
 محكمـة االستئناف المدنية الموقرة بدمشق
 

 ............ ، يمثله المحامي  ........................  السيد  : الجهة  المستأنفة

 ............ . يمثله األستاذ................... ،  السيد  -( 1 : مالمستأنف عليه
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...... عن محكمة البداية المدنية ال 00/0/0000/ الصادر بتاريخ 000القرار رقم /  القرار المستأنف:

 : والمتضمن ، 0000 لعـام /0000أساس/بدمشـق في الدعوى رقـم 
 00/00/1992تثبيت عقد الشركة المبرم بين المددعي والمددعع علديوم والمدفر  فدي  -1}

 . 0/00/1993تاريخ  0000والمسجل لدى مديرية مالية دمشق برقم 
بالتنددامل عددن الحصددة البالةددة ثيثددة قددراري  لكددل مددن ( 4و  1مددا  إلددمام المدددعع عليو -2

...... لتجدار  المعدد لتجدارل المدوالل والمسدمع مدوالل ال1كامل فدرو  المحدل  منالمدعيان 
وتسدجيل ذدذا التندامل لددى ماليدة دمشدق مدن من قدة ........  000والمشاد علع العقار رقدم 

 .أصوال
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 للمددعي .....سدوما  2400/ 744،271والبالةدة ....... مدن من قدة .. 000بالمحضر رقم 
 وتسجليوا علع اسمه في السجل العقار  أصوال .

لعدام  0000و  000ترقين إشدارتي الددعوى والحجدم الموضدوعتين بموجدق العقدد رقدم  -4
 الكفالة لمسلفوا . إعادل والمدعي ........ بعد التسجيل علع اسم  0000

وجعلدده تنفيددذيا فددي حدددود  00/00/0000تدداريخ  0000رقددم  تثبيددت الحجددم االحتيددا ي -5
 الكفالة لمسلفوا . إعادل الحصة المتنامل عنوا و

 { . قبول  لق التدخل شكي ورده موضوعا .... إلع آخر ما جاء في القرار المستأن  -6

جدته مجحفا تبلةت الجوة المستأنفة القرار المستأن  ، ولما و 00/0/0000بتاريخ   أسباب االستئناف :

  البة فسخه لألسباق التالية: بحقوقوا ومخالفا لألصول والقانون بادرت الستئنافه

 في الشكل -أوال 

 
لمددا كددان االسددـتئنا  مقدددما ضددمن المدددل القانونيددة ، وباسددتدعاء مسددـتو  لشرائ ددـه الشددكلية مرفددق 

توجبددة قانونددا ، لددذل  بصددور  بددق األصددل عددن القددرار المسددتأن  وجددرى أسددي  الرسددوم والتأمينددات الم
 نلتمس قبول االستئنا  شكي.

  
 في القانون -ثانيا 

        
 تلخصت دفوع المستأن  أمام المحكمة المصدرل للقرار المستأن  بما يلي : -( 1

 - أن كي من الموكل ومن المدعع عليه  األمرصحة لدعوى المدعي جملة وتفصيي ، وحقيقة  ال........... 

ن للمحل التجار  موضوع الدعوى  بموجق عقد تأسيس شركة مسجل ومشور لدى محكمة ذما المالكي
، كما وان  أصوالدائرل الشركات  -ومسجل لدى ومارل التموين والتجارل الداخلية  أصوالالبداية المدنية 

كي من المذكورين مستأجر للعقار الذ  يقع ضمنه المتجر موضوع ذذه القضية ، في حين أن دخول 
ذل  المتجر كان بصفة عاملين فق  ، وتوربا من دفع التأمينات المدعي اآلخر إلع وشقيقه دعي مال

االجتماعية عنوما ومن ترتيق حقوق عمالية لوما نظمت قصاصة ورق تضمنت التمام كل منوما بالعمل 
ما حصة  في المتجر مدل ثماني ساعات يوميا ، وانوما في حال التماموما بذل  سو  يجر  منل كل منو

