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  قواعد عامة إلجراءات التقاضي

  : رفع الدعاوى والتظلمات والطعون-

  : بوجه عام-١

  . المصلحة هي مناط الدفع كما هي مناط الدعوى-١
متـى كـان العيـب الـذي شـاب       . ال يقبـل  . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيـر ذي أهليـة           -

 .مثال. بدايتهازوال العيب يصحح إجراءات التقاضي منذ . ناقصي األهلية قد زال

  )١٣٤ مج القسم األول المجلد األول ص١٧/١٢/١٩٨٤ مدني جلسة ٢٣/١٩٨٤ الطعن(

 التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية رفعه يكون بـصحيفة ال بتقريـر فـي قلـم الكتـاب مخالفـة                      -٢
  .ذلك يؤدي إلى بطالن متعلق بالنظام العام

  )١٣٤م األول المجلد األول ص مج القس٢٦/١٢/١٩٨٤ مدني جلسة ٨٩/١٩٨٤ الطعن(

إجـراءات المطالبـة    .  األتعاب المستحقة للمحامي عن عمل آخر ال عن قـضية نظرتهـا المحكمـة              -٣
  .بها تكون بدعوى عادية يحكم فيها على وجه االستعجال

  )٢١٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٤/١٩٨٦ الطعن(

بقـاء  . بـدء الخـصومة  . أثـره . وى هو بإيداع صـحيفتها إدارة الكتـاب       الطريق األصلي لرفع الدع    -٤
. أثـره . تخلـف اإلعـالن   . الخصومة معلقة حتى تحقق مبدأ المواجهة بإعالنهـا إعالنـاً صـحيحاً           

. ال يغير مـن ذلـك حـضور المـدعي عليـه أو ممثلـه بالجلـسة دون إعـالن                   . زوال الخصومة 
  .سريان نفس الحكم على خصومة االستئناف

  )٢١٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٣/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٨/١٩٨٦ عنالط(

عـدم قبـول أي   .  المعامالت الخاصة بأسهم الشركات التي تمت باألجـل التـي لـم يـتم تـسجيلها      -٥ 
دعوى أو مطالبة أو شكوى بالنسبة لها أمام جهات القـضاء أو التحكـيم أو التحقيـق قبـل مـضي                     

متى ينتهـي هـذا القيـد ويـسترد القـضاء        .  إال في حالة القصر    ٥٩/٨٢ق  سنتين من تاريخ العمل ب    
  .العادي اختصاصه األصيل بنظرها

  )٢١٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٦/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٤/١٩٨٧ الطعن(

زوال الخـصومة وبطـالن الحكـم       . أثـره . مخالفة ذلـك  .  إعالن الصحيفة شرط النعقاد الخصومة     -٦
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قضاء محكمة االسـتئناف بـبطالن الحكـم المـستأنف لـزوال            . محكمة من تلقاء نفسها   وتقضي به ال  
وجوب أن تقف عنـد حـد تقريـر الـبطالن دون الفـصل فـي        . الخصومة لبطالن إعالن الصحيفة   

  .علة ذلك. الموضوع
  )٢٢٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٦/١٩٨٨ الطعن(

للمحكـوم علـيهم الـذي فوتـوا ميعـاد الطعـن فيـه أو               . أثره. تزام بالتضامن  صدور الحكم في ال    -٧
قبوله أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحـد زمالئهـم منـضمين إليـه فـي                     

  .علة ذلك. طلباته
  )٢٢٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٨/١٩٨٧ الطعن(

  .نطاقها.  ماهيتها المطالبة القضائية-٨
  )٢٢٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ٥٤/١٩٨٩ الطعن(

 الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجـة آلثـار المطالبـة القـضائية مـن تـاريخ تقـديم صـحيفتها إدارة                     -٩
  .مثال بشأن سريان الفوائد. الكتاب بصرف النظر عن تاريخ إعالنها

  )٢٣٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩٨/١٩٨٩، ٢٩٤ان الطعن(

وجوب إيداع الطاعن لكفالة الطعن بالتمييز ثم إيداعه صـحيفته إدارة كتـاب المحكمـة مرفقـاً بهـا                    -١٠
على إدارة الكتاب فيه الطعن في الـسجل المعـد لـذلك فـي ذات اليـوم ثـم                   . ما يثبت إيداع الكفالة   

 . الشارحة إن وجدت إدارة التنفيذ إلعالنهاتسليم صورة الصحيفة والمذكرة

  )٢٣٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٨٩ الطعن(

األحكـام التـي افتـرض علـم     . االسـتثناء . سريان مواعيد الطعن في األحكام من تاريخ صـدورها        -١١
 .المحكوم عليه بصدورها فال تسري إال من تاريخ إعالنها

وم عليه عن الحضور وعـن تقـديم مـذكرة بدفاعـه فـي الجلـسات التاليـة لتعجيـل                    تخلف المحك  -
مـن تـاريخ    . بدء سـريان ميعـاد الطعـن بالنـسبة لـه          . الدعوى بعد امتناع سريها سيراً متسلسالً     

 .إعالنه بالحكم

  )٢٣٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٤/١٩٨٩ الطعن(

اع الخبيـر تقريـره وبتـاريخ الجلـسة المحـددة لنظـر الـدعوى وعـدم                 عدم إخطار الخصم بإيد    -١٢
فـال يبـدأ    . عدم تسلسل جلـساتها بالنـسبة لـه       . أثره. حضوره تلك الجلسة أو تقديمه مذكرة بدفاعه      

 .ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها إال من تاريخ إعالنه به

  )٢٣٤لد األول ص مج القسم الثاني المج٤/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٤/١٩٨٩ الطعن(
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األوراق القضائية ومن بينها صحيفة الطعن بالتمييز الموقعة مـن المـشرف علـى مكتـب تـصفية                   -١٣
 .صحيحة. معامالت األسهم باألجل وممن يفوضه من موظفي المكتب

  )٢٥٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٠، ١٥٣، ١٥١ نوالطع(

 في حالة عدم وجـود اتفـاق مكتـوب يكـون باستـصدار أمـر تقـدير مـن                    تقدير أتعاب المحاماة   -١٤
سـلوك طريـق    . من إجـراءات التقاضـي المتعلقـة بالنظـام العـام          . المحكمة التي نظرت القضية   

 .ال يعيبه بمخالفة القانون. التزام الحكم هذا النظر. عدم قبولها. أثره. الدعوى العادية

  )٢٧٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٣ الطعن(

مـا  . سـقوط حقـه فـي الرجـوع عليـه         . أثـره . تسلم المرسل إليه البضاعة من الناقل دون تحفظ        -١٥
م . يومـاً إثبات حالة البضاعة ورفـع الـدعوى خـالل ثالثـين            : الذي يحمى هذا الحق من السقوط       

 . تجارة١٧٨

  )٢٨٣ثالث المجلد األول ص مج القسم ال٦/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨٢/١٩٩٣ الطعن(

  .تحقق أثار المطالبة القضائية. أثره. إجراء رفع الدعوى يتم بتقديم صحيفتها إدارة الكتاب -١٦
تحقـق المواجهـة بـين      . علتـه . إجراء إعالن الصحيفة مستقل عنهـا بقـصد إعـالم ذوى الـشأن             -

  .الخصوم
  )٢٨٩ول ص مج القسم الثالث المجلد األ٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤ الطعن(

ـ      . يت والخارج عدم تعيين موطن للمعلن إليه داخل الكو       -١٧  النيابـة العامـة     ةصحة إعالنـه فـي مواجه
 .واحتساب ميعاد الطعن باالستئناف من هذا التاريخ

  )٢٩٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٩/١٩٩٤ الطعن(

مـا بذلـه المحـامى مـن        : ن الواجـب إتباعهمـا      العنصرا.  بمعرفة المحكمة  ةإنقاص أتعاب المحاما   -١٨
 بـه   دعـوى يرفعهـا الموكـل أو دفعـاً        . إجراءات المطالبة بها  . جهد وما عاد على الموكل من نفع      

للمحكمـة ذات الـسلطة حالـة طلـب الموكـل رفـض دعـوى مطالبتـه              . لدعوى مرفوعة عليـه   
 .باألتعاب وعدم اقتصاره على طلب إنقاصها

واقـع تـستقل بـه محكمـة        . ن جهد وما عـاد علـى الموكـل مـن نفـع            تقدير ما بذله المحامى م     -
 .سائغاًالموضوع ما دام 

  )٢٩٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٩/١٩٩٤ الطعن(

. مـؤداه . قيام التزام صـرفي بجـوار االلتـزام األصـلي         : أثره  . إنشاء الورقة التجارية كأداة وفاء     -١٩
سـلوكه  .  بـدعوى الـصرف أو دعـوى الـدين األصـلي           هرجوع على مدين  الأن للدائن الخيار في     
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 .أثره. طريق الدعوى األخيرة

  )٢٩٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/٣/١٩٩٥ تجاري جلسة ١١٦/١٩٩٤ الطعن(
  )٣١٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٩/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٦/١٩٩٦ الطعنو(

عدم قبـول أي طلـب أو دفـع لـيس لـصاحبه فيـه مـصلحة            . داهمؤ. المصلحة هي مناط الدعوى    -٢٠
مثال النتفاء المصلحة بعد قضاء الحكـم بعـدم سـماع دعـوى أصـل الحـق                 . قائمة يقرها القانون  

 .ورفض طلب صحة الحجز

  )٣٠٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٤/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٣ الطعن(

  .الطبيعيالشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص  -٢١
 .أثر ذلك. الخصومة ال تقوم إال بين أشخاص على قيد الحياة وإال كانت معدومة -

  )٣٠١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٥/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٢٩/١٩٩٢ الطعن(

مـا بذلـه المحـامى مـن        : العنصران الواجـب إتباعهمـا      . إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة     -٢٢
 دعـوى يرفعهـا الموكـل أو دفعـاً        . إجـراءات المطالبـة بهـا     . ل من نفع  جهد وما عاد على الموك    

  .يبديه لدعوى مرفوعة عليه
اختصاص المحكمة االبتدائية بنظر طلب اإلنقاص سـواء كانـت هـي ذات الـدائرة التـي نظـرت                    -

  .أثره. مخالفته. علة ذلك. موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى
  )٣٠١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٦/١٩٩٥ جلسةتجاري  ٢٩/١٩٩٤ الطعن(

  . مدني١٨م . عنصرا نشوء الشخص االعتباري -٢٣
لـه أن يخاصـم ويختـصم       . أثـره . دخول أنشطة فردية متعددة في الذمة المالية لـشخص طبيعـي           -

 .عنها دون اإلشارة إليها

  )٣٠١ ص مج القسم الثالث المجلد األول١٧/١٠/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١/١٩٩٥ الطعن(

القاعدة في تحديد بدء المواعيد على اختالف أنواعها أنه ال يحتسب اليـوم الـذي يقـع فيـه األمـر                      -٢٤
 للميعاد بل يبدأ الميعـاد مـن اليـوم التـالي وذلـك لتفـادى كـسور                  المعتبر في نظر القانون جرياً    

 .األيام

  )٣٠٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٣/٩/١٩٩٦ مدني جلسة ١١٩/١٩٩٥ الطعن(

خـروج المـشرع فـي شـأن رفـع          . الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغيـر كـويتيين          -٢٥
جـواز تـسليم اإلعـالن إلـى        . الدعوى وقيدها وإعالنها ونظرها والطعن فيها من القواعـد العامـة          

 .مثال. النيابة سواء أكان المدعى عليه له موطن معلوم بالخارج أم ال

  )٣١١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٥ الطعن(
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بطـالن  . أثـره . تخلـف ذلـك   . علتـه . إجـراء جـوهري   . توقيع صحيفة االستئناف مـن محـام       -٢٦
ال تعارض في ذلك مـع نـصوص قـانون المرافعـات فـي              . ١٩٦٤ لسنة   ٤٢ ق   ١٨م  . الصحيفة

  . شأن إجراءات رفع االستئناف
  )٣٤٨لقسم الرابع المجلد األول ص مج ا٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٦/١٩٩٦ الطعن(

  .مناطها. أهلية التقاضي -٢٧
  . أثره. تحقق الغاية من اإلجراء الباطل بتوافر المواجهة بين الخصوم -

  )٣٤٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤٥/١٩٩٥ الطعن(

المنازعـة حـول    : مناطـه . رفع التظلم من أمر تقدير الرسوم القـضائية خـالل الميعـاد المقـرر              -٢٨
  . مقدار الرسم

  . اتباع إجراءات رفع الدعوى. المنازعة حول أساس االلتزام بالرسم -
  )٣٤٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٦/١٩٩٦ الطعن(

رفـع تظلـم إلـى      : طريقـه . االعتراض على ضبط األشياء الالزمة للتحقيق أو للفصل في الواقعـة           -٢٩
عـدم  . تنكب ذلك ورفع دعـوى أمـام المحكمـة المدنيـة          . ة الكلية أو من يقوم مقامه     رئيس المحكم 

 .ال خطأ. قبولها

  )٣٥٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(

وجودها يبـدأ بإيـداع الـصحيفة ويعلـق علـى شـرط إعالنهـا إعالنـاً                 . الخصومة في الدعوى   -٣٠
زوال الخـصومة ويبطـل     . أثـره . ط حتـى صـدور الحكـم االبتـدائي         تخلف هذا الشر   ً.صحيحا

  . الحكم الصادر فيها لبطالن اإلجراء
  )٣٥٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢١/٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(

تحقـق  . تحقـق مبـدأ المواجهـة     : علـة ذلـك   . انعقادها بإعالن الـصحيفة   . مناطه. بدء الخصومة  -٣١
  .  مرافعات٤٧م. أساس ذلك. كفايته النعقاد الخصومة. ير إعالنالمواجهة بغ

حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمـام المحكمـة وعـرض نزاعمهـا عليهـا وتقـديم الطلبـات                    -
تمكـين الخـصم مـن      . مفـاده . العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل فـي الـدعوى          

ـ . مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والـرد عليهـا          تنظـيم إجـراءات اإلعـالن وبيـان        . ة ذلـك  عل
انتفـاء  . أثـره . تحقق تلك الغاية عـن طريـق إجـراء صـحيح أو بـدون إجـراء               . شروط صحته 

أن الشكل غيـر مقـصود لذاتـه بـل هـو وسـيلة لتحقيـق                : علة ذلك . الضرر فال يحكم بالبطالن   
  . غاية



  المرافعات

- ١٠ -  

بالجلـسة ليتحقـق بـه مبـدأ        اعتداد الحكم بإعالن الطاعن بصحيفة االستئناف بتسليمه صورة منهـا            -
  . ال يعيبه. المواجهة
  )٣٥١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣/١٠/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٤/١٩٩٨ الطعن(

. المشرف على مكتب تصفية األوضاع الناشئة عـن معـامالت األسـهم باألجـل أو مـن يفوضـهم                 -٣٢
التوقيـع علـى    مخول في تمثيل المكتب في جميع القـضايا سـواء رفعـت منـه أو عليـه وكـذا                    

ال ينال مـن ذلـك ضـرورة توقيـع صـحيفة            . األوراق القضائية ومنها صحف الدعاوى والطعون     
  . علة ذلك وأساسه. الطعن من أحد المحامين

  )٣٥٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٦/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٦٥/١٩٩٩ الطعن(

علقـة علـى شـرط إعالنهـا إلـى          الخصومة التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب تظـل م           -٣٣
. زوالهـا . أثـره . تخلف هذا الشرط حتـى صـدور الحكـم االبتـدائي         . المدعى عليه إعالناً صحيحاً   

عدم تحقق المواجهة بـين الخـصوم فيبقـى اإلعـالن هـو الوسـيلة الوحيـدة إلخبـاره                   : علة ذلك 
  . ببياناتها وبدون اإلعالن أو المواجهة ال تتصل الخصومة به

  )٣٥٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٨٢/١٩٩٩ الطعن(

للخصم أن يطلب من المحكمة التي أصـدرت الحكـم تفـسيره متـى شـاب منطوقـه غمـوض أو                      -٣٤
  . مثال لما ال يعد غموضاً. بطلب يقدم باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى: كيفية ذلك. لبس

  )٣٥٢سم الرابع المجلد األول ص مج الق١١/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦/١٩٩٩ الطعن(

اإلجـراء الـذي تتخـذه      . الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صـحيفتها إدارة الكتـاب            -٣٥
محكمة ثاني درجة في ذلك ال تقف عنـد حـد تقريـر بطـالن حكـم                 . المحكمة حال بطالن اإلعالن   

  . أساس ذلك. أول درجة بل تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة
  )٣٥٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٣/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦٤/٢٠٠٠ الطعن(

اختالفها عـن المنازعـة فـي أسـاس االلتـزام بهـا ومـداه               . المنازعة في مقدار الرسوم القضائية     -٣٦
األولى بالتظلم أمام مندوب اإلعالن أو بتقرير فـي إدارة كتـاب المحكمـة أمـا الثانيـة                  . والوفاء به 

 .المعتادة في رفع الدعوىفتكون باإلجراءات 

  )٣٥٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٠/٢٠٠١ الطعن(

إعـالن  . الزمـه . انعقـاد الخـصومة   . الطريق األصلي لرفـع الـدعوى هـو إيـداع صـحيفتها            -٣٧
 .مثال. شرطه. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن اإلعالن. الصحيفة

  )٦٣٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٩١/٢٠٠١ الطعن(
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 ١٣٧م . ضـرورة وجـود إذن مـن المحكمـة بهـا        . بعض تصرفات الوصي على مـال الـصغير        -٣٨
 .  مثال.مدني

خـر يتعـين سـلوكه    آالـنص علـى طريـق       . االستثناء. حق االلتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى      -
 إلجـراء مـا نـصت عليـه          من المحكمـة   اًإذنالوصي   الستصدار   عدم تحديد القانون طريقة   . وجوباً
 .صحة اتباع طريق الدعوى.  مؤداه. مدني١٣٧المادة 

  )٦٣٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٢/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

 مـن  ١٦٦م . األوضاع الالزمة لممارسة هـذا الحـق يبينهـا القـانون       . مكفول للناس . حق التقاضي  -٣٩
 .الدستور

  )٦٤٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٤٩/٢٠٠٤ الطعن(

  . ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص االعتباري. أهلية التقاضي -٤٠
عـدم اعتـراف القـانون أليـة        . كيفية نشوء الشخص االعتباري بعنصريه الموضـوعي والـشكلي         -

دم اعتبارها ذمة ماليـة مـستقلة عـن الذمـة الماليـة             ع. أثره. مجموعة من األموال بهذه الشخصية    
  .لصاحبها

انعقـاد الخـصومة علـى      . الزمـه . إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة الفرديـة         -
أنـه المقـصود    . مـؤداه . ثبوت اسم الطـاعن فـي صـحيفتي االسـتئناف والطعـن           . هذا األساس 
 .بالخصومة

  )٦٤٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٨/٩/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٢٧/٢٠٠٤ الطعن(

هو الواقعـة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم             . تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة       -٤١
التـزام المـدعى بهـذه الرسـوم متـى اتـصلت الـدعوى أو               . القضائية المستحقة للخزانة العامـة    

امة دعوى بطلـب تحديـد رسـم نـسبي ثابـت         إق: أثره. الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً     
عـدم قبولهـا لرفعهـا      . عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهـذه الـدعوى             

 .قبل األوان

 )٤٠٥ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٧١٦/٢٠٠٥الطعن (

صـدور حكـم نهـائي      وجوب توافره ابتداء واسـتمرار قيامـه حتـى          . شرط المصلحة في الدعوى    -٤٢
 . في الدعوى

للقاضـي  . تقصى شروط قبول الدعوى اإلداريـة واسـتمرارها ومـدى جـدوى االسـتمرار فيهـا                -
 . علة ذلك. اإلداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة اإلدارية

بمـضمونه وفحـواه ولـيس بألفاظـه        . العبرة في تحديد كنـه القـرار اإلداري وحقيقتـه ومبتغـاه            -
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 .مثال. نيهومبا

 )٤٢ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١١/٤/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٧٨/٢٠٠٥الطعن (

الواليـة العامـة للقـضاء مـا لـم          المحاكم هي صاحبة    . حق عام يثبت للجميع   . االلتجاء إلى القضاء   -٤٣
 اليجـوز التوسـع فـي       االسـتثناء .  جهـة أخـرى    ينص الدستور أو القانون استثناء على اختصاص      

  .تفسيره
 في شـأن العمـل فـي القطـاع األهلـي تنـاول إجـراءات تكـوين                  ١٩٦٤ لسنة   ٣٨لقانون رقم   ا -

النقابات وأغراضها وإعداد الئحة النظام األساسـي لهـا وتحديـد اختـصاصات مجـالس إداراتهـا                 
وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخـرى غيـر القـضاء للفـصل فـي                  

. ذلك ولم يضع قيـداً علـى حـق رفـع الـدعوى مباشـرة أمـام القـضاء                  المنازعات الناشئة عن    
اليجوز لالئحة النظام األساسي للنقابة التي تُنـشأ وفـق أحكـام هـذا القـانون أن تقـرر حقـاً لـم                       

النعي بوجوب تقديم طلـب لمجلـس اإلدارة لعقـد جمعيـة عموميـة غيـر                . مؤدى ذلك . يخولها إياه 
 .غير مقبول. المجلس قبل رفع الدعوى استناداً لالئحةعادية لبحث التعديالت التي أجراها 

 )٢٨٦ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١١/١٠/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠الطعون (

 أن :أسـاس ذلـك  . عدم تأثر الخصومة بما يطرأ علـى ممثـل الـشخص االعتبـاري مـن تغييـر              -٤٤
 عـدم جـواز أن يكـون     :علـة ذلـك   . هالمقصود بالخصومة هو الشخص االعتباري ذاته وليس ممثل       

 .مثال. تغيير الصفة في تمثيله سبباً في تعطيل اإلجراءات

 )٥٢ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٧/٤/٢٠٠٧جلسة إداري  ١١٢/٢٠٠٤الطعن (

 ال يجـوز الخـروج عـن الـدائرة          ما عـداه اسـتثناء    . األصل في والية القضاء    هو   يالقضاء العاد  -٤٥
 تحديـد االختـصاص هـى بمـا         فـي العبرة  .  خوله إياها  الذيتضى القانون    رسمت لواليته بمق   التي

 .مثال.  دعواه من طلباتفييوجهه المدعى 

 )٤٣٢ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٨٨٦/٢٠٠٥الطعن (

ـ        . شرط الزم لصحة الخـصومة    . يأهلية التقاض  -٤٦  أو الـشخص    يعـدم ثبوتهـا إال للـشخص الطبيع
 المخاصـمة   فـي مالكهـا هـو صـاحب الـصفة         .المنشأة الفردية ال تُعد شخصاً اعتبارياً     . ياالعتبار

كفايتـه لبيـان    . قعات الخصومة وحضور من يمثـل صـاحبها بتوكيـل         اسرد و . بشأنها أمام القضاء  
 .أثره . صحيفة الطعنفيأن المالك هو المقصود بالخصومة وإن لم يقرن اسمه باسم المنشأة 

 )٤٧٤ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٦/٢٠٠٧جلسة   مدني٩٠٥/٢٠٠٦، ٨٩٥الطعنان (

 ثبوت الشخـصية القانونيـة لـه سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو                 . مناطها .أهلية الخصم للتقاضي   -٤٧
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  . أنها ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤدي ذلك.اعتبارياً

 بطـالن إجـراءات     . أثـره  .أو فيمن بوشـرت ضـده     عدم توافر أهلية التقاضي فيمن باشر الدعوى         -
  .الخصومة والدفع يكون بالبطالن ال باالنعدام

امتناع بحث عوار الحكم إال عن طريق التظلم فيه خالل طـرق الطعـن المناسـبة ال عـن طريـق                      -
  . تجرد الحكم من أركانه األساسية. االستثناء.دعوى مبتدأة ببطالنه

  .جزاؤه البطالن وليس االنعدام.  يصلح سبباً النعدامه الحكم الإلىكون العيب الموجه  -

 ال يعـدم الحكـم      .بطالن إجراءات الخصومة لعدم أهليـة التقاضـي عنـد بعـض الخـصوم فيهـا                -
 .الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطالنه بـالطعن عليـه بإحـدى طـرق الطعـن المقـررة قانونـاً          

 حيازتـه  . أثـره .كم غير قابـل لهـذا الطعـن       مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كان الح         
 . مثال.لقوة األمر المقضي

 )٢٦٩ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٦٤١/٢٠٠٦الطعن (

 جميـع   فـي تخلف المحكوم عليـه عـن الحـضور         .  الحكم من تاريخ صدوره    فيبدء ميعاد الطعن     -٤٨
بـدء الميعـاد مـن تـاريخ إعـالن          . بدفاعـه الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مـذكرة         

 .سقوط الحق فيه. أثره. تجاوز المدة المحددة للطعن. الحكم إلى المحكوم عليه

 )٣٧٧ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٨/١٠/٢٠٠٧جلسة مدني  ٦٤٨/٢٠٠٦، ٢٣٢الطعنان (

أن ترفـع بـإجراءات صـحيحة وأن يكـون الخـصم أهـالً              . شـرطها . صحة انعقـاد الخـصومة     -٤٩
بطـالن إجـراءات الخـصومة      . علـة ذلـك   .  جميع مراحل الدعوى   فيوجوب توافر ذلك    . يلتقاضل

 أيـة حالـة تكـون       فـي  جميع مراحلها ويجوز الـدفع بـه         فيبطالن متجدد يلحق بها     . لعدم األهلية 
 .أثر ذلك. عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

 بمقتـضاها يأخـذ     التـي تلـك   . المقـصود بهـا   . رر تدور بين النفع والض    التيتصرفات غير المميز     -
. مـؤدى ذلـك   . الشخص ويعطى بغض النظر عن مدى ما يخلص له شخصياً مـن نفـع أو خـسارة                

بطالنـه لعـدم    . أثـره . إقامة غير المميز طعناً وإقامة طعن ضده دون اختصام مـن يمثلـه قانونـاً              
 .انعقاد الخصومة

 )٣٩٦ ص٣ ج٣٥ القضاء والقانون سمجلة ٢٩/١٠/٢٠٠٧جلسة مدني  ٤٢٠/٢٠٠٥الطعن (

 -عـدا مـا تخـتص بـه لجنـة المواليـد والوفيـات            - الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح األسـماء      -٥٠
وجوب قبل عرضها على القضاء أن تعرض على اللجنة المنـصوص عليهـا بالمـادة األولـى مـن                   

 والتـي بشأن تنظـيم إجـراءات دعـاوى النـسب وتـصحيح األسـماء               ١٩٨٨لسنة   ١القانون رقم   
 الـذي  هـو اإلجـراء      هـذا الطلـب   .  أو النسب وتقدم تقريراً بـذلك      االسمتحققها وتبين مدى صحة     
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  .  هذه الدعاوى ويعد من النظام العامفيتبدأ به المطالبة القضائية 
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى على سـند مـن أن الطاعنـة لـم تتبـع اإلجـراءات                       -

دعوى النـسب وتـصحيح األسـماء بعرضـها مباشـرة علـى المحكمـة                رسمها القانون لرفع     التي
نعـى الطاعنـة بخطـأ الحكـم        . صـحيح ء  قـضا . ون أن تسبقها بتقديم طلب إلى اللجنة المختصة       د
غيـر  .  اسـمها  فـي  مـادي  تكييف الدعوى بأنها منازعة حول نسبها وليس مجرد تصحيح خطـأ             في
 .جمنت

 )٣٨٠ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٤/١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٣٠/٢٠٠٧الطعن (

ال يحسب مـن هـذا الميعـاد يـوم اإلعـالن أو             . يوماًالميعاد المقرر لرفع دعوى اإللغاء هو ستون         -٥١
انقـضاء الميعـاد بانقـضاء اليـوم األخيـر          . حدوث األمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعـاد        

 .مثال. منه

 )٢٣٢ ص١ ج٣٦لة القضاء والقانون سمج ٤/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٦٢/٢٠٠٧الطعن (

العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي يبدأ منـه سـريان مواعيـد الطعـن فيـه باإللغـاء هـو العلـم                       -٥٢
أن يتبـين صـاحب الـشأن مركـزه القـانوني      : علـة ذلـك  . بصورة كاملة وشاملة بجميع عناصره    

ـ    . بالنسبة له وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريق الطعن فيه          مـن سـلطة    . ك أو نفيـه   التحقق مـن ذل
 .مثال. شرط ذلك. محكمة الموضوع

 )٢٦٣ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠٨/٢٠٠٦الطعن (

 ويتحـدد بـه نطـاق     عليـه  مواجهـة المـدعى      فـي  المحكمـة    إلىإجراء يوجه   . المطالبة القضائية  -٥٣
. الخـصوم بهـذا التحديـد      و التـزام القاضـي   . عارضـه الدعوى سواء كانت المطالبـة أصـلية أم         

 . الطلبات بالطلبات الختاميةفيالعبرة 

 )٣٣٨ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٧/٤/٢٠٠٨جلسة مدني  ٧٤٢/٢٠٠٦، ٧٢٥الطعنان (

 من تاريخ نـشر القـرار المطعـون فيـه أو إعـالن      يوماًستون  . ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية     -٥٤
انقطاعـه بـالتظلم اإلداري قبـل رفـع دعـوى           . يقينيـاً صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علمـاً          

ال تعـد قرينـة     . مـضى تلـك المـدة دون رد       . اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبـت فيـه        
هى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكـس وتنقـضى بقـرائن أخـرى تـستفاد مـن                 . قاطعة على رفضه  
مثـال  . أثـر ذلـك   . مـا يكفـى لتحققهـا     . ضاالستفادة المانعة من هذا االفتـرا     . مسلك اإلدارة ذاته  

 .لحكم انتهى خطأ إلى عدم قبول دعوى اإللغاء لرفعها بعد الميعاد

 )٤٣ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٨/٤/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٢٦/٢٠٠٦الطعن (
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 خـصم يتمتـع     إلـى أن تكـون صـادرة مـن خـصم أو موجهـة             . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٥٥
. أثـره . تخلـف ذلـك  .  الحكم الـصادر فيهـا  استئنافد افتتاح الخصومة أو     بأهلية التقاضي سواء عن   
  .تعلق ذلك بالنظام العام. بطالن إجراءات الدعوى

 انتفاء أهليـة إبـرام التـصرفات القانونيـة وأهليـة التقاضـي لـدى                إلىانتهاء الحكم المطعون فيه      -
 ذلـك انعـدام التوكيـل       لـى عترتيبـه   . واإلدراكطرأ عليها من عارض أفقدها الـوعي        المورثة لما   

. ال عيـب  . جراءاتهـا بطالنـاً مطلقـاً      ابنها الذي رفع بمقتضاه تلك الدعوى وبطـالن إ         إلىالصادر  
 . إجراءاتهااليصحح. استمرار الورثة في الخصومة بعد وفاتها

 )٣٩٦ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٩/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥٨/٢٠٠٣، ١٥١الطعنان (

لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفـسها ولـو لـم تـرد بـصحيفة                . ة بالنظام العام  األسباب المتعلق  -٥٦
  .شرط ذلك. الطعن ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

مخالفة أوضاع التقاضـي األساسـية وإجراءاتـه المقـررة فـي            . إجراءات التقاضي من النظام العام     -
  . تقضي به من تلقاء نفسهاالبطالن وللمحكمة أن. أثره. الدعاوىفع رشأن 

عدم جواز إصدارها في الحاالت التي لـم يـرد فيهـا نـص خـاص يجيـز                  .  عرائض علىاألوامر   -
عدم وجود نص في القـانون المـدني أو قـانون التجـارة أو قـانون المرافعـات يجيـز                    .صدارهاإ

ـ    علـى  عرائض في شأن تقدير أجر الحـارس المعـين           علىانتهاج طريق األوامر     ازع  المـال المتن
 وكذا عدم وجود نـص قـانوني بنـوع المـصروفات القـضائية المطلـوب استـصدار أمـر                    عليه

مخالفـة الحكـم    . الـدعاوى وجوب رفع دعوى بشأنه بـاإلجراءات المعتـادة لرفـع           . أثره. بتقديرها
 عريضة الصادر بتقـدير أجـر المطعـون ضـده عـن             علىالمطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد األمر       

 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. ضائيةأعمال الحراسة الق

 )٢١٠ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري١١٥٩/٢٠٠٦الطعن (

ـ           . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٥٧  خـصم يتمتـع     إلـى  ةأن تكـون صـادرة مـن خـصم أو موجه
  .كعلة ذل.  الحكم الصادر فيهااستئنافبأهلية االختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو 

.  طبيعيـاً أو اعتباريـاً      شخـصاً  هو ثبوت الشخصية القانونيـة للخـصم سـواء كـان          . مناط األهلية  -
مثـال بـشأن    . قـاً متعلقـاً بالنظـام العـام       بطالن إجـراءات الـدعوي بطالنـاً مطل       . أثره. انتفاؤها

 .اختصام محجور عليه تمثله الهيئة العامة لشئون القصر

 )٢٧٧ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٢/٦/٢٠٠٨جلسة   تجاري٢١٤/٢٠٠٧الطعن (

بقاؤهـا معلقـة علـى شـرط        . إجراء يبدأ به وجود الخـصومة     . إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة     -٥٨
. عـدم انعقـاد الخـصومة     : أثـره . صدور الحكم رغم تخلف هـذا الـشرط       . إعالنها إعالناً صحيحاً  
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 .علة ذلك

 )٢٣٢ ص٢ ج٣٧ضاء والقانون سمجلة الق ١٨/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٤/٢٠٠٨الطعن (

القواعد اإلجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنهـا إجـراءات رفـع الـدعوى ونظرهـا أمـام                   -٥٩
خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه            . المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيهـا       

. ليـه النـزاع   الدعوى أو تُباشر فيه اإلجراءات وينطبق عليهـا قـانون القاضـي الـذي يعـرض ع                
 .علة ذلك

 )١٨٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (

استثناه المشرع من القواعـد العامـة لرفـع الـدعاوى بوجـوب سـلوك طريـق        . حامل السند ألمر   -٦٠
لـى  سريان ذلك إذا كان دائنـاً بورقـة تجاريـة وقَـصر رجوعـه ع     . أمر األداء عند تحقق شروطه 

 . مرافعات١٦٦م. الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن االحتياطي ألحدهم

 )٤٩ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٠/٢٠٠٩الطعن (

ال يقـدح فـي ذلـك وقـوع خطـأ           . انعقاد االستئناف بإيداع صحيفته إدارة كتاب محكمة االستئناف        -٦١
 .مثال. مادي في تاريخ اإليداع

 )٣٢٤ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١١/٢٠١١جلسة  مدني ٥٦٥/٢٠١٠لطعن ا(

تحقـق  . علـة ذلـك   . انعقادهـا منـوط بإعالنهـا     . شرط لبـدء الخـصومة    . إيداع صحيفة الدعوى   -٦٢
  .أساس ذلك. أن تحقق المواجهة بغير اعالن كاف النعقادها: مؤداه. المواجهة بين الخصوم

 اإلسـتئناف مـذكرة ضـمنتها اسـتئنافاً فرعيـاً فـي غيبـة               تقديم المستأنف ضدها أمـام محكمـة       -
إعالن األخير حتـى يـتمكن مـن مواجهـة مـا            . الزمه. المستأنف بطلب زيادة المقضى به من نفقة      

قضاء الحكم المطعون فيه بقبوله شـكالً وبزيـادة النفقـة رغـم عـدم انعقـاد                 . وجه إليه والرد عليه   
 .قانون توجب تمييزهمخالفة لل. الخصومة في االستئناف الفرعى

 )٣٠٧ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٤/١١/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٥٦/٢٠١١الطعن (

 :توقيع محام على صحف الدعاوى والطعون -٢

جـواز إنابـة األزواج   . االسـتثناء . األصـل فيـه للمحـامين وحـدهم    . تمثيل الخصوم أمام المحاكم   -٦٣
ـ         التوقيـع علـى صـحف      . ي إجـراءات المرافعـة    واألصهار واألقارب حتى الدرجـة الرابعـة ف

 . من ق المحاماة١٨م. االستئناف للمحامين وحدهم علة ذلك

القيـد بجـدول    . شـرطه . قبول محامي البنوك والشركات والمؤسـسات للمرافعـة أمـام المحـاكم            -
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 .علة ذلك. المحامين الدائم

  )٢٢٠ول ص مج القسم الثاني المجلد األ٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٠٤/١٩٨٧ الطعن(

تعلـق هـذا الـبطالن      . بطـالن الطعـن   . أثـره . إيداع صحيفة الطعن بالتمييز غفالً من توقيع محام        -٦٤
 .بالنظام العام

  )٢٢٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/٩/١٩٨٩ عمالي جلسة ١١/١٩٨٩ الطعن(

. هأثـر . مخالفـة ذلـك   . نهى المشرع عن تقديم صحف االستئناف إال إذا كانت موقعـة مـن محـام               -٦٥
  .البطالن ولو لم يصرح به

 مـن المـستأنف أو أن يباشـر         ال يلـزم أن يكـون مـوكالً       . المحامى الذي يوقع صحيفة االستئناف     -
 .االستئناف بنفسه

  )٢٦٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٣/١٩٩٢ الطعن(

الجلـسات مـن وجـود      ما اشترطه المشرع في الوكيل غير المحامى الذي يحـضر عـن الخـصم ب               -٦٦
ألي . رابطة زوجية أو قرابة أو مصاهرة إلى الدرجـة الرابعـة قاصـر علـى حـضور الجلـسات                  

من غير هؤالء تحرير صحف الدعاوى والتوقيع عليهـا وتقـديمها إلدارة الكتـاب مـا لـم يـشترط        
 . مرافعـات أثـره    ٤٥توقيع صحيفة الدعوى من لـم تتـضمنهم المـادة           : مثال. القانون توقيع محام  

 .ال بطالن

  )٢٧٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/١١/١٩٩٣ مدني جلسة ٨/١٩٩٣ الطعن(

بطـالن  . أثـره . إغفـال هـذا اإلجـراء     .  من محام  ةوجوب أن تكون موقع   . صحيفة الطعن بالتمييز   -٦٧
سريان ذلـك علـى كافـة صـحف الطعـن بـالتمييز المرفوعـة               .  مرافعات ١٥٣/٢مادة  . الطعن

 .شخاص االعتبارية العامةسواء من األفراد أو األ

  )٢٩١ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٤/١١/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٢/١٩٩٤ الطعن(

بطالنهـا رغـم عـدم الـنص علـى ذلـك بقـانون              . أثره. خلو صحيفة االستئناف من توقيع محام      -٦٨
  .اشتراط قانون المحاماة للتوقيع. علة ذلك. المرافعات

 محام على صحيفة االستئناف والـنص فيـه علـى إلغـاء كـل               عدم اشتراط قانون المرافعات توقيع     -
عدم امتداد هذا اإللغاء لما اشـترطه قـانون المحامـاة مـن ضـرورة توقيـع                 . نص يخالف أحكامه  

  .علة ذلك. محام على صحيفة االستئناف
  )٣٠٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٦ الطعن(

كفايـة  . شـرط لقبـول االسـتئناف     . صحيفة االستئناف أو علـى صـورتها      توقيع محام على أصل      -٦٩
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  .مثال. التوقيع على األصل
 النعي ألول مرة أمام محكمة التمييز بأن توقيع المحـامى علـى صـحيفة االسـتئناف كـان الحقـاً                    -

 .دفاع يتعلق بالواقع فال تقبل إثارته ألول مرة أمامها. على إيداعها

  )٣٠٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٧/١٠/١٩٩٦ ةتجاري جلس ١٣٠/١٩٩٦ الطعن(

وجـوب توقيعهـا مـن    . صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسـسات العامـة          -٧٠
  .بطالن الطعن. أثره. تخلف ذلك. أحد أعضاء الفتوى والتشريع

سـمه  خلو التشريع من وضـع معـين يلـزم بالكـشف عـن ا             . توقيع المحامي على صحيفة الطعن     -
 .افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس. بوضوح

  )٦٨١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٦٥/٢٠٠١ الطعن(

عـدم اشـتراط    . الـبطالن . أثـره . عدم توقيع محاٍم على صحيفة الدعوى أو الطعـن أو االلتمـاس            -٧١
  .شكل معين للتوقيع أو مطابقته لتوقيع لدى جهة أخرى

 .افتراض صدوره منه مالم يثبت العكس. األصل بالنسبة لتوقيع المحامي -

  )٦٨٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص١١/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

بطـالن الطعـن بطالنـاً      . أثـره . إغفـال ذلـك   . وجوب توقيعها من محام   . صحيفة الطعن بالتمييز   -٧٢
على كافة صحف الطعـن بـالتمييز سـواء المرفوعـة مـن             سريان ذلك   . مطلقاً متعلقاً بالنظام العام   

 . األفراد أو األشخاص االعتبارية العامة

جـواز توكيلـه محاميـاً أهليـاً فـي          . يمثلها مديرها العام أمام القـضاء     . الهيئة العامة لشئون القصر    -
وجـوب  . الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى اإلدارية التـي تكـون الهيئـة طرفـاً فيهـا             

توقيـع صـحيفة    . توقيع صحيفة االستئناف من أحد المحامين أو أحـد أعـضاء الفتـوى والتـشريع              
ثبـوت أنهـا باحثـة قانونيـة بالهيئـة          . الطعن بالتمييز من الطاعنـة بـصفتها وصـية خـصومة          

 .بطالن الطعن. أثره. المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة

  )٦٨٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٣/١/٢٠٠٥ ةمدني جلس ٣٣٤/٢٠٠٤ الطعن(

ال يـشترط أن يكـون المحـامي الموقـع عليهـا            . وجوب توقيعها من محام   . صحيفة الطعن بالتمييز   -٧٣
 .وكيالً عن الطاعن في رفع الطعن

  )٦٨٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٦٩/٢٠٠٤ الطعن(

وجوب التوقيع عليها مـن محـام مقبـول أمـام المحكمـة             . ون أو االلتماس  صحف الدعاوى أو الطع    -٧٤
التوقيـع علـى شـكل فرمـة ولـو لـم            . عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيـع       . إليهاالتي ترفع   



  المرافعات

- ١٩ -  

 .األصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. يمكن قراءته

  )٦٨٣ األول ص مج القسم الخامس المجلد٢٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩/٢٠٠٤ الطعن(

 ال   أنـه  .علـة ذلـك   . يـدها يال يجوز األخـذ بمـا يخالفهـا أو تق         . نصوص القانون الواضحة الجلية    -٧٥
  .ودواعيه إال عند غموض النص محل للبحث في حكمة التشريع

وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الـدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة                     -
هـذا التوقيـع    . ماس إعادة النظر عدا ما ترفعـه الحكومـة منهـا          آالف دينار وصحيفتي الطعن والت    

 المعـدل بالقـانونين   ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨م  . الـبطالن . أثـره . مخالفتـه . يعد إجراءاً جوهريـاً   
  .١٩٩٦ لسنة ٦٢، ١٩٦٨ لسنة ٣٠

 على نحـو واضـح جلـي بـشأن تحديـد األوراق             ١٩٦٤ لسنة   ٤٢ ق   ١٨ورود عبارة نص المادة      -
أن طلـب   : الزم ذلـك  . ة بحكمه وليس منها طلب استصدار أمر المنـع مـن الـسفر            القضائية المعني 

فـال يـشترط    . استصدار أمر المنع من السفر وهو أمر على عريضة يخـرج مـن نطـاق تطبيقـه                
 .مثال. لصحته أن يكون موقعاً من محام

 )٣٨٥ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٨/٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٣٨٧/٢٠٠٨الطعن (

. مة يمثله رئيسه أمام جميع المحاكم في الـدعاوى والطلبـات التـي ترفـع منـه أو عليـه       مجلس األ  -٧٦
له أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلـس أو العـاملين فيـه أو المحـامين المقيـدين للمرافعـة                
أمام المحاكم ولمن ينيبهم بالخـصومـة توقيــع جميـع صـحف الـدعاوى وصـحف الطعـون                  

مثـال لتوقيـع    . جراءات الالزمة لرفع الـدعاوى والطعـون والمرافعـة        وغير ذلك من األعمال واإل    
صحيفة الطعن بالتمييز من رئيس قسم القضايا بـاإلدارة القانونيـة بمجلـس األمـة والمنـاب عـن                   

 .رئيس المجلس

 )١٤٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (

ـ       -٧٧ عـدم سـريانه علـى دعـاوى        . ام علـى صـحف الـدعاوى      اشتراط قانون المحاماة توقيـع مح
أن قانون اإليجـارات قـانون خـاص ال محـل لـسريان قـانون المحامـاة                 : علة ذلك . اإليجارات

 .مثال. ٣٣/٢٠٠٣ المعدل بق ٣٥/١٩٧٨ من المرسوم ٢٥/١م. عليه

 )١٣٨ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٥٨/٢٠٠٨الطعن (

بطـالن الطعـن بطالنـاً      . أثـره . إغفـال ذلـك   . وجوب توقيعها من محام   . طعن بالتمييز صحيفة ال  -٧٨
علـة  . ال يغير منه ورود اسم أحد المحـامين مطبوعـاً علـى الـصحيفة             . مطلقاً متعلقاً بالنظام العام   

 .أن صحيفة الطعن يجب أن تشتمل في صلبها على دليل استكمالها شروط صحتها: ذلك

 )٣١٦ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٥٠٣/٢٠٠٩الطعن (



  المرافعات

- ٢٠ -  

توقيع محام مقبول على صحيفة الدعوى التي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة آالف دينـار وصـحيفة                     -٧٩
إجـراء وجـوبي    . الطعن وصحيفة التماس إعادة النظـر فيمـا عـدا مـا ترفعـه الحكومـة منهـا                 

  .البطالن. أثره. مخالفة ذلك. وجوهري
. لـم يتطلبـه المـشرع   .  الصحيفة بوضع معين يكـشف عـن اسـمه بوضـوح           توقيع المحامي على   -

. أن األصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممـن نـسب إليـه حتـى يثبـت العكـس       : علة ذلك 
 .أساس ذلك

 )١٨٨ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٣٧٢/٢٠٠٩الطعن (

قـضائية التـي أوجـب توقيـع محـام مقبـول عليهـا              تحديد المشرع على سبيل الحصر األوراق ال       -٨٠
 فـي شـأن     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨م  . وترتيبه البطالن على مخالفة ذلك بعبـارة واضـحة جليـة          

أنـه ال  : مـؤداه . خروج صحيفة اإلدخـال مـن نطـاق هـذا التحديـد         . تنظيم مهنة المحاماة المعدل   
فيـه هـذا النظـر ورفـضه        التـزام الحكـم المطعـون       . يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام      

 .صحيح. الدفع ببطالن صحيفة اإلدخال لعدم توقيع محام عليها أسوة بصحيفة الدعوى

 )٣٣١ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١١جلسة  مدني ٥٩٢/٢٠٠٨الطعن (

 :إجراءات نظر الدعوى -٣

و مـذكرات بعـد     استماع المحكمة ألحد الخصوم أو وكيله في غيبة خـصمه أو قبولهـا مـستندات أ                -٨١
اعتبـار الحكـم هـذه المـستندات        . ال يجـوز  . إقفال باب المرافعة دون إطالع الخصم اآلخر عليها       

 .مثال. ال يعيبه. غير مطروحة وعدم إشارته إليها

  )٢٢٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/٢/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٠/١٩٨٨ الطعن(

العـام فيهـا هـو حـصر حـق تمثيـل الخـصوم              األصل  . تنظيم المشرع أحكام الوكالة بالخصومة     -٨٢
حـق إنابـة األزواج واألصـهار أو األقـارب          . االسـتثناء . أمام المحاكم فـي المحـامين وحـدهم       

 .لدرجة معينة في إجراءات المرافعة القضائية

استلزام حمل المحامي الذي يحضر عن الخصم الغائب توكيالً رسـمياً مـصدقاً علـى التوقيـع فيـه                    -
كفايـة إثبـات حـضوره معـه        . عدم استلزام التوكيـل   . ر المحامي مع الخصم   حضو. في أول جلسة  

 .بمحضر الجلسة

  )٢٣٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣٠/١٢/١٩٩١ مدني جلسة ٢٦/١٩٩٠ الطعن(

ضم الدعويين المختلفتان سبباً وموضوعاً لنظرهما معا ال يؤدى إلـى إدماجهمـا وفقـد كـل منهمـا                    -٨٣
  أو كـان موضـوع كـل منهمـا وجهـاً           وع الطلب في كل منهما واحـداً      استقاللها ما لم يكن موض    



  المرافعات

- ٢١ -  

ا حينئـذ يـؤدى إلـى اعتبارهمـا         لمثليه في األخرى أو كان أسـاس النـزاع واحـدا فـان ضـمه              
مثـال بـشأن تعجيـل      .  واحدة فيؤدى تحريك أحدهما بعد الوقـف إلـى تحـرك األخـرى             ةخصوم
  .استئناف
  )٢٦٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٣/١/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٩٢ الطعن(

عـبء إثبـات العكـس علـى المتمـسك      . األصل في اإلجراءات أنها روعيت وحـصلت صـحيحة     -٨٤
 .مثال. بذلك

  )٢٦٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٤/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٣/١٩٩٢ الطعن(

رجـة التقاضـي     في إعـالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى فـي د             موطن الوكيل يكون معتبراً    -٨٥
 .سريان ذلك على إعالن تعديل الطلبات في ذات درجة التقاضي محل التوكيل. الموكل فيها

  )٢٦٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٩٢ الطعن(

 .أثره. ترك الخصومة -٨٦

  )٢٩٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٤ الطعن(

 .ال يمنع المحكمة من نظر الدعوى. اب الطاعن وحضور المطعون ضدهغي -٨٧

  )٢٩٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/١/١٩٩٥ مدني جلسة ٣١/١٩٩٤ الطعن(

 .علة ذلك. المستندات والمذكرات التي تقدم بالجلسة في غيبة الخصم ال يلزم إعالنه بها -٨٨

  )٢٩٩ثالث المجلد األول ص مج القسم ال٢٧/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ١٣/١٩٩٤ الطعن(

 .مثال بشأن دعوة الخبير للخصوم. األصل في اإلجراءات إنها روعيت -٨٩

  )٣٠٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

 ال يترتـب عليـه انـدماجهما وفقـدان كـل منهمـا              ضم الدعويين المختلفتـان سـبباً وموضـوعاً        -٩٠
 .أحدهما وسيلة دفاع في األخرىاستقاللها إال إذا كانت 

  )٣٠٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٧/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٠١/١٩٩٥ الطعن(

نزول عن حق ال يـشترط فيـه أن يكـون صـريحاً بـل قـد يكـون                  : ماهيته. التنازل عن اإلجراء   -٩١
  . مثال لما ال يعد تنازالً عن اإلجراء. شرط ذلك. ضمنياً

  )٣٩٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٣/١/١٩٩٧ سةعمالي جل ٧٠/١٩٩٦ الطعن(

  . علة ذلك. ثبوت النسب إلى الميت ال يكون إلى ضمن دعوى حق أو مال -٩٢
الدعوى المرفوعة بطلب النسب إلى ميت دون أن ترفـع ضـمن حـق آخـر موضـوع خـصومة                     -



  المرافعات

- ٢٢ -  

  . غير مقبولة. حقيقة يدعى بها على ورثته
  )٤٠٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٩٧ الطعن(
  )١٨/٣/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٥٣/٢٠٠٠ الطعنو(
  )٨/١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٤٦/٢٠٠١ الطعنو(

إبـداء  . دفـع موضـوعي مقـرر لـصالح صـاحبه         . الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق       -٩٣
  . مثال. الخصم له مسقط لحقه في الدفع الشكلي

  )٤٠٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٧ طعنال(

وجـوب أن يكـون واضـحاً ال غمـوض          . ال يؤخذ بـالظن   . النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه       -٩٤
  . مثال. ما يشترط لصحة ذلك. فيه صريحاً كان أو ضمنياً

  )٤٠١لد األول ص مج القسم الرابع المج٤/٥/١٩٩٨ عمالي جلسة ٨٨/١٩٩٧ الطعن(

النـزول عـن الـدعوى      .  مرافعـات  ٩٩/١م  . شـرطه . حق صاحب الدعوى في النزول عن دعواه       -٩٥
  . ال أثر له. الالحق على صدور الحكم فيها

  )٤٠١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٩/١٩٩٨ مدني جلسة ٢٠٩/١٩٩٧ الطعن(

ولـو رفعـت الـدعوى إلـى محكمـة          المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القـضائية           -٩٦
  . غير مختصة

  )٤٠١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٤/١/١٩٩٩ عمالي جلسة ٢٦/١٩٩٨ الطعن(

المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخـصوم أثنـاء نظـر الـدعوى فـي حـضور الخـصم                     -٩٧
مـة فـي   تعتبـر مـن أوراق الـدعوى التـي يجـوز أن تعتمـد عليهـا المحك       . اآلخر أو في غيبته 

  . أساس ذلك. قضائها
  )٤٠٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦١٠/١٩٩٩ الطعن(

  . خمسة آالف دينار. النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية -٩٨
  .المناط فيه. تقدير قيمة الدعوى -
  .مثال. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبر زائدة عن خمسة آالف دينار -

  )٤٠٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٤/٢/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١١٢/١٩٩٩ الطعن(

الـسبيل إلـى طلـب الفـصل فيـه          . إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب عن غلـط أو سـهو             -٩٩
  . يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه

  )٤٠٣ألول ص مج القسم الرابع المجلد ا٦/٣/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٥٣/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣ -  

  . إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم يتحدد بها نطاق الدعوى. المطالبة القضائية -١٠٠
.  جواز بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله مع تغير سـببه واإلضـافة إليـه فـي االسـتئناف            -

  . مثال بشأن طلب أداء معادل
  )٤٠٤جلد األول ص مج القسم الرابع الم١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٩٩ الطعن(

. إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة االبتدائيـة مـرة ثانيـة أمـام محكمـة االسـتئناف                   -١٠١
  .مثال. هي الركيزة األساسية في نظام التقاضي على درجتين

  )٤٠٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/٥/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٩٤/١٩٩٨، ٥٩١ نناالطع(

قاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً مـن سـماعها ولـو لـم يـرده                األحوال التي يكون فيها ال     -١٠٢
. عمل القاضي يقع باطالً في تلـك األحـوال ولـو تـم باتفـاق الخـصوم                . ماهيتها. أحد الخصوم 

  . ماهيته. المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى. علة ذلك وأساسه
  )٤٠٦ل ص مج القسم الرابع المجلد األو١/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٦٩/١٩٩٩ الطعن(

  . ال يجوز التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه. الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان -١٠٣
  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧٧/٢٠٠٠ الطعن(

المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة فـي مواجهـة المـدعى عليـه وبهـا يتحـدد نطـاق                     -١٠٤
  . مثال. خصوم أو القاضيالدعوى سواء بالنسبة لل

  )٤٠٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٤/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ نناالطع(

لـيس مـن النظـام      . الدفع بعدم جواز اإلثبات بالبينة في األحوال التي يجب فيها اإلثبات بالكتابـة             -١٠٥
اعتبـر تنـازالً عـن حقـه        وجوب إبدائه قبل البدء في سماع شهادة الـشهود وإال           . مفاد ذلك . العام

  . في اإلثبات بالطريق الذي رسمه القانون
  )٤٠٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/١/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

علـى المحكمـة أن تـستبعد       . عدم جواز مباشرة أي عمل قبـل وفـاء الرسـم المـستحق عنـه               -١٠٦
  . قالدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستح

  )٤٠٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٩/١/٢٠٠١ إداري جلسة ٣٩٧/٢٠٠١ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع عـدم االسـتجابة إليـه دون بيـان سـبب               . طلب إعادة الدعوى إلى الخبير     -١٠٧
  . الرفض
  )٤٠٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠٠ الطعن(



  المرافعات

- ٢٤ -  

لهـا عـدم االسـتجابة إليـه إذا اسـتبان لهـا أن              . ضوعه لتقدير المحكمة  خ. طلب تأجيل الدعوى   -١٠٨
  . مثال. القصد منه هو المماطلة

  )٤٠٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٦ الطعن(

وجوب عدم خـروج المحكمـة عـن نطـاق الـدعوى وأال يتجـاوز حكمهـا حـدود الطلبـات                      -١٠٩
  .  بسببها وأن تحصر بحثها عليهالمطروحة عليها وأن تتقيد

 وقوف طلبات الخصم على طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكـم ببـراءة ذمتـه مـن المديونيـة                    -
تقـديم الخبيـر    . يتحدد نطاق هذه الدعوى في إعـداد دليـل فيهـا          . ورفع اإلجراء التي اتخذت قبله    

ـ         . لتقريره دون إبداء طلبـات موضـوعية       . ضاء بانتهائهـا  بلـوغ الـدعوى لغايتهـا وتوجـب الق
  . مخالفة للقانون توجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك وتصديه للموضوع

  )٤٠٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

وجوب تقديمه قبل تقديم أي دفع وإال سقط الحق فيه ما لـم تحـدث أسـبابه بعـد ذلـك          . طلب الرد  -١١٠
سـقوط الحـق فـي طلـب الـرد فـي            . أثـره . قفل باب المرافعة  . بهاأو كان طالب الرد ال يعلم       

  . جميع األحوال
  )٤٠٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٥/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٥١/٢٠٠٠ الطعن(

  .حاالت سماعها عند اإلمامية. ماهيتها. دعوى الشخص ما ال غيره -١١١
حـضورها  . ثبـوت أهليـة التقاضـي لهـا       . أثـره .  تجاوز البنت سن التاسعة وفقاً للتقويم القمري       -

بشخصها أمام المحكمة واختيارها العيش مع أمهـا وعـدم اعتراضـها علـى تمثيلهـا لهـا فـي                    
  . إنابة ضمنيه ألمها في الخصومة. الدعوى
  )٤٠٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٣/٥/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٧١/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب إبـدائها معـاً قبـل إبـداء أي دفـع إجرائـي               . لنظام العام الدفوع الشكلية غير المتعلقة با     -١١٢
  .سقوط ما لم يبد منها: ما يترتب على ذلك. آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى

. الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى والـدفع باعتبـار الـدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن                    -
  . مثال. عرض للموضوعوجوب إبدائه قبل الت. كالهما دفع شكلي يتعلق باإلجراءات

  )٤١٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

حرية المتعاقدين في تعديل أحكام المسئولية العقدية التـي أنـشأتها إرادتهمـا الحـرة فـي حـدود                    -١١٣
  . القانون وقواعد النظام العام

ول المـؤمن الرجـوع عليـه إذا أخـل بهـا            تضمن وثيقة التأمين قيوداً معقولة على المؤمن له تخ         -



  المرافعات

- ٢٥ -  

دعـوى مباشـرة    : وسـيلة هـذا الرجـوع     . شـرط ذلـك   . السترداد ما يكون قد دفعه من تعويض      
  . توجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. مستقلة عن دعوى الحلول محل المضرور

