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 ابهـبما  أص ياه المدعـعليهما يلزمان تج ىالمدع
 ماركـقته من الجـة شرائه السيارة ومالحـرر نتيجـمن ض

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 
بمددا أصددابه  يإن المدددعى عليهمددا ملزمددان تجدداه المدددع 

مددن ضددرر نتيجددة شددرائه السدديارة الهوندددا المسددتبد   يكلهددا 

 .ومالحقته من الجمارك والتي تمت مصادرتها
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 تمييز حقوق
 245/5002رقم 
 55/2/5002تاريخ 

 
 

محمد / الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد
 رقادال
 

- :وعضوية القضاة السادة 
عبد هللا السلمان ، عبد الفتاح العواملة ، الياس 

 .العكشة ، فتحي الرفاعي
 

: وكيله المحامي/ حسن حسني المحيسن:المميز
 .فوزي حميد

 
/ وليد يوسف سليمان شتيوي: المميز ضده 
 .خالد أبو زريق: وكيله المحامي

 
قدم هذا التمييز  01/0/1110بتاريخ 

طعن في الحكم الصادر من محكمة استئناف لل
 0381/1111حقوق عمان في القضية رقم 

القاضي برد اإلستئنافين  00/01/1111فصل 
موضوعا وتصديق الحكم المستأنف الصادر عن 
محكمة بداية حقوق الزرقاء في القضية رقم 

المتضمن الحكم  10/8/1111فصل  211/83
منين بدفع بإلزام المدعى عليهما متكافلين متضا

المبلغ المقرر والبالغ ألفين وأربعمائة وخمسين 
ديناراً مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة 
وخمسة وعشرين ديناراً أتعاب محاماه مع 
تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وأثنين 
وستين ديناراً وخمسمائة فلس أتعاب محاماه عن 

 .هذه المرحلة من التقاضي
 

 :مييز بما يلي وتتلخص أسباب الت
 

إن قرار محكمة االستئناف جاء غامضا  -2
والموضوعية  ويفتقر إلى الدقة وغيرواضح

 .في التعليل
 
إن قرار محكمة االستئناف جاء مخالفا - 5

للقانون ومتناقضا مع بعضه بعضا حيث 
أن محكمة البداية استندت إلى قاعدة 
اإلثراء بال سبب ومحكمة االستئناف 

لخفي ، وفي دة العيب ااستندت إلى قاع
دعواه على  الوقت نفسه أسس المدعي

المطالبة بالعطل والضرر وكل قاعدة أو 
نص قانوني يختلف من حيث التطبيق عن 

 .األخير اختالفا بينا وواضحا
 
قامت محكمة االستئناف بااللتفاف عن - 3

المقصر )القاعدة القانونية التي مفادها 
 (.أولي بالخسارة والضرر

 
تراع محكمتا االستئناف والبداية بأن  لم- 4

العقد الباطل ال يرتب أثراً وكل ما بني 
 .على باطل فهو باطل

 
وبالتناوب فإن هذا العقد الموقع والصادر - 2

عن الحراج مظهر وواضح بأن المميز 
ضده قد اشترى السيارة كوم حديد وبهذا 
فإنه قد تنازل عن أي عيب أو فحص أو 

 .لسيارةغيرها يتعلق بهذه ا
 

لهذه األسباب يطلب وكيل المميز قبول 
 .التمييز شكالً ونقض الحكم المميز موضوعاً 

 
قدم وكيل المميز  00/1/1110بتاريخ 

ضده الئحة جوابية طلب في نهايتها قبول الالئحة 
 .الجوابية شكالً ورد التمييز

 
 

 القـرار
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لدى التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه 

وليد يوسف سليمان  يى أن المدعالدعوى تشير إل
شتيوي تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة بداية 

 :حقوق الزرقاء ضد المدعى عليهما
 
 .حسن حسني أحمد المحيسن- 2
 .سليم أبو سنينه" خالد"سليم محمد - 5
 

وذلك للمطالبة بالتعويض عن العطل 
والضرر مقدرا دعواه لغايات الرسوم بمبلغ 

 .دينار 8111
 

لمدعى دعواه على سند من وقد أسس ا
 يقام المدع 01/01/0881القول أنه وبتاريخ 

بمبادلة المدعى عليه األول سيارته بسيارة يملكها 
المدعى عليه الثاني واستلم كل منهما سيارة 
اآلخر وتم دفع مبلغ مائتي دينار نقداً أخرى من 

 0011المدعى بعد أن قدرت قيمة سيارته بمبلغ 
يارة المدعى عليه بمبلغ دينار وقدرت قيمة س

 .دينار 0011
 

السيارة من المدعى عليه  يوقد تسلم المدع
األول نوع هوندا صالون خصوصي تحمل الرقم 

وتسلم المدعى عليه األول سيارة  008101
 .المدعي مع مبلغ مائتي دينار كجزء من الثمن

 
وأنه بعد مدة باع المدعي سيارة الهوندا 

ب محمود جعفر لشخص يدعى جمال عبد الوها
بيعا خارجيا ثم ذهبا لتثبيت البيع في دائرة 
الترخيص إال أنه لم يتم لهما ذلك بسبب كون 

 يهيكل السيارة مبدال وجرت مالحقة المدع
بسبب ذلك لدى محكمة الجمارك البدائية عن 
جرم التهريب وتكونت بحقه الدعوى الجزائية 