يكونا قد عمي فيه فترل ممنية كافية واثبتا فيوا جدارتوما ومن أن ( من المتجر المذكور بعد 3/24تعادل  



أن المذكوران  وبدال من التماموما باالتفاق  إالثم يسددا قيمة تل  السوام   العقد موضوع الدعوى ( 
ورقة الممثلة لذل  االتفاق بشكل جعلوا وتحشيات ومحو وح  في ال إضافات إدخال إلعالمذكور  ، بادرا 

غير مفوومة المدلول . . . ومن ثم حاوال االستييء علع المحل التجار  واالستييء علع غلته وموارده 
بادر كل منوما  إليومارغم انوما مجرد عاملين فيه وبقصد تة ية اعتداءذما المذكور علع من أحسن 

 شركة  . تأسيسعقد  أنوااعما دعوى مستعمي الورقة الممورل م إلقامة
الورقة المدعع بوا قد شابوا المحو والح  والتحشية والتموير ، لذل  نلتمس  أنولما كان من الثابت 

كان يتمس  بالورقة المسمال بعقد مشاركة تمويدا  إذاابتدأ تكلي  المدعي لبيان موقفه صراحة فيما 
 . صدعوى التموير أمام القضاء الجمائي المخت إلقامة

 -  سبق وأن أوضحنا في دفوعنا السابقة أن العقد المدعع به قد شابه المحو والح  والتحشية والتموير

والتحشيات والتموير الواضل بالعين المجردل سواء  اإلضافاتوكان توقيع الموكل عليه قد تم قبل تل  
التحشيات ... وبالتالي فإن و اإلضافاتنوعية القلم الذ  كتبت به تل   أممن حيث تباين نوعية الخ  

الموكل عليه ال قيمة له  الما وأن العقد لم  إلعالتموير المرتكق في ذل  العقد يجعل التوقيع المنسوق 
 يخلو من العبث والتموير ... .

كان يتمس  بالورقة التي اسماذا عقد تأسيس  إذاوكان من الثابت أن المدعي لم يبين موقفه فيما 
ان استمراره في ذذه الدعوى رغم وجود التموير والمحو والح  في الورقة التي ادعع شركة أم ال ... وك

القضاء ...  أمامعلع استعمال ورقة ممورل  إصرارهتشكل عقد تأسيس شركة ... مما يفكد علع  أنوا
 القضاء الجمائي المختص. أمامريثما نتقدم بدعوى التموير واستعمال الممور  إموالنالذل  نلتمس 

 -  لمددا كددان مددن الثابددت أن الموكددل رفددا سددلو   ريددق االدعدداء بددالتموير واسددتعمال المددمور أمددام القضدداء

الجمائي حرصا علع راب ة االخول التي تجمع ما بين ال رفين ونتيجة للضةو  العائلية الممارسة عليده ، 
من قدانون البيندات ، وذدو  40واختار االدعاء بالتموير المدني أمام محكمتكم الموقرل عمي بأحكام المادل 

  يبين موا ن التموير علع النحو  التالي :
ذي  {شركة كاملة فيما بينوم علع مماولة مونة تجارل الموالل إقامةاتفق الفرقاء علع }عبارل :   -آ(  

 بعد التوقيع عليه . العقد إلععبارل مضافة 
مرابعة أ  لكل  }أضيفت  الكلمات التالية :  األرباح{توميع  }من العقد وبعد عبارل :  2في البند   -ق(  

أن ما جاء في ذذا البند ال يتفق  ومساذمات وحصص الفرقاء في  إلعمنوذين   {% ...25 ر  
 الشركة الممعومة  .

