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 باسم الشعب العربي في سوریة 

 
   لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة: المخاصمة ورد القضاة  الھیئة الحاكمة:

ً  احمد عالوي سعود  نائب رئیس محكمة النقض رئیسا
 مستشاراً  عمار العاني

 مستشاراً  مصطفى كادك
 المخاصمة طالب

ــداع لالســتثمار محــدودة المســؤولیة  شــركة ــو ســرور وھــدیل  -اب ــد أب یمثلھــا المحــامون صــالح النجــار وخال

 الحلواني

 المطلوب المخاصمة ضده 

ــة ــن  ھیئ ــة م ــة والمؤلف ــایا التنفیذی ــاظرة بالقض ــفتھا ن ــق بص ــف دمش ــى بری ــة االول ــتئناف المدنی ــة االس محكم

 السادة القضاة

 ـ محمد ماھر العلبي رئیساً ۱

 شامي مستشاراً ـ أنس ال۲

 ـ نور الدین األمین مستشاراً ۳

 المطلوب المخاصمة بمواجھتھا: الجھة

ــة العر۱ ــي الجمھوری ــدل ف ــر الع ــید وزی ــةـ الس ــھ  بی ــال تمثل ــؤوالً بالم ــفتھ مس ــبھ بص ــافة لمنص ــوریة اض الس

 ادارة قضایا الدولة

 المحامي مازن المغربيیمثلھا  -ـ شركة نحاس لآللیات والتجارة المحدودة المسؤولیة ۲

 المخاصم   القرار

ــي القضــایا  ھــو ــاظرة ف ــى بریــف دمشــق بوصــفھا الن ــة االول ــرار الصــادر عــن محكمــة االســتئناف المدنی الق

 ۲۰۱۹لعام  /۳۰۰في الدعوى رقم اساس / ۲٥/۱۱/۲۰۱۹تاریخ  /۲٦٥التنفیذیة رقم /

 فسخ القرار المستأنف :والمتضمن

 في الدعوى النظر

ــاریخ الھی ان ــدة بت ــدعوى المقی ــى اســتدعاء ال ــد االطــالع عل ــة وبع ــة الحاكم ــرار  /۱۸/۱۲/۲۰۱۹ئ ــى الق وعل

 المخاصم وعلى كافة االوراق المبرزة في الدعوى وبعد المداولة تم اتخاذ القرار التالي

 المخاصمة اسباب

 محاكمات  /۲۷۸ـ خالفت المحكمة أحكام القانون وال سیما  المادة /۱
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لتفســیر الحكــم  للقــانون،مــة االســتئناف عــن اختصاصــھا وتعرضــت بقرارھــا المخــالف ـ خرجــت محك۲

 الذي طلبھ رئیس التنفیذ من ھیئة التحكم

 ـ مخالفة القرار المخاصم للنظام العام۳

 القانون  في

ــن ــف تنفیــذ  م ــكالً ووق ــول الــدعوى ش ــى قب ــا ال ــدف مــن دعواھ ــمة تھ ــة المدعیــة بالمخاص ــث ان الجھ حی

ن ثــم قبولھــا موضــوعاً واعــالن بطــالن القــرار الصــادر عــن محكمــة االســتئناف المدنیــة القــرار المخاصــم ومــ

ــم / ــة رق ــي القضــایا التنفیذی ــاظرة ف ــف دمشــق بوصــفھا الن ــى بری ــاریخ  /۲٦٥االول الصــادر  /۲٥/۱۱/۲۰۱۹ت

ــم / ــدعوى رق ــام  /۳۰۰أســاس / /۱بال ــث النتیجــة  /۲۰۱۹لع ــن حی ــم م ــالنزاع االصــلي والحك ــم النظــر ب ــرد ث ب

ــزاماالســتئناف موضــوعاً  ــدفع تعــویض عــادل  وإل ــوزیر ب ــل والتضــامن مــع الســید ال ــة المخاصــمة بالتكاف الھیئ

 عن الضرر الالحق بالجھة المدعیة بالمخاصمة

ــز ومــن ــث أن أصــل الن ــت  اعحی ــذي أنبثق ــذ  ال ــیس التنفی ــالقرار الصــادر عــن رئ ــق ب ــدعوى یتعل ــھ ھــذه ال عن

