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دعوى تزوير أصلية
(تزوير معنوي  -عدم قبول لعدم املصلحة)
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[تزوير معنوي – تأثيره في حكم قضأئي – إلغأء هذإ إلحكم بطريق إالستئنأف– إثره على
دعوى إلتزوير إالصلية– شرط إلمصلحة  -مأهيته]
[القاعدة]

ً
معنويأ بطريق إنتحأل صفة غير صحيحة هي
[إلدعوى بأثبأت إرتكأب إلمدعى عليه تزوي ًرإ
دعوى تزوير إصلية .إلمصلحة إلشخصية إلمشروعة إلمبأشرة للمدعي ٌ
شرط لقبولهأَّ .
ومؤدى هذإ إن
ٌ
ٌ
منفعة ال تقوم ضرو ًرة بل ً
قضأء في دعوإه.
منفعة حقيقة،
يكون للمدعي من ورإء إلتجأئه إلى إلقضأء
وعلى هذإ ،ال تكون إلمصلحة قأئمة إذإ كأن مأ يسعى إليه ً
قضأء لن يعود عليه بفأئدة حقيقة ،بحيث ال
يكون في وسعه إلقأنوني إن يضيف إليه ً
حقأ يدعيه ،وال هو بألحتمي لدفع ضرر متوقع إن يصيبه.
قضأء إن إلمصلحة في إلدعوى ،كمأ يلزم توإفرهأ إبت ً
من إلمستقر عليه ً
ددإء وقدر رفدع إلددعوى،
يلزم إستمرإرهأ حتى صدور حكم نهأئي فيهأ ،وإن زوإلهأ قبل ذلك يوجب إلقضأء بعدم قبول إلدعوى.
حيث إن منأط إلمنأزعة في مجملهأ بين إلمدعي وخصمه هو إلدعوى إلتي كأن إالخير قد
إقأمهأ ضده وظفر فيهأ بحكم في صألحه .وحيث إن إلذي يبين للمحكمة من طلبأت إلمدعي في
صحيفة دعوإه إن َّكل مأ َّ
يتغيأه من إقأمة هذه إلدعوى هو إلحصول على حكم بثبوت إلتزوير إلمقول
به ،وذلك من إجل إستعمأله في ُّ
إلتوسل بألطرق إالستثنأئية إلى إلغأء إلحكم إلصأدر ضده في
إلدعوى إلمذكورة إذإ مأ إفلح في إثبأت ذلك تزوير ،وبرهن على تأثيره في إلحكم .وهكذإ ،فأن قيأم
وجودإ ً
ً
وعدمأ مع ُّ
مصلحته من رفع إلدعوى إلمأثلة يدور
تمتع ذلك إلحكم بألحجية ،ومع إستمرإر هذه
إلحجية حتى صدور حكم في إلدعوى إلمأثلة .وحيث إن إلمدعي َ
نفسه قدم في جلسة 2020-12-9
صورة رسمية لحكم محكمة إالستئنأف بألغأء ذلك إلحكم ،وبعدم قبول إلدعوى إلتي صدر بشأنهأ،
فأنه بهذإ إلحكم يكون قد نأل مأ يريدَّ ،
وتحقق له مأ سعى إليه من ورإء إقأمة إلدعوى إلمأثلة ،ولم َ
يبق
له بألتألي من مصلحة في صدور حكم في موضوعهأ .فقد إستحأل مأ يرمي إليه َ
إليوم من إلقضأء
يضيف إليه ً
بثبوت إلتزوير ً
تحقق له إ ً
حقأ ،وال هو إن م َنعه ،سيحرمه ممأ َّ
َ
صألة
طلبأ إن هو لبيه لن
بذلك إلحكم].
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ِِ
ص ْحبِ ِه.
الس َالم َعلَى َرسولِه مَ َّمد النَِّ ِِ
الرِحْي ِمَ ،و َّ
الر ْْحَـٰ ِن َّ
بِ ْس ِم اللَّ ِـه َّ
الصالة َو َّ
ب ال َك ِرِْي َو َعلَى آله َو َ
ابجللسة املنعقدة علناً يف 26 :رجب 1442ه ـ .املوافق2021-3-10 :م،
برائسة القاضي د .عيـاد علي درابل ،وحضور كاتب اجللسة األخ ....
أص ــدرت احملكمة ،بتوفيق هللا تعاىل ،هذا احلكــم
الدعوى:
 2017-...مدين كلي الزاوية.
المدعي:
املمثل القانوين ملصرف اجلمهورية .مقره :طـرابل ،،اـارا اتسـلقالل .موطنـه املتلـار :اـركة
العهد للمحاماة واتسلشارات القانوين ،الكائنة بطرابل ،،اارا الربيع العريب.
المدعى عليه:
 ،...بصفله رئي ،اللجنة اللسييية لشركة الطر السريعة للتدمات النفطية املسامة .مقـره:
الزاوية ،جودائم.

