكام القانون وبمنأى 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٥  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٢٨٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٧٩:        قـرار

  ٢٧/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أنطوان فیلو ، س�عید الس�بعة ، محم�د رقی�ة ، طال�ب : السادة   

  .خلف العزاوي ، دنیفات 

  .تقدیر محكمة الموضوع  –توصیف  - أدلة  –بینات : المبدأ 

  .تقدیر األدلة ووزنھا وتوصیف الجرم في ضوء ذلك ھو من صالحیة محكمة الموضوع 

  :النظر في الدعوى 

الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١٨/٨/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

تھدف إلى إبطال القرارین الصادرین ع�ن الغرف�ة ...    ة أریجحیث إن المدعیة بالمخاصم
والث�اني ع�ن الغرف�ة  ٢٠٠٨لع�ام  ١٤٤٣أساس  ٢١١٧الجنائیة األولى لدى محكمة النقض رقم 



والمتض��من رف��ض طعنھ��ا موض��وعاً  ٢٠١٠لع��ام  ١٤٩٥أس��اس  ١٣٩٢الجنائی��ة الثانی��ة رق��م 
السرقة الموص�وفة والحك�م علیھ�ا بع�د  وتصدیق قرار محكمة الجنایات القاضي بتجریمھا بجنایة

  .التخفیف بالحبس مدة سنة إلى آخر ما جاء بالقرار 

وحیث إن أسباب المخاصمة ال تعدو كونھا مناقشة محكمة الموضوع ف�ي قناعتھ�ا باألدل�ة 
الت�ي خلص�ت م�ن خاللھ�ا إل�ى توص�یف الج��رم عل�ى أن�ھ س�رقة موص�وفة وذل�ك إلش�غال مفت��اح 

شقیقتھا زوجة المحكوم علی�ھ اآلخ�ر م�اھر المس�تأجر للش�قة الت�ي س�رقت الشقة الذي سلمتھ إلیھا 
األثریات من شقتھا المقفلة والتي ال تدخل في اإلیجار وذلك من أج�ل تفق�د زوجھ�ا خ�الل غیابھ�ا 
واستعمال المفتاح بدالً من ذلك في سرقة األشیاء المشار إلیھا العائدة للم�ؤجر وك�ذلك االس�تدالل 

ضبط الشرطة بأنھا وج�دت ب�اب الش�قة مخلوع�اً م�ع أنھ�ا ش�اركت ف�ي ذل�ك من خالل اعترافھا ب
  .إضافة إلى إعادتھا للقسم من المسروقات 

وحی��ث إن تق��دیر األدل��ة ووزنھ��ا وتوص��یف الج��رم ف��ي ض��وء ذل��ك م��ن ص��الحیة محكم��ة 
الموضوع وال تنحدر ذلك إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم طالم�ا أن لم�ا أخ�ذت ب�ھ أص�الً ف�ي 

لدعوى مما یجعل القرارین غی�ر منح�درین إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم ویتوج�ب أوراق ا
  .معھ رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٦  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٥٤٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٨٦:        قـرار

  ٢٧/٩/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أنط�وان فیل�و ، ج�رجس بش�ارة ، خل�ف الع�زاوي ، : السادة   

  .محمد رقیة ، عبد الفتاح إبراھیم 

  .وثیقة ھامة ، إھمالھا ، خطأ مھني جسیم  –بینات : المبدأ 

إھمال القاضي لوثیقة أو دلیل یمكن أن ی�ؤثر ف�ي نتیج�ة ال�دعوى ینح�در ب�القرار إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 

  .یم الجس



  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢٣/٨/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في الشكل 

یھ�دف إل��ى إبط�ال الق��رار الص�ادر ع��ن الغرف��ة ...     حی�ث إن الم��دعي بالمخاص�مة عم��ار
والمتض���من  ٢١/٤/٢٠٠٩ت���اریخ  ٩٧٢أس���اس  ١٠٧٣الجنائی���ة الثانی���ة بمحكم���ة ال���نقض رق���م 

  .رفض طعنھ موضوعاً 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات ب��درعا كان��ت ق��د قض��ت بتج��ریم الم��دعي بالمخاص��مة عم��ار 
  .مھربة بقصد االتجار بھا إلى آخر ما جاء بالقرار بجنایة نقل المواد ال

وحیث إن مستند محكمة الموضوع في إدان�ة الم�دعي بالمخاص�مة ھ�و اعت�راف المحك�وم 
بضبط مكافحة المخدرات من أن المدعي المذكور ھو ال�ذي أم�ن ل�ھ كمی�ة الحش�یش ... علیھ إیاد 
  .المخدر 

ذ م��ن االعت��راف الم��ذكور م��ن وحی��ث إّن ول��ئن ك��ان م��ن ح��ق محكم��ة الموض��وع أن تتخ��
مصادرة كمیة الحشیش المخدر لیالً في إدانة المدعي بالمخاصمة إال أنھا أي المحكمة ل�م تن�اقش 
أقوال المحكوم علیھ إیاد لدى قاضي التحقیق والتي اعترف فیھا على نفس�ھ إال أن�ھ ل�م ی�ورد اس�م 

ول�م تن�اقش كی�ف أن المحك�وم  المدعي بالمخاصمة ولم یبین لھ دوراً ف�ي ت�أمین كمی�ة المخ�درات
علیھ إی�اد ق�د اعت�رف عل�ى نفس�ھ ول�م یعت�رف عل�ى الم�دعي بالمخاص�مة ذل�ك ل�دى ت�أثیره عل�ى 
اعترافھ بضبط األم�ن الجن�ائي وأن�ھ م�ن خ�الل اعتراف�ھ عل�ى نفس�ھ ل�دى قاض�ي التحقی�ق وع�دم 

س�ھ وكی�ف اعترافھ على المدعي بالمخاصمة لم یك�ن یح�اول ال�تملص م�ن المس�ؤولیة بالنس�بة لنف
أن��ھ ل��م یس��تھدف م��ن أقوال��ھ أم��ام قاض��ي التحقی��ق تخل��یص نفس��ھ م��ن المس��ؤولیة وكی��ف ینف��ي 
المسؤولیة على غیره وال یثبتھا على نفسھ وبالتالي مدى تأثیر ھذه األق�وال عل�ى نتیج�ة ال�دعوى 

  .بالنسبة للمدعي بالمخاصمة 

ال��دعوى وینح��در  وحی��ث إّن إھم��ال القاض��ي لوثیق��ة أو دلی��ل یمك��ن أن ی��ؤثر ف��ي نتیج��ة
بالقرار إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم مم�ا یوج�ب قب�ول ال�دعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار 

  .محل المخاصمة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادر ع�ن الغرف�ة الجنائی�ة  - 
واعتبار ھ�ذا اإلبط�ال  ٢١/٤/٢٠٠٩تاریخ  ٩٧٢أساس  ١٠٧٣محكمة النقض رقم    الثانیة لدى

  .  تعویض   بمثابة



♦  

٦٧  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٩٨٢:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٩٠:        قـرار

  ٤/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، محم�د رقی�ة ، محم�د : السادة   

  .العزاوي حیدر الجدي ، خلف 

  .الرد شكالً  –عدم إبراز وثائق أساسیة في الدعوى  –أصول : المبدأ 

. عدم إبراز وثائق أساسیة ف�ي ال�دعوى وھ�ي أدل�ة أساس�یة ف�ي الحك�م یوج�ب رد دع�وى المخاص�مة ش�كالً 

  .وعلیھ استقر االجتھاد 

  :النظر في الدعوى 

ل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وع
بت�اریخ رد ال�دعوى ش�كالً : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

  . ٢٥/٨/٢٠١٠بتاریخ 

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

الغرف��ة یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن ...    حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة ض��یاء
والمتض�من رف�ض  ٢٠١٠/ ٢٥/١تاریخ  ٨٤أساس  ٦٣الجنائیة الثانیة لدى محكمة النقض رقم 

  .طعنھ موضوعاً 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات كان��ت ق��د قض��ت ب��الحكم عل��ى الم��دعي بالمخاص��مة بجنای��ة 
  .استعمال مزور إلى آخر ما جاء بالقرار 

وحیث إنھ تبین من العودة إلى قرار محكم�ة الجنای�ات أنھ�ا ق�د اعتم�دت فیم�ا اعتمدت�ھ م�ن أدل�ة 
 ١٥ورق�م  ١٩٩٨لع�ام  ١٨٢األقوال األولیة للمتھمین أي أقوالھم بضبوط األمن الجنائي الثالث�ة رق�م 

والت�ي ج��اءت بش�كل مفص�ل وص��ریح وواض�ح كم��ا ج�اء ف��ي  ١٩٩٩لع��ام  ٢٢٨ورق�م  ١٩٩٩لع�ام 
ل المخاص�مة وك�ذلك عل�ى الق�رار الن�اقض ال�ذي وج�ھ إل�ى الحك�م عل�ى المطع�ون ض�دھم القرار مح�



ورفاقھ بعقوبتي التزویر واستعمال الم�زور وم�ن ث�م ت�دغم العق�وبتین أو ال ت�دغمھما ول�یس ... فارس 
  .بعقوبة واحدة عن الجرمین كما جاء في القرار المنقوض 

ط األمن الجنائي والق�رار الن�اقض وحیث إّن المدعي بالمخاصمة لم یبرز صور أي ضبو
المشار إلیھم رغم أھمیتھم في ال�دعوى ورغ�م أن الحك�م مح�ل المخاص�مة ق�د اس�تند إل�یھم بش�كل 
صریح وواضح في إدانة المدعي بالمخاصمة وكان یتوّج�ب إب�رازھم ف�ي ال�دعوى حتّ�ى ت�تمكن 

  .الھیئة من مناقشة الدعوى في ضوء ما جاء فیھم 

ائق أساس��یة ف��ي ال��دعوى وكان��ت أدل��ة أساس��یة ف��ي الحك��م یوج��ب رد وحی��ث إن ع��دم إب��راز وث��
  .الدعوى شكالً وفق ما استقر علیھ اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة النقض 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٦٨  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٦٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٩٥:        قـرار

  ٤/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –النقض محكمة 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، سمیر طب�اخ ، أنط�وان فیل�و ، محم�د رقی�ة ، محم�د : السادة   

  .حیدر الجدي ، خلف العزاوي 

  .تقدیر محكمة الموضوع  –أدلة  –بینات : المبدأ 

ا التق�دیر إل�ى تقدیر األدلة واستنباط الوقائع من خاللھا ھ�و م�ن ص�الحیة محكم�ة الموض�وع وال ینح�در ھ�ذ

  .درجة الخطأ المھني الجسیم 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢١/٩/٢٠١٠ .  



  :لة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداو

  :في المناقشة 

ون��ور یھ��دفان إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن ...    حی��ث إن الم��دعین بالمخاص��مة فخ��ر
والمتض��من  ٢٠٠٩/ ٢٦/٥ت��اریخ  ١٢٤٨٧/٣٣٦١الغرف��ة الجنحی��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .رفض طعنھما موضوعاً 

األفعال التي قام بھا مدعیاً المخاصمة وحیث إن محكمة استئناف الجنح الثانیة كانت قد بینت 
والتي ساھمت في حمل المدعي بالدعوى األصلیة المدعى علیھ بالمخاصمة الع�الوي عل�ى توقی�ع 
سندات األمان�ة موض�وع ال�دعوى وأح�دھما وقع�ھ عل�ى بی�اض وت�م إم�الؤه فیم�ا بع�د بمبل�غ عش�رة 

ل�غ بذم�ة الع�الوي وأن الم�دعین مالیین لیرة سوریة لص�الح الب�رازي ال�ذي أك�د أن�ھ ل�یس ل�ھ أي مب
بالمخاصمة قد أوھما المدعى علیھ بالمخاصمة العالوي أن توقیع ھذه السندات ھ�و م�ن أج�ل إتم�ام 
عملیة بیع األرض العائدة لشاھین معھ كما حماله عل�ى توقی�ع الس�ند الثال�ث عل�ى بی�اض بحج�ة أن 

المذكورة أن االتفاق على بی�ع  البصمة على أحد السندین اآلخرین غیر واضحة كما بینت المحكمة
األرض حصل بحضور المدعین بالمخاصمة وبمعرفتھما وفي ض�وء ذل�ك تم�ت إج�راءات تنظ�یم 
توكیل خاص للمدعي العالوي لیقوم بموجبھا بعملیة إفراغ األرض لمصلحتھ وتم إحضار الكات�ب 

بلغ ف�ي البن�ك وتأجی�ل بالعدل ألخذ توقیع البائع شاھین الذي رفض التوقیع بحجة أنھ یرید وضع الم
الموض��وع إل��ى الی��وم الت��الي حی��ث ذھ��ب اب��ن ع��م الم��دعو الع��الوي وبرفقت��ھ الم��دعى علیھم��ا إل��ى 

وت�م إی�داع مبل�غ الملی�ون لی�رة س�وریة ف�ي حس�اب / ١/المصرف التجاري السوري في حماه ف�رع 
إال أنھ لم ی�تم المدعو شاھین وعلى أساس أن تم كتابة سند أمانة وھذا ما حصل كما ھو مبین أعاله 

  .بعد ذلك إحضار الكاتب بالعدل وتوقیع الوكالة بالبیع 

وحیث إّن محكمة االستئناف التي أی�دت الھیئ�ة المخاص�مة قرارھ�ا ق�د بین�ت وق�ائع ال�دعوى 
وتوفر شرائط جرم االحتیال في األفعال التي قام بھا المدعى علیھما بالمخاصمة وكان تقدیر األدلة 

ینح�در ھ�ذا التقری�ر إل�ى   خاللھ�ا ی�دخل ف�ي ص�الحیة محكم�ة الموض�وع وال واستنباط الوقائع م�ن
  .درجة الخطأ المھني الجسیم طالما أن لما أخذت بھ واستندت علیھ لھ أصلھ في أوراق الدعوى 

وحیث إنھ طالما أن المدعین بالمخاصمة قد ارتكبا جرم االحتیال الذي ادعى إلى االستیالء عل�ى 
الحج�ز االحتی�اطي عل�ى ... مخاص�مة الع�الوي وكتاب�ة ث�الث س�ندات أمان�ة ف�إن أقوال المدعى علی�ھ بال

  .أموالھما یكون في محلھ القانوني 

وحیث إن أسباب المخاصمة ال ینحدر بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
  .الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  



٦٩  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٧٣:   لقضیة ا

  ٢٠١٠لعام  ٣٩٦:        قـرار

  ٤/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، محم��د حی��در : الس��ادة   

  .الجدي ، خلف العزاوي ، محمد رقیة 

  . أدلة ووقائع –نیة جرمیة  –عقوبات : المبدأ 

  .تستخلص النیة الجرمیة من خالل الوقائع واألدلة المتحصلة في القضیة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٦/٧/٢٠١٠ .  

  :كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى 

  :في المناقشة 

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ...    حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة ف��واز
والمتض��من  ٢٠١٠/ ٨/٢ت��اریخ ٦٠١أس��اس  ٢٤٢الجنائی��ة األول��ى ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

أخذاً بطعن الجھة المدعیة إل�ى آخ�ر م�ا ج�اء رفض طعنھ موضوعاً ونقض القرار المطعون فیھ 
  .في القرار 

وحیث إن محكمة الجنایات كانت قد حكم�ت الم�دعي بالمخاص�مة بج�رم اإلی�ذاء المفض�ي 
  .عقوبات مع التعویض مبلغ ستمائة ألف لیرة سوریة  ٥٣٦إلى الموت وفق المادة 

ینھ وب�ین المغ�دور وحیث إن الحادثة قد لخصت بأن المدعي بالمخاصمة وبنتیجة خالف ب
محّمد وأشقائھ ح�ول طری�ق وبت�اریخ الحادث�ة ذھ�ب الم�دعي بالمخاص�مة م�ع الش�اھد محّم�د إل�ى 
مكان الطریق ولحق بھ المغدور مع أحد أشقائھ ث�م لح�ق بھ�م ش�قیقاه اآلخ�ران وحص�لت مالس�نة 

ى كالمیة بین المدعي بالمخاصمة والمغدور كون المدعي بالمخاص�مة أغل�ق الطری�ق وحول�ھ إل�
جھة أخرى فقام المدعي بالمخاصمة بسبِّ وش�تم المغ�دور وأش�قائھ وأش�ھر مسدس�ھ وأطل�ق من�ھ 
طلقة في الھواء فتقدم اإلخوة منھ بقصد تخلیصھ المس�دس فوص�ل إلی�ھ ك�ل م�ن حكم�ت وبھج�ت 



وحصل عراك بینھم ولما اقترب المغدور ق�ام الش�اھد محّم�د باإلمس�اك ب�ھ ث�م ترك�ھ م�ن أج�ل أن 
خل�یص المس�دس م�ن الم�دعي بالمخاص�مة وعن�دما اقت�رب المغ�دور م�ن الم�دعي یقوم الش�اھد بت

بالمخاص��مة إل��ى مس��افة مت��ر وك��ان األخی��ر م��ن ش��قیقي المغ��دور ف��ي ح��ال س��قوط عل��ى األرض 
فأطلق المدعي بالمخاصمة طلقة من مسدسھ أصابت المغ�دور تح�ت أنف�ھ واخترق�ت دماغ�ھ مم�ا 

  .أدى إلى وفاتھ 

وى دلیل على أن المدعي بالمخاصمة لم یك�ن یس�تطیع ال�تحكم وحیث إنھ ال یوجد في الدع
بالمسدس وتحریك ی�ده عن�دما أطل�ق الطلق�ة الثانی�ة باتج�اه المغ�دور وأن مس�افة مت�ر واح�د رغ�م 
اإلمساك بھ من شقیقي المغدور في یدیھ في محاولة منھما لتخلیصھ المسدس ومما یدل عل�ى أن�ھ 

لنار منھ على المغدور أن الشاھد محّمد بعد أن أمس�ك كان بإمكانھ التصویب بالمسدس وإطالق ا
بالمغ���دور لمنع���ھ م���ن االقت���راب م���ن الم���دعي بالمخاص���مة ترك���ھ بقص���د أن یخل���ص الم���دعي 
بالمخاصمة المسدس مما یعني أن الشاھد كان عالماً أن المذكور كان ال ی�زال ف�ي حال�ة یس�تطیع 

اك ب�ھ والع�راك م�ع ش�قیقي المغ�دور معھا إطالق النار من المس�دس ومتحكم�اً ب�ذلك رغ�م اإلمس�
وإال لما كان قد ترك المغدور واتجھ إلى المدعي بالمخاصمة من أجل تخلیصھ المسدس كما أن�ھ 
ولئن كان�ت الطلق�ة األول�ى تحذیری�ة إال أن الطلق�ة الثانی�ة كان�ت بنی�ة القت�ل وع�ن قص�د وإن ھ�ذه 

  . النیة تكونت لدى المدعي بالمخاصمة عند اقتراب المغدور منھ

  .وحیث إن النیة الجرمیة تستخلص من خالل الوقائع واألدلة المتحصلة في القضیة 

وحیث إنھ ولئن أخطأت محكم�ة الجنای�ات والھیئ�ة المخاص�مة م�ن بع�دھا ف�ي اس�تخالص 
النیة الجرمیة لدى المدعي بالمخاصمة وفي التكییف القانوني للجرم إال أنھ طالم�ا أن ھ�ذا الخط�أ 

  .إنھ ال یضار بدعواه ھذه مما یتوجب معھ رد الدعوى شكالً كان لصالح المدعي ف

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٠  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٩٧٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٣٩٩:        قـرار

