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 صب الحراسا القضائيا  على المح  التجاري  موضوع الدعوى بمافا ع اصره  “ 
 و ياا وبمافاا موجوداتاه وتساميا المحاامي األساتاذ  ومقوماته الماديا والمع وياا والقا

 “.  حارسا قضائيا.... إلى آخر ما جاء في القرار المستأ ف ............

علمت  الجها  المستأ فا بصدور  القارار المساتأ ف ، ولماا وجدتاه مجحفاا بحقوقهاا   أسباب االستئناف:
 :  لألسباب التاليا طالبا فسخه ومخالفا لألصو  والقا و  بادرت الستئ افه 

 في الشكل -أوال  

لما ماا  االساـتئ اف مقادما علاى الساماع ، وباساتدعاء مساـتوف لشرائطاـه الشامليا مرفاق 
بصورة طبق األص  ع  القرار المستأ ف ، وجرى أسالف الرسوم والتأمي ات المتوجبا قا و ا 

 ، لذلك  لتمس قبو  االستئ اف شمال.

 في القانون -ثانيا  

 تلخصت دفوع الجها المستأ فا أمام محمما الدرجا األولى بما يلي :       

، المسمى بشخصه في اتفاق الطارفي   ........لما ما  م  الثابت أ  المحمم الزمي  األستاذ “ 
على التحميم ، قد اعتز  مهما التحميم وأعاد سلفا التحميم إلى الطرفي  ، األمار الاذي يا دي 

دة ال زاع إلى اختصاص القضاء العادي على اعتبار أ  االتفااق علاى إلى ا تهاء التحميم وعو
التحميم ي هي واليا القضاء بصورة م قتا و يمت ع عليه  ظر الدعوى ريثما يمارس المحممو  
مهمتهم فإذا تعذر إجراء التحميم عاادت الوالياا إلاى المحمماا التاي ما ات ت ظار ابتادأ بأسااس 

عتزا  المحمم المسمى في صاك التحمايم إلاى ا تهااء التحمايم ال زاع ، وم  جها ثا يا ي دي ا
 بمامله ، وهذا ما استقر عليه االجتهاد القضائي :

إذا تضاام  التحماايم اختيااار شااخص محممااا ، وأ  هااذا المحماام معااي  لذاتااه، ولاام “ 
 يقتر  قاراره التحميماي بصاياا الت فياذ لخلا  اعتاروه وا قضات مادة التحمايم تعاود

 . “ل زاع للقضاء واليا ال ظر في ا
الم شاور  24/7/1984تااري   2768أسااس  1152)قرار محمماا الا قر رقام 

 ( . 121صفحا  1985في مجلا المحامو  لعام 

يترتااب علااى شاارط التحماايم  اازو  الخصااوم عاا  االلتجاااء إلااى القضاااء وشاارط “ 
التحمايم ال ي ازع االختصااص ما  المحمماا وإ ماا يم عهاا ما  ساماع الادعوى فقاط 

 “ .شرط التحميم قائماً مادام 

 1982/  8/  26تاااااري   1040أساااااس  1608)قاااارار محممااااا الاااا قر رقاااام 
 سجالت محمما ال قر(.

إ  التحماايم بالصاالو ياازو  حتماااً بامت اااع المحماام عاا  العماا  أو الت حااي ع ااه “ 
 ويسقط ويعتبر مأ  لم يم  .

باه فاال تملاك إذا ما  المحمم مفوضاً بالصلو وت حاى أو امت اع عا  تأدياا ماا ي ظار 
المحمما تعيي  بدله سواء أما   االمت اع  قب   البدء في  المهما أم بعاده وامت ااع 



أحااد المحممااي  بالصاالو عاا  تأديااا مااا أ اايط بااه يعيااد للماادعي ساالطا االلتجاااء إلااى 
 “ .المحمما المختصا أصالً ب ظر ال زاع 

 شاور الم 1984/  6/  7تااري   1178أسااس  928)قرار محمماا الا قر رقام 
 .(1984لعام  533في مجلا المحامو  صفحا 

ولما ما  اعتزا  المحمم المسامى ما  قبا  الطارفي  فاي صاك التحمايم يعياد الادعوى إلاى 
 المحمما ال اظرة بأساس ال زاع ، خاصا وا  االتفاق على التحميم قد تم أمامها.

