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 دولة اإلمارات العربية المتحـدة
 
 
 
 

 حـق التقاضي والتعسـف في استعماله

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 
للكافة، وال حق التقاضي من الحقوق المشروعة التي ثبت  -

يترتب على استعماله المساءلة بالتعويض لمن يصيبه منها 

ضرر إال إذا انحرف به عما وضع له فاستعمله استعمال كيديا 

 .ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه

اإلبالغ عن الجرائم حق مقرر لكل شخص، بل هو واجب على  -

 .كل من علم بها حماية للمجتمع
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 جلسة الثالثاء الموافق
 (مدني)م 4002من مايو سنة  11

 
منير توفيق صالح رئيس / برئاسة السيد القاضي

 : الددددددددددائرة ، وعضدددددددددوية السدددددددددادة القضددددددددداة
صدفىى أبشدر، مصدفىى جمدال الددين أحمد الم. د

 .محمد
(141) 

 القضائية 42لسنة  626الفعن رقم 
 

 -في قضااء ذا ا المحةماة –إن من المقرر 
أن حق االلتجاء إلى القضاء لل ود عن الحق ال ي 
يحميه القانون من الحقوق العامة المشاروعة التاي 
تثباااات للةافااااة  وأنااااه ال يترتاااا  عليااااه المساااااءلة 

ثبت أن مان باشار ذا ا الحاق قاد بالتعويض إال إ ا 
انحااارف باااه عماااا وضاااه لاااه واساااتعمله اساااتعماال  
ةياااااديا  ابتضااااااء مضاااااارة   ااااامه دون م ااااالحة 
يرجوذا منه  وأن اإلبالغ عن الجرائم التي يجوز 
للنيابة العامة رفه الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقا  
مقررا  لةل ش ص وواجبا  علاى ةال مان علام بهاا 

ن قااانون اإلجااراءات الجنائيااة ماا 73عماال  بالمااادة 
ى ماان عبااق ال ااارجين علااو لااح حمايااة للمجتمااه 

القانون  ومان ثام فاان اساتعمال ذا ا الحاق أو أداء 
ذاا ا الواجاا  ال يترتاا  عليااه أدنااى مساا ولية قباال 
المبلااإ إال إ ا ثباات تااوافر إحاادى الحاااالت الااواردة 

المدنياااة  مااان قاااانون المعاااامالت 601فاااي الماااادة 
التعااادي أي بااانن يةااااون  تاااوفر ق ااااد -6: وذاااي

استعمال الحق بضير ق د اإلضرار باالضير ةةا   
الواقعااة المبلااإ عنهااا أو أن التبليااإ قااد  اادر عاان 
سوء ق د بنية الةيد والنيل والنةاية بمن أبلإ عنه 
أو ثبوت  دور التبليإ عن تسرع ورعونة وعدم 
 احتيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

أو أن تةااون الم ااالت التااي أريااد تحقيقهااا ماان  -2
عمال م الفة ألحةاام الشاريعة اإلساالمية ذ ا االست

أو إ ا  -7أو القاااانون أو الن اااام العاااام أو األدا   
ةانت الم الت المرجوة ال تتناس  مه ماا ي اي  
اآل رين من ضرر  وذو معيار موضوعي مادي 

إلااى ثماارة األفعااال ونتائجهااا فااي حااد  فيااهين اار 
أو إ ا تجااااوز مااان اساااتعمل الحاااق ماااا  -4 اتهاااا  

العارف والعاادة  وأن لجاوء الشا ص جرى علياه 
إلى النيابة أو القضاء ورفض إدعائه ال يفيد حتماا  
وب ريق اللازوم أن اساتعمال الحاق ةاان اساتعماال  

ل عليااه أن يةااون تقااديم غياار مشااروع   إ  المعااو 
اإلدعاااء قائمااا  علااى واقعااة أو وقااائه تاا دي علااى 
االعتقاد ب احة ساندا وقياام الم الحة المشاروعة 

 .هفي تقديم
 

 المحكمة
 ـــ

 
اإل ااالع علااى األوراق وتااالوة تقرياار بعااد 

 .التل يص وبعد المداولة
 

 .حيث إن ال عن إستوفى أوضاعه الشةلية
 

علاااى ماااا يباااين مااان  –وحياااث إن الوقاااائه 
تتح ال فاي  -وسائر األوراق فيهالحةم الم عون 

مادني  472/89أن الم عون ضادا أقاام الادعوى 
ب لا  الحةام  جزئي أبو بي علاى ال ااعن ور ار
درذاام  90.000بالزامهمااا بالتضااامن باادفه مبلااإ 

على سند من أنه ةان يعمل مديرا  لمحل مر باات 
عليهماا  وأناه ةاان قاد  ىالعائد للمادع... وحلويات

  عمااااال ةلااااي أبااااو بي 616/83أقااااام الاااادعوى 
اء ناالعمالياة وأثعليهما ب ل  الحةم له بمساتحقاته 

مااان  ن ااار تلاااح الااادعوى قاااام ال ااااعن بتحاااريض
عليه الثاني بفتت بالغ ةيدي ضادا  ىشريةه المدع

ولادى مراجعتاه  22/7/83يزعم فياه أناه بتااري  
لحسااابات وإياارادات الم عاام اةتشااف تالعبااا  فااي 
فواتير نقدية وأنه يتهمه ب يانة األماناة مماا ترتا  
عليااه توقيفااه بالشاار ة  وبعااد إحالااة تلااح الفااواتير 

