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 ـدةـت  العربية المتحدولـة اإلمـارا 
 
 
 

 دات بين دولة اإلمـارات العربية المتحـدةـأحـكام المعاه
 وبين غـيرها من الدول األجـنبية هـي الواجـبة التطبيق

 ـــــــ

 
 :المبـدأ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

المحكمرررة  شررررط تمرررديم سرررورة رةرررمية كام رررة مرررن حكرررم

مسدقا ع يها وفماً لمروانين الدولرة الترد سردر فيهرا  لها تهوترجم

واجب التنفيذ وغير قابل ل طعن  وأي مةتند يثبت أن الحكم حكمال

 .بالنمض في هذه الدولة
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 المحكمة االتحادية العاليا
 أبوظبي
 

  ةموال ساحب حضرة باةم

 نهيان آلخ يفة بن زايد  الشيخ

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
- :إن دائرة النمض المدنية المؤلفة 

 
  منير توفيق سالح : برئاةة الةيد الماضي

  الدائرةئيس ر
 

أحمد المسطفد . د : وعضوية الةيد الماضي
 .أبشر

 
 .مسطفد جمال الدين محمد:  والةيد الماضي

 
عبد الباةط :  ر الج ةة الةيدوحضور أمين ة

       .إبراهيم محمد
 

 م الثالثةةا يةة  فةة  المنعقةة   العلنيةة  بالجلسةة 
 الم افةةةةةةةةة  هةةةةةةةةة  6241ربيةةةةةةةةة  الثةةةةةةةةةان   /03
 العليةةةةا االتحا يةةةة  المحكمةةةة  بمقةةةةرم 7/1/4332

 . ظب    أب بم ين 
 

 اآلتي الحكم درتأس
 

ع نقض .  42   لسن 712 : م رق الطعن ف 
  .م  ن  
يمثلهةةا   يةة نين اكسبةة  ر  أه ايةة    :نةة  الطاع

غيلةةةةةة    ميتراكةةةةةة  /  نائةةةةةةي الةةةةةةرئيه السةةةةةةي  
.  
 
مؤسسةةةة  المنلةةةة ر للنقةةةة   : ا هضةةةة  نطعةةةةمال
 (.م. م. مشاري  المنل ر ذ) المقا ال  العام  

  مةةةةن محكمةةةة را لةةةة  : فيةةةة  المطعةةةة ن لحكةةةةما
  42/9/4334بتةاري   ب ظب  االتحا ي أ افستئنإ

 4334/ 426ف  اإلستئناف رقم  
 

             47/63/4334 :  الطعن تاري  رف  
 ( م  الرسم  التأمين  )      

 
 ـةالمحكم
 ـــ

 
بع  اإلطالع على األ را   تال   تقرير 

 .التلخيص   الم ا ل 
 

 . الشكلي حيث إن الطعن است فى أ ضاع  
 
علةةةى مةةةا يبةةةين مةةةن  –إن ال قةةةائ  حيةةةث  

تتحلةة   –األ را   الحكةةم المطعةة ن فيةة   سةةائر
لسةن   129 لة ع   رقةمالطاعنة   أقامة  ا ف  أن
مةةةةة ن  كلةةةةة  أبةةةةة ظب  علةةةةةى المؤسسةةةةة   4336

المطعةةة ن ضةةة ها بطلةةةي التلةةة ي  علةةةى حكةةةم 
/ 03/2  فةةةة المحكمةةةةين اللةةةةا ر ضةةةة  األخيةةةةر 

غرفةةةة  " مةةةةن محكمةةةة  التحكةةةةيم ال  ليةةةة   4333
بإلنامهةةا بةةأن تةة ف  " التجةةار  ال  ليةة  فةة   بةةاريه 

علةةى سةن  مةةن أنهةةا   رهمةا   122.972لهةا مبلةة   
عين  المطع ن ض ها  كيال  حلريا  لتر يج بي  
 نقةة   خ مةة  معةة ا  اإلنشةةا ا  الثقيلةة   المكةةائن 

 إذ لةةةم تحقةةة  أرباحةةةا ات قةةة   ،6/6992/ 2فةةة  
 49/2/6991ا  التعاقة  بينهةا فةة  إنهةةمعهةا علةى 

المطعةة ن   بيةة  المعةة ا  فةة  السةة   ،  لةةم تةةف  
بسةة ا  المترلةة  ضةة ها بالتناماتهةةا المت ةة  عليهةةا 

 رهمةةا  للطاعنةة   217.702.12بةةذمتها  مقةة ار  
،  أحي  النناع إلى هيئ  التحكيم ف  باريه طبقةا  
لبنةة   العقةة  المبةةرم بينهمةةا  قةة  ألةة ر  الحكةةم 

م يحة  لهةا طلةي التلة ي  عمةال  النهائ  ،  من ث
مةةةن قةةةان ن اإلجةةةرا ا  الم نيةةة  ،  462ا    بالمةةة

 4334/ 2 /49 محكم  أ    رجة  قضة  فة   
اسةةتأن   المطعةة ن . بإجابةة  الطاعنةة  إلةةى طلبهةةا 
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 4334/ 426ضةةةة ها هةةةةذا الحكةةةةم باالسةةةةتئناف  
  قضةةةةة  فةةةةة ابةةةةة طب  ،  محكمةةةةة  االسةةةةةتئناف

بإلغةةةا  الحكةةةم المسةةةتأنف  رفةةةض  42/9/4334
 . فكان الطعن . ال ع   
 

 حيةةةث إن الطاعنةةة  تنعةةةى بسةةةبب  الطعةةةن 
خطةأ على الحكم المطعة ن فية  مخال ة  القةان ن  ال