. تصدى المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم ال يجوز ما لم ينكـر صـاحب الـشأن وكالـة وكيلـه                   -
  . مثال. ة ذلكعل

  )٤١٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٧٣/٢٠٠٠ الطعن(

. ليس حقـاً للخـصوم يتحـتم إجـابتهم إليـه          . طلب إجراء التحقيق في الدعوى إلثبات وقائع معينة        -١١٤
 .مثال. مرجع ذلك إلى محكمة الموضوع

  )٤١٠ المجلد األول ص مج القسم الرابع١٣/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩٣/٢٠٠١ الطعن(

 .علة ذلك. ال عيب. عدم استعمالها. رخصة تقديرية للمحكمة. إدخال الخصوم في الدعوى -١١٥

  )٦٩٤ مج القسم الخامس المجلد األول ص٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠١ الطعن(

العبرة فيه بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه مـن       . تحديد االختصاص النوعي لكل جهة قضائية    -١١٦
  .طلبات

قصره على المنازعـات التـي يحتـاج الفـصل فيهـا إلـى              . تصاص دائرة األحوال الشخصية   اخ -
  .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق٣٤٥م. تطبيق قانون األحوال الشخصية

تحديد نطاق الدعوى ببطالن تنـازل جـد القاصـرين المـشمولين بوصـاية المطعـون ضـدها                   -
ـ                ا فيـه مـن حرمـان       األولى عن حقه في االنتفاع بقسيمتين كـان يـستأجرهما حـال حياتـه لم

عـدم  : الزم ذلـك  . عـدم تعلقـه بـاألحوال الشخـصية       . للقاصرين من نـصيبهما فـي تركتـه       
 .اختصاص دائرة األحوال الشخصية نوعياً بنظره

  )٦٩٤ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٤٧/٢٠٠١ الطعن(

عـدم وجـود    . الـزوجين عجز القاضي عـن اإلصـالح بـين         . شرطه. القضاء بالتطليق للضرر   -١١٧
 .كفاية أن تنطق محاضر الجلسة بذلك اإلجراء. طريقة معينة لإلصالح

  )٦٩٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٣٠/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٨٩/٢٠٠٢ الطعن(

وجوب إخطارهـا الخـصوم بكتـاب مـسجل بإيـداع الخبيـر لتقريـره وبتـاريخ                 . إدارة الكتاب  -١١٨
 .عوى أمام المحكمةالجلسة المحددة لنظر الد

  )٦٩٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٣٠/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

مـن إطالقـات محكمـة      . إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزهـا للحكـم وانتهـاء المرافعـة فيهـا              -١١٩
 .ال يعيبه. التفات الحكم عنه. الموضوع

  )٦٩٥س المجلد األول ص مج القسم الخام١٨/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٥٦٨/٢٠٠٣ الطعن(



  المرافعات

- ٢٦ -  

إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهـة المـدعى عليـه ويتحـدد بهـا نطـاق                 . المطالبة القضائية  -١٢٠
 . التزام المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوى. الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي

ن أن  قصر طلبات الطاعن على إلغاء األمر بوضـع الـصيغة التنفيذيـة علـى حكـم التحكـيم دو                   -
عـدم اشـتراط إعـالن هـذا        . يتضمن طلباً ببطالن إعالن حكم التحكيم مذيالً بالـصيغة التنفيذيـة          

الحكم لصدور األمر بوضع الصيغة التنفيذيـة عليـه أو تكليـف المحكـوم عليـه بالوفـاء وإنمـا                  
ال بطـالن يلحـق األمـر الـصادر بوضـع           . مـؤداه . يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور األمـر      

 .نفيذية قبل اإلعالنالصيغة الت

  )٦٩٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٨/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٢٧/٢٠٠٤ الطعن(

ن لـم تـستجب إلـى هـذا         إرخصة لمحكمة الموضـوع وال عليهـا        . طلب إحالة الدعوى للتحقيق    -١٢١
 .شرطه. الطلب

  )٦٩٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

. اعتبـاره دفاعـاً يمـس موضـوع الـدعوى         .  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا        الدفع -١٢٢
. عقـب إبدائـه   غيـر المتعلقـة بالنظـام العـام         سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية       . مؤدى ذلك 

 .مثال

  )٦٩٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٥/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم اسـتجابتها لطلـب إعـادة        .  الدعوى للحكم بعد تمام مرافعة الخـصوم       قرار المحكمة بحجز   -١٢٣
 .علة ذلك. ال يعيب الحكم. الدعوى للمرافعة

  )٦٩٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٢/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٧٩٢/٢٠٠٤، ٧٩١ نناالطع(

كمـة  وجـوب تحقـق المح    . االعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف فـي العقـار الـشائع            -١٢٤
ثبوت إمكانية قـسمة العقـار عينـاً دون اإلضـرار           . ماهيتهما. عند الفصل فيه من توافر شرطين     

لمـن يرغـب فـي الـتخلص مـن          . عدم جواز التصرف بقرار مـن األغلبيـة       . بمصالح الشركاء 
للمحكمـة نـدب خبيـر للتحقـق مـن العناصـر الالزمـة للفـصل فـي             . الشيوع طلب القـسمة   

 .االعتراض

  )٦٩٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٥ الطعن(

سـقوط  . دفـع شـكلي   . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن صـحيفتها خـالل األجـل              -١٢٥
 .الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى

  )٦٩٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ نناالطع(



  المرافعات

- ٢٧ -  

وجـوب إبـداؤه قبـل      . دفـع شـكلي يتعلـق بـاإلجراءات       . فع باعتبار الدعوى كأن لم تكـن      الد -١٢٦
  .التعرض للموضوع وإال سقط الحق في إبدائه

 .ماهيته. التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي -

  )٦٩٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٣٨/٢٠٠٥ الطعن(

توكيل المدير العام لمن يعمل بهـا مـن المـوظفين حـق الحـضور             . ةمؤسسة التأمينات االجتماعي   -١٢٧
 .١٩٧٦ لسنة ٦١ ق ٨/١المادة . وكالة مصدرها القانون. أمام المحاكم والمرافعة عنها

  )٦٩٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

إنكـار صـاحب الـشأن وكالـة        . ستثناءاال. غير جائز . تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم     -١٢٨
 .وكيله

  )٦٩٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبـات مـا اتفقـوا عليـه مـن                      -١٢٩
ئهـم وإلحـاق    صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلـسة والتوقيـع عليـه مـنهم أو مـن وكال                  

االتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلـسة وإثبـات محتـواه فيـه ويكـون لمحـضر الجلـسة فـي                    
 .مثال.  ق المرافعات٧٣المادة . الحالين قوة السند التنفيذي

 مج القسم ٢٦/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٧٥/٢٠٠٤ ، ٢٦/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٩٧/٢٠٠١ نناالطع(
  )٦٩٤الخامس المجلد األول ص

توكيل المدير العام لمن يعمل بهـا مـن المـوظفين حـق الحـضور             . ة التأمينات االجتماعية  مؤسس -١٣٠
 .١٩٧٦ لسنة ٦١ ق ٨/١المادة . وكالة مصدرها القانون. أمام المحاكم والمرافعة عنها

 )٣٦٠ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٥/٢٠٠٦الطعن (

إنكـار صـاحب الـشأن وكالـة        . االستثناء. غير جائز . الئهمتصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوك     -١٣١
 .وكيله

 )٣٦٠ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٥/٢٠٠٦الطعن (

القصد منها إراحة ضـمير القاضـي عنـدما يـرى أن األدلـة المطروحـة فـي                  . اليمين المتممة  -١٣٢
لخـصمين فـي الـدعوى دون التقيـد         له في هذه الحالة توجيههـا ألي مـن ا         . الدعوى غير كافية  

متى حلفها من وجهـت إليـه كـان للقاضـي أن يقـضي علـى                . بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص    
 .مثال. أساسها باعتبارها مكملة لعناصر اإلثبات األخرى القائمة في الدعوى أو ال يأخذ بها

 )٤٠ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٠/٤/٢٠٠٧ جلسة  تجاري١٠٨١/٢٠٠٤الطعن (



  المرافعات

- ٢٨ -  

 تعلـق ذلـك بالنظـام       .وجوب تدخل المحكمـة إلنهـاء النـزاع صـلحاً         . دعوى التطليق للضرر   -١٣٣
للمحكمـة اتخـاذ مـا تـراه مناسـباً حـسب            . عدم رسم القانون طريقاً معيناً لهذا اإلجـراء       . العام

 . لعجز المحكمة عن اإلصالحمثال. ظروف كل دعوى

 )٣٥٥ ص٢ ج٣٦القضاء والقانون سمجلة  ١٧/٤/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٥٦٢/٢٠٠٧الطعن (

. محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مـذكرات عنـد حجـز الـدعوى للحكـم                 -١٣٤
التفات المحكمة عن المستند أو المذكرة المقدمة من أحـد الخـصوم فـي فتـرة حجـز                  . شرط ذلك 

 .ال عيب. الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديمها

عـدم اسـتجابة المحكمـة لطلـب إعـادة الـدعوى            . ليس حقاً للخـصوم   . فعةإعادة الدعوى للمرا   -
 .ال عيب. للمرافعة

 )١١٠ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٥٣/٢٠٠٦، ٣٦الطعنان (

  .من إطالقات محكمة الموضوع. االستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه -١٣٥
منع المحاكم من االسـتماع ألحـد الخـصوم أو وكيلـه فـي              . أثره. قفل باب المرافعة في الدعوى     -

 .علة ذلك. غيبة خصمه أو قبول مستندات أو مذكرات قبل اطالع الخصم اآلخر عليها

 )١٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري١٠٥١/٢٠٠٨الطعن (

تـضامن أو فـي دعـوى يوجـب         الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التـزام بال            -١٣٦
فـوات ميعـاد الطعـن فيـه بالنـسبة لـبعض المحكـوم              . القانون اختصام أشخاص معينين فيهـا     

قعـودهم عـن    . جواز طعنهم فيه أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد مـن الـبعض اآلخـر              . عليهم
 .علة ذلك.  مرافعات١٣٤م. وجوب أن تأمر المحكمة الطاعن باختصامهم. ذلك

 )١٣٨ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٤/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧٠٠/٢٠٠٩الطعن (

 -:إدخال خصوم في الدعوى -٤

: شـرط ذلـك   . عدم جواز إدخال أحد في الخصومة إال من كـان يمكـن اختـصامه عنـد بـدئها                  -١٣٧
تقـدير  . وجود ارتباط بين الطلب الذي يوجه إليه وبين الطلـب األصـلي المرفـوع بـه الـدعوى                 

. سـائغاً موضـوعي مـادام     . ط وقيام الموجب إلدخـال آخـرين فـي الـدعوى          رتباتوافر هذا اال  
 . في الدعوى المطعون ضدهماإلدخال قيام الموجب مثال الستخالص سائغ لنفي

  )١٩٢ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٧/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٢٤٩/٢٠٠٧الطعن (
 



  المرافعات

- ٢٩ -  

 -:المطالبة القضائية -٥

أثـر  . تحديـد نطـاق الـدعوى بالنـسبة للقاضـي والخـصوم           . أثرها. ماهيتها. المطالبة القضائية  -١٣٨
 .ذلك

مثـال بـشأن طلـب أداء معـادل علـى أسـاس             . ما ال يعد كذلك   . الطلبات الجديدة في االستئناف    -
اإلثراء بال سبب وإطراح محكمة االسـتئناف لـه بمقولـة أن العقـد الباطـل بطالنـاً مطلقـاً ال                     

حـه علـى محكمـة أول درجـة وهـو مـا يعـد مخالفـة                 يصلح سبباً للمطالبة وأنه لم يسبق طر      
 .للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييز حكمها

  )٩٢٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٩٤، ٢٤١ان الطعن(

إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهـة المـدعي عليـه وبهـا يتحـدد               . ماهيتها. المطالبة القضائية  -١٣٩
 بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتـزم المحكمـة عنـد فـصلها فيهـا بـأال تخـرج                   نطاق الدعوى 

 .عنها

  )١٨١ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص٢/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١١٢/٢٠٠٢ الطعن(
  

 -:لطلبات العارضة واإلدخال والتدخلا -٦

 .كيفيته. إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى -١٤٠

  )٢٢٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٠/٣/١٩٨٩ ةتجاري جلس ٢٥٠/١٩٨٨ الطعن(

االلتفـات  . جـوازي للمحكمـة   . إدخال خصم في الدعوى لمصلحة العدالـة أو إلظهـار الحقيقـة            -١٤١
 .ال يعيب الحكم. عن الطلب المبدى بشأنه

  )٢٢٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٨٨ الطعن(

 .ت هو بالطلبات الختاميةالعبرة في تحديد الطلبا -١٤٢

الطلب العارض المبدي شفاهة بالجلسة في حـضور الخـصم والمثبـت بمحـضر الجلـسة وفقـاً                   -
يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع وعليهـا الفـصل فيـه مـا دام مقدمـه لـم                  . لحكم القانون 
 .يتنازل عنه

  )٢٢٩ص مج القسم الثاني المجلد األول ١١/١٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ١٩/١٩٨٩ الطعن(

القـضاء فـي الـدعوى    . دعوى الضمان تستقل عن الدعوى األصلية وال تعد دفعاً أو دفاعـاً فيهـا          -١٤٣



  المرافعات

- ٣٠ -  

عـدم بـت المحكمـة فيهـا صـراحة ال           . نطوي على قضاء ضمني في دعوى الضمان      األصلية ي 
 .علة ذلك. يعد إغفاالً للفصل فيها

امتنـاع  . مان الفرعيـة  استئناف الحكم الصادر في الدعوى األصلية ال يطرح بذاتـه دعـوى الـض              -
استئناف الحكم الصادر في دعوى الضمان على مدعيها لقـضاء الحكـم الـصادر فـي الـدعوى                  

أن استئناف الحكم الصادر فـي الـدعوى األصـلية يجيـز لطالـب              . أثره. األصلية له بكل طلباته   
 .الضمان طرح دعواه باالستئناف بإدخال خصمه فيها وإن لم يكن ماثالً في االستئناف

  )٢٣٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/١٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٢٠/١٩٨٩ الطعن(

أن تـصبح الخـصومة منتجـة ألثرهـا منـذ           . أثره. اكتساب الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها       -١٤٤
ارتبـاط إعمـال هـذا األثـر        . زوال هذا العيب وتنتفي المصلحة في التمـسك بالـدفع بانعـدامها           

أن علـى المتمـسك بعـدم مراعاتهـا عـبء إثبـات             . الزمـه . اوىبمواعيد وإجراءات رفع الدع   
  .ذلك

. اكتـسابها الـصفة فـي رفـع الـدعوى         . أثره. التدخل االنضمامي من ذي المصلحة إلى المدعية       -
  .ماال يؤثر في ذلك

تقادم الدعاوى الناشئة من عقد التأمين بانقضاء ثالث سنوات مـن وقـت حـدوث الواقعـة التـي                    -
عـدم سـريان المـدة فـي حالـة وقـوع            . ى ما لم يقض القانون بخالفـه      تولدت عنها هذه الدعاو   

ثبـوت أن   : مثـال   . الحادث المؤمن منه إال من اليـوم الـذي علـم فيـه ذوو الـشأن بوقوعـه                 
البضائع المؤمن عليها ليست مملوكة للمستفيد من عقـد التـأمين ولـم تكـن فـي حيازتـه عنـد                     

لتـاريخ الـذي علـم فيـه المـستفيد بوقـوع            وجوب إثبات المـؤمن لديـه ل      . أثره. وقوع الحادث 
  .الحادث حتى يمكن حساب مدة السقوط

 .عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضياته -

  )٣٦٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٣/١٩٩٢ الطعن(

 .غير مقبول. النعي عليها عدم استعمالها. ةرخصة للمحكم. إدخال الخصوم في الدعوى -١٤٥

  )٢٩١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٩٢ الطعن(

  .شروطه. ماهيته. اإلدخال في الدعوى -١٤٦
 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير توافر االرتباط الموجب إلدخال خصوم في الدعوى -

  )٢٩٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٤/١٩٩٤ الطعن(

تعلـق  . غيـر مقبـول   . اختصامه في الطعـن بـالتمييز     .  أمام محكمة االستئناف   من لم يكن خصماً    -١٤٧
 .عدم جواز التدخل ألول مرة أمام محكمة التمييز. مؤداه. ذلك بالنظام العام

  )٢٩٥ص مج القسم الثالث المجلد األول ١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٢٣/١٩٩٤ الطعن(



  المرافعات

- ٣١ -  

 .علة ذلك. حاالته. لمحكمة الموضوع بدرجتيها األمر بإدخال من ترى إدخاله في الدعوى -١٤٨

  )٢٩٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٢/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٣/١٩٩٤ الطعن(

مـن  . تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن لعـدم تمـام اإلعـالن فـي موعـده                    -١٤٩
 .مثال. عاطالقات محكمة الموضو

  )٣٠٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥ الطعن(

بـاإلعالن أو بـتمكن الخـصم مـن         . كيفيـة تحققـه   . مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمـة       -١٥٠
. انتفـاء الـضرر وال يحكـم بـالبطالن        . أثر ذلـك  . ما يقدم إليه من طلبات والرد عليها      . مواجهته

 .مثال

  .كيفيته.  في الدعوىالتدخل -
 .إجراءات رفعه. االستئناف المقابل -

  )٣١٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٥ الطعن(

جواز طلب إجرائهـا فـي صـورة دفـع مـن المـدعى              . المقاصة القانونية متى توافرت شروطها     -١٥١
طلبهـا فـي صـورة طلـب     . ذمتـه عليه في الدعوى المقامة عليه من المدعى لمطالبته بدين فـي      

 .أثر ذلك. ال يلزم. عارض

  )٣١٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٦/١٩٩٥ الطعن(

توجيـه  .  حقيقيـاً  لـيس خـصماً   . الخصم الذي تدخله المحكمة لمصلحة العدالة أو إلظهار الحقيقـة          -١٥٢
 .مثال.  إال إلى خصم حقيقيأنها ال توجه: علة ذلك . ال يجوز. اليمين الحاسمة إليه

  )٣١٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣٣٩/١٩٩٥، ٣٣١، ٣٢٥ نوالطع(

  .تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى -١٥٣
تحديد نطاق الدعوى أمام محكمـة االسـتئناف بطلـب التطليـق دون اآلثـار الماليـة المترتبـة                     -

 .ال يعتد به.  األخير أمام الحكم المرجح الذي عينته المحكمةإبداء الطاعن هذا الطلب. عليه

  )٤١١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٥٨/١٩٩٧ الطعن(

التـزام المحكمـة    . أثـر ذلـك   . نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية أصلية كانت أم عارضـة          -١٥٤
  . عند الفصل فيها بأال تخرج عن نطاقها

صار الطاعنـة علـى طلـب التطليـق دون اآلثـار الماليـة المترتبـة عليـه ودون أن يقـدم                      اقت -
تحديـد نطـاق الـدعوى أمـام المحكمـة          . أثر ذلـك  . المطعون ضده طلباً عارضاً في هذا الصدد      

قـضاء الحكـم بـالتطليق      . االستئنافية بطلب التطليق المبدي أمام محكمة أول درجـة دون غيـره           



  المرافعات

- ٣٢ -  

  . يعيبه ويوجب تمييزه. لعوضمع حرمان الطاعنة من ا
  )٤١١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٢٤/١٩٩٧ الطعن(

  . ماهيتها. الطلبات العارضة من المدعي -١٥٥
  )٤١٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٧/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ الطعن(

. إدخالـه فيهـا دون تـصريح أو طلـب مـن المحكمـة             للخصم أن يدخل في الخصومة من يرى         -١٥٦
  . مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عن الرد على طلبه

  )٤١٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٨/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٥ الطعن(

  . العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به -١٥٧
 الحكـم فـي هـذا الطلـب دون أن يعـرض             فـصل . طلب الخصم رد التزامه إلى الحد المعقـول        -

  . علة ذلك. ال عيب. ألمور وردت في سياق صحيفة الدعوى ومنها استحالة تنفيذ االلتزام
  )٤١٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠١/١٩٩٨ الطعن(

غيـر جـائز فـي      . إدخال من لم يكن خصماً فـي الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم المـستأنف                 -١٥٨
  . االستئناف

  )٤١٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٦٩/١٩٩٨ الطعن(

مثـال لطلـب    . علـة ذلـك   . تحديد المشرع لكيفية إبـدائها    . الطلبات الجديدة أو المعدلة في الدعوى      -١٥٩
  . معدل لم تنعقد بشأنه الخصومة

  )٤١٣ابع المجلد األول ص مج القسم الر٢٦/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٩٨ الطعن(

  . المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم المبداة أمامها -١٦٠
  .علة ذلك. ال يقبل. إبداء طلب التضامن ألول مرة في طلب تفسير الحكم -

  )٤١٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣١٨/١٩٩٨ الطعن(

 عـدم جـواز إبـدائها أمـام         .قـصرها علـى أول درجـة      . الطلبات العارضة من المدعى عليـه      -١٦١
  . علة ذلك. االستئناف

  )٤١٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٨٥/١٩٩٨ الطعن(

المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة فـي مواجهـة المـدعى عليـه ويتحـدد بهـا نطـاق                     -١٦٢
  . الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي

  .ي الدعوى هي بتوجيه الطلبات منه أو إليهالمناط في تحديد الخصم ف -



  المرافعات

- ٣٣ -  

  . مثال لما ال يعد طلباً جديداً. ماهيته. الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف -
  )٤١٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٤/١٠/١٩٩٩ عمالي جلسة ١٦٤/١٩٩٨ الطعن(

دالـة أو كاشـفاً     لمحكمة الموضوع إدخال الغير في الـدعوى حـسبما تـراه محققـاً لمـصلحة الع                -١٦٣
  . ال يتوقف على صدور إذن منها. إدخال الخصم. حقيقة النزاع

  )٤١٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٥/١٠/١٩٩٩ إداري جلسة ١٢٥/١٩٩٩، ١٠٩ الطعن(

ال عليهـا إن لـم تعـرض للحكـم بـأداء            . وجوب تقيدها بطلبـات الخـصوم     . محكمة الموضوع  -١٦٤
  .معادل لم يتمسك به الخصم

  )٤١٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٠٩/١٩٩٧ الطعن(

ال يـشترط إلجرائهـا أن يكـون كـل مـن الـدينين خاليـاً مـن                  . كيف تبدى . المقاصة القضائية  -١٦٥
  . مثال. النزاع ومعلوم المقدار

  )٤١٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣١/١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٥٤/١٩٩٩، ٤٨ الطعن(

قد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الـوارد بقـانون التجـارة ال يحـول دون مطالبتـه                  بطالن الع  -١٦٦
  . بحقوقه على أساس قانوني آخر

  . جواز تغيير السبب مع بقاء موضوع الطلب األصلي -
. زوال كـل أثـر لتنفيـذه إن كـان قـد تنفـذ             . البطالن يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامـه         -

إذا اسـتحال الـرد   . ء إلى أصله واسـترداد كـل متعاقـد مـا أعطـاه     إعادة كل شي . مقتضى ذلك 
  . جاز القضاء بأداء معادل. العيني
  )٤١٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٥٨/١٩٩٨ الطعن(

يشترط إلجرائها أن تبدى في صورة طلـب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه                . المقاصة القضائية  -١٦٧
عـدم جـواز طلبهـا فـي صـورة دفـع أو ألول مـرة أمـام                  . األصليةرداً على دعوى خصمه     

  . مثال. االستئناف
  )٤١٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٩٩ الطعن(

المدعي له حرية تحديد نطاق الخصومة من حيـث أطرافهـا مـا لـم يوجـب القـانون اختـصام                      -١٦٨
  . أشخاص معينين في الدعوى

  . يخضع لتقدير محكمة الموضوع. ي الدعوى من عدمهإدخال الغير ف -
  )٤١٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٣٤/١٩٩٩ الطعن(



  المرافعات

- ٣٤ -  

للمدعي والمدعى عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختـصامه فيهـا عنـد رفعهـا وذلـك                     -١٦٩
ب إدخالـه ودون    باإلجراءات المعتادة لرفع الـدعوى أو بالجلـسة فـي حالـة حـضور المطلـو               

  . توقف على إذن محكمة الموضوع
  )٤١٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ١٤٥/٢٠٠٠ الطعن(

اعتبـار المتـدخل طرفـاً فـي الـدعوى كـاألطراف            . أثـره . التدخل اإلختصامي في الـدعوى     -١٧٠
 يـشاء مـن دفـاع       األصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بالنسبة للمدعي والمدعى عليه ويبـدي مـا            

  . فيها
. أن يكون الفصل فيـه ممـا ال يحتمـل غيـر حـٍل واحـد               : مقصوده. عدم قابلية النزاع للتجزئة    -

اعتبار االستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع بـه يـستتبع اعتبـاره كـذلك بالنـسبة لبـاقي                    . أثره
  . المطعون ضدهم

  )٤١٨لد األول ص مج القسم الرابع المج١١/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

. الطلبات العارضة التي تتناول بـالتغيير نطـاق ذات الخـصومة والمرتبطـة بالطلـب األصـلي                 -١٧١
 .العبرة بالطلبات الختامية. علة ذلك. جواز إبدائها أثناء نظر الخصومة

  )٤١٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٠/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٨٤/٢٠٠٠ الطعن(

 .علة ذلك. ال عيب. عدم استعمالها. رخصة تقديرية للمحكمة. إدخال الخصوم في الدعوى -١٧٢

  )٦٩٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠١ الطعن(

ال يتوقـف علـى صـدور إذن مـن          . إدخال من كان يصح اختصامه في الـدعوى عنـد رفعهـا            -١٧٣
 . مرافعات٨٦م. محكمة الموضوع

  )٦٩٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٨/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٢٠/٢٠٠١ الطعن(

إيرادها في صورة طلـب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه رداً علـى                : المقاصة القضائية شرطها   -١٧٤
عدم جواز طلبها فـي صـورة دفـع لـدعوى الخـصم كمـا ال يجـوز                  . دعوى خصمه األصلية  

 .طلبها ألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )٦٩٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٩/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

وجوب الفـصل فـي طلـب التـدخل قبـل الفـصل فـي موضـوع            . ماهيته. يالتدخل االختصام  -١٧٥
الحكـم  . أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقـف عليـه الفـصل فيهمـا            . علة ذلك . الدعوى األصلية 

 .الصادر فيه حجه للمتدخل أو عليه

  )٦٩٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٦/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠٣ الطعن(



  المرافعات

- ٣٥ -  

اعتبـار هـذا    . مفـاده . اقتصار طلبات الخصم المتدخل علـى تأييـد طلبـات الخـصم األصـلي              -١٧٦
 .مثال. جواز طلبه ألول مرة أمام محكمة االستئناف. مؤداه. نضمامياًال التدخ

  )٦٩٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٤٤/٢٠٠٤ الطعن(

الطلـب العـارض المبـدي منـه أمـام محكمـة            .  أمام محكمة أول درجـة     الطاعنةعدم حضور    -١٧٧
 .التفات الحكم عنه ال يعيبه. غير جائز. االستئناف

  )٧٠٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

عقـد فـي دعـوى صـحة        مثال بـشأن طلـب بطـالن ال       . ماهيته وكيفية إبدائه  . الطلب العارض  -١٧٨
 . ونفاذ

ال ينبني عليها بطـالن العمـل مـا لـم يـنص القـانون               . المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي      -
 .على غير ذلك

  )٧٠٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٥/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٨٦/٢٠٠٥، ١٨٥، ٨٥ نوالطع(

 . شرطه. قبول الطلبات العارضة -١٧٩

 إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه رداً علـى                :شرطها. المقاصة القضائية  -
ـ            . دعوى خصمه األصلية   ا عدم جواز طلبها في صورة دفع لـدعوى الخـصم كمـا اليجـوز طلبه

 .ألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )٧٠٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢١/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٦٤/٢٠٠٤ الطعن(

 .مثال. غير جائز. م محكمة أول درجة في االستئنافإدخال من لم يكن خصماً أما -١٨٠

  )٧٠١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٥ الطعن(

إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعي عليـه رداً علـى               . شرطها. المقاصة القضائية  -١٨١
 يجـوز   عدم جواز طلبها فـي صـورة دفـع لـدعوى الخـصم كمـا ال               . دعوى خصمه األصلي  

 .طلبها ألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )٧٠١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٧/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥ الطعن(

شـرط  . الخصومة في الدعوى ممن كان يمكـن اختـصامه عنـد بـدئها            جواز إدخال أحد أطراف      -١٨٢
 الطلـب األصـلي      الغيـر المـراد إدخالـه وبـين        إلـى  بين الطلب الذي يوجه      وجود ارتباط : ذلك

تتجـاوز النظـر     سلطة المحكمة عند الفصل في هـذا الطلـب ال         . علة ذلك . المرفوعة به الدعوى  
 الغيـر المـراد إدخالـه بالطلـب األصـلي المرفوعـة بـه               إلـى في مدي صلة الطلب الموجـه       

 . مؤدي ذلك.الدعوى

  )١٢٩ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٨/٥/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٠٢/٢٠٠٦ الطعن(



  المرافعات

- ٣٦ -  

لهـا  . ندات الـدعوى لتقـديم مـا لديـه مـن مـست            فيلمحكمة الموضوع تقدير طلب إدخال الغير        -١٨٣
حـسبها  . لشواهد مـا يكفـى لتكـوين عقيـدتها        وا الدعوى من األدلة     في االلتفات عنه متى وجدت   

المنازعـة  . شـرط ذلـك   . إقامة قضاءها علـى أسـباب سـائغة        اقتنعت بها و   التي ةأن تبين الحقيق  
 . ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييزوعيموضجدل . في ذلك

 )٧٦ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ٨٨/٢٠٠٦الطعن (

للمدعي حرية تحديد نطاق الخصومة مـن حيـث أطرافهـا مـا لـم يوجـب القـانون اختـصام                      -١٨٤
  . أشخاص معينين في الدعوى

  . كيفيته.  رفعهاللخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند -
  . غير مقبول. النعي عليها بعدم استعمالها. رخصة للمحكمة. إدخال الخصوم في الدعوى -
إغفال طلب إدخال خصوم جدد لم يكونوا خصوماً في الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم المـستأنف                -

  .ال يعيبه. عدم رده على دفاع ظاهر البطالن. ال يعيب الحكم
عـدم وجـوب اختـصام كافـة الـشركاء          . ية المحدودة وتصفيتها  دعوى حل الشركة ذات المسئول     -

إذا . االسـتثناء .  مـن قـانون الـشركات التجاريـة        ٢١٦،  ٢١٥،  ١٧٧،  ١٧٢،  ١٧٠المواد  . فيها
 . من ذات القانون٩٧ م.كان تأسيس الشركة غير قانوني

 )١١٠ ص٢ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٥٣/٢٠٠٦، ٣٦الطعنان (

توافر المـصلحة واالرتبـاط بالطلـب األصـلي ارتباطـاً           : شروط قبوله . ماهيته. لتدخل الهجومي ا -١٨٥
مـن سـلطة محكمـة      . تقـدير ذلـك االرتبـاط     . وثيقاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معـاً        

مثـال بـشأن عـدم قبـول تـدخل الطـاعن            . الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سـائغة       
 . بين طلبه وموضوع الدعوى األصليةلعدم توافر شرط االرتباط

 )١١٧ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١٠جلسة   تجاري١٥٢٧/٢٠٠٧، ١٤٨٧ انالطعن(

قـصره علـى مـا كـان منهـا مرتبطـاً            . قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليـه         -١٨٦
 ذلـك وخـضوعه   تقـدير .  يجعل من حسن سير العدالـة نظرهمـا معـاً   بالدعوى األصلية ارتباطاً 
 .شرطه. لسلطة محكمة الموضوع

 )١٠٨ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٧/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٧٦/٢٠٠٩ نالطع(

 -:حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم -٧

. يمثلها في عالقتها بـالغير وأمـام القـضاء مـديرها العـام            . المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية    -١٨٧
الوكالـة فـي    .  موظفي المؤسسة الحضور أمام المحـاكم والمرافعـة عنهـا          يجوز لمن يوكلهم من   



  المرافعات

- ٣٧ -  

 . في شأن التأمينات االجتماعية١٩٧٦ لسنة ٦١ ق ٢/١م. هذه الحالة مصدرها القانون

 )٢٦٤ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٥٥٧/٢٠٠٩الطعن (

 أحكامـاً اسـتثنائية مـن األحكـام         تـضمن   .   في شأن إيجار العقـارات      ٣٥/١٩٧٨ق  بمرسوم  ال -١٨٨
العامة الواردة بقانون المرافعات منها جواز حضور الخـصوم بأنفـسهم أو بمـن يوكلونـه عـنهم                  

مراعـاة لطبيعـة    : علـة ذلـك   . عدم اشتراط أن يكون الوكيـل محاميـاً       . بورقة رسمية أو موثقة   
يجـارات دون   تقـديم صـحف دعـاوى اإل      . أثـره . تلك الدعاوى وتخفيف النفقات علـى المـالك       

 .اشتراط توقيع محام عليها

 )١٣٨ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٥٨/٢٠٠٨الطعن (

 -:إجراءات طلب الرد -٨

وجوب تقديمه قبل تقديم أي دفع وإال سقط الحق فيه ما لـم تحـدث أسـبابه بعـد ذلـك          . طلب الرد  -١٨٩
سـقوط الحـق فـي طلـب الـرد فـي            . أثـره . افعةقفل باب المر  . أو كان طالب الرد ال يعلم بها      

 .جميع األحوال

  )٤٠٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٥/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٥١/٢٠٠٠ الطعن(

. عـدم التـزام طالـب الـرد بإيـداع كفالـة           . اختصاصها بنظر طلب رد المحكمة    . محكمة التمييز  -١٩٠
 .ال محل لمصادرتها: أثره

 )١٣٤ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٣/٥/٢٠٠٦لسة ج  تجاري٥١٧/٢٠٠٢الطعن (

  -:إجراءات رد الخبير -٩

 . وجـوب رد الخبيـر     .الزمـه .  تقرير الخبير خشية تحيـزه لخـصومه       إلىعدم اطمئنان الخصم     -١٩١
 حـسبها أن تواجـه هـذا الـدفاع بأنـه            . قضائها على هذا التقرير    فيفهم المحكمة ذلك واعتمادها     

 .نية لرد الخبيرلم تتخذ اإلجراءات القانو

 )٣٤٣ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٧/١/٢٠٠٨ جلسة يمدن ٣١١/٢٠٠٧، ٣٠٤، ٢٩٩، ٢٣٣ن والطع(

  -:إجراءات التحكيم ورد المحكم -١٠

. مـؤداه . التنازل عن طلب رد التحكيم أو تـرك الخـصومة فيـه بعـد انقـضاء ميعـاد الطلـب                    -١٩٢
  . النزول عن الحق في الرد



  المرافعات

- ٣٨ -  

 .كيفية حصوله وأثره. ردالتنازل عن الحق في ال -

  )٤٤٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣١/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٨/١٩٩٧ الطعن(

  . المحكم يرد لألسباب التي يرد بها القاضي -١٩٣
لتنازل عن طلب رد المحكم ال يخضع لذات الحكم الـذي يخـضع لـه التنـازل عـن طلـب رد                      ا -

 .القاضي

  )٤٤٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٠/٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٩٥/١٩٩٨ الطعن(

 . ١٩٩٥ لسنة ١١ ق ٦م .اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه. طلب رد المحكم -١٩٤

. سـقوط الحـق فيـه     : أثـره . فـوات هـذا الميعـاد     . مدته وكيفية حسابه  . ميعاد طلب رد المحكم    -
لقـة بالنظـام    للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء مـن إجـراءات التقاضـي المتع               

 . العام

تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتنـاع األخيـرة عـن اإلحالـة إلـى محكمـة                     -
ال ينـتج أثـره فـي تقـديم الطلـب           . التمييز لعدم جواز اإلحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى         

 .علة ذلك. في الميعاد

 )١٣٤ ص٢ ج٣٤نون سمجلة القضاء والقا ١٣/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥١٧/٢٠٠٢الطعن (

 المـشتملة   - بـسوق الكويـت لـألوراق الماليـة        -وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكـيم        -١٩٥
اعتبـار  . توقيعهـا مـن األغلبيـة     . على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعـضاء اللجنـة          

، ١٥المـواد   . توقيعها من رئـيس اللجنـة وأمـين الـسر         . النسخة األصلية للقرار  .القرار صحيحاً 
التـزام الحكـم    . ١٩٨٤ لـسنة    ٢ من قرار لجنة سوق الكويت لـألوراق الماليـة رقـم             ١٧،  ١٦

 .النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس. المطعون فيه هذا النظر

 )٢٣٢ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠٥الطعن (

  -:إجراءات تقدير أتعاب المحاماة الفعلية -١١

هي تلك التي يدفعها المحكوم لـه فـي الـدعوى لمحاميـه الـذي كلفـه                 . تعاب الفعلية للمحاماة  األ -١٩٦
مـن  . تقـديرها . هذه األتعاب لم يحـددها المـشرع بأسـس محـددة        . بالمطالبة بحقه أو الزود عنه    

  . سلطة محكمة الموضوع في ضوء موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها
المقـصود بهـا واإلجـراءات المقـررة        . ر أتعـاب المحامـاة الفعليـة      المحكمة التي تختص بتقدي    -

 .مثال. قانوناً لتقديرها

 )٨٧ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٢/١/٢٠٠٨  تجاري جلسة٩٠٢/٢٠٠٦، ٨٣١الطعنان (



  المرافعات

- ٣٩ -  

  -:طلب تفسير الحكم إجراءات -٢١

ـ . الخـصوم  مـن  أي مـن  تفسيره طلب جواز .مالحك منطوق في لبس أو غموض وقوع -١٩٧ . ذلـك  ادمف
. لرفع الـدعوى أمـام المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم             المعتادة باإلجراءات التفسير طلب تقديم

  .اختصاصها دون سواها بنظر طلب التفسير
ـ صدور الحكم المطلوب تفـسيره مـن المحكمـة           - اختـصاصها بنظـر طلـب      . مـؤداه . ةاالبتدائي

قـضاء المحكمـة   . سـتئناف مـة اال ال يمنع من ذلك تأييد هذا الحكـم أمـام محك         . تفسير هذا الحكم  
خطـأ  . سـتئناف طلب تفسير الحكم الصادر منها وتأييده أمـام محكمـة اال           بعدم اختصاصها بنظر  

 .نفي تطبيق القانو

 )٣٨٤ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٩٩/٢٠٠٦الطعن (

  -:تدخل النيابة العامة -١٣

إجـراء  . ٥١/٨٤ قـانون    ٣٤٠،  ٣٣٨مـادة   . ل الشخـصية  تدخل النيابـة فـي دعـاوى األحـوا         -١٩٨
. ٥١/٨٤شموله الدعاوى التل لم يفـصل فيهـا عنـد العمـل بقـانون               . وجوبي يتعلق بالنظام العام   

مثـال بـشأن دعـوى      . مـؤدى ذلـك   . تعلق البطالن بالنظـام العـام     . البطالن. أثره. عدم تدخلها 
 .تتضمن نزاعاً جدياً على النسب

  )١٣٣ مج القسم األول المجلد األول ص٣٠/١٢/١٩٨٥ ل شخصية جلسةأحوا ٣٢/١٩٨٥ الطعن(

. أثـره . عـدم تـدخلها   . وحاالتـه . تدخل النيابة العامة في قضايا األحـوال الشخـصية طبيعتـه           -١٩٩
 .بطالن الحكم بطالناً متعلقاً بالنظام العام

  )٢٠٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/٦/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٦ الطعن(

سـريانها علـى كافـة المنازعـات        . أثـر ذلـك   . خضوعها لقانون القاضـي   . إجراءات التقاضي  -٢٠٠
 .وطنية كانت أو ذات عنصر أجنبي

 علـى وجـوب تـدخل النيابـة العامـة فـي             ٥١/٤/١٩٨٤النص في قانون األحوال الشخـصية        -
 حكـم إجرائـي   . األحوال المتعلقة بالنظام العـام ومنهـا دعـاوى النـسب ال تـصحيح األسـماء               

 .يسري على كافة الدعاوى أياً كانت جنسية الخصوم أو عقيدتهم أو المذهب المطبق عليهم

إجـراء وجـوبي يتعلـق      . ٥١/١٩٨٤ ق   ٣٣٨تدخل النيابة العامة في األحـوال المبينـة بالمـادة            -
 .البطالن المطلق. أثر تخلفه. بالنظام العام

  )٢١٨ثاني المجلد األول ص مج القسم ال٢٨/١٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨٧ الطعن(



  المرافعات
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. وجوب تدخل النيابة العامة في بعض قـضايا األحـوال الشخـصية التـي تمـس النظـام العـام                    -٢٠١
طلـب تعـويض    . مثـال . ال تتـدخل فيـه    . ما يخرج عن ذلك   . المراد بالنظام العام في هذا الصدد     

 .محجور عليها عن ضرر من حادث سيارة

  )٢٧٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٥/١/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ١٤٧/١٩٩٣ الطعن(

عنـد إثـارة أمـر مـن        . حاالتـه . تدخل النيابة الو جوبي في بعض قضايا األحـوال الشخـصية           -٢٠٢
 ٥١ مـن القـانون   ٣٣٨األمور المتعلقة بالنظام العام والمحددة على سـبيل الحـصر فـي المـادة               

 .هاعدم وجوب تدخل. انتفاء ذلك.  في شأن األحوال الشخصية١٩٨٤لسنة 

  )٣٠٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣/٢/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٦٣/١٩٩٥ الطعن(

األصل هو سريان القواعد القانونية اإلجرائية بأثر فوري على الـدعاوى التـي ترفـع فـي ظلهـا                    -٢٠٣
  . ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة

وروده علـى سـبيل     . وجـوبي . تدخل النيابة العامة فـي بعـض قـضايا األحـوال الشخـصية             -
  .  ومنها قضايا فاقدي األهلية وناقصيها١٩٨٤ لسنة ٥١ من ق ٣٣٨م. الحصر

علـة ذلـك    . بطـالن الحكـم   . أثـره . عدم تدخل النيابة في الحاالت التي أوجب القانون فيها ذلـك           -
  . وتعلقه بالنظام العام

 ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ون  فصل الحكم االبتدائي في التماس إعادة النظر المرفـوع بعـد العمـل بالقـان               -
قـضاء الحكـم المطعـون فيـه        . بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصـة بنـاقص األهليـة           

رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلـى مـا قبـل تـاريخ العمـل       . صحيح. ببطالن الحكم االبتدائي  
  . ال أثر له. بالقانون المذكور

  )٤٢٥م الرابع المجلد األول ص مج القس١٠/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٩٧ الطعن(

علـة ذلـك وتعلقـه بالنظـام        . وجوب تدخل النيابة العامة فيهـا     . دعاوى النسب وتصحيح األسماء    -٢٠٤
  . البطالن. أثره. إغفال ذلك. ١٩٨٤ لسنة ٥١ق األحوال الشخصية ٣٣٧، ٣٣٧م. العام

يابـة  خـضوعها لإلجـراءات المعتـادة مـع حـق الن          . إجراءات دعاوى النسب وتصحيح األسماء     -
  .مثال. العامة في التدخل ورفع الدعوى كلما رأت ذلك

  )٤٢٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٦/٣/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٤٥/١٩٩٨ الطعن(

تعلـق  . وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا فاقـدي األهليـة وناقـصيها والغـائبين والمفقـودين                -٢٠٥
 .علة ذلك.  لتدخلها فيهاال وجوب. دعاوى الحضانة. ذلك بالنظام العام

  )٤٢٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٧/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٨٩/٢٠٠٠ الطعن(



  المرافعات

- ٤١ -  

إغفـال  . مـن النظـام العـام     . وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتـصحيح األسـماء           -٢٠٦
وى جواز التمسك بـالبطالن فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدع               : أثر ذلك . بطالن الحكم . ذلك

 .مثال. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

  )٧٠١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٣/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣/٢٠٠١ الطعن(

اعتبارهـا  . مـؤداه . تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجـب المـشرع تـدخلها فيهـا               -٢٠٧
للخـصوم أمـام القـضاء ومنهـا        خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة فـي القـانون             

االسـتجابة إلـى    . الحق في إبداء طلب اإلحالة إلى التحقيق والطلبـات اإلجرائيـة والموضـوعية            
مثال لتحقق الغايـة مـن تـدخل النيابـة العامـة فـي              . هذه الطلبات من سلطة محكمة الموضوع     

 .الدعوى

  )٧٠١جلد األول ص مج القسم الخامس الم١٩/١/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٩/٢٠٠٤ الطعن(

اعتبـاره مـن    . علـة ذلـك   . وجـوبي . تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح األسـماء         -٢٠٨
 .مثال. ٥١/١٩٨٤ من القانون ٣٣٨، ٣٣٧المادتان . مسائل النظام العام

  )٧٠٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٥/١٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٧٧/٢٠٠٣ الطعن(

  -:عوارض الخصومة -١٤

سلطة محكمة الموضـوع فـي تبـين مبلـغ الجـد فيمـا يثـور بـشأن                  . الوقف التعليقي للدعوى   -٢٠٩
المسألة األولية التي يتوقف عليها الحكـم فـي الـدعوى ومـدى ارتباطهـا بمـا هـو معـروض                     

 .عليها

  )٢٧٠مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/٢/١٩٩٣ تجارى جلسة ٢٢١/١٩٩٢ الطعن(

اإلجـراءات الالحقـة للتعجيـل      . على اإلجـراءات الـسابقة عليـه      انقطاع سير الخصومة ال يؤثر       -٢١٠
 .مكملة للسابقة ويصدر الحكم على موجبها مجتمعة

  )٢٧١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٤/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٠/١٩٩٢ الطعن(

تحقـق تلـك   . تفادى اتخاذ إجراءاتها في غفلـة مـن الخـصوم       . الغاية منه . انقطاع سير الخصومة   -٢١١
. اية بإعالن الخصم بصفته الشخصية بعد زوال صفة مـن كـان يمثلـه أثنـاء نظـر الـدعوى                   الغ
شـرط  . للمحكمة أن تستمر في نظر الـدعوى دون أن تقـضى بانقطـاع سـير الخـصومة                . أثره
 .التحقق من إعالن الخصم بصفته الشخصية. ذلك

  )٢٧٢ ص مج القسم الثالث المجلد األول١٧/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤٣/١٩٩٣ الطعن(
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 عـن جريمـة رفعـت الـدعوى         تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع إذا كـان ناشـئاً            -٢١٢
وقفة طـوال مـدة المحاكمـة الجزائيـة ويعـود           . سريانه بالنسبة للمضرور  . الجزائية على مقارفها  

رفـع  .  أو انتهـاء المحاكمـة لـسبب آخـر         للسريان منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائياً      
 لقاعـدة الجزائـي     أن مـصيرها الوقـف إعمـاالً      : علة ذلـك  . ال أثر له  .  المدنية قبل ذلك   الدعوى

 .يوقف المدني

  )٢٧٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٤/١٩٩٣ الطعن(

انقطـاع سـير الخـصومة      . أثـره . وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضـوعها           -٢١٣
ير حاجة لصدور حكم بذلك ودون توقف علـى علـم الخـصم اآلخـر بحـصول                 بقوة القانون وبغ  

حظر اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخـصومة خـالل مـدة االنقطـاع وبطـالن                . أثر ذلك . الوفاة
 .مثال لبطالن حكم. ما يتم منها خاللها

  )٢٧٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١٠/١٩٩٣ جلسة أحوال شخصية ٤٥/١٩٩٤ الطعن(

 .ما هيته ومناطه وحاالته وما يخرج عنها. وط الخصومةسق -٢١٤

  )٣٠٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٠/٤/١٩٩٥جلسة تجاري  ٢١٣/١٩٩٤ الطعن(

 لسبب النزاع حـول مـسألة أوليـة تخـرج عـن االختـصاص الـوظيفي أو                  وقف الدعوى تعليقاً   -٢١٥
 .محكمة الموضوعمن سلطة . للمحكمة تقدير جدية المنازعة الموجبة للوقف. النوعي

  )٣١٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٠/١١/١٩٩٦جلسة تجاري  ٣٤١/١٩٩٥، ٣٣٢ان الطعن(

 مـن قـانون     ٥٩عدم تجديد الدعوى من الشطب فـي الميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة                   -٢١٦
يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن بقوة القـانون متـى تمـسك بـذلك ذو الـشأن قبـل                    . المرافعات
  . للموضوعالتعرض 

  )٤١٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٦/٦/١٩٩٧ عمالي جلسة ٩٧/١٩٩٦ الطعن(

وكالة عامـة بـين المحـامين الغـرض منهـا           . توكيل محام أصيل لمحام آخر دون اشتراط الكتابة        -٢١٧
استمرار السير في إجراءات الخصومة وعـدم تعطيلهـا دون أن يقـصد بهـا الوكالـة الخاصـة                   

  .  المعدل١٩٦٤ لسنة ٤٢ق ٢٤م. أساس ذلك. خصومةالتي تلزم لترك ال
قيام محام بالتقرير بترك الخصومة بموجب الوكالة العامـة دون أن تكـون هنـاك وكالـة خاصـة            -

تجيز له الترك سواء من الخصم أو من محاميه األصـيل وانتهـاء الحكـم إلـى القـضاء بإثبـات                     
  . يعيبه. ترك الخصومة

  )٤١٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٧/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٧٩/١٩٩٦ الطعن(



  المرافعات

- ٤٣ -  

جزاء يرتبه القانون على إهمـال المـدعي فـي الـسير فـي الـدعوى ويحثـه                  . سقوط الخصومة  -٢١٨
  . علة ذلك وكيفية طلبه. على السير فيها

  )٤١٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٢/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٥٢/١٩٩٦ الطعن(

للمحكمـة أن توقـف     . أثـره . مـن اإلجـراءات فـي الميعـاد       تخلف المدعي عن القيام بـإجراء        -٢١٩
  . الدعوى جزاء ثم تقضي باعتبارها كأن لم تكن

  . مثال. شرط توقيعه. الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزائي -
  )٤٢٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٨ الطعن(

  . استبعاده. للمحكمة. أثره. لى الدعوى أو الطلبعدم سداد الرسم المستحق ع -٢٢٠
  )٤٢١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣٠/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠١/١٩٩٨ الطعن(

  . ال عالقة له ببدء الخصومة. شطب الدعوى -٢٢١
  )٤٢١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٦/٤/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٦١/١٩٩٨ الطعن(
  )٢٨/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٦١/١٩٩٨ الطعنو(

. المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المـدة الالزمـة لعـدم سـماع الـدعوى بمـرور الزمـان                    -٢٢٢
  . مثال لما ال يعد مانعاً. سائغاًمادام . موضوعي. تقدير قيام هذا المانع. ماهيته
  )٤٢٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣١/١/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١١٣/١٩٩٩ الطعن(

جزاء فرضه المشرع على المدعي إذا تسبب فـي عـدم الـسير فـي الـدعوى                 . سقوط الخصومة  -٢٢٣
مثـال لمـا ال يعـد بفعـل         . بفعله أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة إعمـال هـذا الجـزاء            

  . المدعي
انقطاع سير الخصومة بمجرده ال يستتبع بـدء مواعيـد سـقوط الخـصومة مـن تـاريخ تحقـق                     -

  . مثال. سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة
  )٤٢٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩ الطعن(

  -:الترك -٥١

بمذكرة موقع عليها من تاركها أو وكيلـه واطـالع خـصمه عليهـا مـع                . كيفيته. ترك الخصومة  -٢٢٤
  . إلزام التارك بمصروفاتها

  )٤٢٢رابع المجلد األول ص مج القسم ال١٦/٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٠٦/٢٠٠٠، ٢٠٥، ٢٠٤ن والطع(



  المرافعات

- ٤٤ -  

ال أثـر لـه علـى قيامهـا وإنتاجهـا           . عارض يلحقهـا أثنـاء سـيرها      . شطب الدعوى وتجديدها   -٢٢٥
 .آلثارها وال يمس صحيفتها أو اإلجراءات التالية لها

  )٤٢٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٦/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٤٨/٢٠٠١ الطعن(

. مثـال ذلـك   . ى التـي يتعلـق موضـوعها بالنظـام العـام          ترك الخصومة ال يرد على الـدعاو       -٢٢٦
انطواؤها على عمل من أعمال البـر فـال يـرتبط مـصيرها بـإرادة               . علة ذلك . الوصايا الخيرية 

عدها من دعاوى الحسبة التـي تتـصل بحـق خـالص هللا تعـالى أو بحـق                  . علة ذلك . من أقامها 
 .يغلب فيه حق اهللا وال يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية

  )٣٩٠ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٣٨/٢٠٠٥ الطعن(

للطاعن ترك الخصومة في الطعـن بـالتمييز أو االسـتئناف بإبدائـه شـفاهة بالجلـسة وإثباتـه                    -٢٢٧
سريان ذلك على الطعن باالسـتئناف الـذي تنظـره محكمـه التمييـز بعـد تمييزهـا                  . بمحضرها

عـدم  .  تم هذا الطلب بعد انقضاء ميعـاد الطعـن بـالتمييز أو االسـتئناف              للحكم المطعون فيه إذا   
أنه يعد تنازالً عـن الحـق فـي الطعـن يـتم ويتحقـق بـه أثـره                   : علة ذلك . جواز الرجوع فيه  

 مـن قـانون     ١٥٧،١٤٧،١٤٦،٩٩المـواد   . بمجرد حصوله دون حاجة لقبـول الخـصم اآلخـر         
 .مثال. المرافعات المدنية والتجارية

 )٧٣ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٢٥٩/٢٠٠٦الطعن (

  -:وقف الدعوى تعليقياً -٦١

. لمحكمـة الموضـوع   . اً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقـف عليهـا الحكـم           قيوقف الدعوى تعل   -٢٢٨
كون تلك المسألة الزمة للفصل في الـدعوى وخارجـة عـن اختـصاص المحكمـة الـوظيفي أو                   

  . أال يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها.مناطه. النوعي
فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجـج الخـصوم وأوجـه دفـاعهم وتقـدير جديـة وجـدوى           -

 .شرطه. موضوعي. طلب وقف دعوى

  )٧٠٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٢/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣١٢/٢٠٠٣ الطعن(

  .تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق يتحقق بمجرد ال. تحريك الدعوى الجزائية -٢٢٩
أن . شـرطه . محكمة الموضوع الدعوى المدنيـة لحـين الفـصل فـي الـدعوى الجزائيـة              وقف   -

 .تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه

  )٧٠٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٦/٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٠٩/٢٠٠٣ الطعن(



  المرافعات

- ٤٥ -  

. لف المدعى عن القيام بـأي إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات أو عـن إيـداع المـستندات             تخ -٢٣٠
تعجيـل الـدعوى مـن الوقـف بعـد انقـضاء            . للمحكمة وقف الدعوى بدالً من الحكم بالغرامـة       

جـواز الحكـم باعتبـار الـدعوى كـأن          . األجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله         
 .لم تكن

  )٧٠٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٠/١/٢٠٠٥ ني جلسةمد ٦٥/٢٠٠٤ الطعن(

وجوب تعجيل السير في الدعوى أو االستئناف في حالـة الحكـم بوقفهمـا جـزاء خـالل ثالثـين                     -٢٣١
التعجيل في مواالة إجـراءات الخـصومة بغيـر تـراخ وذلـك             : علة ذلك .  النتهاء مدة الوقف   يوماً

تقـديم  .  كـشرط النعقـاد الخـصومة فـي مواجهتـه          بإعالن الخصم اآلخر في الميعاد المشار إليه      
وجـوب الحكـم باعتبـار      : أثـره .فـوات الميعـاد   . غير كـاف  . صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب    

  .مثال.مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. الدعوى كأن لم تكن
مـشار  تعجيل الدعوى ال يـتم إال بانعقـاد الخـصومة بـإعالن الخـصم اآلخـر فـي الميعـاد ال             -

 .ماال يكفي فيه.إليه

  )٧٠٤ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥ الطعن(

أن المحكمـة غيـر ملزمـة       : مـؤدى ذلـك   . من سلطة محكمـة الموضـوع     . وقف الدعوى تعليقاً   -٢٣٢
 .بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى

  )٧٠٥ج القسم الخامس المجلد األول ص م٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

هـو حكـم قطعـي بعـدم جـواز نظـر            . القضاء بوقف الدعوى تعليقاً للفصل في مسألة أخـرى         -٢٣٣
الدعوى قبل الفصل في تلك المسألة األولية والتي ال تدخل فـي اختـصاصها وتكـون لـه حجيـة                    

ـ           . أثر ذلك . ياألمر المقض  وال تملـك    العـدول عنـه      اأن المحكمـة التـي أصـدرته ال يحـق له
معاودة النظر في الموضوع دون الدليل علـى تنفيـذ حكـم الوقـف أو أن هـذا التنفيـذ أضـحى                      

مثـال بـشأن    . فيحق لها النظر في الموضوع دون أن يعد ذلـك إهـداراً لتلـك الحجيـة               مستحيالً  
 .تجديد استئناف من الوقف

  )٧٥ ص٣ج ٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٩/١٠/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٤٣٢/٢٠٠٧الطعن (

  -:وىدع ضم -١٧

كفايـة  . ضم دعوى إلى أخرى لالرتباط ال يستلزم وحدة في الموضـوع أو الـسبب أو الخـصوم                  -٢٣٤
. قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في إحـداهما مـؤثراً علـى وجـه الحكـم فـي األخـرى                    

  . موضوعي. تقدير االرتباط



  المرافعات

- ٤٦ -  

 مـا لـم تكونـا متحـدتين خـصوماً          ضم دعوى إلى أخرى ال يفقد أياً منهما استقاللها عن األخرى           -
 .وموضوعاً وسبباً

  )٤٢٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٠١/١٩٩٨ الطعن(

  -:رفع االستئناف الفرعي -١٨

أال يكـون قـد قُبـل الحكـم بعـد           . شرطه. جوازه باإلجراءات المعتادة بمذكرة   . االستئناف الفرعي  -٢٣٥
: مثـال . لـق ذلـك بالنظـام العـام التـصاله بنظـام التقاضـي             تع. رفع االستئناف األصلي عنه   
 .الستئناف فرعي غير جائز

  )١٢٦ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٣١/٥/٢٠١١ تجاري جلسة ١٤٨٠/٢٠٠٩ الطعن(

 -:اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن -١٩

الغايـة  .  شـطبها  مـن  يومـاً اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن السير فيهـا خـالل تـسعين                -٢٣٦
 .المرجع في تحديد هذا الميعاد. منه

  )٢٢٢ مج القسم األول المجلد األول ص٤/٧/١٩٨٨ عمالي جلسة ١/١٩٨٨ الطعن(

 مـن  يومـاً اعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليـه بالحـضور خـالل ثالثـين       -٢٣٧
. التراخـي بفعـل المـستأنف   تاريخ تقديم صحيفة االسـتئناف إلـى إدارة الكتـاب إذا كـان هـذا             