ــاریخ  ــق بت ــف دمش ــدني بری ــم / ۱۲/۱۱/۲۰۱۹الم ــذي رق ــف التنفی ــي المل ــام  /٦٦۸ف ــمن ان  ۲۰۱۹لع والمتض

ــاریخ  ــدر بت ــذ ص ــروح للتنفی ــیم المط ــرار التحك ــروح  ۱۹/٦/۲۰۱۸ق ــین المط ــم المحكم ــاء حك ــرار اكس وان ق

ــاریخ  ــذ صــدر بت ــرة  /۱۹/٦/۲۰۱۸للتنفی ــي الفق ــا ف ــذ علیھ ــة المنف ــى الجھ ــا عل ــوم بھ ــات المحك ــت االلزام وكان

ــا  /۷/ ــاء مم ــرار االكس ــل صــدور ق ــیم وقب ــم التحك ــاریخ صــدور حك ــل ت ــدفع قب ــة ال ــیم متوجب ــرار التحك ــن ق م

 یستدعي معھ االستیضاح من ھیئة التحكیم عن ھذا االمر

ى أن رئــیس التنفیــذ لــم یــدقق بــالتواریخ تأسیســاً علــ لقــرارحیــث ان محكمــة االســتئناف فســخت ا ومــن

 الموجودة وانھا مستحقة بعد تاریخ قرار المحكمین وقرار االكساء

 حیث ان الجھة المدعى علیھا لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى مخاصمتھ لألسباب المبینھ اعاله ومن

ــن ــادة / وم ــص الم ــث ان ن ــر /۲۷۸حی ــاح ل ــق االستض ــت ح ــول أعط ــ ئیساص ــذ باعتب ــذي التنفی ــو ال اره ھ

 یقوم باجراءات التنفیذ ویحتاج في سبیل ذلك الى التحقق من كافة المسائل التي یجب تنفیذھا

كـان ھـذا الحـق منـوط بـرئیس التنفیـذ الـذي ھــو مـن یباشـر التنفیـذ فإنـھ كـان علـى محكمـة االســتئناف ان  لمـا

 تستجب لذلك

ــن ــم / ومـ ــة رقـ ــة العامـ ــرار الھیئـ ــث ان قـ ــاس  /٤۹حیـ ــا /۲۰٤اسـ ــة  /۲۰۰۲م لعـ ــى ان المخالفـ ــب الـ ذھـ

 ً  الصریحة ألحكام نص القانون واالجتھاد المستقر لمحكمة النقض یعتبر خطأ مھنیاً جسیما

ــع فــي الخطــأ المھنــي الجســیم ممــا  ومــن ــإن القــرار المخاصــم یكــون قــد وق حیــث ان االمــر علــى ماســلف ف

 یجعل أسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم
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 لذلك 

 باإلجماع  تقرر

ـ قبـــول الـــدعوى موضـــوعاً وابطـــال القـــرار الصـــادر عـــن محكمـــة االســـتئناف المدنیـــة االولـــى بریـــف ۱

 ۲۰۱۹لعام  /۳۰۰أساس / ۲٥/۱۱/۲۰۱۹تاریخ  /۲٦٥دمشق رقم /

ــزام۲ ــداره / ـ ال ــویض مق ــدل بتع ــر الع ــید وزی ــع الس ــل والتضــامن م ــمة بالتكاف ــة المخاص ــف  /۱۰۰۰الھیئ أل

 ةلیرة سوریة للجھة المدعی

 ـ اعادة التأمین والزام المدعى علیھم بالمصاریف۳

 ـ اعادة الملف لمرجعھ أصوالً مع صورة مصدقة عن القرار٤

 م ۱۰/۰۳/۲۰۲۰ھـ  الموافق لـ  ۱٥/۰۷/۱٤٤۱قراراً صدر في   
 قوبل:     سوسن اسكندر نسخنسخ:      
 

 المستشار
 مصطفى كادك

 المستشار
 عمار العاني

 الرئیس 
 احمد عالوي سعود

 
 