تاه لهاا وتقارر إلى الم تبر الجناائي تباين عادم ةتاب
  وقااااد اسااااتننف ....إداريااااا  باااارقم حفاااا  الاااابالغ

 792/688الم عاااون ضااادا قااارار الحفااا  بااارقم 
. وقضاات محةمااة االسااتئناف بتنييااد قاارار النيابااة
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و عاان الماا ةور فااي ذاا ا الحةاام ب ريااق الاانقض 
ق جزائي حيث قضى بعادم قباول 14/68بال عن 

ال عاان  وإ  ترتاا  علااى اتهااام ال اااعن لااه ب يانااة 
ة والسرقة إ ابته بضرر ماادي يتمثال فيماا األمان

أنفقاااه مااان وقااات فاااي مراجعاااة الشااار ة والنياباااة 
العاماااااة والم تبااااار الجناااااائي وماااااا تةبااااادا مااااان 

   22/7/6883م ااااروفات  ااااالل الماااادة ماااان 
يتمثل فيما أ اا  سامعته وةرامتاه  يبوبضرر أد

لاق نفساي وضايق أضار وما سببه له االتهام مان ق
ن حريتاه فتارة مان لاى حرماناه مابمستقبله وأدى إ

ومحةمااة أول درجااة  .الوقاات  فقااد أقااام الاادعوى
علياااه الثااااني  ىقضااات باااالزام ال ااااعن والمااادع

بالتضااامن والتةافاال بينهمااا باانن ي ديااا للم عااون 
درذاام ورفااض مااا زاد عاان  20.000ضاادا مبلااإ 

علياه  ىاساتننف ال ااعن والمادع.  لح من  لباات
 أبااو 682/88الثاااني ذاا ا الحةاام باالسااتئناف رقاام 

 بي  ةما استننفه الم عون ضدا فرعيا  ومحةماة 
فاااي االساااتئناف  9/1/88االساااتئناف قضااات فاااي 

األ لي بالضاء الحةم المستننف وبارفض الادعوى 
 عااان الم عاااون . وبااارفض االساااتئناف الفرعاااي

لااانقض باااال عن ضااادا فاااي ذااا ا الحةااام ب رياااق ا
ضاااااه واإلحالاااااة  ق حياااااث قضاااااى بنق 238/26

 -6:  24/62/2000ومحةمة اإلحالة قضت في 
فااي موضااوع االسااتئناف األ االي بتعديلااه جزئيااا  
وإلضاااااء الحةاااام المسااااتننف بمواجهااااة المسااااتننف 

ورفض الادعوى فاي  -المدعى عليه الثاني -الثاني
مواجهتاااه  وتعاااديل المبلاااإ المحةاااوم باااه بجعلاااه 

درذااام  مساااة وعشااارون ألاااف رذاااام  22.000
فاي  -2ورفض االستئناف فيما عدا  لاح وتنييادا  

  فةاااان ..ساااتئناف الفرعاااي برفضاااه موضاااوع اال
 .ال عن الماثل

 
وحيث إن مما ينعاا ال اعن بنسبا  ال عن 
علااى الحةاام الم عااون فيااه الفساااد فااي االسااتدالل 
والق اااور فاااي التسااابي  ن إ ا اساااتند فاااي قضاااائه 
بتنييد الحةام المساتننف إلاى أناه قاد أسااء اساتعمال 
حق التقاضي وق د الةيدية واللادد فاي ال  اومة 

حااين أن الثاباات باانوراق الاادعوى أنااه قااد أبلااإ فااي 
عن واقعة  احيحة حادثت بالفعال وذاي التالعا  

التااي أقاار  الم عااون ضاادا بااالتوقيه  فااي الفااواتير 
عليهااا وأثباات  لااح تقرياار الم تباار الجنااائي  وأنااه 
وإن لم تةن البيانات الاواردة فاي الفااتورتين ب ا  
ياد األ ياار فهااي قااد تماات بمعرفتااه وتساا ير غياارا 

إثباتها فيهما  بما ي يد  حة اعتقادا بماا نسابه  في
للم عااون ضاادا تارةااا  أماار التحقيااق فيااه للنياباااة 
م شااةواا فااي تاااري  معا اار  العامااة  وأنااه قااد قااد 
الةتشافه التالعا  فاي الفاواتير  ولام يقابض مبلاإ 
الفرق في الفاتورتين من التاجر البائه للماواد قبال 

لجنائياة وبالتاالي فتت البالغ وإنما أثناء التحريات ا
فال يمةن نسبة   ن له أو و ف أفعالاه بننهاا تانم 
عن اللدد في ال  ومة أو الةيدية في البالغ وبماا 
ي يااد سااالمة موقعااة فااي متابعااة إجااراءات ال عاان 
علااى قاارار الحفاا  بمااا يعياا  الحةاام ويسااتوج  

 .نقضه
 

وحيث إن ذ ا النعي في محله   لح أن مان 
أن حاااق  –ةماااة فاااي قضااااء ذااا ا المح –المقااارر 

االلتجاء إلى القضاء لل ود عن الحاق الا ي يحمياه 
القانون من الحقاوق العاماة المشاروعة التاي تثبات 
للةافااة  وأنااه ال يترتاا  عليااه المساااءلة بااالتعويض 
إال إ ا ثبت أن من باشر ذ ا الحاق قاد انحارف باه 
عمااا وضااه لااه واسااتعمله اسااتعماال  ةيااديا  ابتضاااء 

