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%، ٥٥خفض التزام المدعية فيما يخص المطالبة المبدئية للمدعى عليه المتعلقة بالرسوم القانونية بنسبة   .1

  دوالًرا أمريكيًا فيما يتعلق بتكاليف المحاكمة للمدعى عليه. ٨٢،١١٨٫٩٣وإلزام المدعية بسداد مبلغ 

فيما يخص تكاليف االستئناف التي تكبدها دوالًرا أمريكيًا للمدعى عليه  ٦٥،٣٦٦٫٣٨إلزام المدعية بسداد مبلغ   .2

  المدعى عليه.

بها اعتباًرا من تاريخ صدور  ي% على التكاليف المقض٥ بواقعإلزام المدعية بأن تسدد للمدعى عليه فائدة   .3

  الحكم حتى السداد.

  وال نصدر أي أمر يتعلق بالدفوع المقدمة من الطرفين فيما يخص التكاليف.  .4
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  الحكم

  يتناول هذا الحكم تكاليف اإلجراءات القضائية أمام الدائرة االبتدائية وتكاليف اإلجراءات القضائية أمام هذه المحكمة.  .1

  اإلجراءات القضائية أمام الدائرة االبتدائية

. وقد ٢٠١٥ر يناي ٢٠التمست المدعية منحها اإلذن باالستئناف ضد الحكم بالتكاليف الصادر عن الدائرة االبتدائية بتاريخ  .2

منحها اإلذن باالستئناف ضد الحكم بالتكاليف ولكننا ارتأينا أننا سوف  ٢٠١٥مايو  ٣رفضنا في حكمنا الصادر بتاريخ 

وكان  .في ضوء حكمنا الصادر بشأن الطعن الموضوعيالدائرة االبتدائية به قضت الذي التكاليف  توزيعننظر في 

 - نهج عريض النطاق وفقًا لدعوة الطرفين  تبنيمع  -الذي قضت به المحكمة االبتدائية أن يعكس  التوزيعالمقصود من 

م ينجح المدعى عليه فيها. وقد نجح لمدى إضافة المدعى عليه إلى تكاليف اإلجراءات القضائية عن طريق إثارة مسائل 

راه"، ومسألة "االلتباس الذي يشوب االتفاقية"، المدعى عليه أمام المحكمة االبتدائية في دفاعه بخصوص مسألة "اإلك

. وقد اختلفنا مع المحكمة االبتدائية فيما يخص هذه المسائل، حيث تم الفصل فيها في صالح ١٠٧وفي تفسير المادة 

  المدعية.

الذي قضت بها المحكمة االبتدائية. وتعد الدفوع الكتابية  التوزيعولهذا السبب وحده ارتأينا أنه من الضروري مراجعة  .3

به  يالمقض التوزيعحيث إنها بعيدة عن التأثير على  التوزيع المقدمة لنا من جانب الطرفين غير ذات صلة بمهمة إعادة

.ق بهذه المسائلبقرارنا المتعل
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فقد خلصنا إلى وجوب خفض  -بناًء على دعوة الطرفين  -بتطبيق نفس النهج واسع النطاق الذي اتبعته المحكمة االبتدائية  .4

%، بدالً من الخفض البالغ ٥٥التزامات المدعية فيما يخص المطالبة المقدمة من المدعى عليه بالرسوم القانونية بنسبة 

دوالًرا أمريكيًا، شاملةً مصروفات (لم نخفض  ٨٢،١١٨٫٩٣% الذي قضت به المحكمة االبتدائية، ليبلغ إجمالها ٤٠

  دوالًرا أمريكيًا. ٣،٣٠٠قيمتها) تبلغ 

  اإلجراءات القضائية أمام محكمة االستئناف

وقد تم رفض االستئناف ". في القضيةالحكم بالتكاليف يعقب الحكم مبدأ " ول الذي يجب علينا تطبيقه هنا هوإن المبدأ األ .5

أنه يجب منح المدعى عليه قيمة  مبدئيًاطلب التكاليف المقدم من جانبها، مما يعني كذا المقدم من المدعية و الموضوعي

بما خفض التزامات المدعية بشأن التكاليف نشير مرة أخرى إلى أن مقتضيات العدالة تستوجب تكاليفه المعقولة. ولكن 

 2صالحها فيما يتعلق بالمسائل الثالثة المشار إليها في الفقرة لقرار الدائرة االبتدائية تحويل ح المدعية في نجايعكس 

ضها البعض، ولكننا ال نرى أن مالحظتنا بشأن استقاللية بنود العقد عن بعبحقها بخصوص المدعية  تتمسكأعاله. كما 

ثم  التكاليف التي تكبدها المدعى عليه بصورة معقولة ا هي أن نحدد أوالً إذً  على التكاليف. فمهمتناكبير كان له تأثيٌر  ذلك

  على نحٍو يعكس نجاح المدعية في دفاعها في هذه المسائل الثالثة.توزيعها 

وهي عبارة عن تكاليف األرباح البالغة ، قد قدم المدعى عليه للمحكمة التزاماته المتعلقة بالتكاليف ومصروفات االستئناف .6

دوالًرا أمريكيًا. وتزعم المدعية أنها  ٥،٣٦٦٫٣٨البالغة فضالً عن المصروفات األخرى دوالًرا أمريكيًا  ١٣٦،٤٣٧

دوالًرا أمريًكا فيما يتعلق  ٧،٨٤١رياالً قطريًا فيما يخص الرسوم القانونية ومبلغ  ٣٢٥،٥٠٠تكبدت التزامات تبلغ 

نا نرى أن التكاليف التي يطالب بها المدعى عليه ال تتناسب مع تحضير وتقديم دفوعٍ خاصة ن. وإبالمصروفات األخرى

دوالًرا أمريكيًا  ٨٠،٠٠٠أن مبلغ كذلك أدناه. ونرى كما هو مبين المحكمة التي نظرتها بيوم واحد فيما يتعلق بالمسائل 

  ف.االستئنايتعلق بهو أقصى مبلغ كان يجب تكبده على نحٍو معقول فيما 

في أي واقعة، فإنا نرى وجوب خفض التزامات المدعية فيما واحد يوم لعقد جلسة كان سيتم ومع األخذ في االعتبار أنه  .7
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