فةة  تطبيقةة   القلةة ر فةة  التسةةبيي إذ اسةةتن  فةة  
قضةةةائ  بةةةرفض  عةةة   تلةةة ي  حكةةةم التحكةةةيم 
األجنب  إلى أن الطاعن  لم تلجةأ بطلةي الملةا ق  
عليةةةة   تذييلةةةة  باللةةةةيغ  التن يذيةةةة  إلةةةةى الجهةةةة  
القضةةةائي  فةةة  البلةةة  الةةةذو لةةة ر فيةةة  ،  لعةةة م 

 401،  402اسةةتي ائها شةةر ط  أحكةةام المةةا تين 
جةرا ا  الم نية  ، حالة  أن الة ع   من قان ن اإل

أقيم  بطلةي التلة ي  علةى حكةم التحكةيم  لةيه 
بطلي تن يذ  ،  أن الم ا  التة  اسةتن  إليهةا الحكةم 

مةةةن ذا   262،  464/2المطعةةة ن فيةةة   منهةةةا 
القان ن قة  أجةان  األمةر بتن يةذ األحكةام األجنبية   
ب  ل  اإلمارا  العربي  المتح   بالشر ط المقرر  

ذلك البل  األجنب   تتل   محاكم ال  ل  لهذ  ف  
الشر ط عن  نظرها طلي التلة ي  المختلة  بة  
،  أهم  الحكم ما  ر  بات اقية  التعةا ن القضةائ  

بةةةين حك مةةة  ...  االعتةةةراف باألحكةةةام  تن يةةةذها 
  لةةة  اإلمةةةارا  العربيةةة  المتحةةة    بةةةين حك مةةة  
الجمه ري  ال رنسي  ،  الت  لةم تشةترط التلة ي  
على الحكم بال  ل  األخير  اللةا ر فيهةا ،  يبةين 
منها أن الطاعن  ق  است ف  الشةر ط المنلة ص 
عليها ف  هذ  االت اقي  للتل ي  ،  لم يبين الحكةم 
المطع ن في  الشر ط الت  لم تلتنمها الطاعنة  أ  
يبين سن   ف  رفض  ع اها بما يعيب   يسةت جي 

 .نقض 
 

  ، ذلةك أن  حيث أن هذا النع  غير مقبة 
مةةةن  402 ، 401، 402م ةةةا  نلةةة ص المةةة ا  

قةةان ن اإلجةةرا ا  الم نيةة  أن أحكةةام المعاهةة ا  
بين   ل  اإلمةارا  العربية  المتحة    بةين غيرهةا 
مةةن الةة    األجنبيةة   االت اقيةةا  ال  ليةة  الملةة   

عليهةةا تكةة ن هةة  ال اجبةة  التطبيةة  فةة  شةةأن تن يةةذ 
كمةةةةةين أحكةةةةةام المحةةةةةاكم األجنبيةةةةة   أحكةةةةةام المح

باعتبارها تشةريعا   اخليةا   لة  لةم تتة افر الشةر ط 
مةن القةان ن فة  شةأن  402ال ار  ذكرها بالمةا   

األمر ف  تن يذ األحكام  األ امر اللا ر  ف  بلة  
أجنب   يتعين على محاكم   ل  اإلمةارا  التحقة  
من ت افر الشر ط ال ار   فة  هةذ  المعاهة ا  أ  

مةر بالتلة ي  علةى هةذ  االت اقيا  ال  لي  قب  األ
لمةا كةان . األحكام أ  تن يةذها فة    لة  اإلمةارا  

 67،  61،  62،  64ذلك  كةان الثابة  بةالم ا  
من ال ل  الخةامه مةن ات اقية  التعةا ن القضةائ  
 االعتراف باألحكام  تن يذها فة  الشةئ ن الم نية  
 التجاريةة  بةةين حك مةة    لةة  اإلمةةارا  العربيةة  

جمه ريةة  ال رنسةةي  الملةة   المتحةة    حك مةة  ال
فةة   6994/ 06عليهةةا بالمرسةة م االتحةةا و رقةةم 

 "أنةة   – المق مةة  مةةن الطاعنةة   – 47/2/6994
يعتةةرف بأحكةةام المحكمةةين اللةةا ر  مةةن أو مةةن 
الةة  لتين  تكةة ن  اجبةة  التن يةةذ إذا تةة افر  فيهةةا 

 مةن بةين " الشر ط التالي  باإلضاف  إلى ما سةب  
حكةةةم  اجةةةي التن يةةةذ أن يكةةة ن ال: هةةةذ  الشةةةر ط 

 غيةةر قابةة  للطعةةن بةةالطري  العةةا و أ  بطريةة  
الةةنقض فةة    لةة  األلةة  ،  يجةةي علةةى الطةةرف 
الةةذو يتمسةةك بةةاالعتراف بةةالحكم أ  يطلةةي تن يةةذ  
أن يق م ل ر  رسمي  كاملة  مةن الحكةم  ترجمة  
لها مل قا  عليهةا  فقةا  لقة انين ال  لة  التة  لة ر 

يثبةةة  أن  فيهةةةا الحكةةةم  أو مسةةةتن  مةةةن شةةةأن  أن
الحكةةم  اجةةي التن يةةذ  غيةةر قابةة  للطعةةن فيةة  فةة  
  لةةة  األلةةة  ملةةة قا  عليةةة  كةةةذلك  فقةةةا  لقةةة انين 

،  كةةان الثابةة  ...ال  لةة  التةة  لةة ر فيهةةا الحكةةم 
بةةةةةاأل را  أن قةةةةةرار هيئةةةةة  التحكةةةةةيم المطلةةةةة ي 
التل ي  علي   ترجمتة  قة  جةا  خلة ا  ممةا يشةير 