 .جوازي لمحكمة االستئناف

  )٢٢٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٨ الطعن(

.  مـن شـطبها    يومـاً اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن الخصم بالسير فيها خـالل تـسعين                -٢٣٨
 .متى يعتبر هذا الميعاد مرعياً. سريان على االستئناف

المستأنف عليه ال يسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الـدعوى كـأن لـم تكـن ويـسقط                   حضور   -
 .بالتكلم في الموضوع

  )٢٢٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/٥/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٨/١٩٨٨ الطعن(

إعالنهـا للمـستأنف عليـة أو       . صحيفة االستئناف تنتج آثارها من تـاريخ إيـداعها إدارة الكتـاب            -٢٣٩
وجـوب تمامـه خـالل      . لمحكمة صورتها للمستأنف عليه إجراء الزم النعقـاد الخـصومة         تسليم ا 
شـرط  . اعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن         . جزاء مخالفة ذلـك   .  من تاريخ اإليداع   يوماًثالثين  

  .ذلك



  المرافعات

- ٤٧ -  

. تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد المقـرر                   -
  .كمة الموضوعمن إطالقات مح

. أثـر ذلـك   . ميعـاد حـضور   .  المحددة لوجوب اإلعالن بعد إيداع الـصحفية       يوماًميعاد الثالثين    -
أن حضور المستأنف عليه بعـد الميعـاد ال يـسقط حقـه فـي طلـب توقيـع الجـزاء باعتبـار                       

اختالف هذا الحضور عن الحـضور الناشـئ عـن عيـب فـي اإلعـالن          . االستئناف كأن لم يكن   
 .حكمة أو تاريخ الجلسة والذي يزول بالحضور أو بإيداع مذكرةأو بيان الم

  )٢٦٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٩/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٧٩/١٩٩٤ الطعن(
  )١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٩١/١٩٩٤ الطعنو(
  )٧/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١٩/١٩٩٤ الطعنو(

ـ             -٢٤٠ . ن بـسبب التراخـي فـي اإلعـالن        توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يك
جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقـديرها دون التـزام عليهـا بـذكر المـسوغ عنـد رفـضها                   

  .إعماله
 .ال يجوز. النعي على الحكم عدم استعماله رخصة مخولة له -

  )٢٦٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٩٢ الطعن(

ئناف كأن لم يكن لعدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد المحـدد فـي          اعتبار الدعوى أو االست    -٢٤١
  .شرط توقيع هذا الجزاء. القانون

مـن  . تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لـم يكـن للتراخـي فـي اإلعـالن                  -
 .اطالقات محكمة الموضوع

  )٢٧٤ول ص مج القسم الثالث المجلد األ١٠/١/١٩٩٤ عمالي جلسة ١٢/١٩٩٣ الطعن(

وجـوب إعالنهـا للمـستأنف عليـه خـالل ثالثـين            . أثره. إيداع صحيفة االستئناف إدارة الكتاب     -٢٤٢
التراخي في اإلعالن عن هذا الميعـاد يولـد الحـق للمـستأنف ضـده               .  حتى تنعقد الخصومة   يوماً

 لفعـل المـستأنف عمـداً أو        في طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكـن إذا كـان التراخـي راجعـاً              
  .لمحكمة الموضوع. ماالً تقدير توقيع هذا الجزاء وتوافر شروط توقيعهإه
. ال يكفـى لنفـى التراخـي عنـه        . تسليم المدعى أو المستأنف للصحيفة إلـى منـدوب اإلعـالن           -

 .مثال. وجوب متابعته ذلك التخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل إجراءات اإلعالن

  )٢٧٧لقسم الثالث المجلد األول ص مج ا٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣ الطعن(

أن يكـون التراخـي فـي       . شـرطه . جوازي للمحكمـة  . اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن       -٢٤٣
 لفعل المدعي أو المستأنف حتـى لـو سـلمت الـصحيفة مـن إدارة       راجعاً أو إهماالً اإلعالن عمداً 



  المرافعات

- ٤٨ -  

تبـع إجـراءات دعـواه أو       أنه يقع عليه عـبء مـواالة ت       : علة ذلك   . الكتاب إلى مندوب اإلعالن   
استئنافه واتخاذ اإلجراء المناسب إذا ما الحظ تراخياًً فـي إجـراء اإلعـالن وأنـه ال يـشترط أن                    

  .مثالُُ لتراخٍٍ. يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي
 . الدفاع والدفوعأوجهال عليه إن لم يعرض لسائر . انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي -

  )٢٧٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٣ نالطع(

المدعى أو المستأنف حتى بعد تـسليم صـحيفة الـدعوى أو االسـتئناف إلـى منـدوب اإلعـالن                     -٢٤٤
 فـي إجـراء      إذا مـا الحـظ تراخيـاً       علية تتبع إجراءات دعواه واتخاذ اإلجراء المناسب قانونـاً        

  .أثره. إهماله. اإلعالن
أثـر  . ميعـاد حـضور   .  مرافعـات  ١٣٧،    ٤٩ المنصوص عليه في المـادتين       يوماًالثالثين  ميعاد   -

حضور المستأنف عليه بعد الميعـاد المحـدد ال يـسقط حقـه فـي طلـب توقيـع الجـزاء                     . ذلك
 .باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )٢٨٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٤/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣١/١٩٩٤ الطعن(

إجـراء الزم النعقـاد خـصومة       .  من تاريخ إيـداعها    يوماًصحيفة االستئناف خالل ثالثين     إعالن   -٢٤٥
حـق المـستأنف فـي طلـب اعتبـار          . جـزاء عـدم مراعاتـه     . هذا ميعاد حـضور   . االستئناف

حـضور المـستأنف عليـه فـي حالـة          .  للمستأنف االستئناف كأن لم يكن متى كان التراخي راجعاً       
ه صورة من صحيفة االستئناف بالجلسة ال يـسقط حقـه فـي طلـب               عدم مراعاة الميعاد أو تسليم    

 .عله ذلك. إنزال الجزاء

  )٢٩١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٩٢ الطعن(

 خـالل    صـحيحاً  اعتبار االستئناف كان لم يكن لتراخى المستأنف فـي إعـالن صـحيفته إعالنـاً               -٢٤٦
ال يغيـر مـن ذلـك قيـام إدارة          . شـرط ذلـك   . جوازي للمحكمة . ا من تاريخ إيداعه   يوماًثالثين  

 .علة ذلك. الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب اإلعالن

  )٢٩٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٦/١٩٩٤ الطعن(

 .أثره. عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد القانوني -٢٤٧

  )٣٠٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٣/١١/١٩٩٥ سةتجاري جل ١٨/١٩٩٥، ١٧ نناالطع(

مـن  . تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن لعـدم تمـام اإلعـالن فـي موعـده                    -٢٤٨
  .مثال. اطالقات محكمة الموضوع

  )٣٠٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥ الطعن(



  المرافعات

- ٤٩ -  

إجـراء الزم لتحقـق مبـدأ المواجهـة بـين           . إعالنه. إدارة الكتاب رفع االستئناف بإيداع صحيفته      -٢٤٩
جـواز  . جـزاؤه . التراخي في ذلـك بفعـل المـستأنف       . يوماًوجوب تمامه خالل ثالثين     . الخصوم

  .اعتبار االستئناف كأن لم يكن بطلب من المستأنف ضده
 حـضور   أن. أثـر ذلـك   . ميعـاد حـضور   .  المقـرر إلعـالن االسـتئناف      يومـاً ميعاد الثالثين    -

. المستأنف ضده بعد الميعاد غير مسقط لحقـه فـي الـدفع باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن                     
اقتصار أثر هذا الحضور في زوال الـبطالن علـى بطـالن إعـالن صـحف الـدعاوى وأوراق                   

 .مثال. التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في اإلعالن

  )٣٠٦ المجلد األول ص مج القسم الثالث١٦/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٦ الطعن(

تقـدير توقيعـه مـن اطالقـات محكمـة      . واقـع . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن     -٢٥٠
 . لتلك الرخصة وتوقيعه هذا الجزاءسائغاًمثال إلعمال الحكم . الموضوع

  )٣١٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٦ الطعن(

  .إجراء الزم النعقاد الخصومة.  من إيداعهايوماًاف خالل ثالثين إعالن صحيفة االستئن -٢٥١
حق المستأنف ضده في طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكن متـى كـان التراخـي فـي اإلعـالن                     -

علـة  . عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفـه بـه بعـد الميعـاد المحـدد              . مرجعه فعل المستأنف  
  .ذلك

أن يكون الخـصم قـد اتخـذه فـي ورقـة إعـالن              . مناطه. رإعالن االستئناف في الموطن المختا     -
 موطنـه األصـلي   - المـدعى    -يستثنى منه حالة عدم بيـان المـستأنف ضـده           . علة ذلك . الحكم

 ومحل عمله في صحيفة افتتاح الدعوى

  )٣١٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢١/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٦ الطعن(

القضاء باعتبارهـا كـأن لـم تكـن بقـوة القـانون             . أثره. لشطبعدم إعالن تجديد الدعوى من ا      -٢٥٢
  . دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى

  . علة ذلك. ال يرفع مسئولية المدعي من مواالته. إجراء إدارة الكتاب لإلعالن -
  )٤٤٩بع المجلد األول ص مج القسم الرا٢/٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٦ الطعن(

مقـرر لمـصلحة مـن لـم يـتم إعالنـه مـن              . جزاء اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن         -٢٥٣
  . أثر ذلك. الخصوم
  )٤٥٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣٠/١٩٩٦ الطعن(

كل أو إهـدار    تفويت المصلحة التـي يقـصد القـانون تحقيقهـا بالـش           . ماهيته. الضرر اإلجرائي  -٢٥٤



  المرافعات

- ٥٠ -  

  . الضمانة التي يحققها الشكل للخصم
  . تحقق الغاية التي قصد القانون تحقيقها رغم المخالفة الشكلية ينتفي معه الضرر -

  )٤٥٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٤٠/١٩٩٨ الطعن(

المتعلقـة بـاإلجراءات    مـن الـدفوع الـشكلية       . الدفع باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن         -٢٥٥
  . يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإال سقط الحق في إبدائه

  . مثال لما ال يعد كذلك. التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي -
  )٤٥١ مج القسم الرابع المجلد األول ص١١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٨ الطعن(

أنف عليـه باعتبـار الـدعوى أو االسـتئناف          جواز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المـست          -٢٥٦
أن . شـرط ذلـك   . كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خـالل الميعـاد المحـدد فـي القـانون                 

  . مثال. يكون التراخي في اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعي
  )٤٥١ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٨ الطعن(

لدعوى أو االستئناف كأن لم يكن إذا لم يـتم تكليـف المـدعي أو المـستأنف عليـه                   جواز اعتبار ا   -٢٥٧
  . ما يشترط إلعمال هذا الجزاء. بالحضور خالل الميعاد المحدد في القانون

المدعي أو المستأنف يقع عليه في جميـع األحـوال واجـب مـواالة تتبـع إجـراءات الـدعوى                     -
  . حظ تراخياً في إجراء اإلعالنواتخاذ اإلجراء المناسب قانوناً إذا ما ال

  . موضوعي. تقدير توقيع جزاء اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن -
  )٤٥١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٩١/١٩٩٨ الطعن(
  )٤٥٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٩١/١٩٩٩ الطعنو(

  .  رغم النص عليه إذا لم يترتب على اإلجراء ضرر للخصمالبطالن ال يحكم به -٢٥٨
  )٤٥٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/٣/١٩٩٩ عمالي جلسة ٩٩/١٩٩٨ الطعن(

مقـرر لمـصلحة مـن لـم يـتم          . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها مـن الـشطب            -٢٥٩
أن يكـون   . شـرط ذلـك   . ال يجـوز لغيـره التمـسك بالـدفع        . أثـره . إعالنه من المدعى عليهم   

  . موضوع الدعوى قابالً للتجزئة
  )٤٥٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣/٥/١٩٩٩ مدني جلسة ١٣٤/١٩٩٨ الطعن(

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليـه إذا لـم يـتم تكليفـه بالحـضور                      -٢٦٠
  . مثال. ليس وجوبياً على المحكمة. خالل الميعاد

  )٤٥٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٣/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢١/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات

- ٥١ -  

اإلجراء يكون باطالً إذا نص القانون على بطالنـه أو إذا شـابه عيـب جـوهري ترتـب عليـه                      -٢٦١
  . مثال لما ال يعد كذلك. ضرر للخصم

  )٤٥٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٨/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٨ الطعن(

لحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المـستأنف ضـده إذا لـم يـتم تكليفـه                    جواز ا  -٢٦٢
أن يكـون التراخـي فـي اإلعـالن راجعـاً إلـى فعـل               : شـرط ذلـك   . بالحضور خالل الميعاد  

  . مثال. المستأنف
  )٤٥٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٢/٢٠٠٠ إداري جلسة ٣٩٥/١٩٩٩ الطعن(

تبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن لعدم اإلعـالن فـي الميعـاد ال محـل لـه        توقيع الجزاء باع   -٢٦٣
  . علة ذلك. بخصوص الطعن بالتمييز

  )٤٥٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٢/١١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١١٣/٢٠٠٠ الطعن(

بـل  وجـوب أن يبـدى ق     . دفـع شـكلي متعلـق بـاإلجراءات       . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -٢٦٤
ال يجـوز للخـصم أن      . كيـف يكـون   . التكلم في الموضوع المـسقط للـدفع      . التعرض للموضوع 

  . يعود إلى التمسك بالدفع متى كان قد تنازل عنه
الـدفع  . يومـاً لعـدم تجديـدها مـن الـشطب خـالل تـسعين             . طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن      -

 لـه التنـازل عنـه صـراحة         أن. مؤدى ذلـك  . اتصاله بالخصم الذي شرع لمصلحته    : المتعلق به 
  . مثال. أو ضماً
  )٤٥٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٩ الطعن(

اإلجراء الذي يجوز للمحكمة اتخاذه حال تخلـف أي مـن الخـصوم عـن إيـداع المـستندات أو                     -٢٦٥
 عـدم تنفيـذ     .الوقـف . عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعـاد الـذي حددتـه             

  . جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. الخصم ما أمرت به المحكمة عند الوقف
االستئناف تسري عليه القواعد واإلجراءات التي تـسري علـى الـدعوى أمـام محكمـة الدرجـة                   -

  . األولى
  )٤٥٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٦/٥/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٩٩ الطعن(

عليه واجب مواالة تتبع إجراءات دعـواه واتخـاذ اإلجـراء المناسـب قانونـاً حـال                 المدعي يقع    -٢٦٦
مثـال بـشأن اعتبـار      . مـا يترتـب عليـه     . إهماله فـي ذلـك    . وجود تراخي في إجراء اإلعالن    

  . االستئناف كأن لم يكن
جـوازي  . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعـدم إعـالن صـحيفته خـالل الميعـاد                 -



  المرافعات

- ٥٢ -  

  .  الموضوعلمحكمة
  )٤٥٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

دون .  علـى شـطبها  يومـاً الجزاء باعتبار الدعوى كأن لـم تكـن لمـضي أكثـر مـن تـسعين                -٢٦٧
 .مثال. ما يترتب على ذلك. شرع لمصلحة الخصم وغير متعلق بالنظام العام. تجديدها

  )٤٥٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/١٠/٢٠٠١ سةتجاري جل ٦١٧/٢٠٠٠ الطعن(

جـواز  . مـؤداه .  مـن تـاريخ إيـداع صـحيفته        يوماًعدم إعالن صحيفة االستئناف خالل ثالثين        -٢٦٨
 . من قانون المرافعات١٣٧، ٤٩المادتان . شرطه. الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )٧٠٥م الخامس المجلد األول ص مج القس١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٦٠/٢٠٠٢ الطعن(

جـوازي  . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن لعـدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد           -٢٦٩
ال يجـوز الطعـن عليـه       . مؤداه أن عدم الحكم بـه رغـم تـوافر شـروطه           . لمحكمة الموضوع 

 .الستعمالها رخصة مخولة لها

  )٧٠٥خامس المجلد األول ص مج القسم ال٢٥/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٢٣/٢٠٠٢ الطعن(

القضاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لـم يكـن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد                     -٢٧٠
أن يكـون   . شـرطه . جـوازي للمحكمـة   . المحدد بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليـه         

  . راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف- عمداً أو إهماالً-التراخي في اإلعالن
حـضور  . مـؤدى ذلـك   . ميعـاد حـضور   .  الخاصة بإعالن صحيفة االستئناف    يوماًميعاد الثالثين    -

المستأنف عليه بعد الميعـاد دون إعـالن ال يـسقط حقـه فـي طلـب توقيـع الجـزاء باعتبـار                 
 . مرافعات على هذا الحضور٨٠عدم انطباق نص المادة . االستئناف كأن لم يكن

  )٧٠٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٣٣/٢٠٠٣ الطعن(

. ٢٠٠٢ لـسنة  ٣٦ بـق   مرافعـات معدلـة  ٥٩ وفقـاً للمـادة    القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -٢٧١
  .ن الحضور وعدم حضوره بعد تعجيلهاعأو المستأنف سبق شطبها لتخلف المدعى . شرطه

 إعـالن  .ه شـرط .اءجـواز توقيـع هـذا الجـز     . مـؤداه . تعجيل الدعوى من قبل المدعى عليـه       -
 .مثال.  مرافعات٥٩م . المدعى بصحيفة التجديد من الشطب إعالناً صحيحاً

  )٧٠٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/٩/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٤/٢٠٠٤ الطعن(

ميعـاد  . الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير فـي الـدعوى المقـضي فيهـا بالـشطب                 -٢٧٢
وقـوع هـذا الجـزاء بقـوة القـانون بمجـرد انقـضاء              . اعتبارها كأن لم تكن   . أثر فواته . حتمى

. تعلقـه بمـصلحة المـدعى عليـه وحـده         . المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به        



  المرافعات

- ٥٣ -  

وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عـدم الـسير فـي اسـتئناف سـير                     
سـريان هـذا الحكـم علـى        .  إلى فعل المـدعى أم غيـره       الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً     

 . مرافعات١٤٧، ٥٩المادتان . االستئناف

  )٧٠٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٨/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢١٦/٢٠٠٣ الطعن(

دفـوع  . باعتبار الـدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن           أو  الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى       -٢٧٣
 ٧٧م. ت يتعين إبداؤها قبل التعـرض للموضـوع وإال سـقط الحـق فيهـا              شكلية متعلقة باإلجراءا  

 .مرافعات

  )٧٠٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٥/٢٠٠٤ الطعن(

وجـوب إبدائـه قبـل    . دفـع شـكلي يتعلـق بـاإلجراءات    . الدفع باعتبار الدعوى كأن لـم تكـن        -٢٧٤
  .ئهالتعرض للموضوع وإال سقط الحق في إبدا

 .ماهيته. التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي -

 )٢٧٧ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٩/٤/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٣٨/٢٠٠٥الطعن (

 .حاالته. الطعن فيها. األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة األولى -٢٧٥

 )٢٠٢ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٠/٦/٢٠٠٦ جلسة مدني ٨٥/٢٠٠٥الطعن (

  . جوازي للمحكمة.القضاء باعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن -٢٧٦

 وجـوب إبـداؤه قبـل التعـرض للموضـوع وإال            . دفع شكلي  .الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -
  .سقط الحق في إبدائه

  . ماهيته.التكلم في الموضوع المسقط للدفع -

لـه التنـازل عنـه صـراحة أو         . حة الخـصم   اتصاله بمـصل   .الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -
 إبداء الخصم الذي شرع ذلك لمصلحته ما يدل علـي أنـه نـزل عـن التمـسك باعتبـار                     .ضمناً

 . عدم جواز الرجوع فيما أسقط حقه فيه. أثره.الدعوى كأن لم تكن

 )١٤ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٣/٤/٢٠٠٧ جلسة تجاري ١١٧٥/٢٠٠٥الطعن (

 على طلب المـستأنف ضـده إذا لـم يـتم تكليفـه               كأن لم يكن بناء    ستئنافبار اال جواز الحكم باعت   -٢٧٧
 فـي اإلعـالن عمـداً أو إهمـاالً راجعـاً            أن يكون التراخـي   : شرط ذلك . بالحضور خالل الميعاد  

إلى فعل المستأنف إذ يقـع عليـه واجـب مـواالة تتبـع إجـراءات الـدعوى واتخـاذ اإلجـراء                 
  . المناسب

. واقـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع        . مناطـه .  كأن لم يكـن    ستئنافار اال توقيع الجزاء باعتب   -



  المرافعات

- ٥٤ -  

 .شرط ذلك

 )١٣٣ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٠/٢٠٠٧ جلسة تجاري ٧١٠/٢٠٠٦الطعن (

 مـن قـانون     ٥٩عدم تجديد الدعوى من الشطب فـي الميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة                   -٢٧٨
 .ترتب على ذلكما ي. اعتبارها كأن لم تكن. أثره. المرافعات

 )٦٧ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٤/٤/٢٠٠٩ جلسة تجاري ٣٩٠/٢٠٠٧، ٣٥٦الطعن (

ال محل للخروج عليـه أو تأويلـه بـدعوى الحكمـة التـي           . النص الواضح الصريح القاطع الداللة     -٢٧٩
 يومـاً  ٩٠أملته وقصد الشارع فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديـد الـسير فيهـا خـالل                   

  .ن شطبهام
.  مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة     ٥٩/٣توقيع الجزاء المنصوص عليه فـي المـادة       -

قصره على حالتي عدم حضور الطرفين جلسة التعجيل مـن الـشطب أيـاً كـان سـببه، وعـدم                    
.  مـن تـاريخ شـطب الـدعوى        يومـاً اتخاذ إجراءات اإلعالن بالتجديد من الشطب خالل تسعين         

الميعاد من المواعيد الحتمية الذي يجـب فـي غـضونه اسـتئناف الـسير فـي                 أن هذا   : علة ذلك 
يقـع هـذا الجـزاء      . فوات الميعاد يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن          . الدعوى بعد شطبها  

حـضور  . بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب بغيـر حاجـة إلـى صـدور حكـم           
 .مثال. علة ذلك. جراءال يصحح هذا اإل. الخصم جلسة التعجيل

 )١٨٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (

٢٨٠-   يومـاً وجوب تعجيـل الـسير فـي الـدعوى خـالل الثالثـين       . وقف الدعوى أو االستئناف جزاء 
يـر كـاف    غ. تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتـاب خـالل الميعـاد          . التالية النتهاء مدة الوقف   

وجـوب الحكـم باعتبـار      . أثـره .فوات الميعاد دون اتمـام ذلـك      . بل يتعين إعالن الخصم خالله    
م .  كأن لم تكن ما لـم يعتـرض المـدعى عليـه أو المـستأنف عليـه                 - أو االستئناف    -الدعوى  

 . مرافعات٧٠

 )٣٦٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٦/٢٠١٠جلسة مدني  ٢٣/٢٠٠٩الطعن (

  -: الدعوىتعجيل -٢٠

وجوب تعجيل السير في الدعوى أو االستئناف في حالـة الحكـم بوقفهمـا جـزاء خـالل ثالثـين                     -٢٨١
التعجيل في مواالة إجـراءات الخـصومة بغيـر تـراخ وذلـك             : علة ذلك .  النتهاء مدة الوقف   يوماً

تقـديم  . بإعالن الخصم اآلخر في الميعاد المشار إليه كـشرط النعقـاد الخـصومة فـي مواجهتـه                
وجـوب الحكـم باعتبـار      : أثـره . فـوات الميعـاد   . غير كاف . يفة التجديد إلى إدارة الكتاب    صح



  المرافعات

- ٥٥ -  

 .مثال. ما لم يعترض المدعي عليه أو المستأنف عليه. الدعوى كأن لم تكن

 )٧٩ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٤/٢٠٠٦جلسة تجاري  ٢٥/٢٠٠٥الطعن (

  -:الطعن بالتزوير -٢١

 .مثال. طريقة إبدائه وهدف المشرع من تبسيطها. دفاع موضوعيةالطعن بالتزوير وسيلة  -٢٨٢

  )٢٧٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٣، ٧٠ان الطعن(

 لما أجرتـه المحكمـة مـن فحـص المحـررات واإلطـالع              تضمن الحكم أو محضر الجلسة بياناً      -٢٨٣
  .غير الزم. عليها لدى االدعاء بالتزوير

على مـن يـدعى خـالف ذلـك تقـديم           .  األحكام صدورها بعد اإلطالع على األوراق      األصل في  -
 .مثال. دليله

  )٢٧٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٣، ٧٠ان الطعن(

منـاط االلتجـاء    . دعوى التزوير األصلية شرعت لمن يخشى االحتجـاج عليـه بمحـرر مـزور              -٢٨٤
. ون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرهـا فـي دعـوى ينظرهـا القـضاء              أالّ يك . إلى هذه الدعوى  

مفـاد  . تعين االلتجاء إلـى دعـوى تزويـر فرعيـة         . إذا تم االحتجاج بالورقة في دعوى منظورة      
 . مثال. ذلك

   )٤٢٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٢/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٣٧/١٩٩٨ الطعن(

د الفصل في الطعـن بـالتزوير بإجابـة الطـاعن إلـى             محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصد      -٢٨٥
متـى وجـدت فـي أوراق       . طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يـده مـن مـستندات             

 . عقيدتهالتكوينالدعوى وعناصرها ما يكفي 

محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تقدير األدلة التي تأخذ بهـا فـي ثبـوت تزويـر الورقـة                     -
 .مثال.  نفيه مادام أنها تستند إلى أسباب سائغةالمطعون عليها أو

  )٤٢٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص ٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٣٤/١٩٩٩ الطعن(

االدعـاء بمخالفتـه للحقيقـة      . محضر الجلسة ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة مـا دون فيهـا             -٢٨٦
 . ق اإلثبات من٩م. الطعن بالتزوير. وسيلته. فيما تضمنه أو لم يتضمنه

 )٤٢٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص ١٢/١١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١١٣/٢٠٠٠ الطعن(

  .األصل في اإلجراءات أنها روعيت -٢٨٧
عـدم جـواز االدعـاء بمخالفتـه للحقيقـة إال       . محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة علـى الكافـة         -



  المرافعات

      - ٥٦ -  

 .بالطعن عليه بالتزوير

  )٧٠٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٨/١٠/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٣٢/٢٠٠١ الطعن(

وقوعـه علـى عـاتق      . إقامة الـدليل علـى عـدم صـحتها        . األصل في اإلجراءات أنها روعيت     -٢٨٨
  .المتمسك به

االدعـاء بمخالفتهـا    . ورقة رسمية لهـا حجيتهـا علـى الكافـة بمـا دون فيهـا              . محضر الجلسة  -
 .لطعن بالتزويروجوب سلوك طريق ا. الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه

  )٧٠٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥١٥/٢٠٠٢، ٥٠٣ الطعن(

  .مناطه. االلتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية -٢٨٩
هو وسيلة دفاع في موضـوع الـدعوى تخـتص بـه المحكمـة              . االدعاء بالتزوير بدعوى فرعية    -

ة كانـت عليهـا الـدعوى ولـو ألول مـرة            جواز أن يبدى في أية حال     . المعروض عليها الدعوى  
 .أمام االستئناف

  )٧٠٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص١/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٩٤/٢٠٠٢ الطعن(

صحة الورقـة موضـوعه ال صـحة التـصرف المثبـت            . مقتضاه. الحكم برفض الطعن بالتزوير    -٢٩٠
علـة  . ص مـن التزامـه    حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفوع الموضـوعية للـتخل          . بها
  . ذلك

عـدم  . غيـر جـائز   . الجمع بين القضاء في اإلدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحـد            -
أنهـا  : علـة ذلـك   . ال يعنى قصد عـدم األخـذ بهـا        . النص صراحة على ذلك في قانون اإلثبات      

ق الـدفاع  من القواعد األساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبـدأ عـدم اإلخـالل بحقـو              
 .دون حاجة إلى نص خاص

  )٧١٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٨٣/٢٠٠٤ الطعن(

 لـم يفـرد لـه المـشرع إجـراءات خاصـة             وسيلة دفاع في موضوع الـدعوى     . الطعن بالتزوير  -٢٩١
كفاية أن يرد في مذكرة يقدمها الطـاعن أو بإثباتـه فـي محـضر الجلـسة دون اشـتراط                    . لرفعه

وجـوب أن يبـدى الطعـن بـشكل صـريح جـازم             . إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب      
عـدم كفايـة إنكـار      . مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباتـه بهـا            

 . صحة بيانات الورقة العتباره مرفوعاً

ـ               - ة علـى سـند مـن       عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حـد إنكـار صـحة الورق
قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بـشأن الوثيقـة وفـى موضـوع الـدعوى                 . القرائن

 .صحيح. بحكم واحد

  )٧١٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢١/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٤٩٨/٢٠٠٣ الطعن(



  المرافعات

      - ٥٧ -  

 .ال يجوز إثبات عكس ما تضمنه عقد الوكالة إال بطريق الطعن بالتزوير -٢٩٢

 )٤٦٢ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٧/٦/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٦الطعن (

ال يجـوز اإلدعـاء بمخالفتهـا للحقيقـة إال بـالطعن            . محضر الجلسة ورقة رسمية لهـا حجيتهـا        -٢٩٣
 .بالتزوير

 )٢٥٢ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة مدني  ٤١١/٢٠٠٦الطعن (

  -:إجراءات المرافعات -٢٢

مؤداه أال يفيـد مـن الطعـن إال مـن رفعـه وال              . ألثر المترتب على إجراءات المرافعات    نسبية ا  -٢٩٤
يحتج به إال على من رفع عليه وأن قعود بعض المحكوم علـيهم عـن الطعـن ال أثـر لـه علـى         

 .ما يستثنى من ذلك. الطعن المرفوع صحيحاً من آخرين

 .عدم قبول الطعن. أثره. منقعود من كلفته المحكمة باختصام المحكوم عليه معه بالتضا -

  )٢١٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/١٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٤٢/١٩٨٦ الطعن(
  )٢٢/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٨٨ الطعنو(

أسـاس  . للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة دون أن يلتـزم بإعالنهـا لخـصمه الغائـب                -٢٩٥
 .ذلك

  )٢٣٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٣/١٩٩١ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٨٩ الطعن(

حظر إبداء المدعي لطلبات جديدة أو تعديل طلباتـه األولـى فـي الجلـسة التـي يتخلـف فيهـا                      -٢٩٦
. خصمه ما لم يكن التعديل متمخضاً لمصلحة المدعي عليه وغير مـؤثر فـي حـق مـن حقوقـه                   

طـرق  .  فـي الـدعوى    تعـديل المـدعي لطلباتـه     . تأكيد مبدأ المواجهة بين الخـصوم     . علة ذلك 
 .إبدائه

  )٢٣٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٠/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣١/١٩٩٠ الطعن(

 .نطاق هذا اإلعفاء. إعفاء المحكم من التقيد بقواعد وإجراءات المرافعات -٢٩٧

  )٢٦٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٠/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩/١٩٩١ الطعن(

مؤداه أال يفيـد مـن الطعـن إال مـن رفعـه فـي               .  إجراءات المرافعات  نسبية األثر المترتب على    -٢٩٨
  .الميعاد وال يحتج به إال على من رفع ضده في الميعاد

الدعاوى التي يكون موضوعها غير قابـل للتجزئـة أو التزامـا بالتـضامن أو يوجـب القـانون                    -
 فـي الحكـم     تعدد المحكوم علـيهم فـي أي منهـا دون أن يطعـن            . اختصام أشخاص معينين فيها   



  المرافعات

      - ٥٨ -  

يجـوز لهـم   . في الميعاد سوى أحدهم أو بعضهم وفات الميعاد علـى البـاقين أو قبـولهم  للحكـم         
رغم ذلك االنضمام إلى الطاعن في طعنه المرفوع فـي الميعـاد فـإن لـم يفعلـوا وجـب علـى                      

سـريان ذات الحكـم علـى       . العلة مـن هـذا االسـتثناء      . المحكمة أن تأمر الطاعن باختصاصهم    
 .مثال. بالتضامن ولو كان محله قابال لالنقسامااللتزام 

  )٢٨٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٦/١٩٩٣ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع    : مـؤداه   . تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء مـن إجـراءات المرافعـات            -٢٩٩
. عـد انتهـاء تلـك المـدة       عدم قيامه بتنفيـذه ب    . أن توقف الدعوى جزاءاً لمدة ال تجاوز ستة أشهر        

 .أثره لمحكمة الموضوع أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن

  )٣١٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٨/١٩٩٥ الطعن(

عـدم  . غيـر جـائز   . الجمع بين القضاء في اإلدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحـد            -٣٠٠
أنهـا  : علـة ذلـك   . ال يعنى قصد عـدم األخـذ بهـا        . إلثباتالنص صراحة على ذلك في قانون ا      

من القواعد األساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبـدأ عـدم اإلخـالل بحقـوق الـدفاع                 
 .دون حاجة إلى نص خاص

  )٧١١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٨٣/٢٠٠٤ الطعن(

دين مباشرة بإيداعه أو اتخاذه اإلجـراء البـديل عـن اإليـداع وفقـاً               تمامه بقيام الم  . الوفاء بالدين  -٣٠١
قيام أسباب جديـة تجعـل مـن المتعـذر اتخـاذ إجـراءات              . من حاالته . ألحكام قانون المرافعات  

 .العرض الحقيقي للدين قبل إجراء اإليداع أو اإلجراء البديل عنه

 )١١٧ ص٣ ج٣٩لقانون سمجلة القضاء وا ٢٩/١١/٢٠١١جلسة   تجاري١٦٨٨/٢٠١٠الطعن (

وجـوب أن يقـرر حـضوره عنـه فـي محـضر الجلـسة               . المحامي الحاضر وكيالً عن الخصم     -٣٠٢
وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحـضور عنـه بتقـديم توكيلـه المـصدق عليـه إلـى                     

التزام المحكمة بالتثبـت مـن قيـام الوكالـة التـي        . المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله       
اعتبار الخصم الذي جـاء المحـامي يمثلـه غائبـاً لعـدم وجـود توكيـل بيـد                   . ه الحضور تخول

انسحاب هذا الحكم على حـضور الوكيـل أمـام الخبيـر المنتـدب فـي                . حق للمحكمة . المحامي
. غيـر صـحيح   . التذرع بعدم جـواز تعـرض المحكمـة لعالقـة الخـصوم بـوكالئهم             . الدعوى

  .وكالة في الحضورقصره على الوكالة في التقاضي دون ال
 أمـام   -كمـدعي عليهـا   –انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنـة عـن الحـضور               -

ترتيب الحكـم أن طلـب الطاعنـة االحتيـاطي الـذي أبدتـه             . محكمة أول درجة والخبير المنتدب    
 طلـب جديـد لـم يبـد أمـام محكمـة أول              - المقاصة بين ما لها وما عليها      -بصحيفة االستئناف 



  المرافعات

      - ٥٩ -  

 .صحيح. جة ال يجوز إبداؤه أمام محكمة االستئنافدر

 )١٧٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (

وجـوب أن يقـرر حـضوره عنـه فـي محـضر الجلـسة               . المحامي الحاضر وكيالً عن الخصم     -٣٠٣
ق عليـه إلـى     وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحـضور عنـه بتقـديم توكيلـه المـصد                

التزام المحكمة بالتثبـت مـن قيـام الوكالـة التـي        . المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله       
اعتبار الخصم الذي جـاء المحـامي يمثلـه غائبـاً لعـدم وجـود توكيـل بيـد                   . تخوله الحضور 

انسحاب هذا الحكم على حـضور الوكيـل أمـام الخبيـر المنتـدب فـي                . حق للمحكمة . المحامي
. غيـر صـحيح   .  التذرع بعدم جـواز تعـرض المحكمـة لعالقـة الخـصوم بـوكالئهم              .الدعوى

 .قصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور

 )١٧٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (

 -:اإلعادة للمرافعة -٢٣

ة إلبداء دفاعهـا مرفقـاً بـه مـستندات دالـة علـى              تقديم الطاعنة طلباً إلعادة االستئناف للمرافع      -٣٠٤
قدرة المطعون ضده األول على السداد وخشيتها مـن فـراره وذلـك لعـدم مثولهـا باالسـتئناف                   

. وجوب رد المحكمة على ذلك الطلـب بأسـباب سـائغة تتفـق مـع القـانون                . مؤداه. بعد تعجيله 
لقول بـأن ذلـك مـن إطالقاتهـا وإقامـة           اكتفاء المحكمة بمجرد ا   . إعماالً لمبدأ المواجهة  . علة ذلك 

قضاءها على أن الطاعنة لم تقدم المـستندات الدالـة علـى قـدرة المطعـون ضـده األول علـى                     
الوفاء أو أنه يخشى فراره بما تكـون معـه المحكمـة قـد صـادرت علـى حقهـا فـي الـدفاع                        

 .واإلثبات مما يعيب حكمها بما يوجب تمييزه

 )٣٠٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٤/١١/٢٠١١جلسة مدني  ٥٩٥/٢٠١٠الطعن (

  -:األوامر الوالئية -٢٤

سـلطة  . ممـن يـصدر وشـروط إصـداره       . األمر بحبس المدين المتناعه عن تنفيذ حكم نهـائي         -٣٠٥
اآلمر في إجراء تحقيق للتعرف على مدى توافر موجبـات إصـداره أو االمتنـاع عـن إصـداره                   

 .بما فيها

حضار المـدين الممتنـع عـن تنفيـذ حكـم نهـائي أو أمـر أداء                 األمر بإ . األمر بإحضار المدين   -
 .امتناع التظلم منه. أثر ذلك. ليس أمراً بالحبس. نهائي

  )٢٢٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣٠/١/١٩٨٩ تظلمات جلسة ٥/١٩٨٧ الطعن(



  المرافعات

      - ٦٠ -  

 لـسنة  ٤٤صـيرورته وجوبيـاً بموجـب المرسـوم بقـانون         . إتباع طريق استصدار أوامر األداء     -٣٠٦
.  بعـد أن كـان جوازيـاً   ٢٣/٧/١٩٨٩ المعمول به في اليوم التـالي لتـاريخ نـشره فـي           ١٩٨٩

عدم سريان هذا التعديل علـى الـدعاوى التـي رفعـت صـحيحة              . تعلق ذلك بإجراءات التقاضي   
إن المطالبة القضائية التي تمـت صـحيحة فـي ظـل قـانون معـين تبقـى                  . علة ذلك . قبل نفاذه 

 .خطأ يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. ب لها شكالً خاصاًكذلك ولو صدر قانون جديد يرت

  )٢٣٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ١١٥/١٩٩٠ الطعن(

  .شروطه. سلوك طريق أمر األداء -٣٠٧
عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب بـه وتـضمن المطالبـة للفوائـد الغيـر ثابتـة بالكتابـة                     -

 .امتناع سلوك طريق أمر األداء. مؤداه. تحقاقهابدء اس. والغير محدد

  )٣١٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٦ الطعن(

. مغايرتـه للـتظلم منـه     . طرح الدعوى على المحكمة بعد االمتناع عن إصـدار األمـر بـاألداء             -٣٠٨
  . أثر ذلك
  )٤٢٩رابع المجلد األول ص مج القسم ال٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤١٣/١٩٩٦ الطعن(

سلوك طريق أمر األداء مشروط بأن يكون الدين المطالب به مبلغـاً مـن النقـود معـين المقـدار                     -٣٠٩
  . مثال. وثابتاً بالكتابة وحال األداء

  )٤٢٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٥/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٩٥/١٩٩٦ الطعن(

  . شرطه. استصدار أمر األداء -٣١٠
فقـده لـشروط استـصدار أمـر األداء فـي           . أثر ذلك .  إلى أجل ال يعد حال األداء      الدين المضاف  -

  . مثال. المطالبة
  )٤٣٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/١/١٩٩٨ مدني جلسة ١١٤/١٩٩٧ الطعن(

. مـا يـشترط فيـه     . اإلعالن بالعريضة وباألمر الصادر باألداء الـذي يبـدأ بـه ميعـاد الـتظلم               -٣١١
، ١٠،  ٩اصة بـإعالن األوراق القـضائية وقواعـد تـسليمها طبقـاً للمـواد               خضوعه للقواعد الخ  

صحة اإلعالن سـواء سـلمت الـصورة إلـى أي مـن             . أثره. مراعاة تلك القواعد  .  مرافعات ١١
وكالء المطلوب إعالنه أو القـاطنين معـه مـن األزواج واألقـارب واألصـهار أو إلـى جهـة                    

  . اإلدارة
  . علم القانوني للمعلن إليهميعاد التظلم يبدأ من توافر ال -

  )٤٣١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣٠/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٨/١٩٩٧ الطعن(



  المرافعات

      - ٦١ -  

تقـديم صـحيفة الـدعوى أو       : الواقعة المنشئة لحق الخزانة العامـة اسـتئداء الرسـوم القـضائية            -٣١٢
  . الطلب للمحكمة

المـستحقة علـى الـدعوى      إلدارة كتاب المحكمة الحق دون غيرها في مطالبة المـدعي بالرسـوم              -
  . أمر على عريضة. وسيلة اقتضاء هذا الحق. أو الطلب

  . وسيلة ذلك ومدته. للخصوم التظلم من أمر تقدير المصروفات الصادر بها األمر -
  )٤٣٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص١١/١/١٩٩٩ مدني جلسة ١٧٩/١٩٩٨ الطعن(

  . ما يشترط إلصدار أمر األداء -٣١٣
  )٤٣٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٣٢/١٩٩٨ الطعن(

وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة                    -٣١٤
ال . آالف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر عـدا مـا ترفعـه الحكومـة منهـا                 

  . أساس ذلك. ءوجه لوجوب هذا اإلجراء في عريضة أمر األدا
  )٤٣٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٦٤/١٩٩٨ الطعن(

. المحكمة ال تقف عند حد إلغاء أمر األداء المتظلم منـه لـسبب ال يتـصل بعريـضة استـصداره                    -٣١٥
  . يتعين عليها المضي في نظر موضوع النزاع

  )٤٣٣ابع المجلد األول ص مج القسم الر١٠/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٢٧/١٩٩٥ الطعن(
  )٤٣٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٨٦/١٩٩٨ الطعنو(

مثال لطلب لم يـستوف شـرط أن يكـون الـدين المثبـت              . ما يشترط له  . سلوك طريق أمر األداء    -٣١٦
  . بالورقة حال األداء

  )٤٣٣ األول ص مج القسم الرابع المجلد٦/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٠٧/١٩٩٨ الطعن(

وجوب اتبـاع الطريـق العـادي فـي رفـع الـدعوى             . ماهيتها. شروط سلوك طريق أمر األداء     -٣١٧
  . مثال. حال تخلف شرط من تلك الشروط

  )٤٣٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥١٤/١٩٩٩، ٥٠٨ الطعن(

صـاحب الـشأن إلدارة   تقـديم عريـضة مـن    . إجـراءات استـصداره   . األمر بالمنع من الـسفر     -٣١٨
أسـاس  . التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفرار المـدين رغـم قدرتـه علـى الوفـاء                  

  .  مرافعات٢٩٧م. ذلك
صـدور  . تباع الطاعنة لكافة اإلجراءات الالزمة الستصدار األمـر بمنـع المـدين مـن الـسفر               إ -

عـدم  .  مـساءلتها عـن ذلـك      عـدم . األمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطـاعن         



  المرافعات

      - ٦٢ -  

التزام الحكم هذا النظر قوالً منه بأنه كان يتعـين عليهـا مراجعـة البيانـات الخاصـة بـشخص                    
  . خطأ في تطبيق القانون. مدينها وهو ما لم يفرضه القانون

  )٤٣٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٧/٣/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٨١/١٩٩٩ الطعن(

ء أتعابه يـتم باستـصدار أمـر علـى عريـضة بـه مـن رئـيس أو                   تقدير أتعاب الخبير واستئدا    -٣١٩
عـدم جـواز االتفـاق علـى مخالفـة تلـك       . كيفية التظلم مـن ذلـك  . قاضي المحكمة التي عينته  

  . مثال. اإلجراءات لتعلقها بالنظام العام
  )٤٣٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٤٦/١٩٩٩ الطعن(

ما يصدره قضاة األمور الوقتية بمـا لهـم مـن سـلطة والئيـة               . ماهيتها. ائضاألوامر على العر   -٣٢٠
  . موضوعي. تقدير أسبابه. كيفيته. التظلم منها. في غيبة الخصوم ودون تسبيب

  )٤٣٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٣/٤/٢٠٠٠ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٠ الطعن(

بتقريـر فـي إدارة كتـاب المحكمـة التـي           إمـا   . كيفيتـه . التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية      -٣٢١
أو . أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية إلعالنه إذا كـان النـزاع حـول مقـدار الرسـوم                  

  . باتباع اإلجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس االلتزام بهذه الرسوم
  )٤٣٦ المجلد األول ص مج القسم الرابع١١/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٥٤/٢٠٠٠ الطعن(

أن يكون الدين مبلـغ مـن النقـود ثابتـاً بالكتابـة حـال األداء                . شرطه. سلوك طريق أمر األداء    -٣٢٢
مثـال  . اتبـاع الطريـق العـادي لرفـع الـدعوى         . أثره. تخلف أحد هذه الشروط   . ومعين المقدار 

   .بشأن طلب أداء معادل قائم على قاعدة اإلثراء بال سبب وال يعد معين المقدار
  )٤٣٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٤/١١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥٢/٢٠٠١ الطعن(

التظلم من أمر األداء والقضاء بإلغاءه لـسبب ال يتـصل بعريـضة استـصداره أو اسـتناداً إلـى                     -٣٢٣
عدم وقوف المحكمـة عنـد حـد اإللغـاء والمـضي فـي              . أثره. تخلف أحد شروطه الموضوعية   
 .علة ذلك. م فيهنظر النزاع إلصدار حكم حاس

  )٤٣٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٦/١١/٢٠٠١ مدني جلسة ١٠١/٢٠٠١ الطعن(

أن يكون الدين المطالب بـه مبلغـاً مـن النقـود ثابتـاً بالكتابـة              . شرطه. سلوك طريق أمر األداء    -٣٢٤
موقـع  كون الـدين غيـر ثابـت بورقـة          . معين المقدار حال األداء أو منقوالً معيناً بنوعه ومقداره        

المطالبـة بـه تكـون بـالطريق العـادي لرفـع            . أثـره . عليها من المدين أو كان محل منازعـة       
 .الدعاوى

  )٧١١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٣/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٠٣/٢٠٠٢ الطعن(



  المرافعات

      - ٦٣ -  

المطالبة بدين ثابت بورقـة تجاريـة حـال كـون المطالـب الـساحب أو المحـرر أو القابـل أو               -٣٢٥
المطالبـة مـن غيـر هـؤالء        . سلوك طريـق أمـر األداء     . كيفيته. طي ألي منهم  الضامن االحتيا 

مخالفـة الحكـم ذلـك وإصـداره أمـر أداء           .  مرافعات ٤٥م. تكون بسلوك طريق الدعوى العادية    
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.  ذكرنحال كون المطالب به ليس مم

  )٧١٢ الخامس المجلد األول ص مج القسم٣١/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١١٠/٢٠٠٣ الطعن(

أن يكون الدين مبلغاً من النقـود ثابتـاً بالكتابـة معـين المقـدار               . شرطه. سلوك طريق أمر األداء    -٣٢٦
كون الـدين المطالـب بـه غيـر معـين المقـدار أو       . وحال األداء أو منقوالً معيناً بنوعه ومقداره    

 .مثال. اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى: أثره. غير حال األداء

  )٧١٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٨٥/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم سـقوط حـق المـدين فـي          . جوازي للمدين . التظلم من أمر األداء واستئنافه في ذات الوقت        -٣٢٧
 مرافعـات بعـد     ١٧٠م. أن الـسقوط ال يتقـرر إال بـنص        : علـة ذلـك   . التظلم نتيجة السـتئنافه   

مـن تـاريخ فـوات ميعـاد        . بـدؤه . ميعاد االستئناف في هذه الحالة    . ١٩٨٩ لسنة   ٤٤تعديلها بق   
 .مثال. التظلم

  )٧١٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١١/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤ الطعن(

ـ                 :شرطه. استصدار أمر األداء   -٣٢٨  ة أن يكون الدين المطالـب بـه مبلغـاً مـن النقـود ثابتـاً بالكتاب
 . اءومعين المقدار وحال األد

ـ      المقصود بأن أمر األداء معين المقدار      -  ال يكـون  ة أن يكون تحديد مقداره قائمـاً علـى أسـس ثابت
يمنـع مـن     ال. معها للقضاء سلطة رحبة في التقـدير وأال يكـون الـدين قـابالً للمنازعـة فيـه                 

مثـال السـتخالص سـائغ      . اعتباره معين المقـدار أن يكـون نـاتج عمليـة حـسابية بـسيطة              
 .ر األداءالستصدار أم

 )٨٨ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٤/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٨٥/٢٠٠٦الطعن (

مثال لطلب لم يـستوف شـرط أن يكـون الـدين الثبـت              . ما يشترط له  . سلوك طريق أمر األداء    -٣٢٩
 .بالورقة حال األداء

 )٢٣٨ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٧/٦/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٣٤٣/٢٠٠٦الطعن (

  -:ءالم من أمر األدالتظ -٢٥

عـدم سـقوط حـق المـدين فـي          . جوازي للمدين . التظلم من أمر األداء واستئنافه في ذات الوقت        -٣٣٠



  المرافعات

      - ٦٤ -  

 مرافعـات بعـد     ١٧٠م  . أن الـسقوط ال يتقـرر إال بـنص        : علـة ذلـك   . التظلم نتيجة الستئنافه  
يعـاد  مـن تـاريخ فـوات م      . بـدؤه . ميعاد االستئناف في هذه الحالة    . ١٩٨٩ لسنة   ٤٤تعديلها بق   

 .مثال. التظلم

 )٣٤ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١١/٤/٢٠٠٦جلسة تجاري  ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (

احتـساب مـدة سـقوط الحـق       . سريانه من تاريخ إعالنه إلي المـدين      . ميعاد التظلم من أمر األداء     -٣٣١
يغنـي عـن إعـالن األمـر        . تظلم الصادر ضده األمر قبـل إعالنـه       . في التظلم من هذا التاريخ    

  .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك. وم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من األمرويق
 ١٧٠م  . عـدم قبولـه شـكالً     . التظلم من أمر األداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقـررة للـتظلم             -

  .مرافعات
تمييـزه فـي بـاقي قـضائه متـى كـان            : أثره. تمييز الحكم المطعون فيه لقضائه في شكل التظلم        -

 .أساس مدخله للفصل في موضوعههو 

 )٢٨٢ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٤/٤/٢٠٠٦جلسة مدني  ٨٠٤/٢٠٠٤الطعن (

 بتعـديل بعـض     ٤٤/١٩٨٩وجـوبي ق  . استصدار أمر األداء السـتيفاء الـدين الثابـت بالكتابـة           -٣٣٢
تعلـق ذلـك بـإجراءات التقاضـي وسـريانه علـى            . أحكام قانون المرافعات المدنية والتجاريـة     

دعاوى التي رفعت أمام المحاكم بعد نفـاذه عـن ديـن تتـوافر فيـه شـروط استـصدار ذلـك                      ال
 .مثال. األمر

 )١١٩ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٨/١٠/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٩١١/٢٠٠٦الطعن (

  -:التمسك بتطبيق قانون أجنبي -٢٦

ـ . مـؤدى ذلـك   . اعتباره مجرد واقعة مادية   . التمسك بتطبيق قانون أجنبي    -٣٣٣ وب إقامـة الـدليل     وج
 .مثال. عليها

  )٦٨٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٥/٩/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٣٨/٢٠٠٤ الطعن(

  -:اإلفالس -٢٧

الحكم الـصادر بـشهر اإلفـالس يكـون لمـصلحة           . تعتبر من النظام العام   . أحكام قواعد اإلفالس   -٣٣٤
  . جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في اإلجراءات

وجوب توجيهه إلـى الـدائن طالـب شـهر اإلفـالس            . ن في الحكم الصادر بإشهار اإلفالس     الطع -
. بطـالن الطعـن   : أثـره . االقتصار على توجيه الطعـن إلـى األول دون الثـاني          . ومدير التفليسة 



  المرافعات

      - ٦٥ -  

  . أساس ذلك وما ال يؤثر فيه
  )٤٤٨ص مج القسم الرابع المجلد األول ٢٠/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣١١/١٩٩٦، ٢٩٩ان الطعن(

غل يد المفلس من تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء               . أثره. صدور حكم شهر باإلفالس    -٣٣٥
أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون                . علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

شمول ذلك لألموال التـي تـؤول إليـه وهـو فـي حالـة اإلفـالس وال                  . وذمته المالية ال تتجزأ   
شرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة                 يجوز له مبا  

  . التي تفيد المبادرة فيها دائنيه وال تضرهم
عـدم  . أثـره . التقرير بالطعن بالتمييز من الطاعن بعد الحكم بشهر إفالسـه دون مـدير التفليـسة               -

 .علة ذلك. قبوله

  )٤٤٩لقسم الرابع المجلد األول ص مج ا٢/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٧٨/٢٠٠٠ الطعن(

  . من قانون التجارة٥٩٧م . أثره. صدور الحكم بشهر اإلفالس -٣٣٦
للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق االمتياز الخاصـة رفـع الـدعاوى أو االسـتمرار فيهـا فـي                   -

مواجهة مدير التفليسة، ولهـم التنفيـذ أو االسـتمرار فيـه علـى األمـوال الـضامنة لحقـوقهم،                    
حكومية الدائنة بمبالغ مستحقه للخزانة العامـة نفـس الحـق فـي رفـع الـدعاوى بهـا                   وللجهة ال 

ألسـبقيتها أصـحاب حقـوق االمتيـاز        : علـة ذلـك   .واالستمرار فيها في مواجهة مدير التفليـسة      
مخالفـة الحكـم المطعـون    .  مـدني ١٠٧٢، ١٠٦٣م . الخاصة والدائنين المرتهنين فـي المرتبـة      

م االبتدائي القاضـي بوقـف الـدعوى الفرعيـة المقامـة مـن الجهـة                فيه هذا النظر وتأييده الحك    
يعيبـه ويوجـب تمييـزه    . الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغـم اختـصام مـدير التفليـسة     

 .بالنسبة للدعوى الفرعية

 )١٩٤ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٦/٦/٢٠٠٦ جلسة إداري ٨٢٢/٢٠٠٢الطعن (

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                : أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٣٣٧
شمول ذلك لألمـوال التـي تـؤول إليـه وهـو فـي حالـة               . علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

إفالس وال يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيـل الـدائنين هـو الممثـل القـانوني                   
 . افة الدعاوىللتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في ك

إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكـم المطعـون فيـه بـالتمييز الـصادر فـي موضـوع          -
مثال بـشأن عـدم اختـصام الهيئـة العامـة لالسـتثمار             . بطالن الطعن : أثره. غير قابل للتجزئة  

 .في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس

 )١٩٨ ص٢ ج٣٤ القضاء والقانون سمجلة ١٠/٦/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٨٠٣/٢٠٠٣الطعن (



  المرافعات

      - ٦٦ -  

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٣٣٨
أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون                . علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

ـ            . وذمته المالية ال تتجزأ    ة إفـالس واليجـوز     امتداد ذلك لألموال التي تؤول إليـه وهـو فـي حال
له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة التـي                    

الطعن بالتمييز ال يعتبر من اإلجـراءات التحفظيـة المـستثناه مـن هـذا               . تفيد دائنيه وال تضرهم   
صـدور  مثال بشأن عدم قبول الطعن بـالتمييز لحـصوله مـن الطـاعن بعـد                . علة ذلك . الحظر

 .الحكم بشهر إفالسه

 )٨٥ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٠/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٣٠٩/٢٠٠٥الطعن (

األحكام الصادرة في المنازعات المتعلقـة بـاإلفالس والتـي ال تعـرض إال بمناسـبته وتنطبـق                   -٣٣٩
ميعـاد  . عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيهـا تطبيـق أحكـام المـواد الخاصـة بـاإلفالس                

  .  من قانون التجارة٥٦٤المادة . يوماًخمسة عشر . ستئنافهاا
الدعاوى االنفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والـدائنون أصـحاب حقـوق االمتيـاز العامـة                 -

علـة  . ال تعتبر مـن الـدعاوى الناشـئة مـن التفليـسة        . بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس     
ئنين والتقـدم بـديونهم إلـى مـدير التفليـسة إلجـراء قـسمة               وجوب دخولهم في زمرة الدا    . ذلك

الطعـن  . مـؤدى ذلـك   .  قـانون التجـارة    ٥٩٧م. غرماء ألموال المـدين بـين كافـة الـدائنين         
باالستئناف في األحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة         

 . مرافعات١٤١

 )١٥٩ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٥/١٢/٢٠٠٦ جلسة تجاري ١٠٧٧/٢٠٠٥الطعن (

الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقـوق االمتيـاز العامـة اليجـوز لهـم اتخـاذ إجـراءات                   -٣٤٠
عـدم سـلوك الطـاعن      . كيفيتـه . سـبيل الحـصول علـى حقـوقهم       . فردية ضد المدين المفلس   

. بـشهر اإلفـالس  الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه ورفعه دعواه بعـد صـدور الحكـم            
 .عدم قبول دعواه. أثره

 )١٥٩ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٥/١٢/٢٠٠٦ جلسة تجاري ١٠٧٧/٢٠٠٥الطعن (

  -:اإلحالة وحجز الدعوى للحكم -٢٨

علـى  . أثـره . تعديل قيمة الدعوى أمام المحكمـة الكليـة بمـا ال يجـاوز خمـسة آالف دينـار                  -٣٤١
 بعـدم اختـصاصها قيميـاً بنظـر الـدعوى وإحالتهـا             المحكمة المذكورة من تلقاء نفسها القضاء     
تــصديها للفــصل فــي الموضــوع دون القــضاء بعــدم . إلــى المحكمــة الجزئيــة المختــصة
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  . خطأ في تطبيق القانون يعيب حكمها ويوجب تمييزه. اختصاصها
  )٤٥٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٤/٥/١٩٩٨ مدني جلسة ١٦٧/١٩٩٧ الطعن(

تقـديم الطلـب إلـى      . طلب التفسير هـي المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم           المحكمة المختصة ب   -٣٤٢
  . أثره. محكمة أخرى

  . ال تجوز. اإلحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى -
  )٤٥٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٩٨ الطعن(

تـى كانـت الـدعوى      التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلـى دائـرة األحـوال الشخـصية م               -٣٤٣
  . ال عيب. ليست من تلك التي استوجب القانون نظرها في تلك الدائرة

حجز المحكمة الدعوى للحكم والتصريح للمطعون ضـدها بتقـديم مـذكرة بـدفاعها قبـل النطـق              -
  . انتفاء اإلخالل بحقها في الدفاع. أثره. بالحكم
  )٤٦٠مجلد األول ص مج القسم الرابع ال٨/٥/١٩٩٩ مدني جلسة ١٦١/١٩٩٨ الطعن(

التفات المحكمة عن مستند أو مذكرة قدمها الخصم خـالل فتـرة حجـز الـدعوى للحكـم دون أن                     -٣٤٤
  . مثال. أساس ذلك. ال عيب. يكون مصرحاً له بذلك

  )٤٦٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٩/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦٣٢/١٩٩٨ الطعن(

. ر الحكـم دون إجابـة طلـب إعادتهـا للمرافعـة           إصدا. تمام المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم      -٣٤٥
  . ال خطأ
  )٤٦٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٢/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٦٣/١٩٩٨ الطعن(

إثبات النسب إلى الميت ال يكون إال ضـمن دعـوى حـق أو مـال علـى خـصم شـرعي لمـا                         -٣٤٦
غائـب ال يجـوز إال فـي        الحكم على الميت كـالحكم علـى ال       . يستدعيه ذلك من صدور حكم عليه     

مواجهة خصم حاضر سواء قصدياً كالوكيل عن الغائب أو حكميـاً يعتبـر حاضـراً عـن الميـت                   
علـة  . حالة ما يكون المدعى على الميت سبباً لما يدعي على الحاضـر ال محالـة أو شـرطاً لـه                   

ترتـب عليهـا    البنوة أو األبوة بعد موت االبن أو األب ال تكون مقصودةً لـذاتها بـل لمـا ي                 . ذلك
  . من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي

  )٤٦١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٥٢/١٩٩٨ الطعن(
  )٤٦١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٤/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢٤١/١٩٩٩ الطعنو(

 ومـضي سـتة أشـهر قمريـة عليهـا           قيام الزوجيـة  . شرطه. ثبوت نسب الولد من أبيه بالفراش      -٣٤٧
اتخـاذ إجـراءات دعـوى اللعـان خـالل      . كيفيتـه . نفي هذا النسب. على األقل مع إمكان التالقي    
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مـضي تلـك   .  مـن هـذا التـاريخ   يوماًسبعة أيام من الوالدة أو العلم بها وقبل مضي خمسة عشر      
  . عدم قبول الدعوى. أثره. المواعيد
  )٤٦١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٧/١/٢٠٠١ ةأحوال شخصية جلس ١٤٠/٢٠٠٠ الطعن(

  . مثال. ال على المحكمة أن لم تجب الخصم إليه. طلب فتح باب المرافعة -٣٤٨
  )٤٦١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢/٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦٢/٢٠٠٠ الطعن(

 الفـصل فـي   إغفـال . العبرة في تحديد الطلبات المعروضة على المحكمة هو بالطلبـات الختاميـة            -٣٤٩
  .ما يترتب عليه. أحد الطلبات

  . مثال. ما يشترط فيه. الطلب العارض -
. عـدم جـواز اسـتئنافه     . بقاؤه معلقـاً أمامهـا دون فـصل       . إغفال الفصل في أحد الطلبات سهواً      -

وسـيلة  . الطعن ال يقبل إال عن الطلبات التي فـصل فيهـا الحكـم صـراحة أو ضـمناً                 . علة ذلك 
 . لذات المحكمةاللجوء. تدارك اإلغفال

  )٤٦٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٨٦/٢٠٠٠ الطعن(

 -:النطق بالحكم وإيداع مسودته -٢٩

وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها مـن جميـع أعـضاء الهيئـة التـي                    -٣٥٠
 اإلجـراء تـوقيعهم علـى الورقـة         ال يغني عـن هـذا     . بطالن الحكم . أثره. مخالفة ذلك . أصدرته

المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانـت هـذه الورقـة منفـصلة عـن بـاقي أوراقـه                     
تحرير األسباب على أوراق منفصلة اشـتملت األخيـرة منهـا علـى جـزء               . المشتملة على أسبابه  

اعتبـار  . من هذه األسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميـع القـضاة الـذين أصـدروه                
التوقيع على هذه الورقة األخيرة إنما هو توقيـع علـى المنطـوق واألسـباب معـاً يتحقـق بـه                     

. عدم اشتراط إبـداؤه بـصحيفة الطعـن بـالتمييز         . تعلق الدفع بذلك بالنظام العام    . غرض الشارع 
  .بداؤه في أي وقت عند نظر الطعن على الحكم وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسهاإللنيابة 

وقيع الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيـه علـى الورقـة األخيـرة منـه والمحتويـة علـى                    ت -
بطـالن  . أثـره . المنطوق فقط دون أن تتضمن أي جزء من أسبابه التـي يقـوم عليهـا قـضاؤه                

 .الحكم بما يوجب تمييزه

 )٣٦٣ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٢/١٢/٢٠١١ جلسة مدني ٩٧٠/٢٠٠٩، ٩١٥الطعن (
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 -:اإلعادة ألول درجة -٠٣

  . مرافعات١٨٧م . إجراءات رفعها. دعوى بطالن حكم المحكم -٣٥١
 .علـة ذلـك   . وجوب التعـرض لموضـوع النـزاع      . أثره. قضاء المحكمة ببطالن حكم المحكمين     -

 .إعادة الدعوى إليها. الزمه. عدم استنفادها واليتها

  )٢٢٢ ص١ ج٣٧نون سمجلة القضاء والقا ١/٣/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٠٢٤/٢٠٠٧الطعن (

. أثـره . قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطالنه لـسبب ال يتـصل بإيـداع صـحيفة الـدعوى                 -٣٥٢
وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفـصل فـي موضـوعها بعـد إعـالن الخـصم                   

 لـسنة  ٣٦ مكـرر مـن قـانون المرافعـات والمـضافة بالقـانون       ١٣٥م . إعالناً قانونياً صحيحاً  
٢٠٠٢. 