ملخص الدعوى
اخلصم املدعي بصفله املدعى عليه بصحيفة أعلنها وفق القانون .ارح الدعوى مبا مالكه أن
خصمه كان قد أقام ضده الدعوى  2016-...أمام الدائرة املدنية مبحكمة مشال طرابل ،اتبلدائية،
فقضت له إبلزام املدعى عليهما فيها (املدعي هنا أحدما) إبعادة مبلغ مليوين دينار إىل حساابت
املدعي هناك مبصرف اجلمهورية فرا اخلم ،،املعقولة ،وإبلزامهما بلعويضه مبليون ونصف املليون
دينار.
بعد صدور احلكم ،علم املدعي بسحب وزارة احلكم احمللي قر َار اجملل ،احمللي الزاوية -...
 2015بشأن اعلماد اللجنة اللسييية لشركة خدمات الطر السريعة .ومع أن املدعى عليه كان يعلم
ئي ،اللجنة ،وهو هبذا يكون قد "دل ،على املدعي
هبذا السحب ،أقام تلك الدعوى بصفله ر َ

ابسلناده إىل قرار يف حكم العدم ".فكل املسلندات املودعة مبلف الشركة تثبت أن [زيداً] هو املدير
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العام واملمثل القانوين للشركة ووفق الثابت مبسلترج السجل اللجاري .وعلى هذا ،فإن انلحال املدعى
عليه صفةَ املمثل القانوين يف الدعوى املذكورة يعد تزويراً معنوايً يف دعوى منظورة أمام القضاء.
وإذ يقيم املدعي هذه الدعوى ،إمنا طلباً للحكم ضد خصمه إبثبات اللزوير املعنوي يف
اتصية املمثل القانوين لشركة خدمات الطر السريعة ،وإبلزامه ابملصاريف وأتعا احملاماة.
نظر الدعوى جبلسة  .2017-12-20أمامها ،حضر عن املدعي ماميه
بدأت احملكمة َ
األسلاذ  ....وعن املدعى عليه ،حضر ماميه األسلاذ َّ ....
قدم مامي املدعي مسلنداتِه يف الدعوى
فكانت:
 صورة ضوئية لصحيفة الدعوى  2016-...مدين كلي مشال طرابل.،املدعي فيها هو املدعى عليه هنا ،واملدعى عليهما ما املدعي هنا ومدير فرا مصرف
اجلمهورية سو اجلمعة املعقولة؛
 صورة ضوئية ملسلترج من السجل اللجاري يف  .2016-2-24فيها أن[زيداً] هو املمثل القانوين للشركة املذكورة؛
 قرار وزير احلكم احمللي  2015-162يف  2015-6-7بسحب قراراجملل ،احمللي الزاوية  2015-...بشأن اعلماد اللجنة اللسييية لشركة خدمات الطر
السريعة؛
 قرار جمل ،إدارة مصرف اجلمهورية  2015-2بلكليف موِكِل مامي املدعيمديراً عاماً.
انلهى احملامي إىل طلب حجز الدعوى للحكم له ابملطلو .
دافع مامي املدعى عليه كلابةً مبا جتمله احملكمة يف اللايل:
فعها من
 عدم قبول الدعوى لعدم صحة متثيل مامي املدعي له .فقد اارتط القانون ر َرئي ،جمل ،اإلدارة .فهو ،ت املدير العام ،املمثل القانوين .وهلذا ،فصدور اللوكيل عن
املدير العام جيعله ابطالً؛
 مل ِينلحل املدعى عليه الصفةَ زوراً .فقد أقرهتا له اجلمعية العمومية للشركة؛
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 َّحتصن قرار تشكيل اللجنة اللسييية من اإللغاء والسحب ،وصار هنائياً بفوات سلني يوماً
على إصداره .كما أن صفة املدعى عليه ثبلت أبحكام قضائية هنائية وابتة .فأين اللزوير
إذن؟!
 خمالفة الدعوى للشروط املقررة لقبول دعوى اللزوير املنصوص عليها ابملادة  236منيلم إعالن املدعى عليه مبذكرة بشو ِ
اهد اللزوير خالل مثانية أايم من
قانون املرافعات .فلم َّ
اللقرير به.
قدم الدفاا مسلنداتِه ومن بينها صورة للحكم اتبلدائي مثار الدعوى ( )2016-...وقد
قضى مبا أخرب عنه املدعي بصحيفة الدعوى .وانلهى إىل طلب حجز الدعوى للحكم له مبقلضى
دفوعه ،وبلغري املدعي بسبب دعواه الباطلة.
جبلسة َّ ،2020-12-9
قدم دفاا املدعي صورًة رمسيةً حلكم مكمة اسلئناف طرابل ،يف
اتسلئناف  2017-...عن احلكم املذكور لللو .قضت احملكمة يف  2018-5-2إبلغاء هذا
احلكم ،ويف موضوا الدعوى ،بعدم قبوهلا لرفعها من غي ذي صفة.
حجزت احملكمة الدعوى للحكم جبلسة اليوم ،وهنا قضت ابلوارد ابملنطو .