  م ضةة  بلةة رإلةةى التلةة ي  عليهمةةا ،  ال يعتبةة
ختم غرف  التجار  ال  لي  ببةاريه علةى لة حا  
هةةةةذا القةةةةرار تلةةةة يقا  عليةةةة  ، باعتبةةةةار أن هةةةةذ  
البلةةم  يقلةة  بهةةا إضةة ا  الرسةةمي  علةةى لةة ر  
هةةةةةذا القةةةةةرار   ن أن تتضةةةةةمن أو بيةةةةةان ي يةةةةة  
التل ي  عليها ،  ق  خل  األ را  كذلك مةن أو 
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مستن  مل   علي  يثب  أن قرار التحكةيم  اجةي 
. يةر قابة  للطعةن فية  فة    لة  األلة  التن يذ  غ

 مةةن ثةةم فةةإن  عةة   الطاعنةة  بةةاالعتراف بحكةةم 
التحكةةيم  التةة  يقلةة  بهةةا التلةة ي  عليةة  تكةة ن 
غيةةر مقب لةة  لعةة م تةة افر الشةةر ط التةة  أ جبتهةةا 
ات اقيةةة  التعةةةا ن القضةةةائ   االعتةةةراف باألحكةةةام 

بةةين حك مةة    لةة  اإلمةةارا  العربيةة  ...  تن يةةذها 
مةةة  الجمه ريةةة  ال رنسةةةي  المشةةةار المتحةةة    حك 

إليهةةةا ،  إذ قضةةةى الحكةةةم المطعةةة ن فيةةة  بةةةرفض 
 عةة   الطاعنةة  فإنةة  يكةة ن قةة  انتهةةى إلةةى نتيجةة  

بلرف النظر عن خطئ  ف  االستنا   –لحيح  
، مةةةن قةةةان ن  401، 402إلةةةى أحكةةةام المةةةا تين 

اإلجةةرا ا  الم نيةة   مةةن ثةةم يضةةحى النعةة  عليةة  
 .غير منتج  من ثم غير مقب   

  
 كـذلـل

 ــــ
 

حكم  المحكم  برفض الطعةن  ألنمة  الطاعنة  
الرسةةةم  الملةةةر فا   مبلةةة  أل ةةة   رهةةةم مقابةةة  
أتعاي محاما   للمطع ن ض ها  أمر  بملا ر   

 .التأمين 
 

 الرئيس                أمين الةر        
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 الجمهورية التونةـية
 
 

 تسج ي   العق   من النظام  العام

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

التحجيررر ع ررد المضرراة اعتمرراد عمررود غيررر مةررج ة ان - 

النظام العرام ويتعرين ع رد المحكمرة إثرارة اإلخر ل من 

 .به من ت ماء نفةها

إن اشتراط المحكمة لنفي الممطالة عن المردين تريمين - 

يررره خ رررط برررين مفهرررومين قرررانونين الررردين الم رررزم بررره ف

 .مخت فين وهما انتفاء الماط ة وبراءة الذمة
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 8971قرار تعميبي مدني عدد 

 4002أكتوبر  42مؤرخ في 

 حمدة الشواشي / برئاةة الةيدسدر 
 

 م ن  :  المادة
 

من مجل  معاليم التسجي   27ال ل  : المراجع
من  419 الطاب  الجبائ   ال ل  

 .ع.ا.م
 
 ع  ، عق  ، تسجي  ، نظام ع ام ، : المفاتيح

 .ذم مماطل  ، تامين ال ين ، برا   ال
 

 :أسدرت محكمة التعميب المرار اآلتي
 

بع  اإلطالع على مطلي التعقيي المضمن 
عب  هللا /  المرف ع من األستاذ 6792تح  ع   

 .4332ماره  66االحم و بتاري  
 

 عب  الرحمان: نياب  عن من ب 
 حسن: ض 

طعنا ف  الحكم الم ن  اللا ر عن محكم  
 44/64/4332االستئناف بالمنستير بتاري  

بإقرار الحكم اإلبت ائ   69390تح  ع   
المطع ن في   تخطئ  الطاعن بالما  المؤمن ال   

.. 
 

 بع  اإلطالع على الحكم المطع ن في  
 على مستن ا  الطعن  محضر تبليغها للمعقي 
علي   على بقي  ال ثائ  الت  أ جي تق يمها 

   على تقرير الر  المق م .م.من م 622ال ل  
رضا بن عثمان نياب  عن المعقي / تاذمن األس

ض    على ملح ظا  النياب  العم مي  
 االستماع لشرح ممثلها بالجلس   بع  التأم  من 

 .كاف  أ را  الملف  الم ا ل  طب  القان ن
 :من حيث الشكل

 
حيث است ف  مطلي التعقيي جمي  
 .شر ط  القان ني  ، لذا فه  مقب   من هذ  الجه 

 
 : من حيث األسل

 
حيث ت ي   قائ  القضي  كما اثبتها القرار 
المنتق   ال ثائ  الت  انبن  عليها قيام المعقي 
علي  ل   محكم  الب اي  ض  المعقي عارضا أن  
بم جي الكتاي الخط  المؤرخ ف  

التنم بان يبي  خلم  ضيع   64/4/4334
تسلم من  (   60222333)نيت ن بثمن ق ر  

ار على أن يتم  ف  الباق  ال اع  بالبي  ألف  ين
 06/7/4334عن  تحرير كتي البي  بتاري  

 عن  اقتراي اآلج  تسلم من الم ع   ل  مبلغا 
آخر ق ر  ثالث  االف  ينار ثم أن  ماط  ف   ف  
باق  الثمن  تحرير كتي البي  رغم حل   األل  