  ١١/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 



، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، س��میر طب��اخ : الس��ادة   

  .محمد رقیة ، خلف العزاوي 

  .مسؤولیة  –عنایة خاصة  –حراسة أشیاء : المبدأ 

كل من تولى حراسة أش�یاء تتطل�ب حراس�تھا عنای�ة خاص�ة أو حراس�ة آالت میكانیكی�ة یك�ون مس�ؤوالً  - ١

  .بي ال ید لھ فیھ عما تحدثھ ھذه األشیاء من ضرر ما لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجن

إن وزارة الدفاع تعتبر كمالكة للمسدس الحربي المسلم إلى تابعھا حارسة ل�ھ ، وعلیھ�ا أن تب�ذل عنای�ة  – ٢

  .خاصة في حراستھ لضمان عدم استخدامھ في عمل غیر مشروع 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٥/٧/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

حیث إن المدعي بالمخاصمة السید وزیر الدفاع إضافة لمنصبھ یھدف إل�ى إبط�ال الق�رار 
ت��اریخ  ١٦٦١أس��اس  ١٣٥٤ف��ة المدنی��ة الرابع��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م الص��ادر ع��ن الغر

  .والمتضمن رفض طعنھ موضوعاً  ٣٠/٤/٢٠٠٧

وحی��ث إن محكم��ة االس��تئناف كان��ت ق��د قض��ت بقرارھ��ا المطع��ون فی��ھ الص��ادر بت��اریخ 
ب�إلزام الجھ��ة الم�دعى علیھ��ا ومنھ��ا وزارة ال�دفاع بالتكاف��ل والتض�امن ب��دفع مبل��غ  ٣١/٨/٢٠٠٦

ائة ألف لیرة سوریة للجھة المدعیة تعویضاً مادیاً عن وفاة مورثھا ومبل�غ م�ائتي أل�ف لی�رة ثالثم
س��وریة تعویض��اً معنوی��اً ع��ن وف��اة الم��ؤرث وحف��ظ ح��ق وزارة ال��دفاع ب��الرجوع التنفی��ذي عل��ى 

  .إلى آخر ما جاء بالقرار ... المدعى علیھ تمیم 

ل�دى وزارة ال�دفاع وق�د س�لمتھ  وحیث إن سبب التعویض ھو أن المدعى علیھ تم�یم یعم�ل
الوزارة مسدساً بسبب عملھ لدیھا وقد أقدم على قتل زوجتھ والشخص الذي كان معھ�ا مس�تخدماً 
المسدس المذكور في القتل مما جعل محكمة الموضوع تعتب�ر وزارة ال�دفاع مس�ؤولة م�دنیاً ع�ن 

  .لذي سلمتھ للقاتل تمیم التعویض للورثة بسبب استخدام القاتل لھذا المسدس العائد إلیھا وا

وحیث إنھ ولئن كانت محكمة الموضوع قد استندت في حكمھا إلى مسؤولیة المتبوع ع�ن 
  .ن القانون المدني /١٧٥عمل التابع عمالً بالمادة 

 ١٧٩ن موض�وع ال�دعوى ف�إن الم�ادة /١٧٥وحیث إنھ یفرض عدم انطباق أحك�ام الم�ادة 
من القانون المدني تنص على أن كل من تولى حراسة أشیاء یتطل�ب حراس�تھا بعنای�ة خاص�ة أو 



حراسة آالت میكانیكیة یكون مسؤوالً عما تحدثھ ھذه األش�یاء م�ن ض�رر م�ا ل�م یثب�ت أن وق�وع 
ال ید لھ فیھ ھذا مع عدم اإلخالل بم�ا ی�رد ف�ي ذل�ك م�ن أحك�ام خاص�ة الضرر كان بسبب أجنبي 

 ١٧٨و ١٧٧وكان المالك یعتبر حارس�اً لألش�یاء كم�ا یس�تفاد م�ن أحك�ام الم�ادتین الس�ابقتین رق�م 
وك�ذلك ح�ارس البن�اء ول�و ل�م یك�ن ) (حارس الحیوان ولو لم یكن مالكاً لھ(والتي نصت على أن 

زارة الدفاع كمالكة للمسدس تعتبر حارسة لھ وكان یتوج�ب علیھ�ا أن مما یعني أن و...) مالكاً لھ
تبذل عنایة خاصة ف�ي حراس�تھ لض�مان ع�دم اس�تخدامھ ف�ي عم�ل غی�ر مش�روع كم�ا ح�دث ف�ي 

  .واقعة الدعوى عندما سلمتھ للمدعى علیھ القاتل تمیم 

ف�ي الم�ادة وحیث إّن وزارة الدفاع لم تثبت أنھا قد بذلت العنایة الخاص�ة المش�ار إلیھ�ا 
مدني مما یجعلھا مسؤولة مدنیاً عن استخدامھ في العمل غیر المش�روع ال�ذي ق�ام فی�ھ  ١٧٩

  .المدعى علیھ تمیم بقتل شخصین بھ 

م��دني  ١٧١وحی��ث إّن تق��دیر التع��ویض م��ن ص��الحیة محكم��ة الموض��وع عم��الً بالم��ادة 
ض��رور طبق��اً والت��ي ت��نص عل��ى أن��ھ یق��در القاض��ي م��دى التع��ویض ع��ن الض��رر ال��ذي لح��ق الم

  .مراعیاً في ذلك الظروف المالبسة ودون أن یتقید بأي حد  ٢٢٣و ٢٢٢ألحكام المادتین 

وحیث إّن أسباب المخاصمة ال تنحدر بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
  .الجسیم من حیث النتیجة التي توصل إلیھا مما یجعل الدعوى مردودة شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧١  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٨٢٢:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٠٠:        قـرار

  ٤/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، س��میر طب��اخ ، أنط��وان فیل��و، ج��رجس بش��ارة ، محم��د رقی��ة ، ب��دیع : الس��ادة   

  .ھزاع العلي ، خلف العزاوي 

  .المحكمة غیر ملزمة بحّث الخصوم إلثبات دعواھم  – دعوى –أصول : المبدأ 

  .المحكمة غیر ملزمة بحّث الخصوم إلثبات دعواھم 



  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
بت�اریخ  المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً 

٢٢/٢/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :النظر في الدعوى 

وكالة وأصالة تھدف من دعواھا إلى قبولھا ش�كالً ... من حیث إن طالب المخاصمة ثراء 
وموض��وعاً ووق��ف التنفی��ذ وإبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة اإلیجاری��ة ف��ي محكم��ة 

رف�ض الطع�ن ف�ي : المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة  ٢٠٠٩لع�ام  ٢٥٧أس�اس  ٢٥٧٣النقض رق�م 
  .٤/١١/٢٠٠٨تاریخ  ٥٥٢/٩١٩٥القرار الصادر عن محكمة الصلح المدنیة العاشرة رقم 

رد ال��دعوى لع��دم الثب��وت وذل��ك لألس��باب ال��واردة ف��ي الئح��ة المخاص���مة : المتض��من 
  .ھني الجسیم ولوقوع الھیئة المشكو منھا في الخطأ الم

وحیث إن الھیئة المشكو منھا ومن قبلھ�ا محكم�ة الموض�وع ق�د بن�ت قرارھ�ا عل�ى أن 
الجھة المدعیة ل�م تثب�ت اس�تمراریة العالق�ة اإلیجاری�ة بینھ�ا وب�ین المال�ك الس�ابق أو الح�الي 

  ...للعق������������������������������������ار موض������������������������������������وع ال������������������������������������دعوى وق������������������������������������د 
لم تحضر ول�م تب�رز م�ا یثب�ت  إلى المحكمة وتكلیفھا بإثبات دعواھا بالطرق القانونیة ولكنھا

  .مورثھا ولم تنقطع عن اإلقامة بالمأجور حتّى وفاتھ  أنھا كانت تقیم مع

وحیث إن المحكمة غیر ملزمة بحّث الخصوم إلثبات دعواھم مما یتبین لھذه المحكم�ة أن 
األسباب الواردة في استدعاء ال�دعوى ال تنح�در ب�القرار المش�كو من�ھ إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
الجسیم مم�ا یتوج�ب رد ال�دعوى ش�كالً والحك�م عل�ى م�دعي المخاص�مة بمبل�غ ثالث�ة آالف لی�رة 

  .أم  ٤٩٤سوریة لصالح خزینة الدولة عمالً بالمادة 

وحیث إن الھیئة الحاكمة بعد اطالع عل�ى اس�تدعاء دع�وى المخاص�مة والوث�ائق المب�رزة 
العام�ة المتض�منة رد ال�دعوى ش�كالً  في الدعوى والقرارات الصادرة فیھا وعلى مطالب�ة النیاب�ة

  .لعدم توفر الشروط الخاصة بھا 

  :لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٢  



  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٧٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤١٢:        قـرار

  ١٨/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و، خل�ف نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، سمیر طب�اخ : السادة   

  .العزاوي ، نمر الفریحات 

  .توقیع الرئیس وحده على المبیضة  –مبیضة ومسودة  –قرار  –أصول : المبدأ 

توقیع رئیس المحكمة وحده مبیضة القرار صحیح ألن التوقیع من القضاة جمیعاً یكون على مس�ودة الق�رار 

.  

  :النظر في الدعوى 

بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع  إن الھیئ���ة الحاكم���ة
المخاص���مة وعل���ى مطالب���ة النیاب���ة العام���ة المتض���من م���ن حی���ث النتیج���ة رد ال���دعوى بت���اریخ 

٤/١٠/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھدفان إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن ... حیث إن المدعین بالمخاصمة عبد الھادي وبسام 
 ٢٧/٩/٢٠٠٩ت���اریخ  ٤٧٧٠أس���اس  ٤٧٦٥الغرف���ة المدنی���ة الرابع���ة ل���دى محكم���ة ال���نقض رق���م 

  .والمتضمن رفض طعنھما موضوعاً 

فرع�ت وحیث إن الدعوى األصلیة المقدمة من المؤسس�ة العام�ة الس�وریة للت�أمین والت�ي ت
عنھا دع�وى المخاص�مة ق�د ھ�دفت إل�ى مطالب�ة المؤسس�ة للم�دعى علیھم�ا الم�دعین بالمخاص�مة 
عبد الھادي وبسام بما دفعتھ من مبلغ للمدعو عبد الكریم ونتیجة اص�طدام س�یارتھما م�ع س�یارتھ 

  .وذلك لقاء األضرار الحاصلة لھ نتیجة ھذا االصطدام 

ین للمدعو عبد الك�ریم ك�ان نتیج�ة حك�م جزائ�ي وحیث إن دفع المبلغ من قبل مؤسسة التأم
  .اكتسب الدرجة القطعیة وكان المدعیان بالمخاصمة طرفاً فیھ 

وحی��ث إن للحك��م الجزائ��ي ف��ي مث��ل ھ��ذه الحال��ة حجی��ة مطلق��ة تج��اه أطراف��ھ الممثل��ین فی��ھ 
  .ومنھما المدعیان بالمخاصمة بالنسبة لنسبة المسؤولیة المحكوم بھا فیھ 



ھیئة المخاصمة بحجیة الحكم الجزائي في الدعوى المدنی�ة مح�ل المخاص�مة لذا فإن أخذ ال
  .في محلھ وغیر منحدر إلى درجة الخطأ المھني الجسیم 

وحیث إنھ وعلى سبیل االستطراد اعتماد محكمة الموضوع في تقدیرھا لقیمة أضرار سیارة 
 ینح�در إل�ى درج�ة الخط�أ المدعو عب�د الك�ریم عل�ى تق�دیرات المؤسس�ة العام�ة الس�وریة للت�أمین ال

المھني الجسیم على اعتبار أنھا حجة رسمیة وال تقف إلى جانب طرف الح�ادث ض�د ط�رف آخ�ر 
إضافة إلى أنھا لم تفسر دفعاً یتعلق بھذا الشأن ف�ي طعنھ�ا وال یج�وز إثارت�ھ ألول م�رة ف�ي دع�وى 

  .المخاصمة 

ح ألن التوقی�ع م�ن وحیث إن توقی�ع مبیض�ة الق�رار م�ن قب�ل رئ�یس المحكم�ة وح�ده ص�حی
  .القضاة جمیعاً یكون على مسودة القرار 

وحیث إن أسباب المخاصمة ال تنحدر بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
  .الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٣  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢١٨٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤١٣:        قـرار

  ١٨/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، خلف العزاوي ، سعید الس�بعة ، لطفی�ة عبی�د ، نم�ر : السادة   

  .الفریحات 

  .ترجیح األدلة لالتھام  –تحقیق  –أصول جزائیة : المبدأ 

الجرم وحسبھا وج�ود ش�واھد وق�رائن إلحال�ة الش�خص إن سلطة التحقیق ال تتوفر لترجیح أدلة على وقوع 

  .فعمل التحقیق ال یشكل خطأ مھنیاً جسیماً ویبقى الیقین من عمل محكمة الموضوع . إلى المحكمة 

  :النظر في الدعوى 



إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
  . ٢٠     /    /    بتاریخ: المتضمن من حیث النتیجة المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة 

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :  في القضاء

یھ�دف م�ن دع�واه إل�ى إبط�ال الق�رار رق�م ... حیث إن المدعي بالمخاص�مة المح�امي محم�د 
المتعلق��ة بق��رار  القاض��ي ب��رد الطع��ون الثالث��ة موض��وعاً  ٩/٥/٢٠١٠ت��اریخ  ٢٦٩٩أس��اس  ٩٣٤

القاضي باتھام المدعى عل�یھم  ٢٢/١٢/٢٠٠٩تاریخ  ٥٠٨أساس  ٥٠٥قاضي اإلحالة بالرقة رقم 
ومنھم محّمد باتھامھ بجنایة التدخل بالتزویر وجنایة التدخل بسرقة المال العام المعاقب علیھا بالمادة 

ارتكاب القرار المخاصم  ب من قانون العقوبات االقتصادیة بداعي/١٠عقوبات عام والمادة  ٤٤٨
  .المشكو منھ للخطأ المھني الجسیم 

ومن حی�ث إن وق�ائع القض�یة واألوراق تش�یر إل�ى احتم�ال قی�ام م�دعي المخاص�مة محّم�د 
بالمساعدة في عملیة تزویر الضمانة العقاری�ة المطلوب�ة تق�دیمھا إل�ى ش�ركة نس�یج الالذقی�ة بغی�ة 

ملی�ون لی�رة س�وریة ووض�ع إش�ارة ت�أمین  ١٨مبل�غ شراء المدعى علیھ ثابت كمیة من األقمشة ب
م���ن المنطق���ة العقاری���ة الرق���ة بع���د إزال���ة اإلش���ارات  ١٦٠/٥١عل���ى ص���حائف العق���ارات رق���م 

  .الموضوعة على ھذه الصحائف بقصد الحصول على الصفقة مقابل منفعة مادیة 

ألدل�ة ومن حیث إن االجتھاد مستقر على أن س�لطة التحقی�ق ال تت�وخى م�ن أج�ل اإلحال�ة ا
الیقینیة الحاسمة كما تتوخاھا سلطة الحكم م�ن أج�ل اإلدان�ة وإنم�ا یكتف�ي بوج�ود ش�واھد وق�رائن 
تجعل التھمة محتملة واألدلة مرجحة مما یجع�ل م�ا ق�رره قاض�ي اإلحال�ة بالرق�ة والمؤی�د ق�راره 

الیق�ین  من الھیئة المخاصمة لجھة ترجیح األدلة بوقوع الجرم ال یشكل خطأ مھنیاً جسیماً ویبق�ى
  .من عمل محكمة الموضوع 

  .ومن حیث إن األمر ما سلف فإن الدعوى تستوجب الرد شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٤  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٥٩:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤١٩:        قـرار

  ١١/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ



  الھیئة العامة –محكمة النقض 

محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، س��میر طب��اخ ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، نائ��ل : الس��ادة   

  .محمد رقیة ، خلف العزاوي 

  .خطأ مھني جسیم  –عدم مناقشتھا  –أدلة مھمة  –مخاصمة  - أصول : المبدأ 

عدم مناقشة الھیئة المخاصمة لوث�ائق ف�ي ال�دعوى لھ�ا أھمیتھ�ا ویمك�ن أن ت�ؤثر ف�ي نتیج�ة ال�دعوى ینح�در 

  . محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المھني الجسیم بالقرار

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاص���مة وعل���ى مطالب���ة النیاب���ة العام���ة المتض���من م���ن حی���ث النتیج���ة رد ال���دعوى بت���اریخ 

٣/٥/٢٠٠٤ .  

  :أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة 

  :في المناقشة 

حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة الم��دیر الع��ام للش��ركة العام��ة للح��وم الت��ي أص��بح اس��مھا 
ت�اریخ  ٥٣٤٣المؤسسة العامة لخزن وتسویق المنتجات الزراعیة والحیوانیة بموجب المرس�وم 

نی�ة الرابع�ة إضافة لوظیفت�ھ یھ�دف إل�ى إبط�ال الق�رار الص�ادر ع�ن الغرف�ة المد ١٩/١١/٢٠٠٠
والمتضمنة رف�ض طعن�ھ  ١٨/١١/٢٠٠١تاریخ  ٢٦٣٣أساس  ٢٠١٠لدى محكمة النقض رقم 

  .موضوعاً 

وحیث إّن الدعوى التي تفرعت عنھا دعوى المخاصمة ھ�ذه والمقدم�ة م�ن الم�دعى علی�ھ 
بالمخاصمة حسین أصالة عن نفسھ وبصفتھ رئیساً لجمعیة الملیحیة التعاونیة الفالحیة ف�ي حل�ب 

ھدفت إلى طلب الحكم عل�ى الجھ�ة المدعی�ة بالمخاص�مة ب�التعویض ع�ن الض�رر ال�ذي لح�ق قد 
بھ�ا ج��راء ع�دم تنفی��ذھا لعق�د توری��د اللح�وم المعق��ود ب�ین الط��رفین موض�وع ال��دعوى ب��داعي أن 
العقد تضمن االتفاق على تورید الجمعیة لما وزنھ م�ائتي ط�ن م�ن اللح�وم م�ن غ�نم الع�داس وإّن 

كة العامة للحوم قد استلمت منھا ما یزید قلیالً عن م�ائتین وخمس�ین طن�اً وإن المدعى علیھا الشر
ھذا قد ألحق بالجمعیة أضراراً ناجمة ع�ن نف�وق ع�دد م�ن رؤوس األغن�ام وبی�ع الب�اقي بخس�ارة 
وكذلك قیمة األعالف وأجور الزرائب وقد انتھت محكمة البدایة إل�ى رد ال�دعوى إال أن محكم�ة 

رار وقضت على الشركة بمبلغ یزید عن خمسة عش�ر ملی�ون لی�رة س�وریة االستئناف فسخت الق
.  

