
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ات  ــإثبـ
 



 
 

78 

 اإلمـارات  العربية المتحـدةدو لـة  
 
 

 المحـررات  األجـنبيةاثبـات  
 والضـرر المـادي واألدبي

 ـــــ
 

 :المبـدأ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

من قانون اإلثبات في المعامالت المدنية  31المادة  -

اإلثبات المحررات  والتجارية نصت على أن تقبل في

الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها ممن يمثلها 

 .ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه

التعويض عن الضرر المادي يتعدد بتعدد اإلصابات  -

أما التعويض عن الضرر األدبي فال يتعدد بتعدد 

 .اإلصابات
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 القضائية 77لسنة  7الطعن رقم 
 جلسة السبت الموافق 

 (تجاري) 7002من أبريل سنة  72
 

 : موجز القواعد القانونية
 
محكمة الموضوع " . تقديره " تعويض (  2و 1)
 .مرور. تأمين حوادث السيارات". ما تلتزم به"
 
 –تحديددد الردداري معيدداراي لتقدددير التعددويض  (3)

يرتدددل التدددزام المحتمدددة بوتباعددده ولدددو لدددم 
قواعددددد تحديددددد  –يتمسدددد  بدددده الخصددددوم 

الضددمان الددذي يلتددزم بدده الجدداني فيمددا دون 
ر ال يجيدددز مدددن بعدددد تقددددي –الدددنخط خطددد  

فيهددا  –السددن الواحدددة . التعددويض جزافدداي 
العجز الددائم . دية مقدارها خمسة من اإلبل

قضدا  الحتدم فيهدا بتعدويض . بنسبة معيندة
اعتبدار   –نسبة إلى الديدة المقدررة ردرعاي 

قدد التدزم القواعدد الخاصدة بتقددير الضدمان 
 . ررعا

جلسددددة  –ق 77لسددددنة  7الطعددددن رقددددم ) 
72/4/7002 .) 

 
ال يعد من الهارمة  –للعظام تثبيت الطبيل  (7)

وهدددي التدددي تعندددي إزالدددة الطبيدددل لصددد ار 
العظام ومن ثم تخلف صختها في إسدتحقاق 

 .التعويض 
جلسددددة  –ق  77لسددددنة  7الطعددددن رقددددم ) 

72/4/7002 ) 
 

 إجرا ات" . المحررات األجنبية" إثبات  (1)
المحررات األجنبية غير المصدقة فدي البلدد 

ة وال الذي صدرت فيه من الجهدات الرسدمي
ال علددى  –مددن ممثددل دولددة اإلمددارات فيهددا 

 .الحتم التخاته عن األخذ بها
جلسددددة  –ق  77لسددددنة  7الطعددددن رقددددم ) 

72/4/7002 ) 

 
". الضددددددرر األدبددددددي" تعددددددويض ( 5و 4)

 .الضرر المادي
 

لدديط هنددا   -التعددويض عددن الضددرر األدبددي (4)
ارددتماله تددل ضددرر . معيددار لحصددر أحوالدده

أو  يددد ذي اإلنسدددان فدددي ردددرفه واعتبدددار 
عدددم تعدددد . عاطختدده وإحساسدده ومردداعر 

التعدددددويض عدددددن الضدددددرر األدبدددددي بتعددددددد 
 .اإلصابات التي حاقت المضرور

جلسددددة  –ق  77لسددددنة  7الطعددددن رقددددم ) 
72/4/7002 ) 

 
أن يتون الضرر محققداي  -ررطه. التعويض (5)

 .ولو في المستقبل دون الضرر اإلحتمالي
جلسددددة  –ق  77لسددددنة  7الطعددددن رقددددم ) 

72/4/7002 ) 
 

 : القواعد القانونية
 
أنه متى وضع الراري معياراي معيناي لتقددير  -3

التعدددويض فونددده يتعدددين علدددى المحتمدددة أن 
وإذ . تلتزم بده ولدو لدم يتمسد  بده الخصدوم

تدددان الردددري اإلسدددالمي قدددد وضدددع قواعدددد 
خاصددة بتحديددد مقدددار الضددمان الددذي يلتددزم 
بدده الجدداني علددى مددا دون الددنخط خطدد  فوندده 

واعدددد وال يلجددد  إلدددى يتعدددين إتبددداي هدددذ  الق
تقدير التعويض جزافاي ، لما تان ذل  وتدان 
الحتددم المطعددون فيدده بددين عناصددر الضددرر 
الدددذي لحدددق المطعدددون ضدددد  ومدددن بينهدددا 
 وحسددددددددل وصددددددددف الطبيددددددددل الرددددددددرعي 
 تسددددراي لحددددق ثالثددددة أسددددنان، ولمددددا تانددددت 

 
األسنان تعتبر تل واحدد منهدا عضدواي تجدل 
فيدده الديددة وهددي خمددط مددن اإلبددل لمددا ورد 

تتال عمر بن حزم أن رسول هللا صلى  في
في السدن خمدط مدن " هللا عليه وسلم قال 



 
 

78 

ولمدددا روا  عمدددر بدددن ردددعيل عدددن " اإلبدددل
فددددي " الرسددددول صددددلى هللا عليدددده وسددددلم 

وهددو مدددا يعدددادل  "األسددنان خمدددط خمدددط 
خمط الدية المقدرة ررعاي في الدنخط عدن 