 .المت   علي   طلي الحكم ب س  ال ع  بالبي 
 

ا  أل ر  المحكم   بع  استي ا  اإلجرا 
ب س   0/4/4330بتاري   63460حكمها ع   

عق  ال ع  بالبي  المبرم بين طرف  النناع ف  
 ..ال   4334في رو  64

 
فأستان   المحك م علي   بع  التراف  
أل ر  محكم  ال رج  الثاني  حكما بالتقرير 
حسي المنط   المضمن بالطال  بنا ا  على ثب   

 .لمطل ي ف  األل المماطل  ف  جاني ا
 

 :فتعقب  الطاعن ناسبا ل 
 

من مج ة معاليم  19خرق الفسل : أوالً 
 :التةجيل والطابع الجبائي

 ذلك لما اعتم   محكم  القرار المنتق  
 .كتبا غير مسج 
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تحريف الوقائع وضعف التع يل وخرق :  ثانيا 
 :ت .م.م.من م 841الفسل 

 
   ف  ق ال أن الطاعن كان أ لى بما ي   أن

لخلم  مبلغا إجماليا ق ر  عشر  اآلف  ينارا  
 عرض علي  بقي  الثمن  ق ر  ثالث  اآلف 
 ثمانمائ   خمه  أربعين  ينارا  ، كما أ لى 
ب ل  ممض  من خلم  تضمن ات ا  الطرفين 
على التم ي  ف  أج  إبرام البي  النهائ  إلى ي م 

إال أن محكم  القرار لم تنظر إلى  03/9/4330
 .ذ  ال ف عا  الج هري ه
 

و  461ةوء تطبيق وتيويل الفس ين : ثالثا 
 :ع .ا.من م 467

 
ق ال أن الطاعن عرض بقي  الثمن قب  
انتها  اآلج  الج ي  المت   علي   المح   لي م 

 بذلك فه  ال يعتبر مماطال  إذ لم  03/9/4330
يتأخر عن ال فا   من جه  أخر   خالفا لما 

القرار المنتق  فإن التأمين ال ذهب  إلي  محكم  
عالق  ل  بالمماطل   إنما ه   سيل  الثبا  برا   
الذم   المماطل  تنت   قان نا إذا عرض الم ين 

 .ال ين على ال ائن
 

 :ع .ا.من م 491خرق الفسل : رابعا 
 

ق ال أن  على فرض التسليم ب ج   مماطل  
فإن  ال يمكن للخلم أن يطلي فس   ع  البي  

شر  ب  كان علي  أن يطلي  ف  بقي  الثمن قب  مبا
من  470طلي ال س  كما اقتض  ذلك ال ل  

ع ألن المشرع نص على ال س  ف  ل ر  .ا.م
تعذر ال فا  ف  حين أن ال فا  ف  قضي  الحا  

 .ببقي  الثمن ممكن
 :ع.ا.من م 814خرف الفسل : خامةا

 
ق ال أن خلم  رفض قبض بقي  الثمن 

التال  فإن  ال يمكن  أن ينت   عن س   ني   ب

بخطئ  ما  ام ه  الرافض  طلي بنا ا  على هذا 
 .النقض

 
 المحكمـة

 ـــ
 

من مجل  معاليم  27حيث اقتض  ال ل  
التسجي   الطاب  الجبائ  أن  ال يمكن لقضا  أن 
 .يل ر ا أحكاما استنا ا  على عق   غير مسجل 

 
 حيث أن عبار  هذا النص  اضح  ال الل  

بين  المقل  ف  التحجير على القضا  اعتما   
عق   غير مسجل   هذا التحجير يهم النظام العام 
 يتعين على المحكم  اثار  اإلخال  ب  من تلقا  

 .  .م.م.من م 62ن سها عمال  باحكام ال ل  
 

 حيث تأسيسا على ما تق م فإن محكم  
 القرار المطع ن في  لما تجا ن  ال ف  

ق  ال ع  بالبي  سن  ال ع   تك ن بع م تسجي  ع
المشار إلي   ما  27ق  خرق  أحكام ال ل  

ت اتر علي  عم  ال  ائر المجتمع  لمحكم  
الم ؤرخ ف   42291الق رار ع    ) التعقيي 

 .األمر الذو يست جي النقض( 49/66/6929
 

عن بمية المطاعن لتداخ ها واتحاد وجه 
 :المول فيها
 

ان نا أن الم ين يع  حيث أن  من المقرر ق
مماطال متى تأخر عن ال فا  بما التنم ب  عن  
حل   اآلج  المت   علي   المنل ص  علي  

 .بالعق 
 حيث أن هذا اآلج  يمكن تع يل  بات ا  
المتعاق ين بكتاي من ل  عن الكتاي األلل  
 يعتبر هذا الكتاي جن ا من الكتاي األلل   ال 

تبار الم ين يمكن بأو حا  من األح ا  اع
 .مماطال قب  قب  حل   اآلج  المع  
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 حيث يتضح باإلطالع على أ را  الملف 
أن الطاعن كان تمسك ل   محكم  القرار 
المطع ن في  بحل   ات ا  بين   بين خلم  
على التم ي  ف  أج  إبرام البي  النهائ  إلى ي م 

 است   على هذا ب ل  ممض   03/9/4330
ت ا  على تغيير آج  إبرام من خلم  يتضمن اال

 .البي  النهائ 
 

 حيث أن محكم  القرار المطع ن في  
ع ض ان ترتي على هذا المعط  ما يجي 
ترتيب  خال  أن القيام بال ع    ق  بتاري  
ساب  عن تاري  حل   اآلج  المت   علي  ف  أو 
 ق  ال يمكن أن يك ن في  الم ين مماطال  ، 