بات الجهاا وما ت دعوى األساس تتضم  ذات الطلبات المثارة في هاذه الادعوى حيال طل
المدعيا في تلك الدعوى فرر الحراسا القضاائيا ، مماا وا  االتفااق علاى التحمايم أدى إلاى 
وقف تلك الدعوى ا تظارا إلى ما سي و  إلياه ذلاك االتفااق ما   تيجاا وبالتاالي فاإ  الادعوى 

اد المذمورة ال تزا  قائما مما وا  ا تهاء التحميم باعتزا  المحمم المسمى في صك التحميم أع
 لتلك الدعوى وجودها .

 وما  االجتهاد القضائي مستقرا على :

إ  الحق الواحاد ال يحمياه ساوى دعاوى واحادة وال يجاوز إقاماا  دعاويي  باذات “
 “.الحق 

تاااااااري   1995لعاااااام  2179أساااااااس  1854)قااااارار محمماااااا الاااااا قر رقااااام 
 ( . 403صفحا  1996الم شور في مجلا القا و  لعام  24/12/1995

 يوجب رد هذه الدعوى واستطرادا توحيدها مع دعوى األساس. األمر الذي

لما ما  م  الثابت أ  المتجر موضوع الادعوى بماملاه ملاك للجهاا الموملاا حيال اشاتراه 
ه بموجب عقد موثق لدى الماتب العد  ، و ظرا ـم  المالمي  السابقي  ل 1957الموم  في عام 

ي بإدارة ذلك المح  التجاري لقاء  سبا م  الربو لمو ه يعم  في المويت فقد عهد لشقيقه المدع
، وع دما عاد إلى مدي ا دمشق استمر شقيقه يعم  فيه مشريك مضارب ولقاء  سبا ربو بمقاب  
مجهوده أي أ  المدعي ما  وال يزا  شريما مضاربا فقط يتقاضى  سبا م  األرباح لقاء قيامه 

يرها هي ملك للموم  وحده ، وهذا األمر بالبيع في حي  أ  جميع الموجودات م  بضائع وغ
ه ، فضاال عا  أ  ـمعروف لدى مافا التجار مما وتوجد لدى الجها الموملا الوثاائق المثبتاا لا

الذي عي ه الطرفا  حمما ثم اعتز  مهما التحميم قد حاو  جاهدا ح  ..........الزمي  األستاذ
و  موجودة لديه تثبت شراءه ودفعه ال زاع صلحا وطلب م  المدعي أ  يقدم أيا أوراق قد تم

ثم   صف المح  التجاري موضوع الدعوى أو بياا  مصادر تلاك األماوا  خاصاا وا اه ما  
المعروف أ  المدعي وم ذ بدايا حياته يعم  مع الموم  وليس لديه ما يمم اه ما  شاراء ذلاك 

مواجهته باليمي   ال صف .. إال أ  المدعي امت ع ع  إبراز أيا أدلا بهذا الصدد مما وا ه لدى
ومااا  ماا  الثاباات أ  إدراا اساام الماادعي فااي عقااد اليجااار وفااي التمليااف ...  تهاارب م هااا .

ه ملمياا أو عالقاا فعلياا باذلك ـالضريبي ماا  بقصاد تخفاير الضاريبا فقاط دو  أ  تماو  لا
  المتجر أو يسدد أي مبلغ بهذا الصدد ، وهذا األمر مستعدي  الثباته بالبي ا الشخصيا م اوهي

بي اات  57إلى وجود الما ع األدبي وماو  األمار يتعلاق بإثباات أماور تجارياا أجاازت الماادة 
واالجتهاد القضائي إثباتها بمافا طرق الثبات وحتى فيما يخالف أو  يجاوز الادلي  المتاابي ، 

 و شير في هذا الصدد إلى اجتهاد الهيئا العاما لمحمما ال قر المستقر على :

تهاااد السااابق وإقاارار مباادأ حريااا الثبااات التجاااري حتااى فااي مااا العاادو  عاا  االج“
يخالف أو ما يجاوز الدلي  المتابي ما لم يوجد  ص تشريعي أو اتفاق بي  الطرفي  

 “ .يقضي باير ذلك
. الم شااور 31/7/1967/ تاااري  14) قارار الهيئااا العامااا لمحممااا الاا قر رقاام /