وصدر القرار بمصادرة السيارة  183/82رقم 
حجزها لمدة ثالث سنوات ونصف السنة بعد 

تقريبا وأنه بسبب ذلك فقد أضطر المدعى إلعادة 

ثمن السيارة للمدعو جمال المذكور قضاء 
محكمة  081/80بالقضية البدائية الحقوقية رقم 

قد تضرر ماديا بفقد  يبداية الزرقاء ، وأن المدع
سيارته ودفع فرق الثمن لسيارة المدعى عليه 

عليه الثاني ثم  ياألول التي يملكها المدع
مصادرتها ومالحقته عنها جزائيا ، وكذلك 
تضرر المدعى معنويا من جراء مالحقته بجرم 

 .التهريب لدى محكمة الجمارك البدائية
 

يطلب إلزام المدعى عليهما  يوأن المدع
عويض عن الضرر الذي أصابه ماديا بالت

 .ومعنوياً 
 

نظرت محكمة بداية الحقوق في الدعوى 
واستمعت إلى أدلتها وبيناتها وتوصلت إلى 

تاريخ  211/83إصدار حكم برقم 
قضت فيه بإلزام المدعى عليهما  10/8/1111

 1101بالتكافل والتضامن أن يدفعا له مبلغ 
 010ديناراً مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 

 .ديناراً أتعاب محاماة
 

لم يرض المدعى عليهما بهذا القرار فطعنا 
فيه استئنافا حيث تقدم كل منهما بالئحة استئناف 
مستقلة فأصدرت محكمة إستئناف عمان حكمها 

 00/01/1111تاريخ  0381/1111برقم 
الذي قضت فيه برد االستئنافين وتصديق القرار 

سوم المستأنف وتضمين المستأنفين الر
ديناراً وخمسمائة فلسا  21والمصاريف ومبلغ 

 .أتعاب محاماة عن المرحلة االستئنافية
 

لم يرض المدعى عليه حسن حسين أحمد 
المحيسن بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً لألسباب 
المبسوطة بالالئحة المقدمة من وكيله بتاريـخ 

01/0/1110. 
 

 :وفي الرد على أسباب التمييز
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نجد أن هذا السبب قد : ألولوعن السبب ا
جاء بصيغه عامة مبهمة ليس له مدلول واضح 
ولم يبين فيه الطاعن مواطن الغموض في القرار 
الطعين ، ولذلك فهو ال يصلح أن يكون سببا 

من قانون  083للطعن على مقتضي المادة 
أصول المحاكمات المدنية ، وعليه يكون هذا 

 .السبب مستوجبا الرد
 

نجد أن الثابت : باب التمييزوعن باقي أس
في أوراق الدعوى أن سيارة الهوندا موضوع 

كانت مسجلة باسم  008101الدعوى ذات الرقم 
نها مباعة بيعا أالمدعى عليه سليم خالد سليم و

خارجيا للمدعى عليه الطاعن حسن حسين أحمد 
المحيسن الذي قام بمبادلة هذه السيارة مع سيارة 

مبلغ مائتي دينار زيادة  يودفع له المدع يالمدع
وتم تسجيل السيارة الهوندا باسم المدعى وأنه 
لدى محاولة المدعي بيع هذه السيارة إلى المدعو 
جمال عبد الوهاب وتسجيلها في دائرة الترخيص 
وبعد فحصها فنيا من قبل اللجنة الفنية في دائرة 
الترخيص بالزرقاء تبين أنه قد تم تبديل هيكل 

ضبطها ولم تتم عملية البيع وأن السيارة وتم 
المدعو جمال قد احتصل على حكم من محكمة 
بداية حقوق الزرقاء ضد المدعى في هذه الدعوى 
باسترداد ما دفعه كثمن لهذه السيارة وقدره 

دينار كما هو ثابت من الدعوى البدائية  0211
والحكم الصادر فيها بتاريخ  081/80الحقوقية 

80/0/0882. 
عي قد لوحق جزائيا أمام محكمة وبأن المد

 183/82الجمارك البدائية بموجب الدعوى رقم 

بحكم يقضي ببراءة  13/1/83المفصولة بتاريخ 
عن جرم التهريب المسند إليه  يالظنين المدع

من قانون  188،  181المادتين  ىعلى مقتض
الجمارك ، وقد تأيد هذا الحكم من قبل محكمة 

 83لسنة  03كم رقم الجمارك االستئنافية بالح
وعليه وحيث أنه قد تقرر  18/1/0883تاريخ 

بحكم جزائي مبرم إعالن براءة المدعى عن جرم 
التهريب وأن ما يترتب على ذلك القول بأنه قد 
اشترى السيارة بعد أن جرى تبديل هيكلها 

 يوبالتالي فإن المدعى عليهما ملزمان تجاه المدع
لسيارة الهوندا بما أصابه من ضرر نتيجة شرائه ا

المستبدل هيكلها ومالحقته من الجمارك والتي 
تمت مصادرتها كما هو مثبت بالحكم الصادر 

 .عن محكمة لجمارك البدائية
 

يقوم ببسط  يمع اإلشارة إلى أن المدع
سباغ التكييف القانوني دعواه وتقوم المحكمة بإ

 .لهذه الدعوى والقانون المنطبق عليها
 

ى كل ما تقدم وحيث أن وعليه وتأسيساً عل
أسباب التمييز ال ترد على القرار الطعين فتقرر 
رد التمييز وتأييد الحكم الطعين وإعادة األوراق 

 .لمصدرها
 

صفر سنة  52قراراً صدر بتاريخ 
 .م55/2/5002 ـ الموافق 2455
 

 
  

 