لمستأنف عن ا ا  بقي  اكت   بالق   أن تقاعه ا
ثمن المبي  إلى تاري  حجن القضي  للمرافع  
يجعل  مماطال   أن مجر  عرض ما  ال ين ال 
ين   عن  المماطل  ألن  كان لناما علي  تأمين 
الملتنم ب  فجا  قضاؤها مش ها لل قائ  خارقا 

ع ألنها غض  .ا.من م 419الحكام ال ل  
 من تع ي  الطرف عن ال ل  المحتج ب   المتض

 
اآلج  المنل ص علي  بالكتاي األلل    ن 
عل  ظاهر  بحكمها تبرر هذا االستبعا  كما أن 
محكم  القرار المطع ن في  لما اشترط  النت ا  

المماطل  عن الم ين تأمين ال ين الملنم ب  تك ن 
ق  خلط  بين م ه مين قان نيين مختل ين  هما 

تح  قضاؤها انت ا  المماطل   برا   الذم  فاس
 .النقض من هذ  الجه  أيضا

 
 ولهـذه األةبـاب

 ــ
 

قرر  المحكم  قب   مطلي التعقيي شكال  
 ألال   نقض الحكم المطع ن في   إحال  
القضي  على محكم  االستنئاف بالمنستير إلعا   
النظر فيها بهيئ  أخر   إع ا  الطاعن من 

 .الخطي   إرجاع معل مها المؤمن إلي 
 

ذا القرار بحجر  الش ر  ي م  ل ر ه
عن ال ائر  الثامن  عشر م ن   42/63/4332

حم   الش اش  / المتركب  من رئيسها السي 
الن ر  القطيط  /  عض ي  المستشارين السي ين

 محم  ال خ اخ ،  بحض ر الم عى العم م  
بشر  بن نلر ،  بمساع   كاتب  الجلس  / السي  
 .منير  المانع / السي  

 
 .وحرر في تاريخه   
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 الممـ كـة العـربيـة الةـعـوديــة
 
 
 
 

 تعـويـض  مـدنـي

 ـــ
 
 

 :المبـدأ  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 يؤخذ برأي أهل الخبرة في قضرايا التعرويض المردني 

 . مؤثرادح قلم يظهر رأي ما 
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 :الحمد هلل وحده وبعد 
 

ل و أنا نالر بن عب  هللا الجرب ع 
... القاض  بالمحكم  العام  بالرياض حضر
... سع  و الجنسي  بم جي السج  الم ن  رقم

ك يت  الجنسي  . .. ا عى على الحاضر مع 
 ... يحم  بطاق  م ني  ك يتي  برقم 

 
ه  41/63/6242إن  بتاري  : قائال 

كن  أسير بسيارت  جيي الن كر نر  عن ما 
م ف  طري  الجنا ري  6999ت ي تا إنتاج عام 

أمام س   اإلب  متجها  لجه  الشما   إذا بهذا 
 ن كر ن الحاضر يق   سيارت  من ن ع جيي ال

بن ه االتجا   فجأ  قام الم ع  علي  باالنعطاف 
إ ان  الم ع  إلى جهت   قام بل م   ق  تم 

ف  الحا ث مما أ   % 633علي  بنسب  الخطأ 
إلى تل يا  ف  سيارت  ق ر  بمبل  خمس  
 عشرين ألف  خمسمائ   ستين رياال  قيم  
التل يا   تع يض  عما لح  ب  من إلاب  

ر  أه  الخبر   تع يض  عن حسي ما يق 
الخسائر المترتب  على تلف سيارت  من أجر  
 .اليم نينا   ق رها ثالث  آالف لاير هذ   ع او

 
 بر  ذلك على الم ع  علي  أجاي قائال  
م  ما ذكر  الم ع  ف   ع ا  أن   ق  حا ث تلا

بين   بين  ف  التاري  الذو ذكر  فهذا لحيح 
حيث قام بالت قف  لكن ه  الذو قام بل م  

فجأ  عن ما كنا نسير باتجا  الشما  ف  الطري  
الذو ذكر  مما أ   ذلك إلى ل م  من جه  

األيمن  ما ذكر  من أن إ ار   الرفرف الخل  
المر ر ق  أ انتن  بكام  نسب  الحا ث فال أ اف  

من تع يض عن تل يا   علي ،  ما طلب 
علي   اإللاب   أجر  اللم نينا  فال أ اف  

ألنن  أنا أيضا ق  تل   سيارت   تسبي ل  
 .الم ع  بأضرار هذ  إجابت 

 بع  سماع ال ع    اإلجاب  ، جر  ذلك 
على الم ع  فقا  اللحيح ما ذكرت   ل و البين  

الت  تثب  لح   ع او  ه  تقرير الجه  
 .المختل  إ ار  المر ر الت  باشر  الحا ث

 
طياتها  جر  الرج ع للمعامل  ف ج  من 

 فتر التحقي  ف  ح ا ث السير   ج  على 
تقرير عن الحا ث المر رو  4  6الل ح  رقم 

ين  بين الطرف      ال اقع   بال ع المتعل
بع  المعاين  :  المت اعيين  نص الحاج  من 
أن :    ح اآلت  اإلطالع لم ق  الحا ث اتض

قائ  سيار  ن ع جيي .... الطرف األ   الم ع  
كان قا ما  باتجا  ... ر رقم الل ح  الن كر ن

الشما   فجأ  انحرف علي  الطرف الثان  
قائ  سيار  من ن ع جيي الن كر نر  ...الم ع  

الذ كان قا ما من الجن ي باتجا  ... رقم الل ح  
الشما  ف  المسار األ سط  انحرف اتجا  الغري 

السيار  الجيي   ارتطم ب  الطرف األ   لاحي
 اعترض ف  االتجا  ... قم الل ح الن كر نر ر