رجوذاا منااه  وأن مضاارة   امه دون م االحة ي
ه فااإلبالغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة ر

الااادعوى الجنائياااة فيهاااا يعتبااار حقاااا  مقاااررا  لةااال 
ش ص وواجبا  على ةل من علم بها عمال  بالماادة 

ماان قااانون اإلجااراءات الجنائيااة و لااح حمايااة  73
للمجتمه من عباث ال اارجين علاى القاانون  ومان 

أو أداء ذا ا الواجا  ال  ثم فان استعمال ذ ا الحاق
يترت  عليه أدنى مس ولية قبل المبلاإ إال إ ا ثبات 

مان  601توافر إحدى الحاالت الواردة في المادة 
تااوفر ق ااد  -6: قااانون المعااامالت المدنيااة وذااي

د  ااالتعاادي أي باانن يةااون اسااتعمال الحااق بضياار ق
اإلضرار بالضير ةة   الواقعة المبلاإ عنهاا أو أن 



 388 

عان ساوء ق اد نياة الةياد والنيال  التبليإ قد  ادر
والنةايااة بماان أبلااإ عنااه أو ثبااوت  اادور التبليااإ 

أو أن  -2عااان تسااارع ورعوناااة وعااادم احتياااا    
تةااااون الم ااااالت التااااي أريااااد تحقيقهااااا ماااان ذاااا ا 
االسااتعمال م الفااة ألحةااام الشااريعة اإلسااالمية أو 

أو إ ا  -7القاااااانون أو الن اااااام العاااااام أو األدا   
وة ال تتناس  مه ماا ي اي  ةانت الم الت المرج

اآل رين من ضرر  وذو معيار موضوعي مادي 
ين اار فيااه إلااى ثماارة األفعااال ونتائجهااا فااي حااد 

أو إ ا تجااااوز مااان اساااتعمل الحاااق ماااا  -4 اتهاااا  
جرى علياه العارف والعاادة  وإن لجاوء الشا ص 
إلى النيابة أو القضاء ورفض إدعائه ال يفيد حتماا  

الحاق ةاان اساتعماال  وب ريق اللازوم أن اساتعمال 
ل عليااه أن يةااون تقااديم  غياار مشااروع  إ  المعااو 
اإلدعاااء قائمااا  علااى واقعااة أو وقااائه تاا دي إلااى 
االعتقاد ب احة ساندا وقياام الم الحة المشاروعة 

 .في تقديمه
 

 لماااا ةاااان  لاااح  وةاااان الثاتااا  بااااألوراق
أن ال ااعن  -ومما ال  الف عليه باين ال ارفين -

 22/7/6883نه بتاري  قد أبلإ الم عون ضدا بن
وعنااااد مراجعتااااه لحسااااابات وإياااارادات الم عاااام 
اةتشف تالعبا  في فواتير نقدياة واردة للمحال وأن 
األ ير ذو الا ي يقاوم بشاراء تلاح الماواد الاواردة 
فااي ذاا ا الفااواتير  وباالسااتعالم ماان المحاال الاا ي 
باعها تبين أن الم ةور تالعا  فاي فااتورتين بانن 

علاى قيمتهاا الحقيقياة  درذماا   6116أضاف مبلإ 
درذماا  ليةااون مجماوع الفاااتورتين  6272البالضاة 
درذماااا  علاااى  اااالف الحقيقاااة وأناااه  7681مبلاااإ 

درذما  لنفسه واتهمه  6116استولى على مبلإ الـ 
ب يانة األمانة والهرو  من الةفيل  وقد قرر أحد 
عمااال المحاال أنااه قااد حضاار إليااه شاا ص سااوري 

ثمنهااا حااوالي  واشااترى أدوات ماان المحاال ودفااه
درذماااا  و لااا  مااان شااا ص ذنااادي ةاااان  6272

فاااتورة  اليااة لملئهااا باللضااة  2يعماال بالمحاال عاادد 
العربية فاساتجا  ل لباه وال يادري ماا ا فعال بهاا 

أيااد أقااوال ذاا ا العاماال ... وبساا ال البااائه الهناادي 

 –وأضااااف أن  ااااح  المحااال أع اااى الشااااةي 
عنااادما حضااار إلياااه قيماااة الفااارق فاااي  -ال ااااعن

درذمااااا  ووقااااه  6116تورتين وذااااو مبلااااإ الفااااا
باسااااتالم ذاااا ا المبلااااإ علااااى إحاااادى الفاااااتورتين  

 –المشااةو فااي حقااه  –وبساا ال الم عااون ضاادا 
مان محال أدوات منزلياة  قرر أنه اشاترى بضااعة

بفااواتير ساالمها لل اااعن وبعااد فتاارة أ باارا األ ياار 
لياه الفااتورتين موضاوع الابالغ إبفقدذا ثم أحضر 

ا فوقه عليها  مه التوقيه عليها و ل  منمبعد ملئه
وأنةااار تحريااار بياناااات ذااااتين الفااااتورتين وعااازا 

درذمااا  لاادى الشاار ة  6.166قيامااه بايااداع مبلااإ 
إلى رغبته في درء مس وليته  وقد قاررت النياباة 
العامة حفا  األوراق إدارياا  وقضاى فاي اساتئناف 
ال اااعن لهاا ا القاارار برفضااه وفااي  عنااه ب ريااق 