وحیث إن شركة اللحوم طعنت ب�القرار إال أن الھیئ�ة المخاص�مة رفض�ت الطع�ن ب�القرار 
  .  محل المخاصمة



وحیث إنھ ولئن كان من صالحیة محكمة الموضوع أن تأخذ باألدلة التي تقتنع بھ�ا ومنھ�ا 
قیمة الضرر وال معقب علیھا في ذلك إال أن ھ�ذا مش�روط ب�أن تك�ون  الخبرة التي أجرتھا لتقدیر

  .ھذه القناعة منسجمة مع ما ھو متوفر في أدلة في الدعوى 

ت�اریخ  ١٤٦أس�اس  ٤٣٩وحیث إنھ ول�ئن ك�ان ق�رار الھیئ�ة العام�ة لمحكم�ة ال�نقض رق�م 
ل�دعوى والصادر بین طرف�ي ال�دعوى ق�د اعتب�ر أن تن�ازل رئ�یس الجمعی�ة ع�ن ا ٩/١٠/٢٠٠٧

یحتاج إلى موافقة الجھ�ة الرض�ائیة عل�ى الجمعی�ة  ٢٩/٨/١٩٩٦موضوع التنازل والمؤرخ في 
 ٢١كونھ ال یستطیع إقامة الدعوى إال بموافقة ھذه الجھة وفق أحكام قانون التنظیم التالم�ي رق�م 

 إال أن م��ا ج�اء ب��القرار الم�ذكور ل��م ین�اقش م��ا ج�اء بالتن��ازل الم�ذكور الص��ادر ع��ن ١٩٧٤لع�ام 
رئیس الجمعیة إال لجھة التنازل عن الدعوى موضوعھ ولم یتطرق إل�ى إب�راء الجمعی�ة للش�ركة 

موضوع الدعوى ، وبالتالي فإنھ كان عل�ى الق�رار مح�ل  ٢٤/٣/١٩٩٢تاریخ  ١٥من العقد رقم 
المخاصمة مناقشة ھذا اإلبراء وأن یقول كلمتھ تجاھھ كما أنھ لم یناقش م�ا ج�اء بالكت�اب الموج�ھ 

یس االتحاد العام للفالحین والذي ج�اء فی�ھ أن�ھ ت�م إب�الغ الجمعی�ة بع�د ت�اریخ توری�د كمی�ة من رئ
ألف رأس یومیاً خالل أسبوع وھذه الكمیة تقدر كمیة اللحوم المتعاقد علیھ�ا وف�ي فت�رة حرج�ة ال 
یت��وفر أي رأس غ��نم ف��ي أس��واق األغن��ام وت��م تق��دیم اعت��ذار رس��مي عل��ى ھ��ذا البرن��امج وانتھ��ى 

إل�ى طل�ب معالج�ة موض�وع الجمعی�ة وع�دم تحمیلھ�ا أي غرام�ات مالی�ة م�ن ج�راء رف�ع الكتاب 
  .برنامج التورید المذكور والمطالبة أیضاً بعد استكمال تنفیذ العقد أصوالً 

وحیث إنھ ك�ان یتوج�ب عل�ى الھیئ�ة المخاص�مة أن تن�اقش م�ا ج�اء ب�الوثیقتین الم�ذكورین 
ى وم��ن ث��م تخل��ص إل��ى الحك��م بال��دعوى وف��ق م��ا وكاف��ة الوث��ائق األخ��رى المت��وفرة ف��ي ال��دعو

تتوصل إلیھ نتیجة ھذه المناقشة وفیما إذا كان طرف واحد یتحمل مسؤولیتھ ع�دم تنفی�ذ الھیئ�ة أم 
  .الطرفان 

وحیث إن عدم مناقشة الھیئة المخاصمة لوثائق في ال�دعوى لھ�ا أھمیتھ�ا ویمك�ن أن ت�ؤثر 
ة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم الموج�ب في نتیجة ال�دعوى ینح�در ب�القرار مح�ل المخاص�م

لقب��ول ال��دعوى موض��وعاً وإبط��ال الق��رار مح��ل المخاص��مة وھ��ذا اإلبط��ال یت��یح للط��رفین إب��داء 
  .دفوعھما مجدداً أمام محكمة الموضوع 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار مح�ل المخاص�مة والص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  - 
واعتب��ار ھ��ذا  ١٨/١١/٢٠٠١ت��اریخ  ٢٦٣٣أس��اس  ٢٠١٠ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م الرابع��

  .  اإلبطال بمثابة تعویض

♦  

٧٥  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٤٥٥:   القضیة 



  ٢٠١٠لعام  ٤٢٢:        قـرار

  ٢٥/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

أنط�وان فیل�و ، محم�د رقی�ة ، خل�ف نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أحمد ص�افي ، : السادة   

  .العزاوي ، نمر الفریحات 

  .توافر األدلة الكافیة لالتھام  –إحالة : المبدأ 

یكفي لقاضي اإلحالة أن تتوفر لدیھ األدلة الكافیة لالتھام والتي ترجح ارتكاب المتھم للجرم المسند إلیھ وال 

  .لحكم فھذه السلطة تعود لمحكمة الموضوع یجب علیھ التحقق من توافر األدلة الكافیة لإلدانة وا

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٣/٦/٢٠٠٥ .  

  :المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد 

  :في المناقشة 

إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن غرف��ة    یھ��دف... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة أیم��ن 
والمتض��من رف��ض  ١٨/٥/٢٠٠٥ت��اریخ  ٩٨٠أس��اس  ٥٨٦اإلحال��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .بجرم الرشوة ... طعنھ موضوعاً وكان قاضي اإلحالة قد قرر 

لمخاص��مة كان��ت ق��د انتھ��ت إل��ى تص��دیق ق��رار االتھ��ام باالس��تناد إل��ى وحی��ث إن الھیئ��ة ا
تطابق أقوال الطاعنین ومنھم المدعي بالمخاصمة وتوافقھا مع بعضھا لدى األم�ن السیاس�ي ول�م 

  .تأخذ بتراجعھم عن أقوالھم لدى قاضي التحقیق 

ي ت�رجح ارتك�اب وحیث إنھ یكفي لقاضي اإلحالة أن تتوفر لدیھ األدلة الكافیة لالتھام والت�
المتھم للجرم المسند إلیھ وال یتوجب علیھ التحقیق من توافر األدلة الكافیة للحك�م واإلدان�ة والت�ي 

وحیث إن ع�دم مالحق�ة الش�خص المرتش�ي ) محكمة الجنایات(یعود تقدیرھا لمحكمة الموضوع 
  ..ال یمنع من مالحقة 

المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي وحیث إن أسباب المخاصمة ال تنحدر بالقرار محل 
  .الجسیم مما یتوجب معھ رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 



  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٦  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٨٠٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٢٧:        قـرار

  ٢٥/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

اني ، سمیر طباخ ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، محم�د نائل محفوض ، عیسى الزوك: السادة   

  .رقیة ، خلف العزاوي 

  .ال مجال إلثارة أسباب أخرى  –مخاصمة  –أصول : المبدأ 

  .ال یجوز إثارة أسباب في دعوى المخاصمة ألول مرة لم تثر في استدعاء الطعن 

  :النظر في الدعوى 

المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٢/٦/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في الشكل 

الغرف��ة إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن    یھ��دف... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة محم��د 
والمتض�من رف�ض  ٢٤/٨/٢٠٠٩ت�اریخ  ١١٧٧٣أس�اس  ٢٩٥١الجنحیة بمحكمة ال�نقض رق�م 

  . طعنھ موضوعاً 

وحیث إنھ وبناء على ادعاء المدعیین بالدعوى األص�لیة ھی�ثم ومحم�د فق�د حرك�ت النیاب�ة 
العامة الدعوى الجزائی�ة ض�د الم�دعي بالمخاص�مة بج�رائم إص�دار ش�یك ب�دون رص�ید وتزوی�ر 

  .عمال مزور واالحتیال شیك واست

وحی��ث إن محكم��ة الموض��وع ق��د اس��تثبتت م��ن أدل��ة القض��یة المتمثل��ة بش��كل أساس��ي 
بالكتاب الصادر عن الشركة والمراسالت مع المصرف األمریك�ي وأق�وال طرف�ي ال�دعوى 



ومنھ��ا أق��وال الم��دعي بالمخاص��مة ل��دى قاض��ي التحقی��ق والت��ي أنك��ر فیھ��ا ص��حة م��ا ج��اء 
بالم��دعیین بال��دعوى األص��لیة ث��م ع��ادوا واعت��رف بالمقابل��ة بین��ھ وب��ین بال��دعوى ومعرفت��ھ 

المدعین بمعرفتھ لھما وكذلك بأقوال الشھود المستمعین وأقوال والد المدعي بالمخاصمة أن 
المدعي بالمخاصمة ق�د أقن�ع الم�دعى علیھم�ا بالمخاص�مة الم�دعیین بال�دعوى األص�لیة ب�أن 

عل�ى أن یح�ول لمص�الحھما م�ن بن�ك أمریك�ا إل�ى الص�ین یدفع كل منھما مبلغاً من الم�ال ل�ھ 
قیمة ما یشترونھ من شركة صینیة وقد قام المذكوران بدفع كل منھما لھ مبلغ�اً م�ن الم�ال إال 

  .أنھ تبین فیما بعد أن الشیك الذي أرسلھ كان مزوراً وأنھ لم یحول المبالغ إلى الصین 

ع��ن الش��ركة الص��ینیة واألدل��ة وحی��ث إن اس��تناد محكم��ة الموض��وع عل��ى كت��اب ص��ادر 
المتوفرة في إثبات أن الشیك مزور ھو من صالحیتھا وأن عدم إجراء المحكم�ة لخب�رة التطبی�ق 

  .في ھذه الحالة ال ینحدر إلى درجة الخطأ المھني الجسیم 

كون�ھ تفس�یراً للمراس�لة م�ن الص�ین أو ...   وحیث إن أقوال المحكم�ة ب�أن الش�یك م�زور ال
د الت�ي ج�اء أنھ�ا ف�إن الش�یك غی�ر ص�حیح وھ�ذا التفس�یر ب�دوره ال ینح�در إل��ى أق�وال أح�د الش�ھو

  .  درجة الخطأ المھني الجسیم

وحی��ث إن محكم��ة البدای��ة ق��د بین��ت أن الم��دعي بالمخاص��مة ق��د أوھ��م الم��دعى علی��ھ 
بالمخاصمة بوجود أموال لھ في مصرف أمریكي وأنھ سیحول لصالحھما قیمة ما یش�تریانھ 

ة صینیة حتّى تمكن من االستیالء على مب�الغ منھم�ا مم�ا یجع�ل ش�رائط من بضائع من شرك
جرم االحتیال متوفرة في القضیة وأن قیامھ بإع�ادة ج�زء م�ن المبل�غ إل�ى إح�داھما وتس�طیر 

  .سند آلخر ال یجعل الجرم غیر قائم طالما أن شرائطھ كانت قد اكتملت 

وج��ود تن��اقض ب��ین الفق��رة وحی��ث إن ب��اقي أس��باب المخاص��مة ومنھ��ا الس��بب المتعل��ق ب
الحكمی�ة األول�ى م�ن ق��رار محكم�ة البدای�ة الت��ي قض�ت عل�ى الم��دعي بالمخاص�مة بج�رم تزوی��ر 
شیك والفقرة الحكمیة السادسة القاضیة بعدم مسؤولیة من جرم إص�دار ش�یك ب�دون رص�ید لع�دم 

م�ن الم�ادة / و/توفر أركانھ والذي كان یمكن أن یكون مح�ل دع�وة إع�ادة محاكم�ة عم�الً ب�الفقرة 
ف��ي اس��تدعاء الطع��ن المق��دم م��ن الم��دعي ... أص��ول محاكم��ات ف��إن ب��اقي األس��باب ل��م  ٢٤١

  .بالمخاصمة 

وحیث إن�ھ ال یج�وز إث�ارة أس�باب ف�ي دع�وى المخاص�مة ألول م�رة ل�م تث�ر ف�ي اس�تدعاء 
الطعن مما یجعل ھذه األسباب غیر مقبولة على اعتبار أن الھیئ�ة العام�ة لمحكم�ة ال�نقض لیس�ت 

  .كمة موضوع مح

وحیث إن القرار الب�دائي المص�دق اس�تئنافاً ونقض�اً ق�د قض�ى للم�دعین بالمب�الغ المس�تحقة 
  .لھما فقط 

وحیث إنھ ووفقاً لما ذكر ف�إن الق�رار مح�ل المخاص�مة أض�حى بمن�أى ع�ن االنح�دار إل�ى 
  .درجة الخطأ المھني الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .الدعوى شكالً رد  - 



♦  

٧٧  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٧٧٩:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٤٥:        قـرار

  ١/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، محم�د رقی�ة ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، حسناء األسود 

  .إعادة  –خبرة  –بینات : المبدأ 

  .إعادة الخبرة من صالحیة محكمة الموضوع 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

٢٣/٣/٢٠١٠ .  

  :المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق القضیة وبعد 

  :النظر في الدعوى 

یھ��دف م��ن دع��واه إل��ى وق��ف تنفی��ذ وإبط��ال الق��رار ... حی��ث إن طال��ب المخاص��مة منھ��ل 
 ٢٠٠٩لع�ام  ٢٨٤٦أساس  ٢٤٨٧الصادر عن الغرفة الجنائیة األولى لدى محكمة النقض برقم 

الص��ادر ع��ن محكم��ة والمتض��من م��ن حی��ث النتیج��ة رد الطع��ن ف��ي الق��رار ٣١/٨/٢٠٠٩ت��اریخ 
  . ١٧/٦/٢٠٠٩تاریخ  ٧٤أساس  ٦٢جنایات طرطوس برقم 

بالحبس لمدة سنة واحدة ... من حیث النتیجة وبعد التخفیف تجریم الطاعن منھل : المتضمن 
وإلزام�ھ ب��دفع مبل��غ س�تون أل��ف لی��رة س�وریة للم��دعي المص��اب تعویض�اًَ◌ ع��ن األض��رار المادی��ة 

  .دائمة  ھ لجنایة اإلیذاء المقصود المفضي إلى عاھةوالمعنویة من أجل إیذاء المتھم ل

وذلك لوقوع الھیئة المشكو منھا في الخطأ المھن�ي الجس�یم لألس�باب ال�واردة ف�ي اس�تدعاء 
المخاصمة الشتراك قاضي التحقی�ق ف�ي النظ�ر بالقض�یة م�ن خ�الل تولی�ھ وظیف�ة النیاب�ة العام�ة 



منھ�ا ل�م ت�درس ال�دعوى بانتب�اه وق�د خالف�ت لدى محكمة الجنایات بطرطوس وإن الھیئة المشكو 
  .االجتھادات المستمرة ولم تناقش الدفوع المثارة وإن العقوبة والتعویض مبالغ فیھا 

ومن حیث إّن الھیئة الحاكمة بعد اطالعھا على استدعاء المخاصمة والق�رارات والوث�ائق 
النیاب�ة العام�ة المتض�منة رد  المبرزة في ھذا الملف وعلى التحقیقات الجاریة فیھا وعل�ى مطالب�ة

  .الدعوى شكالً لعدم توفر الشروط الخاصة بھا 

  :وبعد المداولة أصدرت القرار التالي 

من حیث إنھ یتب�ین أن الم�دعي بالمخاص�مة ل�م یث�ر ف�ي اس�تدعاء طعن�ھ األس�باب المتعلق�ة 
م�ة الجنای�ات بجلسات المحاكمة أو أمام محك... بإجراءات المحاكمة أو باشتراك القاضي یوسف 

ومش��اھدتھ قرارھ��ا رغ��م كون��ھ ك��ان قاض��یاً للتحقی��ق وك��ان ال یج��وز إث��ارة س��بب جدی��د ب��دعوى 
  .المخاصمة 

ومن حیث إن محكمة الموضوع الجنایات ومن بعدھا الھیئة المش�كو منھ�ا قض�ت بتج�ریم 
ع�ن الطاعن وبالتعویض الجابر للضرر المادي والمعنوي وفق األدلة التقاریر الطبی�ة الص�ادرة 

الخبرة الخماسیة التي جرت وفق األصول والقانون وكونت قناعتھا بثبوت الجرم بح�ق الط�اعن 
وقدرت التعویض المناسب الج�ابر للض�رر وردت عل�ى جمی�ع ال�دفوع المث�ارة وناقش�تھا وبین�ت 
األدل�ة وأحاط��ت بواقع��ة ال��دعوى فك��ان قرارھ��ا س��لیماً ووف��ق الق��انون وال معقّ��ب علیھ��ا ف��ي ذل��ك 

  .لھ أصل في أوراق الدعوى طالما أن 

وحیث إن إعادة الخبرة من صالحیة محكمة الموض�وع وال معق�ب علیھ�ا ف�ي ذل�ك طالم�ا 
أنھا قد اقتنعت بالخبرة الخماس�یة ورأتھ�ا وافی�ة ب�الغرض كم�ا أن تق�دیر التع�ویض م�ن ص�الحیة 

س��لطة محكم��ة الموض��وع وأن تق��دیر دع��وة ش��اھد ل��م یك��ن ف��ي قائم��ة النیاب��ة العام��ة ی��دخل ف��ي ال
  .التنسبیة لرئیس محكمة الجنایات 

وحی�ث إن األس��باب ال��واردة ف�ي اس��تدعاء المخاص��مة ال تنح��در ب�القرار المش��كو من��ھ إل��ى 
درج��ة الخط��أ المھن��ي الجس��یم مم��ا یوج��ب رد ال��دعوى ش��كالً لع��دم ت��وفر الش��روط الخاص��ة بھ��ا 

ا م مبلغ�اً ق�دره ثالث�ة  ٤٩٤والحكم على المدعي بالتعویض لصالح الخزینة العامة عم�الً بالم�ادة 
  .آالف لیرة سوریة 

  :لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٨  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٤٣:   القضیة 



  ٢٠١٠لعام  ٤٤٨:        قـرار

  ١/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

رقی��ة ، نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، محم��د : الس��ادة   

  .خلف العزاوي 

  .  تقدیر محكمة الموضوع –بینات : المبدأ 

لمحكمة الموضوع الص�الحیة ف�ي تق�دیر األدل�ة وال معق�ب علیھ�ا ف�ي ذل�ك م�ا دام أن لھ�ا أص�الً ف�ي أوراق 

  . الدعوى

  :النظر في الدعوى 

  .إن الھیئة الحاكمة بعد اطالعھا على استدعاء المخاصمة 

  .المخاصمة وعلى القرار موضوع 

رد ال��دعوى ش��كالً بت��اریخ : وعل��ى مطالب��ة النیاب��ة العام��ة المتض��من م��ن حی��ث النتیج��ة 
١٩/١٠/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ�دف م�ن دع�واه إل�ى قبولھ�ا ش�كالً وموض�وعاً ... من حیث إن طالب المخاص�مة محم�د 
وإبطال القرار المشكو منھ وذلك لألسباب الواردة في اس�تدعاء المخاص�مة ولوق�وع ووقف تنفیذ 

  .الھیئة المشكو منھا في الخطأ المھني الجسیم 

وحی��ث إن محكم��ة الموض��وع الجنای��ات وم��ن بع��دھا المش��كو منھ��ا ق��د أحاط��ت بواقع��ة 
بھ�ا وحكم�ت وف�ق الدعوى وناقشت الدفوع المثارة مناقشة قانونیة سلیمة وبینت أدلتھ�ا ووازن�ت 

  .  ما ھو متوفر من أدلة

وحیث إن محكمة الموضوع لھا الصالحیة بتقدیر األدلة وال معقب علیھ�ا ف�ي ذل�ك طالم�ا 
  .أن لھا أصل في أوراق الدعوى 

وحیث إن األسباب الواردة في استدعاء المخاصمة ال تنحدر بالقرار المشكو من�ھ إل�ى 
ل�دعوى ش�كالً والحك�م عل�ى م�دعي المخاص�مة درجة الخطأ المھني الجسیم مم�ا یوج�ب رد ا

  .أصول مدنیة  ٤٩٤بمبلغ ألف لیرة سوریة تعویضاً لصالح خزینة الدولة عمالً بالمادة 



وحی���ث إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رارات 
المتض��من رد  الص��ادرة ف��ي ھ��ذا المل��ف والتحقیق��ات الجاری��ة فی��ھ وعل��ى مطالب��ة النیاب��ة العام��ة