إن الدديات تتعددد بتعددد اإلصدابات . تل سدن
 .وفوات المنافع

 

الهاردددمة وتسدددمى المنقلدددة وهدددي التدددي  أن -7
فراش العظم، ويقصد بها " أي زال " طار 

في ذل  أن يزيل الطبيل ص ار العظم منهدا 
الدددوا  إلددى محددل اإلصددابة  ألجددل أن يصددل

وتان الثابت من التقرير الطبي أنه لم يزيل 
عظام الختين وإنما قام بتثبيتها معدنياي دون 

مة، وإذ إزالدددة وبالتدددالي ال تعدددد مدددن الهارددد
قددددر لهدددا الحتدددم تعويضددداي احتسدددبه بنسدددبة 
العجددز الددذي تخلددف عنهددا إلددى الديددة فوندده 

 .يتون قد أصال صحيح القانون
 

مددددن قددددانون اإلثبددددات فددددي  31أن المددددادة  -1
 ىوالتجاريددة نصددت علدد المعددامالت المدنيددة

تقبددل فددي اإلثبددات المحددررات الصددادرة "أن 
خارج الدولة والمصدق عليها ممدن يمثلهدا 

جهدددات الرسدددمية فدددي البلدددد الدددذي ومدددن ال
وإذ أقر الطاعن في طعنه أن " صدرت فيه 

تل  المستندات والصادرة مدن دولدة ألمانيدا 
غيددر مصدددق عليهددا مددن ممثددل الدولددة فددي 
ألمانيددا وتددذل  الجهددات الرسددمية فددي البلددد 
الددذي صدددرت فيدده فددال علددى الحتددم إن لددم 

 .ي خذ بها 
 

جدددال التعدددويض عدددن أنددده يسدددتوي فدددي إي -4
. أن يتون هذا الضرر مادياي أو أدبياي الضرر 

 -وال يقصددد بددالتعويض عددن الضددرر األدبددي
محددو هددذا  –وهددو ال يمثددل خسددارة ماليددة 

الضددرر وإزالتدده مددن الوجددود، إذ هددو نددوي 
مدددن الضدددرر ال يمحدددى، ال يدددزول بتعدددويض 

ولتن يقصد بالتعويض أن يسدتحد  , مادي
المضدددرور لنخسددده بدددديالي عمدددا أصدددابه مدددن 

فالخسددارة ال تددزول ولتددن الضددرر األدبددي، 
يقدددوم إلدددى جانبهدددا تسدددل يعدددوض عليهدددا، 
وليط هنا  معيار لحصر أحوال التعدويض 
عدددن الضدددرر األدبدددي، إذ تدددل ضدددرر يددد ذي 
اإلنسدددان فدددي ردددرفه وإعتبدددار  أو يصددديل 
عاطختددده وإحساسددده ومرددداعر  يصدددلح أن 

ولتن ال يتعدد بتعددد . يتون محالي للتعويض
ن اإلصدددابات التدددي أصدددابت المضدددرور، وأ

محتمددة الموضددوي هددي صدداحبة الردد ن فددي 
تقدير التعويض المعنوي دون معقل عليها 

وإذ قددددر الحتدددم . مدددن المحتمدددة اإلتحاديدددة
المطعون فيه مبلغ مائة ألف درهم للطاعن 
عمدددا عاندددا  مدددن االم ومعانددداة نخسدددية مدددن 
جرا  إصاباته وما أحدثته من تروهات فال 

 .يتون قد خالف الثابت بالتقارير الطبية
 
أن الضددددرر الموجددددل للتعددددويض يجددددل أن  -5

يتددون ضددرراي محققدداي بمعنددى أن يتددون قدددد 
وقددددع أو أندددده سدددديقع حتمدددداي أمددددا الضددددرر 
اإلحتمدددددالي ال يدددددر محقدددددق الوقدددددوي فدددددون 
. التعويض عنه ال يستحق إال إذا وقدع فعدالي 

  وتان الحتم المطعون فيه أقدام لما تان ذل
ا   بدددرفض التعدددويض عدددن انتقدددا  قضددد

بوظيختدددده تمهندددددط  قدرتدددده علددددى القيددددام
طيدددران مدددع إمتانيدددة فقدددد عملددده مسدددتقبال 
وعددددم القددددرة علدددى ممارسدددته علدددى أنهدددا 
أضددددرار محتملددددة وغيددددر م تددددد تحقيقهددددا 

مسددتقبال خاصددة وأن إصددابته ال وحصددولها 
تحول دون قيامه بوظيختده ودلدل علدى ذلد  
ب نه لم يخقد عمله ومازال على رأط عمله 
، وفقدداي للرددهادة الصددادرة مددن جهددة عملدده

ومن ثم يتون الضرر المطالل بده احتماليداي 
 .ال يصح التعويض عنه

 
 :إن دائرة النقض التجارية المؤلفة 
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شةةة اب  بةةةد الةةةرحمن : برئاسةةةة السةةةيد القاضةةة 
 الحمادي             رئيس الدائرة