 ( .77صفحا  1967في مجلا المحامو  لعام 



جاااوز إثباااات الوفااااء بااللتزاماااات التجارياااا أو ا قضاااائها أو تعاااديلها بالبي اااا ي“ 
 .“ الشخصيا ولو ما ت مربوطا بس د خطي 

الم شور في مجلا القاا و   1967/  7/  31تاري   14) قرار الهيئا العاما رقم 
 ( .1967لعام  779صفحا 

وداته م  بضاعا وأثال ولما ما  ثبوت ملميا الموم  للمتجر موضوع الدعوى بمافا موج
وبد  فروغ ي في رم  الما  المشترك ويجع  دعوى الحراسا القضائيا فاقدة رم ها األساسي 

 ومستوجبا الرد مما يجع  هذا الدفع م تجا في هذه الدعوى . 

وما  م  الثابت أ  االجتهاد القضائي قد أجاز لقاضي األمور المساتعجلا البحال فاي أدلاا 
 قوق األولى بالرعايا:الطرفي  لتقدير الح

إ  قاضي األمور المستعجلا وإ  ما  مم وعاً ما  التعارر لموضاوع ال ازاع إال “
أ  هذا الم ع قاصر علاى م طاوق الحمام  بصاورة  ال  تتعادى أثرهاا إلاى  األساباب 

ه أ  يت اااو  فيهااا البحاال والم اقشااا فااي حقااوق ماا  ماا  الطاارفي  ال  ـالتااي يحااق لاا
ليعارف أيااً ما  أصاحابها أولاى بالرعاياا فاي حادود  ليفص  في هذه الحقوق ولما 

 “.الدعوى المستعجلا المطروحا أمامه 
الم شاور  1954/  8/  31تااري   397أسااس  299)قرار محمماا الا قر رقام 
 (.1954لعام  463في مجلا المحامو  صفحا 

ملك أ  مام  المح  التجاري موضوع الدعوى لثبات لذلك تلتمس الجها الموملا إجازتها 
لها وا  مشارما المدعى عليه قاصرة على عمله في ذلك المح  التجاري لقاء  سبا م  الربو 
بالبي ا الشخصيا وهي مستعدة لتسميا شهودها وبيا  ع اوي هم بمجرد إجازتهاا لثثباات بهاذه 

 الوسيلا .

ما  القاا و  الماد ي قاد أوجبات لفارر الحراساا قضااء أ   695م  الثابت أ  المادة … 
  ه الك خطر محدق أي إذا ما  صاحب المصلحا في م قو  أو عقار قد تجمع لدياه ما  يمو

 األسباب المعقولا ما يخشى معه خطراً عاجالً م  بقاء الما  تحت يد حائزه.

وما  م  الثابات أ  االختصااص فاي  ظار دعاوى فارر الحراساا معقاود ابتادأ للمحمماا 
ساااس مااا لاام يتااوفر خطاار عاجاا  ال تمفااي المختصااا لل ظاار بأساااس ال اازاع وتبعااا لاادعوى األ

 إجراءات التقاضي العاديا لدرئه .

 وما   االجتهاد القضائي قد استقر على :

إ  الخطاار الااالزم تحققااه الختصاااص القضاااء المسااتعج  ب ظاار دعااوى الحراسااا “ 
القضااائيا، هااو الخطاار العاجاا  الااذي يصاا  إلااى مرحلااا حااادة ال تمفااي فااي درئهااا 

 “.ادياإجراءات التقاضي الع

 الم اقشا :

وم   حيل  أ ه  يشترط  الختصاص  القضااء  المساتعج  اختصاصااً  وعيااً ب ظار 
دعااوى الحراسااا القضااائيا تااوافر  أرمااا  الحراسااا القضااائيا، وأ  يتااوافر أمامااه 
أيضاااً شاارطي اختصاصااه ماا   اسااتعجا  وعاادم  مساااس بأصاا  الحااق. ممااا يجااب 

ليس فقط خطراً عاجالً، ب  أ  يتخذ الختصاص القضاء المستعج  أ  يمو  الخطر 
صااورة حااادة ال تمفااي فااي دفعااه إجااراءات التقاضااي العاديااا ...   ذلااك أ ااه إذا مااا  
الخطر عااجالً ولما  تمفاي فاي دفعاه إجاراءات التقاضاي العادياا ، اخاتص القضااء 
العااادي دو  المسااتعج  ب ظاار دعااوى  الحراسااا . وقاضااي العجلااا مملااف بفحااص 