  : (*)الدعوى شكالً لعدم توافر الشروط الخاصة بھا وبعد المداولة أصدرت القرار التالي

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٧٩  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٦١:   القضیة 

  ٢٠١٠ لعام ٤٤٩:        قـرار

  ١/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، محم��د رقی��ة ، : الس��ادة   

  .خلف العزاوي ، حسناء األسود 

  .خطأ المحكمة في اسم المدعیة أو اإلجراءات  –دعوى  –أصول : المبدأ 

وك�ذلك األم�ر بالنس�بة . ال ینحدر بالقرار إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم خطأ المحكمة في اسم المدعیة 

  .إلى إعادة اإلجراءات لتغیر الھیئة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ رد : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١٧/١١/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ�دف م�ن دع�واه إل��ى وق�ف تنفی�ذ وإبط�ال الق��رار ... حی�ث إن طال�ب المخاص�مة عیس��ى 
 ٢٠٠٩لع�ام  ٣٥٩١أس�اس  ٣٤٨٨الصادر عن الغرفة الجنائیة الثانیة لدى محكمة النقض ب�رقم 

المتض���من رف���ض الطع���ن ش���كالً ف���ي الق���رار الص���ادر ع���ن محكم���ة .  ٢٠/١٢/٢٠٠٩بت���اریخ 

http://www.syrianbar.org/


تج��ریم : المتض��من م��ن حی��ث النتیج��ة .  ١/٩/٢٠٠٩ ت��اریخ ٢٥٢/٢٨١الجنای��ات بالرق��ة ب��رقم 
المتھم الطاعن بجنای�ة الخط�ف بقص�د ارتك�اب الفج�ور ومعاقبت�ھ باألش�غال الش�اقة بع�د التخفی�ف 

  ...مدة عشر سنوات ونصف إلخ 

وذلك لألس�باب ال�واردة ف�ي اس�تدعاء المخاص�مة ولوق�وع الھیئ�ة المش�كو منھ�ا ف�ي الخط�أ 
واقع�ة التكیی�ف الق�انوني لل�دعوى ول�م تح�ط بواقع�ة ال�دعوى وإن  المھني الجسیم بأنھا ل�م تحس�ن

الطاعن لم یرتكب الجرم المسند إلیھ وال یوجد أي دلیل یدینھ ول�م تن�اقش ال�دفوع المث�ارة واألدل�ة 
  .المتوفرة في ھذه الدعوى 

وحیث إن الھیئة الحاكمة بعد اطالعھا على استدعاء المخاصمة والق�رارات الص�ادرة ف�ي 
عوى وكاف��ة األوراق واألدل��ة المت��وفرة فیھ��ا وعل��ى مطالب��ة النیاب��ة العام��ة المتض��من رد ھ��ذه ال��د

  :الدعوى شكالً لعدم توفر الشروط الخاصة بھا وبعد المداولة أصدرت القرار التالي 

ینح�در ب�القرار إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي   من حیث إن خطأ المحكمة ف�ي اس�م المدعی�ة ال
م���ن حی���ث إن محكم���ة . لع���دم إع���ادة اإلج���راءات لتغیی���ر الھیئ���ة  الجس���یم ك���ذلك األم���ر بالنس���بة

الموضوع ومن بعدھا الھیئة المش�كو منھ�ا ق�د أحاط�ت بواقع�ة ال�دعوى وناقش�ت ال�دفوع المث�ارة 
وبینت األدلة المتوفرة منھا مناقشة قانونیة س�لیمة وإن تق�دیر األدل�ة وم�دى كفایتھ�ا لإلدان�ة من�اط 

التقدیری�ة وال معق�ب علیھ�ا ف�ي ذل�ك طالم�ا أن ل�ھ أص�ل ف�ي بمحكمة الموضوع ویع�ود لس�لطتھا 
  .أوراق الدعوى وقد أحسنت البیان واالستدالل 

وحیث إن دعوى شھود لم یرد ذكرھم ف�ي طل�ب النیاب�ة العام�ة ی�دخل ف�ي الس�لطة بالنس�بة 
... علیھ��ا ف��ي ج��رائم االغتص��اب ... ل��رئیس المحكم��ة كم��ا اس��تقر االجتھ��اد القض��ائي علیھ��ا أن 

  .ة رئیسیة وللمحكمة أن تأخذ بأقوالھا شاھد

وحی�ث إن األس��باب ال��واردة ف�ي اس��تدعاء المخاص��مة ال تنح��در ب�القرار المش��كو من��ھ إل��ى 
درج��ة الخط��أ المھن��ي الجس��یم مم��ا یوج��ب رد ال��دعوى ش��كالً لع��دم ت��وفر الش��روط الخاص��ة بھ��ا 

ین�ة العام�ة عم�الً والحكم على مدعي المخاص�مة بمبل�غ ألف�ي لی�رة س�وریة تعویض�اً لص�الح الخز
  .م. ا /٤٩٤بأحكام المادة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨٠  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٧٧٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٥٧:        قـرار



  ٨/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

، محم��د رقی��ة ، ب��دیع عیس��ى الزوك��اني ، س��میر طب��اخ ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و : الس��ادة   

  .ھزاع العلي ، خلف العزاوي 

  .ال تقوم على وضع الید  –مزارعة : المبدأ 

المزارعة ال تقوم على وضع الید مھما امتد الزمن دون اتفاق ح�ول المزارع�ة وإثب�ات تقاض�ي المال�ك  - ١

  .أو المنتفع حصتھ من المزروعات 

  .بالمزارعة  إن وضع الید لالستثمار ال ینشئ للمدعي حقاً  – ٢

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
  .المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتضمن من حیث النتیجة 

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :  في القضاء

 ٣٤٢٩یھدف من دعواه إل�ى إبط�ال الق�رار رق�م ... سلیمان حیث إن المدعي بالمخاصمة 
الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة الرابع��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض  ١٢/٧/٢٠٠٩ت��اریخ  ٣٤٤٦أس��اس 

ت����اریخ  ١٠٦أس����اس  ١٠٤القاض����ي ب����رفض الطع����ن الواق����ع عل����ى الق����رار الص����لحي رق����م 
  .القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت  ٣١/٣/٢٠٠٩

ك�ان ق�د أق�ام ال�دعوى أم�ام محكم�ة الص�لح .. خاص�مة س�لیمان ومن حی�ث إن الم�دعي بالم
منطقة المقعبری�ة بی�ت جن�اد العقاری�ة وق�د ص�در  ١٢٢١بطلب تثبیت مزارعتھ على العقار رقم 

بتثبیت المزارعة ولدى الطعن ب�القرار م�ن  ١٥/٣/٢٠٠٦تاریخ  ٥٢/١١٥القرار الصلحي رقم 
 ٣٣١١أس�اس  ٤٥٥٦القرار الناقض رق�م المدعى علیھ یعقوب المدعى علیھ بالمخاصمة صدر 

بنقض القرار الصلحي المذكور تأسیساً عل�ى أن المزارع�ة ال تق�وم عل�ى  ٢٦/١١/٢٠٠٧تاریخ 
وضع الید مھما امتد الزمن دون اتفاق حول المزارعة وإثبات تقاضي المال�ك أو المنتف�ع حص�تھ 

یس لالس�تھالك الشخص�ي من المزروعات كما أن�ھ ال ب�د م�ن أن تك�ون المزارع�ة لالس�تثمار ول�
وألن المحكمة ل�م تن�اقش ال�دفوع المث�ارة ح�ول عق�د االنتف�اع لوال�دة الط�رفین وال�ذي یح�ول دون 
تص�رف الم�دعى علی��ھ بالعق�ار خ��الل حی�اة المنتفع��ة والدت�ھ مم��ا یجع�ل الق��رار موض�وع الطع��ن 

  / .انتھى القرار الناقض /مشوب بسوء االستدالل والخطأ مع التعلیل مما یملي نقضھ 

ومن حیث إن محكمة الموضوع اتبعت ما قض�ى ب�ھ الق�رار الن�اقض ول�م یثب�ت ل�دیھا م�ن 
خ��الل الوث��ائق المب��رزة وأق��وال الش��ھود وج��ود عق��د مزارع��ة ب��ین الم��دعي والم��دعى علی��ھ وأن 
وض��ع الی��د لالس��تثمار ف��ي ح��ال ثبوت��ھ ال ینش��ئ للم��دعي حق��اً بالمزارع��ة وق��د علل��ت محكم��ة 



فجاء قرارھا محموالً على أسبابھ وبمنأى عن الخط�أ المھن�ي الجس�یم . ..الموضوع لذلك التعلیل 
  .مما یستدعي رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨١  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٧٠٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٦٧:        قـرار

  ٢٢/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، محم��د رقی��ة ، نم��ر : الس��ادة   

  .الفریحات ، خلف العزاوي 

  .خطأ مھني جسیم  –عدم مناقشتھ وفق مضمونھ  –عقد : المبدأ 

التفات المحكمة عن مناقشة العقد وفق مضمونھ الواضح والصریح وعدم تطبی�ق أحك�ام الق�انون الص�ریحة 

كل صحیح ف�ي ض�وء م�ا ج�اء ف�ي العق�د مم�ا یجع�ل الق�رار منح�دراً إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي والواضحة أیضاً بش

  .الجسیم 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ    المخاصمة وعلى مطالبة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة

٢٢/١١/٢٠٠٧ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :  في المناقشة

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة محم��د 
والمتض�من  ١٧/٧/٢٠٠٦ت�اریخ  ٢٦٥٩أس�اس  ٢٥٧٥المدنیة الثالثة لدى محكم�ة ال�نقض رق�م 



جزئی��اً لم��ا س��لف بیان��ھ وتع��دیل المبل��غ المقض��ي ب��ھ بحی��ث یص��بح نق��ض الق��رار المطع��ون فی��ھ 
  .س وتصدیق ما عدا ذلك من القرار المطعون فیھ .ل ٧٥٥٣١٢

وحی��ث إن ال��دعوى األص��لیة الت��ي تفرع��ت عنھ��ا دع��وى المخاص��مة ھ��ذه والمقدم��ة م��ن 
ي ھ��دفت إل��ى المطالب��ة ب��التعویض نتیج��ة ع��دم إیف��اء الم��دع... الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة محّم��د

بالمخاصمة قواس بالتزامھ بتنفیذ جزء من عقد بیع العقار موضوع الدعوى بس�بب ع�دم موافق�ة 
  .أحد الورثة على البیع 

ومن حیث إنھ تبین من العودة إلى العقد الناظم للعالقة بین الط�رفین أن طال�ب المخاص�مة 
ي العق�د أن�ھ یمل�ك منطقة كفر التة العقاریة وق�د ص�رح ف� ٥١٢یملك مع ورثة والدتھ العقار رقم 

ولورثة المذكورین العقار المذكور ولم یذكر أنھ یمل�ك العق�ار وح�ده وعلی�ھ ف�ي العق�د البی�ع عل�ى 
موافقة أحد الوریثات مما یعني أن عبارة العقد كانت واضحة وجلیة بالنس�بة لم�ا ذك�ر وتنف�ي أي 

عل�ى ع�اتق المش�تري  جھالة بالنسبة للمشتري فیما یتعل�ق بم�ن یمل�ك العق�ار إض�افة إل�ى أن�ھ یق�ع
  .االطالع على ملكیة العقار في السجل العقاري 

من الق�انون الم�دني تعتب�ر أن�ھ إذا ك�ان اس�تحقاق المبی�ع ق�د نش�أ  ٤١٤ومن حیث إن المادة 
بفع��ل الغی��ر ف��إن الب��ائع یك��ون مس��ؤوالً ع��ن رد قیم��ة البی��ع وق��ت االس��تحقاق إال إذا أثب��ت أن 

  .الستحقاق المشتري كان یعلم وقت البیع سبب ا

ومن حیث إن العقد یفید بشكل واضح على المشتري بملكی�ة الورث�ة لقس�م م�ن المبی�ع وإن 
البائع یبیع ملك الغیر وبشرط موافقة إحدى الوریثات وق�د قب�ل بھ�ذه المخ�اطرة مم�ا یحج�ب عن�ھ 
حق المطالبة بالتعویض وھذا ما علیھ االجتھاد الذي قضى بأن من حق المش�تري ال�ذي حك�م ل�ھ 
بإبطال البیع التعویض متى ك�ان حس�ن النی�ة ومن�اط حس�ن النی�ة جھ�ل المش�تري ب�أن البی�ع غی�ر 

  .مملوك للبائع 

وحیث إن ما ج�اء بالعق�د م�ن تحم�ل المش�تري للمص�اریف ف�ي ح�ال ع�دم موافق�ة الوارث�ة 
  .على البیع ال یعتبر مما جاء العقد بالمبادئ القانونیة المشار إلیھا 

الموضوع عن مناقشة العق�د وف�ق مض�مونھ الواض�ح والص�ریح  وحیث إن التفات محكمة
وعدم تطبیق أحكام القانون الصریحة والواضحة أیضاً بشكل ص�حیح ف�ي ض�وء م�ا ج�اء بالعق�د 
یجعل القرار محل المخاصمة منحدراً إلى درجة الخطأ المھني الجس�یم الموج�ب لقب�ول ال�دعوى 

  .موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة 

  :رر باإلجماع لذلك تق

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار مح�ل المخاص�مة والص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  - 
واعتب���ار ھ���ذا  ١٧/٧/٢٠٠٦ت���اریخ  ٢٦٥٩أس���اس  ٢٥٧٥الثالث���ة ل���دى محكم���ة ال���نقض رق���م 

  .  اإلبطال بمثابة تعویض

♦  



٨٢  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٤٥٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٧٨:        قـرار

  ٢٢/١١/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس بش��ارة ، : الس�ادة   

  .محمد رقیة ، نمر الفریحات 

  .یعمل بھ حتى ثبوت تزویره  –ضبط  –جمارك : المبدأ 

  .یعمل بضبط الجمارك حتى ثبوت تزویره 

  :النظر في الدعوى 

الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع  إن الھیئ���ة
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ    المخاصمة وعلى مطالبة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة

٩/١١/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :  في المناقشة

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة محم��د 
والمتض��منة  ٢٠١٠/ ٢٨/٣ت��اریخ  ٨٣٦أس��اس  ١٠٩٦الجمركی��ة ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

رف��ض طعن��ھ موض��وعاً بش��أن ق��رار محكم��ة االس��تئناف القاض��ي بتغریم��ھ م��ن آخ��رین بالتكاف��ل 
 ٢٩الم��ادتین  لی��رة س��وریة لص��الح إدارة الجم��ارك لمخ��الفتھم أحك��ام ٨٦٣٣٤٠والتض��امن مبل��غ 

  .من قانون الجمارك ومصادرة البضاعة إلى آخر ما جاء بالقرار  ٢٦٣و

وحی��ث إن محكم��ة الموض��وع ق��د أخ��ذت بم��ا ج��اء بض��بط الجم��ارك ال��ذي یعم��ل ب��ھ حتّ��ى 
ثبوت تزویره والمبني على مشاھدات منظمیھ من أن بعض البدالت علیھا ما یش�یر إل�ى ص�نعھا 
ف�ي لبن��ان وال�بعض اآلخ��ر نزع�ت عنھ��ا اللص��ائق ووض�عت محلھ��ا لص�ائق تش��یر إل�ى أنھ��ا م��ن 

اع�ة ل�دى المحكم�ة الم�ذكورة ب�أن اللص�ائق الت�ي نزع�ت صنع المدعي بالمخاص�مة مم�ا ك�ون قن
عنھ��ا مماثل��ة لتل��ك الت��ي ال ت��زال اللص��ائق األجنبی��ة علیھ��ا وھ��ذا األم��ر ی��دخل ف��ي قناع��ة محكم��ة 
الموض��وع باألدل��ة وال ینح��در ھ��ذا التق��دیر ف��ي ض��وء األدل��ة المت��وفرة ف��ي ظ��روف القض��یة إل��ى 

أصالً ف�ي أوراق ال�دعوى وبالت�الي ال معق�ب  درجة الخطأ المھني الجسیم طالما أن لما أخذت بھ
عل��ى المحكم��ة إذا ھ��ي ل��م تأخ��ذ ب��الخبرات الجاری��ة كم��ا ال معق��ب علیھ��ا إذا ھ��ي أعمل��ت أحك��ام 



من قانون الجمارك مما یجعل أسباب المخاصمة في غیر محلھا وال تنح�در  ٢٦٣و ٢٩المادتین 
  .یوجب رد الدعوى شكالً  بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المھني الجسیم وھذا

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨٣  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٤١٨:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٨٠:        قـرار

  ٢٩/١٠/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، عیس��ى الزوك��اني ، مص��طفى األط��رش ، أنط��وان فیل��و ، ج��رجس : الس��ادة   

  .، حسناء األسود   ، خلف العزاويبشارة 

  .عدم تجزئتھا  –مخاصمة  –أصول : المبدأ 

ال وج��ھ ف��ي دع��وى المخاص��مة لتجزئ��ة الخص��ومة أو لص��رف النظ��ر ع��ن أح��د الخص��وم أو اس��تثنائھ م��ن 

الدعوى نظراً للخصوصیة الدقیقة التي تتمیز بھا دعوى مخاصمة القضاة وآث�ار ونت�ائج ھ�ذه ال�دعوى عل�ى حق�وق 

  . أطرافھا

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١١/١٠/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :  في الشكل

م��ن حی��ث إن م��دعي المخاص��مة وج��ھ دع��واه بمواجھ��ة الھیئ��ة مص��درة الق��رار المخاص��م 
وم�ن ب�ین ... وترك�ي... والسید وزیر العدل والنائب الع�ام للجمھوری�ة ولورث�ة المغ�دورین خل�ف



والد المغ�دورین بص�فتھ وص�یاً ش�رعیاً عل�ى أحف�اده القاص�رین وأوالد ... الورثة الوریث محّمد 
  .بنات المغدور خلف 

بینم��ا  ٢١/٥/٢٠٠٩المخص��وص بت��اریخ وحی��ث إن دع��وى المخاص��مة تقی��دت ف��ي س��جلھا 
أن المرح�وم محّم�د ق�د  ١٣/٤/٢٠١٠ت�اریخ  ٢٢٣/٢٢٣یتضح من وثیقة حصر اإلرث الشرعي رق�م 

س��تة أش��ھر وھ��ذا یعن��ي أن أي قب��ل تس��جیل دع��وى المخاص��مة بح��والي  ٦/١٢/٢٠٠٩ت��وفي بت��اریخ 
  .قد قدم بمواجھة میت واالدعاء على میت معدوم االدعاء بالنسبة للمرحوم محّمد 

وحی��ث إن��ھ ال وج��ھ ب��دعوى المخاص��مة للتجزئ��ة الخص��ومة أو لص��رف النظ��ر ع��ن أح��د 
الخصوم أو اس�تثناءه م�ن ال�دعوى نظ�راً للخصوص�یة الدقیق�ة الت�ي تتمی�ز بھ�ا دع�وى مخاص�مة 

  .القضاة وآثار ونتائج ھذه الدعوى على حقوق أطرافھا 

  .یستوجب رد الدعوى شكالً وحیث إن ما سلف 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨٤  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٣٣٦:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٨٩:        قـرار

  ٢٠/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

خل�ف نائل محفوض ، مصطفى األطرش ، أحمد صافي ، أنطوان فیلو ، محمد رقیة ، : السادة   

  .، نمر الفریحات   العزاوي

  .خطأ مھني جسیم  –عدم اتباع  –قرار ناقض  –أصول : المبدأ 

  .عدم اتباع الھیئة المخاصمة للقرار الناقض خطأ مھني جسیم 

  :النظر في الدعوى 



إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة  المخاصمة وعلى مطالبة النیابة

