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 مبدأ ال يضبر الطبعه بطعىه

 القبضي بشبر أمحد اجلبوري
 وبئب رئيس حمكمة استئىبف     

 االحتبدية ويىوى          
 :مضمون القزار التمييزي 

ادعت املذعٔ٘ بْاطط٘ ّنٔلَا لذٚ حمهن٘ بذاٛٗ املْصل أٌ املذعٙ علُٔ صّج ))
صىتَا مخظ٘ ّأسبعٌْ مجكال رٍب مْنلتُ ّقذ غصب خمؼالتَا الزٍبٔ٘ العاٜذٗ هلا ّالبالؼ 

علنًا  16/3/2002( ّرلو حظب التعَذ ّاإلقشاس الصادس مً املذعٙ علُٔ بتاسٓخ 21عٔاس )
أٌ قٔن٘ الزٍب ٍٕ أسبع٘ مالٓني دٓياس ّأىُ ممتيع عً الذفع سغه املطالب٘ ّعلُٔ طلب 

حتنٔلُ الشطْو دعْتُ للنشافع٘ ّإلضامُ بأداٛ املخؼالت الزٍبٔ٘ أّ قٔنتَا املزنْسٗ مع 
ّبتاسٓخ  2002/ ب/ 2706ّاملصاسٓف ّأتعاب احملاماٗ. أصذست حمهن٘ املْضْع بالعذد 

حهنًا غٔابًٔا بإلضاو املذعٙ علُٔ بتأدٓتُ للنذعٔ٘ مخظ٘ ّأسبعٌْ مجكال رٍب  17/11/2002
( أّ قٔنتَا البالػ٘ أسبع٘ مالٓني دٓياس ّتصذٓل اذتجض االحتٔاطٕ ّحتنٔلُ 21عٔاس )
سٓف ّأتعاب احملاماٗ. اعرتض املذعٙ علُٔ علٙ اذتهه املزنْس بتاسٓخ املصا

/ 21/12طالبًا جشحُ ّإبطالُ. أصذست رات احملهن٘ ّبزات العذد ّبتاسٓخ  23/11/2002
حهنًا حطْسًٓا بتأٓٔذ اذتهه الػٔابٕ تعذٓاًل للنبلؼ املذعٙ بُ ّجعلُ ثالث٘ مالٓني  2002

عناٜ٘ ّاسبع٘ ّمثاىٌْ دٓياس بذاًل مً أسبع٘ مالٓني دٓياس ّتظعناٜ٘ ّأسبع٘ ّمثاىٌْ ألف ّتظ
ّحتنٔل املعرتض علُٔ سطه االعرتاض  االحتٔاطّٕإلػاٛ الفكشٗ اذتهنٔ٘ بتصذٓل اذتجض 

ّأتعاب احملاماٗ. طعً ّنٔل املذعٔ٘ باذتهه املزنْس لذٚ حمهن٘ إطتٝياف ىٔيْٚ بصفتَا 
/ 211ّبالعذد  31/8/2003ليت قشست بتاسٓخ طالبًا ىكطُ. ّا 25/12/2002التنٔٔضٓ٘ بتاسٓخ 

 إحال٘ الطعً التنٔٔضٖ إىل حمهن٘ التنٔٔض االحتادٓ٘ ليعشِ حظب االختصاص.  2003ب/
 :القزار

لذٚ التذقٔل ّاملذاّل٘ لْحغ أٌ الطعً التنٔٔضٖ ّاقع ضنً املذٗ الكاىْىٔ٘ قشس 
٘ بذاٛٗ املْصل بؼأٌ قبْلُ ػهاًل ّلذٚ عطف اليعش علٙ اذتهه املنٔض الصادس مً حمهن

املخؼالت الزٍبٔ٘ اليت تذعَٔا املذعٔ٘ ّجذ أىُ غري صخٔح رلو ألٌ تلو احملهن٘ غري 
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 اطتيادًاحمهن٘ األحْال الؼخصٔ٘  اختصاصخمتص٘ بيعش ٍزِ الذعْٚ ّإمنا ٍٕ مً 
املعذل لكاىٌْ األحْال الؼخصٔ٘ ٍّزا ما طاس علُٔ قطاٛ  2001لظي٘  83للكاىٌْ سقه 