  ما  تلقااء  فساه ولاو لام يثاره المادعى علياه بحسابا ه أمار توافر رما  االساتعجا
بمع ى أ  الخطر الاالزم تحققاه … يتص  باختصاصه ال وعي المتعلق بال ظام العام

الختصاص القضاء المساتعج  هاو الخطار العاجا  الاذي يصا  إلاى مرحلاا حاادة ال 
ر  العاجا   يمفي في درئها إجراءات التقاضي العاديا . أما الدرجا األقا  ما   الخطا

، وهااي تلااك التااي  تمفااي فااي درئهااا إجااراءات التقاضااي العاديااا ، فهااي تاادخ  فااي 
اختصاص القضاء العادي ، وال تمفي لسباغ االختصاص علاى القضااء المساتعج  

.“ … 
الم شااور فااي  9/2/1975تاااري   1034أساااس  85)قاارار محممااا الاا قر رقاام 

 (.1975لعام  257مجلا المحامو  صفحا 

اظ الجها الموملا بدفوعها السابقا وخاصا لجها مو  المتجر بمامله مملاوك لهاا ومع احتف
وا  المدعي مجرد شريك مضارب بعمله وخبرته في البيع وليست له أيا ملميا في ذلك المتجر 

وحتى اآل  الموم  مالك  1957، إال أ  ذلك المتجر والعم  فيه ال يزا  مما هو عليه م ذ عام 
بجميع موجوداته والمدعي شريك مضارب يتقاضى  سبا م  األرباح لقاء  لمام  ذلك المتجر

جهوده في أعما  البيع والمتاجرة وبالتالي لم يطرأ جديد أو خطر محدق يوجب تدخ  القضاء 
 المستعج  لدرئه .

وأما مزاعم المدعي الواردة في استدعاء الدعوى فهي عاريا ع  الصحا فا  أحدا لم يم عه 
ه في المح  التجاري موضوع الدعوى ، وعلى العمس م  ذلك فإ  المادعي م  ممارسا عمل

اصطحب اب ه وصهره وقاموا بأخذ الدفاتر الحسابيا م  المح  إضافا إلى عادد ما  األميااس 
األخرى التي يعتقد بأ هاا مملاوءة بالبضااعا والجهاا الموملاا مساتعدة لتقاديم البي اا الشخصايا 

 هذه الواقعا .لثبات 
إضافا إلى أ  الوقائع التي أثارها المدعي في استدعاء الدعوى عبارة ع  أوهام ال وجود 
لها في الواقع ، فضال ع  أ ها رغم عدم صحتها ال تحقق وجود الخطر العاج  الذي ال تمفي 
إجراءات التقاضي العاديا لدرئه ، فالبضاعا الواردة إلى المح  التجاري رغم أ ها ملك للموم  

و  في دفاتر جرد م تظما والمبيعات أيضاا تادو  فاي دفتار اليومياا وت تقا  إلاى دفتار فهي تد
األستاذ م وهي  إلى أ  المدعي ال يازا  يحاتفظ لدياه بابعر تلاك الادفاتر وبقسام ما  بضااعا 
المتجر ، األمر الذي م  جها ي في وجود الخطر العاج  الذي يترتب على وجوده اختصاص 

ي طلب فرر الحراسا القضائيا وهذا األمر م  ال ظام العام ، وم  القضاء المستعج  لل ظر ف
 جها ثا يا يثبت ميديا هذه الدعوى ويجعلها مستوجبا الرد .

 مرر دفوع ا لجها عدم وجود الخطر المحدق والعاج  الذي يبرر اللجوء إلى القضاء  ...
رك وي مد الموم  المستعج  لطلب فرر الحراسا ، مو  الما  الذي يزعم المدعي ا ه مشت

عدم عالقا المدعي بذلك الما  سوى مو ه شريك مضارب وبعمله فقط ، ال يزا  على وضعه 
وحتى اآل  وال يزا  المدعي يحتفظ لديه بمفاتيو المح  التجاري موضوع  1957م ذ عام 