٤/٥/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

أصالة عن نفسھ وإض�افة لترك�ة وال�ده بش�یر یھ�دف ... حیث إن المدعي بالمخاصمة بیتر 
أس��اس  ٢٣٠٦الثانی��ة ل�دى محكم��ة ال�نقض رق��م إل�ى إبط��ال الق�رار الص��ادر ع�ن الغرف��ة المدنی�ة 

  .والمتضمن رفض طعنھ موضوعاً  ١٥/١٢/٢٠٠٨تاریخ  ٣٦٠٠

وحی��ث إن ال��دعوى األص��لیة الت��ي تفرع��ت عنھ��ا دع��وى المخاص��مة ھ��ذه ق��د ھ��دفت إل��ى 
ب��التعویض ع��ن قی��ام الم��ذكورین ببی��ع ... وكاملی��ا ... مطالب��ة الم��دعي بیت��ر للم��دعى علیھ��ا ج��ان 

وبما أنھ ل�م یع�د ممكن�اً ... ما یخفي رھناً ورغم ذلك قاما بتھریبھ بیعاً إلى أحمد حصة والده وبینھ
المطالبة بالتنفیذ العیني بإعادة الحصة من العقار إلیھ قد لجأ إل�ى المطالب�ة ب�التعویض وق�د انتھ�ى 

إل�ى رد ال�دعوى  ١٤/١٢/٢٠٠٦تاریخ  ٣١٩١أساس  ٦٠٣قرار محكمة االستئناف األّول رقم 
خ��ارج الم��دة القانونی��ة فطع��ن الم��دعي بیت��ر بھ��ذا الق��رار حی��ث قض��ت محكم��ة ال��نقض لتق��دیمھا 

إن ال�دعوى (إلى نقضھ بتعلی�ل مف�اده  ٢٢/١٠/٢٠٠٧تاریخ  ٢٤١٣أساس  ٢٣٦٣بقرارھا رقم 
تق�وم عل��ى المطالب��ة ب��التعویض ع�ن فق��دان الم��دعي لحق��ھ العین��ي م�ن قب��ل الجھ��ة الم��دعى علیھ��ا 

ل غی�ر ق�انوني وف�ق م�ا ج�اء ف�ي الق�رار الص�ادر ع�ن محكم�ة عندما كانت الوص�یة متمثل�ة بش�ك
حیث جاء فیھ أن تصرفات الوصي تحت�اج إل�ى إذن خ�اص م�ن  ٢٠٠٣لعام  ١٢٩٤النقض رقم 

القاضي الشرعي فیما یخص القاصر في حینھا مع التأكید على وجوب التحقی�ق م�ن أن القاص�ر 
ورفض�ت طعن�ھ ألن�ھ  ٣٠/٨/١٩٩٢بتاریخ التصرف ال یزال قاصراً بتاریخ رف�ع ال�دعوى ف�ي 

  .مقدم من غیر ذي صفة 

وم��ن حی��ث إن م��ا ذك��ر یحق��ق للم��دعي ح��ق االدع��اء ب��التعویض وك��ان عل��ى المحكم��ة أن 
تع��الج ال��دعوى عل��ى ض��وء م��ا ذك��ر وأن تمی��ز ب��ین التق��ادم المبن��ي عل��ى العم��ل غی��ر المش��روع 

أحكام التق�ادم ف�ي العق�ود والمح�دد والتقادم القائم على استحالة المطالبة بالحق العیني والذي یأخذ 
بخمس��ة عش��ر س��نة عل��ى اعتب��ار أن أحك��ام العق��د واجب��ة التنفی��ذ ف��إذا اس��تحال تنفی��ذه عینی��اً ك��ان 
التع��ویض مح��الً لھ��ذا التنفی��ذ لع��دم الوف��اء العین��ي وبالت��الي ف��إن ثم��ة فارق��اً كبی��راً ب��ین المس��ؤولیة 

المسؤولیة التقصیریة على قواعد العم�ل غی�ر العقدیة الناشئة عن النكول عن التنفیذ العیني وبین 
  .المشروع 

وحیث إن محكمة االس�تئناف بع�د ال�نقض الم�ذكور والھیئ�ة المخاص�مة ف�ي قرارھ�ا مح�ل 
المخاصمة لم تأخذ بما جاء ف�ي الق�رار الن�اقض وال�ذي وج�ھ بش�كل واض�ح وص�ریح إل�ى األخ�ذ 

ثالث��ي الن��اجم ع��ن العم��ل غی��ر بالتق��ادم الطوی��ل أي خمس��ة عش��ر س��نة وإنم��ا أخ��ذتا بالتق��ادم ال
م��دني وقض��ت ف��ي ض��وئھا ب��رد ال��دعوى لتق��دیمھا  ١٧٣المش��روع المنص��وص عن��ھ ف��ي الم��ادة 

  .خارج المدة القانونیة المنصوص عنھا بالمادة المذكورة 



وحیث إن اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة ال�نقض ق�د اس�تقر أخی�راً ف�ي العدی�د م�ن الق�رارات 
ة على أن القرار الناقض واجب االتباع حتّ�ى ول�و ك�ان مخالف�اً لق�رار الصادرین عن الھیئة العام

مستقر أو الجتھاد الھیئة العامة لمحكمة النقض وذلك في الدعوى الت�ي ص�در فیھ�ا طالم�ا أن�ھ ل�م 
 ٢٦٢ی��تم مخاص��مة الق��رار الن��اقض وی��تم إبطال��ھ ف��ي دع��وى المخاص��مة عل��ى اعتب��ار أن الم��ادة 

  .ع القرار الناقض دون أن تعلق ذلك على أي شرط أصول محاكمات قد نصت على اتبا

وحی��ث إن الجھ��ة الم��دعى علیھ��ا بالمخاص��مة ل��م تخاص��م الق��رار الن��اقض الص��ادر ف��ي 
الدعوى محل المخاصمة لذا فإنھ لیس ممكن�اً مناقش�ة م�ا إذا ك�ان ھ�ذا الق�رار مخطئ�اً خط�أ مھنی�اً 

واضح في اعتب�اره أن الن�زاع ن�اجم ع�ن جسیماً أم ال كما أنھ یتوجب اتباع ھذا القرار الموجھ وال
عالقة عقدیة ولیس مسؤولیة تقصیریة وأن التقادم المنطب�ق علی�ھ ھ�و التق�ادم الطوی�ل أي خمس�ة 
عشر سنة ولیس التقادم الثالثي وال یؤثر على ذلك صدور قرار آخر مخالف ف�ي دع�وى أخ�رى 

  .ذات الموضوع 

قض ینح�در إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي وحیث إن عدم اتب�اع الھیئ�ة المخاص�مة للق�رار الن�ا
الجسیم مما یتوج�ب مع�ھ قب�ول ال�دعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة وھ�ذا یت�یح 

  .للطرفین إبداء دفوعھما أمام محكمة الموضوع 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادر ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  - 
واعتب��ار ھ��ذا  ٢٠٠٨/ ١٥/١٢ت��اریخ  ٣٦٠٠أس��اس  ٢٣٠٦دى محكم��ة ال��نقض رق��م الثانی��ة ل��

  .  اإلبطال بمثابة تعویض

♦  

٨٥  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٤٣٣:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٩٠:        قـرار

  ٢٠/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

فیلو ، محمد رقیة ، خل�ف نائل محفوض ، مصطفى األطرش ، أحمد صافي ، أنطوان : السادة   

  .، نمر الفریحات   العزاوي

  .البحث عن الركن المعنوي  –قضایا جزائیة : المبدأ 



في القضایا الجزائیة ال بد م�ن البح�ث ع�ن ال�ركن المعن�وي وال�ذي ھ�و من�اط التج�ریم ، وال مح�ل لمحاس�بة 

  .شخص على فعل لم یقصده ولم ینو ارتكابھ ، أي ال یُسأل عن النیة 

  :في الدعوى  النظر

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

١٥/٧/٢٠١٠ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

  .قاضي اإلحالة قراراً باتھام مدعي المخاصمة بجنایة االفتراء دون أي دلیل أصدر  - 

لم ترد الھیئة المخاصمة على م�ا أثی�ر بالئح�ة طع�ن م�دعي المخاص�مة وبخاص�ة لجھ�ة  - 
أن مدعي المخاصمة ادع�ى بج�رم غص�ب عق�ار ول�یس بج�رم الس�رقة الموص�وفة وع�دم توس�ع 

للشقة حصل نتیج�ة ... ال الشھود وأن استالم فیصل قاضي اإلحالة بالتحقیق وعدم الرد على أقو
ص��لح م��ع م��دعي المخاص��مة بت��اریخ إس��قاط الح��ق الشخص��ي والتطبی��ق حی��ث إن واقع��ة الن��زاع 
تتلخص في أن مدعي المخاص�مة أش�اد ش�ققاً س�كنیة عل�ى قطع�ة أرض وق�ام ببی�ع إح�دى الش�قق 

ریان قس�ماً م�ن ال�ثمن وبق�ي وسدد المشت... وغزوان ... بموجب عقد عرفي إلى المدعوین أحمد 
بذمتھما رصید الثمن وقبل تسدید الرصید قام المشتریان ببی�ع الش�قة للم�دعو فیص�ل ال�ذي رغ�ب 
بإكساء الشقة وقد حصل خ�الف ب�ین م�دعي المخاص�مة والمش�تري الث�اني فیص�ل بحی�ث ح�اول 

واح�د  مدعي المخاصمة منع المشتري من استالم الشقة حتّ�ى ی�تم دف�ع رص�ید ال�ثمن وص�ار ك�ل
منھم��ا یق��وم بتغیی��ر قف��ل الش��قة ولم��ا تط��ور الخ��الف ودخ��ل المش��تري فیص��ل الش��قة تق��دم م��دعي 
المخاصمة بمعروض إلى المحامي العام بإدلب قال فیھ إن المدعو فیصل أق�دم عل�ى كس�ر وخل�ع 
الب�اب الحدی�دي الخ��ارجي واغتص�ب العق�ار ب��القوة وس�رق مع�دات وتجھی��زات البن�اء الموج��ودة 

وقد حركت النیابة العامة بحق المدعو فیصل بجرم السرقة الموص�وفة وإح�داث . ضمن المنزل 
أضرار مادیة بملك الغیر وخالل سیر القض�یة أم�ام قاض�ي التحقی�ق ادع�ى الم�دعو فیص�ل عل�ى 
مدعي المخاصمة بجرم االفتراء الجن�ائي وق�د ق�رر قاض�ي التحقی�ق من�ع محاكم�ة الم�دعى علی�ھ 

ال الغی��ر واتھ��م م��دعي المخاص��مة بجنای��ة افت��راء الجن��ائي فیص��ل م��ن ج��رم الس��رقة وتخری��ب م��
وصدق قاضي اإلحالة بإدلب قرار قاضي التحقیق ولدى الطعن ب�القرار رفض�ت غرف�ة اإلحال�ة 

  .  بمحكمة النقض الطعن

وحی��ث إن المع��روض المق��دم م��ن م��دعي المخاص��مة إل��ى المح��امي الع��ام بإدل��ب تض��من 
وج�ودة فی�ھ وق�د حرك�ت النیاب�ة العام�ة ال�دعوى العام�ة االدعاء بجرم غصب واحد عدة البناء الم

على المدعو فیصل بجرم السرقة الموصوفة وإح�داث أض�رار مادی�ة بمل�ك الغی�ر وف�ق الم�ادتین 
ع ول��م تحركھ��ا بج��رم غص��ب عق��ار وھ��و الھ��دف األساس��ي م��ن ادع��اء م��دعي .ق ٧١٩و ٦٢٥

ان�ت موج�ودة بالش�قة ھ�ي المخاصمة خاصة وأن التحقیقات الجاری�ة تؤك�د أن األغ�راض الت�ي ك
عبارة عن كریك وقطم�ة وم�الزم حدیدی�ة وبع�ض المط�ارق وعربای�ة وھ�ي أش�یاء تافھ�ة القیم�ة 



بالنسبة لقیمة العقار أو رصید القیم�ة وال یج�وز أن ی�تم التركی�ز عل�ى ھ�ذه األش�یاء عل�ى حس�اب 
  .ھدف المدعي من الشكوى وھو المنازعة حول الشقة ورصید الثمن 

یُس�أل الم�دعي المخاص�م ع��ن خط�أ النیاب�ة ف�ي توص�یف الج�رم وتقص��یرھا وحی�ث إن�ھ ال 
  .بتحریك الدعوى بجرم غصب لعقار وفق ادعاء المدعي 

وحیث إنھ ف�ي القض�ایا الجزائی�ة ال ب�د م�ن البح�ث ع�ن ال�ركن المعن�وي وال�ذي ھ�و من�اط 
  .ارتكابھ  وال محل لمحاسبة الشخص على فعل لم یقصده ولم ینوِ ) النیة اإلجرامیة(التجریم 

وحیث إن قاضي التحقیق ومن بعد قاضي اإلحالة ومن ثم الھیئة المخاصمة لم تض�ع ھ�ذه 
األم��ور موض��ع المناقش��ة رغ��م أن التوص��یف الجرم��ي م��ن النظ��ام الع��ام ویج��ب إعمال��ھ بحس��ب 

وتقصیر الھیئة المشكو منھ�ا وع�دم مالحظتھ�ا ذل�ك یجعلھ�ا . الواقعة واألدلة القائمة في األوراق 
  .ة الخطأ المھني الجسیم الموجب إلبطال القرار محل المخاصمة مرتكب

  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول ال�دعوى موض�وعاً وإبط�ال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادر ع�ن غرف�ة اإلحال�ة  - 
واعتب�ار ھ�ذا اإلبط�ال بمثاب�ة  ١٦/٣/٢٠٠٩ت�اریخ  ٣٩٣أس�اس  ٤٤٦لدى محكمة ال�نقض رق�م 

  .  تعویض

♦  

٨٦  

  ٢٠١٠ساس لعام أ ٢١١٥:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٤٩٣:        قـرار

  ٢٠/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، أحم��د ص��افي ، أنط��وان فیل��و ، محم��د رقی��ة ، نم��ر الفریح��ات ، ب��دیع : الس��ادة   

  .ھزاع العلي 

  .خطأ مھني جسیم  –إغفال دلیل یغیر نتیجة الدعوى  –بینات : المبدأ 

  .دلیل یمكن أن یغیر من نتیجة الدعوى یعّد خطأ مھنیاً جسیماً إغفال 

  :النظر في الدعوى 



إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
المخاصمة وعل�ى مطالب�ة النیاب�ة العام�ة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ 

١٧/٥/٢٠١٠ .  

  :القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي وعلى كافة أوراق 

  :في المناقشة 

یھ���دف إل���ى إبط���ال الق���رار حی���ث إن الم���دعي ... حی���ث إن الم���دعي بالمخاص���مة عل���ي 
یھدف إلى إبطال القرار الص�ادر ع�ن الغرف�ة الجنائی�ة ل�دى محكم�ة ال�نقض ... بالمخاصمة علي 

ن��ھ موض��وعاً والق��رار والمتض��منة رف��ض طع ١٦/٧/٢٠٠٧ت��اریخ  ٢٨٤٥أس��اس  ٣٣٧٧رق��م 
والقاض�ي  ٢٦/٣/٢٠٠٧ت�اریخ  ٣٢٤أس�اس  ١١٥الصادر عن محكمة الجنایات في حل�ب رق�م 

بتجریم المدعي بالمخاصمة بجنایة القتل قصداً لموظف أثناء تأدیتھ عمل�ھ ال�وظیفي وفق�اً ألحك�ام 
یری���ة عقوب���ات ومعاقبت���ھ باألش���غال الش���اقة المؤب���دة ولألس���باب المخفف���ة التقد ٥٣٤١/٤الم���ادة 

تخفیض عقوبتھ إلى األشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وحسب مدة توقیفھ إلى آخ�ر م�ا ج�اء 
  .بالقرار 

وحی��ث إن ق��رار محكم��ة الجنای��ات غی��ر قاب��ل للمخاص��مة باعتب��اره ص��در ق��ابالً للطع��ن 
  .بالنقض مما یتعین معھ رد الدعوى شكالً بالنسبة إلیھ 

دل��ة المت��وفرة فیھ��ا ب�أن خالف��اً لم��ا حص��ل ب��ین وحی�ث إن واقع��ة ال��دعوى ت��تلخص وف�ق األ
وآخرین ولما حضرت دوریة الشرطة ھ�رب الم�دعي بالمخاص�مة ... المدعي بالمخاصمة علي 

وھ��و أح��د أف��راد الدوری��ة وأمس��ك ب��ھ م��ن الخل��ف فاس��تدار ... أمامھ��ا فلح��ق ب��ھ المغ��دور س��لیمان 
دون أن یص�یب بھ�ا المغ�دور المدعي بالمخاصمة بعد أن كان قد أشھر مسدسھ وأطلق منھ طلقة 

وكان المدعي بالمخاصمة ال ی�زال یج�ر المغ�دور خلف�ھ مح�اوالً تخل�یص نفس�ھ من�ھ والھ�رب ث�م 
  .استدار وأطلق علیھ ثانیة أصابت المغدور في وجھھ مما أدى إلى وفاتھ 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات كان��ت ق��د قض��ت بتج��ریم الم��دعي بالمخاص��مة بجنای��ة القت��ل 
أثن��اء تأدی��ة وظیفت��ھ إال أن الم��ذكور أي الم��دعي بالمخاص��مة طع��ن بھ��ذا  القص��د عل��ى موظ��ف

وإن (متض�منة بتعلی�ل أن�ھ  ٢٠٠٦لع�ام  ٢٩٧٢القرار حیث قضت محكمة النقض بقرارھ�ا رق�م 
كانت سلطة تقدیر األدلة واستخالص النتائج وخاصة القص�د الجرم�ي م�ن األم�ور الموض�وعیة 

  .ذلك منوط بحسن التقدیر وسالمة االستدالل التي تستقل بھا محكمة الموضوع إال أن 

ومن حیث إن المحكمة مص�درة الحك�م المطع�ون فی�ھ ل�م تحس�ن تق�دیر األدل�ة ول�م تناقش�ھا 
المناقشة القانونیة الموضوعیة على ضوء التقریر الطبي لتص�ریح الكش�ف عل�ى الجث�ة فق�د ج�اء 

خمس�ة أمت�ار م�ع وج�ود وش�م فیھ أن مسار الطلقة من األعلى إلى األس�فل وم�ن مس�افة تق�ل ع�ن 
على فوھة الدخول وھذا من شأنھ أن یبدل في تصویر الواقعة بشكل یخالف ما جاء علی�ھ الق�رار 
المطع���ون فی���ھ وأن تص���ویر الواقع���ة بش���كل ص���حیح ودقی���ق ل���ھ أث���ره ف���ي اس���تخالص القص���د 

  ).الجرمي



ب��ة وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات ق��د أص��درت قرارھ��ا الث��اني بع��د ال��نقض قض��ت فی��ھ بمعاق
المدعي بالمخاصمة بذات العقوبة الت�ي قض�ت بھ�ا ف�ي قرارھ�ا المنق�وض ول�دى الطع�ن ب�القرار 

  .الثاني قضت محكمة النقض بتصدیقھ بقرارھا محل المخاصمة 

وحی��ث إن إض��افة إل��ى أن محكم��ة الموض��وع وم��ن ث��م محكم��ة ال��نقض ل��م تتبع��ا الق��رار 
ل��ة ول��م تناقش��ھا المناقش��ة القانونی��ة الن��اقض ال��ذي ج��اء فی��ھ أن المحكم��ة ل��م تحس��ن تق��دیر األد