 16/12/2003ّاملؤسخ  2003/ ٍٔٝ٘ عام٘ / 55نٔٔض بكشاس اهلٔٝ٘ العام٘ املشقه حمهن٘ الت
ّتأطٔظًا علٙ رلو ناٌ علٙ حمهن٘ البذاٛٗ ما داو قذ ثبت هلا أىَا غري خمتص٘ بيعش ٍزِ 
الذعْٚ يف مشحل٘ االعرتاض أٌ تتْىل بعذ قبْهلا االعرتاض إبطال اذتهه الػٔابٕ ّسد دعْٚ 

أٌ مصاسٓف االعرتاض ٓتخنلَا املعرتض حتٙ لْ ناٌ حمكًا املذعٔ٘ مع التيُْٓ ب
باعرتاضُ ّحٔح أىَا مل تشاع ما تكذو فكذ أخل بصخ٘ حهنَا لزا قشس ىكطُ ّإعادٗ 

ٙ سطه التنٔٔض إضباسٗ الذعْٚ إلَٔا للظري فَٔا علٙ امليْال املزنْس أعالِ علٙ أٌ ٓبك
 .(1)((تابعًا لليتٔج٘...

 التمييزي :املبدأ الذي تضمىه القزار 
إٌ حمهن٘ األحْال الؼخصٔ٘ ختتص باليعش يف دعْٚ سد املخؼالت الزٍبٔ٘ 

( 83املػصْب٘ اليت أقامتَا املذعٔ٘ علٙ صّجَا املذعٙ علُٔ اطتيادًا إىل الكاىٌْ سقه )
 املعذل لكاىٌْ األحْال الؼخصٔ٘. 2001لظي٘ 

باليعش يف الذعْٚ ٓتعني علٙ حمهن٘ البذاٛٗ ما داو قذ ثبت هلا أىَا غري خمتص٘ 
يف مشحل٘ االعرتاض أٌ تتْىل بعذ قبْهلا االعرتاض إبطال اذتهه الػٔابٕ ّسد دعْٚ 

 املذعٔ٘.
 إٌ مصاسٓف االعرتاض ٓتخنلَا املعرتض حتٙ لْ ناٌ حمكًا باعرتاضُ.

 :التعليق
خغ مً مكذم٘ الكشاس التنٔٔضٖ أٌ اذتهه الصادس عً حمهن٘ بذاٛٗ املْصل يف ٓل

اضٔ٘ ناٌ قذ تطنً تعذٓل اذتهه املعرتض علُٔ ّجعل املبلؼ احملهْو بُ الذعْٚ االعرت
للنذعٔ٘ ثالث٘ مالٓني ّتظعناٜ٘ ّأسبع٘ ّمثاىٌْ ألف ّتظعناٜ٘ ّاسبع٘ ّمثاىٌْ دٓياس بذاًل 

ّحتنٔل املعرتض  االحتٔاطٕعً أسبع٘ مالٓني دٓياس ّإلػاٛ الفكشٗ اذتهنٔ٘ بتصذٓل اذتجض 
 ب احملاماٗ. علُٔ سطه االعرتاض ّأتعا

أحذاٍنا يف صاحل املعرتض علَٔا أٖ أٌ اذتهه املزنْس تطنً فكشتني حهنٔتني 
( مببلؼ ثالث٘ مالٓني ّتظعناٜ٘ ّأسبع٘ ٍّٕ فكشٗ إلضاو املعرتض )املذعٙ علُٔ –)املذعٔ٘( 

                          

 م )غير منشور(. 18/1/2004في  3/2003/م 852( قرار محكمة التمييز المرقم 1)
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ّفكشٗ حهنٔ٘ يف صاحل املعرتض )املذعٙ  - ّمثاىٌْ ألف ّتظعناٜ٘ ّاسبع٘ ّمثاىٌْ دٓياس
                         (.   علُٔ