 
يوسةةةب  بةةةد الحلةةةيم : و ضةةةوية السةةةيد القاضةةة 

 .ال ته
 .البشير بن ال ادي زيتون: والسيد القاض 

 
 تمةالمح
 ـــ

 
بعةةد االعةةلع  لةةا اووراة وتةةلوة تقريةةر 

 .التلخيص وبعد المداولة
 

 .حيث إن الععن استوفا أوضا ه الشكلية
 

 لةةةا مةةةا يبةةةين مةةةن  –وحيةةةث إن الوعةةةائ  
تتحصةة   –الحكةةم المععةةون فيةةه وسةةائر اووراة 
لسةةةنة  232فةةة  أن الععةةةن أعةةةام الةةةد و  رعةةةم 

تجةةاري محكمةةة ابةةوتب  االتحاديةةة  لةةا  2003
لمععةةون ضةةدطا بعلةةب الحكةةم بةةأن تةةؤدي مبلةة  ا

مليون  درطم  ن كافة اوضرار الماديةة واودبيةة 
وعةةا  شةةرحا  . التةة  حاعةةت بةةه مةةن جةةرا  إصةةابته

وعةة  حةةادث  21/11/2001لةةد واه أنةةه بتةةاري  
أبةةةوتب  بةةةين السةةةيارة رعةةةم تصةةةادم فةةة  مدينةةةة 

جيب شروك  أبةوتب  عيادتةه والسةيارة  51605
.... و تبةةةة  عيةةةةادةمرسةةةةيدس أبةةةة 22829رعةةةةم 

 13218والمةةةؤمن  لي ةةةا بموجةةةب الو يقةةةة رعةةةم 
وبتةةةاري  . لةةةد  المععةةةون ضةةةدطا 2001لسةةةنة 
أدانت ةةا محكمةةة المةةرور الشةةر ية  30/1/2002

أبةةةةةةوتب    2002لسةةةةةةنة  182فةةةةةة  الةةةةةةد و  
وحفتت الحة المدن  للعةا ن فة  مواج ت ةا وعةد 

 ن جةرا  الحةادث بعةدة كسةور فة  سةاعيهأصيب م
وج ه وأسنانه وأجريةت لةه  ةدة ورجليه وكاطله و

 مليةةات جراحيةةة ومكةةث بالمستشةةفا بةةأبو تبةة  
حوال  سبعة أش ر  م سافر إلةا ألمانيةا تسةتكما  
العةةلو وعةةد  اعتةةه إصةةابته  ةةن  ملةةه كم نةةدس 
عيةةار وفوتةةت  ليةةه فرصةةة الحصةةو   لةةا ترعيةةة 

أنتةةدبت . باالضةةافة إلةةا التشةةوطات التةة  حاعةةت بةةه
  الةةةاي افةةةاد المحكمةةةة استشةةةاري العةةةب الشةةةر 

تقريره أنه تخلب لةد  العةا ن  جةز تقةدر نسةبته 
نتيجة كسر بالكاح  اويسر واويمن لمدة % 20بـ

 عويلةةةةةة ربمةةةةةا عةةةةةوا  حياتةةةةةه وسةةةةةوب يحتةةةةةاو
 ملية أخةر  لرفة  الشةريحة المعدنيةة وربمةا إلا 

% 13يحتةةاو إلةةا  مليةةة لت بيةةت الكاحةة  و جةةز 
ومحكمةةةةة أو  درجةةةةة حكمةةةةت بةةةة لزام . بةةةةالفكين
ن ضةةدطا بةةأدا  مبلةة   ل مائةةة ألةةب درطةةم المععةةو
أسةةةتأنفت المععةةةون ضةةةدطا طةةةاا الحكةةةم . للعةةةا ن

تجةةةاري محكمةةةة  2002لسةةةنة  223باتسةةةتئناب 
أبةةةةةوتب  االتحاديةةةةةة اتسةةةةةتئنافية  كمةةةةةا اسةةةةةتأنفه 

 أمةةةةام  2003لسةةةةنة  232العةةةةا ن باتسةةةةتئناب 
اات المحكمةةةةةةة   وبعةةةةةةد أن ضةةةةةةمت المحكمةةةةةةة 

بتةةةةةاري   اتسةةةةةتئناب اوو  إلةةةةةا ال ةةةةةان  عضةةةةةت
بةةةةةةةبعلن الحكةةةةةةةم المسةةةةةةةتأنب   28/11/2002

 وألزمةةةت الشةةةركة المععةةةون ضةةةدطا بةةةأن تةةةؤدي
ععن العةا ن . ألب درطم 211إلا العا ن مبل  

فةة  طةةاا الحكةةم بعريةةة الةةنقض  و ةةرض الععةةن 
 لةةةا طةةةاه المحكمةةةة فةةة  حرفةةةة مشةةةورة فحةةةددت 

 .جلسة لنتره
 

وحيث إن العا ن ينعةا بالوجةه اوو  مةن 
 المععون فيه الخعأ ف  تعبيةة السبب  لا الحكم

القةةانون الةة  أن المحكمةةة عةةدرت التعةةويض  ةةن 
االصابات الت  حاعت به بقيةاس نسةبة العجةز  ةن 
كةة  إصةةابة إلةةا الديةةة الكاملةةة وبالتةةال  لةةم تجبةةر 
الضةةرر الفعلةة  الةةاي حةةاة بةةه إا كةةان يجةةب أن 