أص��ول مدنی��ة فإن��ھ یتب��ین م��ن  ٣٦٢أص��ول جزائی��ة و ٣٦٥الموض��وعیة وذل��ك عم��الً بالم��ادتین 
أق��وال الش��ھود أن المغ��دور ق��د أمس��ك بالم��دعي بالمخاص��مة م��ن الخل��ف عن��دما ك��ان الم��ذكور 

عدی�دة حی�ث  یركض ھارباً وقد أشھر الم�دعي بالمخاص�مة مسدس�ھ وج�ر المغ�دور خلف�ھ أمت�اراً 
أطلقھ دون أن یصیب المغدور ثم التفت إلى الخلف ویده كان�ت عل�ى الزن�اد حی�ث خرج�ت طلق�ة 
ثانیة أصابت المغدور في وجھھ أودت بحیاتھ وقد ذكر الشھود ھ�ذه الواقع�ة كم�ا أن أح�د الش�ھود 

 قد ذكر أن المغ�دور ق�د أمس�ك بی�د... كان خصم المدعي بالمخاصمة في المشاجرة ویدعى علي 
المدعي بالمخاصمة التي كان یش�ھر مسدس�ھ فیھ�ا مم�ا ك�ان یتع�ین عل�ى المحكم�ة مناقش�ة م�ا إذا 
كان المدعي بالمخاصمة یستطیع قتل المغدور من الطلقة األول�ى أم ال وأن�ھ ك�ان ق�د أطل�ق الن�ار 
تخویفاً من أج�ل ترك�ھ وإذا ك�ان یس�تطیع قتل�ھ م�ن الطلق�ة األول�ى ول�م یفع�ل م�ا إذا كان�ت الطلق�ة 

والمغ�دور  لثانی�ة ق�د خرج�ت م�ن المس�دس نتیج�ة الع�راك ب�ین االثن�ین أي الم�دعي بالمخاص�مةا
الذي ھو أقصر من المدعي وإذا كان األمر كذلك ما إذا كان فعل المدعي بالمخاصمة یش�كل 

 ٥٣٦ج��رم التس��بب ب��الموت ع��ن غی��ر قص��د القت��ل بعم��ل م��ن أعم��ال الش��دة عم��الً بالم��ادة 
الجرمیة تستنبط من مجمل أدل�ة القض�یة ووقائعھ�ا بع�د رب�ط ھ�ذه  یةعقوبات على اعتبار أن الن

  .األدلة والوقائع ببعضھا ومنھا التقریر الطبي 

وحیث إن إغفال دلیل یمكن أن یغیر من نتیجة ال�دعوى ینح�در إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
ح��ل الجس��یم وف��ق م��ا اس��تقر علی��ھ اجتھ��اد الھیئ��ة العام��ة لمحكم��ة ال��نقض مم��ا یجع��ل الق��رار م

المخاصمة الصادر عن محكمة النقض ینحدر إلى درجة الخط�أ المھن�ي الجس�یم الموج�ب لقب�ول 
  .الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

ت����اریخ  ١١٥/٣٢٤رد ال����دعوى ش����كالً بالنس����بة لق����رار محكم����ة الجنای����ات رق����م  – ١
٢٦/٣/٢٠٠٧ .  

القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنائی�ة  قبول الدعوى موضوعاً وإبطال -  ٢
واعتب��ار ھ��ذا اإلبط��ال  ٢٠٠٧/ ١٦/٧ت��اریخ  ٢٨٤٥أس��اس  ٣٣٧٧ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .  بمثابة تعویض

♦  

٨٧  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٥٦٩:   القضیة 



  ٢٠١٠لعام  ٤٩٧:        قـرار

  ١٩/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، سمیر طباخ ، أحمد ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، خل�ف : السادة   

  .العزاوي ، نمر الفریحات 

  .اتباع  –قرار ناقض  –أصول : المبدأ 

  .یجب اتباع القرار الناقض ، وعدم اتباعھ یشكل خطأ مھنیاً جسیماً 

  :النظر في الدعوى 

لمخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء ا
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٧/١٠/٢٠٠٩ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

ع��ن الغرف��ة یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة ھش��ام 
والمتض�من  ٢٩/٦/٢٠٠٩ت�اریخ  ٣٩٥٢أس�اس  ٣٢١٧المدنیة الثالثة لدى محكم�ة ال�نقض رق�م 

رفض طعنھ موضوعاً وقبول طعن المدعى علی�ھ بالمخاص�مة ف�ادي موض�وعاً وجزئی�اً بالنس�بة 
ی�ورو إل�ى آخ�ر م�ا ج�اء ب�القرار وحی�ث إن محكم�ة  ٩٤٤٥٠للمبلغ المحك�وم ب�ھ والحك�م یجعل�ھ 

ی�ورو  ٧٤٤٥٠ت قد قضت ب�إلزام الم�دعي بالمخاص�مة ھش�ام وكم�ال ب�دفع مبل�غ االستئناف كان
  .إلى المدعى علیھ بالمخاصمة فادي 

وحیث إن اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة النقض مس�تقر عل�ى توج�ب اتب�اع الق�رار الن�اقض 
  .أصول محاكمات وعدم اتباعھ یشكل خطأ مھنیاً جسیماً  ٢٦٢عمالً بأحكام المادة 

ق�د  ٢٠٠٧لع�ام ٤٤٦٥أس�اس  ٣٥٣١القرار الناقض الصادر في القضیة ب�رقم  وحیث إن
وجھ إلى اعتبار أن فادي ھو ادوار أخذاً بما تعثر بھ ش�رطة إیطالی�ا مم�ا ال ج�دوى مع�ھ لمناقش�ة 

  .ھذا األمر 

وحی��ث إن الھیئ��ة المخاص��مة وقبلھ��ا محكم��ة االس��تئناف ق��د اس��تندتا إل��ى أق��وال الش��ھود 
طرفین لمجادلة إنشاء شركة مما یجعل العالقة ب�ین الط�رفین تجاری�ة ویج�وز الطرفین في قیام ال

ف�ي ھ��ذه الحال��ة اإلثب�ات بالش��ھادة كم��ا اس�تندت إل��ى أق��وال الش�ھود ف��ي إثب��ات قی�ام الم��دعى علی��ھ 
بالمخاص��مة ف��ادي ب��دفع المبل��غ المحك��وم ب��ھ م��ن ثم��ن اآلالت المنش��أة الت��ي اس��تطاع الم��دعي 



بش�كل مقب�ول أیض�اً وال ینح�در إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم بالمخاصمة استالمھا وعلل�ت 
إلى أنھ لم یتم دلیل على أن اآلالت موضوع الدعوى ھ�ي ذاتھ�ا اآلالت األخ�رى العام�ة للم�دعي 

  .بالمخاصمة 

وحیث إن أسباب المخاصمة ال تنحدر بالقرار محل المخاصمة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي 
  . الجسیم مما یوجب رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨٨  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٩٧:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٥٠٠:        قـرار

  ٢٠/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، مصطفى األطرش ، جرجس بشارة ، محمد رقی�ة ، خل�ف الع�زاوي ، : السادة   

  .ھزاع العلي ، بدیع .نمر الفریحات 

  .أدلة وقرائن أخرى  –اعترافات أولیة لدى األمن  –بینات : المبدأ 

االعترافات األولیة أمام رج�ال األم�ن تص�لح لالعتم�اد ك�دلیل لإلدان�ة إذا ت�وفرت أدل�ة ق�رائن تع�زز ص�حة 

  .االعترافات األولیة 

  :أسباب المخاصمة 

وق�د تراج�ع ع�ن أقوال�ھ    مدعي المخاصمة أنكر ما أس�ند إلی�ھ م�ن ج�رم أم�ام القض�اء – ١
وال یج��وز اعتم�اد االعتراف��ات األولی�ة المنتزع��ة ب��اإلكراه . األولی�ة أم��ام رج�ال األم��ن السیاس�ي 

  .والعنف 

تراجع بدوره ألح�ق أقوال�ھ األولی�ة الفوری�ة الت�ي أخ�ذت ... المدعى علیھ الثاني خلیل  – ٢
  .حت التعذیب منھ ت



وت�م تص�ویر مبل�غ أل�ف لی�رة . علي قال إنھ تم التنسیق مع رجال األمن السیاسي ....  – ٣
  .سوریة التي سلمھا لمدعي المخاصمة 

لس��ماع أقوال��ھ كش��اھد رغ��م ... ل��م یح��دد القاض��ي العس��كري ال��دعوة للش��اكي عل��ي  – ٤
لسیاسي رغ�م أنھ�ا أق�وال ملفق�ة وضوح عنوانھ بضبط األمن السیاسي واعتبر أقوالھ أمام األمن ا

.  

  .لم تناقش المحكمة الوصف القانوني للجرمیة وفق أحكام القانون  – ٥

  :في المناقشة والتطبیق القانوني 

حیث إن االعترافات األولیة أمام رجال األم�ن تص�لح لالعتم�اد ك�دلیل لإلدان�ة إذا ت�وفرت 
اعتراف�ھ بمص�ادرة مبل�غ األل�ف لی�رة  أدلة وقرائن تع�زز ص�حة االعتراف�ات األولی�ة وف�ق ت�أثیره

سوریة منھ ومطابقتھا على صورتھا الموجودة لدى رجال األمن إضافة واس�تطراداً ف�إن م�دعي 
المخاصمة لم یقل في أي مرحلة من مراحل التقاضي أن اعترافاتھ األولی�ة ق�د أخ�ذت من�ھ تح�ت 

سیاس�ي كلھ�ا بص�حة تقاض�ي الجبر والشدة وفق ھذا فإن أقوال الشاكي علي أمام رج�ال األم�ن ال
مدعي المخاصمة المبلغ كرشوة من الشاكي ویكفي أن یقبض الموظ�ف مبلغ�اً م�ن األغی�ار غی�ر 
مستحق بذمتھم للقیام بعمل من األعمال وظیفتھ المنوطة بھ مم�ا یجع�ل المبل�غ مس�توفى م�ن قبل�ھ 

  .بصورة غیر مشروعة ومخالفة للقانون 

، وقد تبلّغ مذكرة دعوت�ھ كش�اھد بال�ذات ول�م یحض�ر التركیة ... وحیث إن كون الشاكي من 
موعد المحاكمة ، ول�یس ف�ي الق�انون م�ا یجی�ز إحض�ار الش�اھد األجنب�ي موج�وداً ل�إلدالء بش�ھادتھ 
واكتفاء بوجود اتفاقیة قضائیة تركیا تجیز إحضار الشاھد وھذا یجیز للمحكمة ص�رف النظ�ر ع�ن 

  .دعوتھ واالكتفاء بأقوالھ الفوریة 

المحكمة تعتمد أقوال المدعى علیھ الثاني خلیل بالحكم وبالت�الي ف�ال أث�ر ألق�وال  وحیث إن
  .المذكور الفوریة أو القضائیة على النتیجة التي انتھى إلیھا قرار القاضي الفر العسكري بحلب 

وم��ن حی��ث إن م��دعي المخاص��مة ل��م ی��دلل عل��ى أي خط��أ مھن��ي جس��یم مرتك��ب م��ن قب��ل 
  .ستدعي رد الدعوى شكالً الھیئة المشكو منھا مما ی

  :لذلك تقرر باالتفاق 

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٨٩  

  ٢٠١٠أساس لعام  ٢٠٧٤:   القضیة 



  ٢٠١٠لعام  ٥٠٤:        قـرار

  ٢٧/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، مصطفى األطرش ، خل�ف الع�زاوي ، ب�دیع ھ�زاع : السادة   

  .، أنطوان فیلو   العلي ، سمیر طباخ

  .إبراز الوثائق التي تشیر إلى وجود الخطأ المھني الجسیم  –مخاصمة  –أصول : المبدأ 

یكف��ي ف��ي دع��وى المخاص��مة إب��راز الوث��ائق الت��ي تش��یر إل��ى وج��ود الخط��أ المھن��ي الجس��یم ول��یس م��ن  - ١

  .الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى 

وال یش�ترط ) مخاص�مة القض�اة(لمنظم للمحامي في دعوى المخاص�مة ذك�ر عب�ارة یكفي في التوكیل ا – ٢

  .ذكر أسماء القضاة المخاصمین ورقم القرار وتاریخھ وأساس الدعوى 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : ض�من م�ن حی�ث النتیج�ة المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المت

٣١/١/٢٠٠٣ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

تھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... حی��ث إن المدعی��ة بالمخاص��مة نھل��ة 
والمتض��من رف��ض  ٢٢/٢/٢٠١٠ت��اریخ  ٣٠أس��اس  ٨٧المدنی��ة األول��ى بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .طعنھا موضوعاً 

وحیث إن الدعوى األصلیة التي تفرعت عنھا دعوى المخاصمة ھذه والمقدمة م�ن المدعی�ة 
ورفاقھ ق�د ھ�دفت إل�ى تثبی�ت ش�رائھ للمنش�أة ... بمواجھة المدعى علیھم سامح ... بالمخاصمة نھلة 

للمدعی�ة وف�ق دعواھ�ا ب�القرار رق�م محل الدعوى وق�د انتھ�ت محكم�ة البدای�ة ف�ي حل�ب إل�ى الحك�م 
وقد تم تبلیغ الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا م�ذكرة ال�دعوى  ٢٨/١١/٢٠٠٦تاریخ  ١٠٤٢٩أساس  ١٢٩٤

على عنوانھا المبین فیما سحب عقد البیع والشراء وھو حلب محل�ة المحافظ�ة وع�ادت بش�رح یفی�د 
بالنس�بة لتبلی�غ الحك�م  المغادرة دون بیان معرفة العنوان فبلغ�وا بواس�طة الص�حف وھ�ذا م�ا حص�ل

  .  المذكور

بصفتھما في الدعوى بطل�ب إع�ادة ... ولیلى ... تقدم كل من سامح ١٠/٧/٢٠٠٧وبتاریخ 
ت�اریخ  ١٦٤٥٠أس�اس  ٩٢٧محاكمة بالنس�بة للق�رار الم�ذكور أع�اله انتھ�ت ب�الرد ب�القرار رق�م 

 ١٠٨٢٩تق��دم الم��ذكوران أیض��اً باس��تئناف للق��رار رق��م  ١٣/٧/٢٠٠٧وبت��اریخ  ١٣/٨/٢٠٠٧



بقب�ول االس�تئناف ش�كالً وموض�وعاً  ٢٠٠٩لعام  ٤٧أساس  ٣٧رقم انتھت بالقرار  ٢٠٠٦لعام 
وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى بداعي أن تبلی�غ ال�دعوى األص�لیة والحك�م الص�ادر 
عنھ��ا عل��ى العن��وان المب��ین بعق��د البی��ع ك��ان بالت��دلیس والغ��ش عل��ى اعتب��ار أن المدعی��ة تع��رف 

ة القرب��ى ب��ین الط��رفین وحص��ول اتص��االت ب��ین العن��وان الحقیق��ي للم��دعى عل��یھم بس��بب ص��ل
فطعنت المدعیة بالقرار الم�ذكور حی�ث قض�ت ... الطرفین بمختلف األشكال الھاتفیة والفاكسات 

  .محكمة النقض برفض الطعن موضوعاً القرار محل المخاصمة 

وحیث إن المدعیة بالمخاصمة نھلة ھي الطاعنة لذا حق لھا االدع�اء بالمخاص�مة وللجھ�ة 
م��دعى علیھ��ا بالمخاص��مة أن تثی��ر أم��ام محكم��ة ال��نقض م��ا إذا ك��ان یح��ق لھ��ا الطع��ن وح��دھا ال

  .بالقرار االستئنافي 

وحی��ث إن الن��زاع ف��ي ھ��ذه القض��یة یتمح��ور أوالً بش��كل أساس��ي ح��ول م��ا إذا كان��ت الجھ��ة 
ظ�ة المحاف –المدعیة عندما وضعت للجھة المدعى علیھا في الدعوى األصلیة عنواناً لھا في حلب 

وبلغتھا على ھذا العنوان حیث عادت مذكرتا التبلیغ بشرح أنھا أي المدعى علیھا لم تعد تسكن فی�ھ 
وأنھا غادرت إلى دول أجنبیة منذ أكثر من عشرین عاماً وباالستناد إلى ھذه المشروحات التي أفاد 

ر والحك�م بھا المحضر نق�الً ع�ن المخت�ار بلغ�ت الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا م�ذكرتي ال�دعوى واإلخط�ا
البدائي بواسطة الصحف رغم علم الجھة المدعیة بعنوان الجھة المدعى علیھا كما جاء ف�ي الق�رار 
محل المخاصمة یشكل غشاً وتدلیساً من قبل الجھة المدعیة یسمح لھا باستئناف القرار البدائي رغم 

ھ یش�كل س�بباً م�ن مضي مدة االستئناف بالنس�بة للق�رار الب�دائي بع�د تبلیغ�ھ بواس�طة الص�حف أم أن�
  .أصول محاكمات  ٢٤١من المادة / ١/أسباب إعادة المحاكمة عمالً بأحكام الفقرة 

م�دني ق�د نص�ت عل�ى ج�واز أن یك�ون للش�خص عن�وانین ف�ي وق�ت  ٤٢وحیث إن الم�ادة 
  .واحد 

وحیث إنھ تبین من العودة إلى العقد موض�وع ال�دعوى األص�لیة أن الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا 
وان��اً لھ��ا فی��ھ وھ��و حل��ب المحافظ��ة وت��م التبلی��غ عل��ى ھ��ذا العن��وان أوال ً ث��م ق��د ت��م ووض��عت عن

  .بالصحف وفق ما ھو مبین بالقرار أعاله 

وحیث إنھ بف�رض حص�ول غ�ش ف�ي التبلی�غ ف�إن ھ�ذا الغ�ش یمك�ن أن یك�ون س�بباً إلع�ادة 
یع�د ج�ائزاً الق�ول  المحاكمة ولیس لعدم اعتبار القرار البدائي مبرماً وقابالً لالستئناف وبالتالي لم

ب��أن الق��رار الب��دائي بع��د أن ت��م تبلیغ��ھ بواس��طة الص��حف وفق��اً لم��ا أج��رت س��ابقاً ف��ي ال��دعوى ل��م 
یكتسب الدرجة القطعیة وأن مدة االستئناف ال تزال مفتوحة الستخدام الجھ�ة المدعی�ة الغ�ش ف�ي 

ة ال��نقض تق��ول أن التبلی��غ إض��افة إل��ى أن القاع��دة القانونی��ة ووف��ق م��ا اس��تقر علی��ھ اجتھ��اد محكم��
االنبرام یغطي البطالن مما كان یتوجب معھ عل�ى الجھ�ة الم�دعى علیھ�ا التمس�ك ب�دعوى إع�ادة 
المحاكم��ة إن ك��ان ل��ذلك م��ن وج��ھ ق��انوني عل��ى اعتب��ار أن الغ��ش بف��رض حص��ولھ یش��كل س��بباً 

إذا إلعادة المحاكمة وھي ناف�ذة الطع�ن ب�الحكم المب�رم الت�ي فتحھ�ا المش�رع ف�ي مث�ل ھ�ذه الحال�ة 
  .وجدت المحكمة أن الغش في التبلیغ موجود

وحیث إن خروج المحكمة عن المبادئ القانونیة المذكورة یشكل انحداراً عن الحد األدن�ى 
القانوني ینح�در ب�القرار مح�ل المخاص�مة إل�ى درج�ة الخط�أ المھن�ي الجس�یم الموج�ب لقب�ول ... 