لعاااادم إدعائااااه ماااادنيا  قباااال الاااانقض بعاااادم قبولااااه 
وإ  أقاااام الحةااام الم عاااون فياااه . الم عاااون ضااادا

قضاءا بتنييد الحةم المساتننف علاى ماا است ل اه 
مااان أن ال ااااعن قاااام بفاااتت الااابالغ الجناااائي رغااام 
استالمه لمبلإ الفرق بين الفاتورتين قبال  لاح ولام 
يةاان المحاارر لبيانااات الفاااتورتين باال اسااتمر فااي 

شاةوى حتاى ر ار مراحال ال عن في قرار حف  ال
التقاضي فلم يقبال  عناه بماا يادل علاى ساوء نيتاه 

أن الم ااالت التااي ةااان " ولااددا فااي ال  ااومة و
يتو اذا ال تتناس  البتة مه األضرار التي ألحقهاا 
بالمااادعي إال إ ا ةاااان يرجاااو منهاااا الضاااض  علياااه 
وابتزازا ليتنازل عان حقوقاه العمالياة قبلاه  وذا ا 

  فااااي حااااين أن مااااا " ذااااي الةيديااااة فااااي الاااابالغ
ل  است ل ه الحةم ال ي دي إلى النتيجة التي تو  
إليهااا ماان إساااءة ال اااعن اسااتعمال حقااه المشااروع 
فاااي اإلباااالغ عااان الجااارائم فاااي ضاااوء ماااا قاااررا 
شاذدي الواقعاة مان قياام الم عاون ضادا الساتالم 
فاااتورتين علااى بياااض بعااد دفعااه مبلااإ أقاال ماان 

ذو مبارر ةااف  المبلإ الثابت بهاتين الفاتورتين  و
لتشةح ال اعن فاي مسالح الما ةور ومادى أمانتاه 
وما إ ا ةان قد ا تلس الفرق في الاثمن لنفساه مان 
عدمااه  ال ينفااي ذاا ا الشااح اسااتردادا للفاارق ألن 
 لااح ال ينفااي احتمااال  يانااة فااي جاناا  الم عااون 
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ضاادا  وماان ثاام يحااق لااه اسااتعمال حقااه المشااروع 
مااواالة  فااي اإلبااالغ عاان الواقعااة واالسااتمرار فااي

ال  ومة حتى منتهاذاا إثباتاا  لماا اعتقاد أناه وجاه 
فان األوراق تةاون قاد  الحق في اإلبالغ  وبالتالي

 لاات ممااا يق ااه بتااوافر نيااة اإلضاارار بااالم عون 
ضاادا والنةايااة بااه دون ابتضاااء لم االحة مشااروعة 

وإ  لاام يلاازم الحةاام الم عااون . ماان وراء اإلبااالغ
القانون وأ  ان  فيه ذ ا الن ر فانه يةون قد  الف

في ت بيقه وشابه الفساد في االستدالل بماا يوجا  
 .نقضه
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 الجـمـهورية التونسـية
 
 
 
 

 الحـةم برفه اليد والةف عن الشض  
 من ا ـت ـاص حـاةم الناحـية

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

إن فلددب الحكددم برفددع اليددد عددن العقددار المتددداعى فددي 

شأنه يعد نتيجة حتمية لفلدب كدف الشدغب وال يخدر  عدن 

 .أنظار حاكم الناحية
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 19111قرار تعقيبي مدني عدد 
 4001ماي  40مؤرخ في 

 
 صدر برئاسة السيد محمد العىاس

 
 :أصدرت محكمة التعقيب القرار اآلتي

 
بعااد اإل ااالع علااى م لاا  التعقياا  المقاادم 
من  رف األستا  علي ال ويلي المحاامي بتاونس 

 .2003جويلية  63بتاري  
 

 .ذادية: في حق
 

المةلاااف العاااام بنزاعاااات الدولاااة فاااي حاااق : ضدددد
 وزارة ال حة

 
 48062فااي الحةاام االسااتئنافي عاادد   عنااا

االبتدائيااة بتااونس بو اافها  ال ااادر عاان المحةمااة
محةمااة اسااتئناف ألحةااام محاااةم النااواحي التابعااة 

القاضاااي بقباااول  2001جاااانفي  69لهاااا بتااااري  
االساااتئناف شااااةال وفااااي األ اااال باااااقرار الحةاااام 
الم عون فيه وإجراء العمل به وت  ية المساتننفة 
 .بالمال الم من وحمل الم اريف القانونية عليها

 
ار الم عااون فيااه وبعااد اإل ااالع علااى القاار

وعلى مساتندات ال عان ومحضار تبليضهاا للمعقا  
ضااادا وعلاااى بقياااة الوثاااائق التاااي أوجااا  الف ااال 

 .ت تقديمها.م.م 692
 

وعلااى ملحو ااات النيابااة العموميااة الراميااة 
إلاااى  لااا  قباااول م لااا  التعقيااا  شاااةال وأ اااال 

 .والنقض واإلحالة واإلعفاء
 

وعلاااى ةافاااة أوراق الملاااف وبعاااد المداولاااة 
 :لقانون  رح بما يلي بق ا

 :من حيث الشكل
 

حيث استوفى م ل  التعقيا  جمياه  ايضه 
 .وأوضاعه الشةلية فاتجه قبوله من ذ ا الناحية