ممةةا يعيةةب حكم ةةا  لمبةةادا العدالةةةيخضةة  التقةةدير 
 .ويستوجب نقضه 

 
حيةةر سةةديد الةة  أنةةه  إن طةةاا النعةة وحيةةث 

متا وض  الشارع معيارا  معينا  لتقةدير التعةويض 
ف نةةه يتعةةين  لةةا المحكمةةة أن تلتةةزم بةةه ولةةو لةةم 

وإا كان الشرع االسلم  عةد . يتمس  به الخصوم
وض  عوا د خاصةة بتحديةد مقةدار الضةمان الةاي 
يلتةةزم بةةه الجةةان   لةةا مةةا دون الةةنفس خعةةأ ف نةةه 
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ه القوا ةةةد وت يلجةةةأ إلةةةا تقةةةدير يتعةةةين إتبةةةاع طةةةا
التعةةةويض جزافةةةا    لمةةةا كةةةان الةةة  وكةةةان الحكةةةم 

بةةين  ناصةةر الضةةرر الةةاي لحةةة  المععةةون فيةةه
المععون ضده ومن بين ا وحسب وصب العبيةب 
الشةةر   كسةةرا  لحةةة  ل ةةة أسةةنان  ولمةةا كانةةت 
اوسةنان تعتبةةر كة  واحةةدة من ةةا  ضةوا  تجةةب فيةةه 

فةة  كتةةاب  الديةةة وطةة  خمةةس مةةن االبةة  لمةةا ورد
 مر بن حزم أن رسو  هللا صلا هللا  ليةه وسةلم 

ولمةا رواه  مةر " ف  السن خمس من االبة " عا  
ف  " بن شعيب  ن الرسو  صلا هللا  ليه وسلم 

وطو ما يعاد  خمس الدية " اوسنان خمس خمس 
ولمةا كانةت . المقدرة شر ا  ف  النفس  ن ك  سن

وعةد ورد الديات تتعةدد االصةابات وفةوات المنةاف  
بتقرير العةب الشةر   أن العةا ن أصةيب بكسةر 
فةة  الفةة  السةةفل  مةةن الج تةةين وطةةو يم ةة  نسةةبة 

  كمةةا أصةةيب بضةةعب حةةس % 15 جةةز عةةدرطا 
  %  3بالخةةةد اويمةةةن يم ةةة  نسةةةة  جةةةز عةةةدرطا 

وأصةةةيب بعتمةةةة الكاحةةة  اويمةةةن بكسةةةر متفتةةةت 
  وبكسةةةر %20تخلةةةب  نةةةه  جةةةز دائةةةم بنسةةةبة 

سةر تخلةب  نةه  جةز بالعتم الداخل  للكاحة  اوي
وعضةةا الحكةةم المععةةون فيةةه % 10دائةةم بنسةةبة 

بالتعويض  ن ك  إصابة استنادا  إلا نسبة العجز 
الت  حددطا العبيب الشر   بما يعادل ا من الديةة 
المقةةررة شةةر ا  فةة  الةةنفس  وكةةان طةةاا التعةةويض 
جةابرا  لكة  مةةا فةات العةا ن مةةن ضةرر وكةان عةةد 

مان المقةةةرر وا ةةةد بتحديةةةد مقةةةدار الضةةةقالتةةةزم ال
شةةر ا  ل ةةاه االصةةابات فةة ن النعةة   ليةةه يضةةحا 

 . لا حير أساس
 

وحيث إن العا ن ينع  بالوجةه ال ةان  مةن 
السبب اوو   لا الحكم المععون فيةه الخعةأ فة  
تعبيةةة القةةانون الةة  أنةةه عبةةة أحكةةام الديةةة  لةةا 
إصةةةةابة العةةةةا ن بكسةةةةر فةةةة  الفةةةة  السةةةةفل  مةةةةن 

يعلةة  لي ةا  الج تين رحم أن ا من الشجاو والتة 
إسم ال اشمة ويجب في ا  شر من االب  مما يعيبه 

 .ويستوجب نقضه

 

 يةةث إن طةةاا النعةة  حيةةر سةةديد الةة  أنوح
أي " ال اشةةةمة وتشةةةما المنقلةةةة وطةةة  التةةة  عةةةار 

فةةةراض العتةةةم   ويقصةةةد ب ةةةا فةةة  الةةة  أن " زا 
يزي  العبيب صةاار العتةم من ةا وجة  أن يصة  

بت من التقرير الدوا  إلا مح  االصابة وكان ال ا
العب  أنه لم يزي   تام الفكين وإنما عةام بت بيت ةا 
معةةدنيا  دون إزالةةة وبالتةةال  ت تعةةد مةةن ال اشةةمة  

م تعويضةا  احتسةبه بنسةبة العجةز وإا عدر ل ا الحكة
اي تخلب  ن ا إلا الدين ف نةه يكةون عةد أصةاب ال

 .صحيح القانون ويكون النع   لا حير أساس 

 
  بالسةةةبب ال ةةةان  وحيةةةث إن العةةةا ن ينعةةة

 لةةةا الحكةةةم المععةةةون فيةةةه الخعةةةأ فةةة  تعبيةةةة 
القةةةةةةانون إا رفةةةةةةض تعويضةةةةةةه  ةةةةةةن النفقةةةةةةات 
والمصروفات الت  تكبدطا أ نا   لجه ف  ألمانيةا 
مةةن االصةةابات التةة  لحقةةت بةةه  لةةا سةةند مةةن أن 
المسةةتندات التةة  عةةدم ا حيةةر معتمةةدة مةةن الج ةةات 
 المختصة ف  ألمانيةا ودولةة االمةارات وطةو مةا لةم