نجم : نتائج الحا ث. المعاكه ف   سط الشارع
عن الحا ث إلاب  قائ  السيار  الجيي 

بإلابا  ... الم ع  ... الن كر نر رقم الل ح  
تق  مسؤ لي  الحا ث : متع    ، مسؤ لي  الحا ث 

: لألسباي التالي ... على الم ع % 633ب اق  
ع م إعطا   -4. ئاالنحراف الم اج -6

ع م -2. ع م أخذ الحيط   الحذر -0. األفضلي 
 .ع م االنتبا   -2. التأك  من خل  الطري 

شارك ف  التحقي  . ع م التقي  بالمسارا  -1
 .ه .أ.... محق  الحا ث مالنم /...  ج

 
كما  ر نا خطاي م ير إ ار  مر ر 

ف   47/4/03/222الرياض برقم 
خطابنا رقم  المبن  علىه  42/6/6241

 : ه   نل 44/64/6242ف   622262/42
علي  ن ي كم أن  تم إعا   النظر ف  نسب  الحا ث 
من قب  اللجن  طرفنا  رأ  أن النسب  السابق  

ه  .لحيح  كما يتضح لكم من المحضر المرف  أ
ما جا  ف  :  بعرض  على الم ع  علي  قا 

التقرير غير لحيح  ل و البين  الت  تثب  ع م 
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لح  ذلك  ثبت  لح  ما ذكر   هما شاه ان 
...  ... كانا برفقت   ق   ق ع الحا ث  هما

 ف  جلس  أخر  جر  سؤا  الم ع  علي  ه  
إنن  أحضر  الشاه  : أحضر البين  فأجاي بق ل 

أما الشاه  الثان  فه  مسافر  سأحضر  ف  ... 
سع  و الجنسي  ... جلس  أخر  ثم حضر

 بسؤال  عما ل و ... رقم السج  الم ن   يبم ج
أنن  كن  راكبا  م  : من شها   أجاي بق ل 

الم ع  علي  الحاضر بسيارت  جيي الن كر نر 
ف  ي م الخميه  كنا ف  س   اإلب  الغرب  
بالجنا ري  ثم تحرك الم ع  علي  بسيارت   قط  
طري  الثمام   اتجهنا شماال   كما نسير ف  

ني  عن ستين س ط الطري  بسرع  ها ئ  ال ت
كيال   بع  أن قطعنا مساف  قلير  اتجهنا يسارا  
لل خ   ف  س   العلف بع  أن قام الم ع  علي  
بتشغي  اإلشار   عن ما  ل  للخط األل ر 
األيسر ت اجأنا بسيار  الم ع  جيي الن كر نر 
تل منا من الخلف على الجاني األيسر  ب اي  

باي السائ  الل م  كان  عن  فتح  البننين إلى 
 .هذا ما ل و من شها   

 
 بعرض شها   الشاه  على الم ع  أجاي 

بالنسب  للشاه  فه  من أقاري الم ع  : بق ل 
علي   كان راكبا  مع   المرج  ف  قب   شها ت  

فأنا ال أعرف من   بالنسب  لل   الحا ث. للشرع
أين ق م  لم أشاه   إال عن ما اعترض أمام  ، 

لى خط الثمام  على الجاني حيث كن  أسير ع
األيسر متجها  شماال  بسرع  مائ  كي   عن ما 
 لل  إلى س   اإلب  ت اجأ  بسيار  الم ع  
علي  تعترض أمام   لم أشاه   قب  الحا ث  ق  
أحضر  مع  شاه ين يشه ان بأن الم ع  علي  

 أطلي ...  ... ه  المتسبي ف  الحا ث  هما 
سع  و الجنسي  . ...سماع شها تهما ثم حضر 
 بسؤال  عما ل ي  ... بم جي السج  الم ن  رقم 

أشه  أنن  كن  ف  أح  : من شها   أجاي بق ل 
األيام ذاهبين للثمام   كن  أسير على طري  
الثمام  باتجا  الشما  على الجاني األيسر  كان 

أمام  جيي الن كر نر يق    الم ع  على 
س   بنا من الجاني األيسر  أيضاَ عن ما اقتر

اإلب  شاه   لاحي جيي ح ض يعترض 
الطري ، حيث ق م من أقلى اليمين باتجا  
اليسار  قط  الطري  ثم أ   إلى الط ام 
لاحي الجيي الن كر نر  كان راكبا  م  

 .هذا ما ل و من شها   ... الشاه  
 

حام  بطاق  تنق   عم  برقم ... ثم حضر
ن ه  من ح ر الباط43/66/6266ف   2222

 بسؤال  عما ل ي  من شها   شه  بطب  ما شه  
ب  الشاه  األ    أن  كان راكبا  مع   ق  
حل   الحا ث  بعرض ما جا  ف  شها   

ما  :الشاه ين على الم ع  علي  أجاي بق ل 
ذكر  الشاه ان غير لحيح  أنا لم أق م من 
الجاني األيمن فعن ما خرج  من س   اإلب  

  متجها  شماال  كن    خل  ف  طري  الثمام
أسير على الجاني األيسر  عن ما أر   ال خ   
يسارا  لس   اإلب  إذ بالم ع  يل م ب  من 

 .الخلف
 

أخر  لم يحضر الم ع  علي   ف  جلس  
أ   كيال  عن  لذا قرر  إكما  النظر ف  القضي  
فطلب  من الم ع  اختلار مع لين للشاه ين 