 ّٓلخغ علٙ الكشاس التنٔٔضٖ املزنْس ما ٓأتٕ :
أٌ املعرتض علَٔا ) املذعٔ٘ ( ٍٕ الطاعً الْحٔذ يف اذتهه املزنْس  ّطعيَا   .1

اىصب علٙ الفكشٗ اذتهنٔ٘ اليت خظشتَا املنٔضٗ ال الفكشٗ اذتهنٔ٘ اليت  -التنٔٔضٖ 
س التنٔٔضٖ تطنً ىكض اذتهه البذاٜٕ املؤسخ ناىت يف صاذتَا ، ّمع رلو دمذ أٌ الكشا

و بشمتُ ، ّمبا يف رلو الفكشٗ اذتهنٔ٘ اليت صذست لصاحل املنٔضٗ ، ٍّزا 2002/ 21/12
ت ( مً قاىٌْ املشافعا176االجتاِ ٓعذ خمالفًا ليص صشٓح يف الكاىٌْ ٍْ املادٗ )

ّال حيتج بُ إال  ال ٓظتفٔذ مً الطعً إال مً سفعُ -1املذىٔ٘ اليت تيص علٙ أىُ: ))
ّمع رلو ٓظتفٔذ مً تعذٓل اذتهه بظبب الطعً فُٔ مً تهٌْ  -2علٙ مً سفع علُٔ.

ّٓظتفٔذ ميُ نزلو  -3لُ مصلخ٘ مظتنذٗ مً حكْم مً جشٚ تعذٓل اذتهه لصاذتُ.
مً ٓهٌْ مذعًٔا أّ مذعٙ علُٔ مع مً عذل اذتهه لصاذتُ ، إرا ناىت ارتصْم٘ متعلك٘ 

 -4٘ أّ مً حيهه علُٔ بالتطامً مع مً عذل اذتهه لصاذتُ. بؼٕٛ غري قابل للتجضٜ
ٌ التعذٓل قذ صذس ألطباب لٔع ألٖ مً ٍؤالٛ أٌ ٓظتفٔذ مً تعذٓل اذتهه إرا نا

 ((.                خاص٘ بُ
إر اطتفاد املعرتض )املذعٙ علُٔ( مً الطعً التنٔٔضٖ الزٖ سفعتُ املعرتض 

( مً 3( ّ)2ذو تْافش ػشّط اىطبام الفكشتني )علَٔا )املذعٔ٘( ضذِ علٙ الشغه مً ع
 ( مً قاىٌْ املشافعات املذىٔ٘ يف الطعً التنٔٔضٖ املزنْس.176املادٗ )

ننا أٌ املعرتض علَٔا )املذعٔ٘( تطشست مً الطعً التنٔٔضٖ الزٖ سفعتُ خالفًا 
ال ٓطاس ٍا ّالعنل بَا ّاليت مفادٍا: ))للكاعذٗ الفكَٔ٘ اليت تْاتش الكطاٛ علٙ اعتناد

                                                                                                                                                                                                                                                                                              ((.                                                                                                                          الطاعً بطعيُ
إر ناٌ ٓتعني أٌ تكتصش التذقٔكات التنٔٔضٓ٘ علٙ الفكشٗ اذتهنٔ٘ اليت خظشتَا 

ّاليت اىصب الطعً التنٔٔضٖ علَٔا ، ألٌ احملهن٘ املختص٘ بيعش الطعً التنٔٔضٖ املنٔضٗ 
ال متلو إجشاٛ التذقٔكات التنٔٔضٓ٘ علٙ الفكشٗ اذتهنٔ٘ اليت مل ٓطعً فَٔا املعرتض 

 )املذعٙ علُٔ( بطشٓل التنٔٔض.
لذٚ حمهن٘ بذاٛٗ األععنٔ٘ بأىُ قذ   –أ –ادعٙ ّيف ٍزا الؼأٌ قطٕ بأىُ: ))