دها الدعوى وببعر الدفاتر الحسابيا العائدة لذلك المح  ، والتي قدمها إلى المحمم وعاد واستر
م ه ع د اعتزاله ، مما يحتفظ ببضاعا م  المح  أخذها في الساعا السادسا صباحا حي  فتو 
المح  بالمفاتيو التي بحوزته ، مما وا  امت اع المدعي م  تلقاء  فسه ع  الحضور إلى المح  
التجاري المذمور وممارسا ما يفرضه عليه مو ه شريك مضارب بعمله م  وجوب التقيد 

فإ  هذه الوقائع ت في وجوب الخطر المحدق واألسباب الجديا التي تبرر … لعم  بمتابعا ا
مما … خشيا تبديد ذلك الما  وي في أرما  وشرائط فرر الحراسا القضائيا في هذه الدعوى 

 شير إلى أ  دعوى األساس الجاري ضمها إلى هذه الدعوى قد ا طوت على إقرار قضائي 
اج  حي  ضم  المدعي دعواه تلك طلب فرر الحراسا بعدم وجود الخطر المحدق والع

وبالتالي … القضائيا م  قب  المحمما ال اظرة بدعوى األساس وتبعا لمجريات تلك الدعوى 
فإ  لجوءه إلى القضاء المستعج  يشم  بالضافا لما سبقت الشارة إليه م  تعد على حجيا 

الصادر ع ه بعدم وجود الخطر العاج  الدعوى السابقا ، تعديا على حجيا القرار القضائي 



حمما البدايا ـوالمحدق وبا  االختصاص في ال ظر بطلب فرر الحراسا القضائيا معقود لم
 ال اظرة بأساس ال زاع وتبعا لدعوى األساس .

 يضاف إلى ذلك أ  االجتهاد القضائي قد استقر على :

لوثائق وأدلا مال الطرفي  وإ  ما  ال يحق لقاضي األمور المستعجلا البحل في صحا ا“
وإ ما عليه أ  يحمم بالدعوى م  ظاهر األوراق، إال أ ه يحق لقاضي األمور المستعجلا 
التثبت م  جديا مزاعم الفرقاء بالطرق القا و يا وتقدير الحقوق المطلوب إليه الحفاظ 

 “.وال يشم  عمله هذا تعدياً على األساس ، عليها بصورة مقتضبا 
مجلا  1985/  2/  7/ ب تاري   23أساس  3استئ اف دمشق رقم )قرار محمما 

 (.1985لعام  429المحامو  صفحا 

إ  توفر ع صر جديا ال زاع ال يمفي لفرر  الحراسا القضاائيا  ،  وال باد ما  وجاود “ 
 “.المصلحا والخطر العاج  

ا مجلا القا و  صفح 1963/  12/  3تاري   790)قرار محمما استئ اف دمشق رقم 
 ( .1963لعام  958

إ  القضاء المستعج  مختص لل ظر بطلب فرر الحراسا القضائيا ع د وجود ال زاع “  
 “.الجدي والخطر واالستعجا  ، بصورة ال تمفي معها إجراءات التقاضي العاديا لتدارمه 

مجلا القا و  صفحا  1967/  4/  13تاري   105)قرار محمما استئ اف الالذقيا رقم 
 ( .1967م لعا 504

وبفرر أ  ال زاع ما بي  الطرفي  حو  تصفيا الشرما هو  زاع جدي ، وهذا ما   مره 
و ثيره على سبي  الجد  مو  المدعي ليس مالما أليا حصا في المح  التجاري موضوع 
ال زاع وا  اسمه ادرا في عقد اليجار والتمليف المالي بشم  صوري وهو شريك مضارب 

يه إلى ما استقر عليه االجتهاد القضائي م  أ  وجود اسم أحد األشخاص وبعد الت و… بعمله 
في عقد اليجار ال يمفي الثبات ا ه شريك في المتجر الم شأ في العقار المأجور ال  الشرما 
عقد يحدد فيه األطراف حقوق والتزامات م  م هم تجاه اآلخر ، فا  ذلك ال زاع على فرر 

لمحدق واالستعجا  الذي ال تمفي إجراءات التقاضي العاديا جديته ال يوفر حالا الخطر ا
 لتدارمه .

