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 المتحـدة  العربية  تدولـة اإلمـارا 
 

 
 

 تقدير عمل الخـبير والتمسـك  باألسـباب 
 غير المتعلـقة بالنظـام العـام

 والطلـب  األكبر  يشمل  الطلب  األقل وواجــب  القاضــي

 ـــ
 

 :المبـدأ  

 

 

 –تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة قاضي الموضوو    -
النظوام العوام ال يجوز التمسك باألسباب غير المتعلقوة ب

سوووبب الطعووون  –ألول مووورة أموووام محكموووة الموضوووو  
بوووالنق  ال يعووود سوووببا جديووودا  متووو  كوووان مووون الممكووون 
إدخاله فيما تمسوك بوه الطواعن وعرضوه علو  محكموة 

 .الموضو  بصفة عامة شاملة
 
 .واجب القاضي تطبيق القانون عل  وجهه الصحيح  -
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 887،  857الطعنان رقما 
 األربعاء  القضائية جلسة 32لسنة  

 (مدني) 3005من يناير سنة  37الموافق 
 ـــ
 
 : موجز القواعد القانونية

 
بحث الدالئل والمستندات المقدمة تقديماً - 1

صحيحاً وتقدير عمل أهل الخبرة من 
سلطة قاضي الموضوع الذي له 
استخالص حقيقة الواقع منها متى كان 
استخالصه سائغاً اعتماد الحكم على أدلة 

متساندة اليجيزالمجادلة في النتيجة  وقرائن
التي استخلصها بمناقشة كل قرينة على 

: مثال –حدة إلثبات عدم كفايتها في ذاتها 
في منازعة حول مواعيد سفر وعودة أحد 
األطباء من بينها مهمتين قام بهما في 
مرافقة مريض توصالً الستحقاقه مرتبه 

 استند فيها الحكم إلى تقرير. عن هذه المدة
خبير الدعوى وبيانات إدارة الجوازات 
والجنسية وتقرير المختبر الجنائي مما ال 
يعدو معه ما يثيره الطاعن مجرد جدل 
موضوعي غير جائز إثارته أمام المحكمة 

 .العليا
  –األسباب غير المتعلقة بالنظام العام - 2

ال يجوز التمسك بها ألول مرة أمام 
عدم سماع )م الدفع بالتقاد -المحكمة العليا

ال يتعلق بالنظام ( الدعوى لمرور الزمان
وجوب التمسك به  –مؤدى ذلك . العام

أمام محكمة الموضوع ال يغني عن ذلك 
علة . التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم

في مطالبة برد مرتب لم : ذلك مثال
يستحق من أحد األطباء دفع فيها أمام 

لثالثي المحكمة العليا ألول مرة بالتقادم ا
معامالت مدنية وهو ( 333)عمالً بالمادة 
 .ما ال يجوز

ال يعد سبباً جديداً  –سبب الطعن بالنقض - 3
متى كان من الممكن إدخاله فيما تمسك به 
الطاعن وعرضه على محكمة الموضوع 
بصفة عامة شاملة تتسع له ولما يتفرع 
عنه او يندرج فيه باعتبار أن الطلب 

تمسك : مثال. ألقل األكبر يشمل الطلب ا
فيه الطبيب باستحقاقه مرتبه لعدم انقطاعه 
عن العمل مما يتسع ليشمل العطالت 

 .الرسمية واإلجازات
 –تطبيق القانون على وجهه الصحيح - 4

واجب القاضي دون الحاجة إلى طلب من 
الخصوم أياً كانت الحجج القانونية التي 
استندوا إليها وأوجه الدفاع والدفوع التي 

التزامه إعطاء الدعوى وصفها . أبدوها
الحق وتكييفها القانوني الصحيح مقيدة في 
ذلك بطلبات الخصوم وسبب الدعوى من 
. قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده 

في دعوى باسترداد مبالغ صرفت : مثال
دون وجه حق إلى أحد األطباء دون أن 

 .تعد طعناً في قرار إداري
 

 : القواعد القانونية
 
 لما كان لقاضي الموضوع السلطة التامة- 1

في بحث الدالئل والمستندات المقدمة له 
تقديماً صحيحاً وفي تقدير عمل أهل 
الخبرة ، وفي استخالص ما يرى أنه واقع 
الدعوى متى كان استخالصه سائغاً  وكان 
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى 

فإنه اعتمد الحكم على أدلة وقرائن متساندة 
ال يجوز المجادلة في النتيجة التي 
استخلصها الحكم بمناقشة كل على حدة 