بظبب  10/12/971ّرلو بتاسٓخ  طاٜل الظٔاسٗ التْسٌ املشقن٘ ... –أ ب  –مً قبل دٍع 
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خطُٝ ّعذو اىتباٍُ ّسعْىتُ ّملا ناىت الظٔاسٗ مؤمي٘ لذٚ املذعٙ علَٔا ػشن٘ التأمني 
الْطئ٘ تأمٔيًا إلضامًٔا فإٌ املظؤّلٔ٘ املذىٔ٘ متخكك٘ جتاٍَا. ّقذ طببت لُ األضشاس 

الٔ٘. ّحٔح أىُ مل ٓكذو طلبًا بالتعْٓض يف حمهن٘ جضاٛ األععنٔ٘ البذىٔ٘ ّاملادٓ٘ ّامل
الحتفاظُ حبكْقُ املذىٔ٘. لزا فكذ طلب جلبُ للنشافع٘ ّاذتهه علُٔ بأداٛ مبلؼ التعْٓض 

( دٓياس ّيف ختصٔص ساتب معٔؼ٘ مذٚ اذتٔاٗ تكذسِ دتي٘ خرباٛ مع حتنٔلُ 2000البالؼ )
فغ حبكُ باملطالب٘ بألف دٓياس بذعْٚ ثاىٔ٘. ناف٘ املصاسٓف ّأجْس احملاماٗ ّاحت
حهنًا حطْسًٓا  973/ ب/ 69ّبعذد  974/ 7/7فأصذست احملهن٘ املؼاس إلَٔا بتاسٓخ 

دٓياسًا ّحتنٔلَا  1087/  -ٓكطٕ بإلضاو املذعٙ علَٔا بتأدٓتَا للنذعٕ مبلػًا قذسِ 
دٓياسًا ّسد  700/108مصاسٓف الذعْٚ باليظب٘ مع أتعاب حماماٗ ّنٔل املذعٕ قذسٍا 

دٓياسًا.  300/91الذعْٚ بالضٓادٗ ّحتنٔل املذعٕ أتعاب حماماٗ ّنٔل املذعٙ علَٔا قذسٍا 
ّلعذو قياع٘ املذعٕ بالفكشٗ اذتهنٔ٘ املتعلك٘ بشد الذعْٚ بالضٓادٗ فكذ طلب تذقٔكَا متٔٔضًا 

 . 5/8/974ّىكطَا ّطجل متٔٔضِ يف 
 : القزار

أٌ املذعٙ علَٔا ػشن٘ التأمني الْطئ٘ مل تطعً ّجذ  –لذٚ التذقٔل ّاملذاّل٘ 
باذتهه البذاٜٕ الصادس ضذٍا متٔٔضًا لزلو فكذ تعزس علٙ ٍزِ احملهن٘ اليفْر إىل الفكشات 
املزنْسٗ ّمالحع٘ مذٚ قاىْىٔتَا مما جعل التذقٔل ٓكتصش علٙ الفكشات اذتهنٔ٘ الصادسٗ 

عً قٔن٘ األدّٓ٘ ّمذاساٗ مضسعتُ ضذ املذعٕ ّاليت قطت بشد طلبُ املتعلل بالتعْٓض 
ّلذٚ عطف اليعش علٙ الفكشتني املزنْستني ّجذ أىَنا صخٔختاٌ ّمْافكتاٌ للكاىٌْ 
باليعش ملا اطتيذت إلُٔ احملهن٘ مً أطباب ّعلُٔ قشس تصذٓل الفكشات املنٔضٗ باليظب٘ 

 .(1)للننٔض ّسد اعرتاضاتُ التنٔٔضٓ٘ علَٔا ّحتنٔلُ سطه التنٔٔض ((
، ّبزلو فإٌ ٍزِ الفكشٗ ٓطعً بالفكشٗ اذتهنٔ٘ اليت خظشٍاذعٙ علُٔ مل اٌ امل  .2