إن  رغب  ف  :  فاستع  بإحضارهما ثم قرر بق ل
إنها  القضي  فإنن  متنان  عن مطالب  الم ع  
علي  بقيم  اإللاب   أجر  اليم نين  ال أطالب  
س   بقيم  تل ي  السيار  ،  ق  جر  الرج ع 
إلى أ را  المعامل  ف ج  من ضمنها تق ير قيم  
سيار  لا ر من رئيه معارض السيارا  

 02261م ج  إلى م ير مر ر الرياض برقم 
قيم   ه  بخل ص تق ير42/63/6242ف  

ل ح   99سيار  جيي ت ي تا ج  أكه آر م  ي  
بأن  تم ال ق ف على السيار  المذك ر  .... رقم 

قب  الحا ث بسبعين ألف : من بعض أه  الخبر  
لاير  بع  الحا ث بخمس   أربعين ألف لاير 

بالنسب  لباق  المبل  : أضاف الم ع  بق ل 
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ث ن لاير فيشم  خمسمائ  لاير خمسمائ   ثال
قيم  سحي السيار  من م ق  الحا ث إلى محله 
ال نشا  ثم على مكتي تق يرا  المر ر ثم إلى 
شي  المعارض  ثالث ن لاير قيم  تق ير سيار  
 أنا متنان  عن هذا المبل  أيضا ألج  إنها  

 .القضي 
 

سع  و الجنسي  بم جي ... ثم حضر 
سع  و الجنسي  ...  ... السج  الم ن  رقم

 شه  ك  منهما ... بم جي السج  الم ن  رقم 
 .... ... بع ال  الشاه ين 

 
فبنا  على ما تق م من ال ع    اإلجاب  ف  
شها   الشاه ين المع لين  إفا   المحققين من أه  
الخبر  بتسبي الم ع  علي  بالحا ث  من المقرر 

 ح اعتبار رأو الخبر  ما لم يظهر قا –شرعا  
كما أن شاه  الم ع  علي  تناقض م  ما  –مؤثر 

ذكر  الم ع  علي  حيث ذكر الشاه  أن الم ع  
علي  كان يسير  سط الطري  ثم انحرف إلى 

جه  اليسار  هذا يؤي  شها   الشاه ين أما 
الم ع  علي  فق  قرر أن  كان يسير على الجاني 
األيسر  التناقض مبط  لل ع  ،  حيث قرر 

نانل  عن المطالب  بأرش اإللاب  الم ع  ت
 أجر  الليم نين  بنا  على تق ير أه  الخبر  

 .لقيم  أرش سيار  الم ع 
 

لذا فق  حكم  على الم ع  علي  بأن ي ف  
للم ع  قيم  أرش سيارت   ق ر  خمس  
 عشر ن ألف لاير  ثب  ل و تنان  الم ع  عن 
مطالب  الم ع  علي  بأرش اإللاب   أجر  

نين  قرر  إبالغ الم ع  علي  بنسخ  من الليم 
الحكم لتق يم االعتراض خال  ثالثين ي ما من 
تاري  تبلغ   قرر الم ع  قناعت  بالحكم  للى 

 .هللا  سلم على نبينا محم  
 

ل   الحكم من محكم  التميين بالقرار 
 .ه  61/66/6241أ  تاري  /2ج/120رقم 
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 دولـة قطـــر
 
 

 تمييز ع دكمة الـمدى رقابة مح
 وعـكمة الموضـادرة من محـكام السـاألح

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

إغفال الحكم بحرث دفراع أبرداه الخسرم يترترب ع يره 

بطرر ن الحكررم إذا كرران هررذا الرردفاع جوهريرراً ومررؤثراً فرري 

ذ يعتبرر هرذا اإلغفرال ليهرا المحكمرة إإالنتيجة التي انتهرت 

 .قسوراً في أةباب الحكم الواقعية بما يمتضي بط نه
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 م4002من نوفمبر ةنة  82ج ةة 
 حكم 

 سادر باةم ساحب الةمو 
 الشيخ حمد بن خ يفة آل ثاني أمير دولة قطر 

 
مبارك بن خلي   العسيرو / برئاس  السي  القاض 

رئيه محكم  التميين  عض ي  السا   قضا  
ثقي  بن ساير الشمرو  عب  هللا بن  .المحكم   

أحم  السع و  أحم  نك  غراب   إبراهيم محم  
 .الط يل 

 
 تمييز مدني 4002لةنة  7الطعن رقم 

 
القل ر ف  : عي ي الت لي " حكم 

 : م بطالن الحك"  را   ما يع  قل: بيي التس
ال فاع "ما يؤ و إلى بطالن الحكم  فاع 

طتها ف  فهم سل" محكم  الم ض ع " الج هرو
 ".ال اق   تق ير األ ل  

 
إغ ا  الحكم بحث  فاع ج هرو إب ا  

أثر  . الخلم قل ر ف  أسباي الحكم ال اقعي  
 بطالن الحكم مؤ و ذلك ؟

 
إغ ا  الحكم بحث  فاع أب ا  الخلم 
يترتي علي  بطالن الحكم إذا كان هذا ال فاع 
ََ ف  النتيج  الت  انته  إليها  ج هريا   مؤثرا 
المحكم  إذ يعتبر هذا اإلغ ا  قل را  ف  اسباي 
الحكم ال اقعي  بما يقتض  بطالن   مؤ و ذلك 
أن  متى ق م الخلم إلى محكم  الم ض ع 
مستن ا  من شأنها التأثير ف  ال ع    طرح 
على المحكم   فاع  بشأنها كان عليها أن تنظر 
ف  أثر ذلك المستن   هذا ال فاع فإن كان منتجا  

ل ع   فعلى المحكم  أن تق ر م   ج يت  ف  ا
حتى إذا ما رأت  متسما  بالج ي  مض  إلى 
فحل  لتقف على أثر  ف  قضائها فإن ه  لم 