 )٢٣٢ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٨/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٤/٢٠٠٨الطعن (

  -:إغفال الفصل في بعض الطلبات -٣١

سبيل التجاء صاحب الـشأن للمحكمـة السـتدراك مافاتهـا ونظـر الطلـب الموضـوعي الـذي                    -٣٥٣
هـو مجـرد إعـالن يوجهـه لخـصمه بالحـضور أمامهـا              . أغفلت بحكمها عن سهو الفصل فيه     

هـذا الميعـاد لـيس إال ظرفـاً زمنيـاً ناقـصاً             . ل ستة أشهر من صيرورة الحكم باتـاً       وذلك خال 
سـقوط الحـق فـي مباشـرة        . هو ميعاد حتمـي   . طبيعته. يتعين إجراء اإلعالن خالله كحد أقصى     

ليس في القـانون مـايمنع صـاحب الـشأن مـن مباشـرة هـذا                . اإلجراء بعد انقضاء هذا األجل    
 .مثال. علة ذلك. ن انتظار صيرورته باتاًاإلجراء فور صدور الحكم دو

 )٣٤ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٧/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٩١/٢٠٠٧الطعن (

تداركـه يكـون بـالرجوع      . إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحـد الطلبـات              -٣٥٤
عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب                  . إلى ذات المحكمة لنظـره    

وال يجوز لمحكمة االستئناف التصدي للفـصل فيـه حتـى ال تخـل بمبـدأ التقاضـي        . تئنافباالس
 .على درجتين

 )٢٩٢ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢/٥/٢٠١١ عمالي جلسة ٢٤١/٢٠١٠الطعن (

سـبيله الرجـوع إلـى    . تـدارك ذلـك  . إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات عن غلط أو سهو  -٣٥٥
الطعـن فـي الحكـم لهـذا        .  مرافعـات  ١٢٦م. ا أغفلـت الفـصل فيـه      ذات المحكمة للتصدي لم   



  المرافعات

      - ٧٠ -  

ألنه ينطوي على إخالل بمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين المتعلـق              : علة ذلك . غير جائز . السبب
 .بالنظام العام

 )٢٩٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٣١/١٠/٢٠١١جلسة عمالي  ١٣٤/٢٠١١، ١٣٠ انالطعن(

  -:التقاضي على درجتين -٣٢

لمحكمة التمييز إثارته مـن تلقـاء نفـسها ولـو لـم يـرد بـصحيفة                 . ب المتعلق بالنظام العام   السب -٣٥٦
 .مثال بشأن مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين. الطعن

مبدأ التقاضي على درجتين من المبـادئ األساسـية واألصـول المقـررة فـي النظـام القـضائي                -
 .الكويتي

لى محكمـة أول درجـة أو طـرح عليهـا ولـم             تصدي محكمة االستئناف ألمر لم يسبق طرحه ع        -
مخالفـة للقـانون تـستوجب تمييـز        . تقل كلمتها فيه بالمخالفة لمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين           

 .مثال. حكمها

  )٢١٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠٠/١٩٨٦ الطعن(
  )٢٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٩ الطعنو(

 .قاضي أنه على درجتين فال تقبل طلبات جديدة في االستئنافاألصل في نظام الت -٣٥٧

اقتصار الخصم في طلباته أمام أول درجة على طلـب نـدب خبيـر تمهيـداً لطلـب الحكـم بمـا                    -
تحديد نطاق الدعوى بـذلك دون أن يتـسع للقـول بأنـه طلـب الحكـم                 . أثره. يسفر عنه تقريره  

طلب الحكـم بـاإللزام أمـام محكمـة االسـتئناف           الزم ذلك أن    . فعالً بما تسفر عنه أعمال الخبرة     
 .يكون طلباً جديداً غير مقبول

  )٢٢٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٥/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦٣/١٩٨٩ الطعن(

إعادة نظـر ذات القـضية التـي نظـرت فيهـا محكمـة أول               . مؤداه. مبدأ التقاضي على درجتين    -٣٥٨
ف نظرهـا علـى أسـاس مـا         لمحكمة االسـتئنا  .  أثر ذلك  .درجة مرة ثانية أمام محكمة االستئناف     

  . عما سبق تقديمه إلى محكمة أول درجة دفاع جديدة فضالًوأوجه ودفوع أدلةيقدم من 
  )٢٨٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٩/١٩٩٤ الطعن(

ـ   . أثـره . اسـتئناف هـذا الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجـة واليتهـا       -٣٥٩ صل محكمـة   وجـوب ف
  .علة ذلك. االستئناف في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك تصديا

. أال تكـون  قـد فـصلت فـي موضـوع الـدعوى             . مناطه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة      -
 .عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. علة ذلك

  )٢٨٥ول ص مج القسم الثالث المجلد األ١٧/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٩/١٩٩٤ الطعن(
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هـي إعـادة نظـر القـضية التـي فـصلت فيهـا              . الركيزة األساسية فيه  . التقاضي على درجتين   -٣٦٠
 .المحكمة االبتدائية مرة ثانية أمام محكمة االستئناف دون ما طرح لقضية جديدة

نقل نفس القضية التي صدر فيها الحكـم المـستأنف إلـى المحكمـة االسـتئنافية                . أثره. االستئناف -
 .يده أو بإلغائه أو بتعديلهفتقضي بتأي

إعادة طرح موضوع النـزاع الـذي انـصب عليـه الطعـن مـع               . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف   -
أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفـوع وأوجـه دفـاع مـضافاً إلـى                    

 .ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة

  )٧٢١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢/١١/٢٠٠٦ ني جلسةمد ٧٥٥/٢٠٠٥، ٧٥٠، ٧٣٣ نوالطع(

 في موضـوع الـدعوى إن ألغـت الحكـم الـصادر بقبـول               دم جواز قضاء المحكمة االستئنافية    ع -٣٦١
 درجـات   إحـدى  تفويـت    عـدم : علة ذلـك  . أول درجة  محكمة   إلىعليها أن تعيدها    . الدفع الشكلي 

يعيـب حكمهـا    . االسـتئناف هـذا النظـر     مخالفـة محكمـة     . تعلق ذلك بالنظام العـام    . التقاضي
 . مثال.ويوجب تمييزه جزئياً

 )١٢٩ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٨/٥/٢٠٠٧جلسة إداري  ٢٠٢/٢٠٠٦ نالطع(

إعـادة نظـر ذات القـضية التـي فـصلت فيهـا المحكمـة               . مؤداه. نظام التقاضي على درجتين    -٣٦٢
 نظرهـا علـى أسـاس       سـتئناف لمحكمـة اال   .أثر ذلك . ستئنافاالبتدائية مرة ثانية أمام محكمة اال     

  . ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضالً عما سبق تقديمه إلى محكمة أول درجة
.  بإعادة الـدعوى إلـى محكمـة أول درجـة فـي حالـة إلغـاء حكمهـا                 ستئناف محكمة اال  التزام -

 مـن مبـدأ     عـدم حرمـان الخـصوم     . علة ذلك . عدم فصل األخيرة في موضوع الدعوى     . مناطه
 .التقاضي على درجتين

 )٣٧٠ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٧/١٠/٢٠٠٧جلسة عمالي  ١٥٤/٢٠٠٧ نالطع(

ضمانة قانونية تدخل فـي الـسلطة التقديريـة للمـشرع العـادي وليـست               . التقاضي على درجتين   -٣٦٣
للمشرع بنـاء علـى التفـويض الدسـتوري أن يجعـل التقاضـي علـى                . مؤداه. أصالً دستورياً 

ثبوت هـذا الحـق للمـشرع باعتبـار أنـه الـذي يـنظم               . رجة واحدة أو على درجتين أو ثالث      د
التثريـب عليـه فيمـا قـرره بالمـادة          . أثـره . السلطة القضائية ويرتبها في حدود أحكام الدستور      

 في شـأن انتخابـات أعـضاء مجلـس األمـة مـن نهائيـة              ١٩٦٢ لسنة   ٣٥ من القانون رقم     ١٤
 مـن ذات  ١٣المحكمة الكلية في الطعـون المـشار إليهـا فـي المـادة       الحكم الذي يصدره قاضى     

 .علة ذلك. القانون ما دام المنع من الطعن يتسم بالعمومية والتجريد

 )٣٣٩ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٧/١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٠٤/٢٠٠٦ نالطع(



  المرافعات

      - ٧٢ -  

لـصادر بقبـول     في موضـوع الـدعوى إن ألغـت الحكـم ا           دم جواز قضاء المحكمة االستئنافية    ع -٣٦٤
 درجـات   إحـدى  تفويـت    عـدم : علة ذلـك  . أول درجة  محكمة   إلىعليها أن تعيدها    . الدفع الشكلي 

يعيـب حكمهـا    . مخالفـة محكمـة االسـتئناف هـذا النظـر         . تعلق ذلك بالنظام العـام    . التقاضي
 . مثال.ويوجب تمييزه جزئياً

 )١٢٩ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٨/٥/٢٠٠٧جلسة إداري  ٢٠٢/٢٠٠٦ نالطع(

إعـادة نظـر ذات القـضية التـي فـصلت فيهـا المحكمـة               . مؤداه. نظام التقاضي على درجتين    -٣٦٥
 نظرهـا علـى أسـاس       سـتئناف لمحكمـة اال  . أثر ذلك . ستئنافاالبتدائية مرة ثانية أمام محكمة اال     

  . ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضالً عما سبق تقديمه إلى محكمة أول درجة
.  بإعادة الـدعوى إلـى محكمـة أول درجـة فـي حالـة إلغـاء حكمهـا                 ستئناف محكمة اال  التزام -

عـدم حرمـان الخـصوم مـن مبـدأ          . علة ذلك . عدم فصل األخيرة في موضوع الدعوى     . مناطه
 .التقاضي على درجتين

 )٣٧٠ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٧/١٠/٢٠٠٧جلسة عمالي  ١٥٤/٢٠٠٧ نالطع(

ضمانة قانونية تدخل فـي الـسلطة التقديريـة للمـشرع العـادي وليـست               . جتينالتقاضي على در   -٣٦٦
للمشرع بنـاء علـى التفـويض الدسـتوري أن يجعـل التقاضـي علـى                . مؤداه. أصالً دستورياً 

ثبوت هـذا الحـق للمـشرع باعتبـار أنـه الـذي يـنظم               . درجة واحدة أو على درجتين أو ثالث      
التثريـب عليـه فيمـا قـرره بالمـادة          . أثـره . الدستورالسلطة القضائية ويرتبها في حدود أحكام       

 في شـأن انتخابـات أعـضاء مجلـس األمـة مـن نهائيـة              ١٩٦٢ لسنة   ٣٥ من القانون رقم     ١٤
 مـن ذات  ١٣الحكم الذي يصدره قاضى المحكمة الكلية في الطعـون المـشار إليهـا فـي المـادة           

 .لة ذلكع. القانون ما دام المنع من الطعن يتسم بالعمومية والتجريد

 )٣٣٩ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٧/١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٠٤/٢٠٠٦ نالطع(

انتهـاء محكمـة االسـتئناف      . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالفصل فـي موضـوع الـدعوى            -٣٦٧
إلى بطالن الحكم لعيب فيه أو لبطالن اإلجـراءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل الـبطالن إلـى           

ن تفـصل فـي الموضـوع بحكـم جديـد تراعـى فيـه اإلجـراءات                 وجوب أ . صحيفة الدعوى 
الصحيحة وأال تقف عند حد تقرير الـبطالن دون أن يعـد ذلـك تفويتـاً لدرجـة مـن درجـات                      

 .التقاضي

 )٤٥١ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/٦/٢٠٠٩جلسة مدني  ٣٦٤/٢٠٠٨، ٣٣٧ نانالطع(

ـ         -٣٦٨ وجـوب إعـادة القـضية إلـى        . ب األصـلي  إلغاء المحكمة االستئنافية الحكم الصادر فـي الطل
عـدم جـواز تـصديها للفـصل فـي هـذه            . محكمة أول درجة للفصل في الطلبـات االحتياطيـة        



  المرافعات

      - ٧٣ -  

أن تـصديها يعتبـر     : علـة ذلـك   . الطلبات بدعوى أنها ال تستند إلى أساس من الواقع أو القـانون           
  .ئيتفويتاً لدرجة من درجات التقاضي وهو من المبادئ األساسية للنظام القضا

  

إقامة الدعوى للمطالبة أصلياً بإلغاء قرار المنع من السفر واحتياطيـاً بـسقوط هـذا األمـر لعـدم                    -
اسـتجابة محكمـة أول درجـة       . تقديم ما يفيد رفع الدعوى خالل أسـبوع مـن تـاريخ صـدوره             

قـضاء المحكمـة االسـتئنافية بإلغـاء هـذا          . للطلب األصلي دون أن تعرض للطلب االحتيـاطي       
مخالفـة للقـانون    . أن تعيد القضية إلى تلك المحكمة للفصل فـي الطلـب االحتيـاطي            الحكم دون   
 .توجب تمييزه

 )٢٦١ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٨/٤/٢٠١١جلسة مدني  ٣٠٠/٢٠١٠ نالطع(

  .التقاضي على درجتين من القواعد األساسية في التقاضي -٣٦٩
  .لة ذلكع. الطلبات الجديدة أمام محكمة االستئناف غير مقبولة -
أن للمحكمـة القـضاء بـه       : الزمـه . غيـر مقبـول   . إبداء أي طلب جديد أمام محكمة االستئناف       -

اختالفه عـن الطلـب الـذي أبـدى أمـام محكمـة أول درجـة فـي           . شرط ذلك . من تلقاء نفسها  
الطلـب المماثـل للطلـب المبـدى أمـام محكمـة أول           . موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليـه      

اً جديداً إذا كان مغايراً له حتى لو انطـوى علـى طلـب عـارض فيمـا عـدا                    اعتباره طلب . درجة
الملحقات الناجمة عن الطلب األصلي التي تستجد وتستحق بعـد تقـديم الطلبـات الختاميـة أمـام                  

  .محكمة أول درجة
تقـديمها مـذكرة    . قضاء محكمة أول درجة للمطعون ضـدها بطلباتهـا بـأجرتي خـادم وسـائق               -

يعـد طلبـاً    . رعياً بإلزام الطاعن بمقابل استقدام خـادم وسـائق وثمـن سـيارة            ضمنتها استئنافاً ف  
مخالفـة الحكـم المطعـون      . عـدم قبولـه   . أثـره . جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة االبتدائية      

 .خطأ في تطبيق القانون. فيه ذلك

 )٢٧٩ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١٠/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ١٤٨/٢٠١٠ نالطع(

األحكام المتعلقة بشكل اإلجراءات دون المساس بالموضـوع ال تـستنفد بهـا محكمـة أول درجـة                   -٣٧٠
 .وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها. إلغاء الحكم. واليتها

 )٢٨٥ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣١/١٠/٢٠١١جلسة مدني  ٥٣/٢٠١١ نالطع(

ءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل الـبطالن إلـى             بطالن الحكم المستأنف لعيب فيه أو في اإلجرا        -٣٧١
وجـوب أال تقـف المحكمـة عنـد حـد تقريـر الـبطالن وأن تفـصل فـي                    . صحيفة الـدعوى  

عدم اعتبـار ذلـك تفويتـاً لدرجـة مـن           . الموضوع بحكم جديد تراعي فيه اإلجراءات الصحيحة      
 .درجات التقاضي

 )٣٣٨ ص٣ ج٣٩ون س مجلة القضاء والقان٥/١٢/٢٠١١جلسة مدني  ١٠٠/٢٠١٠ نالطع(



  المرافعات

      - ٧٤ -  

ثبوت بطالن الحكم المـستأنف لعيـب فيـه أو فـي اإلجـراءات الـسابقة عليـه دون أن يـصل                       -٣٧٢
وجوب أال تقـف محكمـة االسـتئناف عنـد حـد            . البطالن إلى صحيفة افتتاح الدعوى أو إعالنها      

. تقرير البطالن وأن تفصل في الموضـوع بحكـم جديـد تراعـي فيـه اإلجـراءات الـصحيحة                  
 .جائز.  ذات النتيجة التي كان الحكم المستأنف قد انتهى إليهاانتهاؤها إلى

 )١٧٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٢/٢٠١١جلسة تجاري  ١٧١٧/٢٠١٠ نالطع(

  -:بطالن اإلجراءات -٣٣

 بطـالن نـسبي ال يقبـل التمـسك بـه إال لمـن               .البطالن الناشئ عن عدم إعالن أحد الخـصوم        -٣٧٣
سك الطاعن ببطالن إعـالن غيـره مـن الخـصوم دون أن يكـون                مثال بشأن تم   .شرع لمصلحته 
 .له صفة في ذلك

 )٢٥٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٤١١/٢٠٠٦ نالطع(

 ثبوت الشخصية القانونيـة لـه سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو                . مناطها .أهلية الخصم للتقاضي   -٣٧٤
  .بول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها أنها ليست شرطاً لق. مؤدي ذلك.اعتبارياً

 بطـالن   . أثـره  .عدم توافر أهلية التقاضـي فـيمن باشـر الـدعوى أو فـيمن بوشـرت ضـده                  -
  .إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطالن ال باالنعدام

امتناع بحث عوار الحكم إال عن طريـق الـتظلم فيـه خـالل طـرق الطعـن المناسـبة ال عـن             -
  . تجرد الحكم من أركانه األساسية. االستثناء.طالنهطريق دعوى مبتدأة بب

  .جزاؤه البطالن وليس االنعدام.  الحكم ال يصلح سبباً النعدامهإلىكون العيب الموجه  -

 ال يعـدم الحكـم      .بطالن إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضـي عنـد بعـض الخـصوم فيهـا               -
 .حـدى طـرق الطعـن المقـررة قانونـاً         الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطالنه بالطعن عليه بإ         

 . أثـره  .مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كـان الحكـم غيـر قابـل لهـذا الطعـن                   
 . مثال.حيازته لقوة األمر المقضي

 )٢٦٩ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٦٤١/٢٠٠٦ نالطع(

بـادئ المـستقرة واألصـول العامـة فـي          مـن الم  . ضمان حيدة الهيئة التـي تقـوم بالمحاكمـة         -٣٧٥
المحاكمات والضمانات الجوهرية التي ينبغي أن تتوفر للمـتهم سـواء كانـت المحاكمـة جنائيـة                 

أن مـن أبـدى رأيـاً فـي االتهـام أو سـاهم أو شـارك فـي                   : مقتضى ذلك والزمه  . أو تأديبية   
علـي خـالف ذلـك      صـدور قـضاء     . إجراءات التحقيق يمتنع عليه أن يشترك في هيئة المحاكمة        

 .مثال. صحيح في القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.يكون معيباً بالبطالن

 )٢٦٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠٨/٢٠٠٦ نالطع(



  المرافعات

      - ٧٥ -  

لمالك العالمة التجارية استصدار أمـر مـن القاضـي المخـتص باتخـاذ اإلجـراءات التحفظيـة                   -٣٧٦
اتبـاع الحجـز علـى اآلالت       : شـرط ذلـك   . العتـداء علـى عالمتـه التجاريـة       الالزمة لوقف ا  

المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات الموضوع عليهـا العالمـة موضـوع هـذه الجريمـة                
وترفع الدعوى الموضوعية على من اتخذت بشأنه إجـراءات الحجـز خـالل ثمانيـة أيـام مـن                   

 .ن هذه اإلجراءاتبطال: أثره. عدم القيام بذلك. تاريخ توقيعه

 )٢٠٦ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٧/٦/٢٠١٠جلسة تجاري  ١٩١/٢٠٠٩ نالطع(

. هو ثبوت الشخصية القانونية للخـصم سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً                . مناط األهلية  -٣٧٧
 .بطالن إجراءات الدعوى بطالناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام: أثره . انتفاؤها

 )٢٠٢ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٩/٢٠١٠جلسة عمالي  ٣٠٩/٢٠٠٩ نالطع(

صدور الحكم حائزاً لقوة األمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صـدر ضـده غيـر ممثـل فـي                     -٣٧٨
أن هذه القوة ال تعـصمه مـن الطعـن عليـه بطريـق التمـاس                . أثره. الخصومة تمثيالً صحيحاً  

أن عـدم   : علـة ذلـك   . ألة تمثيـل الخـصم مجـدداً      إعادة النظر لهذا السبب وتبت المحكمة في مس       
 .تمثيل الخصم على وجه صحيح يؤدي إلى بطالن اإلجراءات والحكم الصادر فيها

 )٦٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٠/٥/٢٠١١جلسة تجاري  ١٣٥٤/٢٠٠٨ نالطع(

  -:إجراءات التحقيق -٣٤

تقرة واألصـول العامـة فـي       مـن المبـادئ المـس     . ضمان حيدة الهيئة التـي تقـوم بالمحاكمـة         -٣٧٩
المحاكمات والضمانات الجوهرية التي ينبغي أن تتوفر للمـتهم سـواء كانـت المحاكمـة جنائيـة                 

أن مـن أبـدى رأيـاً فـي االتهـام أو سـاهم أو شـارك فـي                   : مقتضى ذلك والزمه  . أو تأديبية   
ذلـك  صـدور قـضاء علـي خـالف         . إجراءات التحقيق يمتنع عليه أن يشترك في هيئة المحاكمة        

 .مثال. صحيح في القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.يكون معيباً بالبطالن

 )٢٦٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٠٨/٢٠٠٦ نالطع(

 -:ترتيب الدفوع المتعلقة باإلجراءات -٣٥

ال . مـن قـانون المرافعـات      ٧٧أحكام ترتيب الدفوع المتعلقة باإلجراءات والتي تنظمهـا المـادة            -٣٨٠
أن الـدفع عندئـذ يكـون مـن         . علة ذلـك  . ها إلى الدفع ببطالن التصرف أو عدم نفاذه       خطييصح ت 
 . تكون عليها الدعوىالموضوعية التي يجوز تخطيها في أية حالةالدفوع 

 )٢٥ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١٠جلسة تجاري  ١٢٤٣/٢٠٠٨، ٢١٣/٢٠٠٧ نالطع(



  المرافعات

      - ٧٦ -  

  من إجراءات التقاضيأنواع 

  

  -: إجراءات التنفيذ-١

اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ القهري علـى أمـوال مدينـه بموجـب حكـم حـائز لقـوة األمـر                      -٣٨١
حق له ال يستوجب مسئوليته طالما راعـى اإلجـراءات التـي فرضـها القـانون فـي                  . المقضي
  .سائغاًما دام . موضوعي. استخالص توافر الخطأ من عدمه. التنفيذ
  )٥١٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٣٦/١٩٩٨ الطعن(

 ٤١/١٩٩٣شراء الدولة لبعض المـديونيات وفـق الـضوابط المنـصوص عليهـا فـي القـانون                   -٣٨٢
أن تنتقل تلك الديون إلى الدولة بجميـع ضـماناتها العينيـة والشخـصية وسـريان                : أثره. المعدل

  .مؤدي ذلك. عارض مع أحكام هذا القانونأحكام حوالة الحق بما ال يت
. مباشرة إجراءات التنفيذ على األصول المرهونة فـي حالـة إخـالل العميـل بـشروط الجدولـة                  -

  .أثر ذلك. رخصة للبنك
  )٥١٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٤٨/١٩٩٨ الطعن(

المـادة  . اطيـاً إلـى أن يقـضي فـي اإلشـكال          لمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه احتي         -٣٨٣
  . مرافعات٢١٢
  )٥١٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٧/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٩٧/١٩٩٨ الطعن(

قاضي البيوع هو المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقـار ومراقبـة سـالمتها وتـولي إجـراءات                   -٣٨٤
  .المزايدة

  .علتها. المناداة على البيع -
تحقـق الغايـة   . ع لسكرتير الجلسة أو غيره بالمنادة على البيـع تحـت إشـرافه     تكليف قاضي البيو   -

  .المقصودة منه وتصح به إجراءات المزايده
  )٥١٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/١١/١٩٩٩ مدني جلسة ٩/١٩٩٨ الطعن(

خـروج بطـالن اإلجـراءات      . ورودها على سـبيل الحـصر     . حاالته. استئناف حكم رسو المزاد    -٣٨٥
  .علة ذلك. بقة على جلسة البيع من تلك الحاالتالسا

  )٥١٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/١١/١٩٩٩ مدني جلسة ٩/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات

      - ٧٧ -  

. مطالبة المساهمين بما تبقى في ذمتهم من قيمة أسـهمهم حـال حيـاة الـشركة وعـدم انقـضائها                   -٣٨٦
أو بالبورصـة وتـستوفى     لها اقتضاء حقها بنفسها بعرض األسهم للبيع فـي مـزاد علنـي              : كيفيته

  . من قانون الشركات١٠٤مادة . حقها وترد ماتبقى من الثمن إلى المساهم
  )٥١٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٥/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٥/١٩٩٩ الطعن(

القـصد  .  في شأن شراء الدولـة بعـض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها             ١٩٩٣ لسنة   ٤١القانون   -٣٨٧
  .منه

مـا يـشترط لـذلك ومـا        . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١أو السداد النقدي الفوري في القانون       جدولة المديونية    -
  .مثال. يترتب على عدم االلتزام بتلك الشروط

  .امتناع المدين عن اختيار طريقة السداد المناسبة ال تمنع الكفيل المتضامن هذا االختيار -
معنـى التـرك فـي    . سـتئنافه  دعواه والمستأنف تاركـاً ا متى تحكم المحكمة باعتبار المدعى تاركاً      -

  .هذا الخصوص
حلـول أجـل الـدين واتخـاذ إجـراءات التنفيـذ قبلـه              . أثره. إخالل العميل في الوفاء بالتزاماته     -

 .ومنها الحجز وإبالغ النيابة العامة لشهر إفالسه أو عقابه

  )٥١٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٤/٩/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٩٧/١٩٩٧، ٦٩٥ان الطعن(

اعتبـاره  . المنـاداة علـى البيـع     . منوط بقاضي البيـوع   . اشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات    مب -٣٨٨
  . وإعالمهم بثمن العقار والمصروفاتاء إلخبار الحاضرين ببدء الجلسةإجر

  .مرافعات٢٧٦وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة . حكم مرسي المزاد -
  )٩ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٨/١٠/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٣٢/٢٠٠١ الطعن(

  .ال تتم إال في مواجهة المحكوم عليه. إجراءات التنفيذ -٣٨٩
ال يجـوز األمـر بتنفيـذه بالكويـت إال      . الحكم األجنبي ولو كان حـائزاً لقـوة األمـر المقـضي            -

  .مؤدى ذلك.  مرافعات١٩٩باإلجراءات والشروط التي أوردتها المادة 
  )٩ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٢/١٢/٢٠٠٢ وال شخصية جلسةأح ٢٠٠/٢٠٠٢، ١٩٥ الطعن(

أن يكـون الحـاجز دائنـاً بـدين         . شـرطه . توقيع الحجز التحفظي على ما للمـدين لـدى الغيـر           -٣٩٠
داللـة الظـاهر علـى انتفـاء حـق          . محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده         

. امتنـاع إصـدار األمـر بـالحجز       . أثـره . يطالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نـزاع جـد           
  .مثال.  مرافعات٢٢٧م

  )١٠ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٣/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٧٦/٢٠٠٢ الطعن(



  المرافعات

      - ٧٨ -  

 .  مرافعات١٨٩م . تشكيلها. إدارة تنفيذ األحكام القضائية -٣٩١

تحقـق مـن    ال. أن يكون من يوجه إليه التنفيـذ هـو المحكـوم عليـه            . من ضوابطه . تنفيذ األحكام  -
ثبـوت أن مـن وجهـت إليـه اإلجـراءات      . وقوعه على عاتق طالب التنفيـذ . شخص المنفذ عليه 
التـزام طالـب التنفيـذ بتعويـضه عـن الـضرر متـى تـوافرت أركـان                  . غير المحكوم عليه  

  . المسئولية
إسـاءة السـتعمال حـق      . االنحـراف فـي اسـتعمالها     . إجراءات التنفيذ من اإلجراءات القضائية     -

  .مثال. التقاضي
  )١٠ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٣٤/٢٠٠٤ الطعن(

  .مثال. شرطه. وضع الصيغة التنفيذية على األحكام المطلوب تنفيذها بدولة الكويت -٣٩٢
  )١١ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٦٩/٢٠٠٤ الطعن(

مـرور ثـالث سـنوات علـى آخـر          . سقوطه بانقضاء االلتزام ألي سبب    .  السفر بالمنع من مر  األ -٣٩٣
إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالـدين دون أن يتقـدم الـدائن مستـصدر األمـر                   

سـقوط أمـر المنـع مـن الـسفر ولـو لـم              . أثره. بطلب االستمرار في مباشرة تلك اإلجراءات     
  .علة ذلك. جرد قرينة الوفاءفوات الميعاد ال يقوم على م. ينقض االلتزام

  )١١ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٦/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠٤ الطعن(

جواز أن يـتم اإلبـالغ بورقـة الحجـز بعـد إعالنهـا              . بياناته. إعالن الحجز إلى المحجوز عليه     -٣٩٤
اعتبـار  . أثـره . عدم إعالن المحجوز عليـه خـالل المـدة المحـددة قانونـاً            . إلى المحجوز لديه  
  .الحجز كأن لم يكن

  )١٢ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٨/٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٢٧/٢٠٠٤ الطعن(

الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بـشأنه األمـر بـالمنع مـن الـسفر                    -٣٩٥
تفـق عليـه   ال يغيـر ميعـاد حلـول أداء الـدين الم    . لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد    

قصر أثـره علـى مجـرد وقـف إجـراءات التنفيـذ الجبـري قبـل                 . في العقد وال ينفي وجوده    
  .المدين

بقـاؤه ال يتـأثر بوقـف تنفيـذ سـند           . صدوره صـحيحاً  . ليس أداة تنفيذ  . األمر بالمنع من السفر    -
أن المـشرع لـم يـشترط       : علـة ذلـك   . الدين الصادر بشأنه ذلك األمر لوجود نزاع في مقـداره         

وره أن يكون حق الدائن طالب األمـر معـين المقـدار مكتفيـاً بوجـوب أن يكـون محقـق                     لصد
  .الوجود وحال األداء

  )١٣ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٤٢/٢٠٠٤، ٨٣١ الطعن(



  المرافعات

      - ٧٩ -  

لـزوم اشـتمال محـضر      . رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحـق      . الحجز التحفظي على السفينة    -٣٩٦
النه للمحجوز عليه على تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة الكليـة لـسماع الحكـم                 الحجز عند إع  

بصحة الحجز وثبـوت الحـق أيـاً كـان مقـداره خالفـاً للقواعـد العامـة فـي االختـصاص                      
وجـوب تحديـد جلـسة لنظـر الـدعوى فـي            .  مرافعات ٤٥و  ٣٤المنصوص عليها في المادتين     
ال يـضاف إلـي هـذا الميعـاد         . اريخ محضر الحجـز    التالية لت  يوماًميعاد ال يجاوز الخمسة عشر      

 . من قانون التجارة البحرية٧٨م . ميعاد مسافة

التكليف بالحـضور هـو اإلجـراء الـذي تبـدأ بـه المطالبـة               . دعوى صحة الحجز على السفينة     -
عـدم تـضمن محـضر الحجـز هـذا          . القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمـة بهـذه الـدعوى         

. خلو قانون التجارة البحرية مـن بيـان األثـر المرتـب علـى ذلـك               . ةالتكليف وعدم تحديد جلس   
اعتبـار  . أثـره . وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العـام فـي هـذا الـصدد              

  . مرافعات٢٢٥م . الحجز كأن لم يكن
  )١٣ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ١٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٥٩/١٩٩٧ الطعن(

عدم اشتمال ورقة الحجـز علـى صـورة الحكـم أو الـسند التنفيـذي           . ين لدى الغير  حجز ما للمد   -٣٩٧
بطـالن  . أثـره . الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضـي بـالحجز أو أمـره بتقـدير الـدين                

مخالفة ذلـك واعتبـار مجـرد ذكـر رقـم ملـف             . جواز التمسك به من كل ذي مصلحة      . الحجز
  .طأ في تطبيق القانونخ. التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها

  )١٤ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٥/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

ال يؤدي بمجـرده إلـى إخـراج المـال المحجـوز مـن ملـك                . استيفاء إجراءات الحجز المقررة    -٣٩٨
عـدم  . أثـر ذلـك   . أن الحجز هو تمهيـد السـتيفاء حـق الحـائز          . مقتضى ذلك . المحجوز عليه 
ز عليه من حقه أو التصرف فيـه بـشرط أال يتعـارض ذلـك مـع الغايـة مـن                     حرمان المحجو 

  .الحجز
نـص  . اإلسـتثناء . قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المـدين ال تتعلـق بالنظـام العـام                -

مثـال بـشأن عـدم جـواز الحجـز علـى المـال              .ج مرافعات /٢١٦م.القانون أو ما قرره القضاء    
  .الموهوب كنفقة

  )١٤ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٤/٩/٢٠٠٦ جاري جلسةت ٩٨٢/٢٠٠٣ الطعن(

مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مـصروفات إجـراءات التنفيـذ بمـا فيهـا مقابـل                   -٣٩٩
 ٢٧٢م. منـوط بقاضـي البيـوع     . أتعاب المحاماة واإلعالن بهذا التقـدير قبـل افتتـاح المزايـدة           

  .مرافعات



  المرافعات

      - ٨٠ -  

 . مرافعات٢٧٦م . ماهيتها. ها حكم مرسى المزادالبيانات التي يتعين أن يتضمن -

 .مثال. ال أثر له. النعي على حكم مرسى المزاد بما ال يصلح سبباً لبطالنه -

  )١٥ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٤٠/٢٠٠٥ الطعن(

ـ        .  مرافعـات  ٢٧٧م. حاالته. استئناف حكم مرسى المزاد    -٤٠٠ الن عنـد   ال يـدخل فيهـا بطـالن اإلع
وجـوب التمـسك بهـا أمـام قاضـي البيـوع أو أمـام المحكمـة         . البيع أو بطالن السند التنفيذي  

. أثـره . تخلـف ذلـك   .  مرافعـات  ٢٧١المختصة وفقاً لإلجراءات والمواعيد التي نصت عليهـا م        
 .عدم قبول اعتبارها سبباً الستئناف الحكم. سقوط الحق في إبدائها

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩سمجلة القضاء والقانوني  ٢٨/٩/٢٠١١ مدني جلسة ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥، ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨الطعون (

إخبار للحاضرين بالجلسة عـن بـدء المزايـدة وإعالمهـم بـثمن             . مناداة قاضي البيوع على البيع     -٤٠١
العقار والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايـدة والتـي تـم اإلعـالن عنهـا قبـل           

 . مرافعات٢٦٨، ٢٦٦المادتان . افتتاح الجلسة

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانوني س٢٨/٩/٢٠١١ مدني جلسة ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥، ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨الطعون (

تكليـف  . المقـصود بهـا   . مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سـالمتها والمنـاداة علـى البيـع             -٤٠٢
 .ودة من المناداةقاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع تتحقق به الغاية المقص

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانوني س٢٨/٩/٢٠١١ مدني جلسة ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥، ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨الطعون (

عـدم إبطالـه إجـراءات      . إجراء المزايدة على أساس الثمن المقدر من الخبير في دعـوى سـابقة             -٤٠٣
  .أنه ثمن مبدئي قابل للزيادة عند إجراء المزايدة: علة ذلك. المزايدة

قبـول  . وت أن الحكم الذي جرى البيع بمقتضاه حكـم نهـائي حـائز لحجيـة األمـر المقـضي              ثب -
تدخل البنك الطاعن خصماً في الدعوى حفاظاً علـى انتقـال حقوقـه كـدائن إلـى حـصيلة بيـع                   

ال . طلب البنـك الفوائـد المـستحقة والتأمينـات فـي دعـاوى مرفوعـة منـه           . عقارات التداعي 
 .أنه أمر جوازي للمحكمة: لة ذلكع. يترتب عليه إيقاف البيع

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانوني س٢٨/٩/٢٠١١ مدني جلسة ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥، ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨الطعون (

. إيداع من اعتمد عطاؤه كامل الثمن والمصاريف ورسـوم التـسجيل حـال انعقـاد جلـسة البيـع                   -٤٠٤
 الـثمن كـامالً أو خمـسه علـى          عـدم إيـداع   . رسو المزاد عليه واعتباره مشترياً للعقـار      . أثره
وجـوب تأجيـل القاضـي البيـع        . إيداعه خمـس الـثمن    . وجوب إعادة المزايدة على ذمته    . األقل

: شـرط ذلـك   . رسـو المـزاد عليـه     . أثـره . إيداع المزايد الثمن في تلك الجلسة     . إلى جلسة تالية  
: تحقـق ذلـك   . مـزاد عدم تقدم من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامـل الـثمن ال              
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عـدم إيـداع المزايـد األول       . وجوب إعادة المزايدة في نفس الجلسة علـى أسـاس هـذا الـثمن             
وجـوب إعـادة المزايـدة علـى        . الثمن كامالً في الجلسة التالية وعدم تقدم أحد للزيـادة بالعـشر           
إيـداع خطـاب ضـمان أو شـيك         . ذمته على أساس الثمن الذي رسى به فـي الجلـسة الـسابقة            

جواز إعفـاء القاضـي مـن كُلـفَ باإليـداع إذا            . قيامه مقام اإليداع  . ق عليه من أحد البنوك    مصد
كان دائناً أوكانت مرتبته تبرر إعفاؤه من إيداع كل أو بعـض مـا يلزمـه القـانون مـن الـثمن                      

 .والمصروفات

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانوني س٢٨/٩/٢٠١١ مدني جلسة ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥، ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨الطعون (

العرض واإليداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معـه بغيـر مـشقة تـسليمه للـدائن فـي                       -٤٠٥
، ٢٩٩باتبـاع الخطـوات المنـصوص عليهـا بالمـادتين           : كيفيته. موطنه األصلي أو محل عمله    

منـدوب اإلعـالن الـذي يجـب عليـه إثبـات           مرافعات وهي العرض الحقيقـي بواسـطة         ٣٠٠
. عـدم اتخـاذ مرحلـة اإليـداع       . أثـره . قبول الدائن العرض  . لدائن على العرض  مضمون إجابة ا  

 .عدم اعتباره وفاء مبرئاً للذمة. اإليداع دون العرض السابق له

 )١٤٨ ص٣ ج٣٩سمجلة القضاء والقانوني  ٦/١٢/٢٠١١ تجاري جلسة ١٠١٥/٢٠١٠، ٩٩١الطعنان (

  -:إجراءات المزايدة -٢

. منـوط بقاضـي البيـوع     . ومراقبـة سـالمتها وإجـراء المزايـدة       مباشرة إجراءات بيع العقـار       -٤٠٦
إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلـسة ببـدء المزايـدة وإعالمهـم بـالثمن               . المناداة على البيع  

. تكليـف سـكرتير الجلـسة بـه       . والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبـل افتتـاح الجلـسة          
  .أثر له على صحة إجراءات المزايدةتتحقق به الغاية المقصودة من المناداة وال 

  )١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٣ الطعن(

. منـوط بقاضـي البيـوع     . تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيهـا مقابـل أتعـاب المحامـاة             -٤٠٧
  .مزادوجوب إعالن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي ال

تكليـف قاضـي البيـوع سـكرتير الجلـسة بالمنـاداة وتـالوة          . المقصود منها . المناداة على البيع   -
صـحة حكـم    . أثـره . اإلعالن عن البيع تحت إشرافه وإثبات ذلك بمحضر جلـسة إيقـاع البيـع             

  .ال يعيبه. التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطالن.رسو المزاد بصحة إجراءاته
  )١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٦/٢٠٠٤ جلسةمدني  ١٢/٢٠٠٣ الطعن(

مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مـصروفات إجـراءات التنفيـذ بمـا فيهـا مقابـل                   -٤٠٨
 ٢٧٢م. منـوط بقاضـي البيـوع     . أتعاب المحاماة واإلعالن بهذا التقـدير قبـل افتتـاح المزايـدة           



  المرافعات

      - ٨٢ -  

  .مرافعات
 . مرافعات٢٧٦م . ماهيتها. م مرسى المزادالبيانات التي يتعين أن يتضمنها حك -

 مثال. ال أثر له. النعي على حكم مرسى المزاد بما ال يصلح سبباً لبطالنه -

  )١٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٤٠/٢٠٠٥ الطعن(

  -:تحفظية إجراءات -٣

رة جميـع أموالـه سـواء       أثره غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدا          . صدور حكم شهر اإلفالس    -٤٠٩
 للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون           ةأن أمواله كلهـا ضـامن     . عله ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

شمول ذلك لألموال التـي تـؤول إليـه وهـو فـي حالـة اإلفـالس وال                  . وذمته المالية ال تتجزأ   
لتحفظيـة  يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات ا                 

  .التي تفيد المبادرة فيها دائنيه وال تضرهم
  )٥٢١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٧٨/٢٠٠٠ الطعن(

إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين مـن الفـرار قبـل حـصول الـدائن علـى                  . المنع من السفر   -٤١٠
 سـقوطه فـي األحـوال التـي         .استمراره لحين انقضاء التزام المـدين قبـل دائنـه         . سند تنفيذي 

  . مرافعات٢٩٨أوردتها المادة 
مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك          . ال يشترط لطلب المنـع مـن الـسفر        . عنصر االستعجال  -

واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر مـن المـسائل المـستعجلة ورتـب عليـه قـضاءه                    
 بعـد مـضي أكثـر مـن خمـسة عـشر             بسقوط الحق في االستئناف إليداع صحيفته إدارة الكتاب       

 مـن   يومـاً  من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الـصحيفة أودعـت خـالل الثالثـين                 يوماً
  . تمييزهويوجبيعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . تاريخ صدور هذا الحكم

  )٢١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢١/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠١/٢٠٠٣ الطعن(

الشيوع الحق في اتخاذ ما يلـزم لحفـظ الـشيء الـشائع إذا مـا تقـاعس الـشريك                    للشريك على    -٤١١
يـستوي أن تكـون إجـراءات الحفـظ ماديـة      . المدير عن اتخاذه دون حاجة لموافقة باقي الشركاء     

 . أو تصرفات قانونية

  )٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦١٢/٢٠٠٣ الطعن(

قـصره علـى حجـز    .  اإلجراء التحفظي الالزم اتخاذه من مالـك العالمـة  . لتجاريةتقليد العالمة ا  -٤١٢
األدوات واآلالت التي استخدمت أو قـد تـستخدم فـي عمليـة التقليـد واألغلفـة واألوراق التـي              
وضعت عليها العالمة المقلدة دون ما عدا ذلك ممـا يـستخدم فـي صـناعة المنـتج ذاتـه الـذي                    
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 . مثال.  من قانون التجارة٩٣/١م. علة ذلك.  آخروضعت عليه العالمة أو منتج

  )٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٧/٩/٢٠٠٤ مدني جلسة ٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

 استصدار أمر مـن القاضـي المخـتص باتخـاذ إجـراءات             ةلكل ذي شأن ولمالك العالمة التجاري      -٤١٣
كـذا المنتجـات    تحفظية علـى أي آالت أو أدوات اسـتخدمت فـي وضـع العالمـة التجاريـة و                 

اد البـضائع   كما يجوز إجراء هـذا الحجـز عنـد اسـتير          . والبضائع واألوراق التي وضعت عليها    
  .مر بالحجز ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عملهللقاضي اآل. من الخارج

التزامه بالمحافظة علـى حقـوق الموكـل واتخـاذ جميـع اإلجـراءات التحفظيـة                . وكيل العقود  -
 .مة للمحافظة على هذه الحقوقالالز

  )٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤ الطعن(

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٤١٤
ن أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـو               : علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

شمول ذلك لألموال التي تؤول إليه وهـو فـي حالـة إفـالس وال يجـوز                 . وذمته المالية ال تتجزأ   
له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة التـي                    

استئناف الـشركة المطعـون ضـدها والمحكـوم بـشهر إفالسـها             . مثال. تفيد دائنيه وال تضرهم   
ال يغير من ذلـك القـضاء فيمـا بعـد بإلغـاء حكـم               . باطل. درجة دون مدير التفليسة   لحكم أول   

أن العبرة في قبول الطعـن هـي بتـوافر أهليـة الطـاعن وقـت رفـع                  : علة ذلك . شهر اإلفالس 
خطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا يوجـب           . التفات الحكم عن الدفع ببطالن هذا االستئناف      . الطعن
 . تمييزه

  )٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٤٢/٢٠٠٤ الطعن(

انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمـة مـن اتخـاذ اإلجـراء التحفظـي المطلـوب               . دعوى إثبات الحالة   -٤١٥
. ال يعـد فـصالً فـي خـصومة        . قضاء المحكمـة بانتهـاء الـدعوى      . فيها بإيداع الخبير تقريره   

 . جزئياًإلزامه الطاعنة بالمصروفات يوجب تمييزه 

  )٢٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٨/٢٠٠٥ الطعن(

هي األوامر التي يصدرها قضاة األمور الوقتيـة بمـا لهـم مـن سـلطة                . األوامر على العرائض   -٤١٦
صـدورها دون تـسبيب بـإجراء وقتـي أو          . والئية في العرائض المقدمة لهم مـن ذوي الـشأن         

جـواز  .  تقتضي السرعة دون مـساس بأصـل الحـق المتنـازع عليـه             تحفظي في الحاالت التي   
تظلـم  . التظلم منها أمام المحكمة المختـصة ممـن صـدر عليـه األمـر أو طالبـه إذا رفـض                   

جـواز رفعـه دعـوى موضـوعية بـالحق الـذي            . غيـر جـائز   . غيرهما ولو كان له مصلحة    
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 .  مرافعات١٦٤م . علة ذلك. يتعارض معه صدور األمر

  )٢٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٦٤/٢٠٠٣ الطعن(

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٤١٧
أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون                . علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

وال التي تؤول إليـه وهـو فـي حالـة إفـالس واليجـوز               امتداد ذلك لألم  . وذمته المالية ال تتجزأ   
له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة التـي                    

 مـن هـذا      من اإلجـراءات التحفظيـة المـستثناة       الطعن بالتمييز ال يعتبر   . تفيد دائنيه وال تضرهم   
ـ      . علة ذلك . الحظر التمييز لحـصوله مـن الطـاعن بعـد صـدور           مثال بشأن عدم قبول الطعن ب

 .الحكم بشهر إفالسه

  )٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٤/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠٩/٢٠٠٥ الطعن(

 -:دعوى إثبات الحالة -٤

ـ      .دعوى إثبات الحالة   -٤١٨  ال يعـد القـضاء      . المطلـوب فيهـا    ي انتهاؤها بمجرد اتخاذ اإلجراء التحفظ
 مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك وقـضاؤه بـإلزام الطاعنـة                 . خـصومة  فـي فيها فصالً   

بالمصروفات أمام محكمة أول درجة رغـم قـضائه بقبـول االسـتئناف شـكالً وبإلغـاء الحكـم                   
 تطبيـق القـانون   فـي  خطـأ  . مصروفات االسـتئناف فيالمستأنف وبانتهاء الدعوى وأبقى الفصل  

 .يوجب تمييزه جزئياً

 )٢٩٤ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٩/٤/٢٠٠٧جلسة مدني  ٧٧٢/٢٠٠٥الطعن (

اتخاذ إجراء وقتي مـن اإلجـراءات التحفظيـة الـصرفة التـي             . القصد منها . دعوى إثبات الحالة   -٤١٩
يكون لذي الشأن االستناد إليها أمام محكمة الموضـوع إلثبـات دعـواه قبـل الطـرف اآلخـر أو             

  . لنفي ذلك
أن يكون الـدليل لـم يـتم تهيئتـه فـي            : مناطه. لةالطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحا        -

الدعوى فيجوز الطعن لتستكمل المحكمة المرفـوع إليهـا الطعـن تهيئـة الـدليل الـذي يخـشى                   
مثـال بـشأن صـحة حكـم بعـدم جـواز اسـتئناف الحكـم         . زواله وتالفي القصور في تهيئتـه     

 .الصادر في دعوى إثبات حالة

 )٩٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري١٦١٦/٢٠٠٧الطعن (

  



  المرافعات

      - ٨٥ -  

  -:شهر اإلفالس -٥

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٤٢٠
أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون                . علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

لتي تؤول إليـه وهـو فـي حالـة إفـالس واليجـوز              امتداد ذلك لألموال ا   . وذمته المالية ال تتجزأ   
له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة التـي                    

الطعن بالتمييز ال يعتبر من اإلجـراءات التحفظيـة المـستثناه مـن هـذا               . تفيد دائنيه وال تضرهم   
يز لحـصوله مـن الطـاعن بعـد صـدور           مثال بشأن عدم قبول الطعن بـالتمي      . علة ذلك . الحظر

 .الحكم بشهر إفالسه

 )٨٥ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠٩/٢٠٠٥الطعن (

طبيعـة  . منعـه مـن الـسفر   . أثـره . ١٩٩٣ لـسنة  ٤١طلب شهر إفالس العميل الخاضع للقانون      -٤٢١
 .الغرض منه ومداه. أنه إجراء تحفظي. هذا المنع

 )٢٨٠ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٢/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١٥٦/٢٠٠٧الطعن (

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                : أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٤٢٢
أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون                : علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

 التـي تـؤول إليـه وهـو فـي حالـة اإلفـالس وال                شمول ذلك لألموال  . وذمته المالية ال تتجزأ   
يجوز له مباشرة الدعاوي المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة                   

  . التي تفيد المبادرة فيها دائنيه وال تضرهم
عـدم  . أثـره . التقرير بالطعن بالتمييز من الطاعن بعد الحكم بشهر إفالسـه دون مـدير التفليـسة               -

 .علة ذلك. الطعنقبول 

 )٢٢٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٦/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري٥١٣/٢٠٠٨الطعن (

  -:حتياطياالوقف  ال-٦

.  يملكه صاحب العمل قبل العامـل بقـصد إبعـاده عـن المنـشأة      يإجراء تحفظ . الوقف االحتياطي  -٤٢٣
ريمـة   ممارسـته مـن تـاريخ إبـالغ الـسلطة المختـصة بالج             فـي حق صاحب العمل    . حاالته

 .مثال. المسندة للعامل إلى أن يتحدد مصيره من االتهام

 )٤٩٤ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٥/١٢/٢٠٠٧جلسة عمالي  ٩٨/٢٠٠٧الطعن (



  المرافعات
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 -:هيئة شئون القصر -٧

٤٢٤- غيـر مـانع لهـا مـن أن تتـولى إدارة األمـوال              . رر وصاية شئون القُـصر علـى القُـص        قَص
موافقـة  . شـرط ذلـك   . نيـة عنـه    ومن خالل نيابتها القانو    المشتركة متى كان للقاصر نصيب فيها     

  . أو دون اعتراض منهمعلى الشيوع  من غير المشمولين برعايتها الشركاء
. وجوب أن تَبـذل هيئـة شـئون القُـصر العنايـة المطلوبـة للحفـاظ عليهـا                 . األموال المشتركة  -

 لحمايتهـا ومنعـاً مـن        حينـه   في أن تبادر إلى اتخاذ اإلجراءات التحفظية أو الموضوعية       . الزمه
 .ضخطأ يوجب التعوي. إهمالها في ذلك. إهدارها

 )٣٤٦ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١/٢٠٠٩جلسة  ي مدن٨٨٤/٢٠٠٧الطعن (

  -:التظلم من تقدير أجر الحارس -٨

تقديره يكون بأمر علـى عريـضة مـن قاضـي األمـور             . من مصروفات الدعوى  . أجر الحارس  -٤٢٥
األمر الصادر بالتقدير والحكم الـصادر فـي الـتظلم منـه يكمـل الحكـم                . ي عينه المستعجلة الذ 

  . الصادر باإللزام بمصاريف الدعوى
ال يجـوز للحـارس مطالبـة أي مـن الخاضـعين            . إضافة أتعاب الحراسة على عاتق الحراسـة       -

 .وجوب سلوكه الطريق الذي رسمه القانون باستصدار أمر بتقديرها. للحراسة بأتعابه

 )٣٢٤ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٩/١/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٤٤٢/٢٠٠٧طعن ال(

  -:إجراءات تسوية -٩

 .متى يعتبر الدين مشموالً به. برنامج تسوية التسهيالت االتفاقية الصعبة -٤٢٦

  )٣١٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦/١٩٩٣، ١١٤، ١٠٨ نوالطع(

  -:إجراءات وقتية -١٠

 .أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال األداء. شرطه. منع المدين من السفر -٤٢٧

  )٢٣٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٥/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٦/١٩٨٦ الطعن(
  )٢٣٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/٤/١٩٨٨ تظلمات جلسة ٤٦/١٩٨٦ الطعنو(
  )٢٣٧القسم الثاني المجلد األول ص مج ٢٢/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٨ الطعنو(

مـن سـلطة    . تقـديرها . موجبات إصدار األمر بمنع المدين مـن الـسفر وأسـباب الـتظلم منـه               -٤٢٨
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 .القاضي اآلمر ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلم

  )٢٣٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٥/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٦/١٩٨٦ الطعن(