 .يقم به العا ن مما يعيبه ويستوجب نقضه
 

وحيةةث إن طةةاا النعةة  حيةةر سةةديد الةة  أن 
 مةةةن عةةةانون اال بةةةات فةةة  المعةةةاملت  13المةةةادة 

 
تقبةةة  فةةة  " المدنيةةةة والتجاريةةةة نصةةةت  لةةةا أن 

اال بةةةةةات المحةةةةةررات الصةةةةةادرة خةةةةةارو الدولةةةةةة 
والمصةةةةدة  لي ةةةةا ممةةةةن يم ل ةةةةا ومةةةةن الج ةةةةات 

وإا أعةةر " الرسةةمية فةة  البلةةد الةةاي صةةدرت فيةةه 
العةةا ن فةة  ععنةةه أن تلةة  المسةةتندات والصةةادرة 
مةةن دولةةة ألمانيةةا حيةةر مصةةدة  لي ةةا مةةن مم ةة  

الج ات الرسمية ف  البلةد  الدولة ف  ألمانيا وكال 
الحكةم إن لةم يأخةا  يب فة الاي صدرت فيه فل  

 .ب ا ويكون النع  ب اا السبب  لا حير أساس
 

وحيةةةث إن العةةةا ن ينعةةة  بالسةةةبب ال الةةةث 
بةاووراة  لا الحكم المععون فيه مخالفة ال ابةت 

إا عضا له بمبل  مائةة ألةب درطةم كتعةويض  ةن 
ه نتيجةةة امتم اوضةةرار المعنويةةة التةة  لحقةةت بةة



 
 

89 

الحسية منةا تةاري  إصةابته وحتةا اسةتقرار حالتةه 
 ةةن بعةةض االصةةابات دون الةةبعض امخةةر ممةةا 

 .يعيبه ويستوجب نقضه
 

وحيث إن طاا النع  فة  حيةر محلةه   الة  
أنه يستوي فة  إيجةاب التعةويض  ةن الضةرر أن 

وت يقصةةةد . يكةةةون طةةةاا الضةةةرر ماديةةةا  أو أدبيةةةا  
وطةةةو ت يم ةةة   - بةةةالتعويض  ةةةن الضةةةرر اودبةةة

رر وإزالتةةه مةةن محةةو طةةاا الضةة –خسةةارة ماليةةة 
 مةةةةن الضةةةةرر ت يمحةةةةا  الوجةةةةود   إا طةةةةو نةةةةوع

وت يةةةةةزو  بتعةةةةةويض مةةةةةادي   ولكةةةةةن يقصةةةةةد 
بةةةالتعويض أن يسةةةتحدث المضةةةرور لنفسةةةه بةةةديل  

ر اودبةةة   فالخسةةةارة ت ر مةةةا أصةةةابه مةةةن الضةةة
يعوض  لي ةا  تزو  ولكن يقوم إلا جانب ا كسب 

أحةوا  التعةويض  ةن  عيةار لحصةروليس طنا  م
الضرر اودب   إا كة  ضةرر يةؤاي االنسةان فة  
شةةةرفه وا تبةةةاره أو يصةةةيب  اعفتةةةه وإحساسةةةه 

ولكةن . ومشا ره يصلح أن يكون محل  للتعةويض
ت يتعةةةةةةدد بتعةةةةةةدد االصةةةةةةابات التةةةةةة  أصةةةةةةابت 
المضةةرور  وأن محكمةةة الموضةةوع طةة  صةةاحبة 
الشةةأن فةة  تقةةدير التعةةويض المعنةةوي دون معقةةب 

وإا عةةةدر .  لي ةةةا مةةةن المحكمةةةة االتحاديةةةة العليةةةا
الحكم المععون فيه مبل  ألب درطةم للعةا ن  مةا 
 انةةاه مةةن وتم ومعانةةاة نفسةةية مةةن جةةرا  إصةةاباته 
ومةةا أحد تةةه مةةن تشةةوطات فةةل يكةةون عةةد خةةالب 
ال ابت بالتقةارير العبيةة ويكةون النعة   ليةه  لةا 

 .حير أساس
 

  وحيةةةث إن العةةةا ن ينعةةة  بالسةةةبب الرابةةة
 لةةةا الحكةةةم المععةةةون فيةةةه الخعةةةأ فةةة  تعبيةةةة 
القةةانون والفسةةاد فةة  اتسةةتدت  إا رفةةض القضةةا  
للعا ن بالتعويض الاي يسةتحقه  ةن  ةدم عدرتةه 
 لةةةا القيةةةام بوتيفتةةةه مسةةةتقبل كم نةةةدس عيةةةار 

نتيجةةةةة االصةةةةابات التةةةة  لحقةةةةت بةةةةه وخاصةةةةة "
االصابات التة  لحقةت بسةاعيه وكاحليةه ممةا يعيبةه 

 .ويستوجب نقضه 
 

وحيث إن طاا النع  ف  حير محله الة  أن 
الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضةررا  
محققا  بمعنا أن يكون عةد وعة  أو أنةه سةيق  حتمةا  