لما كان ذلك . إلثبات عدم كفايتها في ذاتها
وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب 
مواعيد وصول وسفر الطاعن على ما ثبت 
من كشوف االستعالم الرسمية الصادرة 
من إدارة الجوازات والجنسية واإلقامة في 
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ظبي المتضمنة بيانات الطاعن وعلى  أبو
ما تبين من تقرير المختبر الجنائي وتقرير 
خبير أول درجة ، كما استخلص من تقرير 
المختبر الجنائي ومن كشوف االستعالم 
تقديم الطاعن بيانات غير صحيحة في 
اشعاري العودة من مصر بعد أن قبض 
مبالغ عن مهمتين قام بهما ، وكان 

لمطعون فيه سائغاً وفيه استخالص الحكم ا
الرد الضمني المسقط ألقوال وحجج 
الطاعن الذي لم يقدم أصل جواز سفره ، 
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن استناد 
الحكم إلى تقرير المختبر الجنائي 
والكشوف الصادرة من إدارة الجنسية 
وتقرير خبير الدعوى ال يعدو أن يكون 
ة جدالً موضوعياً في سلطة محكم

الموضوع في تحصيل فهم الواقع في 
الدعوى وتقدير األدلة ال يجوز إثارته أمام 

 .هذه المحكمة
 

 أنه ال يجوز التمسك أمام المحكمة العليا- 2
بأسباب لم تكن أبديت أمام محكمة 
الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام  
وإذ كان ومن المقرر في قضاء هذه 

م ال يتعلق بالنظام المحكمة أن الدفع بالتقاد
العام وينبغي التمسك به أمام محكمة 
الموضوع  وكان التمسك بنوع من التقادم 
ال يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع 
التقادم ألنه لكل تقادم شروطه وأحكامه لما 
كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسبق له 
التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم 

( 323)لنص المادة  سماع الدعوى إعماالً 
من قانون المعامالت المدنية ، وكان ال 
يغني عن ذلك التمسك بتقادم آخر ، فإن ما 
يثيره الطاعن بسبب النعي المطروح يعد 
سبباً جديداً ال تجوز إثارته ألول مرة أمام 

 .غير مقبول –المحكمة العليا 
من المقرر أن سبب الطعن ال يكون من - 3

تي ال يقبل الطعن بها األسباب الجديدة ال

متى كان من الممكن إدخاله فيما تمسك به 
الطاعن وعرضه على محكمة الموضوع 
بصفة عامة شاملة تتسع له ولما يتفرع 
عنه أو يندرج فيه ، وذلك على أساس أن 
الطلب األكبر يشمل األقل منه ، لما كان 
ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة 

ن العمل وطلب الموضوع بعدم انقطاعه ع
رفض الدعوى المتقابلة فهذا الطلب يشمل 
األقل منه وهو عدم احتساب أيام العطالت 
الرسمية واالجازات االعتيادية واحتساب 
مستحقات الطاعن والخصومات على 
أساس ذات الراتب الشهري ، ومن ثم ال 
يعتبر ذلك تمسكاً بسبب لم يسبق إبداؤه 

ا تقدم أمام محكمة الموضوع ، لما كان م
وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض كما لم 
يبين خبير الدعوى في تقريره األصلي أو 
التكميلي ما إذا كانت أيام االنقطاع التي 
أوردها ضمن إجازات الطاعن االعتيادية 
أو ضمن العطالت الرسمية وما إذا كان 
االنقطاع عن أيام عمل سبقت ولحقت ذلك 

فية احتساب ، كما ال يبين من األوراق كي
الخصومات المستحقة للمطعون ضدها وما 
هو الراتب الشهري الذي احتسب على 
أساسه ومدى مطابقتها لما تم احتساب 
المستحقات عليه ، وأثر ثبوت ذلك 
وصحته من عدمه بما يعيب قضاء الحكم 
المطعون فيه بالخطأ في فهم الواقع في 

 .الدعوى والقصور في التسبيب
 
انون على وجهه الصحيح ال ن تطبيق القإ- 4

يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو 
واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه 
أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على 
الواقعة أو الوقائع المطروحة عليه وأن 
ينزل هذا الحكم عليها أياً ما كانت الحجج 
القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد 

أو دفاعهم أو دفوعهم فيها ، وكان طلباتهم 
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على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى 
انوني الصحيح قوصفها الحق وتكييفها ال

مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم في حدود 
وكان من المقرر أن من . سبب الدعوى

قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده إلى 
صاحبه ، لما كان ذلك وكانت طلبات 