ولما ما  االجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا يوجب على طالب فرر الحراسا 
تقديم الدلي  على توافر ع صري الخطر المحدق واالستعجا  الذي ال تمفي إجراءات التقاضي 

في طلب فرر الحراسا على اعتبار أ  الع صري   العاديا لتدارمه ، وذلك قب  ال ظر
المذموري  ، إضافا إلى مو هما رم ا أساسيا لتقرير فرر الحراسا القضائيا ، إال ا هما في 
الوقت ذاته م اط اختصاص القضاء المستعج  واللذي  في حا  عدم تقديم الدلي  على وجودهما 

 الحراسا.ي تفي اختصاص القضاء المستعج  لل ظر في طلب فرر 
قد ثبت م  المشف الحسي والخبرة الف يا الجاريا على المح  التجاري موضوع  ...

 الدعوى  الحقائق التاليا :

 وا  العم  فيه يتقدم  حو األفض . 1957ا ه ال يزا  على وضعه م ذ افتتاحه في عام    ◙

 .وا  البضائع تدخ  إليه بشم  شبه يومي والمبيعات تسج  في دفتر يوميا  ◙

…  أ  المح  التجاري موضوع الدعوى بحيازة الطرفي  معا والمدعي لديه مفتاح لذلك المح     ◙
 وهو حائز مادي له.

أي ثبت بالمشف الحسي والخبرة صحا دفوع الجها الموملا لجها أ  المح  موضوع … 
حيل الدعوى ال يزا  على حاله م ذ افتتاحه ولم يطرأ عليه أي تايير إال  حو األفض  م  

مما ثبت با  ذلك المح  … زيادة مميات البضائع المعروضا فيه وزيادة الدخ  تبعا لذلك 
التجاري بحيازة الطرفي  معا وبمع ى آخر ثبت بالخبرة والمشف الحسي أ ه ال يوجد خطر 



محدق أو حالا استعجا  توجب فرر الحراسا القضائيا  ع  طريق قاضي األمور المستعجلا 
التجاري المذمور بحيازة الطرفي  معا وليس بحيازة طرف دو  اآلخر  ، خاصا وا  المح  

م  القا و  المد ي ، والتي تضم ت شروط فرر الحراسا  696وا  الفقرة الثا يا م  المادة 
 قضاءا ، قد  صت على : 

ـ إذا ما  صااحب المصالحا فاي م قاو  أو عقاار قاد تجماع لدياه ما  األساباب  2“ 
 ” .  تحت يد حائزهخطراً عاجالً م  بقاء الما   المعقولا ما يخشى معه

أي أ  تلك المادة قد اشترطت أ  ال يمو  طالب فرر الحراسا  حائزا للما  المشترك وا  
يمو  ذلك الما  تحت يد الاير  إذ ال يتصور قبو  ادعاء المرء ضد  فسه ، األمر الذي يجع  

 …. “ .ى مستوجبا الرد شرائط فرر الحراسا م تفيا تماما ويجع  هذه الدعو
ولما ما  م  الثابت أ  القرار المستأ ف لم ي اقش دفوع الجها المستأ فا أو يبي  سبب عدم 

مما وا  القرار … األخذ بها رغم است ادها إلى  صوص القا و  واالجتهاد القضائي المستقر  
 صر العجلا المستأ ف وقع في ت اقر في معرر م اقشته لوقائع الدعوى حيل اعتبر أ  ع

والخطر المحدق الذي يبرر اختصاص القضاء المستعج  هو قيام الجها المستأ فا وأوالدها 
لم اقشا واقعا حيازة … ثم عاد في الحيثيات التاليا … بوضع اليد على المح  التجاري 

وتجاه  حقيقا أ  تلك الحيازة المشترما ت في … الطرفي  المشترما للمح  موضوع الدعوى 
الا الخطر المحدق واآلثار التي ال يمم  تدارمها فيما لو اتبعت إجراءات التقاضي وجود ح

العاديا  وا  ا تفاء تلك الحالا ي دي إلى عدم  اختصاص المستعج  للتصدي لفرر الحراسا 
مما وا  القرار المستأ ف قد حرم  الجها الموملا حقها في  إثبات ملميتها لمام  … القضائيا 

…  موضوع الدعوى وم  إثبات  عدم وجود الما  المشترك بالبي ا الشخصيا  المح  التجاري
يضاف إلى ذلك أ  جميع البضاعا الموجودة ضم  المح  التجاري المذمور هي ملك لتجار 
 صف المفرق  الذي  يقومو  بتوزيع بضاعتهم على المحالت التجاريا في سوق الحميديا 