ت���اریخ  ١٥٤٥أس���اس  ١٦٣٨ال���دعوى موض���وعاً وق���د ج���اء ف���ي ق���رار لمحكم���ة ال���نقض رق���م 



 –منشور في تقنین أص�ول المحاكم�ات الس�وري ف�ي الم�واد المدنی�ة والتجاری�ة  ٢٥/١١/١٩٦٩
أما إذا ك�ان یع�رف مح�ل إقام�ة خص�مھ وعنوان�ھ (لطعمة واستانبولي  ٧٦٣ص  –الجزء الثالث 

یاً وكتم��ھ وإخف��اءه عل��ى المحكم��ة بنی��ة س��یئة وأب��ان موطن��اً ال یس��كنھ قاص��داً ب��ذلك تبلیغ��اً ش��كل
وحرمانھ م�ن االط�الع عل�ى ال�دعوى ومس�تنداتھا وم�ن ح�ق ال�دفاع والحص�ول عل�ى الحك�م ف�ي 
غفلة منھ وحصل على الحكم بھذه الطریقة فإنھ یمكن اعتباره مرتكباً الغش المبرر لطل�ب إع�ادة 

ولم���ا ك���ان یب���ین م���ن األوراق المب���رزة أن الم���دعي ف���ي الحك���م المطل���وب إع���ادة ... المحاكم���ة 
ھ كان یعرف إقامة خصمھ في لبنان منذ عدة س�نوات ویع�رف عنوان�ھ ھن�اك ویتلق�ى المحاكمة فی

ولم�ا ك�ان یب�ین ف�ي اس�تدعاء ال�دعوى وم�ن بطاق�ة . منھ الرسائل والح�واالت البریدی�ة ب�األجور 
المطالبة أنھ لم یب�ین للمحكم�ة موطن�ھ وعنوان�ھ الحقیقی�ین وإنم�ا ذك�ر عنوان�اً مث�ابراً للحقیق�ة مم�ا 

لیغ بطریق اإللص�اق عل�ى ھ�ذا المك�ان ف�إن الق�رار المطع�ون فی�ھ ال�ذي أق�ام قض�اءه أدى إلى التب
على وجود الغش نتیجة إخفاء الحقیق�ة بنی�ة س�یئة وتض�لیل المحكم�ة یب�دو س�لیماً وقائم�اً عل�ى م�ا 

  .٢٩/١١/١٩٨٢تاریخ  ٢٠٥٧أساس  ٢٣٦٤وكذلك قرار محكمة النقض رقم ) یبرر ذلك

ارین الل�ذین ق�ررا أن طل�ب إع�ادة المحاكم�ة ص�حیح مم�ا وحیث إنھ مستفاد من ھذین القر
أنھ تعني اعتبر التبلیغ على العنوان غیر الحقیقي یجعل القرار مبرماً وإال لما تبل�غ دع�وى إع�ادة 

  .المحاكمة 

وحیث إنھ یستفاد من كل ما ذكر أن إعط�اء عن�وان یعن�ي مخ�الف للحقیق�ة للجھ�ة الم�دعى 
ل إلى درجة الغش ویشكل سبباً إلعادة المحاكمة ول�یس للطع�ن علیھا وتبلیغھا علیھ یمكن أن یص

بالقرار بطریق االستئناف إذا كانت مدة االستئناف قد انتھت من تاریخ التبلیغ بواسطة الص�حف 
  .وعلى لوحة إعالنات المحكمة 

وحی�ث إن خ�روج الھیئ�ة المخاص�مة ع�ن المب�دأ الق�انوني الم�ذكور رغ�م وض�وحھ لل�نص 
من قانون أص�ول المحاكم�ات یش�كل انح�داراً ع�ن الح�د األدن�ى  ٢٤١/١مادة علیھ صراحة في ال

  .لتفسیر القانون یدخل في دائرة الخطأ المھني الجسیم الموجب إلبطال الحكم محل المخاصمة 

وحیث إنھ یكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشیر إلى وج�ود الخط�أ المھن�ي 
ف��ة وث��ائق ال��دعوى وف��ق م��ا اس��تقر علی��ھ اجتھ��اد الھیئ��ة الجس��یم ول��یس م��ن الض��روري إب��راز كا

العامة لمحكمة النقض كما استقر اجتھاد الھیئة العامة أخی�راً وف�ي العدی�د م�ن ال�دعاوى عل�ى أن�ھ 
یكف��ي ف��ي الوكال��ة العام��ة مس��تند التوكی��ل الخ��اص للمح��امي ف��ي دع��وى المخاص��مة ذك��ر عب��ارة 

المخاص�مین ورق�م الق�رار وأس�اس ال�دعوى  وال یشترط ذك�ر أس�ماء القض�اة) مخاصمة القضاة(
وتاریخ ص�دور الق�رار مح�ل المخاص�مة ویكف�ي ذك�ر ذل�ك ف�ي الوكال�ة الخاص�ة الت�ي ت�م توكی�ل 

وتب�ین م�ن ) مخاص�مة القض�اة(المحامي فیھا باالستناد إلى الوكالة العام�ة الت�ي ذك�ر فیھ�ا عب�ارة 
أنھ�ا تخ�ول ال�وكیلین  ١٧/٣/٢٠٠٨ت�اریخ  ٢٦٣٩ ١٦٨/٥٠٠٣العودة إلى الوكال�ة العدلی�ة رق�م 

متح��دین ومنف��ردین األص��لین متح��دین ومنف��ردین التوكی��ل بمخاص��مة القض��اة وم��ا اس��تقر علی��ھ 
االجتھ��اد وأخی��راً لھ��ذه الناحی��ة یس��ري عل��ى جمی��ع ال��دعاوي القائم��ة ألن��ھ یتعل��ق بالخص��ومة 

  .واألصول 

یم دف�وعھم وحیث إن ما ذكر یوجب إبطال الق�رار مح�ل المخاص�مة ویت�یح لألط�راف تق�د
  .مجدداً أمام محكمة الموضوع كما أن ما جاء بالقرار أعاله یعتبر رداً على ما جاء بالمخالفة 



  :لذلك تقرر باإلجماع 

قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الق�رار مح�ل المخاص�مة الص�ادرة ع�ن الغرف�ة المدنی�ة  - 
ھ��ذا اإلبط��ال  واعتب��ار ٢٠١٠/ ٢٢/٢ت��اریخ  ٣٠أس��اس  ٨٧األول��ى ل��دى محكم��ة ال��نقض رق��م 

  .  بمثابة تعویض

♦  

٩٠  

  ٢٠١٠أساس لعام  ١٢٣٩:   القضیة 

  ٢٠١٠لعام  ٥٢٢:        قـرار

  ٢٧/١٢/٢٠١٠   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائ��ل محف��وض ، مص��طفى األط��رش ، أنط��وان فیل��و ، محم��د رقی��ة ، محم��د القس��وم ، : الس��ادة   

  .خلف العزاوي ، بدیع ھزاع العلي 

  .خطأ مھني جسیم  –التفات  –وثائق ھامة  –بینات :  المبدأ

  .التغاضي وااللتفات عن وثائق ھامة في الدعوى یُعدُّ خطأ مھنیاً جسیماً 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
رد ال�دعوى ش�كالً بت�اریخ : النتیج�ة المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث 

٢٢/٢/٢٠٠٩ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

ت���اریخ  ١٨١٣حی���ث إن دع���وى م���دعي المخاص���مة تھ���دف إل���ى إبط���ال الق���رار رق���م 
ع��ن غرف��ة اإلحال��ة ل��دى محكم��ة  ٢٠٠٧لع��ام  ٢٩٦٨الص��ادر بال��دعوى أس��اس  ٢٤/٩/٢٠٠٧

والمطالبة بالتعویض لعلة أن الھیئة المذكورة قد وقع�ت بالخط�أ المھن�ي الجس�یم لألس�باب النقض 
ولما كانت ال�دعوى األص�لیة الت�ي تفرع�ت عنھ�ا دع�وى المخاص�مة . المبینة بالئحة المخاصمة 

تشیر إلى أن مدیریة الھاتف بحلب وبالتعاون م�ع األم�ن العس�كري قام�ت بض�بط س�رقة خط�وط 
... أص��در قاض��ي اإلحال��ة بحل��ب ق��راره باتھ��ام م��دعي المخاص��مة بوغ��وص  ھاتفی��ة وبن��اء علی��ھ



بجنایة سرقة األموال العامة اعتماداً على أن الخطین الھاتفیین المسروقین م�ن مكت�ب ... ومحمد 
المحامي خلف والمھندس بشیر قد تم وص�لھما بش�ریط م�ن ھ�ذین الخط�ین للط�ابق الخ�امس م�ن 

  .المشكو منھا ھذا القرار فجاءت دعوى المخاصمة ھذه ذات البنایة وقد صادقتھ الھیئة 

وحیث إنھ ومن العودة إلى ظاھر وثائق ھذه الدعوى یتبین بأن مدعي المخاصمة ھ�و م�ن 
بمواجھ���ة مرك���ز ھ���اتف ب���ارون كون���ھ مش���ترك بالھ���اتف رق���م  ٢٦/١٢/٢٠٠٥ق���ام بت���اریخ 
س وبنتیج�ة .ل ٥٠٠٠٠٠بداعي أن خطھ ھذا مس�روق وترت�ب علی�ھ مبل�غ یق�ارب  ٢١١١٦٨٢

الشكوى وبعد الكشف تبین وجود شریط ھاتف متصل بشكل فرعي م�ع رق�م م�دعي المخاص�مة 
وت��م الكش��ف واالتص��ال بالش��بكة الذكی��ة ف��تم اكتش��اف س��رقھ م��ن رق��م آخ��ر وھ��و االش��تراك رق��م 

وتم الكشف مجدداً فتبین وجود ش�ریط ھ�اتف مرب�وط عل�ى ال�رقم ... للمدعو محّمد  ٢١٢١٨٦٩
) المھ�واة(ي ومربوط علی�ھ س�ماعة ھ�اتف متدلی�ة م�ن الفتح�ة الس�ماویة للبن�اء األخیر بشكل فرع

وھذه السماعة مربوطة على شباك حدیدي موجود على الدرج وتم إعالم ص�احب ال�رقم األخی�ر 
لمراقبة السماعة المربوطة على خطھ وعند وصول اللجنة إل�ى مك�ان الس�رقة تب�ین أن الس�ماعة 

ووج�ود ش�ریط ھ�اتفي مرب�وط  ٢١٢٣٥٥٠خ�ط ثال�ث ھ�و ال�رقم قد أزیلت ثم تم اكتشاف س�رقة 
بشكل فرعي مع شریط آخ�ر وینتھ�ي باتج�اه الط�ابق الخ�امس عن�د بلك�ون ورش�ة جل�دیات وعن�د 

بحج��ة إص��الح الخ��ط الق��ائم ض��من ورش��ة الجل��دیات وھ��و ب��رقم ... دخ��ول الع��ام بالھ��اتف أیم��ن 
ماعة رأس ش���بیھة ش���اھد العام���ل ع���دة س���ماعات مربوط���ة عل���ى ھ���ذا الخ���ط وس��� ٢١١١٠٠٦

وشاھد عدة أشرطة ھاتفیة على البلك�ون وحض�ر رئ�یس قس�م ) المھواة(بالسماعة التي كانت في 
  .التركیبات بالھاتف وشاھد بنفسھ ما تم ذكره 

  .ولم یناقشھا القرار المشكو منھ ) أزرق ٢(وحیث إن ھذه المعلومات قد وردت بالوثیقة 

الوارد  ٦/٤/٢٠٠٦تاریخ  ٢٩٤٠/٤خابرات رقم وحیث إنھ ومن العودة إلى كتاب شعبة الم
ومرفقاتھ نجد في الص�فحة الثالث�ة من�ھ ب�أن رئ�یس قس�م التس�ویة بالھ�اتف ) أزرق ١٠رقم (بالوثیقة 

ب�الرقم ویؤك�د ... وفیما یتعلق بمدعي المخاصمة قد أكد بأن المكالمات تحقق�ت عل�ى الس�ارق محّم�د
دة س�ماعات مربوط�ة عل�ى ھ�ذا الخ�ط وس�ماعة ذلك الكشوف المرفقة للمشترك محّمد مع وجود ع�

ومن العودة . رأس شبیھة بالسماعة التي في المھواة ولم یناقش القرار المشكو منھ ھذه الوثیقة أیضاً 
الت��ابع لش��عبة  ٢٢٥وھ��ي عب��ارة ع��ن كت��اب ص��ادر ع��ن رئ��یس الف��رع ) أزرق ١٦رق��م (للوثیق��ة 

فیھ بأن ما یتعل�ق بخص�وص قض�یة فقد جاء .  ١٩/٦/٢٠٠٦تاریخ  ٦١٢٦/٢٢٥المخابرات برقم 
الم�دعو بوغ�وص ھ�و م�ن ق�دم ش�كوى لمدیری�ة ) م�دعي المخاص�مة(سرقة الخط�وط الھاتفی�ة ف�إن 

االتصاالت حول سرقة ھاتفیة وقد أرسلت لجنة من قبل المدیریة برفقتھا المساعد أّول محس�ن م�ن 
ثب�ات واقع�ة الس�رقة عل�ى عناصر األمن في المركز الھاتفي التابعة لھ الخطوط المسروقة وق�د ت�م إ

المدعو محّمد الذي یقوم بسرقة خطوط جیرانھ في البناء لیجري اتصاالت عبر الشبكة الذكیة وبعد 
ض��بط حادث��ة الس��رقة ت��م إع��الم أص��حاب الخط��وط المس��روقة م��ن قب��ل مدیری��ة اتص��االت حل��ب 

 أنھ�م ل�م یقوم�وا بضرورة االدعاء على السارق لدى األمن الجنائي لیصار إلى محاسبتھ قضائیاً إال
وإن مدیریة اتصاالت حلب اتخذت إجراءاتھا النظامی�ة بط�ي ف�واتیر أص�حاب الخط�وط . باالدعاء

العائد للم�دعو محّم�د وحی�ث إن الق�رار  ٢١١٠٠٠٦المسروقة وتحمیلھا على اشتراك السارق رقم 
اتھ�ام الش�اكي ص�م إل�ى المطعون فیھ لم یناقش ھذه الوثائق المنتجة والھام�ة وتوص�ل الق�رار المخ�ا

  .والذي سرق خطھ 



االلتفات ع�ن وث�ائق ھام�ة بال�دعوى خط�أ (وحیث إن اجتھاد الھیئة العامة مستقر على أن 
كما وأن القاضي الذي ال یدرس الملف بانتباه كاف وال یلتفت إل�ى الع�رض ال�وارد ) مھني جسیم

  .ھني جسیم في لوائح الخصوم وال یلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة یرتكب خطأ م

  .وحیث إن األدلة تشیر إلى توافر الشرائط الموضوعیة لقبول الدعوى موضوعاً 

  :لذلك تقرر باإلجماع 

رد قب��ول ال��دعوى موض��وعاً وإبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن غرف��ة اإلحال��ة ل��دى محكم��ة  - 
واعتب���ار ھ���ذا اإلبط���ال بمثاب���ة   .  ٢٠٠٧/ ٢٤/٩ت���اریخ  ٢٩٦٨أس���اس  ١٨١٣ال���نقض رق���م 

  .  تعویض

♦  

٩١  

  ٢٠٠٩أساس لعام  ٢٢٦٢:   القضیة 

  ٢٠٠٩لعام  ٦٣٧:        قـرار

  ٢١/١٢/٢٠٠٩   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، مصطفى األطرش ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، ج�رجس بش�ارة ، : السادة   

  .سلمو عبود ، محمد رقیة 

  .تصرف  –استغالل  –استعمال  –ملكیة : المبدأ 

  .لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمالھ واستغاللھ والتصرف فیھ 

  :أسباب المخاصمة 

قطع��ة األرض موض��وع ال��دعوى ھ��ي أرض ب��ائرة ق��ام طال��ب المخاص��مة وأف��راد  – ١
وق�دم تس�جیلھا أثن�اء عملی�ات التحدی�د  ١٩٧٠عائلتھ بتسویتھا واستصالحھا واستثمارھا منذ عام 

والتحری��ر باس��مھ كمال��ك مفت��رض وق��د أك��د ش��ھود طال��ب المخاص��مة ص��حة ھ��ذه الوق��ائع إال أن 
وكون��ھ مع��اون م��دیر الزراع��ة ب��دیر ال��زور أخف��ى بع��ض  ...الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة ف��اروق 

الوث��ائق م��ن إض��بارة ال��دعوى األم��ر ال��ذي أدى إل��ى تس��جیل األرض باس��مھ م��ع بقی��ة ورث��ة آل 
  .علوني والھیئة لم ترد على الدفوع المثارة حول ھذه الوقائع فوقعت بالخطأ المھني الجسیم 



مك�رر ت�اریخ  ١٠٠٥دام ب�رقم إن طالب المخاصمة كان قد استحصل على ق�رار انع� – ٢
  .والھیئة مصدرة القرار لم ترد على ھذا الدفع فوقعت بالخطأ المھني الجسیم  ٣/٤/٢٠٠٢

إن النظ��ر ف��ي دع��وى أج��ر المث��ل م��ن اختص��اص محكم��ة الص��لح مھم��ا بل��غ المق��دار  – ٣
المدعى بھ والمحكمة مصدرة الق�رار المش�كو من�ھ حكم�ت باختص�اص خ�ارج ع�ن اختصاص�ھا 

  .وھي مسألة من مسائل النظام العام 

  :في الشكل 

ت�اریخ  ٣٩٦من حیث دعوى المدعي بالمخاصمة موسى تھدف إلى المطالبة بإبطال القرار رقم 
م��ع  ٢٠٠٨لع��ام ٣١٠الص��ادر ع��ن الغرف��ة المدنی��ة الثانی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م أس��اس  ١٤/٤/٢٠٠٨

  .التعویض بداعي وقوع الھیئة مصدرتھ بالخطأ المھني الجسیم 

من حی�ث إن ال�دعوى األص�لیة الت�ي نش�أت عنھ�ا دع�وى المخاص�مة تق�وم عل�ى المطالب�ة 
م��ن منطق��ة التبن��ي العقاری��ة وبتس��لیمھ  ٣٣٧رق��م  ع��ن العق��ار... بن��زع ی��د الم��دعى علی��ھ موس��ى 

للجھة المدعیة خالیة من الشواغل والشاغلین وإلزامھ بدفع التعویض وفق ما تش�عر عن�ھ الخب�رة 
تأسیساً على أن الجھة المدعیة تملك تمام العقار المذكور وأن الم�دعى علی�ھ یض�ع ی�ده عل�ى ھ�ذا 

  .یمانع في تسلیم العقار للجھة المدعیة العقار ومنذ مدة طویلة دون مسوغ قانوني وھو 

 ٥/٢/٢٠٠٦ت�اریخ  ٤٠وحیث إن محكمة البدایة المدنیة بدیر الزور قضت بقرارھ�ا رق�م 
نزع ید المدعى علی�ھ ع�ن العق�ار موض�وع ال�دعوى وإلزام�ھ بتس�لیمھ للجھ�ة المدعی�ة خالی�اً م�ن 

ق��ار ورد ال��دعوى لجھ��ة الش��واغل والش��اغلین ومن��ع معارض��ة للجھ��ة المدعی��ة بملكیتھ��ا لھ��ذا الع
المطالب��ة ب��أجر المث��ل لع��دم االختص��اص الموض��وعي وق��د اس��تدعى الطرف��ان اس��تئناف الق��رار 

بفس���خ الق���رار  ١٨/٤/٢٠٠٧ت���اریخ  ٣٢٤فقض���ت محكم���ة االس���تئناف ب���دیر ال���زور بقرارھ���ا 
م�دعى إل�زام الجھ�ة ال: المستأنف جزئیاً بفقرتھ الحكمیة الثالثة وتعدیلھا لتصبح على النحو التالي 