د المبالغ التي الدائرة الطاعنة استردا
صرفت للمطعون ضده لقاء منحه إجازتي 
مرافقة مريض ، فإن الدعوى على هذه 
الصورة تكون دعوى رد ما دفع بغير وجه 
حق وال تعتبر طعناً في القرار اإلداري 
وإنما تنفيذاً للقرار اإلداري باعتبار أن 
المطعون ضده لم يقدم المستندات الدالة 

تى يستحق على سفره مرافقاً لمريض ح
المقابل النقدي لإلجازة إعماالً للقوانين 
واللوائح التي تحكم العالقة التنظيمية 
الالئحية بين الموظف واإلدارة والتي ليس 
فيها ما يحول دون استرداد ما دفع بغير 
حق فإن الحكم المطعون فيه إذا أخطأ فهم 
دفاع الطاعنة وانتهي إلى عدم جواز سحب 

المطعون ضده  القرار اإلداري بمنح
اإلجازتين ورفضت رد المقابل النقدي 
عنهما ، وقد حجبه هذا النظر عن بحث 
دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده لم 
يستوف المستندات الواجب تقديمها والدالة 
على سفره مرافقاً لمريض حتى يستحق 
المقابل النقدي ، كما لم يعرض الحكم 
اق المطعون فيه لدفاع الطاعنة بعدم استحق

المطعون ضده بل إجازة عن مدة خمسة 
عشر يوماً لحصوله على اجازة عقب 

م ، فإنه 23/3/1111تقديمه استقالته في 
يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون 

 .والقصور في التسبيب
 

 : إن دائرة النق  المدنية المؤلفة
 

عبد الوهاب عبدول رئيس :برئاسة السيد القاضي
 .الدائرة

 أمين أحمد الهاجري: يد القاضيوعضوية الس
 خالد دراز: والسيد القاضي

 
ذي /13بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم األربعاء 

بمقر  23/1/2331هـ الموافق 1421/ الحجة
 .المحكمة االتحادية العليا بمدينة أبو ظبي

 
 : أصدرت الحكم اآلتي

 
 32لسنة  887،  857: في الطعنين رقمي

   نق  مدني ،.ق
 

- :ق  32لسنة  857الطعن رقم : أوال  

 (س: )الطاعن 

 .دائرة شؤون الموظفين: المطعون ضدها

مع )م 11/11/2331: تاريخ رفع الطعن
 (.الرسوم والتأمين

 
- :ق 32لسنة  887الطعن رقم : ثانيا

 دائرة شؤون الموظفين االتحادية،: الطاعنة

 (س: )المطعون ضده

 (حكومي)م 24/11/2331: تاريخ رفع الطعن

صادر عن محكمة استئناف : الحكم المطعون فيه
بتاريخ  123/2331أبو ظبي في االستئناف رقم 

 .م11/3/2331
 

 المحكمــة
 ــ
 

بعد اإلطالع على األوراق، وتالوة تقرير 
 :التلخيص والمداولة
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وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما 
 .الشكلية
 

على ما يبين من  –وحيث إن الوقائع 
تتحصل  –ون فيه وسائر األوراق الحكم المطع

ق أقام  23لسنة  811في أن الطاعن في الطعن 
مدني كلي أبو ظبي  1118لسنة  138الدعوى 

على الدائرة المطعون ضدها بطلب الحكم 
بإلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية خدمته 

، ذلك 1113باإلضافة إلى راتبه عن شهر يونيو 
هة المدعى عليها أنه عين مستشاراً قانونياً بالج

درهم اعتباراً من  3.133براتب شهري قدره 
م وانتهت خدمته باالستقالة 11/11/1111

إال أن المطعون ضدها . م13/8/1113بتاريخ 
قامت باسترداد راتبه عن شهر يونيو من بنك 
القاهرة بعد تحويله إليه ورفضت صرف 
مستحقات نهاية خدمته ، ندبت المحكمة خبيراً في 

، أقامت  وبعد أن أودع الخبير تقريرهالدعوى 
الدائرة المطعون ضدها دعوى متقابلة بطلب 

 34.313.34إلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 
درهماً صرفها دون وجه حق مع إلزامه بتقديم 
جوازات سفره على سند من أنها تمثل مبالغ 
صرفت له عن فترات انقطاع عن العمل وتواجده 

صرفها نتيجة تقديمه  خارج الدولة ، ومبالغ
بيانات غير صحيحة في إشعاري العودة من 
مهمتين كلف بهما ، فضالً عن حصوله على 
مقابل نقدي عن إجازتين لمرافقة مريض دون 
تقديم المستندات المطلوبة ، األمر الذي تم سحب 
 القرارين الصادرين 