األسباب
كل ايء فأحسن قدره ،وابللى اإلنسا َن مبا يسره ومبا يسوءه ليملحن
احلمد هلل الذي ق ِدر َّ
اكره وصربه .وبعد ،فإن احملكمة وقد اجلهدت يف تفحص الدعوى اسلهدافاً للفصل فيها ابحلق
َ
السداد يف قضائها بشأهنا .وإنه
والعدل ،تسأل هللا تعاىل
اللوفيق يف فهمها هلا ويف اإلملام أبحكامها ،و َ
َ
كل جوانبها.
لقضاء أمضله بعد مساا املرافعة الشفوية ،ومطالعة أورا الدعوى ،وإمعان يف النظر يف ِِ
وهذه أسبابه فمنطوقه.
كل طـرف دفاعـه،
حيث مت نظر الدعوى على النحو املبني مبحضر جلساهتا ،وفيها حضر عن ِِ
وإذن فاحلكم حضوري لكليهما عمالً ابملادة  92من قانون املرافعات.
حيـث إن مــامي املـدعى عليــه يــدفع بعـدم الصــفة اإلجرائيـة حملــامي املــدعي ،فـإن احملكمــة تبــادر
مرد الـدفع هـو أن املتـلص ابللوكيـل هـو املمثـل القـانوين للمصـرف ،وأن هـذه
ابلفصل فيها .وحيث إن َّ

الصــفةَ ملحققــة يف رئــي ،جملــ ،اإلدارة ت املــدير العــام .وحيــث إن هــذا غــي ســديد ،لــذا فهــو مــردود.
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ذلك أن املادة  47من النظـام األساسـي ملصـرف اجلمهوريـة تقضـي أبن املـدير العـام للمصـرف هـو مـن
ميثله أمام القضاء ،سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
وحي ــث إن امل ــدعي ِ
ينس ـب إىل امل ــدعى علي ــه ارتكابَ ـه تزوي ـراً معن ــوايً بطري ــق انلح ــال ص ــفة غ ـ ِي
َ
ِ
صحيحة ،فإن احملكمة تكيِف الدعوى على أهنا دعوى تزوير أصلية واحلال أن اتدعاء ابللزوير مل يكن
ـرتط لقبوهلــا قيــام املصــلحة مــن
مبناســبة دعــوى منظــورة بــني اخلصــمني .وحيــث إهنــا ،ككــل الــدعاوى ،يشـ َ
رفعها .فكمـا تـنص عليـه املـادة الرابعـة مـن قـانون املرافعـات ،فـإن املصـلحة الشتصـية املشـروعة املبااـرة