الوعةةوع فةة ن  ر االحتمةةال  الايةةر محقةةةرأمةةا الضةة
ولمةةا . التعةةويض  نةةه ت يسةةتحة إت إاا وعةة  فعةةل  

كةان الة  وكةان الحكةم المععةون فيةه أعةام عضةةا ه 
التعويض  ةن انتقةاص عدرتةه  لةا القيةام  برفض

بوتيفتةةه كم نةةدس عيةةران مةة  إمكانيةةة فقةةد  ملةةه 
مسةةتقبل  و ةةدم القةةدرة  لةةا ممارسةةته  لةةا أن ةةا 
أضةةرار محتملةةة وحيةةر مؤكةةد تحقق ةةا وحصةةول ا 
مسةتقبل خاصةة وأن إصةابته ت تحةو  دون عيامةةه 
بوتيفتةةه ودلةة   لةةا الةة  بأنةةه لةةم يفقةةد  ملةةه ومةةا 

لةةه وفقةةا  للشةة ادة الصةةادرة مةةن زا   لةةا رأس  م
ج ة  ملةه   ومةن  ةم يكةون الضةرر المعالةب بةه 
احتماليا  ت يصةح التعةويض  نةه وبالتةال  فة ن مةا 

 .ي يره العا ن بسبب النع  حير مقبو 
 

 .ولما تقدم يتعين رفض الععن
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  ريــنـالبح ممـلـتـة 
 
 

 ائيةـي في استنباط  القرينة القضـرية القاضـح

 ـــــــ
 
 
 :لمبـدأ  ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

قاضددي الموضددوي حددر فددي اختيددار أيددة واقعددة مددن الوقددائع - 

الثابتة في الدعوى ليستنبط منهدا القريندة القضدائية ، وهدو 

حر أيضاي في تقددير مدا تحملده هدذ  الواقعدة مدن الداللدة وال 

رقابة لمحتمة التمييز عليه في ذل  متى تانت القرينة التي 

اي وتدان اسدتنباطه استخلصها مستمدة مدن واقعدة ثابتدة يقيند

 .مقبوالي عقالي 

إال مدا اسدتثني بدن   –يجوز اإلثبدات فدي المدواد التجاريدة - 

بتافددة طددرق اإلثبددات القانونيددة حتددى لددو انصددرف  –خددا  

 .اإلثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالتتابة 
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 3225فبراير  37جلسة 
 

برئاسةةة الشةةي  خليفةةه بةةن محمةةد و  خليفةةة 
رئةةةيس المحكمةةةة و ضةةةوية السةةةادة المستشةةةارين 
 لةةة  يوسةةةب منصةةةور وكيةةة  المحكمةةةة ومسةةةعد 

 .رمضان السا ا ومحمد صلح الدين خاعر 
 

 3224لسنة  377الطعن 
 المحتمة

 
لتقريةر بعد اتعلع  لا اووراة وسةماع ا

الةةةةاي تةةةةله القاضةةةة  المقةةةةرر والمرافعةةةةة وبعةةةةد 
 .المداولة
 

 .الشكلية حيث أن الععن استوف  أوضا ه 
 

 لا ما يبين من الحكم  –وحيث أن الوعائ  
تتحصةة  فةة  أن  –المععةةون فيةةه وسةةائر اووراة 

المععةةةون ضةةةده أعامةةةت  لةةةا العةةةا ن الةةةد و  
أمام المحكمةة الكبةر  المدنيةة  02/20/5562/3

الحكةةم ب لزامةةه بةةأن يةةدف  ل ةةا مبلةة  خمسةةة بعلةةب 
 شر ألب دينةار فضةل   ةن الفوائةد والمصةاريب 

حرره ل ا العةا ن  9/6/1220عيمة شي  مؤرخ 
بقيمة القسع ال ان  من المبلة  المتفةة  ليةه بين مةا 

مقابةة  العةةلة والةةاي تبةةين   9/1/1220بتةةاري  
 .  دم وجود رصيد له

 
عةة  عةةدم العةةا ن مخالصةةة حيةةر مؤرخةةة مو

 لي ا من المععون ضدطا تضمنت اسةتلم ا منةه 
مبةةال  مجمو  ةةا خمسةةة  شةةر ألةةب دينةةار   وأن 

وأضةاب .  9/6/1220طاا يلا  الشي  المةؤرخ 
أن عيمة القسةع اوو  مةن مقابة  العةلة سةبة أن 
تسةةةلمته المععةةةون ضةةةدطا حسةةةب ال ابةةةت بو يقةةةة 
 العةةةلة  وبعةةةد أن عةةةررت المععةةةون ضةةةدطا أن 

 
مةةةة مةةةن العا نةةةة خاصةةةة بقيمةةةة المخالصةةةة المقد

القسةةع اوو  وأن العبةةارة المتضةةمنة إلاةةا  الشةةي  
 .المعالب بقيمته مضافة من العا ن 

 
 . أجابت المحكمة المععون ضدطا لعلبات ا

 
اسةةةةةةةتأنب العةةةةةةةا ن باتسةةةةةةةتئناب رعةةةةةةةم 

ومحكمة اتستئناب العليةا المدنيةة  3/21/292/9
بتأييةةةةةد الحكةةةةةم  2/10/1222حكمةةةةةت بتةةةةةاري  

ععةةن العةةا ن فةة  طةةاا الحكةةم بعريةةة . نبالمسةةتأ
التمييز   والمكتب الفن  للمحكمة عدم ماكرة أبد  