 
 :من حيث األصل

 
ثبتهااا الحةاام أحيااث تفيااد وقااائه القضااية ةمااا 

الم عاااون فياااه واألوراق التاااي انبناااى عليهاااا قياااام 
أمااااام محةمااااة ناحيااااة ( المعقاااا  ضاااادا)الماااادعي 
رضااا  أنااه علااى ملااح الدولااة ال اااص قر اااع عا

 27137عقاااار موضاااوع الرسااام العقااااري عااادد 
حسااا  شاااهادة الملةياااة المضاااافة للملاااف وتباااين 
بموجاا  محضاار المعاينااة المجااراة بواساا ة عاادل 

تقااايم ( المعقباااة)التنفيااا  فتحاااي جبلاااة أن الم لوباااة 
بالعقار على وجاه الفضال حسا  ت اريحاتها مان 

الاادين رناا اح الساايدة مفياادة مااديرة مستشاافى  ياار 
باعتبارذاااااا شاااااقيقة زوجهاااااا المتاااااوفي المرحاااااوم 
الجااويني وباا لح يةااون ت اارفها فااي العقااار باادون 
وجااااه شاااارعي وحرماااات اإلدارة ماااان اسااااتضالل 

 703عقارذا واالنتفاع به وعماال بنحةاام الف ال 
ع فهاااو ي لااا  الحةااام بةاااف شاااض  المااادعي .ح.م

عليهااااا وماااان حاااال محلهااااا ماااان المحاااال اإلداري 
موضااااوع الناااازاع وإلزامهااااا برفااااه ياااادذا عنااااه 

 .وإرجاعه لإلدارة شاغرا  من ةل الشواغل
 

 وحياااث أ ااادرت محةماااة البداياااة بتااااري 
القاضااي  6630حةمهااا عاادد  6881نااوفمبر  9

ابتاادائيا بااالزام الماادعي عليهااا بةااف شااضبها عاان 
تاااونس  27137عقاااار المااادعي  ي الرسااام عااادد 

وإلزامهاااااا باااااال روع مناااااه وحمااااال الم ااااااريف 
 .القانونية عليها

 
وحياااث اساااتننفت المحةاااوم ضااادذا الحةااام 

أن العقااار علاى ملااح األجاناا   الما ةور والح اات
وأنهااا تتمتااه بحااق البقاااء وأن محاال الناازاع لاايس 

الاا ي  27137جاازءا  ماان الرساام العقاااري عاادد 
تنتهااي حاادودا عنااد حاادود العقااار الاا ي ذااو فااي 

 .ت رفها
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وبعااد اسااتيفاء اإلجااراءات و ااتم المرافعااة 
أ ااادرت محةماااة الدرجاااة الثانياااة حةمهاااا عااادد 

القاضاااااي  6889ديسااااامبر  4بتااااااري   71212
بقبول االستئناف شةال وفي األ ل بااقرار الحةام 
االبتاادائي وإجااراء العماال بااه وت  يااة المساااتننفة 
بالمال الم من وحمال الم ااريف القانونياة عليهاا 
اساااتنادا  منهاااا أن العقاااار راجاااه بالملةياااة للدولاااة 

 .الملةية المضافة للملف حس  شهادة
 

 :فتعقبته المستننفة ناعية عليه
 

 :الخفأ في تفبيق القانون وتأويله
 

قااااوال  بننااااه ةااااان علااااى المحةمااااة م البااااة 
الماااادعي فااااي األ اااال باثبااااات أن العقااااار ماااان 

م الباة  27137مشموالت الرسام العقااري عادد 
المستننفة باثباات  افة تواجادذا باه وقاد أ ادرت 

 2000/292اراذاااااا عااااادد محةماااااة التعقيااااا  قر
القاضاااااي باااااالنقض  2000جاااااوان  23بتااااااري  

واإلحالة لعدم قيام المحةماة الم عاون فاي حةمهاا 
بتةليااف  بياار فااي قاايس األراضااي لت بيااق شااهادة 

 .الملةية العقارية على العقار موضوع النزاع
 

وحياااث أعياااد نشااار القضاااية أماااام محةماااة 
اإلحالة التي أ نات بتةلياف ثالثاة  باراء فاي قايس 
األراضاااااي لت بياااااق شاااااهادة الملةياااااة العقارياااااة 

على العقاار  27137موضوع الرسم العقار عدد 
موضااااوع الناااازاع وبعااااد تبااااادل التقااااارير و ااااتم 
المرافعة أ درت محةمة اإلحالاة حةمهاا الساالف 
تضاااامين ن ااااه أعااااالا اعتمااااادا  منهااااا أن شااااهادة 
الملةية تثبات أن العقاار موضاوع الرسام العقااري 

الملةيااااااة للدولااااااة وأن راجااااااه ب 27137عاااااادد 
المسااتننفة لاام تثباات أن  لااح العقااار يرجااه بالملةيااة 
لألجاناا  وبننهااا أقاارت بعاادم  اافتها فااي المحاال 

 .الم ةور
 

وحيااااث عقباااات ال اعنااااة الحةاااام الماااا ةور 
بواسااا ة محاميهاااا الااا ي  لااا  الااانقض واإلحالاااة 

 :واإلعفاء لألسبا  التالية
 
 :ضعف التعليل -1

 

نتقااد لاام تتقيااد بمقولااة أن محةمااة القاارار الم
 02/922بمااا انبنااى عليااه القاارار التعقيبااي عاادد 