فإن كافة العبارات التالية    {... بالدوائر الرسمية المختصة }من العقد وبعد عبارل  : 3في البند  -ج(  
 لعقد بعد توقيعه .ا إلعلوا مضافة 

من العقد وبعد عبارل بالتدريج  فإن الكلمات التالية لوا مضافة بعد التوقيع علع العقد و  5في البند   -د(  
  لكل واحد من ما جاء في العبارات المضافة ال ينسجم مع كون التنامل الممعوم ذو عن ثيثة قراري

أفراد الفريق الثاني أ  أن حصتوم مجتمعين تعادل الربع من كامل المحل في حين أن العبارات المضافة 
 ذذا البند جعلت حصتوم مجتمعين تعادل النص  من المحل خيفا لما جاء في البنود السابقة.  إلع
 من العقد بكامله مضا  بعد التوقيع عليه . 7البند   -ذـ(  

/ من قانون البينات 40جئنا بوذه المذكرل  متضمنة االدعاء بالتموير المدني وفقا ألحكام المادل /لذل  
وما بعدذا من  43تحقيق دعوى التموير المدنية  المنصوص عنوا في المواد  إجراءاتملتمسين اتباع 
 .قانون البينات

 -  تحريدر العقدد المددعع بده فدي ذدذه  اكثدر مدن شدخص قدد سداذموا فدي أنلما كدان قدد تبدين للجودة الموكلدة

بدددعول الشددوود الددذين كددانوا حاضددرين  إالإلددع العقددد  اإلضددافةالدددعوى ... وبالتددالي ال يمكددن معرفددة نقددا  
لمن كان يتدولع الكتابدة  األفكارمجلس العقد والذين ساذموا في تحريره سواء بالكتابة بخ  اليد أم بتلقين 

التدي تدم التعاقدد وفقودا والمواضديع والحقدوق وااللتمامدات التدي  األسدسذدي  ... والذين يعرفون تماما مدا
 شملوا العقد فعي ... وما ذو المضا  إلع العقد بعد توقيعه من قبل أ را  القضية .

الخبرل الفنية إلع دعول الشوود الذين حضروا مجلس العقد والذين  إجراءلذل  نلتمس العدول عن 
 أولئ الوقائع المثارل سابقا ، مبدين استعدادنا لتسمية ساذم بعضوم في تحريره وسفالوم حول 



 أولئ وبيان عناوينوم واسي  ال ابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرل دعول  األشخاص
 الشوود .

 -  واقعة بشوادل الشوود تقتضي دائماً أن يكون  بإثباتألحد الخصوم   اإلجامللما كان من الثابت قانونا أن

 بينات(. 58اآلخر الحق في نفيوا بوذا ال ريق  المادل للخصم 
 االجتواد القضائي قد استقر علع : أنوكان من الثابت 

، الحتمال أن تساهم البينة  ] ليس للمحكمة أن تكّون قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة العكسية
ثبوت الحالة وأن طلب شهود  المذكورة في تغيير قناعتها. وليس لها رفض سماع شهود العكس، بحجة

 العكس ال طائل منه [ .
المنشور في مجلة المحامون  12/5/1991شرعي تاريخ  389أساس  70)قرار محكمة النقض رقم 

 ( .1991لعام  593صفحة 
لتقديم البينة المعاكسة مبدين استعدادنا لتسمية شوودنا وبيان عناوينوم واسي   إجامتنالذل  نلتمس 

 ..[ .لتقديم تل  البينة. إجامتناوني بمجرد أن تقرر الـمحكمة الموقرل ال ابع القان

ولما كان من الثابت أن القرار المستأن  لم يناقش دفوع الجوة المستأنفة إال باإلشارل فق  رغم أن 
تل  الدفوع تنصق علع مضمون اتفاق ال رفين وعلع التحشية واإلضافات علع العقد بشكل جعله غير 

يمكن تنفيذه بمن وقه الحالي ... وكان من الثابت أن الجوة المستأنفة قد  لبت دعول الشوود منسجم وال 
الحاضرين مجلس العقد واستمولت لتقديم أسماءذم  وإذا بالمحكمة تقرر دعول الشوود الموقعين علع 