 -:بيوع -١١

إجراءات بيـع العقـار ومراقبـة سـالمتها وتـولى إجـراءات المزايـدة هـو                 المنوط به مباشرة     -٤٢٩
 .قاضي البيوع

  .علتها. المناداة على البيع -
تحقـق  .  تكليف قاضي البيوع لسكرتير الجلسة أو غيـره بالمنـاداة علـى البيـع تحـت إشـرافه                  -

  .الغاية المقصودة منه وتصح به إجراءات المزايدة
  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٩ مدني جلسة ٩/١٩٩٨ الطعن(

متى يجوز لعيب فـي إجـراءات المزايـدة أو فـي شـكل الحكـم أو        . ستئناف حكم مرسى المزاد   ا -٤٣٠
 ٢٧٧م  . أسـاس ذلـك   . لصدوره دون وقف اإلجراءات في حالـة يكـون وقفهـا واجبـاً قانونـاً              

 .مرافعات

يـة العقـار المحجـوز عليـه     طلب الطاعن من قاضي البيوع وقـف إجـراءات البيـع لعـدم قابل              -
للحجز قانونا وتقديمه صورة صـحيفة دعـوى بعـدم االعتـداد بـالحجز وصـورة مـن الحكـم                   
الصادر فيها بإجابته إلي طلباته وهو حكم نافذ بقوة القـانون فـور صـدوره ممـا مقتـضاه زوال                    

ـ     . وجوب وقف البيع التزاماً بذلك الحكـم      . أثر ذلك . الحجز وآثاره  ون فيـه   انتهـاء الحكـم المطع
إلي رفض اعتراض الطاعن واالستمرار في إجراءات البيع مع وجـوب وقفـه تتـوافر بـه حالـة         

مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا          . من الحاالت التي يجوز فيها استئناف حكم مرسى المـزاد         
  .يعيبه. النظر والقضاء بعدم جواز استئنافه

  )٧٨٦ المجلد الثاني ص مج القسم الرابع٧/٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٩٢/١٩٩٩ الطعن(

اعتبـاره  . المنـاداة علـى البيـع     . منوط بقاضي البيـوع   . مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات     -٤٣١
وجـوب تـضمنه البيانـات      . حكـم مرسـي المـزاد     . إجراء إلخبار الحاضـرين ببـدء الجلـسة       

  .مرافعات٢٧٦المنصوص عليها بالمادة 
  )٧١٧سم الخامس المجلد الثالث ص مج الق٢٨/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٣٢/٢٠٠١ الطعن(

ال بطـالن علـى     : مـؤدي ذلـك   . ميعـاد تنظيمـي   . ميعاد التوقيع على نسخة الحكـم األصـلية        -٤٣٢
  .مخالفته

يتحقـق بـه الغايـة المقـصودة مـن      . تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة علـى البيـع         -
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  .المناداة
  )٧١٧س المجلد الثالث ص مج القسم الخام٢٨/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٣٢/٢٠٠١ الطعن(

اختصاصها بإصدار اإلذن للهيئـة العامـة لالسـتثمار بـصفتها مـديراً التحـاد               . محكمة التفليسة  -٤٣٣
الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حـصيلة البيـع خزانـة البنـك المـدير ليتـولى توزيعهـا                

 ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ ق ٢١م. على الدائنين بعد خصم المبالغ التـي تقررهـا المحكمـة للمـصروفات            
  .المعدل والئحته التنفيذية

جـواز الطعـن فيـه دون مـا تـصدره مـن             . ما تصدره المحكمة بمقتضى سـلطتها القـضائية        -
  .قرارات ليست لها صفة األحكام

القرار الصادر من محكمة اإلفالس باإلذن للهيئـة العامـة لالسـتثمار ببيـع موجـودات التفليـسة                   -
عمـل والئـي صـادر مـن     . ومة بـالمعنى القـانوني  دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خص 

عـدم جـواز    . أثـره . المحكمة باعتبارها المنوط بها اإلشراف والرقابة على إجـراءات التفليـسة          
.  مرافعـات ١٢٧م. علـة ذلـك  . ال يغير منه تصدير القرار بكلمـة حكـم   . الطعن عليه باالستئناف  

  .مثال
  .ناف ما لم ينص القانون على غير ذلكعدم جواز الطعن عليها باالستئ. قرارات التفليسة -
القـرار الـصادر فـي      . ماهيتهـا . القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة وال تكون قابلة للطعـن          -

جواز الطعن فيه أمام محكمة االسـتئناف خـالل عـشرة أيـام مـن               . شأن ال يدخل في اختصاصه    
  . من قانون التجارة٦٣٩/١م. تاريخ تبليغ القرار

  )٧١٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ان الطعن(

انتقال ملكية الـشيء المبيـع مـن المـدين أو الحـائز إلـى               . أثره. رسو المزاد في البيع الجبري     -٤٣٤
ال شـأن للمـشتري بـالمزاد بالـديون العاديـة التـي             . الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه      

   .علة ذلك. جوز عليه قبل بيعه جبراًكانت على المنقول المح
  )٧١٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٩٩/٢٠٠٣ الطعن(

. منـوط بقاضـي البيـوع     . مباشرة إجراءات بيع العقـار ومراقبـة سـالمتها وإجـراء المزايـدة             -٤٣٥
وإعالمهـم بـالثمن    إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلـسة ببـدء المزايـدة            . المناداة على البيع  

. تكليـف سـكرتير الجلـسة بـه       . والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبـل افتتـاح الجلـسة          
  .تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة وال أثر له على صحة إجراءات المزايدة

  )٧١٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٣ الطعن(

. منـوط بقاضـي البيـوع     . ءات التنفيذ بما فيهـا مقابـل أتعـاب المحامـاة          تقدير مصروفات إجرا   -٤٣٦
  .وجوب إعالن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد
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تكليـف قاضـي البيـوع سـكرتير الجلـسة بالمنـاداة وتـالوة          . المقصود منها . المناداة على البيع   -
صـحة حكـم    . أثـره . ات ذلك بمحضر جلـسة إيقـاع البيـع         عن البيع تحت إشرافه وإثب     اإلعالن

  .ال يعيبه. التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطالن.رسو المزاد بصحة إجراءاته
  )٧١٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٣ الطعن(

  .المحررات الموثقة هي من السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بمقتضاها -٤٣٧
بطالن اإلجراءات السابقة علـى جلـسة البيـع ال تُعـد مـن              . حاالته.  المزاد مرسىستئناف حكم   ا -

ـ        . هذه الحاالت   البيـوع أو أمـام المحكمـة المختـصة وفقـاً        يوجوب التمـسك بهـا أمـام قاض
سـقوط  . أثـره . مخالفـة ذلـك   .  مرافعـات  ٢٧١لإلجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمـادة       

  .مثال.  جواز قبولها سبباً الستئناف حكم مرسي المزادعدم. الحق في إبدائها
  )٧٢٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٣ الطعن(

 . مرافعات١٩٠م . سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها. المحررات الموثقة -٤٣٨

ـ     .  مرافعات ٢٧٧م  . حاالته. استئناف حكم مرسي المزاد    - سابقة علـى جلـسة     بطـالن الحـاالت ال
ال تعـد مـن حاالتـه وال تقبـل سـبباً      . البيع كبطالن اإلعالن عن البيع أو بطالن السند التنفيـذي        

وجوب التمسك بها أمـام قاضـى البيـوع أو أمـام المحكمـة المختـصة وفقـاً                  . الستئناف الحكم 
 ٢٧١م . لإلجــراءات والمواعيــد المنــصوص عليهــا قانونــاً وإال ســقط الحــق فــي إبــدائها

 .رافعاتم

لمحكمـة التمييـز    . أورده مـن تقريـرات خاطئـة       ال يعيبه ما  . انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة     -
  .مثال. أن تصحح أسباب الحكم دون أن تقضى بتمييزه

  )٧٢١ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٠/١٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤١٠/٢٠٠٣ الطعن(

. سـم المعلـن إليـه فـي اإلعـالن عـن البيـع             الخطأ في ا  . حاالته. استئناف حكم مرسى المزاد    -٤٣٩
إبداؤه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التـي يتبعهـا قاضـي البيـوع قبـل جلـسة            . سبيل التمسك به  

الحكـم الـصادر مـن قاضـي البيـوع          . عدم جواز إثارتها بانقضائها   . البيع بثالثة أيام على األقل    
ـ            . بشأنها االت اسـتئناف حكـم مرسـى       عدم جواز الطعن عليه بأي طريق وال ينـدرج ضـمن ح
 . المزاد

  .عدم جواز التحدي به ألول مرة أمام محكمة التمييز. الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع -
  )٧٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٤/٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٤٥٧/٢٠٠٤ الطعن(

يهـا مقابـل    باشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مـصروفات إجـراءات التنفيـذ بمـا ف              م -٤٤٠
 ٢٧٢م. منـوط بقاضـي البيـوع     . أتعاب المحاماة واإلعالن بهذا التقـدير قبـل افتتـاح المزايـدة           



  المرافعات

      - ٩٠ -  

  .مرافعات
 . مرافعات٢٧٦م . ماهيتها. البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد -

  .مثال. ال أثر له. النعي على حكم مرسى المزاد بما ال يصلح سبباً لبطالنه -
  )٧٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٤٠/٢٠٠٥ الطعن(

هو الحكم الحائز لقوة األمر المقضي لعدم قابليتـه للطعـن عليـه بطـرق الطعـن                 . الحكم النهائي  -٤٤١
  . مرافعات٢٧٣م . العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر

 . مرافعات٢٧٥م . تمييز ال يعد سبباً لذلكمجرد الطعن بال. حاالته. الوقف اإلجباري للبيع -

  )٧٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٤٠/٢٠٠٥ الطعن(

 -:تثمين العقار -١٢

 ال يلـزم تـسجيله النتقـال الملكيـة          ٥/١٩٩٥قرار نزع الملكية العامة قبل صدور قـانون التـسجيل            -٤٤٢
راخـي فـي التـسجيل إلـى مـا بعـد العمـل بالقـانون               الت. اإلجراءات الالزمـة لـذلك    . إلى الدولة 

. شـرط ذلـك   . ال يؤدي إلى المنازعة في تثمين العقار أمام لجان التثمـين مـرة أخـرى              . ٣٣/١٩٦٤
 .أن ال يكون تقدير التعويض قد أصبح نهائياً

  )٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٦/١٩٩٢ الطعن(

حـاالت نـزع الملكيـة    . مناطـه . التعويض بتقديرات لجنـة التثمـين الرسـمية   االلتزام في تقدير     -٤٤٣
اسـتيالء اإلدارة علـى عقـار للمنفعـة العامـة دون            . والتبادل وباألوضاع والكيفية المقررة قانوناً    

  .غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض. اتخاذ اإلجراءات القانونية
مـن سـلطة    . تباع معـايير أو طـرق معينـة       تقدير التعويض في حالة عدم وجود نص بالقانون با         -

 .شرطه. محكمة الموضوع

  )١٠١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣٠/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٢٧/٢٠٠٠ الطعن(

المشرع أحاط إجراءات نزع الملكيـة بـضمانات كافيـة تحقـق الـصالح العـام وتحـافظ علـى                  -٤٤٤
 العقـار ال يـتم إال بعـد صـدور          تثمـين . حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك اإلجـراءات       

.  بـصورة منـه  قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطـار إدارة التـسجيل العقـاري           
ج العقار من دائرة التعامل ويعتبـر مـن أمـوال الدولـة العامـة               وخر .أثره. تمام هذه اإلجراءات  

ـ           لـسنة  ٣٣ ق٣٣م. لوتنتقل الحقوق العينيـة التـي علـى العقـار إلـى قيمـة التعـويض المقاب
 .مثال. ١٩٦٤

  )١١٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٧/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٦١/٢٠٠٢، ٤٥٩ان الطعن(



  المرافعات

      - ٩١ -  

  -: تسجيل-١٣

 . تسجيل الحقوق العينية العقارية األصلية-

 . تسجيل عقد بيع العقار-

  . تسجيل قرار نزع الملكية-

  . تسجيل عقد الهبة-

  . عقد بيع العقارتسجيل الحكم الصادر بفسخ -

  . انتقال ملكية المبيع في مجلة األحكام العدلية ال يشترط فيها التسجيل-

  . تسجيل التصرفات المنشئة واألحكام النهائية-

  . تسجيل الحقوق العينية العقارية التبعية واألحكام النهائية المثبتة لذلك-

  . تسجيل صحف الدعاوى-

  .عاية السكنية تسجيل طلب االستفادة من نظام الر-

  . مدى اشتراط التسجيل فيها– الدعاوى المتعلقة بوكالة العقود وعقد التوزيع -

  . تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع-

  . التظلم من القرارات الصادرة بشأن التسجيل العقاري-

  . تسجيل العالمات التجارية-

  . تسجيل طلب الحجز على العقار-

  .يرة بمجرد العقد ال على التسجيل انتقال ملكية السفن الصغ-

 



  المرافعات

      - ٩٢ -  

 -:تسجيل الحقوق العينية العقارية األصلية -

.  مـن قـانون التـسجيل العقـاري        ١٤المحررات التي تقبل في إثبات أصل الملكية وفقـاً للمـادة             -٤٤٥
 .ماهيتها

الطلب الذي يقدمه صاحب الشأن إلى الجهة المنوط بها إجـراءات التـسجيل لتحقيـق وضـع يـده                    -
 ال يعد من المحـررات المقبولـة فـي إثبـات أصـل الملكيـة أو الحـق العينـي وال                 .على عقار 

 .يترتب على تسجيله أي أثر

  )٤٦٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢١/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٢/١٩٨٤ الطعن(

 هـي   ١٩٥٩ لـسنة    ٥ مـن قـانون التـسجيل العقـاري رقـم            ١٤المعنى بالخطاب بنص المادة      -٤٤٦
 تقتنـع بـه عنـد نظـر         األخـذ بـأي دليـل      ال مساس بحق المحاكم في       لتسجيلالجهة المنوط به ا   

 .دعوى إثبات الملكية

  )٤٦٥ مج القسم األول المجلد األول ص٢١/٤/١٩٨٢ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨١ الطعن(

 .التسجيل ال يصحح العقد الباطل وال يكمل العقد الناقص -٤٤٧

  )١٢٢لثاني المجلد الثاني ص مج القسم ا٢٢/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣٠/١٩٨٥، ٢٩ان الطعن(

.  هو الجهـة المنـوط بهـا إجـراءات التـسجيل           ٥/١٩٥٩ من ق    ١٤المعني بالخطاب في نص م       -٤٤٨
 . تقتنع به عند نظر دعاوى إثبات الملكيةاألخذ بأي دليلحق المحاكم في 

  )١٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨١ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٨٥، ٢٢٥ان الطعن(

 هـو الجهـة المنـوط       ٥/١٩٥٩ من قانون التـسجيل رقـم        ١٤،  ١٣لخطاب في المادتين    المعني با  -٤٤٩
 .أثر ذلك. بها إجراءات التسجيل

  )١٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٠٥/١٩٨٥، ٢٠١ان الطعن(

 هـو الجهـة المنـوط بهـا إجـراءات           ٥/١٩٥٩ ق   ١٤،  ١٣المعني بالخطاب في نص المـادتين        -٤٥٠
عـدم مـساس    . تسجيل فتلتزم وحدها في تسجيل المحررات بما ورد بها واألدلـة المحـررة بهـا              ال

 .األخذ بأي دليلذلك بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في 

  )١٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/١٢/١٩٨٦ مدني جلسة ٩/١٩٨٦ الطعن(

يرهـا بالخطـاب فـي خـصوص التقيـد فـي            دائرة التسجيل العقاري هو الجهة المعنيـة دون غ         -٤٥١
 .إثبات الملكية عند التسجيل بمحاضر وضع اليد التي صدرت عن كاتب العدل

  )١٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١٢/١٩٨٦ مدني جلسة ١٣/١٩٨٦ الطعن(



  المرافعات

      - ٩٣ -  

 موجــه إلــى الجهــة المنــوط بهــا إجــراءات ٥/١٩٥٩ ق ١٤، ١٣الخطــاب فــي المــادتين  -٤٥٢
 األخـذ بـأي دليـل     لك بحق المحاكم عند نظر دعـاوى إثبـات الملكيـة فـي              ال يمس ذ  . التسجيل

 .مثال. تقتنع به ما دام من طرق اإلثبات المقررة

  )١٢٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٣/١٩٨٦ الطعن(

يـة  إدارة التسجيل العقاري هي الجهة المعنية بالخطاب فـي خـصوص التقيـد فـي إثبـات الملك                  -٤٥٣
عـدم المـساس بحـق      . مـؤداه . عند التسجيل بمحاضر وضع اليد الصادرة عـن كاتـب العـدل           

 تقتنـع بـه مـا دام مـن طـرق            األخـذ بـأي دليـل     المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في        
 .مثال. اإلثبات القانونية

  )١٢٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٤٩/١٩٨٦ الطعن(

 المـشرع  موجـه إلـى الجهـة التـي نـاط بهـا              ٥/١٩٥٩ من ق    ١٤،  ١٣ب في المادتين    الخطا -٤٥٤
 األخـذ بـأي دليـل      دعاوى إثبـات الملكيـة مـن         إجراءات التسجيل وغير مانع للمحاكم عند نظر      

 .تقتنع به

  )١٢٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٨٧/١٩٨٧ الطعن(

 بـشأن التـسجيل العقـاري هـو         ٥/١٩٥٩ من القـانون     ١٤،  ١٣ين  المعني بالخطاب بنص المادت    -٤٥٥
الجهة المنوط بها التسجيل وليس فيه مساس بحق المحـاكم عنـد نظـر دعـوى إثبـات الملكيـة                    

 . تقتنع بهاألخذ بأي دليلمن 

  )١٢٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٩٠ مدني جلسة ١٩/١٩٨٩ الطعن(

األصـل أنهـا مـن      . ظيم الـدائري الخـامس وقريـة الجهـراء        جميع األراضي داخل خطوط التن     -٤٥٦
 .ما يثبت أنه مملوك للدولة. االستثناء. األمالك الخاصة

 .٥/٧٥لألفراد إقامة الدليل على ملكيتهم دون التقيد بما ورد في القانون رقم  -

خروج اإلدعاء بالملكية على األفراد داخـل خـط التنظـيم مـن نطـاق تطبيـق القـانون رقـم                      -
١٨/١٩٦٩. 

  )١٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٦٦/١٩٩٠ الطعن(

 موجه إلى الجهة التي نـاط بهـا المـشرع إجـراءات             ٥/١٩٧٥،  ٥/١٩٥٩الخطاب في القانونين     -٤٥٧
األخـذ  المحـاكم لهـا     . التسجيل في القانون األول وإلى اللجان اإلدارية وبالنسبة للقـانون الثـاني           

 .رق اإلثبات عند نظر دعاوى إثبات الملكية من طبأي دليل

  )١٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٦٦/١٩٩٠ الطعن(



  المرافعات

      - ٩٤ -  

يجـب أن يكـون صـريحاً فـي معنـاه           . الطعن بالصورية المطلقة الذي تلتزم المحكمـة ببحثـه         -٤٥٨
 .ال يفيد ذلك. مجرد الطعن بالتواطؤ أو االحتيال

عقد غير المسجل حتى لـو ثبـت التواطـؤ بـين طرفيـه علـى حرمـان                  العقد المسجل يفضل ال    -
ال يـصلح بذاتـه قرينـة       . علم المشتري الثاني الذي سجل عقده بـالبيع الـسابق         . المشتري األول 

 .بصورية البيع الالحق

  )١٠١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٢ الطعن(

 التنظـيم جنـوبي الـدائري الخـامس وقريـة الجهـراء وجزيـرة         األراضي الواقعة داخل خطوط    -٤٥٩
اإلدعـاء بملكيتهـا    . فيلكا في األصل مملوكة ملكية خاصة فيما عدا ما يثبت أنـه مملـوك للدولـة               

 ٥/١٩٧٥وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكيـة دون التقيـد بمـا ورد فـي القـانون رقـم                
 .جائز

 بـشأن التـسجيل العقـاري       ٥/١٩٥٩ مـن القـانون رقـم        ١٤،  ١٣المعنى بالخطاب في المادتين      -
 بخـصوص المحـررات المثبتـة ألصـل الملكيـة أو          ٥/١٩٧٥ من القانون رقـم      ٥،  ٣والمادتين  

هو الجهة المنوط بهـا إجـراءات التـسجيل واللجـان اإلداريـة وال مـساس بحـق               . الحق العيني 
 . من طرق اإلثبات القانونيةلاألخذ بأي دليالمحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في 

  )١٠١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٢ الطعن(

عمـل  . التأشير على هامش المحررات المسجلة بمـا يـستجد علـى التـصرفات التـي تتـضمنها         -٤٦٠
 .إداري تقوم به الجهة اإلدارية دون المحاكم

  )١٠٢ القسم الثالث المجلد الثاني ص مج١٣/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٣ الطعن(

التزام الجهة المنوط بها تسجيل الملكية واللجان اإلداريـة التـي تفـصل فـي إدعـاءات الملكيـة                    -٤٦١
بما ورد بقانوني التسجيل العقاري وإدعـاءات الملكيـة ال يمنـع المحـاكم عنـد نظـر دعـاوى                    

 .علة ذلك. بات القانونية تقتنع به ما دام من طرق اإلثاألخذ بأي دليلإثبات الملكية من 

  )١٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٠/١٩٩٣ الطعن(

عـدم تغيـر طبيعتهـا كعقـود        . عقود البيع الناقلة للحقوق العينية األصلية ومنهـا حـق الملكيـة            -٤٦٢
 .تراخي نقـل الحقـوق إلـى مـا بعـد التـسجيل            . أثره. رضائية بصدور قانون التسجيل العقاري    

ليس للمتصرف أن يدعي لنفسه قبل التـسجيل ملكيـة العقـار المتـصرف فيـه فـي                  . مؤدى ذلك 
 .علة ذلك. مواجهة المتصرف غليه كما ال يحق له منازعته في التعويض عن نزاع الملكية

  )١٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٤ مدني جلسة ١٦/١٩٩٤ الطعن(



  المرافعات

      - ٩٥ -  

ـ  . الملكية العقارية  -٤٦٣ أثـره بالنـسبة لـدائني     . عـدم حـصول التـسجيل     . ا إال بالتـسجيل   عدم انتقاله
 .المتصرف

  )١٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٠/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٤/١٩٩٥ الطعن(

 .٥/١٩٥٩ ق ١٤م . المحررات التي تقبل إلثبات أصل الملكية -٤٦٤

  )١٠٤ص مج القسم الثالث المجلد الثاني ٥/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤٦/١٩٩٥ الطعن(

 ٧م . الملكية في المواد العقارية ال تنتقل فيمـا بـين المتعاقـدين أو بالنـسبة للغيـر إال بالتـسجيل          -٤٦٥
 .٥/١٩٥٩من المرسوم بقانون 

ال ينفذ تصرف المدين في حق الدائن الحاجز إذا كـان هـذا التـصرف قـد حـصل شـهره بعـد               -
 .مثال. تسجيل طلب الحجز

  )١٠٥مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٣٢/١٩٩٥ الطعن(

تقدير وقـوع المتعاقـد فـي الغلـط أو نفـي وقوعـه              . تسجيل المحرر ال يعصمه من الطعن عليه       -٤٦٦
 .مثال في تبرع. حاالته. بطالن العقد. فيه من مسائل الواقع

  )١٠٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ٨٩/١٩٩٥ الطعن(

أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العينيـة العقاريـة األصـلية واألحكـام النهائيـة                 إنشاء أو نقل     -٤٦٧
التزامـات شخـصية بـين ذوي    : أثرهـا . التصرفات غير المـسجلة . وجوب تسجيلها . المثبتة لذلك 

 .مثال. الشأن سواء كانت الدولة أو األفراد

  )١٩٥الث ص مج القسم الرابع المجلد الث٥/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٨٣/١٩٩٦ الطعن(

حفـظ حـق   : أهميـة ذلـك  . وجوب تسجيل دعاوى الملكية العقارية علـى حـق عينـي عقـاري             -٤٦٨
انـسحاب  . أثـره . رافعها عند الحكم له فيها والتأشير بهذا الحكم على هـامش تـسجيل الـصحيفة              

الحكم إلى يوم تسجيل الصحيفة واعتباره حجة من تاريخ وقوعه علـى مـن ترتبـت لهـم حقـوق                
  .متصرف على العقارعينية من نفس ال

  )١٩٥ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٠/٥/١٩٩٩ مدني جلسة ١٤١/١٩٩٨ الطعن(

 ٧م. أسـاس ذلـك   . انتقالها بالتسجيل سواء بـين المتعاقـدين أو بالنـسبة للغيـر           . الملكية العقارية  -٤٦٩
  .أثره. عدم تمام التسجيل. ٥/١٩٥٩من ق التسجيل العقاري 

ال يجـوز لـه   . مقتـضى ذلـك  . انتقال ملكية العقار إلـى المـشتري    عقد البيع غير المسجل يرتب       -
التزام الحكم المطعون فيه هـذا النظـر والقـضاء بالغـاء            . طلب تثبيت ملكيته بناء على هذا العقد      

 .صحيح. الحكم المستأنف ورفض الدعوى

  )١٩٦ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٧/١٢/١٩٩٩ مدني جلسة ٢٤٨/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات

      - ٩٦ -  

هة التسجيل العقاري واللجان اإلدارية التي يشكلها رئـيس المجلـس البلـدي للفـصل فـي                 التزام ج  -٤٧٠
 وباألدلـة   ٥/١٩٧٥ ،   ٥/١٩٥٩ادعاءات الملكية باإلجراءات المنـصوص عليهـا فـي القـانونين            

 مـن طـرق اإلثبـات       األخذ بـأي دليـل    ال يمس حق المحاكم عند الفصل فيها في         . المحددة فيهما 
 .القانونية

  )٢٠١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٨/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٣٦/٢٠٠٠ الطعن(

ال تنتقــل فيمــا بــين المتعاقــدين أو بالنــسبة للغيــر إال . الحقــوق العينيــة العقاريــة األصــلية -٤٧١
ال يرتـب سـوى   . عـدم تـسجيل هـذه الحقـوق       . ٥/١٩٥٩ مـن المرسـوم بـق        ٧م. بالتسجيل

 . التزامات شخصية بين ذوي الشأن

  )٢٣٩ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٥/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٥٣٥/٢٠٠٢ الطعن(

حق الـشريك علـى الـشيوع فـي الرجـوع           . مؤداه. التزام من ارتكب الغصب به    . ماهيته. الريع -٤٧٢
. على شريكه المغتصب للجزء الذي اختص به بـالريع المـستحق اعتبـاراً مـن تـاريخ القـسمة                  

القيـد  . علـة ذلـك   . ه الـذي اخـتص بـه بالقـسمة        عدم جواز االحتجاج عليه بعدم تسجيل نصيب      
قـصره علـى مـا يتعلـق        .  بشأن التسجيل العقـاري    ١٩٥٩ لسنة   ٥ من المرسوم    ٧الوارد بالمادة   

عيـب يوجـب تمييـز      . مخالفـة ذلـك   . بالملكية العقارية دون الحقوق أو االلتزمـات الشخـصية        
 .الحكم جزئياً

  )٢٤٠مج القسم الخامس المجلد الرابع ص ٢٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٠٨/٢٠٠٣، ٤٠٤ نناالطع(
  

  -: العقارتسجيل عقد بيع -

. مـن المحـررات المقبولـة إلثبـات أصـل الملكيـة             . سند الهبة ثابت التاريخ لدى كاتب العدل         -٤٧٣
 .  ق التسجيل العقاري ١٤ ، ١٣/م

  )٩٨ سنوات ص ٧ مج ٥/٤/١٩٧٦ جلسة مدني ١٩/١٩٧٤الطعن ( 

 . ائع للمبيع ملكية الب. شرطه . نفاذ البيع  -٤٧٤

 . ال تنتقل إال بالتسجيل . ملكية العقار بين ذوى الشأن وبين غيرهم  -

  )٩٨ سنوات ص ٧ مج ١٦/٥/١٩٧٣ جلسة مدني ٤/١٩٧٢الطعن ( 

إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العينيـة العقاريـة األصـلية واألحكـام النهائيـة                     -٤٧٥
التزامـات شخـصية بـين      : أثرهـا   . غير المـسجلة    التصرفات  . وجوب تسجيلها   . المثبتة لذلك   



  المرافعات
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 . مثال. ذوى الشأن سواء كانت الدولة أو األفراد 

  )٩٨ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٥/١٩٧٥ جلسة مدني ١٢/١٩٧٣الطعن ( 

 . ملكية البائع للمبيع . شرطه . نفاذ البيع  -٤٧٦

 .  بالتسجيل ال تتم إال. إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العينية العقارية  -

 . مقصودها وشرط قبولها. دعوى صحة ونفاذ البيع  -

  )٩٩ سنوات ص ٧ مج ٢/٤/١٩٧٦ جلسة مدني ٩/١٩٧٨الطعن ( 

 . أثره بالنسبة لطرفيه . البيع غير المسجل  -٤٧٧

عدم اقتصار الحكم المطعون فيه فى قضائه علـى الحكـم بـصحة ونفـاذ عقـد البيـع وإضـافته                  -
علـة  . خطـأ فـى تطبيـق القـانون       .  المبيع على اسـم المـشترى        بإلزام الطاعنة بتسجيل العقار   

 . ذلك

  )٩٩ سنوات ص ٧ مج ١٤/٢/١٩٧٧ جلسة مدني ١٠/١٩٧٥الطعن ( 

تسجيلها البيع بناء علـى حكـم تـضمن بأسـبابه قـضاء نهائيـاً حـائزاً              . إدارة التسجيل والتوثيق   -٤٧٨
 .الخطأ. لقوة األمر المقضي بأن المبيع يخص طالب التسجيل

  )١٢١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/٦/١٩٨٦ تجاري جلسة ٩٧/١٩٨٥ الطعن(

إدارة التسجيل العقاري هي الجهة المعنية بالخطاب فـي خـصوص التقيـد فـي إثبـات الملكيـة                    -٤٧٩
عـدم المـساس بحـق      . مـؤداه . عند التسجيل بمحاضر وضع اليد الصادرة مـن كاتـب العـدل           

 تقتنـع بـه مـا دام مـن طـرق            ألخـذ بـأي دليـل     االمحاكم عن نظر دعاوى إثبات الملكية في        
 .اإلثبات القانونية

  )١٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨١/١٩٩٤ الطعن(

اقتـصاره علـى جعـل نقـل الحقـوق          .  بشأن التـسجيل العقـاري     ٥/١٩٥٩صدور القانون رقم     -٤٨٠
لمتـصرف الحـق فـي صـرف قيمـة          ل. أثـره . العينية يتم بالتسجيل دون ما عدا من أحكام العقد        

 .علة ذلك. التعويض عن نزع الملكية حتى ولو لم يتم تسجيل العقد

  )١٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ٨٩/١٩٩٥ الطعن(

هي التي ترفع من الغيـر أثنـاء إجـراءات التنفيـذ بطلـب اسـتحقاق                . دعوى االستحقاق الفرعية   -٤٨١
ملكيـة العقـار المحجـوز      .  وبطلب بطالن إجـراءات التنفيـذ تبعـاً لـذلك          عقار كله أو جزء منه    

أن يكـون مالكـاً للعقـار بعقـد     . ما يشترط في رافع تلـك الـدعوى   . عليه هو أساس تلك الدعوى    
 . مدني٩٣٥م. أساس ذلك. مسجل أو حائزاً له حيازة قانونية

  )١٩٥ الثالث ص مج القسم الرابع المجلد٣٠/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠١/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات

      - ٩٨ -  

اعتبـاره حجـة علـى المـشتري        . الحكم الصادر ضد البائع فيما يتعلق بالعقار المبيع مـن نـزاع            -٤٨٢
 .المشتري خلف خاص للبائع. علة ذلك. طالما لم يسجل عقده عند صدوره

  )١٩٧ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٤/١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٣٠/١٩٩٩ الطعن(

 .أثره. تسجيل عقد بيع العقار -٤٨٣

  )٢٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٣/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٣٧/٢٠٠٠ الطعن(

تخـرج اسـتثناء عـن اختـصاص المحـاكم          . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخـارج        -٤٨٤
ال . الدعوى بفسخ عقد بيع عقار كائن بدولة أخـرى غيـر دولـة الكويـت ولـم يـسجل                  . الكويتية

  .ر إليهيشملها االستثناء المشا
 .االلتزامات التي يولدها هي التزامات شخصية. عقد بيع العقار الذي لم يسجل -

  )٢٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣١/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٩١/٢٠٠٠ الطعن(

تتبـع العقـار فـي أي يـد واسـتيفاء حقـه             . مفـاده . امتياز بائع العقار عليه لما يستحقه من ثمن        -٤٨٥
 .قيده لهذا االمتياز: شرطه. ن الدائنين العاديين والتالين في المرتبةباألولوية على غيره م

  )٢٠١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٢/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٤٩/٢٠٠٠ الطعن(

بطالنه وعدم انتقال الملكيـة إلـى المـشتري ولـو كـان             . أثره. صورية عقد البيع صورية مطلقة     -٤٨٦
  .علة ذلك. العقد مسجالً

كم السابق بطرد الطـاعن األول مـن منزلـه بالفـصل فـي صـورية وبطـالن                  عدم تصدي الح   -
عـدم جـواز االحتجـاج بـه        . مـؤداه . عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانيـة فيـه         

مخالفـة  . ال يغير منه تسجيل المطعـون ضـده األول لعقـد البيـع            . على الطاعن األول أو عليها    
ن تمحيص الـدفع بـصورية العقـدين وبطالنهمـا فـضالً            خطأ حجبه ع  . الحكم المطعون فيه ذلك   

 .عن قصوره

  )٢٤١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٨/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٧٤/٢٠٠٠ن الطع(

 . مثال.ال يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطالن. تسجيل العقد -٤٨٧

  )٢٤١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٨/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٧٤/٢٠٠٠ن الطع(

أساسـها ملكيـة العقـار المحجـوز عليـه بعقـد مـسجل أو               . ماهيتها. دعوى االستحقاق الفرعية   -٤٨٨
  .بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية

 .الملكية العقارية ال تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إال بالتسجيل -

  )٢٤٢ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٧/٣/٢٠٠٣  جلسةمدني ٤٠٠/٢٠٠٠ن الطع(
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على البـائع أن يقـوم بكـل مـا هـو ضـروري              . األحوال التي ال تنتقل الملكية فيها بمجرد البيع        -٤٨٩
  .النتقالها إلى المشتري وأن يكف عن األعمال التي تحول دون ذلك أو تجعله عسيراً

أن مـشتري العقـار بعقـد غيـر مـسجل           . ذلـك مـؤدى   . الملكية العقارية ال تنتقل إال بالتسجيل      -
  .يعتبر دائناً عادياً بااللتزامات الشخصية المترتبة في ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع

إقامة الحكم قضائه على خلو األوراق مما يفيد تخلـف المطعـون ضـدهم البـائعين عـن تنفيـذ                     -
غم مـن ثبـوت تخلفهـم عـن         التزامهم بنقل ملكية العقار المبيع للطـاعن المـشتري علـى الـر            
 يوجـب فـساد فـي االسـتدالل    . الحضور إلى إدارة التسجيل العقاري والتوقيع على العقد النهـائي         

 .تمييزه

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١١/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٩٧/٢٠٠٢ن الطع(

  .ي مواجهتهحقيقي له شرط لنفاذه فإقرار المالك ال .عقد قابل لإلبطال.  الغيربيع ملك -٤٩٠
  .مثال. تسجيل عقد البيع ملك الغير ال يغني عن إجازته -

  )٢٤٤ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٩/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ٥٠٥/٢٠٠٢ن الطع(

وجوب أن يكون صريحاً في معنـاه أن العقـد الظـاهر ال وجـود لـه                 . الطعن بالصورية المطلقة   -٤٩١
  .يفيد ذلكال . الطعن بالتواطؤ واالحتيال. في الحقيقة

ال يغير منه ثبوت التواطـؤ بـين طرفـي العقـد            . أفضليته على العقد الغير مسجل    . العقد المسجل  -
علم المشتري الثاني الذي سـجل عقـد بيعـه ال يعـد قرينـة      . األخير على حرمان المشتري األول    

 .مثال. على صورية البيع

  )٢٤٤د الرابع ص مج القسم الخامس المجل١٤/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٥٥/٢٠٠١ن الطع(

نظام شخصي يجرى وفقاً لألسـماء ال بحـسب العقـارات وليـست لـه حجيـة         . التسجيل العقاري  -٤٩٢
عدم تصحيحه العقـود الباطلـة كمـا أنـه ال يكمـل العقـود الناقـصة أو                  . مؤداه. كاملة في ذاته  

 .مثال. يجعل من البائع غير المالك مالكاً

  )٢٤٥سم الخامس المجلد الرابع ص مج الق٣٠/٥/٢٠٠٥ مدني جلسة ٨٠٧/٢٠٠٥ن الطع(

هـو الـذي يكـون بقـصد        . المقـصود بـه   . التحايل إلبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه        -٤٩٣
  .تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون

  )٢٤٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٥ن الطع(

ر إلثبات علـم الـشفيع بوقـوع البيـع وبـدء ميعـاد              اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقا       -٤٩٤
افتراضه بـذلك التـسجيل افتراضـاً ال يقبـل إثبـات العكـس علـم                . مؤداه. طلب األخذ بالشفعة  



  المرافعات

      - ١٠٠ -  

الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلـزم طرفـي البيـع بعـد التـسجيل بـاإلعالن                    
ـ   . أثره. عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه      ور البـائع بمظهـر المالـك بعـد         اسـتمرار ظه

أنـه ال يعطـل     : علـة ذلـك   . عدم اعتباره تحايالً إلبطـال الـشفعة      . تسجيل العقد وخفاء المشتري   
 .حقاً مقرراً للشفيع

  )٢٤٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٥ن الطع(

  -:تسجيل قرار نزع الملكية -

اختالفـه عـن طلـب الحكـم بتثبيـت الملكيـة بوضـع اليـد                . طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع      -٤٩٥
استناد األول لعقد بيع غيـر مـسجل للحـصول علـى حكـم يقـوم                . المكسب لها موضوعاً وسبباً   

استناد الثاني إلى الحيـازة كـسبب مـن أسـباب كـسب             . تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية      
  . الملكية للحصول على حكم مقرر لثبوتها

 .شرط ذلك. ليست من الدعاوى التي ال تقبل التجزئة.  التعاقددعوى صحة -

  )٢٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢١/٥/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨٤/٢٠٠٠ن الطع(

المشرع أحاط إجراءات نزع الملكيـة بـضمانات كافيـة تحقـق الـصالح العـام وتحـافظ علـى                  -٤٩٦
ـ . حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك اإلجـراءات        ين العقـار ال يـتم إال بعـد صـدور          تثم

. قرار نزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية وإخطـار إدارة التـسجيل العقـاري بـصورة منـه             
تمام هذه اإلجراءات يخرج العقار من دائرة التعامل ويعتبر مـن أمـوال الدولـة العامـة وتنتقـل                   

 مثال. ١٩٩٤ لسنة ٣٣ ق٣٣م. الحقوق العينية التي على العقار إلى قيمة التعويض المقابل

  )٢٤٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٧/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٦١/٢٠٠٢، ٤٥٩ن الطع(

  -:تسجيل عقد الهبة -

  .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه -٤٩٧
 العقـاري رقـم   عقد الهبة الثابت التـاريخ لـدى كاتـب العـدل قبـل العمـل بقـانون التـسجيل                 -

من المحررات المقبولة إلثبات أصـل الملكيـة لـدي الجهـة المنـوط بهـا إجـراءات           . ٥/١٩٥٩
 .التسجيل

  )١٩٩ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١١/١٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٠، ٢٧ان الطعن(

مـن   ٧م  . ال تنتقـل سـواء فيمـا بـين المتعاقـدين أو الغيـر إال بالتـسجيل                . الملكية العقاريـة   -٤٩٨
  .١٩٥٩ لسنة ٥المرسوم 



  المرافعات

      - ١٠١ -  

بقـاء  . أثـره . رجوع المورث الواهـب فيـه دون إتمـام إجـراءات التـسجيل            . تسجيل عقد الهبة   -
 .ملكية العقار الموهوب للموهوب له وال تعود للواهب

  )٢٤٨ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/١١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٢٣/٢٠٠٣ن الطع(

  -: العقارتسجيل الحكم الصادر بفسخ عقد بيع -

تـسجيله وإن حـاز قـوة       . شـرطه . إنتاج أثره بزوال الملكيـة    . الحكم النهائي بفسخ العقد المسجل     -٤٩٩
 . بشأن التسجيل العقاري١٩٥٩ لسنة ٥ من مرسوم بق ٧م . األمر المقضي

  )٢٤٨ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٤/٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢١٥/٢٠٠٣، ٢٠٨نان الطع(

  -:ع في مجلة األحكام العدلية ال يشترط فيها التسجيلانتقال ملكية المبي -

أنهـا تـؤول عنـد تـسجيل الحكـم          . علة ذلك . دعوى استحقاق مآالً  . دعوى صحة ونفاذ عقد بيع     -٥٠٠
التعاقـد الـذي تـم فـي ظـل أحكـام            . الصادر فيها إلى استحقاق رافعها لملكية العقار موضوعها       

في مـرور الزمـان المـانع مـن سـماعها يتعلـق             أن العذر المعتبر    . أثره. مجلة األحكام العدلية  
 .بالمدعى وليس المدعى عليه

  )٢٠٤ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٣١/١٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٧١/٢٠٠١ الطعن(

 .انتقالها بمجرد العقد. طبقاً ألحكام مجلة األحكام العدلية. ملكية المبيع -٥٠١

  )٢٤٩امس المجلد الرابع ص مج القسم الخ١١/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٠٤/٢٠٠١ن الطع(

  -:التصرفات المنشئة واألحكام النهائيةتسجيل  -

. الحكم الصادر من محكمة األحوال الشخصية بتـصحيح خطـأ مـادي فـي عقـد هبـة مـسجل                    -٥٠٢
 .عدم اعتبار الحكم من األحكام الواجب تسجيلها. انسحاب أثره إلى تاريخ تسجيل الهبة

  )٤٦٦ القسم األول المجلد األول ص مج١٧/٣/١٩٨٠ مدني جلسة ١١/١٩٧٩ الطعن(

وجـوب تـسجيل البيـع الـصادر        . قرار تخصيص السكن الحكومي للمورث ال تنتقل به الملكيـة          -٥٠٣
 .به من الدولة

  )٤٦٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١/١٩٨١ تجاري جلسة ٧١/١٩٨٠ الطعن(

تبـة فـي ذمـة البـائع        دائن عادي بااللتزامات الشخـصية المتر     . مشتري العقار بعقد غير مسجل     -٥٠٤
المعول عليه في نقـل الملكيـة هـو تـسجيل الحكـم أو              . من العقد ولو صدر حكم بصحته ونفاذه      



  المرافعات

      - ١٠٢ -  

 .العقد

  )٤٦٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢٠/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ٢٤/١٩٨١ الطعن(

تراخيـه إلـى   . ١٩٥٩ لـسنة  ٥نقل الملكية لمشتري العقار في ظـل قـانون التـسجيل العقـاري       -٥٠٥
 .يخ التسجيل  خالفاً لسائر آثار البيع األخرىتار

  )٤٦٨ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١/١٩٨٢ مدني جلسة ٢١/١٩٨١ الطعن(

 مـن قـانون التـسجيل       ١٤تحديـدها فـي المـادة       . المحررات التي تقبل إلثبات أصـل الملكيـة        -٥٠٦
 مـا  خـذ بـأي دليـل     األال ينال من سلطة المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكيـة فـي              . العقاري

 . أساس ذلك. دام من طرق اإلثبات القانونية

  )٤٦٨ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣٧/١٩٨٣ الطعن(

عقد البيع غير المسجل المبرم في ظل قـانون التـسجيل العقـاري ال تنتقـل بـه ملكيـة العقـار                       -٥٠٧
 .أساس ذلك. المبيع إلى المشتري

  )٤٦٩ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/٥/١٩٨٣ ي جلسةتجار ١٧٨/١٩٨٢ الطعن(

شـرط  . دعـوى صـحة ونفـاذ عقـد الهبـة         . صحة الهبة رهن بكون الواهب مالكـاً للموهـوب         -٥٠٨
 .إمكانية انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى. قبولها

  )٤٦٩ مج القسم األول المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٦٧/١٩٨٢ الطعن(

أثـر ذلـك قاصـر علـى أن نقـل ملكيـة             . قانون التسجيل العقاري لم يغير من طبيعة عقد البيع         -٥٠٩
 .المبيع أصبح متراخياً إلى ما بعد التسجيل

  )٤٧٠ مج القسم األول المجلد األول ص١٩/٣/١٩٨٤ مدني جلسة ٣٠/١٩٨٣ الطعن(

يـع نتيجـة بيـع البـائع للعقـار          فسخ عقد الب  . انتقالها رهن بتسجيل عقد البيع    . ملكية العقار المبيع   -٥١٠
عمـالً  . التزام البـائع بتعـويض المـشتري طبقـاً لقواعـد المـسئولية التقـصيرية              . أثره. المبيع

 .بقانون تنظيم االلتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع

  )٤٧٠ مج القسم األول المجلد األول ص١٧٤/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٦/١٩٨٤ الطعن(

 .ه من الطعن عليه بما يعيبهتسجيل المحرر ال يعصم -٥١١

  )٤٧٠ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣٧/١٩٨٣ الطعن(

 .وال تتوقف على تسجيل العقد. ملكية السفن الصغيرة تنتقل من البائع للمشتري بمجرد العقد -٥١٢

 .تسجيل السفن الصغيرة ال يعد التزاماً على بائعها -

  )١٣٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٧٠/١٩٨٥ الطعن(



  المرافعات

      - ١٠٣ -  

  -: لذلكالحقوق العينية العقارية التبعية واألحكام النهائية المثبتة تسجيل -

هـا واألحكـام النهائيـة المثبتـة        التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقـررة ل           -٥١٣
 مـن المرسـوم رقـم    ١٨، ٩ المادتـان    .كيفية ذلـك  . وجوب تسجيلها بطريق القيد   .  من ذلك  لشيء

  . بقانون التسجيل العقاري١٩٥٩ لسنة ٥
تنظـيم شـهر     : بقـانون التـسجيل العقـاري      ١٩٥٩ لـسنة    ٥هدف المشرع من إصدار المرسوم       -

 .تعلق ذلك بالنظام العام فال يجوز مخالفته. التصرفات العقارية حماية لالئتمان العقاري

  )٢٤٩ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٨/١٠/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

  -:تسجيل صحف الدعاوى -

 لـسنة   ٥ والقـانون رقـم      ١٩٦٩ لـسنة    ١٨الدعاوى التي تقام بناء على أحكـام القـانون رقـم             -٥١٤
أن ترفع وتسجل خـالل سـنة مـن تـاريخ العمـل بالقـانون رقـم              . شرط قبولها .  المعدل ١٩٧٥

ر علـى المحـررات بمـا يفيـد تـسجيل صـحيفة             التأشـي : المقصود بالتسجيل . ٢٠٠٠ لسنة   ٣٣
 .الدعوى نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي

  )٢٤٩ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٦/٦/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٢١/٢٠٠١ الطعن(

تسجيل صحف الدعاوى المقدمة لوقف المحـررات واجبـة التـسجيل أو القيـد بغـرض الطعـن                   -٥١٥
لمدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به يكـون حجـة علـى مـن سـبق                 أن حق ا  : أثره. في مضمونها 

: علـة ذلـك   . وترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ التسجيل أو التأشير ولـو كـانوا حـسني النيـة                
 .أن القانون افترض فيهم العلم بالدعوى المقامة بإبطال المحرر

  )٢٥٠مجلد الرابع ص مج القسم الخامس ال٢١/٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٢٥/٢٠٠٢، ٢٢٣، ٢١٤ نوالطع(

الشروط اإلجرائية المتعلقة بتسجيل الـصحيفة ونـشر ملخـصها ال تـسري بـأثر رجعـي علـى                   -٥١٦
سـريان األحكـام الموضـوعية      . ٢٠٠٠ سـنة    ٣٣الدعاوى المرفوعـة قبـل العمـل بالقـانون          

 على الـدعاوى المرفوعـة والتـي لـم يـصدر بـشأنها       ١٩٧٥ لسنة ٥ و١٩٦٩ لسنة  ١٨للقانون  
 .مثال. ٢٠٠٠ لسنة ٣٣ادة األولى قالم. حكم نهائي

  )٢٥٠ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٧/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٦١/٢٠٠٢، ٤٥٩ نناالطع(

 -:تسجيل طلب االستفادة من نظام الرعاية السكنية -

. ماهيتهـا . الشروط والقواعد التي البد من توافرها فيمن يـستفيد مـن نظـام الرعايـة الـسكنية                 -٥١٧



  المرافعات

      - ١٠٤ -  

الطلبات حسب نوع الرعايـة وأن يكـون المـستفيد رب أسـرة بـالمعني المحـدد                 أسبقية تسجيل   
إسـقاط  . أثـره . فقـده لهـا   . في القانون وتظل له هذه الصفة منذ التسجيل وحتى تمام التخـصيص           

 لـسنة  ١٧٩القـرار الـوزاري   . مدة فقد هذه الصفة من المـدة المعتبـرة فـي أسـبقية التـسجيل          
المادة الرابعة مـن قـرار وزيـر الدولـة لـشئون اإلسـكان               بإضافة فقرة جديدة إلى نص       ٢٠٠٠
 . جاء تنظيماً وتحديداً للمبادئ السابقة١٩٩٣ لسنة ٥٦٤

  )٢٠٢ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٦/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٧٦/٢٠٠١ الطعن(

  -: مدى اشتراط التسجيل فيها–الدعاوى المتعلقة بوكالة العقود وعقد التوزيع  -

ير عقد تأسـيس شـركات المـساهمة ونظامهـا األساسـي والتوكيـل الـصادر مـن                  وجوب تحر  -٥١٨
  .البطالن المطلق: أثره. عدم تحقق ذلك. المؤسسين للغير في ورقة رسمية

 .مثال لعقد باطل. التصديق ال يكسب المحرر صفة الرسمية. ماهيته. المحرر الرسمي -

  )١٩٦المجلد الثالث ص مج القسم الرابع ٧/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٩٩ الطعن(

اشـتماله علـى األحكـام العامـة لتلـك      .  بشأن تنظيم الوكاالت التجاريـة ١٩٦٤ لسنة ٣٦القانون   -٥١٩
سريان حكم عدم االعتداد بأيـة وكالـة غيـر مـسجلة وعـدم سـماع الـدعوى                  . أثره. الوكاالت

قـانون  صـدور  .  منـه ٢/٢م. بشأنها على كافة الوكاالت التجارية إال ما ورد بشأنه نـص مغـاير   
 ٢٧٤م. اشـتراطه ثبـوت العقـد بالكتابـة       .  عقد وكالـة العقـود     ةالتجارة في تاريخ الحق وتنظيم    

اكتفـاء المـشرع بإثباتهـا بالكتابـة        . مـؤداه . نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود       . منه
  . دون خضوعها لشرط التسجيل

ـ    ٢٨٦م. خضوعه ألحكام وكالة العقود   . عقد التوزيع  - إغفـال المـشرع عمـداً      . ارة من قانون التج
جواز إثباتـه بكافـة طـرق اإلثبـات القانونيـة           . مؤداه.  عليه ٢٧٤النص على سريان حكم المادة      

 مـن وجـوب     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٦نـسخ مـا تـضمنه القـانون         . أثره. دون استلزام ثبوته بالكتابة   
 .تسجيله

  )٢٥٢رابع ص مج القسم الخامس المجلد ال٣١/٥/٢٠٠٣ هيئة عامة جلسة ١٩/٢٠٠٢ الطعن(

  . علة ذلك. ال يلزم ثبوته بالكتابة. عقد التوزيع -٥٢٠
االتفاق على تولي المطعون ضدها األولى توزيـع منتجـات الـشركة موكلتهـا وتجـدد االتفـاق                   -

عـدم خـضوعه لـشرط التـسجيل لـسماع          . أثره. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح     . تلقائياً
 . النتيجة العيبانتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه. الدعوى

  )٢٥٢ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٣١/٥/٢٠٠٣ هيئة عامة جلسة ١٩/٢٠٠٢ الطعن(



  المرافعات

      - ١٠٥ -  

تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحـو مغـاير لمـا تـضمنته األحكـام العامـة                     -٥٢١
ها كفايـة إثباتهـا بالكتابـة دون إخـضاع        . أثـره . ١٩٦٤ لسنة   ٣٦للوكاالت التجارية في القانون     

. وجوب أن يبين فـي العقـد حـدود الوكالـة وأجـر الوكيـل ومنطقـة نـشاطه                  . لشرط التسجيل 
 .١٩٨٠ لسنة ٦٨ من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق ٢٧٤، ٢٧١م

  )٢٥٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٥٧٤/٢٠٠١ الطعن(

 بـشأن تنظـيم     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٦ق  .  بـشأنها  ال تـسمع الـدعوى    . الوكالة التجارية الغير مسجلة    -٥٢٢
 .الوكاالت التجارية

عقد يتعهد بموجبه شـخص بـأن يتـولى علـى وجـه االسـتمرار فـي                 : ماهيتها  . وكالة العقود  -
منطقة نشاط معينة الحض والتفـاوض علـى إبـرام الـصفقات لمـصلحة الموكـل أو إبرامهـا                   

لمـشرع بإثباتهـا بالكتابـة وعـدم        اكتفـاء ا  . وتوقيع العقود وتنفيـذها باسـم الموكـل ولحـسابه         
 . ق التجارة٢٧٤م . خضوعها لشرط التسجيل

  )٢٥٣ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

دفـع يتعلـق بـاإلجراءات وال      . الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محـل النـزاع            -٥٢٣
تمييـزه لعـدم تطلـب      . عون فيه على قبـول هـذا الـدفع        اقتصار الحكم المط  . يتعلق بأصل الحق  

وجوب إعادة الدعوى إلى محكمـة أول درجـة لعـدم اسـتنفاد واليتهـا               . القانون تسجيل هذا العقد   
 .في نظر الموضوع إعماالً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام

  )٢٥٤د الرابع ص مج القسم الخامس المجل٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

  -:تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع -

قيامـه مقـام تـسجيل العقـد فـى نقـل            . تسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة ونفـاذ العقـد            -٥٢٤
تصرف البائع فى العقار إلى أخر بعقد مسجل قبل صـدور الحكـم بـصحة ونفـاذ عقـد                   . الملكية

 إال إذا شـاب العقـد       ملكيـة ال يكـون ممكنـاً      أن التزام البائع بنقـل ال     . أثره  . البيع غير المسجل    
 . المسجل عيب يبطله ويتمسك به فى دعوى صحة التعاقد 

  )٩٩ سنوات ص ٧ مج ٢٢/٥/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧ لسنة ٩الطعن رقم ( 

العبـرة  . أثـره . تراخيه إلى مـا بعـد حـصول التـسجيل ومـن تاريخـه       . نقل الملكية في العقار    -٥٢٥
  .قد المسجل على العقد العرفي السابق عليهأفضلية الع. مؤداه. بالتسجيل

تنفيذ التزامـات البـائع بنقـل ملكيـة المبيـع تنفيـذاً             . المقصود بها . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     -
إجابـة  . مـؤداه . عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تـسجيل العقـد فـي نقـل الملكيـة                



  المرافعات

      - ١٠٦ -  

ليـه وتـسجيل الحكـم الـذي سيـصدر          أن يكـون انتقـال الملكيـة إ       . شرطه. المشتري إلى طلبه  
  .ممكنين

عـدم إجابـة    . أثـره . تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبـل صـدور الحكـم               -
 .المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه

  )٢٥٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٤/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٥٥/٢٠٠١ الطعن(

تنفيـذ التزامـات البـائع تنفيـذاً عينيـاً والحـصول            . ود بها المقص. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     -٥٢٦
وجـوب أن يكـون انتقـال الملكيـة إلـى           . أثره. على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية        
. خطـأ يوجـب تمييـز الحكـم       . مخالفـة ذلـك   . المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين      

 . لبيع عقار نزعت ملكيتهمثال

  )٢٥٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٧/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٩١/٢٠٠٣ الطعن(

دعوى استحقاق مآال يقصد بهـا تنفيـذ التزامـات البـائع التـي           . ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ البيع    -٥٢٧
من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى والحـصول علـى حكـم يقـوم تـسجيله مقـام تـسجيل                     

يكون انتقال الملكيـة وتـسجيل الحكـم الـذي يـصدر فـي              أن  . شرط ذلك . العقد في نقل الملكية   
 .الدعوى ممكناً

  )٢٥٥ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٧٠/٢٠٠٤ الطعن(
  

  -:التظلم من القرارات الصادرة بشأن التسجيل العقاري -

ا قبـل   حظـر ممارسـتها لنـشاطه     . مـؤداه . خضوع شركات االستثمار لرقابة البنـك المركـزي        -٥٢٨
له شطبها في أحوال معينة بقـرار يـصدر مـن وزيـر الماليـة               . تسجيلها في سجل الشركات لديه    

. بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك وبعد إخطارها إلبداء مالحظاتهـا لكفالـة حـق الـدفاع لهـا                  
 .بطالن القرار. أثره. إغفال تلك اإلجراءات

  )٢٠١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٢/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٦٦٢/٢٠٠٠، ٦٥٩، ٥٨٣ نوالطع(

القرارات الصادرة في شأن التسجيل العقاري بالتأشـير علـى الطلـب باسـتيفاء بيـان معـين ال                    -٥٢٩
جـواز الـتظلم منهـا إلـى     . يرى الطالب وجهاً له أو تقرير سقوط األسبقية في الطلب بسبب ذلـك  

م مـن تـاريخ إبـالغ القـرار إلـى      رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامـه خـالل ثالثـة أيـا      
الحكم الصادر بتأييد القرار المتظلم منه أو بإلغائه هـو نفـسه القـرار المنـصوص عليـه         . الطالب
عـدم جـواز الطعـن عليـه بـأي طريـق سـواء              .٥/١٩٥٩من القانون   ) ١( مكرراً   ١٢بالمادة  



  المرافعات

      - ١٠٧ -  

 .علة ذلك. صدر من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه

  )٢٥٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢١/٢/٢٠٠٥ جلسةمدني  ٢٨٥/٢٠٠٤ الطعن(

  -:تسجيل العالمات التجارية -

عليهـا وقـف طلبـات تـسجيل العالمـة التجاريـة الواحـدة أو               . التجاريةإدارة سجل العالمات     -٥٣٠
العالمات المتقاربة أو المتشابهة عن فئـة واحـدة مـن المنتجـات إذا تقـدم أكثـر مـن شـخص             