والاا ي يلاازم  2000جااوان  23ال ااادر بتاااري  
بقضاايا ةاف الشاض  عان عقاار  ةالمحةمة المتعهد

مسااجل انتاادا   بياار أو ثالثااة  بااراء فااي قاايس 
األراضي ةما أن المحةمة فرقت بين دعوى ةاف 
 الشض  ودعوى ال روع لعدم ال فة وبالتالي فان
محةمااة القااار المنتقااد لاام تميااز ال اابضة القانونيااة 
ال اااص باادعوى ةااف الشااض  التااي يلاازم القاضااي 
المتعهد بها بات ا  اإلجاراءات الالزماة للتنةاد مان 
ان باااااق شااااهادة الملةيااااة العقاريااااة علااااى أرض 

 .النزاع
 
 ت.م.م.من م 20خرق الىصل  -4

 

قوال  بنن ال اعناة قاد تمساةت لادى محةماة 
عوى الحال ذي في حقيقاة األمار فاي البداية بنن د

ال روع لعادم ال افة وذاي غيار مقادرة و ارجاة 
بالتااالي عاان أن ااار حاااةم الناحيااة إال أن محةمااة 
القاارار المنتقااد لاام تجاا  عاان ذاا ا الاادفه المتعلااق 

 .باإلجراءات األساسية والن ام العام
 
مددن قددانون عدددول التنىيددذ  13خددرق الىصددل  -3

 شهادمن قانون عدول اإل 14الىصل 
 

ضااااارورة أن االساااااتجوابات مااااان المهاااااام 
ماان  62المةلااف بهااا عاادل اإلشااهاد  بااق الف اال 

 27الماا رف فااي  6884لساانة  10القااانون عاادد 
وأن محةمااااة القاااارار المنتقااااد لمااااا  6883ماااااي 

بواس ة عدل التنفي   ىاعتمدت االستجوا  المجر
بتااري   66621فتحي حبلة حس  محضرا عادد 
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الف ااااالين  تةاااااون  رقااااات 6882ناااااوفمبر  28
 .الم ةورين

 
 ت.م.م.م 101خرق الىصل  -2

 
وذضااام حقاااوق الااادفاع بمقولاااة أن اعتمااااد 
محضاار المعاينااة المشااار إليااه أعااالا فيااه م الفااة 

ت الاااا ي أع ااااى اإلمةانيااااة .م.م.م 206للف اااال 
للمحةماااة لتةلياااف  بيااار إلثباااات أماااور فنياااة وأن 
تجاذاال المحةمااة الم عااون فااي حةمهااا مااا أثارتااه 

دم ان بااق شاهادة الملةياة العقارياة ال اعنة مان عا
على العين ضرورة أن محضار المعايناة ال يمةان 
بنيااة حااال أن يعااوض إجااراءات اال تبااار ةمااا أن 
رجوعهااا فااي المنموريااة ال ااادرة عنهااا فااي مااا 
يعني ثالثة  براء أودعى بها على تحري الوقاائه 
 لح أن المعقبة ال تت ارف فاي مثال النازاع علاى 

تشضله بو فها أرملة المرحاوم وجه الف ل وإنما 
عثمان الجويني ال ي ةان مو فاا باوزارة ال احة 
شضل عقارا علاى ملاح األجانا  محا ياا لمستشافى 

 . ير الدين و ارجا عن بنائه
 
ضعف التعليل وتحريف الوقائع وهضم جانب  -5

 الدفاع
 

بمقولااة أن المعقبااة ةاناات أثااارت جملااة ماان 
  الااادفوعات تتعلاااق ب اااحة محضااار االساااتجوا

وبتمتعه بحق البقاء الوجاوبي  باق أحةاام الف ال 
الماا رف  6896لساانة  67ماان المرسااوم عاادد  2

وب ااروع محاال الناازاع  6896فااي غاارة ساابتمبر 
إال أن محةماة  27137عن الرسم العقااري عادد 

 .القرار المنتقد لم ترد إلى ذ ا الدفوعات
 1111لسدنة  13خرق أحكام المرسوم عددد  -6

 01/01/1111المؤرخ في 
 

بمقولة أن المعقبة قد تمسةت بةونهاا تق ان 
بالمحاال بموجاا  حااق البقاااء الم ااول لهااا بموجاا  
المرسااوم الماا ةور الاا ي ين بااق فااي قضااية الحااال 

إال أن محةمة القرار المنتقد أحجمت عن موا لة 
المنموريااة وتراجعاات فيهااا والتااي ماان شااننها لااو 
نفاا ت أن توضاات أن محاال الناازاع راجااه بالملةيااة 

وأن مااا نساا  للمعقبااة ماان اعتااراف ال  لألجاناا 
يمثاال الحقيقااة ألن األماار يتعلااق بحااق عينااي وال 
بحاااااق ش  اااااي حتاااااى يمةااااان اال مئناااااان إلاااااى 

 .االعتراف المزعوم
 

وحيث رد على  لح المةلف العام بنزاعات 
الدولااة فااي حااق وزارة ال ااحة العموميااة فالحاا  
أنااااه ال موجاااا  لتةليااااف  بياااار  المااااا اعترفاااات 

ض  ال اااادر عنهاااا نتيجاااة المعقااا  ضااادذا بالشااا
انتقالها لمحل النزاع بدون وجه قانوني ةما أناه ال 
عالقااة بعقااار الناازاع باانمالح األجاناا   ا ااة أن 
ال اعناة اعترفات بمراسالتها الموجهاة إلاى وزارة 
أمااالح الدولااة ق ااد تسااوية وضااعيتها باانن العقااار 
ملاااح للدولاااة وباإلضاااافة إلاااى  لاااح فاااان محةماااة 