أعادت المحكمة . بمنحهما وتعين رد مقابلهما
وبعد أن أودع تقريره  المأمورية للخبير ،

التكميلي حكمت محكمة أول درجة بإلزام الدائرة 
المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 

درهماً وفي الدعوى الفرعية  1/14.121
برفضها ، استأنفت الدائرة هذا الحكم باالستئناف 

أبو ظبي وبجلسة  2331لسنة  123
م قضت المحكمة بعد إجراء 11/3/2331

نية بإلزام الدائرة المستأنفة بأن المقاصة القانو
درهماً  23.814تؤدي للمستأنف ضده مبلغ 

لسنة  811في هذا الحكم بالطعن رقم ( أ)طعن 
كما طعنت دائرة شؤون الموظفين بالطعن  23
 23لسنة  811ق في الطعن  23لسنة  883
 .ع نقض مدني.ق

 
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب 

ول والوجه األول من ينعي الطاعن بالسبب األ
السببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والثابت في األوراق والفساد 
في االستدالل ، ذلك أنه أقام قضاءه مستنداً إلى 
تقرير المختبر الجنائي الذي أجرى المضاهاة 

 34433على صور ضوئية لجواز سفره رقم 
جواز في حين أنه دون مطابقتها على أصل ال

جحد هذه الصور وأنكر مطابقتها لألصل وجرى 
كان يقوم ( ع)دفاعه على أن موظف يدعى 

بالتدقيق على جواز سفر الطاعن لدى خروجه 
في المهامات الرسمية واإلجازات الدورية وأن 
صلته بهذه الصور تنقطع تماماً وتنتفي مسؤوليته 
ب عن أي عبث بها ، كما عول الحكم في احتسا

مواعيد سفر ووصول الطاعن على ما أورده 
خبير الدعوى في تقريره وإلى الكشوف الصادرة 
 من إدارة الجنسية واإلقامة في 
أبو ظبي على الرغم من أن كشوف هذه اإلدارة 
ال تفيد أن المغادرة كانت بسبب غير مشروع 
فضالً على أن خبير الدعوى لم يقرر في تقريره 

انتهي إليه الحكم بما يعيبه  األصلي أو التكميلي ما
 .ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما 
كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث 
الدالئل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً 
وفي تقدير عمل أهل الخبرة ، وفي استخالص ما 
يرى أنه واقع الدعوى متى كان استخالصه 

المقرر في قضاء هذه المحكمة سائغاً،وكان من 
أنه متى اعتمد الحكم على أدلة وقرائن متساندة 
فإنه ال يجوز المجادلة في النتيجة التي استخلصها 
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الحكم بمناقشة كل على حدة إلثبات عدم كفايتها 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه . في ذاتها

قد احتسب مواعيد وصول وسفر الطاعن على ما 
وف االستعالم الرسمية الصادرة من ثبت من كش

إدارة الجوازات والجنسية واإلقامة في أبو ظبي 
المتضمنة بيانات الطاعن وعلى ما تبين من 
تقرير المختبر الجنائي وتقرير خبير أول درجة ، 
كما استخلص من تقرير المختبر الجنائي ومن 
كشوف االستعالم وتقديم الطاعن بيانات غير 

العودة من مصر بعد أن صحيحة في اشعاري 
 قبض مبالغ عن 
مهمتين قام بهما ، وكان استخالص الحكم 
المطعون فيه سائغاً وفيه الرد الضمني المسقط 
ألقوال وحجج الطاعن الذي لم يقدم أصل جواز 
سفره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن استناد 
الحكم إلى تقرير المختبر الجنائي والكشوف 

رة الجنسية وتقرير خبير الدعوى الصادرة من إدا
ال يعدو أن يكون جدالً موضوعياً في سلطة 
محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في 
الدعوى وتقدير األدلة ال تجوز إثارته أمام هذه 

 .المحكمة
 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع 
ى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه عل

رفض دفعه بعد سماع الدعوى المتقابلة على سند 
من أنها تابعة للدعوى الجنائية في حين أنها لم 

م وترجع بدايتها 14/11/1111تقدم إال بتاريخ 
م ومن ثم فإن التقادم الثالثي 14/11/1111إلى 

من ( 323)يكون قد اكتمل عمالً بنص المادة 
قانون المعامالت المدنية وهي ذات مدة التقادم 
التي طلبها الطاعن أمام محكمة الموضوع بما 