 .في ا الرأي بنقض الحكم 
 

وحيةةث أن الععةةن أعةةيم  لةةا سةةببين ينعةةا 
العةةةةةا ن بالسةةةةةبب اوو  من مةةةةةا  لةةةةةا الحكةةةةةم 
المععةةون فيةةه القصةةور فةة  التسةةبيب والفسةةاد فةة  
م اتسةةةةتدت  ومخالفةةةةة القةةةةانون   الةةةة  أن الحكةةةة

اتبتةةةدائ  الةةةاي أيةةةده الحكةةةم المععةةةون فيةةةه أعةةةام 
عضةةةا ه  لةةةا أن اتفةةةاة العةةةرفين  لةةةا أن يةةةدف  
العا ن للمععون ضدطا مبلة  خمسةين ألةب جنيةه 
اسةةترلين  تعةةاد   ل ةةين ألةةب دينةةار بحرينةة  كةةان 

وطةةو اات التةةاري  الةةاي تةةم  9/1/1220بتةةاري  
فيةةه العةةلة فةة  حةةين أن طةةاا اتتفةةاة تةةم بتةةاري  

وطةةةةو مةةةةا يفسةةةةر أن العةةةةا ن سةةةةدد  3/1/1220
القسةةع اوو  مةةن طةةاا المبلةة  فةة  تةةاري  العةةلة 
حسب ال ابت بو يقته وأن المبال  التة  سةددطا بعةد 
الةة  بموجةةب المخالصةةة التةة  عةةدم ا كانةةت وفةةا ا 
لقيمة القسع ال ان  من الة  المبلة  الةاي حةرر بةه 
الشةةي  المعالةةب بقيمتةةه   كمةةا أعةةام الحكةةم عضةةا ه 

ه بقيمةة طةاا الشةي   لةا أنةه لةم يسةترده بعدم وفائ
مةةن المععةةون ضةةدطا فضةةل  ةةن أن المبةةال  التةة  
سددطا كانت ف  تاري  عريب من تاري  اسةتحقاة 
الشي  اوو  وطةو اسةبوع مةن تةاري  العةلة فة  
حةةةين أنةةةه حصةةة   لةةةا ايصةةةا  موعةةة   ليةةةه مةةةن 
 المععةةةةةون ضةةةةةدطا يفيةةةةةد سةةةةةداده لقيمتةةةةةه وطةةةةةو 

 
مناز ت ا فة  السةداد   ما يكف  تعمئنانه إلا  دم

فضل   ن أن ال ابةت بو يقةة العةلة أنةه سةدد ل ةا 
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 عيمةةةة القسةةةع اوو  وبالتةةةال  فةةة ن السةةةداد الةةةاي 
تةةم بموجةةب المخالصةةة التةة  عةةدم ا ينصةةرب إلةةا 
عيمة الشي  المعالةب بةه   إت أن الحكةم المععةون 
فيةةه اعةةرح طةةاا الةةدفاع بأنةةه ت يجةةوز مناعشةةة كةة  

دة دون بح  ةا لبيةان مةد  من تل  القرائن  لا حة
 .صلحيت ا لحم  طاا الحكم 

 
وحيةث أن طةاا النعة  حيةر سةديد   الة  أن 
البين من الحكم المععون فيه أنه أعام عضا ه  لا 
أن امةةةة العةةةا ن كانةةةت مشةةةاولة بكامةةة  المبلةةة  
المتفةةة  ليةةه بةةين العةةرفين نتيةةر العةةلة إلةةا مةةا 
 بعةةد التةةاري  الةةاي تةةم فيةةه وحتةةا تةةاري  التصةةدية

اسةتنادا  إلةا أن العةرفين  11/1/1220 ليه فة  
اتفقا  لةا سةداد القسةع اوو  مةن طةاا المبلة  بعةد 
اسبوع من تاري  العلة   وأنه لو صح ما اد اه 
العا ن من أن ما أ بةت سةداده فة  و يقةة العةلة 
كةةان خصةةما  مةةن طةةاا المبلةة  لةةنص  لةةا الةة  فةة  
اتتفةةةةاة وعةةةةت تحريةةةةره أو  لةةةةا اوعةةةة  وعةةةةت 

ة  ليةةه    ةةم أورد الحكةةم أن السةةداد الةةاي التصةةدي
تم من العا ن كان وفةا ا  لقيمةة القسةع اوو  مةن 
المبل  المتفة  ليه وليس بقيمة الشي  المعالب بةه 
استنادا  إلا أن طاا الشي  لم يسترده من المععون 
ضةةدطا كمةةا حصةة  بالنسةةبة للشةةي  المحةةرر بقيمةةة 
  القسةةع اوو  رحةةم الةةنص  لةةا الةة  فةة  اتتفةةاة

كمةةةا أنةةةه حةةةة مقةةةرر لةةةه بمقتضةةةا أحكةةةام عةةةانون 
التجةةةارة فضةةةل   ةةةن أن السةةةداد كةةةان فةةة  تةةةاري  
عريةةب مةةن تةةاري  اسةةتحقاة الشةةي  اوو  وخلةةص 
مةةن الةة  إلةةا  ةةدم اوخةةا بمةةا تضةةمنته المخالصةةة 
المقدمةةة مةةن العةةا ن مةةن إلاةةا  الشةةي  المعالةةب 