ت حةمهاا تعلايال ساليما دون القرار المنتقد قاد عللا
م الفة للقانون أو ذضم لحقوق الادفاع  ا اة أن 
المعقبااة ذااي التااي تقاعساات عاان  ااالص التساابقة 
لل براء المنتدبين وانتهى إلى  ل  رفض م لا  

 .التعقي  أ ال في  ورة قبوله شةال
 

 المحكمة
 ـــ

 

 :عن المفعن الثاني
ع قد  اص .ح.من م 703حيث أن الف ل 

ية بالن ر في دعاوى ةاف الشاض  عان اةم الناحح
 .عقار مسجل

وحيااااث أن دعااااوى الماااادعي فااااي األ اااال 
المعقاااا  ضاااادا ةاناااات تهاااادف حساااا  عريضااااة 
الاادعوى اإلبتدائيااة إلااى  لاا  الحةاام بةااف شااض  

ومااان حااال محلهاااا فاااي ( المعقباااة)المااادعي عليهاااا 
المحل اإلداري وإلزامها برفه يدذا عنه وإرجاعه 

 .لإلدارة شاغرا  من ةل الشواغل
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وحث أن  ل  الحةم برفه اليد عان العقاار 
المتاداعي فااي شااننه يعااد نتيجاة حتميااة ل لاا  ةااف 
الشض  وال ي رع عن أن ار حاةم الناحية وتعاين 

 .رد ذ ا الم عن
 

عن بقية المفاعن لتدداخلها واتحداد القدول 
 :فيها

 
وحيااث ولاائن ةاناات األحةااام التحضاايرية ال 

حت لهاا تفيد المحةمة ولها الرجاوع فيهاا إ ا توضا
الحقيقة وتبين لها وجه الف ل بوسائل أ رى فاان 
 لااااح مفيااااد بشاااار  التعلياااال السااااليم دون م الفااااة 
للقانون أو تحريف للوقائه أو ذضم لحقوق الدفاع 
وحيث أن البت في مسنلة مشاغبة المعقا  ضادذا 
فااي االنتفاااع بالعقااار المسااجل يتوقااف علااى إثبااات 

لعقاااري ملةيااة  لااح العقااار و لااح بت بيااق الرساام ا
على موضوع النزاع بواس ة أذل ال برة  ا اة 
أن المعقبااااة تمسااااةت برجااااوع الملةيااااة لألجاناااا  

 .وبتمتعها بحق البقاء الوجوبي
 

وحيااااااااااااث أن محاضاااااااااااار المعاينااااااااااااات 
واالستجوابات المحررة بواس ة عادول التنفيا  أو 
عااادول اإلشاااهاد ال يمةااان بنياااة حاااال أن تعاااوض 

ق األمثلااة اال تبااارات الفنيااة التااي تسااتوج  ت بياا
الهندسية المعدة من  رف دياوان قايس األراضاي 

 .ورسم ال رائ 
 

وحيث أن رجوع محةمة القرار المنتقد فاي 
الحةاام التحضاايري القاضااي بتةليااف ثالثااة  بااراء 
دون بيان أسبا   لح واإلةتفااء بمحضار المعايناة 
واالستجوا  يجعل حةمها متسما بضاعف التعليال 

اع وتحريااف و اارق القااانون وذضاام حقااوق الاادف
 .الوقائه وحريا بالنقض

 
 ولهذته األسباب

 ـــ
 

قررت المحةمة قبول م ل  التعقي  شاةال 
وأ ااااال ونقااااض الحةاااام الم عااااون فيااااه وإحالااااة 
القضااية علااى المحةمااة االبتدائيااة بتااونس بو اافها 
محةمااة اسااتئناف ألحةااام محاااةم النااواحي التابعااة 
لهاااا إلعاااادة الن ااار فيهاااا بهيئاااة أ ااارى وإعفااااء 

نااة ماان ال  يااة وإرجاااع معلومهااا الماا من ال اع
 .إليها

 
و در ذ ا القرار عن الدائرة الرابعاة عناد 

 2009مااي  20اجتماعها بحجارة الشاورى ياوم 
برئاساااااااة السااااااايد محماااااااد العفااااااااس وعضاااااااوية 
المستشاااارين السااايدين أساااماء فرحاااات والتيجااااني 
دمااق بمحضاار الماادعي العااام الساايد محمااد بااوبةر 

 .لسيدة سنية عبداويوبمساعدة ةاتبة الجلسة ا
   
 وحرر في تاريخه   
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 دولـة قـفـر
 
 
 
 

 التحقيق الشىوي وأثره في المحاكم الجنائية

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

كمدددة الجنائيدددة يجدددب أن تبندددى علدددى األصدددل أن المحا

التحقيق الشىوي الدذي تجريده المحكمدة بالجلسدة وتسدمع 

 .فيه الشهود
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 حكم
 

صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ 
 حمد بن خليىة آل ثاني أمير دولة قفر

 
بالجلسة المنعقدة علناً في مقر المحكمة 

 .15/4/4010بتاريخ 
 

خليىة بن سلفان / برئاسة السيد القاضي
 . الكبيسي نائب رئيس محكمة التمييز

 
 :وعضوية السادة قضاة المحكمة

عمار إبراهيم فر ، أحمد بن حجر علي البنعلي، 
 .على أحمد شـكيب، عبد التـواب أبوفالب