  .ماهيتها. اإلجراءات التي تلي ذلك. واحدبطلب تسجيلها في وقت 
 .متى يعد طالب التسجيل متنازالً عن طلبه -

  )١٩٨ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١١/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٥/١٩٩٩ الطعن(

الطعـن فيـه أمـام      . القرار الصادر برفض تسجيل العالمـة التجاريـة أو تعليقـه علـى شـرط               -٥٣١
 ق  ٧١/١م  .  مـن تـاريخ إبـالغ طالـب التـسجيل بـه            مـاً يوالمحكمة الكليـة خـالل ثالثـين        

٦٨/١٩٨٠ .  
الفيـصل فـي التمتـع بالحمايـة القانونيـة للعالمـة           . أسبقية تقديم طلب تسجيل العالمة التجاريـة       -

ال . سبق استعمال العالمـة أو تـسجيلها فـي دولـة أخـرى            . المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب    
 .المعدل من قانون التجارة ٦٢/٦م . يعتد به

  )٢٥٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٧٢/٢٠٠٣ الطعن(

مـؤدى  . التعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جـزء مـن ذمـة صـاحبها               . المنشأة الفردية  -٥٣٢
أن تسجيل العالمة التجارية باسمها ما هو إال تسجيل باسـم صـاحبها ويـصبح هـو المالـك                   : ذلك

 .مةلهذه العال

  )٢٥٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٥/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٩٧ الطعن(

أن عـبء إثبـات     . مـؤدى ذلـك   . قرينة بسيطة علـى ملكيـة العالمـة       . تسجيل العالمة التجارية   -٥٣٣
 .ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها

  )٢٥٧ المجلد الرابع ص مج القسم الخامس١٥/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٩٧ الطعن(

  -:التسجيل وفقاً ألحكام قانون التأمينات االجتماعية -

التسجيل طبقاً ألحكام الباب الثالث والخامس من قـانون التأمينـات االجتماعيـة تتـواله المؤسـسة               -٥٣٤
وقـوف دور المؤسـسة عنـد حـد         . العامة للتأمينات االجتماعية وفقاً ألحكام وشروط هذا القـانون        



  المرافعات

      - ١٠٨ -  

افر هذه الشروط في ضـوء الوقـائع والمـستندات التـي يقـدمها ذوو الـشأن دون                  التحقق من تو  
أي سلطة تقديرية وقرارها في هذا الشأن محض تقرير للحق الـذي يـستمده المـؤمن عليـه مـن                    

  .القانون مباشرة
إلغاء المؤسسة تسجيل المشترك في باب وتسجيله فـي بـاب آخـر بعـد أن تكـشف لهـا تـوافر                  -

 .ال عيب.  البابشروط تسجيله في هذا

  )٢٥٨ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢٨/٤/٢٠٠٣ إداري جلسة ٥٠/٢٠٠٢ الطعن(

  -:تسجيل طلب الحجز على العقار -

أن يتقـدم الـدائن بطلـب       . شـرطه . اعتبار العقار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجـوزاً          -٥٣٥
تـسجيل العقـاري والتوثيـق ويـسجل     الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيـذ باالنتقـال إلـى إدارة ال           

  . الطلب في سجالتها
.  عليه ولم يقـدم الـدليل علـى تـسجيل طلـب الحجـز              الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزاً      -

 .ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. دفاع عاٍر عن الدليل

  )٢٥٨ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٣/٢٠٠١، ١٢ الطعن(

  -: ال على التسجيلانتقال ملكية السفن الصغيرة بمجرد العقد -

 .وال تتوقف على تسجيل العقد. ملكية السفن الصغيرة تنتقل من البائع للمشتري بمجرد العقد -٥٣٦

 .تسجيل السفن الصغيرة ال يعد التزاماً على بائعها -

  )١٣٢ص مج القسم الثاني المجلد الثاني ٢٨/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٧٠/١٩٨٥ الطعن(
  

 -:ترجمةال -١٤

. مناطـه . اشتراط ترجمتها إلى اللغـة العربيـة ترجمـة رسـمية          . المستندات المحررة بلغة أجنبية    -٥٣٧
 .قيام نزاع حول ترجمتها العرفية

  )٤٥٧ مج القسم األول المجلد األول ص٣١/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٨١ الطعن(

 بـه ترجمـة رسـمية أو ترجمـة          وجـوب أنـي رفـق     . تقديم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبيـة       -٥٣٨
إذا اعترض عليها تكلفـه المحكمـة بتقـديم ترجمـة رسـمية أو              . عرفية ال يعترض عليها خصمه    

قعود المحكمة عن ذلك واعتمادهـا علـى الترجمـة العرفيـة المعتـرض              . ترجمة من جهة تعينها   



  المرافعات

      - ١٠٩ -  

 .بطالن حكمها لمخالفته للقانون. أثره. عليها

  )١٠٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٨٦/١٩٨٨ الطعن(

منازعـة الخـصم فـي ذلـك توجـب أن تكـون             . األصل األخذ بالترجمة العرفيـة للمـستندات       -٥٣٩
 .الترجمة رسمية

  )١٠٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٩ الطعن(

تنـازع الخـصوم    . حالتـه .  العربيـة  اشتراط الترجمة الرسمية للمستندات من اللغة األجنبية إلـى         -٥٤٠
. أثـره . اعتراض الخصم العرفيـة للمـستند المقـدم مـن الخـصم اآلخـر             . في أمر هذه الترجمة   

 .يعيب حكمها. قعودها عن ذلك. وجوب أن تكلف المحكمة األخير بتقديم ترجمة رسمية

  )٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧/١٩٩٨ الطعن(

مثـال  . غيـر جـائز   . سك أمام محكمة التمييز ألول مرة بأسباب غير متعلقـة بالنظـام العـام             التم -٥٤١
بشأن التمسك بعدم مطابقة الترجمة الرسـمية لحقيقـة مـا ورد بأصـل المـستند المحـرر بلغـة                    

 .أجنبية

  )٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٦٤/١٩٩٤ الطعن(
  

 -: التصديق-١٥

 التصديق على محضر الصلح بمعرفة القاضي ال يمنـع مـن اعتبـاره سـنداً يـصح الحكـم                    عدم -٥٤٢
 .بمقتضاه

. شـرط ذلـك   . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تفسير العقد للتعرف على حقيقة المقصود منها       -
 .قابلية عقد الصلح للتفسير بما يتالءم واقتصاره على الحقوق محل النزاع

  )١١٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٨٣/١٩٩٢ الطعن(

إناطتـه بمكتـب التوثيـق بـوزارة        . التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحـررات العرفيـة          -٥٤٣
امتناع لجنة الخبراء عن إثبـات حـضور منـدوب الخـصم أمامهـا لـصدور                . العدل دون غيره  

 .ال خطأ. التصديق على وكالته من جمعية المحامين الغير مختصة بذلك

 .كيفيته. إثبات حضور وكالء الخصوم أمام الخبير -

  )١١٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧٠/١٩٩٣ الطعن(

 . المقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. الورقة الرسمية -٥٤٤



  المرافعات

      - ١١٠ -  

 .ماهية كل منها. المحرر الرسمي والمحرر العرفية -

محـررات  . قوم كاتـب العـدل بالتـصديق علـى توقيعـات ذوي الـشأن فيهـا               المحررات التي ي   -
 .علة ذلك. عرفية

  )١٢١ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص١٣/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢١/١٩٩٩ الطعن(

 مـن   يومـاً وجـوب أن يقـدم لهـا خـالل ثالثـين            . المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعامالت      -٥٤٥
بأسماء دائنيه ومدينيـه وتقـوم المؤسـسة بتقـديم نـسخة مـن هـذا                تاريخ نشر قرار إحالته بيانا      

البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركـز المـالي لـه وتنـشر بيانـاً بـذلك فـي                      
  .الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على األقل

بهـا  وجـوبي علـى أن تخطـر هيئـة التحكـيم            . إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه       -
  .بعد تمامها للتصديق عليها

. تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التـي تُجـرى علـى هديـه ويـصدق عليهـا            -
  .من األوراق الرسمية التي ال يجوز الطعن عليها إال بطريق التزوير

. جيـة إهـدار الحكـم لتلـك الح      . اكتسابها الحجية بالنـسبة للكافـة     . التسوية التي تتم ويصدق عليها     -
  . للثابت باألوراق وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزهةمخالف

  )٢٦٧ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٤٢/٢٠٠١ الطعن(

. ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ الواقي من إفـالس عمـالء المـديونيات المـشتراة بموجـب القـانون                الصلح -٥٤٦
يئة العامة لالستثمار طلبـاً بـذلك إلـى دائـرة المحكمـة             تقديم العميل مديناً أو كفيالً أو اله      . شرطه

الكلية المختصة ولها أن تقضي إما باالستمرار فـي نظـر طلـب شـهر اإلفـالس أو بالموافقـة                    
انصراف أثـر هـذا الحكـم إلـى مـن           . أثر ذلك .  حال توافر شروطه والتصديق عليه     الصلحعلى  

 انطبـاق . يرهم ممـن لـم يكـن طرفـاً فيـه           من المدينين أو الكفالء دون غ      الصلحكان طرفاً في    
 مـن قـانون     ٨٧٠م. الـصلح قاعدة عدم جواز الطعن فـي الحكـم الـصادر بالتـصديق علـى               

.  وصـرف آثـاره إلـى مـن لـم يكـن طرفـاً فيـه                الصلحمجاوزة المحكمة نطاق هذا     . التجارة
ـ              يبمنآإن ما تجاوزت فيه يكون      . مؤداه ى  عـن تطبيـق القاعـدة الـسابقة ويجـوز الطعـن عل

  .حكمها بطرق الطعن المقررة قانوناً
  )٢٧٠ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص٢/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٤٨/٢٠٠٢، ٤٧، ٤٤ نوالطع(

 عليهـا خـالل أسـبوعين       االعتـراض لمجلس الـوزراء    . القرارات التي يصدرها المجلس البلدي     -٥٤٧
موافقـة األخيـر   . من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخـرى علـى المجلـس البلـدي        

اعتبـاره نافـذاً بعـد مـضي أسـبوعين مـن تـاريخ إعـادة                . أثره. بأغلبية أعضائه على القرار   



  المرافعات

      - ١١١ -  

   .إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء
  )٢٧٠ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٣/٢٠٠٢ الطعن(

  .ماهيته. المحرر الرسمي -٥٤٨
محـررات  . ي يقوم كاتـب العـدل بالتـصديق علـى توقيعـات ذوى الـشأن فيهـا                المحررات الت  -

مجرد التـصديق علـى التوقيعـات اليكـسبها صـفة الرسـمية فـي مفهـوم                 . علة ذلك . عرفية
ال يغير من ذلك خضوع التصديق لـبعض األوضـاع واإلجـراءات فـي شـأن توثيـق                  . القانون

ـ        . المحررات الرسمية  ب توكيـل مـصدق علـى التوقيـع         مثال لتخويل شريك بيـع حـصة بموج
 .فيه

  )٢٧١ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٥٢٧/٢٠٠٣ الطعن(
  

 -: تعداد-١٦

أهـداف إحـصائية لتوحيـد المعلومـات        : القـصد منهـا   . بيانات التعداد العام للسكان والمـساكن      -٥٤٩
يـب أي عـبء مـالي أو اتخاذهـا          ال يجوز االستناد إلى تلك البيانات فـي ترت        . وتنسيقها وتحليلها 

 إلثبـات عـد   أنهـا لـم تُ    : علـة ذلـك   . دليالً في جريمة وال أساساً ألي إجراء أو تصرف قـانوني          
ال يتحـرى  . الموظف الذي يقـوم بتحريـر تلـك البيانـات        . بيانات أخرى غير البيانات اإلحصائية    

 .أثر ذلك. صحتها

  )٣٤٦مس المجلد الرابع ص مج القسم الخا٣١/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٧٠/٢٠٠٢ الطعن(
  

 -:إحصاء -١٧

أهـداف إحـصائية لتوحيـد المعلومـات        : القـصد منهـا   . بيانات التعداد العام للسكان والمـساكن      -٥٥٠
ال يجوز االستناد إلى تلك البيانات فـي ترتيـب أي عـبء مـالي أو اتخاذهـا                  . وتنسيقها وتحليلها 

 إلثبـات أنهـا لـم تعـد       : لـة ذلـك   ع. دليالً في جريمة وال أساساً ألي إجراء أو تصرف قـانوني          
ال يتحـرى  . الموظف الذي يقـوم بتحريـر تلـك البيانـات        . بيانات أخرى غير البيانات اإلحصائية    

 .أثر ذلك. صحتها

  )٣٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣١/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٧٠/٢٠٠٢ الطعن(
  



  المرافعات

      - ١١٢ -  

 -:االعتراض على القرارات -١٨

لمجلس الـوزراء اإلعتـراض عليهـا خـالل أسـبوعين           . بلديالقرارات التي يصدرها المجلس ال     -٥٥١
موافقـة األخيـر   . من تاريخ إصدارها وإعادة عرض القرار مرة أخـرى علـى المجلـس البلـدي        

اعتبـاره نافـذاً بعـد مـضي أسـبوعين مـن تـاريخ إعـادة                . أثره. بأغلبية أعضائه على القرار   
  .إقراره ودون حاجة إلى التصديق عليه من مجلس الوزراء

  )٦٤٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/١١/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٧٣/٢٠٠٢ الطعن(

جـواز الـتظلم منهـا لـدى        . ١٩٩٤ لـسنة    ٥٠الرسوم المقدرة على األرض الفـضاء بالقـانون          -٥٥٢
عـدم قـصر االعتـراض      . وزارة المالية بالشروط التي حددتها الالئحة التنفيذيـة لهـذا القـانون           

عـدم الـتظلم ال يمنـع المالـك مـن           أن  . مـؤداه . لى نهائية التقـدير   على هذا التظلم أو النص ع     
جـواز أن يـدفع     . اللجوء إلى جهة القضاء العادي لعرض تظلمـه أو اعتراضـه علـى التقـدير              

 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه. مخالفة ذلك. دعوى مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع

  )٦٤٩قسم الخامس المجلد الثاني ص مج ال٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦/٢٠٠٤ الطعن(
  

 -:إعذار المدين -١٩

جـواز االتفـاق صـراحة      . مـؤدى ذلـك   . غير متعلق بالنظام العـام    . اعذار المدين بتنفيذ التزامه    -٥٥٣
 .  أو ضمناً على اإلعفاء منه أو تعديل مدته بقبول مدة أطول

   )٦٣ سنوات ص ٧ مج ٣١/٣/١٩٧٦ جلسة تجاري ٤٥/١٩٧٤الطعن (

شـرط إعـذار الـدائن للمـدين       . عويض عن عدم تنفيذ االلتزام أو التأخير فـي تنفيـذه          استحقاق الت  -٥٥٤
 .بوجود تنفيذ التزامه

  )٤٥٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٨٥ الطعن(

حـق المتعاقـد اآلخـر فـي طلـب          . أثره. إخالل أحد المتعاقدين في العقد الملزم للجانبين بالتزامه        -٥٥٥
 .سخ القضائيالف

 .مثال في بيع. تضمنه إعذاراً به. رفع الدعوى بطلب الفسخ -

  )٤٥٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٧٤/١٩٨٩ الطعن(

حق الدائن في التـرخيص لـه مـن القـضاء فـي تنفيـذه علـى         . أثره. عدم تنفيذ المدين اللتزامه    -٥٥٦



  المرافعات

      - ١١٣ -  

  . نفقة المدين
حـق صـاحب العمـل بعـد     . أثـره . لى وجه معيـب أو مخـالف للعقـد       تنفيذ المقاول اللتزامه ع    -

إنذاره أن يفسخ العقد أو أن يؤذن من القضاء بأن يعهد إلـى مقـاول آخـر بإنجـاز العمـل علـى            
اقتصار ذلك علـى الحالـة التـي يـروم فيهـا            . نفقه المقاول األول متى سمحت طبيعة العمل بذلك       

 .تعويضصاحب العمل تنفيذ العمل دون المطالبة بال

  )٥٦٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٦/١٠/١٩٩٢ تجاري جلسة ٧٤/١٩٩٢ الطعن(
  )٥٦٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣١/١٩٩٤ الطعنو(

  .سريان القانون المدني بشأنه. مؤداه .٣٥/١٩٧٨خروج عقد اإليجار عن أحكام القانون  -٥٥٧
  . انتهاء مدته ما لم يتفق على امتدادهالعقد المحدد المدة ينتهي ب -
  . ال يشترط فيه شكل خاص ما لم يتفق على اشتراطه. التنبيه باإلخالء في ميعاد معين -

  )٥٦٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣١/١٩٩٤ الطعن(

ـ           .  مدني ٩٨م  . ماهيته. اإلنذار -٥٥٨  لمـا   مية وخالفـاً  عدم إفراغ التنبيه بإنهاء العقـد فـي ورقـه رس
  . أثره. اتفق عليه طرفيه

  )٥٦٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٩/١٠/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٨٩/١٩٩٤ الطعن(

مثـال لإلعفـاء منـه فـي حالـة عمـل غيـر              . حالته وشروطه . اإلعفاء من إعذار الدائن لمدينه     -٥٥٩
 .مشروع

  )٥٦٦ث المجلد األول ص مج القسم الثال١٠/٧/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٢٧/١٩٩٥، ١٢٤ انالطعن(

التسليم الناقل لتبعة هالك المبيع إلى المشتري ال يتوافر إال بوضـع المبيـع تحـت تـصرفه وبعـد        -٥٦٠
اإلعذار يكون بإنذار رسـمي أو بكتـاب مـسجل مـصحوب بعلـم الوصـول أو                 . إعذاره لتسلمه 

  .س ذلكأسا. عدم جواز استظهار هذا العلم إال بهذا الطريق. ببرقية في حاالت االستعجال
  .امتناع استظهار العلم به إالّ بهذا الطريق. الزمه. رسم طريق محدد للعلم بتصرف معين -

  )١٨٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٧٥/١٩٩٦ الطعن(

جـواز طلـب المتعاقـد اآلخـر        . أثـره . عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامـه     . العقد الملزم للجانبين   -٥٦١
  .د إعذارهبفسخه بع

  .مثال.  من القانون المدني٢٠٩م. أساس ذلك. تضمنها إعذاراً به. الدعوى بطلب الفسخ -
  )١٨٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٩٨ مدني جلسة ١١٨/١٩٩٧ الطعن(
  )١٣/١٢/١٩٩٩ مدني جلسة ٥٢/١٩٩٩، ٤٢ان الطعنو(



  المرافعات

      - ١١٤ -  

إلجراءات قبـل المـدين خـالل ثالثـة أشـهر      للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ ا     -٥٦٢
  .من تاريخ إنذار الكفيل له ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً

  .ال عالقة له ببدء الخصومة. شطب الدعوى -
  )١٨٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/٤/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٦١/١٩٩٨ الطعن(

جانبين اللتزامه عنـد حلـول أجلـه يجيـز للمتعاقـد            عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة لل        -٥٦٣
اعتبـاره  . رفـع دعـوى بطلـب الفـسخ       . اآلخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فـسخ العقـد          

  .مثال. متضمناً إعذار المدعى عليه
  )١٨٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٠٧/١٩٩٩ الطعن(

  .مثال. ناً إعذاراً للمدعى عليهرفع الدعوى بطلب الفسخ يعتبر متضم -٥٦٤
  )١٨٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠ الطعن(

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يـوف أحـد المتعاقـدين بالتزامـه عنـد حلـول أجلـه جـاز                        -٥٦٥
 وكفايـة   تقـدير مبـررات الفـسخ     . للمتعاقد اآلخر بعد إنذاره أن يطلب من القاضي فـسخ العقـد           

  .موضوعي. أسبابه
  )١٨٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٣٧/٢٠٠٠ الطعن(

عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عنـد حلـول أجلـه يجيـز للمتعاقـد                    -٥٦٦
ر تقـدي . رفـع دعـوى بطلـب الفـسخ       . اآلخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضـي فـسخ العقـد           

  .موضوعي. مبررات الفسخ
  )١٨٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ان الطعن(

 .رفع الدعوى بطلب الفسخ يعتبر متضمناً إعذاراً للمدين بتنفيذ التزامه -٥٦٧

  )١٨٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ان الطعن(

عـدم إمكـان    . الزم الستحقاقه التعويض عـن تـأخره فـي تنفيـذ التزامـه            .  الدائن للمدين  إعذار -٥٦٨
  .عدم ضرورة اإلعذار. أثره. تنفيذ االلتزام أو كون ذلك غير مجد

  )٦٥٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٤١/٢٠٠٢ الطعن(

للمتعاقـد  . أثـره . ن بالتزامـه عنـد حلـول أجلـه        عدم إيفاء أحد المتعاقدي   . العقود الملزمة للجانبين   -٥٦٩
لمحكمة الموضوع تقـدير مبـررات الفـسخ وكفايـة أسـبابه            . اآلخر بعد إعذاره طلب فسخ العقد     

  .شرطه. من عدمه
  )٦٥٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١١/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٩٧/٢٠٠٢ الطعن(



  المرافعات

      - ١١٥ -  

جـواز  . أثـره . بين بالتزامه عنـد حلـول أجلـه       عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجان        -٥٧٠
للقاضـي تقـدير مبـررات الفـسخ        . أن يطلب المتعاقد الثاني من القاضي فسخ العقد بعد إعـذاره          

  .شرطه. وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه
  )٦٥٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٤/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤٩/٢٠٠٢ الطعن(

للمتعاقـد اآلخـر بعـد      . مـؤداه . عدم وفـاء أحـد المتعاقـدين بالتزامـه        . الملزمة للجانبين العقود   -٥٧١
تقـدير مبـررات الفـسخ وكفايـة أسـبابه أو عـدم             . إعذاره أن يطلب من القاضي فـسخ العقـد        

 . مثال.سائغاًما دام . موضوعي. كفايتها

  )٦٥٧ثاني ص مج القسم الخامس المجلد ال١٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٨٠/٢٠٠٤ الطعن(
  

 -:أمر حجز -٢٠

للدائن بإذن من قاضي األمور الوقتية متى كان دينه محقق الوجود ولـم يكـن بيـده سـند تنفيـذي                     -٥٧٢
أو كان الدين غير معين المقدار توقيع الحجز التحفظـي علـى منقـوالت مدينـه وعلـى مـا لـه            

  .علة ذلك. لدى الغير
مـن سـلطة محكمـة      . أسباب الـتظلم منـه    تقدير موجبات إصدار األمر بتوقيع الحجز التحفظي و        -

 .شرطه. الموضوع

  )٤٩١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/١٠/١٩٩٩ مدني جلسة ١٩٥/١٩٩٧ الطعن(
  

 -:أمر حبس -٢١

األصـل صـدور    . اختالفه في أحكامه وشروطه عن نظام المنـع مـن الـسفر           . نظام حبس المدين   -٥٧٣
الـشخص االعتبـاري الخـاص      . طبيعـي األمر بالحبس والمنع من السفر ضد المـدين كـشخص           

 .صدور األمر بالحبس على من يكون االمتناع راجعاً إلى فعله. المدين الممتنع عن التنفيذ

 .شروط إصداره. األمر بحبس المدين -

  )٤٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/١٢/١٩٨٦ تظلمات جلسة ٥٩/١٩٨٦ الطعن(

 الحبس يكون تجـاه مـن يكـون االمتنـاع عـن             صدور أمر . الشخص االعتباري الخاص المدين    -٥٧٤
 .التنفيذ راجعاً إليه شخصياً

  )٤٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٦ الطعن(



  المرافعات

      - ١١٦ -  

 .مناط ذلك. موضوعي. تقدير موجبات إصدار األمر بحبس المدين وأسباب التظلم منه -٥٧٥

  )٤٩٦م الثاني المجلد الثاني ص مج القس٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٦ الطعن(

. أثـره . تخلفـه . ثبـوت المقـدرة علـى الوفـاء       . شرطه. األمر بحبس المدين الممتنع عن الوفاء      -٥٧٦
 . مرافعات٢٦٦م. سقوط األمر

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت قـضاءها علـى         . تقدير ثبوت القدرة على الوفاء   -
 . أسباب سائغة

  )٤٩٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤٧/١٩٨٧ الطعن(

ممـن يـصدر وشـروط      . األمر بحبس المدين المتناعه عن تنفيذ حكم نهائي أو أمـر أداء نهـائي              -٥٧٧
 .سلطة اآلمر في إجراء تحقيق للتعرف على مدى توافر موجبات إصدار األمر. إصداره

ـ              - . لـيس أمـراً بـالحبس     . ائياألمر بإحضار المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمـر أداء نه
 .امتناع التظلم منه. اثر ذلك

  )٤٩٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٩ تظلمات جلسة ٥/١٩٨٧ الطعن(

صدور األمر بحبس المتسبب فـي االمتنـاع عـن التنفيـذ إذا كـان المـدين شخـصاً اعتباريـاً                      -٥٧٨
 .شروطه. خاصاً

 .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير مسئولية المطلوب حبسه عن عدم التنفيذ -

  )٤٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ١٧٣/١٩٩٠ الطعن(

  .أثره. تخلف أحدها. شروطه. إصدار أمر حبس المدين -٥٧٩
 .من شروط األمر بالحبس. قدرة المدين على الوفاء وإثبات الدائن ذلك -

  )٤٩٠م الرابع المجلد الثاني ص مج القس٣/٤/٢٠٠٠ مدني جلسة ٥٤/١٩٩٩ الطعن(

حبس المـال المحجـوز مهمـا زادت قيمتـه أو قلـت             . هأثر. توقيع الحجز على المنقول أو العقار      -٥٨٠
قيمة الدين المحجوز من أجله وال يكون الحجز مقصوراً علـى مبلـغ معـين إال باتخـاذ المـدين                    

  .المحجوز عليه نظام وإجراءات اإليداع مع التخصيص أو دعوى قصر الحجز
  )٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

أن يكـون الحـق ثابتـاً بموجـب حكـم أو أمـر              . شرطه. حبس المدين المتخلف عن سداد الدين      -٥٨١
 .علة ذلك. أداء نهائيين

  )٧ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٥/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠١/٢٠٠٥ الطعن(

  



  المرافعات
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 -:توقيعإنكار ال -٢٢

يكتفـى بالنـسبة لـه      . غير مطالب بإنكـار الورقـة       .  لم تصدر منه الورقة العادية       الذيالشخص   -٥٨٢
 . جواز طعنه بالتزوير فيها . حلف يمين عدم العلم 

  )٧٣ سنوات ص ٧ مج ٨/٢/١٩٧٨ جلسة أحوال شخصية ١/١٩٧٧الطعن (

 .متى تستمد الورقة العرفية حجيتها في اإلثبات -٥٨٣

ال يكفـي مجـرد     . إدعائـه حـصول تغييـر فـي صـلبها         . يه الورقة بتوقيعـه   إقرار المنسوب إل   -
 .ضرورة ولوج طريق اإلدعاء بالتزوير. اإلنكار

  )٣٢٨ مج القسم األول المجلد األول ص٩/٥/١٩٨٣ عمالي جلسة ٤/١٩٨٣ الطعن(
  

 -:اإلقرار -٢٣

شـهر  الـدخول بأمـه ومـضى سـتة أ        . شـرطه . ثبوت نسب الولد بالفراش في المذهب الجعفري       -٥٨٤
وال تـسمع   . فأكثر من الوطء وعدم تجاوز أقصى مدة للحمل أو اإلقـرار بـه صـراحة أو داللـة                 

  .دعواه بنفي نسبه إليه ال باللعان أو غيره
  )٣٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٧٠/٢٠٠٠ الطعن(

لمقدمـة فيهـا وتقـدير مـدى حجيـة          تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة والمـستندات ا          -٥٨٥
من سـلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت قـضاءها علـى أسـباب                 . اإلقرار غير القضائي  

  .سائغة
  )٣٤١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٤/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٠٨/٢٠٠٠، ١٠٥ انالطعن(

  .علة ذلك. قطع مدة التقادم. أثره. إقرار المدين صراحة أو ضمنياً بحق الدائن -٥٨٦
  )٣٤١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤١٦/٢٠٠٠ الطعن(

عـدم نفـاذ العقـد فـي حـق          . أثـره . تعاقد الوكيل خارج حدود وكالته أو دون توكيـل أصـالً           -٥٨٧
  .األصيل إال بإجازته أو حصول إقرار منه صراحة أو ضمنياً

موكـل بمجـاوزة الوكيـل حـدود        علـم ال  . شـرطه . اعتبار السكوت دليالً على إجازة التـصرف       -
  .وكالته
  )٣٤١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٤٥١/٢٠٠٠ الطعن(



  المرافعات

      - ١١٨ -  

صـدوره  . شـرطه .  مـن مجلـة األحكـام العدليـة        ١٦٧٤اإلقرار القاطع للتقادم في مفهوم المادة        -٥٨٨
  .من الخصم متضمناً إقراره ببقاء الحق المدعي به في ذمته في الحال

  )٣٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٢٠/٢٠٠٠، ٢١٩ان نالطع(

. شـرطها .  في شـأن شـراء الدولـة لـبعض المـديونيات           ١٩٩٣ لسنة   ٤١االستفادة من القانون     -٥٨٩
 فـي ميعـاد غايتـه       ١/٨/١٩٩٠توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصـيد القـائم فـي             

الميعاد بالنظام العام فـال يجـوز تعديلـه أو مـده إال بموجـب تـشريع                 تعلق هذا   . ٣١/٣/١٩٩٤
  .الحق

مراجعة البنك المدير للمديونية لرصيدها لدى البنـوك المحليـة وشـركات االسـتثمار الخاضـعة                 -
لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عـدم مطابقتهـا لمـا فـي اإلقـرار زيـادة أو                    

هذا الرصيد دون اشتراط قيام المـدين بتوثيقهـا أو القيـام بـه خـالل                له أن يصحح    . أثره. نقصاً
 .خلو القانون من هذا الشرط. علة ذلك. ميعاد محدد

  )٣٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٠٧/٢٠٠١ الطعن(

ألصـل أو   األصل أالّ حجية لها في اإلثبات إال بمقـدار مـا تهـدي بـه ل               . صور األوراق العرفية   -٥٩٠
  .إقرار من صدرت عنه بمطابقتها لألصل سواء صراحة أو ضمناً

  )١٠٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٩٨/٢٠٠١ الطعن(

  .انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. المدة المقررة لعدم سماع الدعوى -٥٩١
  )١٠٩ القسم الخامس المجلد الثالث ص مج٢/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٤٢/٢٠٠١ الطعن(

  . يتعين على محكمة الموضوع بحث شرائطه. الدفع بالتقادم -٥٩٢
انقطاعهـا بـإقرار المـدين      .  مـدني  ٤٤٩المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقـاً للمـادة            -

  . بحق الدائن صراحة أو ضمناً
ن رقابـة عليهـا مـن محكمـة         تقديره من سلطة محكمة الموضـوع دو      . ماهيته. اإلقرار الضمني  -

  . شرط ذلك. ييزالتم
. طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو معارضـته فـي مقـدار االلتـزام ال فـي وجـوده                     -

   .إقرار بحق الدائن
  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٧/١٠/٢٠٠٣ إداري جلسة ٦٨٣/٢٠٠١، ٦٧٨ان الطعن(

 فـي شـأن شـراء الدولـة بعـض المـديونيات وكيفيـة               ١٩٩٣ لسنة   ٤١الكفيل في ظل القانون      -٥٩٣
ـ              . تحصيلها ا نـصوصه ومنهـا     اعتباره في حكم العميـل وتـسري عليـه األحكـام التـي نظمته



  المرافعات
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التزامه بتحرير اإلقرار الموثق بالمديونية وحق البنك المدير في إحالتـه مـع الـدين إلـى النيابـة                   
خاللـه بااللتزامـات المنـصوص عليهـا        العامة حال امتناعه عن التوقيع على هـذا اإلقـرار أو إ           

  .بهذا القانون
  )١١٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٤/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٢/٢٠٠٣ الطعن(

لزومـه  . ١/٨/١٩٩٠مـة فـي     توثيق المدين إلقرار بقبولـه ألرصـدة المديونيـة كمـا هـي قائ              -٥٩٤
نازعتـه فـي قيـام هـذه        عدم قبـول م   . ١٩٩٣ لسنة   ٤١ التي أوردها ق     لالستفادة من التيسيرات  

منازعتـه  . استقرار األوضاع الماليـة لكافـة األطـراف       . علة ذلك . المديونية أو مقدارها بعد ذلك    
وعـدم  ن تحكـم باعتبـاره تاركـاً لـدعواه أو اسـتئنافه             للمحكمة أ . أثره. في أصل الدين ومقداره   

لـى حالـه     إجراءات الخصومة مـع بقـاء الحـق الموضـوعي ع           ناقتصار الترك على التنازل ع    
  .وإنما التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبالً

  )١١١ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٧/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

نـشوء ديـن جديـد منبـت الـصلة تمامـاً عـن              . أثره. اإلقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته     -٥٩٥
اليجـوز للطـاعن المنازعـة      : أثـره . فة الدفوع كأثر لحوالة الـدين     ن كا  م اًااللتزام القديم ومطهر  

وجـود دعـوى بـين المـدين والجهـة الدائنـة فـي        . علة ذلك. في مقدار الدين الجديد وعناصره  
علـى المحكمـة الحكـم باعتبـار المـدعى تاركـاً لـدعواه              . خصوص أصـل الـدين ومقـداره      

  .خصوصمؤدى الترك في هذا ال. والمستأنف تاركاً الستئنافه
  )١١٢ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٤/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٠ الطعن(

إثباتهـا تغيـر    . حجـة عليهـا   . إقرار األم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خالل فترة الحـضانة            -٥٩٦
جـواز تحللهـا منـه مـع اعتبـار          . ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامهـا         

.  بعـد يـسارها  ديناً عليها ووجوب إلزام األب بها وله حق الرجـوع بمـا أنفقـه علـى األم               النفقة  
مثـال لتـسبيب سـائغ علـى يـسار          . موضـوعي . تقدير تغير حال األم من اليسار إلى اإلعسار       

 .بنهاااألم الملتزمة باإلنفاق على 

  )١١٣لثالث ص مج القسم الخامس المجلد ا١/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٥٦١/٢٠٠٥ الطعن(
  

 -:التنازل -٢٤

الغرض منهـا المحافظـة علـى أمـوال القاصـر وعـدم             . نيابة قانونية . نيابة الولي عن القاصر    -٥٩٧
تنازل الولي عن حـق الـصغير يـضر بـأموال القاصـر ويخـرج عـن حـدود                   . اإلضرار بها 



  المرافعات

      - ١٢٠ -  

 .مثال. عدم نفاذ هذا التنازل في حق القاصر. أثر ذلك. الوالية

  )٧٠٣ مج القسم األول المجلد األول ص٧/١/١٩٨٥ جلسةمدني  ٢٧/١٩٨٤ الطعن(

. إخراج االنتفاع بخدمة هواتف السيارات من دائـرة التعامـل العتبـارات تتعلـق بالنظـام العـام                  -٥٩٨
 .٢٢٣/١٩٨٠اشتراط موافقة وزير المواصالت وقرار وزير المواصالت 

  )٧٠٣ مج القسم األول المجلد األول ص٢٢/٤/١٩٨٥ مدني جلسة ٢٦/١٩٨٤ الطعن(

إبـراء مـن الـدين يخـضع للقواعـد الموضـوعية التـي تحكـم                . التنازل عن الحق دون مقابل     -٥٩٩
 .التبرعات

  )٧٠٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٨٤ الطعن(

نزول الحارس عن مهمته في حفـظ المـال الموضـوع تحـت الحراسـة أو فـي إدارتـه ألحـد             -٦٠٠
  . علة ذلك. يجوز ما لم يرتض جميعهم ذلكال . الشركاء على الشيوع

  )٤٨٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٩/١٩٩٤، ٤١ الطعن(

اتـصاله  .  علـى شـطبها    يومـاً  مـن تـسعين      أكثـر الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمـضي            -٦٠١
 اسـتظهار   .لـه التنـازل عنـه صـراحة أو ضـمناً          . بمصلحه الخصم الذي شرع الدفع لمصلحته     

واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تـستظهر مـن مـسلك الخـصوم مـا                  . التنازل
 .يعينها على ذلك من قرائن

  )٤٨٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

فـة  ال بطـالن وال مخال . أثـره . تنازل الكويتي عن ترخيص محله التجـاري إلـى كـويتي آخـر        -٦٠٢
  .سمهأترخيص وللمتنازل له طلب تجديده بللنظام العام ويلغي ال

  )٤٧٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٢/١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٥٠/٢٠٠٠، ٨٤١ان الطعن(

توقيـع كـل مـن المتنـازل        : مـن شـروطه   . التنازل عن حق استغالل القسائم الزراعية للغيـر        -٦٠٣
ى إقـرار بالتنـازل أمـام الجهـة المختـصة بالهيئـة             والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين عل     

 .العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وال ينفذ إال بعد اعتماده من الهيئة

  )٤٧٥ مج القسم الخامس المجلد الخامس ص١٠/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٨٢/٢٠٠١ الطعن(



  المرافعات

      - ١٢١ -  

 -:التنصل -٢٥

ـ          -٦٠٤  لـصالح   ١/٨/١٩٩٠ون قائمـة فـي      مناط شراء الدولة للمديونيات الموضحة بالقانون هو أن تك
بنك محلي أو بيت التمويل الكويتي أو شركة استثمار خاضـعة لرقابـة بنـك الكويـت المركـزي                   
في ذمة عميل كويتي أو شخص طبيعي مـن مـواطني دول مجلـس التعـاون الخليجـي تحقـق                    

ـ             . أثره. هذه الضوابط  ى اتخـذ  اندراج مديونيته بقوة القانون فـي عـداد المـديونيات المـشتراة مت
البنك وذو الشأن اإلجراءات المقررة في القـانون واإلجـراءات التنفيذيـة الالزمـة إلتمـام هـذا                  

ال يجـوز للدولـة أن تتنـصل        . حصول ذلك وفق آلية خاصة تسرى عليها حوالـة الحـق          . الشراء
  .مثال. من المديونية المشتراة بحكم القانون

  )٨٤٠م الرابع المجلد الثالث ص مج القس٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٩٨ الطعن(

أن تكــون قائمــة فــي . مناطــه. ٣٢/١٩٩٢شــراء الدولــة للمــديونيات الموضــحة بالقــانون  -٦٠٥
 لصالح بنك محلي أو بيت التمويـل الكـويتي أو لـشركة اسـتثمار خاضـعة لرقابـة             ١/٨/١٩٩٠

بنك الكويت المركزي في ذمة عميـل كـويتي أو شـخص طبيعـي مـن مـواطني دول مجلـس                     
عـدم جـواز   . ماهيتهـا . اإلجراءات الواجب توافرهـا إلتمـام عمليـة الـشراء     . الخليجيالتعاون  

 .علة ذلك. تنصل الدولة من تلك المديونية المشتراة

  )٨٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثالث ص٢٢/١٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٨٤٥/٢٠٠٠ الطعن(
  

  -:اإلعفاء -٢٦

ـ     . الوكالة عامة أو خاصة    -٦٠٦ ل صـفة إال فـي مباشـرة األمـور المحـددة           األصل أنها ال تجعل للوكي
عـدم سـقوط هـذا      . التزامه بأن يقدم حساباً مفصالً عن جميع أعمالها مـدعماً بالمـستندات           . فيها

. االلتزام إال بإعفاء من الموكل أو كانت طبيعـة المعاملـة أو الظـروف تقتـضي هـذا اإلعفـاء                   
  . استخالصها دون معقبولمحكمة الموضوع. ويقع على عاتق الوكيل إثبات تلك الظروف

  )٦٥٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢١/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٣١/٢٠٠٠ الطعن(

. استفادة من حصل على بيت حكومي عن طريق نظام الرعاية الـسكنية مـن اإلعفـاء مـن ثمنـه           -٦٠٧
موافقـة  . شـرطه .التصرف فيه بعد وفاته إذا كان من بين ورثته أبنـاء لـم يبلغـوا سـن الرشـد                  

القـضاء  . ال يغير من ذلك انتقال ملكية البيت إلـى المـورث قبـل وفاتـه              . يئة العامة لإلسكان  اله
ببطالن البيع دون اعتداد بقرار أغلبيـة مـالك البيـت ببيعـه لعـدم الحـصول علـى الموافقـة                     



  المرافعات

      - ١٢٢ -  

 .٢٠/١٩٩٢من المرسوم بق ) ٤(و) ١(المادتان . ال عيب. المذكورة

  )٦٦٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥١٠/٢٠٠٥ الطعن(
  

  -:االستصحاب -٢٧

مـصاحبة  . مقتـضاه . ثبوت أمر في الزمان الـراهن بنـاء علـى ثبوتـه فـي الزمـان الـسابق                  -٦٠٨
أال يثبـت مـا يغيـره بـدليل إنـشائي حـادث لواقـع               . شرطه. ومالزمة هذا األمر للمدة الالحقة    

 .جديد أو لوضع تشريعي جديد

  )٦٥٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/١٠/٢٠٠٢  جلسةإداري ٦١٢/٢٠٠١ الطعن(
  

  -:االستحسان -٢٨

مـسائل النـسب    . االسـتثناء . األصل في الشهادة أنه ال يجوز للشاهد أن يشهد بـشئ لـم يعاينـه               -٦٠٩
 .علة ذلك. جواز األخذ بالشهادة السماعية فيها استحساناً. والموت والنكاح

  )١٢٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٥/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩٩/١٩٩٧ الطعن(
  



  المرافعات

      - ١٢٣ -  

  األهلية

 -: بوجه عام-

 .شرط صحتها. الكفالة بدين المجنون أو الصبي -٦١٠

  )٧٤ سنوات ص٧ مج ٢٣/٤/١٩٧٩ مدني جلسة ٦/١٩٧٨ الطعن(

. موضـوعي . تقـدير تـوافر حـال العتـه      .  المجلة وأقوال الفقهـاء    ٩٤٥تعريف العته طبقاً للمادة      -٦١١
عـدم اشـتراط   . صرف الـصبي المميـز ال يعطـي اإلذن مـن غيـر الـولي              تصرف المعتوه كت  

 .المجلة شيوع العته قبل تسجيل قرار الحجر أو علم المتعاقد اآلخر

  )٣٢٩ مج القسم األول المجلد األول ص١٢/١١/١٩٨٠ تجاري جلسة ١١٣/١٩٧٩ الطعن(

 هـذا الـشرط     وجـوب تـوافر   . األهلية الالزمة في االتفاق على التحكيم هـي أهليـة التـصرف            -٦١٢
 .جواز إبرام النائب عقد التحكيم بإذن خاص. األصيل

  )٣٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨١ الطعن(

 .قيام حالة العته الموجبة للحجر استخالصها موضوعياً -٦١٣

  )٣٣٠ مج القسم األول المجلد األول ص٢٣/٤/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٨٤ الطعن(

لصغير غير المميز خضوعه للوالية على الـنفس بـدءاً بأبيـه ولـو كـان فـي حـضانة أمـه                      ا -٦١٤
 مـن  ١٠األب هو الممثل القانوني له وللمميز غير البـالغ فـي مفهـوم المـادة         . علة ذلك . المطلقة

 .اتساع النص لعديم األهلية التحاد العلة. قانون جوازات السفر

  )٣٣٠مج القسم األول المجلد األول ص ١٥/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢١٩/١٩٨٤ الطعن(

. منع المقـر مـن التـصرف فـي أموالـه     . شرط لصحة اإلقرار. أهلية المقر للتصرف فيما أقر به  -٦١٥
 .مثال. حابط األثر. اإلقرار الذي يصدر منه في دعوى تتعلق بهذه األموال. أثره

  )٦٢٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/١٢/١٩٨٦ عمالي جلسة ٥٣/١٩٨٦ الطعن(

علـة  . اكتـساب التـزام الكفيـل ذات الـصفة        . أثـره . لإلبطالبطالن االلتزام المكفول أو قابليته       -٦١٦
كفالـة التـزام    : يـستثني مـن ذلـك     . تبعية التزام الكفيل لاللتزام األصلي صـحة وبطالنـاً        : ذلك

 . ناقص األهلية بسبب نقصها

. ب نقـص األهليـة ونفـي ذلـك        ثبوت علم الكفيل بنقص أهلية المدين المكفول وأن الكفالـة بـسب            -



  المرافعات

      - ١٢٤ -  

 .مثال. سائغاًتستقل به محكمة الموضوع ما دام 

  )٦٢٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣١/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٦ الطعن(

أن ترفـع بـإجراءات صـحيحة       . شـرطه . انعقاد الخصومة في الدعوى أو االستئناف أو التمييـز         -٦١٧
بطـالن متجـدد يـدفع      . لمترتب على عدم مراعـاة ذلـك      البطالن ا . ويكون الخصم أهالً للتقاضي   

 .به أية حالة تكون عليها الدعوى

ثبوت الشخصية القانونيـة لـه سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو               . مناطها. أهلية التقاضي للخصم   -
تعلـق هـذا الـبطالن بالنظـام        . بطالن الدعوى أو الطعـن    . انتفاء أهلية االختصام أثره   . اعتبارياً

 .العام

 . نشوء الشخص االعتباريعنصراً -

وال تكـون أهـالً لتلقـي الحقـوق وتحمـل           . ال تتمتـع بالشخـصية المعنويـة      . المنشأة الفرديـة   -
من يخاصم ويختـصم عنهـا هـو صـاحبها باعتبارهـا            . االلتزامات وال تثبت لها أهلية االختصام     

 .باطل. الطعن المرفوع منها. جزءاً من ذمته المالية

  )٦٢٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٧/١/١٩٨٧ ةتجاري جلس ٦٨/١٩٨٦ الطعن(

النعـي  . انتهاء الحكـم إلـى إطـراح بعـدم قبـول اختـصامه            . االختصام في الخصم  أهلية  توافر   -٦١٨
 .غير منتج. على ما أورده من تقريرات قانونية بشأنه

  )٦٢٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٧ الطعن(

. الخـصومة المرفوعـة مـن غيـر ذي أهليـة     . ثبوتها شرط لـصحة الخـصومة    . ة التقاضي أهلي -٦١٩
 .وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. باطلة بطالناً متجدداً يلحقها في جميع مراحله

 .ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص االعتباري. أهلية التقاضي -

 .كيفية نشوء الشخص االعتباري بعنصرية الموضوعي والمعنوي -

رفع الطعن منهـا دون أن يقـرن اسـمها باسـم صـاحبها              . المنشأة الفردية ال تعد شخصاً اعتبارياً      -
 .مثال. بطالن الصحيفة وبالتالي بطالن الطعن. أثره. وتفصح الصحيفة عنه

  )٦٢٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/٢/١٩٨٨ عمالي جلسة ٤٨/١٩٨٧ الطعن(

 القانونيـة لـشخص مباشـرها طبيعيـاً كـان أو            ثبـوت الشخـصية   . مناطهـا . صحة الخصومة  -٦٢٠
 .البطالن المطلق لتعلقه بالنظام العام. أثره. مخالفة ذلك. اعتبارياً وتمتعه بأهلية التقاضي

 .تعريفه. الشخص االعتباري -

  )٦٢٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٩ الطعن(



  المرافعات

      - ١٢٥ -  

جل بمنـع المـدين مـن التـصرف فـي أموالـه وتعيـين               قرار هيئة تحكيم معامالت األسهم باأل      -٦٢١
غـل يـد    . مقتـضاه . مؤسسة تسوية معامالت أسهم الشركات التي تمت باألجـل حارسـاً عليهـا            

المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وحجـب حـق التقاضـي عنـه بـشأنها لكنـه ال يعـد                      
 .خطأ يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. نقصاً في أهليته

  )٦٢٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤/١٩٨٩ الطعن(

مناط األهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخـصم باعتبارهـا شـرطاً لـصحة اإلجـراءات فـي                   -٦٢٢
 .جزاؤه البطالن. افتقاد الخصم لألهلية. الدعوى

  )٦٢٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٢/١٩٩٠ مدني جلسة ١٧/١٩٨٩ الطعن(

 أن ترفـع بـإجراءات صـحيحة وان يكـون الخـصم أهـالً             : شـرط صـحتها   . انعقاد الخصومة  -٦٢٣
أن بطـالن إجـراءات الخـصومة       . علـة ذلـك   . وجوب توافر ذلك في جميع مراحلهـا      . للتقاضي

منـاط  . جواز الدفع به فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى              . لعدم األهلية هو بطالن متجدد    
  .تعلق ذلك بالنظام العام. بطالن الدعوى أو الطعن. أثره. ةانتفاء األهلي. األهلية للتقاضي

  .ما يلزم لنشؤه. الشخص االعتباري -
  .صاحبها يباشر الخصومة بشأنها. ليست لها أهليه االختصام. المنشأة الفردية -

  )٧٥٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٨٥/١٩٩٠ الطعن(

. ارتباطهـا بذمـة صـاحبها   . شخصيه معنوية أو ذمـة ماليـة مـستقلة   المؤسسة الفردية ليست لها     -٦٢٤
  .وجوب مقاضاتها في شخص مالكها

  )٧٥١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٤/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٣/١٩٩٢ الطعن(

 القضاء بـصحة التـصرفات الـسابقة عليـه ال يعـد إخـالالً             . الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته     -٦٢٥
  .م يقطع بقيام حالة العته وقت حصول التصرفبحجيته طالما انه ل

  )٧٥١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/٣/١٩٩٣ مدني جلسة ١٧/١٩٩٠ الطعن(

  .األصل هو توافر اإلرادة عند إجراء أي تصرف ما لم يثبت العكس -٦٢٦
افتراض قرينـة بـأن التـصرف ابـرم فـي           . اشتهار حالة الجنون أو العته أو تعيين المحكمة قيماً         -

انتقـال عـبء إثبـات أن       . اثـر ذلـك   . ة الجنون أو العته ومن وقـت االشـتهار أو التعيـين           حال
  .التصرف ابرم في حالة اإلفاقة على من يدعيه

  )٧٥١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/٣/١٩٩٣ مدني جلسة ١٧/١٩٩٠ الطعن(

ي جـائز لكـل ذ  . الحصول على حكم باألحقيـة فـي اسـتخراج جـواز سـفر لنـاقص األهليـة              -٦٢٧



  المرافعات

      - ١٢٦ -  

قيـام حكـم القاضـي مقـام        . ثبوت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقـه       . شرط ذلك . مصلحه
  .في شأن جوازات السفر . ١١/١٩٦٢ق ١٥اإلذن أو الموافقة المقررة بالمادة 

  )٧٥٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٢ الطعن(

قيامه على واقـع يتعـين التمـسك بـه أمـام          . الدفاع بانعدامها . تعلقها بالنظام العام  . أهلية التقاضي  -٦٢٨
  .ال يقبل. إثارته ألول مرة أمام محكمة التمييز. محكمة الموضوع

  )٧٥٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨١/١٩٩٣ الطعن(

  .تصرفات المعتوه تسرى عليها أحكام تصرفات الصغير المميز -٦٢٩
لمميز متى تكون صـحيحة ومتـى تكـون باطلـة أو تكـون قابلـة لإلبطـال                  تصرفات الصغير ا   -

  .لمصلحته ما لم تلحقها اإلجازة ممن له والية إجرائها ابتداء أو منه بعد بلوغه سن الرشد
  )٧٥٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٦/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٩٢ الطعن(

  .مثال.  يقصد بهاما الذي. التصرفات الدائرة بين النفع والضرر -٦٣٠
  .ال يمنع منه أن يكون قد ادعى توافر األهلية لديه. تمسك ناقص األهلية بنقص أهليته -
لجوء القاصر في سبيل إخفاء نقص أهليته إلى طرق تدليسية مـن شـأنها إخفـاء نقـص األهليـة                     -

 الفـرق بـين القاصـر     . التزامه بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه إبطال العقد مـن ضـرر            . لديه
أن الحيلة التي يستعملها القاصر إلخفاء سـنه قـد تنطلـي علـى              : وناقص األهلية في هذا الصدد      
 وذوي الغفلـة فيـصعب      ة القاصـر مـن ناقـصي األهليـة كالـسفي          الشخص العادي بينما غيـر    
  .انطالئها على الشخص العادي

  )٧٥٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٦/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٩٢ الطعن(

القوامة على المحجور عليه من الكويتيين تثبت أوال للهيئة العامـة لـشئون القـصر مـا لـم تـر                      -٦٣١
  . مدني١٣٠م. أساس ذلك. المحكمة تعيين قيم آخر

مـن سـلطة قاضـي الموضـوع متـى          .  المحجور عليه في تعيين قيم آخـر       ةتقدير توافر مصلح   -
  .سائغاًكان 
  )٧٥٣ القسم الثالث المجلد األول ص مج٢٥/٦/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٩٤ الطعن(

 للتقاضـي   أن ترفـع بـإجراءات صـحيحة وان يكـون الخـصم أهـالً             . شرطه. انعقاد الخصومة  -٦٣٢
أو عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالتمييزسواء عند رفع الدعوى ابتداء .  

 أو   طبيعيـاً  ثبوت الشخصية القانونيـة لـه سـواء كـان شخـصاً           . مناطها. أهليه الخصم للتقاضي   -
  .تعلق هذا البطالن بالنظام العام. بطالن الخصومة. أثره. تخلف ذلك. اعتبارياً
  )٧٥٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩٤ الطعن(



  المرافعات

      - ١٢٧ -  

  .عنصرا نشوء الشخص االعتباري -٦٣٣
مـن يباشـر    . مالمنشأة الفردية ال تتمتع بالشخصية االعتباريـة وال تثبـت لهـا أهليـه االختـصا                -

. عنها الخصومة هو صاحبها بحسبانها بضعة مـن ذمتـه الماليـة تـرتبط بـه وال تنفـك عنـه                    
  .بطالن الطعن المرفوع منها

  )٧٥٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩٤ الطعن(

  .كعلة ذل. تعيين قيم على أموال المحجور عليه ال يحول دون تعيين ولي على نفسه -٦٣٤
فـي حالـة عـدم تواجـدهما     . األصل في الوالية على النفس أن تكون لألب ثـم للجـد العاصـب              -

سـلطة محكمـة الموضـوع فـي      . شـرط ذلـك   . تكون للعاصب بنفـسه حـسب ترتيـب اإلرث        
  .مناطها. االختيار والتعيين

  )٧٥٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٩/٤/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٧٧/١٩٩٤ الطعن(

 الكـويتي فـي شـركات التـضامن والتوصـية بنوعيهـا  وذات المـسئولية المحـدودة                   الشريك -٦٣٥
. حـاالت ذلـك وشـروطه     . حقه في إخراج الـشريك غيـر الكـويتي        . المؤسسة قبل تحرير البالد   

  .مثال
 .للقاصر مباشرة التجارة عن طريق نائب عنه -

  )٧٥٥ل ص مج القسم الثالث المجلد األو٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٥ الطعن(

أن تكون صـادرة مـن خـصم أو موجهـة إلـى خـصم يتمتـع                 . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٦٣٦
  .علة ذلك. بأهلية االختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها

. هو ثبوت الشخصية القانونية للخـصم سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً                . مناط األهلية  -
  .بطالن إجراءات الدعوى بطالناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام: هأثر. انتفاؤها
  )٥٠٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٧ عمالي جلسة ٥٥/١٩٩٧ الطعن(
  )٥٠٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٦/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢١/١٩٩٨ الطعنو(

  .العنصران الالزمان لنشوء الشخص االعتباري -٦٣٧
ي ال تتمتع بالشخصية المعنوية ال تكـون أهـالً لتلقـي الحقـوق وتحمـل االلتزامـات                  المنشأة الت  -

خطـأ يوجـب    . مخالفـة ذلـك   . انعدام الخـصومة  . أثره. اختصامها. وال تثبت لها أهلية االختصام    
  .مثال. تمييز الحكم

  )٥٠٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٧ عمالي جلسة ٥٥/١٩٩٧ الطعن(

سريان القواعد القانونية اإلجرائية بأثر فوري على الـدعاوى التـي ترفـع فـي ظلهـا                 األصل هو    -٦٣٨



  المرافعات

      - ١٢٨ -  

  .ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة
وروده علـى سـبيل     . وجـوبي . تدخل النيابة العامة فـي بعـض قـضايا األحـوال الشخـصية             -

  . ومنها قضايا فاقدي األهلية وناقصيها١٩٨٤ لسنة ٥١ ق٣٣٨م. الحصر
. علـة ذلـك   .بطـالن الحكـم   . أثـره . نيابة في الحاالت التي أوجب القانون فيها ذلـك        عدم تدخل ال   -

  .تعلقه بالنظام العام
 ١٩٨٤ لـسنة    ٥١فصل الحكم االبتدائي في التماس إعادة النظر المرفـوع بعـد العمـل بالقـانون                 -

قـضاء الحكـم المطعـون فيـه        . بغير تدخل النيابة العامة في منازعـة خاصـة بنـاقص أهليـة            
رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلـى مـا قبـل تـاريخ العمـل       . صحيح. ن الحكم االبتدائي  ببطال

  .ال أثر له. بالقانون المذكور
  )٥٠٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٩٧ الطعن(

: مقتـضاه . قرار هيئة تحكيم معامالت األسهم باألجل بمنع المـدين مـن التـصرف فـي أموالـه                 -٦٣٩
غل يد المدين من إدارة هذه األموال أو التصرف فيها وال يعد ذلك نقـصاً فـي أهليتـه بـل هـو                       

  .بمثابة حجز على أمواله وتقييد من سلطته عليها
  .مثال. ماهيته وأثره على التصرفات التي يجريها المدين بعد صدوره. الحكم بشهر اإلفالس -

  )٥٠٨ القسم الرابع المجلد الثاني ص مج٧/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٧ الطعن(

. صـاحب المـصلحة فيـه     . طلب توقيع الحجر على المجنـون والمعتـوه وذي الغفلـة والـسفيه             -٦٤٠
  .إدارة شئون القُصر ولكل ذي مصلحة

دفـع الـضرر    . علـة ذلـك   . جـائز . إقامة الدعوى من حاضنة أوالد المطلـوب الحجـر عليـه           -
  .ورعاية مصالح أوالدها منه

  )٥٠٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٥٩/١٩٩٧ الطعن(

واقـع تـستقل بـه محكمـة        . تقدير قيام حالة العته التي تستوجب الحجر كأحد عـوارض األهليـة            -٦٤١
  .شرطه. الموضوع

عـدم التزامهـا    . تعويل المحكمة في تحديد تاريخ قيام حالة العتـه علـى تقريـر وزارة الـصحة                -
  .رباتخاذ إجراء آخ

النعـي علـى    . عدم بيان الطاعن للضرر الذي لحق به من تحديد الحكم لتاريخ قيـام حالـة العتـه                 -
  .على غير أساس. الحكم في هذا الصدد

  )٥٠٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٥٩/١٩٩٧ الطعن(

. ذمـة صـاحبها الماليـة   عنـصر مـن عناصـر    . المنشأة التي ال تتمتع بالشخـصية االعتباريـة       -٦٤٢



  المرافعات

      - ١٢٩ -  

ليس لها أهلية االختـصام فـال يجـوز لهـا أن تخاصـم ويباشـر صـاحبها الخـصومة                    . مؤداه
  .بشأنها

صدورها من خصم أو توجيهها إلـى خـصم يتمتـع بأهليـة االختـصام               . مناطه. انعقاد الخصومة  -
 انتفـاء موجـب   . أثـره . اختصام منشأة فردية ومثول صـاحبها بجلـسات المحاكمـة         . والتقاضي

  .تقرير البطالن
  )٥١٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٥/٦/٢٠٠٠ مدني جلسة ٧٨/١٩٩٩ الطعن(

زوال . أثـره . بلوغ القُصر من رافعي الدعوى سن الرشد قبـل تهيئتهـا للحكـم فـي موضـوعها                 -٦٤٣
صفة الوصي الذي كان يباشر الخصومة عنهم وانقطـاع سـير الخـصومة وبطـالن اإلجـراءات                 

 بطالناً نسبياً لمـصلحة مـن شـرع االنقطـاع لحمـايتهم وال يحـق لغيـرهم                  التي تحصل أثناءه  
  .االحتجاج به

  )٥١٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/٥/٢٠٠١ مدني جلسة ١٦٥/١٩٩٩ الطعن(

دفـاع جديـد يخـتلط    . عدم إثارة مسألة ظهور عالمات البلوغ على الولد أمام محكمـة االسـتئناف       -٦٤٤
  .عدم قبوله أمام محكمة التمييز. أثره. فيه الواقع بالقانون

  )٥١٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/٥/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٧١/٢٠٠٠ الطعن(

حـضورها  . ثبـوت أهليـة التقاضـي لهـا       . أثـره . تجاوز البنت سن التاسعة وفقاً للتقويم القمري       -٦٤٥
ثيلهـا لهـا فـي      بشخصها أمام المحكمة واختيارها العيش مع أمهـا وعـدم اعتراضـها علـى تم              

  .إنابة ضمنية ألمها في الخصومة. الدعوى
  )٥١٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/٥/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٧١/٢٠٠٠ الطعن(

. جنـسية الـزوجين إذا اتحـدت      . مرجعـه . تحديـدها . الشروط الموضـوعية لـصحة الـزواج       -٦٤٦
  .كل زوجوجوب الرجوع إلى قانون جنسية . أثره. اختالفهما في الجنسية

وجـوب تطبيقـه دون     . أثـره . تنظيم قانون األحوال الشخصية الكـويتي مـسائل أهليـة الـزواج            -
  .القانون المدني الذي ينظم أحكام األهلية بصفة عامة

صـحة العقـد ونفـاذه وترتيـب        . أثـره . بلوغ الفتى سن السابعة عشر وقت توثيق عقد الـزواج          -
  .١٩٨٤ لسنة ٥١أ ق األحوال الشخصية /٥٥، ٢٥، ٢٦المواد . كافة آثاره بمجرد انعقاده

  )٥١١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٥/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٧١/٢٠٠١ الطعن(

بطـالن التـصرف بطالنـاً نـسبياً        . أثـره . تصرف الولي في عقار القاصـر دون إذن المحكمـة          -٦٤٧
يـة إجـراء التـصرف      لمصلحة القاصر وحده ما لم تلحقه إجازة منه عند البلوغ أو ممـن لـه وال               
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عنه ابتداء. 