 .يعيب الحكم ويستوجب نقضه
 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه 
ال يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بأسباب لم 
تكن أبديت أمام محكمة الموضوع ما لم تكن 

وإذ كان ومن المقرر في متعلقة بالنظام العام ، 

قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم ال يتعلق 
بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة 
الموضوع ، وكان التمسك بنوع من التقادم ال 
يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم ألنه 
لكل تقادم شروطه وأحكامه ، لما كان ذلك وكان 

التمسك أمام محكمة الطاعن لم يسبق له 
الموضوع بالدفع بعدم سماع الدعوى إعماالً 

من قانون المعامالت ( 323)لنص المادة 
، وكان ال يغني عن ذلك التمسك بتقادم المدنية

آخر ، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي 
المطروح يعد سبباً جديداً ال تجوز إثارته ألول 

 .مرة أمام المحكمة العليا غير مقبول
 
حيث إن الطاعن ينعي بباقي أوجه و

السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه 
الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والقصور في 
التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة 
الموضوع بعدم انقطاعه عن عمله وأن مدد سفره 

م حتى 1/1/1111كانت متقطعة اعتباراً من 
خل ضمن إجازاته م وأنها تد23/1/1111

االعتيادية واألعياد الرسمية وأيام العطالت 
واستدل على ذلك بقبضه راتبه كامالً ولم يسجل 
عليه انقطاع عن العمل ، وإذ احتسب خبير 

 3.133الدعوى مستحقاته باعتبار أن راتبه 
درهم شهرياً في حين أجاب الحكم المطعون فيه 

بما  درهم 1.133لطلبها الخصم باعتبار راتبه 
 .يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله من المقرر 
أن سبب الطعن ال يكون من األسباب الجديدة 
التي ال يقبل الطعن بها متى كان من الممكن 
إدخاله فيما تمسك به الطاعن وعرضه على 
محكمة الموضوع بصفة عامة شاملة تتسع له 

على أساس  ولما يتفرع عنه أو يندرج فيه ، وذلك
أن الطلب األكبر يشمل األقل منه ، لما كان ذلك 
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع 
بعدم انقطاعه عن العمل وطلب رفض الدعوى 
المتقابلة فهذا الطلب يشمل األقل منه وهو عدم 
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احتساب أيام العطالت الرسمية واالجازات 
االعتيادية واحتساب مستحقات الطاعن 

ت على أساس ذات الراتب الشهري ، والخصوما
ومن ثم ال يعتبر ذلك تمسكاً بسبب لم يسبق إبداؤه 
أمام محكمة الموضوع ، لما كان ما تقدم وكان 
الحكم المطعون فيه لم يعرض كما لم يبين خبير 
الدعوى في تقريره األصلي أو التكميلي ما إذا 
كانت أيام االنقطاع التي أوردها ضمن إجازات 

العتيادية أو ضمن العطالت الرسمية الطاعن ا
وما إذا كان االنقطاع عن أيام عمل سبقت ولحقت 
ذلك ، كما ال يبين من األوراق كيفية احتساب 
الخصومات المستحقة للمطعون ضدها وما هو 
الراتب الشهري الذي احتسبت على أساسه ومدى 
مطابقتها لما تم احتساب المستحقات عليه ، وأثر 

ه من عدمه بما يعيب قضاء ثبوت ذلك وصحت
الحكم المطعون فيه بالخطأ في فهم الواقع في 
الدعوى والقصور في التسبيب ويوجب نقضه 

 .جزئياً لهذا السبب
 

ق أقيم الطعن  23لسنة  883في الطعن 
على سبب واحد من وجهين ومما تنعاه الدائرة 
الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة 

في األوراق والقصور في القانون والثابت 
التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلب 
الطاعنة استرداد المبالغ التي صرفها إلى 
المطعون ضده لقاء منحه إجازتي مرافقة مريض 

نه ال يجوز سحب القرار اإلداري الصادر أعلى 
بمنح اإلجازة في حين أن المطعون ضده لم يقم 

باإلجازة  باستيفاء المستندات التي تثبت قيامه
خالل المدة المقررة سيما ولم يتطابق تاريخ قيام 
المطعون ضده باإلجازة مع تاريخ المستندات 
التي أحضرها من مستشفي بروسيه باريس ، 
فضالً عن أن الحكم قضى للمطعون ضده ببدل 