 
محمد أحمد / وحضور كاتب الجلسة السيد

 .عيسى
 

 في الفعن رقم

 ائيتمييز جن 4010لسنة  44

 المرفوع من

 المحكوم عليه..... أرماندو مار ما  فيال 

 ضـد

 النيابـة العامـة

 
 الوقـائع

 
اتهمت النيابة العامة ال اعن في الجناية 

استولى بضير حق على  6216/2009رقم 
أموال المجني عليه عن  ريق است دام ب اقة 

ن ة ال ا ـة بـه على النحـو المبين ضالدفه المم
من ( 796)لبت معاقبته بالمادة باألوراق  و 
ومحةمـة الجنايـات قضـت . قانون العقوبات
عمال  بمادة االتهام  62/3/2008حضوريا  في 

من قانون العقوبات ( 33/2)مه إعمال المادة 
بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وإلزامه بـرد 
المبلإ المستولى عليه للمجني عليه وإبعادا عن 

استننف وقيد اسـتئنافه . لعقوبةالدولة فور تنفي  ا
  ومحةمة االستئناف قضت  6032/2008برقم 

بقـبول االسـتئناف  3/62/2008حضوريا  في 
شةال  وفي الموضوع برفضـه وتنييـد الحةـم 

 .المستننف
 

عبد هللا المهندي المحامي / ف عن األستا 
ب فته وةيال  عن المحةوم عليه في ذـ ا الحةم 

وقدمت  69/6/2060تاريـ  ب ريق التمـييز ب
م ةرة بنسـبا  ال عن في  ات التاري  موقعا  

 .عليها منه
 

وبجلسة اليوم استمعت المحةمة للمرافعة 
 .على ما ذو مبين بمحضر الجلسة

 
 المحكمـة

 
بعد اإل الع على األوراق وسماع التقرير 
ال ي تالا السـيد القاضي المقـرر والمرافعة 

 .والمداولة قانونا  
 

ن ال عن قـد اسـتوفى الشةل أحيث  من
 .المقرر قانونا  

 
ن مما ينعـاا ال اعن على أومن حيث 

الحةم الم عون فيه إدانته بجريمة السرقـة قد 
ان وى على إ ـالل بحـق الدفاع   لح أن 
المحةمة لم تستج  ل ل  سماع شهادة شاذد 

على  –" جن جيمس ذيد"المجني عليه  –اإلثبات 
و لح مما يعي  . ح بسماع أقوالهالرغم من التمس

 .الحةم بما يستوج  تمييزا
نه من المقرر أن األ ل أن أومن حيث 

المحاةمة الجنائية يج  أن تبنى على التحقيق 
الشفوي ال ي تجريه المحةمة بالجلسة وتسمه فيه 
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الشهود ما دام سماعهم ممةنا   مح لة ذ ا 
د أو العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاذ

ال توحي ومن التنثير ال ي تحدثه في نفس 
القاضي وذو ين ت إليها  ألن التفرس في حالة 

داء الشـهادة وإسـتقامته الشاذـد النفسـية وقـت أ
أو مراوغـته واض رابه ذي من  و راحته

األمور التي تعين القاضي في تقدير أقواله حق 
قدرذا  وال يجوز اإللتفات على ذ ا األ ل ال ي 

ترضه الشارع ألية علة مهما ةانت إال بتنازل اف
ال  وم  راحة  أو ضمنا    لح ألن المحةمة 
ذي المال  األ ير ال ي يتعين أن ينفست لتحقيق 
الواقعة وتعقبها على الوجه ال حيت وإال انتفت 
الجدية في المحاةمة وانضلق با  الدفاع في وجه 

باء  ارقه بضير حـق وذو ما تنباا العدالة أشد اإل
  وقد قـام على ذـ ا المبادئ حق المتهم في 
الدفاع عـن نفسه وأ بت حقا  مقدسا  يعلو على 
حقوق الهيئة االجتماعية التي ال يضيرذا تبرئة 
م ن  بقـدر ما ي  يها وي  ي العدالة إدانة بريء  

ه من المقرر لما ةان  لح   وةان الثابت ـةما أن
ة لدى باألوراق ومحاضر جلسـات المحاةمـ

محةمـة االسـتئناف أن المدافه عن ال اعن قـد 
المجني  –تمسح بمحضر الجلسة بسماع الشاذد 

 –من أن المحةمة قضت بادانه ال اعن  -عليه
دون االستجابة ل ل  سماع الشاذد رنف ال ةر  
ةما إنها لم تتناوله بالـرد   فان حةمها يةون 
 فـوق ما ان وى عليه من إ الل بحق الدفاع قد
تعيي  بالق ور فـي التسـبي  األمـر ال ي تعـيبه 
بما يوج  تمـييزا واإلعادة دون حاجـة لبحث 

 .باقي أوجـه ال عن
 

 فلهـذه األسـباب
 ـــ

 
حكمت المحكمة بقبول الفعن شكالً وفي 
الموضوع بتمييز الحكم المفعون فيه وإعادة 
القضية إلى محكمة االستئناف لتحكم فيها من 

 .خرىجديد بهيئة أ
 

 خليىة بن سلفان الكبيسي
 نائب رئيس محكمة التمييز

 
 محمد أحمد عيسى

 كاتب الجلسة
 

   
  
 