ولمةةا كةةان عاضةة  الموضةةوع حةةرا  فةة  . بقيمتةةه 
مةن الوعةائ  ال ابتةة فة  الةد و   اختيار أيةة واععةة

ليستنبع من ا القرينة القضائية  وطو حر أيضا  ف  
 تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا تحملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 
طاه الواععة من الدتلة وت رعابةة لمحكمةة التمييةز 
 ليه ف  ال  متةا كانةت القرينةة التة  استخلصة ا 
مسةةةتمدة مةةةن واععةةةة  ابتةةةة يقينةةةا  وكةةةان اسةةةتنباعه 

ابةت مةن اتتفةاة الةاي وإاا كةان ال . مقبةوت   قةل  
تمسةة  العرفةةان بةةه أمةةام محكمةةة الموضةةوع وتةةم 

وكانةت .  9/1/1220التصدية  ليةه أنةه مةؤرخ 
القرائن الت  استخلص ا الحكم وأعام  لي ا عضةا ه 
مستمدة من وعةائ   ابتةة فة  الةد و  ومستخلصةة 
من ةةا استخلصةةا  سةةائاا  يةةؤدي إلةةا النتيجةةة التةة  

وكةةةةان الحكةةةةم  .انت ةةةةت إلي ةةةةا   لمةةةةا كةةةةان الةةةة  
المععون فيه عد أخا بأسباب طاا الحكم  ند تأييده 
له   ف نه ت يعيبه بعد ال  ما اشتملت  ليه أسةبابه 
من  دم جةواز مناعشةة أي مةن تلة  القةرائن  لةا 

 .حدة 
 

وحيةةةث أن العةةةا ن ينعةةةا بالسةةةبب ال ةةةان  
 لةةةا الحكةةةم المععةةةون فيةةةه الخعةةةأ فةةة  تعبيةةةة 

والة  أنةه عةرح . القانون والقصور فة  التسةبيب 
مةةةا تضةةةمنته المخالصةةةة المقدمةةةة منةةةه مةةةن إلاةةةا  
الشةةي  المعالةةب بقيمتةةه اسةةتنادا  إلةةا  ةةدة عةةرائن 
تأسيسا   لةا أنةه يجةوز إ بةات  كةس مةا جةا  ب ةا 
بكافة عرة اال بةات القانونيةة فة  حةين أنةه عالمةا 
أن المععون ضدطا ت تسةتعي  إ بةات حق ةا بقيمةة 

القةةةةانون اشةةةةترع طةةةةاا الشةةةةي  إت بالكتابةةةةة   ون 
الكتابةةةة  ال باتةةةه ف نةةةه ت يكةةةون ل ةةةا دفةةة  انقضةةةا  
اتلتةةةزام الناشةةةإ  نةةةه إت بالكتابةةةة   كمةةةا ا تبةةةر 
الحكم تل  المخالصة اعرارا  حير عضةائ  أعرحةه 
لعةةةةدم اعمئنانةةةةه إليةةةةه دون أن يبةةةةين سةةةةبب  ةةةةدم 
اعمئنانه فضةل  ةن أن ةا تعتبةر دلةيل  كتابيةا   لةا 

بمةةا جةةا  بةةه عالمةةا أن  الوفةةا  يتعةةين  ليةةه اوخةةا
 .المععون ضدطا لم تجحده 

 
وحيث أن طاا النعة  حيةر سةديد   الة  أنةه 
لما كان إ بات وجةود الةديون التجاريةة وانقضةائ ا 
 عليقا  من القيةود التة  وضةع ا الشةارع لمةا  ةداطا 

 
مةن عةانون  128   129من الديون فة  المةادتين 

ف نةةةةه يجةةةةوز اال بةةةةات فةةةة  المةةةةواد . المرافعةةةةات 
بكافةةة  –إت مةةا اسةةت نا بةةنص خةةالص  -التجاريةةة

عرة اال بات القانونية حتا ولو انصرب اال بات 
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وإا كانةةت . إلةةا مةةا يخةةالب مةةا طةةو  ابةةت بالكتابةةة 
المناز ةةةة فةةة  الةةةد و  تقةةةوم  لةةةا الوفةةةا  بقيمةةةة 

والةةاي يعتبةةر  مةةل   9/6/1220الشةةي  المةةؤرخ 
ال ةة تجاريا  عبقا  لنص الفقرة الرابعة من المةادة ال 

من عانون التجارة   وكان الحكم المععون فيةه عةد 
اسةةتخلص مةةن القةةرائن السةةائاة التةة  أوردطةةا ان 
المبةةال  التةة  سةةددطا العةةا ن بموجةةب المخالصةةة 

الت  عدم ا ت تنصرب إلا الشي  المعالب بقيمتةه 
وأنه لم يتم إلاا  طاا الشةي   لةا  كةس مةا ا بةت 

القةةانون  ف نةةه ت يكةةون عةةد اخعةةأ فةة  تعبيةةة. ب ةةا 
ويكون النع   ليه بأنةه ا تبةر أن المخالصةة ونفةة 
البيات إعرارا  حيةر عضةائ  ولةيس دلةيل  كتابيةا  أيةا 

ولمةا تقةدم يتعةين . كان وجه الرأي فيه حير منةت  
 .رفض الععن 

 