كمة عن سماع العقد فق   ... وبعد سماع أقوال أولئ  الشوود خيفا ل لق الجوة المستأنفة امتنعت المح
بينة الجوة المستأنفة دون مبرر قانوني خاصة وان سماع أقوال شوود العقد كان بناء علع  لق أ را  
القضية وليس بناء علع قرار من المحكمة بقصد االستيضاح منوم عن مضمون العقد أو عن الةموا 

أقوال الشوود لم يرد فيوا أن  الذ  شابه  حتع ال تقبل البينة العكسية بوذا الصدد ... يضا  إلع ذل  أن
العقد المدعع به ذو الذ  يمثل اتفاق ال رفين وانه قد جرى توقيعه بحالته الراذنة دون إضافات أو 
تحشيات وان الكتابات المدونة فيه بأقيم وخ و  متباينة كانت موجودل عند بد التعاقد ... كما يضا  

د المتنامل لوما قيمة القراري  المتنامل عنوا من إلع ذل  أن اتفاق ال رفين كان مشرو ا بان يسد
أرباحوما في الشركة وان يلتمما بالعمل مدل ثماني ساعات يوميا وبالتالي فان ذل  العقد ذو عقد عمل 
وليس عقد مشاركة  ... كما يضا  إلع ذل  أن اعتبار العقد من قبيل التنامل عن حصة في شركة قائمة 

ل شركاء جدد إليوا يوجق أن يحمل عقد التعديل توقيع محام أستاذ عليه وفقا أو تعديل تل  الشركة بإدخا
من قانون  المحامال ، يضا  إلع ذل  أن القرار المستأن  قد حكم لمصلحة   109لما تنص عليه المادل  

قة من من  000المدعع عليه ...... بكامل السوام التي تملكوا الجوة المستأنفة وشقيقوا  في العقار رقم 
سوما  400/2400في حين أن االتفاق مع المذكور كان علع بيعه حصة تعادل ....... العقارية بدمشق 

فق  من ذل  العقار  وليس كامل السوام التي يملكانوا من العقار المذكور ... كما انتوع القرار المذكور 
ذ بمواجوة المستأن  عليه .ومن إلع اعتبار البيع الجار  ما بين الجوة المستأنفة وبين المتدخل غير ناف

 ثم قام بإلماموا بالتنامل ...  .
األمر الذ  يجعل القرار المستأن  قد صدر متناقضا ما بين أسبابه ومن وقه ومخالفا األصول 

 ومستوجبا الفسخ .واالجتواد القضائي المستقر والقانون 

أمام محكمتكم الموقرل ويتيل للجوة الموكلة  لما كان من الثابت قانونا أن االسـتئنا  ينشـر الدعـوى   -( 2
 من قانون أصول المحاكمات(. 236مجـددا  المادل  أدلتوا وا وعوفعرا د

ولما كانت محكمتكم الموقرل تنظر في ال عن علع أساس ما يقدم لوا من أدلـة ودفـوع جـديدل 
 (. أصول المحاكمات من قانون 237باإلضافة إلع ما قدم إلع محكمة الدرجـة األولع  المادل 

وكانت الجوة المستأنفة تكرر جميع أقوالوا ودفوعـوا المقدمة إلع محكمة الدرجـة األولع وتتبنع ما  
كما تحتفظ بحقوا في محاسبة المدعي وباقي المدعع عليوم والحارس  .  جاء فيوا جملة وتفصيي

 قضائية .القضائي عن المبالغ التي قبضوذا خيل فترل استمرار الحراسة ال



لوذه األسباق ، ولما تراه محكمتكم الموقرل من أسباق أخـرى ، تلتمـس الجوة الموكلة إع اء   الطلب :

 القرار :

 بقبول االستئنا  شكي.  -( 1 

برد الدعوى ورفع بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأن  ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم   -( 2 
      الحجم االحتيا ي الملقع فيوا .

 . بتضمين المستأن  عليوم الرسوم والمصاري  وأتعاق المحامال -( 3
      00/0/0000دمشق في       

 بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل           

 