  )٥١١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٩/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٣١/٢٠٠٠ الطعن(

  .األصل توافر اإلرادة ما لم يثبت العكس -٦٤٨
عتباره أحـد عـوارض األهليـة وقابليتهـا للتغييـر           أام حالة الجنون المعدم لإلرادة ب     استخالص قي  -

  .شرطه. كمة الموضوعواقع لمح. والزوال بحسب طبيعتها
  )٣٥٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٤/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣١٠/٢٠٠١ الطعن(

أن األهليـة   . مفـاد ذلـك   . أن يثبت للخـصم أهليـة التقاضـي       . شرطه. انعقاد الخصومة صحيحة   -٦٤٩
أن الـدفع بـبطالن اإلجـراء       . مـؤداه . ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتهـا        

مبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هـو دفـع شـكلي متعلـق بـاإلجراءات ولـيس            ال
  .من الدفوع الموضوعية

  )٣٥٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٤/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣١٠/٢٠٠١ الطعن(

أن : علـة ذلـك   . األصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكـل أو الوكيـل أو بفقـد أحـدهما أهليتـه                 -٦٥٠
  .راعى فيه االعتبار الشخصيالوكيل ياختيار 

وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطـار الموكـل بوفـاة مـورثهم وأن يتخـذوا مـن التـدابير مـا                      -
   .أن تتوافر لهم األهلية وعلمهم بالوكالة: شرطه. يقتضيه الحال لصالح الموكل

  )٣٥٧ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٢/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٠٥/٢٠٠٣ الطعن(

 الحـارس فـي جميـع       ةثبـوت صـف   . قـصرها علـى أعمـال اإلدارة والحفـظ        . مهمة الحارس  -٦٥١
ـ                الحراسة الدعاوى التي تنشأ عن    . ه في نطاق المهمة الموكلـة إليـه بموجـب الحكـم الـذي يقيم

عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسـة فـي اتخـاذ كافـة األعمـال المتـصلة                   
  .مثال. علة ذلك.  ال أثر لها على األهلية المدنية لهرس إذ والتي ال تدخل في مهمة الحابه

  )٣٥٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٨/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٧٧/٢٠٠٢، ٦٣٧ نناالطع(

 الخفـة   .السفه هو تبذير المال وإتالفه فيما ال يعده العقالء مـن أهـل الديانـة غرضـاً صـحيحاً                   -٦٥٢
 هـي مـن ضـوابط       عل على خالف مقتضى العقـل والـشر       التي تعتري اإلنسان فتحمله على العم     

  .السفه
الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عـن حـسن اإلدارة والتقـدير ويترتـب علـى                    -

ن الشخص في معامالتهغبقيامها أن ي.  
تقدير األدلة واستخالص القرائن واالستجابة لطلب إجراء تحقيـق وتقـدير حالـة الـسفه والغفلـة                  -
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  .رمثال بشأن طلب توقيع حج. شرط ذلك. كمة الموضوعمن سلطة مح
  )٣٥٨ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٩/١/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٩/٢٠٠٤ الطعن(

العيـب الموجـه إلـى الحكـم الـذي ال يـصلح             . تجرده من أركانه األصلية   : شرطه. نعدام الحكم إ -٦٥٣
حث أسـباب العـوار التـي تلحـق بـه           عدم جواز ب  . جزاؤه إن صح بطالن الحكم    . سبباً النعدامه 

 . إال عن طريق التظلم منها من خالل طرق الطعن المناسبة

اعتبارهـا شـرطاً لـصحة      . ثبـوت الشخـصية القانونيـة للخـصم       . المناط فيها . أهلية التقاضي  -
عدم توافر أهليـة التقاضـي فـيمن بوشـرت الـدعوى            . اإلجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى    

وجـوب أن يكـون عـن    . الـدفع بـالبطالن   . جراءات الخصومة ال انعـدامها    بطالن إ . أثره. ضده
  . طريق التظلم بطريق الطعن المناسب

. أثـره . دم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والـده عنـه رغـم بلوغـه سـن الرشـد               ع -
انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه إلـى رفـض الـدعوى              . بطالن إجراءات الخصومة ال انعـدامها     

. تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه مـن بطـالن الطعـن عليـه بـالطريق المناسـب                  بانعدامه  
  .صحيح
  )٣٥٩ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٧١/٢٠٠٤ الطعن(

زوال . أثـره .  أو ظهـور عالمـات البلـوغ       وصول الذكر أو األنثى لسن البلـوغ      .  ماهيته .البلوغ -٦٥٤
  .أنها غير أهل للتخاصم: الزمه. غ البنت سن الخامسة عشرعدم بلو. والية النفس عنه

  )٣٦٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٠/٤/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٢٣٨/٢٠٠٤ الطعن(

  . ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص االعتباري. أهلية التقاضي -٦٥٥
ون أليـة   عـدم اعتـراف القـان     . كيفية نشوء الشخص االعتباري بعنصريه الموضوعي والـشكلي        -

عـدم اعتبارهـا ذمـة ماليـة مـستقلة عـن الذمـة            . أثـره . مجموعة من األموال بهذه الشخصية    
  .المالية لصاحبها

انعقـاد الخـصومة علـى هـذا        . الزمـه . إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسـسة        -
أنـه المقـصود    . مـؤداه . ثبوت اسـم الطـاعن فـي صـحيفتي االسـتئناف والطعـن            . األساس
  .مةبالخصو
  )٣٦٠ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٢٨/٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١١٢٧/٢٠٠٤ الطعن(

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٦٥٦
أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون                : علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

شمول ذلك لألموال التي تؤول إليه وهـو فـي حالـة إفـالس وال يجـوز                 . زأوذمته المالية ال تتج   
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له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة التـي                    
استئناف الـشركة المطعـون ضـدها والمحكـوم بـشهر إفالسـها             . مثال. تفيد دائنيه وال تضرهم   

ال يغير من ذلـك القـضاء فيمـا بعـد بإلغـاء حكـم               . باطل. لحكم أول درجة دون مدير التفليسة     
أن العبرة في قبول الطعـن هـي بتـوافر أهليـة الطـاعن وقـت رفـع                  : علة ذلك . شهر اإلفالس 

خطـأ فـي تطبيـق القـانون بمـا يوجـب           . التفات الحكم عن الدفع ببطالن هذا االستئناف      . الطعن
  .تمييزه
  )٣٦١مج القسم الخامس المجلد الثالث ص ١٩/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٤٢/٢٠٠٤ الطعن(

. الدفع بانعدامها يتعـين التمـسك بـه أمـام محكمـة الموضـوع             . من النظام العام  . أهلية التقاضي  -٦٥٧
 . علة ذلك

  .غير مقبول. النعي بانعدام األهلية ألول مرة أمام محكمة التمييز -
  )٣٦٢ الثالث ص مج القسم الخامس المجلد١٨/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٧٢/٢٠٠٤، ٣٦٠ الطعن(

  . من القانون المدني٨٦م . علة ذلك. باطلة. تصرفات الصغير غير المميز -٦٥٨
  )٣٦٣ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٠٧/٢٠٠٤ الطعن(

أن يكـون الـسفر     : شـرط ذلـك   . حق للحاضـنة بغيـر إذن الـولي       . السفر بالمحضون ألية دولة    -٦٥٩
  .الستقرارمؤقتاً وليس بقصد اإلقامة وا

حـق يخـضع للقاعـدة      . اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص األهلية جواز سـفر مـستقل            -
عـدم جـواز االنحـراف بـه عـن الغـرض منـه أو عـن                 .  مدني ٣٠العامة الواردة في المادة     

لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القـضاء للحـصول علـى حكـم بأحقيتـه               : مؤداه. وظيفته االجتماعية 
  .واز سفر لناقص األهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانونيفي استخراج ج

  )٣٦٤ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٨/٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥٠١/٢٠٠٥ الطعن(

عـن طريـق    . كيفيـة ثبوتـه   . هو خلل في العقل ال يعدم اإلنسان إدراكه وإنما ينقصه فقـط           . العته -٦٦٠
  .األطباء المختصين وشواهد الحال

  )٣٦٤ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص١٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٤٣/٢٠٠٥ الطعن(

. الدفع بانعدامها يتعين التمـسك بـه أمـام محكمـة الموضـوع            . من النظام العام  . أهلية التقاضي   -٦٦١
 . علة ذلك

 .غير مقبول. النعي بانعدام األهلية ألول مرة أمام محكمة التمييز -

 )١٤٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٨/٢/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٣٧٢/٢٠٠٤، ٣٦٠الطعنان (
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 . من القانون المدني٨٦م : علة ذلك. باطلة. تصرفات الصغير غير المميز -٦٦٢

 )١٩٣ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٠٧/٢٠٠٤الطعن (

ـ  . اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص األهلية جـواز سـفر مـستقل     -٦٦٣ ضع للقاعـدة  حـق يخ
عـدم جـواز االنحـراف بـه عـن الغـرض منـه أو عـن                 .  مدني ٣٠العامة الواردة في المادة     

لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القـضاء للحـصول علـى حكـم بأحقيتـه               : مؤداه. وظيفته االجتماعية 
 .في استخراج جواز سفر لناقص األهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني

 )٢١٤ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٨/٩/٢٠٠٦جلسة ي مدن ٥٠١/٢٠٠٥الطعن (

ال . وجوب التمسك بـه أمـام محكمـة الموضـوع لبحثـه وتحقيقـه             . الدفع بانعدام أهلية التقاضي    -٦٦٤
 .يغير من ذلك تعلقها بالنظام العام

 )٣٦٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٨٥/٢٠٠٦الطعن (

عـن طريـق    . كيفيـة ثبوتـه   . ل ال يعدم اإلنسان إدراكه وإنما ينقصه فقـط        العته هو خلل في العق     -٦٦٥
 .األطباء المختصين وشواهد الحال

 )٢٦٥ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٤٣/٢٠٠٥الطعن (

نقـص  . أثـره .  يلحق العقل وال يعدم اإلنسان إدراكه إنمـا ينقـصه فحـسب            الذي الخلل    هو العته -٦٦٦
  . تخضع لها تصرفات الصغير المميز على المعتوهالتيسريان األحكام . هليةاأل
 نافعة لـه نفعـاً محـضاً وباطلـة إذا كانـت ضـارة               صحيحة إذا كانت  . الصغير المميز تصرفات   -

 ذلـك   فـي العبـرة   . منحه أهلية االغتناء وحظر أهليـة االفتقـار عليـه         . مؤداه. به ضرراً محضاً  
األصـل صـدور التـصرف      . مـؤداه .  النهايـة  فـي ى ما يترتب عنه     بطبيعة العقد ذاته وليس بمد    

 .تخلف ذلك يرتب بطالنه. دة سليمةعن إرا

 )٤٧١ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٦/٢٠٠٧جلسة مدني  ٣٦٤/٢٠٠٤الطعن (

ـ        . شرط الزم لصحة الخصومة   . يأهلية التقاض  -٦٦٧  أو الـشخص    يعـدم ثبوتهـا إال للـشخص الطبيع
 المخاصـمة   فـي مالكها هـو صـاحب الـصفة        .لفردية ال تُعد شخصاً اعتبارياً    المنشأة ا . ياالعتبار

كفايتـه  . قعات الخـصومة وحـضور مـن يمثـل صـاحبها بتوكيـل            اسرد و . بشأنها أمام القضاء  
 صـحيفة   فـي لبيان أن المالك هو المقصود بالخـصومة وإن لـم يقـرن اسـمه باسـم المنـشأة                   

 .أثره .الطعن

 )٤٧٤ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٦/٢٠٠٧لسة ج  مدني٩٠٥/٢٠٠٦، ٨٩٥الطعنان (

 ثبوت الشخصية القانونيـة لـه سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو                . مناطها .أهلية الخصم للتقاضي   -٦٦٨
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  . أنها ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤدي ذلك.اعتبارياً

 بطـالن   . أثـره  .وشـرت ضـده   عدم توافر أهلية التقاضـي فـيمن باشـر الـدعوى أو فـيمن ب               -
  .إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطالن ال باالنعدام

 ال يعـدم الحكـم      .بطالن إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضـي عنـد بعـض الخـصوم فيهـا               -
 .الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطالنه بالطعن عليه بإحـدى طـرق الطعـن المقـررة قانونـاً                  

 . أثـره  . بعدم قبوله أو كـان الحكـم غيـر قابـل لهـذا الطعـن               مضي مواعيد الطعن أو القضاء    
 . مثال.حيازته لقوة األمر المقضي

 )٢٦٩ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري٦٤١/٢٠٠٦الطعن (

أن ترفـع بـإجراءات صـحيحة وأن يكـون الخـصم أهـالً              . شـرطها . صحة انعقاد الخـصومة    -٦٦٩
ـ  فـي وجوب توافر ذلـك     . يللتقاض بطـالن إجـراءات    . علـة ذلـك   . ع مراحـل الـدعوى     جمي

 أيـة   فـي  جميع مراحلها ويجـوز الـدفع بـه          فيبطالن متجدد يلحق بها     . الخصومة لعدم األهلية  
  . أثر ذلك. حالة تكون عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

قتـضاها يأخـذ    بمالتـي تلـك  . المقصود بهـا .  تدور بين النفع والضرر التيتصرفات غير المميز     -
مـؤدى  . الشخص ويعطى بغض النظر عن مدى ما يخلص لـه شخـصياً مـن نفـع أو خـسارة                  

بطالنـه  . أثـره . إقامة غير المميز طعناً وإقامة طعن ضده دون اختصام مـن يمثلـه قانونـاً              . ذلك
 .لعدم انعقاد الخصومة

 )٣٩٦ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١٠/٢٠٠٧جلسة مدني  ٤٢٠/٢٠٠٥الطعن (

خـضوعه كـسائر    .  للقاصر علـى اسـتخراج جـواز سـفر لـه           القانوني الممثل   ةاشتراط موافق  -٦٧٠
عـدم جـواز االنحـراف      . مـؤداه . المـدني  من القانون    ٣٠الحقوق للقاعدة العامة الواردة بالمادة      
 يلـذ . أثـره .  اسـتعمال هـذا الحـق      فـي تعسفه  . االجتماعيةبه عن الغرض منه أو عن وظيفته        

قيـام  .  األهليـة  ي استخراج جـواز الـسفر لناقـص       فيى القضاء للحكم بأحقيته     المصلحة اللجوء إل  
 شـأن   فـي  ١٩٦٢ لـسنة    ١١ ق   ٥١ مقـام الموافقـة المنـصوص عليهـا بالمـادة            القاضيحكم  

 .موضوعي. تقدير تعسف صاحب الحق. جوازات السفر

 )٤٣٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٢/١١/٢٠٠٧جلسة مدني  ١٣/٢٠٠٧الطعن (

أهلية المصاب فيما يـسبق وفاتـه ولـو بلحظـة لكـسب الحقـوق               . ابة التي تؤدى إلى الوفاة    اإلص -٦٧١
ومنها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه ومتى ثبـت لـه هـذا الحـق قبـل وفاتـه فـإن                       

جواز مطالبتهم به تأسيساَ على تحقـق المـسئولية فـي عقـد النقـل               . ورثته يتلقونه عنه في تركته    
اخـتالف هـذا التعـويض عـن التعـويض الـذي يـسوغ للورثـة            . اً فيه الذي كان المورث طرف   
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المطالبة به عن األضرار الماديـة واألدبيـة التـي حاقـت بأشخاصـهم بـسبب مـوت مـورثهم                    
 .والذي يجوز الرجوع به على أمين النقل على سند من أحكام المسئولية التقصيرية

  )٤٤٤ ص١ ج٣٦القضاء والقانون س مجلة ١١/٢/٢٠٠٨مدني جلسة  ٢٣٨/٢٠٠٧، ٢٢٨، ٢٢٥ن والطع(

تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة والمـستندات واسـتخالص قيـام أو انتفـاء حالـة                   -٦٧٢
من حاالت عيوب اإلرادة دون تقيد بما تبديـه النيابـة العامـة مـن رأي فـي دعـاوى األحـوال                 

ـ           . من سلطة محكمة الموضوع   . الشخصية ب اتخـاذ   عـدم التزامهـا بإجابـة الخـصوم إلـى طل
 .مثال بشأن أهلية التقاضي. شرط ذلك. إجراء من إجراءات اإلثبات

 )٥٠٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٧/٣/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٢٦/٢٠٠٦الطعن (

 خـصم يتمتـع     إلـى أن تكون صـادرة مـن خـصم أو موجهـة            . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٦٧٣
. تخلـف ذلـك  .  الحكـم الـصادر فيهـا   فاسـتئنا بأهلية التقاضي سواء عند افتتاح الخـصومة أو      

  .تعلق ذلك بالنظام العام. بطالن إجراءات الدعوى. أثره
 انتفاء أهلية إبـرام التـصرفات القانونيـة وأهليـة التقاضـي لـدى               إلىانتهاء الحكم المطعون فيه      -

 ذلـك انعـدام التوكيـل       علـى ترتيبـه   . واإلدراكطرأ عليها من عارض أفقدها الوعي       المورثة لما   
ال . جراءاتهـا بطالنـاً مطلقـاً     ابنها الذي رفـع بمقتـضاه تلـك الـدعوى وبطـالن إ             إلىدر  الصا
 . إجراءاتهااليصحح. استمرار الورثة في الخصومة بعد وفاتها. عيب

 )٣٩٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥٨/٢٠٠٣، ١٥١الطعنان (

  . مدني٨٥/١م. ة ذلكعل. ما لذاتهماعليهالمجنون والمعتوه محجور  -٦٧٤
 إذا كـان كويتيـاً مـا لـم          ر للهيئة العامـة لـشئون القـص       عليه مال المحجور    علىتثبت  . القوامة -

  . مدني١٣٨/٢م.  المحكمة قيماً آخر تعين له
 برفـع م وال تنتهـي قوامتهـا إال        لهـا جميـع اختـصاصات القـي       . الهيئة العامة لشئون القـصر     -

  .٦٧/١٩٨٣ ق ٢١، ١المادتان . رالحج
ـ          . شرط صحته . نعقاد الخصومة ا -  خـصم يتمتـع     إلـى  ةأن تكون صـادرة مـن خـصم أو موجه

  .علة ذلك.  الحكم الصادر فيهااستئنافبأهلية االختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو 
.  طبيعيـاً أو اعتباريـاً      شخـصاً  هو ثبوت الشخصية القانونية للخـصم سـواء كـان         . مناط األهلية  -

مثـال بـشأن   . قـاً متعلقـاً بالنظـام العـام      إجراءات الـدعوي بطالنـاً مطل     بطالن  . أثره. انتفاؤها
 .اختصام محجور عليه تمثله الهيئة العامة لشئون القصر

 )٢٧٧ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٦/٢٠٠٨جلسة   تجاري٢١٤/٢٠٠٧الطعن (

لـة وترتيـب    شـرط صـحة الكفا    . التزام الكفيل يتبع التزام المدين األصلي في صـحته وبطالنـه           -٦٧٥
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أن يكـون هـذا االلتـزام األخيـر فـي ذاتـه        : التزام  في ذمة الكفيل بضمان االلتـزام المكفـول         
إذا . إذا كان االلتزام المكفول باطالً أو قابالً لإلبطال كـان التـزام الكفيـل بـدوره بـاطالً                 .صحيحاً

يـر توقيـاً    كفل الكفيل التزاماً لشخص ناقص األهلية وكانـت الكفالـة بـسبب نقـص أهليـة األخ                
يلتـزم الكفيـل فـي هـذه الحالـة بتنفيـذ االلتـزام              . الحتمال أن يطلب إبطال التزامه لهذا السبب      

تقـدير ثبـوت علـم الكفيـل بـنقص أهليـة            . المكفول باعتباره مديناً أصلياً إذا أبطل التزام المدين       
. لموضـوع لمحكمـة ا  . المدين المكفول وأن الكفالة كانت بسبب نقص تلك األهليـة أو نفـي ذلـك              

 .مثال. مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة

 )٢٣ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٩/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٩٠/٢٠٠٧الطعن (

. الوكالة يلـزم لـصحتها أن يكـون الموكـل أهـالًَ ألداء التـصرف الـذي وكـل فيـه غيـره                       -٦٧٦
 .مدني٦٩٩م

 )٣٢٢ ص٣ ج٣٦اء والقانون س مجلة القض٢٧/١٠/٢٠٠٨جلسة  أحوال شخصية ١٩٣/٢٠٠٧الطعن (

 ٧١٦م. موكـل أو بمـوت الوكيـل أو بفقـد أحـدهما أهليتـه              انتهاء الوكالة بمـوت ال     األصل هو  -٦٧٧
 .مدني

 )٣٣١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١٠/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٧/٢٠٠٦الطعن (

 بـشأن األحـوال الشخـصية دون       ٥١/١٩٨٤ يطبق بـشأنها أحكـام القـانون رقـم           .أهلية الزوج  -٦٧٨
  .  أنه قانون خاص تضمن تنظيماً ألهلية الزواج. علة ذلك. القانون المدني

  . إيجاب من ولي الزوجة وقبول الزوج أو من يقوم مقامهما. شرطه. انعقاد الزواج -
زواج . علـة ذلـك  . توافر أهلية الزواج مـن عقـل وبلـوغ فـي الـزوجين            . شرطه. عقد الزواج  -

تعـدد  . معرفـة ولـي الـنفس حـسب ترتيـب اإلرث          وجوب مباشرة العقـد ب    . المجنون والمعتوه 
تواجـد الـولي المعتبـر    عـدم  . لمحكمة الموضوع اختيـار األصـلح بيـنهم       . األولياء على النفس  

  . الوالية باعتباره صاحب الوالية العامة نائباً عن ولي األمرللقاضي. قانوناً
دون لمعتـوه بنفـسه     عقد الزواج المنعقد بإيجاب من ولي الزوجة وقبـول الـزوج المجنـون أو ا               -

 خلـل فـي أهليـة       حـصول : علّـة ذلـك   . زواج باطل ال ترد عليه اإلجـازة      . وليه المعتبر قانوناً  
مثال بشأن بطـالن عقـد الـزواج لمباشـرة الـزوج            . الزوج يمنع انعقاد العقد لتخلف أحد أركانه      
 .قيع ذلك الولي عليه بصفته شاهداًالمحجور عليه له بنفسه دون وليه رغم تو

 )٣٦٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٦/١١/٢٠٠٨ مدني جلسة ٧٠٥/٢٠٠٧، ٦٨٠نان الطع(

تمتعه بشخـصية اعتباريـة مـستقلة ولـه أهليـة التـصرف فـي               . سوق الكويت لألوراق المالية    -٦٧٩
 .أمواله

 )٩٤ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١/٢٠٠٩جلسة إداري  ١٣١/٢٠٠٧الطعن (
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باتـصاله بعلـم مـن      : متى يحـدث أثـره    . رد صدوره عن صاحبه     قيامه بمج . التعبير عن اإلرادة   -٦٨٠
  .وجه إليه

اسـتمرار أثـر اإلعفـاء مـن تقـديم          . ال يعد سبباً النتهاء الوكالة قانوناً     . مرض الموكل وإن اشتد    -
فقـد أحـد طرفـي العقـد ألهليتـه فقـداً            . الوكيل حساب عن أعمال الوكالة استـصحاباً للحـال        

. العبرة بالفقد الـدائم الـذي تـستقر بـه المراكـز القانونيـة             . الوكالةال تنتهي به    . عارضاً مؤقتاً 
 .تقدير ذلك موضوعي

 )٣٠٢ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٣/٤/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٥٤/٢٠٠٧الطعن (

تنتهي بـالبلوغ ويكـون إمـا بظهـور العالمـات الطبيعيـة المعروفـة أو                . حضانة النساء للغالم   -٦٨١
زوال الواليـة علـى     . أثـره . بلوغ الـصغير عـاقالً     .هورهاظاً دون   إتمام الذكر خمسة عشر عام    

  . ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسهفُيخاصمالنفس عنه 
تـوافر هـذه الواليـة باسـتمرار صـفتها          . ذلـك مناط  .  المحضون ةفقبنللحاضنة والية المطالبة     -

خـول الـزوج بهـا أو       انتهاء حضانتها ببلوغ المحضون الـذكر أو بـزواج األنثـى ود           . كحاضنة
 .زوال تلك الوالية. أثره. سقوط الحضانة ألي سبب

 )٣٧١ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٩/١١/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٨٤/٢٠٠٨الطعن (

ثبوت تعسف الممثل القانوني لناقص األهلية في استعمال حقـه فـي اإلذن لـه باسـتخراج جـواز                    -٦٨٢
 القـضاء للحـصول علـى حكـم بأحقيتـه فـي             لكـل ذي مـصلحة اللجـوء إلـى        . سفر مستقل 
 .أساس ذلك. استخراجه

 )٢٧٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (

للثيب أو مـن بلغـت الخامـسة والعـشرين الـرأي فـي زواجهـا                . العقل والبلوغ . أهلية الزواج  -٦٨٣
 .ويباشر وليها العقد

 )٢٥٣ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ١٢٢/٢٠٠٩الطعن (

أن تكون صـادرة مـن خـصم أو موجهـة إلـى خـصم يتمتـع           : شرطه. صحة انعقاد الخصومة   -٦٨٤
علـة  . بأهلية االختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو عنـد اسـتئناف  الحكـم الـصادر فيهـا                 

مة فـي جميـع     أن بطالن إجـراءات الخـصومة لعـدم األهليـة متجـدد يلحـق بالخـصو               : ذلك
  .يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. مراحلها

. ثبوت الشخصية القانونية للخـصم سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً               : مناطها. األهلية -
 .بطالن إجراءاتها بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام: مؤداه. انتفاؤها

 )١٣٠ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٩/٥/٢٠١٠جلسة   تجاري٢٦٨/٢٠٠٩الطعن (
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أن تكون صـادرة مـن خـصم أو موجهـة إلـى خـصم يتمتـع                 . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٦٨٥
  .علة ذلك. بأهلية االختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها

. و اعتباريـاً  هو ثبوت الشخصية القانونية للخـصم سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أ              . مناط األهلية  -
 .بطالن إجراءات الدعوى بطالناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام: أثره . انتفاؤها

 )٢٠٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٩/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٠٩/٢٠٠٩الطعن (

المنشأة التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية ال تكـون أهـالً لتلقـي الحقـوق وتحمـل االلتزامـات                    -٦٨٦
 .مثال. عله ذلك. هلية االختصام وال تثبت لها أ

 )٢٠٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٩/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٠٩/٢٠٠٩الطعن (

.  في شـأن األحـوال الشخـصية تـضمنه تنظيمـاً ألهليـة الـزواج         ١٩٨٤ لسنة   ٥١القانون رقم    -٦٨٧
ال مجـال لتطبيـق نـصوص القـانون المـدني           . مـؤداه . أنه القانون الواجـب التطبيـق     . الزمه

تشريع األحـوال الشخـصية تـشريع خـاص أخـذاً بقاعـدة القـانون         . علة ذلك . المتعلقة باألهلية 
 .الخاص يقيد القانون العام

 )٢١٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٠/٢٠١٠جلسة  أحوال شخصية ٤٢٠/٢٠٠٩، ٤١٠الطعنان (

ره قـانون   وجوب تطبيق قانون األحـوال الشخـصية دون غيـره فـي مـسائل الـزواج باعتبـا                  -٦٨٨
االكتفاء في انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجـة وقبـول مـن الـزوج أو مـن يقـوم                    . خاص
التـسوية فـي شـأن أهليـة     . اشتراط توافر أهلية الزواج من عقل وبلوغ فـي الـزوجين         . مقامهما

وجـوب أن يباشـر عقـد زواج أي منهمـا وليـه علـى الـنفس                 . الزواج بين المجنون والمعتوه   
اختيـار المحكمـة   . مقتـضاه . تعـدد األوليـاء واسـتوائهم فـي الدرجـة       . رثحسب ترتيـب اإل   
واليـة  . الزمـه . عدم وجود العاصب أو ولي الـنفس المعتبـر فـي القـانون            . لألصلح من بينهم  

 .القاضي باعتباره صاحب الوالية العامة نائباً عن ولي األمر

 )٢١٩ ص٣ ج٣٨لقضاء والقانون س مجلة ا١٤/١٠/٢٠١٠جلسة  أحوال شخصية ٤٢٠/٢٠٠٩، ٤١٠الطعنان (

غل يـد المفلـس عـن إدارة أموالـه والتـصرف فيهـا مـن تـاريخ                  . أثره.الحكم بشهر اإلفالس   -٦٨٩
أن تـصرفاته بعـد صـدور حكـم اإلفـالس      : مـؤداه . بقاؤه مالكاً ألمواله ومحتفظاً بأهليته . الحكم

فين إلـى ذات    عـدم جـواز اسـتناد أحـد الطـر         . ال تقع باطلة إنما صحيحة ونافذة بين طرفيهـا        
عـدم نفـاذ هـذه التـصرفات فـي مواجهـة جماعـة              . الحكم للتخلص مما تفرضه من التزامات     

 .الدائنين ولوكيلهم طلب ذلك

 )٢٧٧ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٦/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٩٣٧/٢٠٠٦، ٩٣٣ن ناالطع(



  المرافعات

      - ١٣٩ -  

ـ       . أهلية التقاضي من المسائل المتعلقة بالنظام العـام        -٦٩٠ دامها إقامـة الـدليل     علـى مـن يتمـسك بانع
 .مثال. عليه

 )١٢٨ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ إداري جلسة ١٧٤/٢٠٠٨الطعن (

شـرط  . عدم سريانها في حـق مـن ال تتـوافر فيـه األهليـة             . المدة المقررة لعدم سماع الدعوى     -٦٩١
حته باعتبـار   عـدم اعتبـار وقـف التقـادم لمـصل         . مؤداه. ائب يمثله قانوناً  نأن ال يكون له     : ذلك

  . أن النائب يتولى المطالبة عنه
عـدم تجـاوزه إلـى غيـره مـن          . سبب شخصي متعلق بـه    . وقف التقادم لمصلحة ناقص األهلية     -

أن يكـون محـل االلتـزام قـابالً         : منـاط ذلـك   . كاملي األهلية الذين يسري التقادم فـي حقهـم        
م المقـرر لمـصلحة نـاقص األهليـة      انتفاعهم بوقـف التقـاد    . أثره. عدم قابليته لالنقسام  . لالنقسام

 .علة ذلك. فيقف التقادم بالنسبة لهم جميعاً

 )٣٢٣ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني١٦/٢٠٠٩الطعن (

 هو الولي الطبيعي علـى نفـس ومـال ابنتـه لعـدم بلوغهـا سـن                  – األب   –ثبوت أن الطاعن     -٦٩٢
ـ       . مؤداه. األهلية ال يغيـر   . رف مبلـغ المـساعدة المقـررة البنتـه        أن له الحق دون غيره في ص

 ٥أن نـص المـادة   : علـة ذلـك  .  هى الحاضـنة للـصغيرة  – األم –من ذلك أن المطعون ضدها  
 جاء عاماً جلياً ال لبس فيـه وال غمـوض فـي تحديـد مـن لهـم                   ١٩٨٧ لسنة   ٢٢من المرسوم   

ـ   . الحق في صرف المساعدات العامة وليس من بيـنهم الحاضـنة           م المطعـون فيـه     انتهـاء الحك
 .مخالفة للقانون. إلى صرف المساعدة للحاضنة

 )٢٨٢ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٢/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٢٧٨/٢٠١٠الطعن (

صدور الحكم حائزاً لقوة األمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صـدر ضـده غيـر ممثـل فـي                     -٦٩٣
عـصمه مـن الطعـن عليـه بطريـق التمـاس            أن هذه القوة ال ت    . أثره. الخصومة تمثيالً صحيحاً  

أن عـدم   : علـة ذلـك   . إعادة النظر لهذا السبب وتبت المحكمة في مسألة تمثيـل الخـصم مجـدداً             
  .تمثيل الخصم على وجه صحيح يؤدي إلى بطالن اإلجراءات والحكم الصادر فيها

: اءاالسـتثن . األصل توافر اإلرادة لدى الشخص حال إبرامـه التـصرف مـا لـم يثبـت العكـس                  -
 .. مدني١٠٠م. حالتي الجنون أو العته

 )٦٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٠/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٣٥٤/٢٠٠٨الطعن (

حظر المشرع على الوصي مباشرة تصرفات معينـة إال بـإذن المحكمـة ومنهـا التـصرف فـي                    -٦٩٤
. دى ذلـك  مـؤ . أن يكون التصرف ناقالً للملكيـة أو مرتبـاً لحـق عينـي            . شرطه. أموال القاصر 

أن مباشرة الوصي تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمـة يعـد متجـاوزاً حـدود نيابتـه                   



  المرافعات

      - ١٤٠ -  

بطالن التصرف بطالناً نسبياً لمـصلحة القاصـر لتعلقـه بأهليـة ناقـصة أوجـب          . أثره. القانونية
بـشأن رفـض المحكمـة إصـدار إذن عـام للوصـي فـي               : مثال. القانون إذن المحكمة لتكملتها   

 .وال القصر وحصة الخيرات والتصرف فيهاإدارة أم

 )٣٦٢ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٦/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٥٥٨/٢٠١٠الطعن (

سـريانه علـى دعـوى الملـك        . عدم سماع الدعوى لمرور الزمان في مجلـة األحكـام العدليـة            -٦٩٥
كفقـد األهليـة أو     األعـذار الـشرعية     . والعقار والميراث شأنها شأن سريانه على دعـوى الـدين         

              مـانع مـن سـريان المـدة        . نقصها وما يشق على صاحب الحـق بـسببه اإلدعـاء بـه قـضاء
ما دون ذلك من أعـذار ال تبلـغ تلـك المرتبـة مـن               . القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان     

 .عدم جواز اعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم. المشقة

  )٣٥٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٢/١٢/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٨٦٢/٢٠٠٩، ٨٥٩، ٨٥٠، ٨٤٤، ٨٤١، ٨٣٥ن والطع(



  المرافعات

- ١٤١ -  

  دعوىال

  رفع الدعوى وقيدها
  

 -:االختصاص بنظر الدعوى -١

ال يعـد   . المختلفـة بقـرار الجمعيـة العموميـة       إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمـة الكليـة           -٦٩٦
بل مجرد توزيع إداري للعمـل بـين تلـك الـدوائر فتخـتص أي منهـا                 . مسألة اختصاص نوعي  

  .بالفصل في المنازعة
  )٨١١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٥/١٩٩٠ الطعن(

 .اختصاص الدائرة المدنية بدعوى الملكية -٦٩٧

  )٨١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/١/١٩٩٥ مدني جلسة ١/١٩٩٥ الطعن(

الدعوى بطلب محو التسجيل العقاري استناداً إلى انتفـاء ملكيـة مـن جـرى التـسجيل لـصالحه                    -٦٩٨
عـدم اختـصاص الـدائرة      . منازعـة موضـوعية   . ل العقـار باسـمه    وبأحقية رافعها في تـسجي    

 .اإلدارية بنظرها

  )٨١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١٢/١٩٩٦ مدني جلسة ١١/١٩٩٦ الطعن(

  .العبرة فيه. تحديد االختصاص النوعي لكل جهة قضائية -٦٩٩
ماليـة الناشـئة عـن      الفـصل فـي المنازعـات الع      : اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -

تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل والعالقـة بـين العمـال وأصـحاب األعمـال فـي                   
  .القطاعين األهلي واألعمال النفطية

ال تعـد منازعـة عماليـة وال تـدخل          . المطالبة بالتعويض استناداً ألحكام المـسئولية التقـصيرية        -
  .مثال. حكمة الكليةفي االختصاص النوعي للدائرة العمالية بالم

  )٥٥٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١/١٩٩٨ مدني جلسة ٨٠/١٩٩٧ الطعن(

الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل فـي الطلبـات التـي يقـدمها األفـراد                -٧٠٠
اء أو الهيئات بإلغاء القرارات اإلدارية النهائية والتعـويض عـن األضـرار الناشـئة عنهـا سـو                 

  .رفعت بطريقة أصلية أو تبعية



  المرافعات

- ١٤٢ -  

  .مثال. ماهيته. القرار التي تختص بنظر المنازعة المتعلقة به الدائرة اإلدارية -
  )٥٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٩/١٩٩٧ الطعن(

 أسـاس . للزوجة رفع دعوى التطليق أمام المحاكم الكويتية متى كـان لهـا مـوطن فـي الكويـت                  -٧٠١
  .ذلك

انعقاد بعض دوائر المحكمة الكليـة فـي محافظـة أخـرى ال يحـول دون اختـصاص الـدائرة                     -
  . بتنظيم القضاء١٩٩٠ لسنة ٢٣ ق٧م. أساس ذلك. المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة الكويت

  )٥٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٧/١٩٩٧ الطعن(

قـضاء  . ارية بنظر الدعوى وخروجها عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة           اختصاص الدائرة التج   -٧٠٢
  .ال عيب. الحكم في الدعوى بوصف أنها منازعة تجارية

  )٥٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٩٨ مدني جلسة ٧٠/١٩٩٨ الطعن(

لقـة  اختصاص الدائرة اإلدارية بالمحكمـة الكليـة فـي مجـال إلغـاء القـرارات اإلداريـة المتع                  -٧٠٣
  .عالم يقتصر. بالموظفين المدنيين

العبرة في تحديد االختصاص النوعي لكل جهة قضائية هـو بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه                     -
  .من طلبات

  )٥٥٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٣/١٩٩٩ إداري جلسة ١٢٩/١٩٩٧ الطعن(

خول الـدعوى فـي     قواعد االختصاص النوعي والمسائل المتعلقـة بعـدم جـواز االسـتئناف لـد              -٧٠٤
للمحكمـة أن تثيرهـا مـن       . أثـره . تعلقها بالنظام العـام   . النصاب النهائي لمحكمة الدرجة األولى    

  .تلقاء نفسها ويتسع لها سبب الطعن
  )٥٥٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٩٢/١٩٩٩ الطعن(

.  بنظـر الـدعوى بـالقبول أو الـرفض         قضاء الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمـة نوعيـاً          -٧٠٥
حيازته حجية األمر المقضي في هـذا الخـصوص أمـام محـاكم الجهـة القـضائية التـي                   . أثره

. أصدرته ولو كان مخالفاً للنظام العام أو صادراً مـن محكمـة غيـر مختـصة والئيـاً بإصـداره                   
  .مثال

  )٥٥٣لرابع ص مج القسم الرابع المجلد ا١٣/١١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٤٤/٢٠٠٠ الطعن(

اعتبـاره بالنـسبة لنـوع    . مـؤدى ذلـك  . تعلقـه بالنظـام العـام   . الدفع بعدم االختصاص النوعي   -٧٠٦
  .الدعوى قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها

حظـر الطعـن بـالتمييز فـي        . متى ينعقـد لهـا االختـصاص      . دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية    -



  المرافعات

- ١٤٣ -  

. لصادرة من محكمة االسـتئناف بـشأن المنازعـات التـي تخـتص بهـا تلـك الـدائرة             األحكام ا 
 .مثال

  )٥٥٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨١٥/٢٠٠٠ الطعن(

اختــصاص دائــرة اإليجــارات لــدى المحكمــة الكليــة ال ينعقــد إال حيــث تكــون المنازعــة  -٧٠٧
 فـي شـأن     ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥أحكام المرسـوم بقـانون      المطروحة على المحكمة متعلقة بحكم من       

ـ            . إيجار األماكن  . واه مـن طلبـات    العبرة في تحديد االختصاص هو بما يوجهه المـدعي فـي دع
 . بشأن طلبات ليست ناشئة عن عالقة إيجاريةمثال

  )١١١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٢٩/٢٠٠٢ الطعن(

ال يعـد   . إلى دوائر المحكمـة الكليـة المختلفـة بقـرار الجمعيـة العموميـة             إسناد دعاوى معينة     -٧٠٨
مسألة اختصاص نوعى بل مجرد توزيع إداري للعمـل بـين تلـك الـدوائر فتخـتص أي منهـا                    

 .بالفصل في المنازعة

  )١١٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٨٨/٢٠٠٣، ٢٨٧، ٢٧٨ نوالطع(

  .مسألة تتعلق بالنظام العام.  للطعنقابلية األحكام -٧٠٩
أحكـام ابتدائيـة قابلـة    . األصل العام أن األحكـام الـصادرة فـي مـسائل األحـوال الشخـصية         -

األحكـام المتعلقـة بـالميراث والوصـية والوقـف          : االستثناء. لالستئناف أياً كانت قيمة المنازعة    
  .روالمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آالف دينا

الواقعـة القانونيـة مـصدر الحـق المطالـب بـه تـصرفاً              . المقصود به . السبب القانوني للطلب   -
  .قانونياً أو واقعة مادية

مـؤدى  . دخولهـا فـي االختـصاص النـوعي للمحكمـة االبتدائيـة           . الدعاوى الغير قابلة للتقدير    -
  .أن الحكم الصادر فيها يكون قابالً لالستئناف. ذلك

الواقعة القانونية مـصدر الحـق لهمـا هـي عقـد الـزواج              . اجل الصداق  نفقة الزوجية وع   طلب -
اعتبـار قيمـة    : أثـر ذلـك   . جواز اسـتئنافه  . مفاده. كون الطلب األول غير قابل للتقدير     . الصحيح

 .الدعوى زائدة عن خمسة آالف دينار

  )١١٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/٥/٢٠٠٦ جلسةأحوال شخصية  ٢٤١/٢٠٠٣ الطعن(

 .العبرة فيه بما يوجهه المدعي من طلبات. حديد االختصاص النوعي لكل جهة قضائيةت -٧١٠

 )٣٠ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٣١/١٠/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٦٤٣/٢٠٠٨الطعن (

تعلقـه  . نـوعي . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١تصاص دائرة اإلفالس بالمحكمـة الكليـة وفقـاً للقـانون            اخ -٧١١
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: أثـره . ئي اليجوز التوسـع فـي تفـسيره أو القيـاس عليـه             اختصاص استثنا  وهو. بالنظام العام 
امتـداد  . اقتصار مهمة المحكمة على الحكم بشهر إفالس المدين أو رفـض طلـب شـهر إفالسـه                

  . اختصاصها النوعي إلى نظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة
 فيهـا  اعتبار الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقـة بإدارتهـا أو كـان الفـصل      -

بـشأن  : مثـال . يقتضي تطبيق أحكام اإلفالس وبوجه عام جميع المنازعـات المتعلقـة بالتفليـسة            
 .منازعة الهيئة العامة لالستثمار في شروط الصلح القضائي بعد شهر اإلفالس

  )٨٠ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٠/١١/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٣٩/٢٠٠٩الطعن (

  -: الصفة في الدعوى -٢

عـدم تمـسك صـاحبه بـه فـي          . رفـضه . بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صـفة        دفع   -٧١٢
 .ال يجوز. عدم بحثه للدفعلتعييب الحكم االستئنافي . االستئناف

  )٤٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٩/٣/١٩٨٠ تجاري جلسة ٦٨/١٩٧٩ الطعن(

ا يـرد عليـه التنـازل صـراحة أو          الدفع بانعـدامه  . الدفع بانعدام الصفة غير متعلق بالنظام العام       -٧١٣
 .ضمناً

  )٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/٤/١٩٨٠ تجاري جلسة ٨٨/١٩٧٩ الطعن(

شمول االختـصام بعـض مـن تـوفى مـنهم ال            . انعقاد الخصومة صحيحة بالنسبة لجميع الورثة      -٧١٤
 .لهأثر 

  )٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٨٢ تجاري جلسة ٤٤/١٩٨٢ الطعن(

تحـري هـذه الـصفة تـستقل بـه          . وجوب كون المدعي عليه ذا صفة في رفع الـدعوى عليـه            -٧١٥
 .محكمة الموضوع

  )٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص١١/٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٩٢/١٩٨٠ الطعن(

 .تحري هذه الصفة من سلطة محكمة الموضوع. متى تتوافر الصفة بالمدعي عليه -٧١٦

  )٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣٠/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ١٠١/١٩٨١ الطعن(

 .مثال في منازعة نقل بحري. ما ال يعد كذلك. الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام الصفة -٧١٧

  )٥١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٤/٢/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨١ الطعن(

 صـفة الخـصم فـي       إغفـال . واقع تستقل به محكمة الموضـوع     . تحري صفة الخصم في الدعوى     -٧١٨



  المرافعات

- ١٤٥ -  

 .ال يعيبه. المنطوق بعد بيان الحكم لها

  )٥١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣/١/١٩٨٣  جلسةمدني ١٩/١٩٨٢ الطعن(

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع. تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها -٧١٩

  )٥١ني ص مج القسم األول المجلد الثا١٢/٢/١٩٨٣  جلسةمدني ٢٠/١٩٨٢ الطعن(

 .ال شأن له بالنظام العام. بطالن اإلجراءات المبني على انعدم صفة الخصوم -٧٢٠

  )٥١ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/٢/١٩٨٣  جلسةعمالي ١٢٣/١٩٨٢ الطعن(

علـة  . صاحب الصفة الذي ترفع عليه دعوى المسئولية فـي عقـد النقـل البحـري هـو الناقـل                   -٧٢١
 .ذلك

  )٥١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٨٢ الطعن(

 .ماهيته. الخطأ في أسماء الخصوم الذي ال يترتب البطالن -٧٢٢

  )٥٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣١/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ١١٤/١٩٨١، ١١٢ انالطعن(

 .الناقل هو صاحب الصفة في رفع دعوى المسئولية عليه عن تنفيذ عقد النقل -٧٢٣

  )٥٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٨٢ الطعن(

. سم الخصم في صحيفة الدعوى مجرداً من صفته ال يرتـب دفعـاً بعـدم قبـول الـدعوى                  ورود أ  -٧٢٤
 .ما دام البين أنه مختصم بهذه الصفة

  )٥٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٨٢ الطعن(

 .قي الورثة في الدعاوى التي ترفع من أو على التركةالوارث يمثل با -٧٢٥

  )٥٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٨/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٢١/١٩٨٢ الطعن(

مـؤداه غـل يـده عـن        . وضع الشخص تحت الحراسة القضائية ومنعه من التصرف في أموالـه           -٧٢٦
. ياً أو مـدعي عليـه     ال يكون له حـق التقاضـي بـشأنها مـدع          . إدارة هذه األموال والتصرف بها    

إقامة الـدعوى علـى صـاحب المـال دون الحـارس            . الحارس المعين يباشر هذا الحق نيابة عنه      
 .عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. أثره. القضائي

  )٥٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٨٣  جلسةمدني ٣/١٩٨٣ الطعن(

لهـا اسـتخالص    . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . وىبحث الدالئل والمستندات المقدمة في الدع      -٧٢٧
 .المجادلة في ذلك أمام التمييز غير مقبولة. مادام استخالصها سائغاً. الصفة في الدعوى

  )٥٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٨٠/١٩٨٣ الطعن(
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 . أثر ذلك. النقلفي الدعاوى التي تنشأ عن عقد . وكيل السفينة هو ممثل الناقل البحري -٧٢٨

  )٥٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٨٠/١٩٨٣ الطعن(

تحري هذه الصفة واسـتخالص النيابـة أو نفيهـا مـن سـلطة              . متى تتوافر الصفة بالمدعي عليه     -٧٢٩
 .محكمة الموضوع

  )٥٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٩٨/١٩٨٣ الطعن(

هو ممثل الناقل في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقـل البحـري فـي الجهـة التـي                  . ل السفينة وكي -٧٣٠
 .بها مقر الوكيل

  )٥٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٥ الطعن(

إذا خاصـم أو    . الوارث ال ينتصب خصماً عن التركة إال إذا خاصـم أو خوصـم للتركـة نفـسها                 -٧٣١
الـدين عـن فقـد      . يبه في التركة فال يعتبر قائماً فـي الخـصومة مقـام التركـة             خوصم في نص  

مخالفـة  . مخالفـة ذلـك   . اعتبـاره ممـثالً لجميـع الورثـة       . مطالبة أحد الورثة بها   . تركة. النفس
 .للقانون

  )٥٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٣١/١٩٨٣ الطعن(

أال يكـون لهـذا المـدين       . أثـره .  بمنع المدين من التصرف في أموالـه       هيئة التحكيم أمراً  إصدار   -٧٣٢
 .حق التقاضي بشأن هذه األموال مدعياً أو مدعي عليه

  )٥٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/٣/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٣٤/١٩٨٣ الطعن(

اسـتخالص تـوافر هـذه الـصفة مـن سـلطة قاضـي              . متى تقوم بالمدعي  . الصفة في الدعوى   -٧٣٣
 .مادام سائغاً. ضوعالمو

  )٥٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/٣/١٩٨٤ تجاري جلسة ٨٣/١٩٨٣ الطعن(

الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التـي ترفـع مـن أو علـى التركـة متـى                      -٧٣٤
 .خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً الحكم على التركة

  )٥٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٤ لسةمدني ج ١/١٩٨٤ الطعن(

غيـر  . بطالن اإلجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم فـي الـدعوى أو صـحة تمثيلـه                 -٧٣٥
تحـري صـفة الخـصوم      . غيـر مقبـول   . التمسك به ألول مرة أمام التمييز     . متعلق بالنظام العام  

 .استخالصه من سلطة محكمة الموضوع. واقع. في الدعوى

  )٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/١٠/١٩٨٤ عمالي جلسة ٢٢/١٩٨٤ الطعن(
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رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية هو ممثلهـا لـدى القـضاء والغيـر ال تحـاج الجمعيـة إال                     -٧٣٦
 .بالتصرفات الصادرة منه

  )٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣٦/١٩٨٤ الطعن(

 .من هو الناقل.  هو الناقلوى المسئولية عن تنفيذ عقد النقلة في دعصاحب الصف -٧٣٧

  )٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٧٣/١٩٨٣ الطعن(

تـستقل بتقـديره محكمـة      . واقـع . تحري صفة الخـصوم فـي الـدعوى واسـتخالص النيابـة            -٧٣٨
 .الموضوع

  )٥٦قسم األول المجلد الثاني ص مج ال١٤/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣٧/١٩٨٤ الطعن(

بطالن اإلجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخـصوم فـي الـدعوى غيـر متعلـق بالنظـام                    -٧٣٩
 .التنازل عنه صراحة أو ضمناً يسقط الحق في التمسك به. العام

  )٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٤  جلسةعمالي ٢٥/١٩٨٤ الطعن(

إثارتـه  . غيـر متعلـق بالنظـام العـام       . ام صفة أحد الخصوم في الدعوى     بطالن اإلجراءات النعد   -٧٤٠
 .غير جائزة. ألول مرة أمام التمييز

  )٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤١/١٩٨٤ الطعن(

بطالن اإلجراء المبني على انعدام صفة أحـد الخـصوم وكـذلك المترتـب علـى انقطـاع سـير                    -٧٤١
 .ال شأن له بالنظام العام. نسبي. الخصومة

  )٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٣/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٨٤، ١٥٨ان الطعن(

صـاحب  . المنـشأة الفرديـة   . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . تحري صفة الخصم في الدعوى     -٧٤٢
 .الصفة في التقاضي بشأنها هو صاحبها

  )٥٦قسم األول المجلد الثاني ص مج ال٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٨/١٩٨٤، ٦٠ان الطعن(

يكفـي اختـصامه    . البحري في الدعاوى الناشئة عـن النقـل البحـري         وكيل للناقل   . وكيل السفينة  -٧٤٣
. علـة ذلـك   . حتى تعتبر الدعوى مقامة ضـد صـاحب الـصفة دون حاجـة الختـصام الناقـل                

لين التيسير على أصحاب التأمين في البضاعة من الوطنيين فـي مقاضـاة خـصومهم مـن النـاق                 
 . قانون التجاري البحرية١٣٨م. األجانب

  )٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٦٤/١٩٨٤ الطعن(

بطالن اإلجراءات المبني على انعدام صـفة أحـد الخـصوم أو صـحة تمثيلـه فـي الـدعوى ال                      -٧٤٤
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 .بل هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته. شأن له بالنظام العام

  )٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٥ مدني جلسة ٣٠/١٩٨٤ الطعن(

لهـا فـي سـبيل ذلـك        . واقع تستقل بـه محكمـة الموضـوع       . تحري صفة الخصوم في الدعوى     -٧٤٥
 .السلطة في تفسير المحررات وتقدير األدلة والقرائن

  )٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٢/١٩٨٤ الطعن(

 . مثال بشأن منازعة البلدية لمدعي الحيازة. متى تقوم بالمدعي عليه. ي الدعوىالصفة ف -٧٤٦

  )٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٢١/١٩٨٤، ٢١٨ نناالطع(

لـذلك يـصح فـي      . للشركة شخصية معنوية مستقلة عـن شخـصية ممثلهـا أو الـشركاء فيهـا               -٧٤٧
 .مثال. ال أثر له في صحة إعالنها. طأ في اسم ممثلهاأي خ. اسمها بمفردهااختصامها ذكر 

  )٥٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦١/١٩٨٥ الطعن(

كفايـة  . يعتبر ممثالً للناقل البحـري فـي الـدعاوى الناشـئة عـن أعمـال النقـل                . وكيل السفينة  -٧٤٨
 . اختصام هذا الوكيل كي تعتبر الدعوى مقامة ضد صاحب الصفة

  )٥٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٨٠/١٩٨٥ الطعن(

وكيل السفينة يعتبر ممثالً للناقـل البحـري فـي الـدعاوى الناشـئة عـن أعمـال النقـل كفايـة                       -٧٤٩
 . اختصام هذا الوكيل دون تحديد اسم الناقل حتى تعتبر الدعوى مقامة ضد صاحب الصفة

  )٥٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٨٥ سةتجاري جل ١٢١/١٩٨٥ الطعن(

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع. تحري صفة الخصوم وتقدير قيام الوكالة -٧٥٠

  )٧٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٧٤/١٩٨٥ الطعن(

دون لـه أن يخاصـم ويختـصم عنهـا     . دخول أنشطة فردية في الذمة الماليـة لـشخص طبيعـي       -٧٥١
 . اإلشارة إليها

  )٧٥١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٣١/١٩٨٥ الطعن(

. احتفاظهـا بهـا حتـى تمـام التـصفية     . وضع الشركة تحت التصفية ال يفقدها شخصيتها المعنوية        -٧٥٢
 .المصفي صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها خالل هذه الفترة

  )٧٥١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١/١٩٨٥ الطعن(

احتفاظهـا بشخـصيتها    . كيفيـة ذلـك   . تصفية الشركة متى قـام سـبب مـن أسـباب انقـضائها             -٧٥٣
 .المعنوية طوال فترة التصفية مع انقضاء سلطات المديرين بمجرد دخولها دورة التصفية
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قـضاء واقتـضاء حقوقهـا والوفـاء     المصفي هو صاحب الـصفة فـي تمثيـل الـشركة أمـام ال              -
 .بالتزاماتها

  )٧٥١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١/١٩٨٥ الطعن(

تعيينهـا حارسـاً قـضائياً علـى        . مؤسسة تسوية معامالت أسهم الشركات التـي تمـت باألجـل           -٧٥٤
 .اكتسابها الصفة في تمثيله أمام القضاء. أموال المدين المحال

  )٧٥١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٨/١٩٨٥ الطعن(

 فـي أيـة   إبدائـه جـواز  . دفع موضوعي مقرر لحماية من وضـع لـصالحه      . الدفع بانعدام الصفة   -٧٥٥
 .إبداؤه في االستئناف ألول مرة جائز. حالة كانت عليها الدعوى

  )٧٥١لمجلد الثاني ص مج القسم الثاني ا١٢/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٨٥ الطعن(

مـا يخـرج    . وكيل السفينة ممثل قانوني للناقل البحري في الدعاوى التي تنـشا عـن عقـد النقـل                 -٧٥٦
مثال بشأن دعوى رجوع الناقـل المـستأمن علـى مـن أمـن              . ال صفة له فيها   . عن هذه الدعاوى  