 3.213إجازة لمدة خمسة عشر يوماً بمبلغ 
درهماً في حين أنه حصل على إجازة عقب 

م حتى نهاية 23/3/1111قالته في تقديمه است

م بما يعيب الحكم 3/8/1111خدمته في 
 .ويستوجب نقضه

 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن 
تطبيق القانون على وجهه الصحيح ال يحتاج إلى 
طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي 
عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني 

عة أو الوقائع المطروحة عليه المنطبق على الواق
وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً ما كانت الحجج 
القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد 
طلباتهم أو دفاعهم او دفوعهم فيها ، وكان على 
محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق 
وتكييفها القانوني الصحيح مقيدة في ذلك بطلبات 

وكان من . سبب الدعوى الخصوم في حدود
المقرر أن من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه 
رده إلى صاحبه ، لما كان ذلك وكانت طلبات 
الدائرة الطاعنة استرداد المبالغ التي صرفت 
للمطعون ضده لقاء منحه إجازتي مرافقة مريض 
، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى رد 

ناً في القرار ما دفع بغير وجه حق وال تعتبر طع
اإلداري وإنما تنفيذاً للقرار اإلداري باعتبار أن 
المطعون ضده لم يقدم المستندات الدالة على 
سفره مرافقاً لمريض حتى يستحق المقابل النقدي 
لإلجازة إعماالً للقوانين واللوائح التي تحكم 
العالقة التنظيمية الالئحية بين الموظف واإلدارة 

يحول دون استرداد ما دفع والتي ليس فيها ما 
بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخطا فهم 
دفاع الطاعنة وانتهي إلى عدم جواز سحب 
القرار اإلداري بمنح المطعون ضده اإلجازتين 
ورفضت رد المقابل النقدي عنهما ، وقد حجبه 
هذا النظر عن بحث دفاع الطاعنة بأن المطعون 

اجب تقديمها ضده لم يستوف المستندات الو
 والدالة على 

 
 

سفره مرافقاً لمريض حتى يستحق المقابل النقدي 
، كما لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع 
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ازة جالطاعنة بعدم استحقاق المطعون ضده بدل إ
جازة إعن مدة خمسة عشر يوماً لحصوله على 

م ، فإنه 23/3/1111عقب تقديمه استقالته في 
بيق القانون والقصور يكون معيباً بالخطأ في تط

في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث 
 .باقي أسباب الطعن
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 الجـمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبية
 
 
 

 
 التعويـ   االسـتحـقـاقـي

 

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ط أن يسوودد بشوور إليجوواريجوووز للمووؤجر أن يوورف  تجديوود ا -

للمسووووتاجر المخلووووي تعويضووووا مسوووواويا  للضوووورر المسووووم  

 .التعوي  االستحقاقي 

 .ال يجوز أن يتجاوز الخبير حدود مهمته  -
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 227637ملف رقم 

 22/00/2665قرار بتاريخ 

 

 (ورثة ح ع  : ) قضية 
 (ح س : ) ضد  

 
 (من القانون التجاري  287المادة ) 

 
يجووز للموؤجر أن " من المقرر قانونا أنه 

يرف  تجديد االيجار بشورط أن يسودد للمسوتاجر 
المخلوووووي تعويضوووووا مسووووواويا للضووووورر المسوووووم  

 " .التعوي  االستحقاقي 
 

أن  –فوووي قضوووية الحوووال  –ومووون الثابوووت 
موار   37قضاة الموضو  عينوا خبيرا  بتاريخ 

نووزا  يخوو  رفووة إ ا كووان موضووو  العلم 2675
محوووج تجاريوووا واحووودا أو محلوووين اثنوووين والثووواني 

لتحديووووووود قيموووووووة  2662موووووووار   23بتووووووواريخ 
 .التعوي  االستحقاقي 

 
وبمووا أن قضوواة المجلوو  لووم يحترموووا مووا 

 35قضوووا بووه بموجووب القوورارين المووؤرخين فووي 
للفصوول فووي  2662مووار   23و 2675مووار  

للمسوووتاجرين قيموووة التعووووي  الواجوووب تسوووديد  
مقابوول اإلخووجء بوول راحوووا يصووادقون علوو  تقريوور 
خبيووور تجووواوز مهمتوووه عنووودما حووول محووول القضووواة 
حينموووووا رفووووو  مووووونح التعووووووي  االسوووووتحقاقي 

 .للمستاجرين
 

كموووا أن المجلووو  لوووم يفصووول فوووي مسوووالة 
وبو لك يكوون . وجود محل واحد أو محلوين إثنوين
 .القرار قد أساء تطبيق القانون 