ما ما بيع م ها مقسطا وبشم  أسبوعي )يوم الخميس( ثم يقوموا باستالم قي… برسم األما ا 
وبالتالي فا  البضاعا الموجودة ضم  المح  التجاري موضوع هذه الدعوى ، والتي هي 
الع صر الوحيد في ذلك المح  التجاري القاب  لثدارة ، ليست ملما مشترما و إ ما هي  ملك 

سائدا في التعام  ما بي  تجار  وما  هذا األمر الذي يشم   عرفا… لتجار  صف المفرق 
ي في وجود الما  المشترك الذي يخشى عليه …  صف المفرق وبي  محالت سوق الحميديا 

فليس  م  التبديد ، و أما المح  التجاري ممتجر )مع إصرار ا على ا ه ملك للموم  وحده (
الذي ي في األمر … ه الك م  خطر يتهدده مو  عقد اليجار حم  اسم طرفي الدعوى معا 

 .ود الما  المشترك القاب  لثدارةوج
أصو  محاممات و  204األمر الذي يجع  القرار المستأ ف قد صدر مخالفا أحمام المادة  

 بي ات ومخالفا االجتهاد القضائي المستقر  ومستوجبا الفس  . 99مد ي والمادة  692المادة 

شـر الدعـوى أمام محمماتمم الماوقرة ويتايو للجهاا لما ما  م  الثابت قا و ا أ  االسـتئ اف ي    -( 2
 م  قا و  أصو  المحاممات(. 236الموملا عرر دفوعها وأدلتها مجـددا )المادة 

ولما ما ت محممتمم الموقرة ت ظر في الطع  على أساس ما يقدم لها م  أدلـا ودفـوع 
م  قا و  أصو   237جـديدة بالضافا إلى ما قدم إلى محمما الدرجـا األولى )المادة 

 المحاممات(.

وما ت الجها المستأ فا تمرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدما إلى محمما الدرجـا األولى  
 .  وتتب ى ما جاء فيها جملا وتفصيال

 في وقف التنفيذ

 
لما ما  م  الثابت أ  القرار المستأ ف صادر ع  قاضي األمور المستعجلا ويتصف بال فاذ 

/ أصو  محاممات ، وما ت الجها المستأ ف 290/ م  المادة /1الفقرة /حمام ألالمعج  وفقا 
عليها ساعيا لت فيذ ذلك القرار ع  طريق دائرة ت فيذ دمشق حيل قامت بإيداعه في الضبارة 

وما  في ت فيذ ذلك القرار إلحاق افدح الضرر  ( … 1999الت فيذيا رقم أساس ) بدائي لعام 



حممتمم الموقرة أ  تقرر ـأصو  محاممات قد أجازت لم 294ما ت المادة بالجها المستأ فا ، و
وما  البت بوقف الت فيذ يتطلب سرعا ال ظر بالدعوى … وقف الت فيذ إذا وجدت مبررا لذلك 

 لهذه الجها ع  طريق تقصير مه  الحضور والتبليغ فيها .

أخـرى ، جئ ا بهذا االستئ اف  لتمس بعد  لهذه األسباب ، ولما تراه محممتمم الموقرة م  أسباب  الطلب :
/ ساعا وم  ثم دعوة الطرفي  48قيده في سج  األساس تقصير مه  الحضور  والتبليغ إلى /

إلى اقرب جلسا ممم ا ، وفاي أو  جلساا تمتما  الخصاوما فيهاا إعطااء القارار بوقاف ت فياذ 
 القرار المستأ ف لحي  البت بهذه الدعوى بحمم مبرم .

 امما والثبوت وم  حيل ال تيجا تلتمـس الجها الموملا إعطاء القرار:وبعد المح

 .  بقبو  االستئ اف شمال  -( 1 

بقبوله موضوعا وفس  القرار المستأ ف ، وم  حيل ال تيجا ، الحمـم بارد الادعوى   -( 2 
لعدم اختصاص القضاء المستعج  لل ظر فيها واستطرادا لعدم توافر شاروط فارر 

      صوص عليها قا و ا .  الحراسا الم 

 بتضمي  المستأ ف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.   -( 3

      00/0/0000دمشق في                 

 بم  تحفظ واحترام     
 ي الوم المحامي   

 
 

 