للم ــدعي ا ــرط لقب ــول دعـ ـواه .ومـ ـ َّدى ه ــذا أن يك ــون للم ــدعي م ــن وراء اللجائ ــه إىل القض ــاء منفع ــة
حقيقــة ،منفعــة ت تقــوم ضــرورًة بــل قضــاءً يف دعـواه .وعلــى هــذا ،ت تكــون املصــلحة قائمــة إذا كــان مــا
يسعى إليه قضاءً لن يعود عليه بفائدة حقيقة ،حبيـث ت يكـون يف وسـعه القـانوين أن يضـيف إليـه حقـاً
يدعيه ،وت هو ابحللمي لدفع ضرر ملوقع أن يصيبه.
وحيث إن من املسلقر عليه قضاءً أن املصـلحة يف الـدعوى ،كمـا يلـزم توافرهـا ابلـداءً وقـت رفـع
الدعوى ،يلزم اسلمرارها حىت صدوِر حكم هنائي فيها ،وأن زواهلا قبل ذلك يوجب القضاء بعدم قبول
الدعوى.
وحيث إن مناط املنازعة يف جمملها بني املدعي وخصمه هو الدعوى  2016-...املشار
إليها واليت كان األخي قد أقامها ضده وظفر فيها حبكم يف صاحله .وحيث إن الذي يبني للمحكمة
كل ما يلغيَّاه من إقامة هذه الدعوى هو احلصول على حكم
من طلبات املدعي يف صحيفة دعواه أن َّ
بثبوت اللزوير املقول به ،وذلك من أجل اسلعماله يف اللوسل ابلطر اتسلثنائية إىل إلغاء احلكم
الصادر ضده يف الدعوى املذكورة إذا ما أفلح يف إثبات ذلك تزوير ،وبرهن على أتثيه يف احلكم.
وهكذا ،فإن قيام مصلحله من رفع الدعوى املاثلة يدور وجوداً وعدماً مع متلع ذلك احلكم ابحلجية،
نفسه قدم يف
ومع اسلمرار هذه احلجية حىت صدور حكم يف الدعوى املاثلة .وحيث إن املدعي َ
جلسة  2020-12-9صورة رمسية حلكم ِ
مكمة اتسلئناف إبلغاء ذلك احلكم ،وبعدم قبول
الدعوى اليت صدر بشأهنا ،فإنه هبذا احلكم يكون قد انل ما يريد ،وحتقَّق له ما سعى إليه من وراء
يبق له ابللايل من مصلحة يف صدور حكم يف موضوعها .فقد اسلحال ما
إقامة الدعوى املاثلة ،ومل َ
يضيف إليه حقاً ،وت هو إن م َنعه،
اليوم من القضاء بثبوت اللزوير طلباً إن هو لبيه لن
َ
يرمي إليه َ
سيحرمه مما حتقَّق له أصالةً بذلك احلكم.
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ملــا كــان ذلــك ،وكانــت احملكمــة قــد انلهــت إىل عــدم مصــلحة املــدعي مــن الفصــل يف موضــوا
دعواه ،فإهنا تقضي بعدم قبوهلا ،وتقف حبكم اللزوم عند هذا احلد يف فحصها الدعوى.
وحيــث إنــه عــن املصــاريف ،فيلحمله ــا املــدعي ،خاســر الــدعوى ،اســلناداً إىل امل ــادتني 281
و 282من قانون املرافعات.

الحكم

حكمت احملكمة حضورايً ،بعدم قبول الدعوى وإبلزام رافعها
الكاتب

ابملصاريف[ .انتهى منطوق الحكم]

القاضي

أ
ُاودعت السباب في2021-3-24 :م
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