 
 .وجب النق ومت  كان ك لك است
 

 إن المحكمة العليا

 
في جلستتها العلنيتة المنعقتدة بمقرهتا الكتائن 

األبيتتتار ، الجزائتتتر  1133ديستتتمبر  11بشتتتارع 
 .العاصمة
 

بعتتتد المداولتتتة القانونيتتتة أصتتتدرت القتتترار 
 :اآلتي نصه 

 
،  244،  233،  231بنتتاء علتتى المتتواد 

 .م. إ. وما يليها من ق 218
 

اق ملتتتف بعتتتد اإلطتتتالع علتتتى مجمتتتوع أور
 .الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض 

 
بعتتد االستتتماع إلتتى التترئيس المقتترر الستتيد 
حسان بوعروج في تتالوة تقريتره وإلتى المحتامي 
العتتتام الستتتيد بتتتاليط إستتتماعيل فتتتي تقتتتديم طلباتتتته 

 .الرامية على نقض القرار المنتقد 
 

طعنتتتوا بطريتتتق ( ورثتتتة ح ع ) حيتتتث أن 
الصادر عن  في القرار 1113أفريل  13النقض 

 1113جتتتتانفي  23مجلتتتتس قضتتتتاء قالمتتتتة فتتتتي 
القاضتتي علتتيهم بتتإخالء المحتتل موضتتوع النتتزاع 

 .دينار 2.333مقابل تعويض قدره ألفا 
 

وحيتتث أن تتتدعيما لطعتتنهم أودع الطتتاعنون 
بواستتطة وكتتيلهم األستتتاذ العتتوفي منيعتتي عريضتتة 

 .تتضمن ثالثة أوجه 
 

حيث أن المطعون ضده لم يرد رغم صحة 
 .غ التبلي

 
حيث أن الطعن بتالنقض إستتوفى أوضتاعه 

 .القانونية فهو مقبول شكال 
 

متتأخوذ متتن مخالفتتة القواعتتد  :الوجووه األول 
 .الجوهرية لإلجراءات ويتضمن فرعين
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يعيتتب علتتى القتترار المنتقتتد  :الفوور  األول 

متتتتتتن قتتتتتتانون  133ختتتتتترق مقتضتتتتتتيات المتتتتتتادة 
اإلجتتتتتتراءات المدنيتتتتتتة بتتتتتتدعوى أن االستتتتتتتئناف 

ضتتد ( ح س ) قبتتل المطعتتون ضتتده  المرفتوع متتن
 الحكتتتم الصتتتادر عتتتن محكمتتتة ستتتوق أهتتتراس فتتتي

ألن  كتتان غيتتر مقبتتول شتتكال 1114أكتتتوبر  31
ذلتتك الحكتتم تحضتتيري إال أن مجلتتس قالمتتة قضتتى 

 .بعكس ذلك 
 

لكن حيث أنه كان يتعين على الطتاعنين أن 
يطعنتتوا فتتي القتترار الصتتادر عتتن مجلتتس قضتتاء 

بقبتتتتول القاضتتتتي  1111متتتتارس  23قالمتتتتة فتتتتي 
االستتتتئناف شتتتكال وبتعيتتتين خبيتتتر لتحديتتتد قيمتتتة 

 .التعويض االستحقاقي 
 

وبما أن هذا الدفع قد أثير بعتد تنفيتذ القترار 
 .المبين أعاله فإنه غير سديد 

 
يعيتتب علتتى القتترار المنتقتتد  :الفوور  الثوواني 

من قانون اإلجراءات المدنية كونه  1خرق المادة 
 .لتقاضيحرم الطاعنين من درجة من درجتي ا

 
حيث أن القرار المنتقد جاء علتى إثتر تنفيتذ 

متارس  12القرار الصادر عن نفس المجلتس فتي 
 .القاضي بتعيين خبير  1112
 

وبالتالي فتإن النتزاع المطتروح علتى قضتاة 
االستتتئناف يتعلتتق بمناقشتتة تقريتتر الخبيتتر المعتتين 

 .قضائيا 
 

وبما أن القترار المطعتون فيته صتادق علتى 
كتتم علتتى الطتتاعنين بطتتردهم متتن ذلتتك التقريتتر وح

المحتتتل موضتتتوع النتتتزاع فإنتتته لتتتم يختتترق قاعتتتدة 
 .درجتي التقاضي التي لم تكن معروضة عليه 

 

المتتأخوذ متتن إنعتتدام  :عوون الوجووه الثوواني 
القاعتتتدة القانونيتتتة وقصتتتور األستتتباب بتتتدعوى أن 
القتترار المطعتتون فيتته تبنتتى أعمتتال الخبيتتر وتخلتتى 