 .ت ع  كان حكمها قالرا  
 

 المحكمــة
 ــ

 
بعد اإلط ع ع د األوراق،وةماع التمرير 
الذي ت ه الةيد الماضي الممرر والمرافعة ، 

 .وبعد المداولة
 

 .لطعن است ف  أ ضاع  الشكلي حيث أن ا
 

على ما يبين من  – حيث أن ال قائ  
الحكم المطع ن في  سائر األ را  تتحل  ف  أن 

أمام  043/4332الطاعن أقام ال ع   رقم 
المحكم  اإلبت ائي  الكلي  ض  المحك م ض هم 
بطلي الحكم ببطالن ات اقي  االستثمار المبرم  

ا األ لى ف  بين   بين الشرك  المطع ن ض ه
 بإلنامهم متضامنين بمبل   64/2/6999

% 2رياال  قطريا   ال  ائ  ب اق   042.177.24
 حتى الس ا  ،  ذلك  62/4/4336اعتبارا  من 

على سن  من أن المطع ن ض هما األخيرين 
أسسا الشرك  المطع ن ض ها األ لى الت  

على استثمار  64/2/6999تعاق   مع  ف  
  الرا  أمريكيا  فع  لها ،  163/93312مبل  

 إذ لم يكن ملرحا  لها بإستثمار األم ا  فق  
عم   إلى تح ي    ائ  عمالئها إلى شرك  
 همي  أسستها خارج   ل  قطر  استمر  
بم ظ يها  م يريها قائم  علىأعمالها ف  ذا  

لاير  462.123مقرها ثم حرر  ل  شيكا  بمبل  
طرو ف  مسح با  على البنك التجارو الق

لرف مقال  ف  الي م التال  م   47/6/4333
بمبل   46/4/4333شيك سحب  للالحها بتاري  

 إذ . مائت  ألف لاير على بنك قطر ال طن 
نانعت  المطع ن ض ها األ لى حق  ل يها فق  أقام 

 فع  المطع ن ض ها  ع   الطاعن . ال ع  
تحم   64/6/4333ب رق  مخالل  مؤرخ  

 ا  إلي  تضمن  إقرار  بغل  ت قيعا  منس ب
حساب  ل يها  تسلم  كاف  حق ق  المالي ، بتاري  

. حكم  لمحكم  برفض ال ع   42/64/4332
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 676/4332استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 
بتأيي  الحكم  42/1/4332حيث قض  ف  

طعن الطاعن ف  هذا الحكم بطري  .لمستأنف
ف  التميين ،  عرض الطعن على هذ  المحكم  

 .غرف  مش ر  فح    جلس  لنظر 
 

 حيث أن مما ينعا  الطاعن بسبب  الطعن 
على الحكم المطع ن في  لعالق  بين   بين 
المطع ن ض ها األ لى بإي اع  مائت  ألف لاير 
ل يها بم جي شيك مسح ي على بنك قطر 

بع  التخالص الحال   46/4/4333ال طن  ف  
ي طن إلى ، إال أن الحكم لم  64/6/4333ف  

هذا ال فاع الج هرو  لم ي ل  حق  من البحث 
 انته  إلى تأيي  الحكم االبت ائ  اللا ر برفض 
ال ع   مست ال  على قضائ  بخل  األ را  من 
 لي  على قيام عالق  بينهما بع  التخالص المشار 
إلي  خالفا  للثاب  باأل را  مما يعيب   يست جي 

 .تميين 
 

  محل  ، ذلك أن  حيث أن هذا النع  ف
إغ ا  الحكم بحث  فاع اب ا  الخلم يترتي علي  
بطالن الحكم إذا كان هذا ال فاع ج هريا   مؤثرا  
ف  النتيج  الت  انته  إليها المحكم  إذ يعتبر هذا 
 اإلغ ا  قل را  ف  أسباي الحكم ال اقعي  

 
بما يقتض  بطالن  ،  مؤ و ذلك أن  متى ق م 

م ض ع مستن ا  من شأنها الخلم إلى محكم  ال
التاثير ف  ال ع    طرح على المحكم   فاع  
بشأنها كان عليها أن تنظر ف  أثر ذلك المستن  
 هذا ال فاع فإن كان منتجا  ف  ال ع   فعلى 
المحكم  أن تق ر م   ج يت  حتى إذا ما رأت  
متمسما  بالج ي  مض  إلى فحل  لتقف على 

 ع  كان حكمها أثر  ف  قضائها فإن ه  لم ت
لما كان ذلك  كان الثاب  ف  األ را  أن . قالرا  

الطاعن تمسك أمام محكم  الم ض ع باستمرار 
العالق  بين   بين المطع ن ض ها األ لى بع  

 است    64/6/4333التخالص الحال  ف  
على ذلك بل ر  طب  األل  من شيك مسح ي 

 46/4/4333من  على بنك قطر ال طن  بتاري  
ليا  بذلك للتخالص المذك ر  كان من شأن هذا تا

ال فاع ل  لح  فطن  إلي  المحكم   محلت  
تغيير  ج  الرأو ف  ال ع   إذ مؤ ا  ع    
الطاعن إلى التعام  م  المطع ن ض ها بما 
أ  ع  إليها بم جي هذا الشيك بع  أن تخالص 

 على ما انته  إلي  الحكم المطع ن في   –معها 
،  إذ  64/6/4333ت  ل يها قب  عن مستحقا –

خلص الحكم المطع ن في  إلى تأيي  الحكم 
المستأنف فيما قض  ب  من رفض ال ع   
 الت   عن  فاع الطاعن آنف البيان فإن  يك ن 
ق  ران علي  القل ر المبط  لقضائ  بما ي جي 

 .تميين 

  
 
 

 