س إل��ى الجھ��ة المدعی��ة ك��أجر مث��ل عل��ى إش��غالھا لعق��ار الجھ��ة .ل ٥٥١٢٥٠علیھ��ا ب��دفع مبل��غ 
المدعی��ة ب��دون مس��وغ ق��انوني آخ��ذاً باس��تئناف الجھ��ة المدعی��ة وتص��دیق ب��اقي الفق��رات الحكمی��ة 

ت�اریخ  ٣٩٦فبادر المدعى علیھ للطعن بالقرار المذكور وقد قضت محكمة النقض بقرارھا رق�م 
  .برفض الطعن فكانت دعوى المخاصمة  ١٤/٤/٢٠٠٨

للعق��ار موض��وع ال��دعوى ) الم��دعى علیھ��ا بالمخاص��مة(وحی��ث إن ملكی��ة الجھ��ة المدعی��ة 
ثابتة في قیود السجالت العقاریة ولم یجِر على ھذه الملكیة أي تعدیل وق�رار االنع�دام یتمس�ك ب�ھ 

  .القید العقاري  طالب المخاصمة لم یأخذ طریقھ إلى حیز التنفیذ وال یرقى إلى قوة

وحیث إن لمالك الشيء وحده في حدود الق�انون ح�ق اس�تعمالھ واس�تغاللھ والتص�رف فی�ھ 
ولیس للغیر إشغالھ بدون سبب ق�انوني مش�روع وبتس�لیم العق�ار یك�ون إل�ى مالك�ھ ف�ي الس�جالت 

  .العقاریة حسب قیود ھذه السجالت 



ار موض�وع ال�دعوى ب�دون وحیث إن المطالبة بالتعویض ع�ن إش�غال الم�دعى علی�ھ للعق�
مسوغ قانوني عن الفترة المطالب بھا إنما ھي مسألة فرعیة مرتبطة ومتص�لة بالطل�ب األص�لي 

  .ومعقود أمر النظر بھ لمحكمة البدایة بحسبان أن كال الطلبین یستند إلى سبب قانوني واحد 

ف�اد ب�ھ وم�ا أ. لم یثب�ت مش�روعیة وض�ع الی�د ) طالب المخاصمة(وحیث إن المدعى علیھ 
  .شھوده المستمع إلیھم في محاضر جلسات المحاكمة یتناقض وما جاء بوثائق الدعوى 

وحیث إن محكمة االستئناف ومن بعدھا الھیئة المخاصمة قد ناقشت أدل�ة ال�دعوى وردت 
على الدفوع المث�ارة فج�اء قرارھ�ا بمن�أى ع�ن الخط�أ المھن�ي الجس�یم مم�ا یس�تدعي رد ال�دعوى 

  .شكالً 

  : لذلك تقرر

  .رد الدعوى شكالً  - 

♦  

٩٢  

  ٢٠٠٩أساس لعام  ٢٢٤٠:   القضیة 

  ٢٠٠٩لعام  ٦٤٠:        قـرار

  ٢١/١٢/٢٠٠٩   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، مصطفى األطرش ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، ج�رجس بش�ارة ، : السادة   

  .محمد رقیة ، سلمو عبود 

  .اعتراف على الشریك  –جریمة  –عقوبات : المبدأ 

اعتراف المدعى علیھ أن�ھ ارتك�ب الج�رم باالش�تراك م�ع آخ�ر ال یع�د م�ن قبی�ل العط�ف الجرم�ي وإنم�ا ھ�و 

  .اعتراف منھ على نفسھ وشھادة على شریكھ فیمكن الحكم على الشریك إذا ما اقتنعت بھا المحكمة 

  :أسباب المخاصمة 

  :لیة الخطأ المھني الجسیم لألسباب التا –

أم��ام القض��اء ع��ن أقوال��ھ ل��دى ... ل��م تأخ��ذ المحكم��ة بتراج��ع المحك��وم علی��ھ جمی��ل  – ١
  .الشرطة لجھة مدعي المخاصمة وإنما أخذت بالعطف الجرمي 



  .مخالفة المحكمة لقاعدة الشك یفسر لمصلحة المتھم  – ٢

عدم مناقشة الھیئة المخاصمة إلق�رار محكم�ة الجنای�ات لجھ�ة األس�بقیات الت�ي أش�ار  – ٣
  .إلیھا ووقع بالتناقض 

  :في القضاء 

حی��ث إن ال��دعوى تھ��دف إل��ى إبط��ال ق��رار الغرف��ة الجنائی��ة الثانی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م 
  .مع التضمینات لوقوعھ بالخطأ المھني الجسیم  ٢١/٨/٢٠٠٧تاریخ  ٢٧٢٨/٢٢٦٢

ث تب���ین ب���أوراق ال���دعوى أن محكم���ة الجنای���ات بحم���اه ق���د أص���درت الق���رار رق���م وحی���
بجنای��ة ... وجمی��ل ... والمتض��من تج��ریم المتھم��ین یاس��ر  ٢٨/١١/٢٠٠٦ت��اریخ ) ٢٧٨/١٤٥(

ترویج عمل�ة أجنبی�ة مزیف�ة الحك�م بمعاقب�ة ك�ل منھم�ا بع�د التخفی�ف باألش�غال الش�اقة لم�دة أرب�ع 
ة والغرام�ة مائ�ة لی�رة س�وریة وحج�ره وتجری�ده م�دنیاً وذل�ك سنوات والغرامة مائ�ة لی�رة س�وری

دوالر أمریك�ي  ١٥٠على خلفیة القبض على المتھم جمیل في مدین�ة حم�اه عق�ب تص�ریفھ مبل�غ 
س من صاحب محل لبیع الزھ�ور واعتراف�ھ الف�وري أن مص�در .ل ٧٥٠٠مزیفة واستلم قیمتھا 

  .من األرباح للمتھم یاسر % ٣٥مقابل ... الدوالرات المزیفة ھو المتھم یاسر 

وقد طعن المتھم یاسر في القرار المذكور فرفض�ت ھیئ�ة الغرف�ة الجنائی�ة الثانی�ة بمحكم�ة 
النقض طعنھ موضوعاً فجاء بھذه الدعوى مخاصماً الھیئ�ة الم�ذكورة ناس�باً إلیھ�ا الخط�أ المھن�ي 

  .الجسیم لألسباب المذكورة أعاله 

تك�ب الج�رم باالش�تراك م�ع آخ�ر ال یع�د م�ن قبی�ل وحیث إن اعتراف المدعى علیھ أن�ھ ار
العطف الجرمي وإنم�ا اعترف�ا من�ھ عل�ى نفس�ھ وش�ھادة عل�ى ش�ریكھ یمك�ن الحك�م عل�ى أساس�ھا 

  .على الشریك إذا ما اقتنعت بھا المحكمة 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات بحم��اه علل��ت لألس��باب قناعتھ��ا بم��ا ھ��و مس��تمد م��ن ظ��روف 
متھم جمی�ل بخص�وص اش�تراك یاس�ر وثب�وت ع�دم ص�دقیة م�ا ذك�ره ودقة الوقائع التي ذكرھا ال

م�ن أن�ھ ك�ان مقیم�اً خ�ارج ال�بالد ف�ي تركی�ا لم�دة ش�املة ت�اریخ ) مدعي المخاص�مة(المتھم یاسر 
  .الجرم 

وحیث إن الركون للدلیل إنم�ا ھ�و أم�ر یتص�ل بالقناع�ة وال مح�ل لوص�م المحكم�ة بالخط�أ 
  .معینة مما لھ أصل بأوراق الدعوى المھني الجسیم عند تكوینھا قناعة 

وحیث إن محكمة الموضوع قد اتخ�ذت م�ن ع�دم وج�ود أس�بقیات س�بباً لم�نح الم�تھم عل�ى 
حس��ن االس��تدالل وس��المة التق��دیر ل��یس فی��ھ م��ن الخط��أ الجس��یم بش��يء وإن أس��باب المخاص��مة 

  .المثارة ال ترد على القرار المخاصم 

  :لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 



♦  

٩٣  

  ٢٠٠٩أساس لعام  ٢٣٧٤:   القضیة 

  ٢٠٠٩لعام  ٦٤٣:        قـرار

  ٢١/١٢/٢٠٠٩   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

نائل محفوض ، عیسى الزوكاني ، أنطوان فیل�و ، ج�رجس بش�ارة ، مص�طفى حلب�ي ، : السادة   

  .سلمو عبود ، محمد رقیة 

  .شھادة المعتدى علیھ  –حشمة  –عقوبات : المبدأ 

  .وعلیھ االجتھاد . تعتبر شھادة المعتدى علیھ في اإلدانة لكونھ الشاھد الرئیس في الجرائم المنافیة للحشمة 

  :النظر في الدعوى 

إن الھیئ���ة الحاكم���ة بع���د اطالعھ���ا عل���ى اس���تدعاء المخاص���مة وعل���ى الق���رار موض���وع 
عوى ش�كالً بت�اریخ رد ال�د: المخاصمة وعلى مطالبة النیابة العامة المتض�من م�ن حی�ث النتیج�ة 

٩/١٢/٢٠٠٩ .  

  :وعلى كافة أوراق القضیة وبعد المداولة أصدرت الحكم اآلتي 

  :في المناقشة 

یھ��دف إل��ى إبط��ال الق��رار الص��ادر ع��ن الغرف��ة ... حی��ث إن الم��دعي بالمخاص��مة محم��ود 
والمتض��من  ١٦/٦/٢٠٠٩ت��اریخ ١٧٧٠أس��اس  ١٧٠١الجنائی��ة الثانی��ة بمحكم��ة ال��نقض رق��م 

  .موضوعاً رفض طعنھ 

وحی��ث إن محكم��ة الجنای��ات كان��ت ق��د قض��ت بتج��ریم الم��دعي بالمخاص��مة بج��رم إج��راء 
الفعل المنافي للحشمة بطفل دون الثامنة من عمره وقد اعتم�دت ف�ي تجریم�ھ عل�ى أق�وال الطف�ل 
المعتدى علیھ وقد استقر االجتھاد القضائي على ج�واز اعتم�اد ش�ھادة المعت�دى علی�ھ ف�ي اإلدان�ة 

شاھد الرئیسي في مثل ھذه القضایا إض�افة إل�ى أن أق�وال ش�ھود ال�دفاع ال ت�دحض أق�وال كونھ ال
الطفل المعتدى علیھ كونھا ال تنفیھا وقد ناقش�ت المحكم�ة ھ�ذا األم�ر بش�كل مستس�اغ كم�ا اس�تقر 
اجتھاد الھیئة العامة لمحكمة ال�نقض عل�ى أن تق�دیر األدل�ة یع�ود لمحكم�ة الموض�وع وال ینح�در 

لخطأ المھني الجسیم طالما أن لما أخذت بھ أصالً في أوراق الدعوى مم�ا یوج�ب رد إلى درجة ا
  .الدعوى شكالً 



  :لذلك تقرر باإلجماع 

  .رد الدعوى شكالً  -  ١

  .مصادرة التأمین وتضمین المدعي الرسم والنفقات وتغریمھ ألف لیرة سوریة  – ٢

♦  

٩٤  

  ٢٠٠٩أساس لعام  ١٦٦٧:   القضیة 

  ٢٠٠٩لعام  ٦٤٧:        قـرار

  ٢٨/١٢/٢٠٠٩   :     تاریخ

  الھیئة العامة –محكمة النقض 

عیسى الزوكاني ، مصطفى األط�رش ، س�میر طب�اخ ، أحم�د ص�افي ، أنط�وان فیل�و ، : السادة   

  . مصطفى حلبي ، سلمو عبود 

  .لعلة الھجر واإلھمال  –فسخ الزواج  - روحیة : المبدأ 

  .لعلة الھجر الفعلي واإلھمال لكال الزوجین الحق في طلب فسخ الزواج 

  :أسباب المخاصمة 

القرار المشكو من�ھ باط�ل والھیئ�ة المخاص�مة التفت�ت ع�ن ال�دفوع واألس�باب المث�ارة  – ١
  .ولم تناقشھا بما أوقعھا بالخطأ المھني الجسیم 

إن الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة ال��زوج موظ��ف ف��ي الدول��ة ول��ھ رات��ب زاد باض��طراد  – ٢
خالل عشرین سنة والمدعیة بالمخاص�مة أش�ارت إل�ى ذل�ك ف�ي كاف�ة درج�ات التقاض�ي والھیئ�ة 

  .المخاصمة التفتت عن ھذه الدفوع وتجاھلتھا فوقعت بالخطأ المھني الجسیم 

ل�ب فس�خ زواج فكان�ت نتیجتھ�ا أن ردت سبق للمدعى علیھ الزوج أن أقام دعوى بط – ٣
دعواه وأصبح ھذا الحكم قطعیاً وبالتالي یمنع على الخصوم في الدعوى الت�ي ص�در فیھ�ا الحك�م 

  .العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل بھا ولو بأدلة جدیدة 

إن أق��وال الم��دعى علی��ھ بالمخاص��مة ال��زوج بوج��ود ھج��ر ھ��ي أق��وال مرس��لة ل��م یق��م  – ٤
یھا وقد أقر الزوج بأنھ قد ساكن الزوجة في مسكنھما بدمشق وأكد الش�ھود ھ�ذه الواقع�ة الدلیل عل



م�ن  ٦٧مع ذلك قررت محكمة االستئناف فسخ الزواج وأیدتھا الھیئة المخاصمة وفسرت المادة 
  .تفسیراً خاطئاً بقصد استبعاد تطبیقھ مما أوقعھا بالخطأ المھني الجسیم  ٢٠٠٤لعام  ٢٣القانون 

  :شكل في ال

 ٣٨٨تھدف من دعواھا إلى إبط�ال الق�رار رق�م ... من حیث إن المدعیة بالمخاصمة نھال 
الصادر عن الغرفة المدنی�ة األول�ى بمحكم�ة ال�نقض بال�دعوى رق�م أس�اس  ١٨/٦/٢٠٠٨تاریخ 

  .مع التعویض بداعي أن الھیئة مصدرتھ وقعت بالخطأ المھني الجسیم  ٢٠٠٨لعام  ٨٧

یة الت��ي تفرع��ت عنھ��ا دع��وى المخاص��مة تق��وم عل��ى المطالب��ة وحی��ث إن ال��دعوى األص��ل
بزیادة النفقة الشھریة المق�ررة للمدعی�ة نھ�ال بم�ا ال یق�ل ع�ن خمس�ة ... بإلزام المدعى علیھ فرح 

آالف لیرة سوریة شھریاً فتقدم المدعى علیھ بادع�اء متقاب�ل طل�ب بموجب�ھ الحك�م بفس�خ ال�زواج 
ش��رة الزوجی��ة من��ذ ب��دء ال��زواج وبالت��الي رد دع��وى زی��ادة العلن��ي الھج��ر واإلھم��ال وع��دم المعا

ت��اریخ  ٤٩النفق��ة نظ��راً لس��وء حالت��ھ المادی��ة وق��د قض��ت محكم��ة الدرج��ة األول��ى بقرارھ��ا رق��م 
٢/١٠/٢٠٠٦.  

  .قبول ادعاء الزوجة األصلي شكالً ورده موضوعاً  – ١

ب�ین ال�زوجین قبول ادع�اء ال�زوج المتقاب�ل ش�كالً وموض�وعاً والحك�م بفس�خ ال�زواج  – ٢
وعلى مسؤولیتھما المش�تركة واعتب�ار ك�ل منھم�ا غریب�اً ع�ن اآلخ�ر ... ونھال ... المدعیین فرح 

  .وترقین الوضعیة الزوجیة في سجالت األحوال المدنیة 

ووقف تنفیذه عند اكتس�اب ھ�ذا الحك�م الدرج�ة  ١٩٨٥لعام ٤٠تثبیت قرار النفقة رقم  – ٣
  .  ل المدنیة للزوجینالقطعیة وتنفیذه في سجالت األحوا

  .إلزام الزوج بدفع تعویض للزوجة مقداره مائة ألف لیرة سوریة  – ٤

  .  تضمین الزوجین مناصفة رسم ھذا القرار – ٥

ت��اریخ  ٣٨٨وق��د أی��دتھا محكم��ة االس��تئناف وم��ن بع��دھا محكم��ة ال��نقض بقرارھ��ا رق��م 
  .فكانت دعوى المخاصمة  ١٨/٦/٢٠٠٨

من حیث إن تقریر النفقة وتقدیرھا من إطالقات محكمة الموضوع وال معقب علیھا في ذلك فق�د 
  عللت محكمة االستئناف لقرارھا برفض طلب زیادة النفقة 

  
     

فالمدعیة بالمخاصمة لم تقدم دلیالً واحداً یؤید طلبھا بأن المدعى علیھ الزوج ف�ي حال�ة یس�ر وإن 
دخلھ وبالتالي فإن�ھ یش�ترط لتع�دیل النفق�ة وزیادتھ�ا إن یثب�ت تب�دل وضعھ المادي قد تحسن وزاد 

  .حال الزوج ویساره وھذا ما عجزت المدعیة بالمخاصمة عن إثباتھ بدلیل مقبول 



لك�ال ال�زوجین الح�ق ف�ي طل�ب  ٢٠٠٤لع�ام  ٢٣وحیث أنھ بمقتض�ى أحك�ام الق�انون رق�م 
  .ن فسخ الزواج لعلة الھجر الفعلي واإلھمال من قبل الزوجی

وحی��ث أن األدل��ة المس��اقة ف��ي ق��راري محكم��ة الدرج��ة األول��ى والثانی��ة تقط��ع ب��أن حال��ة 
اإلھمال والھجر بین الزوجین مستمرة منذ حوالي عقدین من الزمن ولم یس�اكنا بعض�ھما اآلخ�ر 
منذ بدایة الزواج وإن محكمة االستئناف ومن بعدھا الھیئة المخاص�مة ق�د استخلص�ت م�ن وق�ائع 

تھ��ا افت��راق ال��زوجین وھجرھم��ا بعض��ھما اآلخ��ر طیل��ة الم��دة المش��ار إلیھ��ا فج��اء ال��دعوى وأدل
  .استخالصھا سدیداً ومستساغاً 

وحیث إن الدعوى السابقة الت�ي أقامھ�ا الم�دعى علی�ھ ال�زوج تق�وم عل�ى طل�ب بط�الن 
ال��زواج ب��داعي أن��ھ ت��م تح��ت الض��غط واإلك��راه ف��ي ح��ین أن دع��واه المتقابل��ة بفس��خ ال��زواج 

ى الھج��ر الفعل��ي واإلھم��ال مم��ا یجع��ل الس��بب الق��انوني ال��ذي بن��ى علی��ھ ادع��اء اس��تثبت عل��
المتقابل یختلف عن السبب الذي ینسب علی�ھ ال�دعوى الس�ابقة وھ�ذا ال یحج�ب ع�ن الم�دعى 

  .علیھ بالمخاصمة الزوج حق المداعاة یطلب فسخ الزواج لعلة الھجر واإلھمال 

المخاص��مة ق��د ناقش��ت أدل��ة الط��رفین  وحی��ث إن محكم��ة االس��تئناف وم��ن بع��دھا الھیئ��ة
وردت على دفوعھم�ا رداً س�ائغاً فج�اء الق�رار المش�كو من�ھ ف�ي محل�ھ الق�انوني وھ�و بمن�أى ع�ن 

  .الخطأ المھني الجسیم مما یتعین رد الدعوى شكالً 

  :لذلك تقرر 

  .رد الدعوى شكالً  - 

  
  
 