 .عن مهامه 
 

قتترار المنتقتتد ومتتن حيتتث أنتته يتبتتين متتن ال
الوثائق المرفقة به أن مجلس قضاء قالمة قد ستبق 
لتتته إصتتتدار قتتترارين قبتتتل الفصتتتل فتتتي موضتتتوع 

 .النزاع الحالي 
 

بتعيتتين  1111متتارس  23بتتتاريخ  :األول 
خبير آخر لتحديد قيمتة التعتويض االستتحقاقي متع 

 23مراعتتتاة متتتا قضتتتى بتتته القتتترار المتتتؤر  فتتتي 
متتن  183دة وكتتذا مقتضتتيات المتتا 1111متتارس 

 .القانون التجاري 
 

وضمن هذه الظروف أنته كتان يتعتين علتى 
أن يقتتوم بعملتته ( ب ح ) الخبيتتر المعتتين المستتمى 

في حدود مهمته المأمور بها ويكتفي بتحديتد قيمتة 
التعتتتويض اإلستتتتحقاقي دون أن يتطتتترق لمستتتألة 
أحقيتتة التعتتويض وشتتروط تجديتتد أو عتتدم تجديتتد 

ة للقاعتتدة التجاريتتة عقتتد اإليجتتار واألركتتان المكونتت
 .إلى آخره 
 

حيتتتث أنتتته كتتتان يجتتتب أيضتتتا علتتتى قضتتتاة 
االستتتتئناف أن يحترمتتتوا متتتا قضتتتوا بتتته بموجتتتب 

 12و 1111متارس  23القرارين المؤرخين في 
ويفصلوا في قيمتة التعتويض التذي  1111مارس 

يتعتتين منحتته للمستتتأجرين مقابتتل إختتالء األمتتاكن 
 .موضوع النزاع 

 
( ب ح ) لخبيتتتتر حيتتتث أنتتتته يتبتتتتين إذا أن ا

تجتتتاوز مهمتتتته وحتتتل محتتتل القضتتتاة عنتتتدما قتتترر 
رفض التعويض االستحقاقي للمستأجرين رغم متا 

 . 1111مارس  12في  قضى به القرار المؤر 
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وباإلضتتافة إلتتى ذلتتك حيتتث أنتته يتعتتين علتتى 
قضتتتاة الموضتتتوع أن يفصتتتلوا فتتتي مستتتألة وجتتتود 
محتتتتل واحتتتتد أو محلتتتتين تجتتتتاريين إثنتتتتين اللتتتتذين 

النتتزاع إذ أن خبتترة قضتتائية قتتد  يشتتكالن موضتتوع
متتتارس  23أمتتتر بهتتتا مجلتتتس قضتتتاء قالمتتتة فتتتي 

 .في هذا الشأن  1111
 

ونتيجتتتة لكتتتل هتتتذه االعتبتتتارات أنتتته ينبغتتتي 
نقتتض القتترار المطعتتون فيتته التتذي صتتادق علتتى 
تقرير خبيتر تجتاوز مهمتته وتصترف فتي القضتية 

 .بصفة تعسفية 
 

 له   األسباب
 

 :المحكمة العليا  تقضي
 

لطعتتتن شتتتكال وموضتتتوعا وبتتتنقض بقبتتتول ا
وإبطال القرار المطعون فيته الصتادر عتن مجلتس 

وبإحالتتتتة  1113جتتتتانفي  23قضتتتتاء قالمتتتتة فتتتتي 
 القضتتية واألطتتراف علتتى نفتتس المجلتتس مشتتكال 

متتتن هيئتتتة أختتترى للفصتتتل فيهتتتا متتتن جديتتتد وفقتتتا 
 .للقانون
 

 .وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده
 

بتتذا صتتدر القتترار ووقتتع التصتتريح بتته فتتي 
لجلستتة العلنيتتة المنعقتتد بتتتاريخ الحتتادي عشتتر متتن ا

شهر أفريل سنة خمستة وتستعين وتستعمائة وألتف 
ميالدية متن قبتل المحكمتة العليتا الغترف التجاريتة 

 :والبحرية المتركبة من السادة 
 

 الرئي  المقرر  بوعروج حسان
 المستشارة  مستيري فاطمة
 المستشار  مراد الهواري

 
اعيل المحتتامي وبحضتتور الستتيد بتتاليط إستتم

العام وبمساعدة السيد ماجد نويرات كاتب الضتبط 
 .الرئيسي 

 

 