انتظبت دسج٘ البتات مبطٕ املذٗ الكاىْىٔ٘ ، ّأصبخت حجً٘ مبا فصلت فُٔ اطتيادًا 
، ّأصبخت غري قابل٘ للطعً فَٔا ألٌ ( مً قاىٌْ اإلثبات أصبح105ادٗ )اىل امل

                          

، مجموعررررة م28/1/1975فررري  974مدنيرررة يةنيرررة/ / 657( قررررار محكمرررة التمييرررز المرررررقم 1)
 .181، صم1975ة، العدد األول، السنة السةدسة، األحكةم العدلي
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ش املكطٕ بُ تعلْ علٙ عٔب خمالف٘ االعتباسات اليت ٓكْو علَٔا مبذأ حجٔ٘ األم
 الكاىٌْ.

ض حتٙ لْ ناٌ ... أٌ مصاسٓف االعرتاض ٓتخنلَا املعرتشاس التنٔٔضٖ ))ّسد يف الك .3
ت ( مً قاىٌْ املشافعا166، ٍّزا الكْل مبين علٙ خمالف٘ للنادٗ )حمكًا باعرتاضُ((

الزٖ تيتَٕ بُ جيب علٙ احملهن٘ عيذ إصذاس اذتهه  -1املذىٔ٘ اليت تيص علٙ أىُ: ))
ارتصْم٘ أمامَا أٌ حتهه مً تلكاٛ ىفظَا مبصاسٓف الذعْٚ علٙ ارتصه احملهْو 

ٓذخل يف حظاب املصاسٓف أجْس احملاماٗ ّمصاسٓف ارتربٗ ّىفكات الؼَْد  -2علُٔ. 
إرا تعذد احملهْو علَٔه فللنخهن٘ اذتهه بكظن٘  -3ّأجْس الرتمج٘ املكتطاٗ. 

ه بُ علٙ نل ميَه ، ّال ٓلضمٌْ بالتطامً إال إرا ناىْا املصاسٓف بٔيَه بيظب٘ ما حه
إرا ظَش أٖ مً الطشفني غري حمل يف قظه مً  -4متطاميني يف أصل اذتل املذعٙ بُ. 

ال تتعذد أجْس احملاماٗ  -5الذعْٚ فٔتخنل املصاسبف بيظب٘ الكظه الزٖ خظشِ. 
 ((.احملهْو علَٔه أّ بتعذد الْنالٛ بتعذد احملهْو هله أّ

ر قشست ٍزِ املادٗ أصاًل عامًا مفادِ أٌ مصاسٓف الذعْٚ ٓتخنلَا ارتاطش إ
( مً ٍزِ املادٗ ما ٓذخل يف حظاب املصاسٓف علٙ طبٔل 2للذعْٚ، ّننا حذدت الفكشٗ )

 املجال ّميَا أجْس احملاماٗ ّمصاسٓف ارتربٗ ّىفكات الؼَْد ّأجْس الرتمج٘ املكتطاٗ.
( مً قاىٌْ الشطْو العذلٔ٘ 27اىٔا( مً املادٗ )أما اذتهه الزٖ أّسدتُ الفكشٗ )ث

و ، اليت تيص علٙ أىُ : ))  ٓذفع الشطه امليصْص علُٔ يف الفكشٗ 1981( لظي٘ 114سقه )
 ًٛ الظابك٘ مً قبل املعرتض ّٓتخنلُ ّحذِ مَنا ناىت ىتٔج٘ الذعْٚ (( ، فٔعذ اطتجيا

لٙ سطه االعرتاض فكط ّال ّاسدًا علٙ خالف األصل املزنْس، ٍّزا االطتجياٛ ٓكتصش ع
ٓتعذاِ إىل بكٔ٘ مصاسٓف االعرتاض ، الٌ ٍزا اليص أتٙ حبهه علٙ طبٔل ارتصْص ّال 
جيْص التْطع فٔنا جاٛ علٙ طبٔل االطتجياٛ ، إر إٌ )) ما ثبت علٙ خالف الكٔاغ فػريِ 

 .(1)ال ٓكاغ علُٔ ((
 

 
 

 

                          

 ( من القةنون المدني.3( المةدة )1)