 .على مسئوليته لديه

  )٧٥١لد الثاني ص مج القسم الثاني المج١٢/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٨٥ الطعن(

ممثل للناقل البحري في الـدعاوى الناشـئة عـن أعمـال النقـل البحـري بالجهـة        . وكيل السفينة  -٧٥٧
التزامه بإيـداع كفالـة مـصرفية أو وديعـة نقديـة            . كفاية اختصامه دون الناقل   . التي بها الوكيل  

. اعةأن وكالتـه لـصالح أصـحاب البـض        . مـؤداه . لضمان تنفيذ األحكام الصادرة على موكليـه      
 .ال يجوز عزله إال برضائهم. أثر ذلك

  )٧٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٦٤/١٩٨٥ الطعن(

الوكيل بالعمولة هو صاحب الصفة فـي أن ترفـع عليـه الـدعاوى المتعلقـة بالـصفقات التـي                     -٧٥٨
 . يبرمها باسمه

  )٧٥٣ي المجلد الثاني ص مج القسم الثان٢٥/٦/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٨٥ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع مـادام          . استخالص توافر أو عدم توافر صفة النيابة عن الخصم         -٧٥٩
 .سائغاً

  )٧٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٦/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٨٥ الطعن(

 .مثال. واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. تحري صفة الخصوم في الدعوى -٧٦٠

  )٧٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ٤٦٥/١٩٨٧، ٢٦١ان الطعن(
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 .من سلطة محكمة الموضوع. تحري هذه الصفة. متى تتوافر الصفة في الدعوى -٧٦١

  )٧٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/١٠/١٩٨٨ عمالي جلسة ٣٩/١٩٨٧ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      .  تحـري صـفة الخـصوم      .متى تقوم بالمدعي عليـه    . الصفة في الدعوى   -٧٦٢
 . الموضوع متى كان سائغاً

  )٧٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤٤/١٩٨٧ الطعن(

متـى  الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التـي ترفـع مـن أو علـى التركـة                     -٧٦٣
 .اً الحكم على التركةخاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوب

  )٧٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٨٨ مدني جلسة ٤٨/١٩٨٧ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. تحري صفة الخصوم والتعرف على مدى سعة الوكالة -٧٦٤

  )٧٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٨٨ الطعن(

صـاحب الـصفة فـي المخاصـمة        . شخصاً اعتبارياً له ذمة مالية مـستقلة      المنشأة الفردية ال تعد      -٧٦٥
 .عنها أمام القضاء صاحبها

  )٧٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣٠٤/١٩٨٨ الطعن(

مـن سـلطة    . تحري توافر هذه الـصفة أو عـدم توافرهـا         . الصفة في الدعوى متى تقوم بالمدعي      -٧٦٦
 . محكمة الموضوع

  )٧٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨٨  جلسةمدني ١٥/١٩٨٨ لطعنا(

غـل يـد مالـك الـشيء عـن إدارتـه وسـداد ديونـه                . أثـره . صدور حكم الحراسة القضائية    -٧٦٧
الحارس القـضائي صـاحب الـصفة فـي تمثيـل           والتزاماته ومنعه من التقاضي بشأنه وصيرورة       

 .المدين أمام القضاء

  )٧٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٩  جلسةاليعم ١٤/١٩٨٨ الطعن(

 .شرطها. سلطة محكمة الموضوع في استخالص الصفة في الدعوى -٧٦٨

  )٧٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٩ عمالي جلسة ١٤/١٩٨٨ الطعن(

م اختـصا . مـؤدى ذلـك   . استقالل شخصية الشركة عن شخصية الشركاء والممثل القـانوني لهـا           -٧٦٩
 .الشركة ال يعد اختصاماً للشركاء أو لممثلها القانوني

  )٧٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٨٨ الطعن(

 .واقع تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه. تحري صفي الخصم في الدعوى -٧٧٠
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ـ                  - مة بـشأنها   المنشأة الفردية جزء من ذمة صاحبها الماليـة وهـو صـاحب الـصفة فـي المخاص
 .أمام القضاء

  )٧٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٨٨ الطعن(

. ال يعـد خـصماً حقيقيـاً   . خـصم المواجهـة  . توجيه الطلبات منه أو إليـه    . مناطه. تحديد الخصم  -٧٧١
 .غير جائز. طعنه على الحكم. أثر ذلك

  )٧٥٦سم الثاني المجلد الثاني ص مج الق١٥/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٧٢/١٩٨٨ الطعن(

 .متى تقوم بالمدعي عليه. الصفة في الدعوى -٧٧٢

 .من سلطة محكمة الموضوع. تحري الصفة في الدعوى -

  )٧٥٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٩٤/١٩٨٨ الطعن(

 شـرط   .مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تحري صفة الخصم في الدعوى وتقدير أدلة الصورية        -٧٧٣
 .ذلك

  )٧٥٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٨٨ الطعن(

 .واقع يستقل به قاضي الموضوع. استخالص توافر الصفة في الدعوى -٧٧٤

كفايـة وروده   . ال يلـزم قانونـاً    . ورود بيان صفة رافع الدعوى في موضع معين مـن صـحيفتها            -
 .ةفي أي موضوع منها بما يبين هذه الصف

  )٧٥٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤٢/١٩٨٨ الطعن(

 .متى ينتصب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها -٧٧٥

  )٧٥٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤٢/١٩٨٨ الطعن(

 .اعتبارها شخصية معنويةناظر الوقف ممثل لجهة الوقف ب -٧٧٦

 .ال حجية له. الحكم الصادر في غير خصومة -

  )٧٥٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٢٦٨/١٩٨٨ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير البينات ومنهم القرائن وتحري صفة الخصم -٧٧٧

  )٧٥٨ المجلد الثاني ص مج القسم الثاني٢٣/٩/١٩٩١ تجاري جلسة ١٠٠/١٩٩٠ الطعن(

صيرورة الحـارس هـو الـشخص الـذي لـه حـق إدارة األمـوال                . أثره. صدور حكم الحراسة   -٧٧٨
 .الموضوعة تحت الحراسة وصيانة حقوقها والتقاضي بشأنها

  )٧٥٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٣١/١٩٨٩ الطعن(



  المرافعات

- ١٥٢ -  

وال .  غـل يـده عـن إدارتهـا والتـصرف فيهـا            .مقتضاه. منع الشخص من التصرف في أمواله      -٧٧٩
طعـن  . الحارس هو صاحب الـصفة فـي تمثيلـه أمـام القـضاء            . يكون له حق التقاضي بشأنها    

عـدم جـواز اختـصام      . أثـره . الحارس في حكم صادر ضد الشخص الموضوع تحت الحراسـة         
  .علة ذلك. الشخص في الطعن

  )٨١٧مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ٢٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٠، ١٥٣، ١٥١ نوالطع(

.  للتقاضـى  ترفع بإجراءات صـحيحة وأن يكـون الخـصم أهـالً          . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٧٨٠
بطـالن إجـراءات الخـصومة لعـدم األهليـة          . علة ذلـك  . وجوب توافر ذلك في جميع مراحلها       

ليـة  منـاط األه  .جـواز الـدفع بـه فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى                   . بطالن متجـدد  
  .تعلق ذلك بالنظام العام.بطالن الدعوى أو الطعن. أثره . انتفاء األهلية. ماهيته .للتقاضى

  .ما يلزم لنشوئه. الشخص االعتباري  -
  .صاحبها يباشر الخصومة بشأنها. المنشأة الفردية ليس لها أهلية االختصام -

  )٨١٧اني ص مج القسم الثالث المجلد الث٢٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٨٥/١٩٩٠ن الطع(

  .متى تقوم بالمدعى عليه. الصفة في الدعوى  -٧٨١
  .تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. واقع . تحرى صفة الخصوم  -

  )٨١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٣١/١٩٩٠ن الطع(

حكمـة  الدفع بعدم القبول يجوز إبـداؤه فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ولـو أمـام م                       -٧٨٢
  .االستئناف

أن تنـسب الـدعوى لـصاحب الحـق فيهـا أو ضـد مـن                . مناطها. الصفة كشرط في الدعوى      -
مثال بشأن رفـض الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا              . يوجد الحق في الدعوى في مواجهته     

  .على غير ذي صفة
  )٨١٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٥٠/١٩٩٠ن الطع(

. أثـره .لقاصر سن الرشد بعد رفع الهيئة العامة لشئون القـصر الـدعوى بـصفتها وصـية                 بلوغ ا  -٧٨٣
  .انحسار صفتها عن النزاع وعدم قبول أحكامها في الطعن

  )٨١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/١/١٩٩٢  جلسةمدني ٤/١٩٩٠ن الطع(

لـو انـصب النـزاع    . و عليهـا  للتركة في الدعاوى التي تقام منهـا أ   ممثالً الوارث ينتصب خصماً   -٧٨٤
ادعـاء أو دفاعـاً وفـى حـدود         . فإن الوارث يعمل لنفـسه فقـط      . على نصيب الوارث في التركة    

  .نصيبه الخاص



  المرافعات

- ١٥٣ -  

. إقامة إحدى الورثة الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورقة لعقار باعتبـاره تركـه لهـا نـصيب فيـه               -
  .ها الشخصيةاعتبار الدعوى مرفوعة منها بصفتها ممثلة للتركة وليس بصفت

  )٨١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/١/١٩٩٢ مدني جلسة ٤/١٩٩٠ن الطع(

  .يترتب عليه ثالث عالقات ال تتداخل وال يؤثر بعضها في بعض. خطاب الضمان  -٧٨٥
  .أساس ذلك. للبنك متى أو في قيمة خطاب الضمان للمستفيد الرجوع على عميله -
يحـق  . مع بقـاء بـاقي شـروط خطـاب الـضمان          . لمكفول  إذا طلب اآلمر من البنك تقييد اسم ا        -

  .للبنك الرجوع عليه بقيمته
  )٨١٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٩٠ن الطع(

  . عن باقي الورثة في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليهاالوارث ينتصب خصماً -٧٨٦
  )٨١٩ القسم الثالث المجلد الثاني ص مج٢٣/١١/١٩٩٢  جلسةمدني ١٠/١٩٩٠ن الطع(

أن تـصبح الخـصومة منتجـة ألثرهـا منـذ           . أثره. اكتساب الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها       -٧٨٧
ارتبـاط إعمـال هـذا األثـر        . زوال هذا العيب وتنتفي المصلحة في التمـسك بالـدفع بانعـدامها           

اتهـا عـبء إثبـات      أن علـى المتمـسك بعـدم مراع       . الزمة  . بمواعيد وإجراءات رفع الدعاوى   
  .ذلك

. اكتـسابها الـصفة فـي رفـع الـدعوى           . أثره. التدخل االنضمامى من ذي المصلحة إلى المدعية       -
  .ماال يؤثر في ذلك

  )٨٢٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٣/١٩٩٢ن الطع(

يمـة الميـزة األفـضل      المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي الجهـة المنـوط بهـا الوفـاء بق              -٧٨٨
. أثـر ذلـك   .عدم توقف ذلك على وفـاء األخيـر بالتزامـه قبـل المؤسـسة                .دون صاحب العمل  

  .المطالبة بها توجه إلى األخيرة فقط
  )٨٢١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/٤/١٩٩٣ جلسةعمالي  ١٤/١٩٩٢ن الطع(

العبـرة فـي تحديـد      .  فيهـا  الحكم الصادر في الدعوى ال يكون حجة إال على من كـان خـصماً              -٧٨٩
  .الخصم هي من حيث صفته ال من حيث شخصه

مثال الختـصام شخـصين فـي دعـوى الحراسـة           .واقع. تحرى صفة الخصوم في الدعوى ونفيها      -
  .بشخصيهما ال بوصفهما وصيين أو منفذين لوصية الخيرات

  )٨٢١الثاني ص مج القسم الثالث المجلد ٢٨/٦/١٩٩٣ جلسةأحوال شخصية  ٢٧/١٩٩٢، ٢٦ن ناالطع(

تحقـق  . تفادى اتخاذ إجراءاتهـا فـي غفلـة مـن الخـصوم           . الغاية منه . انقطاع سير الخصومة     -٧٩٠



  المرافعات

- ١٥٤ -  

ن يمثلـه أثنـاء نظـر       تلك الغاية بإعالن الخصم بصفته الشخـصية بعـد زوال صـفة مـن كـا               
للمحكمـة أن تـستمر فـي نظـر الـدعوى دون أن تقـضى بانقطـاع سـير                   . أثـره . الدعوى  

  .تحقق من إعالن الخصم بصفته الشخصيةال. شرط ذلك. الخصومة
  )٨٢٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٣/١٩٩٣ن الطع(

النعـى بـه ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز غيـر               . السبب الجديد الغير متعلق بالنظام العام        -٧٩١
ـ               . جائز صوم أو صـحة    مثال بشأن النعى لبطالن اإلجراء المبنى علـى انعـدام صـفة أحـد الخ

  .تمثيله غير متعلق بالنظام العام
  )٨٢٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٣  جلسةمدني ٧/١٩٩٣ن الطع(

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي الجهة المنوط بها الوفـاء بقيمـة الميـزة األفـضل منـذ                   -٧٩٢
م قبـول الـدعوى بالمطالبـة بهـا قبـل      قضاء الحكم بعد. تاريخ العمل بقانون التأمينات االجتماعية 

  .صحيح. صاحب العمل
  )٨٢٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٤ عمالي جلسة ٢٢/١٩٩٣ن الطع(

  .صاحب الصفة في تمثيل من فرضت الحراسة القضائية عليه هو الحارس القضائي -٧٩٣
  )٨٢٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٣ن الطع(

عـدم جـواز تعـرض محكمـة االسـتئناف ألمـر غيـر              . مـا يـشمله   . األثر الناقل لالستئناف     -٧٩٤
مثال لدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علـى غيـر ذي صـفة أبـدى فـي مـذكرة                   . مطروح عليها 

  .مستبعده من محكمة أول درجة ولم يكن مطروحاً في االستئناف
  )٨٢٣لثالث المجلد الثاني ص مج القسم ا١٩/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤/١٩٩٤ن الطع(

صـاحب  . أثـر ذلـك     . ال شأن للمسحوب عليـه بهـا      .  بين الساحب والمستفيد في الكمبيالة     العالقة -٧٩٥
.  كـان أو مظهـراً لـه        أصـلياً  حائزها حيازة ماديـة مـستفيداً     . الصفة في المطالبة بقيمة الكمبيالة    
داً أو أن يعـين مـستفيداً        أو أن يعـين الـساحب نفـسه مـستفي          تأجيل بيان اسم المـستفيد مؤقتـاً      

  .مبررات ذلك. جائز . ظاهرياً بغرض التحصيل فقط 
  )٨٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩١/١٩٩٣ن الطع(

 لتلقـى الحقـوق وتحمـل االلتزامـات وال تثبـت لهـا شخـصية                المنشأة الفردية ليـست أهـالً      -٧٩٦
 الماليـة صـاحب الـصفة فـي المخاصـمة عنهـا             هي عنصر من عناصر ذمة مالكها     . االختصام

  .أمام القضاء
  )٨٢٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٠/١٩٩٤، ٣٨ن ناالطع(



  المرافعات

- ١٥٥ -  

ليست أهـال لتلقـى الحقـوق أو تحمـل االلتزامـات وال             . المنشأة الفردية جزء من ذمة صاحبها        -٧٩٧
  .ة بشأنها هو القائم باستغاللهاصاحب الصفة في المخاصم. تثبت لها أهلية االختصام

  )٨٢٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٩٤ن الطع(

ال . بطالن اإلجراء المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم أو عـدم صـحة تمثيلـه فـي الـدعوى                   -٧٩٨
  .ال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة التمييز. شأن له بالنظام العام

  )٨٢٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١٢/١٩٩٤  جلسةمدني ١٨/١٩٩٤ نالطع(

ثبوتها للخـصم ولـيس لممثلـه إذ الـدعوى هـي دعـوى الخـصم وليـست                 . الصفة في الطعن     -٧٩٩
لوكيـل الـوزارة بـصفة      . صدور الحكم االبتدائي ضـد وزيـر التربيـة بـصفته          : مثال  . لممثله

  .بعض اختصاصاته لوكيل الوزارةيجوز للوزير أن يعهد ب: علة ذلك. استئنافه
  )٨٢٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٤ن الطع(

إدارة شـركة  . عـدم اقتـصاره علـى الـشركاء الطبيعيـين        . نطاقها  . طبيعتها  . شركة المحاصة    -٨٠٠
  .أثره. علة ذلك. يتوالها أحد الشركاء إال أنه ال يمثلها قانونا. المحاصة

  )٨٢٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٣/١٩٩٤ن عالط(

تحدي الطاعن ألول مرة أمام محكمة التمييز بوجوب رفـع الـدعوى علـى الـصغيرة بـدال مـن          -٨٠١
  .غير جائز. رفعها عليه

  )٨٢٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٩٥ جلسةأحوال شخصية  ٦/١٩٩٥ن الطع(

ـ        . نيتعويض مد . المقصود به   . الحكم بالرد    -٨٠٢   الدعائـه مـدنياً    ةيحكم به للمجنـي عليـه دون حاج
  .في الخصومة الجزائية

 فـي الـدعوى     المجني عيه صاحب مصلحة وصفة في تنفيذ عقوبة الـرد ولـو لـم يكـن ممـثالً                  -
  .الجزائية أو مدعيا بحق مدني فيها

  )٨٢٥لد الثاني ص مج القسم الثالث المج٢٠/١١/١٩٩٥  جلسةمدني ٤٠/١٩٩٥ن الطع(

المـصفى المعـين    . صاحب الصفة الوحيدة فـي تمثيلهـا أمـام القـضاء            . أثره. انقضاء الشركة    -٨٠٣
  .لتصفيتها وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية وبموطنها طيلة فترة التصفية

  )٨٢٥ص  مج القسم الثالث المجلد الثاني ٢٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٩٥ن الطع(

اسم الطاعن بصحيفة الدعوى والحكم االبتـدائي لـيس مـن شـأنه التـشكيك فـي                 ورود خطأ في     -٨٠٤
  .ال بطالن. صفته 
  )٨٢٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٦  جلسةمدني ٨٣/١٩٩٥ن الطع(



  المرافعات

- ١٥٦ -  

 .عـدم تعلقـه بالنظـام العـام       . لـدعوى بطالن اإلجراءات المبنى على انعدام صفات الخصوم في ا         -٨٠٥
 .سبب جديد غير مقبول. رة أمام محكمة التمييز إثارة نعى بشأنه ألول م

  )٨٢٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤/١٩٩٥، ٥ن ناالطع(

قيـود  . استخالصـه مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . واقـع . تحري صفة الخصوم في الدعوى     -٨٠٦
  .مثال. ذلك

  )٥٥٤لمجلد الرابع ص مج القسم الرابع ا٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٥ن الطع(

  .علة ذلك. عدم تعلقه بالنظام العام. بطالن اإلجراءات النعدام صفة الخصوم في الدعوى -٨٠٧
  .خطأ يوجب تمييزه. قضاء الحكم بانتفائها. عدم إبداء الخصم دفعاً بانتفاء صفته -

  )٥٥٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٧٦/١٩٩٥ن الطع(

بالبلوغ أي بظهـور العالمـات الطبيعيـة المعروفـة أو باتمـام             : متى تنتهي . اء للذكر حضانة النس  -٨٠٨
زوال الواليـة علـى نفـسه فيخاصـم         . أثـر ذلـك   . الذكر الخامسة عشر من عمره دون ظهورها      

  .أساس ذلك. ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه
. لـب فـرض نفقـة     له وحده الحق فـي رفـع دعـوى ط         . بلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره      -

  . مثال. غير مقبولة. إقامة الدعوى من والدته بطلب نفقة له
  )٥٥٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٥/١٩٩٧ جلسةأحوال شخصية  ١١٤/١٩٩٥ن الطع(

استخالص توافر الصفة في الدعوى وتقدير قيام عالقة العمل مـن مـسائل الواقـع التـي تـستقل                    -٨٠٩
  .به محكمة الموضوع مادام سائغاً

  )٥٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/٦/١٩٩٧ جلسةعمالي  ٨٠/١٩٩٦ن الطع(

  .تعامل النائب باسمه تنتفي معه النيابة وتنصرف إليه آثار العقد -٨١٠
مـن سـلطة    . واستخالص قيام النيابـة فـي التعاقـد أو نفيهـا          . تحري صفة الخصوم في الدعوى     -

  .شرطه. محكمة الموضوع
  )٥٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣/٦/١٩٩٧ سةجلمدني  ٩٨/١٩٩٦ن الطع(

  .موضوعي متى كان سائغاً. استخالص توافر الصفة في الدعوى -٨١١
  )٥٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٨٠/١٩٩٦ن الطع(

كفايـة بيانـه فـي أي       . بيان توافر الصفة في الدعوى في موضع معين من الـصحيفة غيـر الزم              -٨١٢
  .مثال. موضع منها يفيد ذلك

  )٥٥٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/١٠/١٩٩٧ جلسةمدني  ٧٣/١٩٩٧ن الطع(



  المرافعات

- ١٥٧ -  

. شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده فـي دعـاوى إلغـاء القـرارات اإلداريـة                   -٨١٣
 إنزالهـا  للمحكمة أن تتصدى لبحثه وتقضي فيه مـن تلقـاء نفـسها عنـد    . أثره. تعلقه بالنظام العام 

حكم القانون في المنازعة اإلدارية من حيث الشكل والموضـوع معـاً وفـي أيـة مرحلـة تكـون                    
  .عليها الدعوى

للمحكمة االستئنافية أن تقضي بعدم قبول الدعوى مادام قـد تحقـق لـديها أسـباب عـدم القبـول                     -
ر تنفيـذه   الحكم ضـد جهـة إداريـة بمـا ال يتيـس           . علة ذلك . وإن فات ذلك على الحكم المستأنف     

  .أو بما ال تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها
  .توافر الصفة في المدعى عليه من شروط الدعوى -
مثال للقضاء بعـدم قبـول الـدعوى النتفـاء صـفة            . إلى من يوجه  . االختصام في دعوى اإللغاء    -

  .المدعى عليه
  )٥٥٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/١١/١٩٩٧ سةتجاري جل ٢٧/١٩٩٦ن الطع(

  .مثال. الدعوى المقامة من الحاضنة رغم بلوغ المحضون ال تقبل -٨١٤
  )٥٥٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/١/١٩٩٨  جلسةمدني ١٥٣/١٩٩٧ن الطع(

ـ                    -٨١٥ وع تحري الصفة وتقدير قيام الوكالة أو نفيها من مـسائل الواقـع التـي يـستقل قاضـي الموض
  .بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخالصه سائغاً

  )٥٥٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٣/١٩٩٦، ٤٤٢ اننالطع(

. الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلـوب فيهـا موجـوداً فـي مواجهتـه                   -٨١٦
  .مثال

  )٥٥٧قسم الرابع المجلد الرابع ص مج ال١/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٤٣/١٩٩٦ن الطع(

تحري صفة الخصوم في الدعوى وتقدير حصول االتفاق بـين الخـصوم مـن عدمـه وتحـصيل                   -٨١٧
  .مثال. من سلطة محكمة الموضوع. فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة

  )٥٥٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٣١/١٩٩٧ن الطع(

  . تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهتهالصفة في الدعوى -٨١٨
من مسائل الواقـع التـي تـستقل محكمـة الموضـوع بالفـصل              . تحري صفة الخصم في الدعوى     -

  .أن تستند في قضائها إلى أسباب مبررة: شرط ذلك. فيها دون معقب
  )٥٥٩لد الرابع ص مج القسم الرابع المج٣٠/١١/١٩٩٨  جلسةعمالي ٥٢/١٩٩٨ن الطع(

مقـرر للخـصم الـذي وضـع لحمايتـه وال يقبـل             . الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى       -٨١٩



  المرافعات

- ١٥٨ -  

  .من غيره إثارته
من مسائل الواقـع التـي تـستقل محكمـة الموضـوع بالفـصل فيهـا            . تحري الصفة في الدعوى    -

  . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة
  )٥٥٩ج القسم الرابع المجلد الرابع ص م١٤/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩/١٩٩٨ن الطع(

الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحـق المطلـوب فيهـا موجـوداً فـي مواجهتـه                     -٨٢٠
  .باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه

  .مثال. موضوعي. تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخالص توافرها أو انتفائها -
  )٥٥٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٨ن الطع(

واقـع تـستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع متـى            . تحري الصفة واستخالص توافرها أو انتفائها      -٨٢١
  .أقامت قضاءها على أسباب سائغة

  )٥٦٠ ص مج القسم الرابع المجلد الرابع٢٣/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٤٨/١٩٩٨ن الطع(

زوال . أثـره . بلوغ القُصر من رافعي الدعوى سن الرشد قبـل تهيئتهـا للحكـم فـي موضـوعها                 -٨٢٢
صفة الوصي الذي كان يباشر الخصومة عنهم وانقطـاع سـير الخـصومة وبطـالن اإلجـراءات                 
التي تحصل أثناءه بطالناً نسبياً لمـصلحة مـن شـرع االنقطـاع لحمـايتهم وال يحـق لغيـرهم                    

  .االحتجاج به
  )٥٦٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٦/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٦٥/١٩٩٩ن طعال(

زوال . مـؤداه . استقامتها متى اكتـسبها الخـصم أثنـاء نظـر الـدعوى           . الصفة في رفع الدعوى    -٨٢٣
  .مثال. العيب الذي شابها عند رفعها

  )٥٦٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٦/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٦٥/١٩٩٩ن الطع(

أن واليـة اإلنفـاق     : علـة ذلـك   . وجوده في يـدها   . مناطه. قية الحاضنة في قبض نفقة الصغير     أح -٨٢٤
مثال لرفض الحكم بإسـقاط النفقـة السـتمرار الـصغير فـي             . تعتمد اليد الممسكة وتزول بزوالها    

  .حضانة والدته بالرغم من صدور حكم للوالد بإثبات الحضانة له
  )٥٦٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٩٩/٢٠٠٠ن الطع(

  .دفاع موضوعي لصاحب الشأن إبداؤه ولو أمام االستئناف. الدفع بانعدام صفة المدعي -٨٢٥
  )٥٦٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٩/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ١٥٦/٢٠٠٠ن الطع(

 فيهـا حـال ثبـوت       الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هـو صـاحب الحـق المطلـوب               -٨٢٦
ثبوتهـا للخـصم ذاتـه ولـيس لممثلـه أو نائبـه فـي        . التزام المدعى عليه به ومـسئوليته عنـه      



  المرافعات

- ١٥٩ -  

  .واقع تستقل به محكمة الموضوع. تحري توافر تلك الصفة من عدمه. الدعوى
مـا يترتـب   . ٤١/٩٣، ٣٢/٩٢شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليهـا فـي القـانونين           -

 محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحـال فـي مواجهـة المـدين طبقـاً                 حلول الدولة . عليه
ألحكام حوالة الحق وبما ال يتعارض مع أحكامها ولها ممثلة فـي البنـك المركـزي تفـويض أي                   

  .وحدة في الجهاز المصرفي والمالي في القيام بإدارة المديونية نيابة عنها
  )٥٦٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٩/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٩٧/١٩٩٧، ٦٩٥ن ناالطع(

واقـع لمحكمـة الموضـوع ولهـا فـي سـبل ذلـك تفـسير                . تحري صفة الخصوم في الدعوى     -٨٢٧
 شرطه. المحررات والتعرف على مقصودها وتقدير األدلة والمستندات

  )٥٦٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١١/٢٠٠١  جلسةمدني ٢٢/٢٠٠١ن الطع(

 .موضوعي. استخالصها. متى تقوم. يهالصفة في المدعي عل -٨٢٨

  )١١٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٩٦/٢٠٠١ن الطع(

قيامها بالمدعي متـى كـان صـاحب الحـق المطلـوب فيـه حـال ثبـوت                  . الصفة في الدعوى   -٨٢٩
 .شرط ذلك. واقع. استخالصها. االلتزام المدعي عليه به

  )١١٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٥٦٥/٢٠٠١ن الطع(

ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثلـه فـي الخـصومة التـي صـدر فيهـا                 . الصفة في الخصومة   -٨٣٠
أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثلـه والعبـرة فـي تحديـد الخـصم                 . علة ذلك . الحكم

  .هي بالواقع المطروح في الدعوى
خطـأ مـادي فـي      . علـى أنـه الخـصم     " بـصفته "ن يقرنه بلفـظ     إيراد الحكم اسم الوكيل دون أ      -

  هل أو يشكك فـي حقيقـة الخـصم واتـصاله بالخـصومة وال يـصلح بذاتـه سـبباً           التعبير ال يج
 .غير مقبول. النعي بهذا السبب. للطعن بالتمييز

  )١١٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٦/٢٠٠٢ جلسةإداري  ٥٨٨/٢٠٠١، ٥٨٥ن ناالطع(

محكمـة  . واستخالص قيام عالقة العمـل تـستقل بـه محكمـة الموضـوع            صفة الخصوم   تحري   -٨٣١
أن يكـون فـي حـدود مـا         . شـرطه . الدرجة الثانية واليتها عامة في نظر الدعوى وتقدير األدلة        

  .مثال. رفع عند االستئناف
  )١١٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/١٠/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٨١/٢٠٠١ن الطع(

قيامها بالمدعي متـى كـان هـو صـاحب الحـق المطلـوب فيهـا وقيامهـا                  . الدعوىالصفة في    -٨٣٢
 .بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجودا في مواجهته



  المرافعات

- ١٦٠ -  

 .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. تحري توافر الصفة أو عدم توافرها في الدعوى -

  )١١٤ابع ص مج القسم الخامس المجلد الس١٧/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٤٢/٢٠٠١ن الطع(

 .ال يعني التزامه بالحق المطالب به. توافر الصفة في اختصام المدعى عليه -٨٣٣

  )١١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٣/٢٠٠٣  جلسةعمالي ٦٦١/٢٠٠١ن الطع(

وجوب توجيههـا مباشـرة إلـى صـاحب العمـل وفقـاً لإلجـراءات               . المطالبة بالمزايا اإلضافية   -٨٣٤
 . عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية.العادية للمطالبة بالحقوق

  )١١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٣/٢٠٠٣ جلسةعمالي  ١٩٣/٢٠٠١ن الطع(

. تـستقل بـه محكمـة الموضـوع مـادام سـائغاً           . هو من مسائل الواقـع    . تحري صفة الخصوم   -٨٣٥
  .مثال

 غيـر جـائز إثارتـه أمـام         .الجدل في سلطة محكمة الموضوع التقديريـة فـي تـوافر الـصفة             -
 . مثال بشأن نفي الصفة.التمييز

  )١١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢١١/٢٠٠٢ن الطع(

عـدم  . ماهيتهـا .  العمل في نظـام التأمينـات االجتماعيـة للعمـال الكـويتيين            صاحبالتزامات   -٨٣٦
 .ا لمؤسسة التأمينات االجتماعيةوجوب الرجوع بشأنه. جواز مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة

  )١١٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٥/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٥٠/٢٠٠٠، ٤٨نان الطع(

. واقـع لمحكمـة الموضـوع   . تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها فـي الـدعوى       -٨٣٧
 .شرطه

  )١١٦لد السابع ص مج القسم الخامس المج٢٥/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٤٨/٢٠٠٢، ٤٣٤نان الطع(

هو ممثل الناقل البحري في الدعاوي الناشئة عـن أعمـال النقـل البحـري والتـي                 . وكيل السفينة  -٨٣٨
كفايـة اختـصامه العتبـار الـدعوى مقامـه         . تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل          

 .التيسير على أصحاب المصلحة في مقاضاة خصومهم. علة ذلك. ضد صاحب الصفة

  )١١٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٦٣٩/١٩٩٨ن طعال(

. تمثيل مكتب تصفية معامالت األسـهم باألجـل أمـام المحـاكم أيـاً كـان نوعهـا أو درجتهـا                     -٨٣٩
حقهـم فـي الحـضور أمـام المحـاكم فـي            . للمشرف على المكتب ولمن يفوضه مـن موظفيـه        

، ٧،  ٦المـواد   . و عليـه وتوقيـع األوراق القـضائية       الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتـب أ       
  .١٩٨٨ لسنة ٤٢ من القانون ٩، ٨



  المرافعات

- ١٦١ -  

للمـشرف علـى مكتـب تـصفية معـامالت          . مـن األوراق القـضائية    . صحيفة الطعن بـالتمييز    -
 .األسهم باألجل الحق في توقيعها أو من يفوضه

  )١١٧لد السابع ص مج القسم الخامس المج١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٧٩/٢٠٠١، ٤٦٨ اننالطع(

  . أن يكون الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته. شرطه. قيام الصفة بالمدعي عليه -٨٤٠
 .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها من عدمه -

  )١١٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٢٨/٢٠٠٢ن الطع(

. شـرط ذلـك  . تفاق فيه على مخالفة أي نص مـن نـصوص قـانون العمـل     جواز اال . عقد العمل  -٨٤١
  .الصفة في التمسك بها للعامل دون صاحب العمل. ثبوت منفعة أو فائدة أكبر للعامل

 .غير مقبول. الطعن في الحكم بسبب ممن ال صفة له في إبدائه -

  )١١٨ص مج القسم الخامس المجلد السابع ١٠/١١/٢٠٠٣  جلسةعمالي ١٢٠/٢٠٠٢ن الطع(

أن يكون من اختصم طرفاً فـي الخـصومة أمـام المحكمـة التـي               . شرطه. االختصام في الطعن   -٨٤٢
أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه أمامهـا فـي طلباتـه أو نازعـه خـصمه                  

 .في طلباته هو

  )١١٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٠٢/٢٠٠٢ن الطع(

مثـال لحكـم    . بطالنـه ووجـوب تمييـزه     : أثـره . كم على فهم مخالف للثابت بـاألوراق      بناء الح  -٨٤٣
قضى بعدم قبول الدعوى لرفعهـا علـى غيـر ذي صـفة رغـم أن الثابـت بـاألوراق تـوافر                      

 .المطعون ضده على الصفة الصحيحة

  )١١٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١٢/٢٠٠٣  جلسةمدني ٩٩/٢٠٠٣ن الطع(

كفايـة أن   . تجارية تتمتع بشخصية قانونيـة مـستقلة عـن شخـصية الـشركاء فيهـا              الشركات ال  -٨٤٤
 .يذكر اسمها المميز لرفع الدعوى منها أو عليها دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني

  )١١٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ٩٩/٢٠٠٣ن الطع(

. ولو كان ذلك دون علـم المـدين أو علـى رغـم إرادتـه              جوازه من غير المدين     . الوفاء بااللتزام  -٨٤٥
  .للدائن رفض الوفاء. اعتراض المدين على ذلك وإبالغ الدائن به

 عليـه مـا يـسري عليهـا مـن األحكـام مـن حيـث                  هو من التصرفات القانونية فيسري     الوفاء -
وجوب أن يكون صادراً عـن ذي أهليـة خاليـاً مـن عيـوب الرضـاء                 . أثره. الصحة والبطالن 

  .وأن يكون له محل وسبب
  .الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فرضت عليه الحراسة -



  المرافعات

- ١٦٢ -  

إيداع المطعون ضده الثاني مقابل االستغالل عـن عـين النـزاع بـإدارة التنفيـذ لحـساب نفـسه               -
. بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلـق مركـز قـانوني لنفـسه علـى العـين                  

اعتـداد الحكـم المطعـون فيـه بهـذا          . ن الوفاء وال تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابـل         بطال. أثره
الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية علـى الـشركة ال ينفـي عـن الحـارس        

خطـأ فـي   . ة الوحيـد فـي تمثيلهـا   ـالقضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الـصف   
 .ي األوراقتطبيق القانون ومخالفة للثابت ف

  )١١٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٥٧/٢٠٠١ن الطع(

صـاحب الـصفة فـي تمثيلهمـا أمـام القـضاء وفـي              . المؤسسة العامة للموانئ وميناء الشعيبة     -٨٤٦
. صالت بـصفته رئـيس مجلـس إدارة المؤسـسة العامـة للمـوانئ             اوزير المو . صالتهما بالغير 

 .١٩٧٧ لسنة ١٣٣لمرسوم بالقانون  من ا٨، ١المادتان 

  )١٢٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢ن الطع(

. واقـع لمحكمـة الموضـوع     . تحرى صفة الخصوم واستخالص توافرها وانتفائها فـي الـدعوى          -٨٤٧
 .شرطه

  )١٢٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٧٦/٢٠٠٣ن الطع(

زوال صفة مـديرها فـي تمثيلهـا وحلـول المـصفي محلـه ولَـه وحـده                  . أثره. تصفية الشركة  -٨٤٨
انقـضاء التـوكيالت الـصادرة مـن مـدير الـشركة            . مؤدى ذلك . الصفة في تمثيلها أمام القضاء    

بتفويض المحامين بالحضور عنها أمام المحاكم ويجب أن يكـون المحـامي الـذي يرفـع الطعـن                  
 .ه مفوضاً من ذلك المصفي وإال كان مقاماً من غير ذي صفةبالتمييز وتوقيع صحيفت

  )١٢١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧١٨/٢٠٠٣ن الطع(

عـدم جـواز    . ال يتعلـق بالنظـام العـام      . بطالن اإلجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم        -٨٤٩
 .مثال. إثارته ألول مرة أمام محكمة التمييز

  )١٢١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٦٩/٢٠٠٣ن عالط(

وجـود الحـق المطلـوب فيهـا فـي مواجهتـه       . شرطه. قيامها بالمدعى عليه . الصفة في الدعوى   -٨٥٠
 .باعتبار أنه صاحب الشأن والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه

واقـع تـستقل بـه      . قيام الكفالـة أو نفيهـا     تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها و        -
محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعـت بهـا وأن تقـيم قـضاؤها علـى أسـباب                    

 .مثال .سائغة تكفى لحمله

  )١٢٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣١٥/٢٠٠٣، ٣٠٥، ٣٠١ن والطع(



  المرافعات

- ١٦٣ -  

  .غير مقبول. ه مصلحة قائمة يقرها القانونالطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحب -٨٥١
ال تتوافر إذا بني الطعـن علـى وجـه غيـر منـتج أو سـبب لـو صـح                     . المصلحة في الطعن   -

  .واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة
ليس قضاء فـي خـصومة بـل هـو مجـرد إعـالن              . الحكم بإثبات طلب الخصم ترك الخصومة      -

 الدعوى وال يتعارض مع القـضاء بإلغـاء الحكـم االبتـدائي أو عـدم                من القاضي بنفض يده عن    
 .قبول الدعوى إذ هما في األثر سواء

  )١٢٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٢٢/٢٠٠٢، ٦٠٧ن ناالطع(

. الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلـوب فيهـا موجـوداً فـي مواجهتـه                   -٨٥٢
  .  ذلكأساس

عـدم إيـراده مـا يـصلح رداً ضـمنياً           : محلـه . النعي بالتفات الحكم عن الرد على دفع أو دفاع         -
مثـال بـشأن تـوافر الـصفة فـي المـدعي         . عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً فـي قـضائه         

 .عليهما

  )١٢٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٩٨٠/٢٠٠٣، ٩٧٥ اننالطع(

اسـتقالل  . اسـتخالص هـذه الـصفة     . توافر الـصفة لطرفيهـا    .  قبولها  وشروط ماهيتها. لدعوىا -٨٥٣
 .شرطه. محكمة الموضوع به

  )١٢٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ٦٧/٢٠٠٣ن الطع(

أمـام  الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التـي ترفـع مـن الحكومـة أو عليهـا                     -٨٥٤
حظر االستعانة إلى جانبهـا بمحـام خـاص مـن القطـاع             عدم  . إلدارة الفتوى والتشريع  . المحاكم
  . األهلي

رئيس مجلس إدارتها هو الـذي يمثلهـا أمـام القـضاء ولـه أن               . مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية    -
ـ    . يوكل محامياً أهلياً إلى جانـب محـامى إدارة الفتـوى والتـشريع       ى توقيـع هـذا المحـامى عل

 .صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون

  )١٢٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٦٩/٢٠٠٢، ٧٦٨ اننالطع(

صدور إيجار العين كلهـا أو جـزء مفـرز منهـا مـن              . حق ألغلبية الشركاء  . تأجير المال الشائع   -٨٥٥
صحيح ونافـذ بينـه وبـين المـستأجر منـه دون            . ة األنصبة أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبي      

تحقق ذلك بعـدم اعتراضـهم علـى مـا قـام           . باقي الشركاء ما لم يقره األغلبية صراحة أو ضمناً        
 . اعتباره في هذا الحالة نائباً عنهم. به شريكهم

تـضمين العقـد   . ثبوت أن عقد اإليجار مبرم بين الطاعن كمـستأجر والمطعـون ضـده كمـؤجر           -



  المرافعات

- ١٦٤ -  

انتهـاء الحكـم   . نابة األخير في اتخاذ إجراءات التقاضـي الخاصـة بالمنازعـات الناشـئة عنـه         إ
 .صحيح. المطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة

  )١٢٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٣/٢٠٠٥  جلسةمدني ٢١٠/٢٠٠٤ن الطع(

. واقـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع         . فرهـا أو انتفائهـا    تحرى صفة الخصم واستخالص توا     -٨٥٦
 .شرطه

  )١٢٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٣٨/٢٠٠٤، ٩١٤ اننالطع(

  . ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص االعتباري. أهلية التقاضي -٨٥٧
نون أليـة   عـدم اعتـراف القـا     . كيفية نشوء الشخص االعتباري بعنصريه الموضوعي والـشكلي        -

عـدم اعتبارهـا ذمـة ماليـة مـستقلة عـن الذمـة            . أثـره . مجموعة من األموال بهذه الشخصية    
  .المالية لصاحبها

انعقـاد الخـصومة علـى هـذا        . الزمـه . إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسـسة        -
أنـه المقـصود    . مـؤداه . ثبوت اسـم الطـاعن فـي صـحيفتي االسـتئناف والطعـن            . األساس
 .ومةبالخص

  )١٢٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١١٢٧/٢٠٠٤ن الطع(

جواز رفعها دعوى المسئولية فـي مواجهـة رئـيس وأعـضاء مجلـس اإلدارة           . الشركة المساهمة  -٨٥٨
في جميع األحوال التي تترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجـة عـن أعمـال الغـش وإسـاءة                   

. علـة ذلـك   . الفة للقانون أو نظام الـشركة أو نتيجـة للخطـأ فـي اإلدارة             استعمال السلطة والمخ  
 .تمتعها بالشخصية القانونية كالمساهمين والغير

  )١٢٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٩٣/٢٠٠٣ن الطع(

اجهتـه  تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلـوب فيهـا موجـوداً فـي مو              . الصفة في الدعوى   -٨٥٩
  .باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه

 .شرط ذلك. موضوعي. تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها -

  )١٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٥/٢٠٠٦  جلسةمدني ٣٠٧/٢٠٠٥ن الطع(

خـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء           غل يد المفلس مـن تاري     . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٨٦٠
شمول ذلك لألمـوال التـي تـؤول إليـه وهـو فـي حالـة               . علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

إفالس واليجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكـون وكيـل الـدائنين هـو الممثـل القـانوني                 
 . للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى



  المرافعات

- ١٦٥ -  

لهم في الحكم الصادر في موضـوع غيـر قابـل للتجزئـة ورفـع الطعـن علـى                   تعدد المحكوم    -
 ١٣٤/٢م . وجـوب اختـصام البـاقين ولـو بعـد فواتـه بالنـسبة إلـيهم            . أحدهم فـي الميعـاد    

 . مرافعات

إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكـم المطعـون فيـه بـالتمييز الـصادر فـي موضـوع          -
مثال بـشأن عـدم اختـصام الهيئـة العامـة لالسـتثمار             . بطالن الطعن . أثره. غير قابل للتجزئة  

 .في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس

  )١٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٠٣/٢٠٠٣ن الطع(

حـسبه أن يبـين     . واقـع يـستقل بـه قاضـى الموضـوع         . استخالص توافر الصفة في الدعوى     -٨٦١
 . ها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفي لحملهالحقيقة التي اقتنع ب

اليجوز للمحكمة أن تتصدى لهـا إال إذا أنكـر صـاحب الـشأن وكالـة                . عالقة الخصوم بوكالئهم   -
ال يسوغ لغير الموكل أن يعترض بـأن اإلجـراء الـذي باشـره الوكيـل ال يـدخل فـي                     . وكيله

لوكالـة بـين المطعـون ضـده        مثال بشأن عدم تصدى المحكمة لعالقـة ا       . علة ذلك . حدود وكالته 
وموكله وما أثارته الطاعنة من أن وكالته ال تبيح له رفـع الـدعوى لكـون ذلـك شـأن الموكـل                      

 .وليس شأنها

  )١٢٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/١٠/٢٠٠٦  جلسةمدني ٩٩٩/٢٠٠٥ن الطع(

  .متى تتحقق بالمدعى عليه. الصفة في الدعوى -٨٦٢
لمـصلحة القانونيـة التـي تـستند إلـى حـق أو مركـز قـانوني                 هي ا . المصلحة التي يعتد بها    -

بغرض حمايته سواء بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العـدوان عليـه أو تعـويض مـا لحـق بـه                      
  .مثال. شرطه. موضوعي. تقدير توافر الصفة أو المصلحة أو انتفائهما. من ضرر

غيـر  .  المـصلحة  الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضـوع فـي اسـتخالص الـصفة أو              -
 .جائز أمام التمييز

  )١٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/١٠/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ن ناالطع(

الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحـق المطلـوب فيهـا موجـوداً فـي مواجهتـه                     -٨٦٣
  .عى فيهباعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المد

واقـع تـستقل بتقـديره      . تحري صفة الخصوم في الـدعوى واسـتخالص توافرهـا أو انتفائهـا             -
مثـال بـشأن تـوافر صـفة الممثـل القـانوني            . محكمة الموضوع متى كان استخالصها سـائغاً      

 .للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة

  )١٢٩بع ص مج القسم الخامس المجلد السا١٥/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٥٣/٢٠٠٥ن الطع(



  المرافعات

- ١٦٦ -  

تعتبر مستقلة عن الخـصومة أمـام محكمـة أول درجـة بـالنظر إلـى                . الخصومة في االستئناف   -٨٦٤
. زوال صفة النائب عن أحـد الخـصوم بعـد تـاريخ الحكـم االبتـدائي              : أثره. رفعها والسير فيها  

قـصر  . ليس له أثر رجعي على إجراءات الخـصومة التـي تمـت صـحيحة أمـام أول درجـة                  
مثـال بـشأن زوال صـفة       . ذلك الخصم في خـصومة الطعـن باالسـتئناف         زوال صفته في تمثيل   
 . بعد صدور الحكم االبتدائيالقُصرالهيئة العامة لشئون 

  )١٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/١٠/٢٠٠٦  جلسةمدني ٥١٠/٢٠٠٥ن الطع(

ـ      . أثـره . الحكم بحل الشركة وتـصفيتها   -٨٦٥ م زوال صـفة مـديرها وحلـول المـصفي المعـين بحك
انتفـاء تلـك العلـة      . حمايـة حقـوق الـشركاء     : علة ذلك . المحكمة محله في تمثيلها أمام القضاء     

حال اتخاذ المدير الشريك بعد زوال صـفته إجـراءات مـن شـأنها إفـادة الـشركاء واختـصام                    
 .المصفي صاحب الصفة

 )١٦٣ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٠٧/٢٠٠٧الطعن (

ال أثـر لهـا علـى األهليـة         . أساسها وجود نزاع حول مـال يتهـدده خطـر         . اسة القضائية الحر -٨٦٦
حـسم النـزاع بـين    . المدنية لصاحب المال فيما ال يدخل في مهمة الحـارس القـضائي وسـلطته             

حـول مـا    القضاء للفـصل فـي النـزاع         إلى   حقهم في اللجوء  . مؤداه. أطرافة من أسباب انتهائها   
 أن ال تـدخل دعـواهم فـي نطـاق مهمـة             :شرط ذلك . إلنهاء الحراسة ه من حقوق توطئة     ندعوي

الحارس وال تتعارض مع سلطاته التي حـددها الحكـم الـصادر بتعيينـه أو القـانون إذا سـكت                    
  .الحكم عن ذلك

تنحصر في أعمال حفظ المال وإدارته بهـدف االنتفـاع بـه واسـتثماره ومـا                . الحراسة القضائية  -
تصرف التي تدخل بطريـق اللـزوم والتبعيـة فـي أعمـال الحفـظ               درج تحت ذلك من أعمال ال     ني

  .واإلدارة
طلب الذي يتصل بحق الشركاء في المال الشائع في الرجوع علـي الـشريك الـذي يـضع اليـد                    ال -

. حـسم النـزاع بيـنهم      إلـى    على ما يجاوز حصته فيه بمقابل انتفاعه بهذه الحـصة بمـا يـؤدي             
ـ           الـدعوى أن . مـؤداه . ال إدارة وحفـظ المـال   خروجه عن نطاق مهمة الحـارس ويجـاوز أعم

مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبولها تأسيساً علـى قيـام الـصفة فيهـا للحـارس                . ةمقامة من ذي صف   
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. القضائي

 )٣٤٩ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٢٧٤/٢٠٠٨الطعن (

المدعي عليـه فيهـا هـو كـل مـن يرتكـب             . نع حائز العقار عن حيازته    دعوى التعويض عن م    -٨٦٧
كفايـة أن تكـون حيـازة الحـائز حيـازة ماديـة             . فعالً إيجابياً على العقار يؤدي إلى ذلك المنـع        



  المرافعات

- ١٦٧ -  

حالية بأن تكون يده متصله بالعقار اتصاالً فعلياً وقائمة وقت المنـع بمـا يجعـل المـانع للحيـازة                    
مثـال لقيـام الـصفة فـي المـدعي عليـه            . ه دون أن يلجأ للقـضاء     في موقف من يأخذ الحق بيد     

 .لتغيير مفتاح شالية بقصد منع حيازته

 )٣٥٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٧٥٤/٢٠٠٨الطعن (

 شرط ذلك. واقع لمحكمة الموضوع. تحري صفة الخصوم في الدعوى -٨٦٨

و أكثـر وتتـسم بالخفـاء وال تتمتـع بالشخـصية            تنعقد بين شخصين أ   : ماهيتها. شركة المحاصة  -
  .علة ذلك. المعنوية ويتولي إدارتها أحد الشركاء الذي ال يمثل الشركة قانوناً

تنقضي بذات طـرق انقـضاء شـركات األشـخاص ومنهـا انقـضائها بحكـم                . شركة المحاصة  -
 .ق الشركات١٨٥/٢م. القانون إذا قل عدد الشركاء عن إثنين

  )١٤٠ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١٠جلسة  اري تج٩٣٠/٢٠٠٨الطعن (

. مجلس األمة يمثله رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبـات التـي ترفـع منـه أو عليـه             -٨٦٩
له أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العـاملين فيـه أو المحـامين المقيـدين للمرافعـة                    

ـ     ة توقيـع جميع صـحف الـدعاوى وصـحف الطعــون           أمام المحـاكم ولمن ينيبهم بالخصوم
مثـال  . وغير ذلك من األعمـال واإلجـراءات الالزمـة لرفـع الـدعاوى والطعـون والمرافعـة        

لتوقيع صحيفة الطعن بالتمـييز من رئـيس قـسم القـضايا بـاإلدارة القانونيـة بمجلـس األمـة                   
 .والمناب عن رئيس المجلس

 )١٤٨ ص٢ ج٣٨جلة القضاء والقانون سم ٢٥/٥/٢٠١٠جلسة إداري  ٣٩/٢٠٠٩الطعن (

 أو حلهـا    هـا إثبـات قيام   زاجـو . عدم تمتعها بالشخـصية االعتباريـة     . طبيعتها. شركة المحاصة  -٨٧٠
  . أو تصفيتها بطرق اإلثبات كافة

 ذي  أن تتوافر لـدى الـشركاء نيـة المـشاركة فـي نـشاط             . المناط في قيام عقد شركة المحاصة      -
إدارة تلـك الـشركة تكـون ألحـد شـركائها إال            . والخسارةتبعة وأن يساهم كل شريك في الربح        

الـشريك  . أن تعامله مع الغيـر يكـون باسـمه الخـاص          : علة ذلك . أنه ال يمثلها قانوناً أمام الغير     
 .هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق. الذي في ذمته الحق

 )١٥٨ ص٢ ج٣٨اء والقانون سمجلة القض ١/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري٣٦٧/٢٠٠٨، ٣٥١ انالطعن(

. الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلـوب فيهـا موجـوداً فـي مواجهتـه                   -٨٧١
  .أساس ذلك

  .تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً. من مسائل الواقع. تحري صفة الخصوم -
 غيـر جـائز   . الجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخالص صـفة الخـصوم فـي الـدعوى               -



  المرافعات

- ١٦٨ -  

 .مثال. إثارته أمام التمييز

 )٣٥٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٦/٦/٢٠١٠جلسة  يمدن ٦٨/٢٠٠٩، ١٧ انالطعن(

. يمثلها في عالقتها بـالغير وأمـام القـضاء مـديرها العـام            . المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية    -٨٧٢
الوكالـة فـي    . نهـا يجوز لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة الحضور أمام المحـاكم والمرافعـة ع            

 . في شأن التأمينات االجتماعية١٩٧٦ لسنة ٦١ ق ٢/١م. هذه الحالة مصدرها القانون

  )٢٦٤ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٥٥٧/٢٠٠٩الطعن (

هي عقد يتعهد بموجبـه شـخص بـأن يتـولى علـى وجـه االسـتمرار                 : ماهيتها. وكالة العقود  -٨٧٣
ط معينة إلى إبرام صـفقات لمـصلحة الموكـل مقابـل أجـر أو اقتـصارها               السعي في منطقة نشا   

على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات وقد تمتـد لتـشمل إبـرام الـصفقات وتنفيـذها                  
باسم الموكل ولحسابه فيكون الوكيل مجرد ممثل للموكـل فـي إبـرام الـصفقة وتكـون العالقـة                   

أن اختـصام الوكيـل فـي الـدعوى         : الزم ذلـك  . اقد معه مباشرة بين الموكل والغير الذي تم التع      
المتعلقة بالصفقة ال يكون إال بصفته ممثالً للموكـل وإالّ كانـت الـدعوى مرفوعـة علـى غيـر                    

مخالفـة للقـانون وخطـأ فـي تطبيقـه توجـب            . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر     . ذي صفة 
 .تمييزه

  )١٩١ ص٢ ج٣٩ة القضاء والقانون سمجل ١٦/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٠٦٤/٢٠١٠الطعن (

اعتبـار تأسيـسه مـن      . صندوق الزمالة ألعضاء نقابة عمـال صـناعة الكيماويـات البتروليـة            -٨٧٤
عـدم تمتعـه بالشخـصية االعتباريـة المـستقلة عـن            . ضمن النشاطات التي تمارسـها النقابـة      

 يترتـب فـي ذمـة       التزام األخيـر بمـا    . وجوب توجيه الخصومة إلى الممثل القانوني لها      . النقابة
ال يغيـر مـن ذلـك التمـسك بإعـسار المـدين أو              . الصندوق قبل حله وتصفيته من أموال النقابة      

 .أن ذلك ال يعتبر سبباً النقضاء االلتزام: علة ذلك. عدم مالءته

  )٢٥٧ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٧/١٠/٢٠١١جلسة  يمدن ٦٧٢/٢٠٠٨الطعن (
 

 -:المصلحة في الدعوى -٣

 بعدم قبول الدعوى بدين غير مستحق األداء عند رفعهـا متـى حـل األجـل المتفـق عليـه                     الدفع -٨٧٥
 .قبل الحكم فيها

  )٤٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٧٩ تجاري جلسة ٥٤/١٩٧٧ الطعن(



  المرافعات

- ١٦٩ -  

ـ جـواز أ  . الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شـروط قبولهـا أو ألي سـبب آخـر                -٨٧٦ داؤه أمـام   ب
 .محكمة االستئناف

  )٤٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٦٤/١٩٧٩ الطعن(

ال يعتـد إال    . المصلحة ليست فقـط شـرط لقبـول الـدعوى وإنمـا لقبـول أي طلـب أو دفـع                    -٨٧٧
 .مثال. بالمصلحة القانونية

  )٤٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٣/١/١٩٨٢ تجاري جلسة ٦١/١٩٨١ الطعن(

القضاء بعدم قبـول التـدخل فـي منازعـة إيجاريـة اسـتناداً إلـى أن                 . دعوىالمصلحة مناط ال   -٨٧٨
 .ال خطأ. طالب التدخل لم يكن طرفاً في عقد اإليجار

  )٤٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٦/٤/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٨٢ الطعن(

ـ   . أثـره . منع الشخص من التصرف في أمواله ووضعها تحت الحراسـة القـضائية            -٨٧٩ فته انتفـاء ص
 .صاحب الصفة هو الحارس القضائي. في أن يكون مدعي أو مدعي عليه بشأنها

  )٤٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٤٨/١٩٨٣ الطعن(

الخـالف  احتـدام  . هي الفائدة التي تعود على رافعها من يحكـم لـه بطلبـه      . المصلحة في الدعوى   -٨٨٠
 .ي طلب حل الشركةبين الشريكين تتوافر به المصلحة ف

  )٤٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢١/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٩٠/١٩٨٣ الطعن(

لـيس للمحكمـة أن تقـضي       . غير متعلق بالنظـام العـام     . الدفع بانعدام صفة المدعي في الدعوى      -٨٨١
 .به من تلقاء نفسها

ـ . المرسل والمرسل إليه صاحب الحق في إقامة دعـوى المـسئولية قبـل الناقـل           - وع أحـدهما  رج
 .أساس ذلك. بالتعويض يمنع اآلخر

  )٤٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٤ الطعن(

ـ          . ثبوت الدين بسند رسمي موثق     -٨٨٢ ع دعـوى الستـصدار     ال ينفي توافر مـصلحة الـدائن فـي رف
 .أساس ذلك. حكم بالدين

  )٤٨ول المجلد الثاني ص مج القسم األ١٧/١٢/١٩٨٤ مدني جلسة ١٨/١٩٨٤ الطعن(

ال يقبـل متـى كـان العيـب الـذي شـاب             . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهليـة          -٨٨٣
 .مثال. زوال العيب يصحح إجراءات التقاضي منذ بدايتها. ناقصي األهلية قد زال

  )٤٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/١٢/١٩٨٤ مدني جلسة ٢٣/١٩٨٤ الطعن(



  المرافعات

- ١٧٠ -  

 .ما دام سائغاً. موضوعي.  الدعوىيتحري الصفة ف -٨٨٤

  )٤٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥/١٩٨٥ الطعن(

المرسل إليه هو صاحب الصفة في رفع دعوى التعويض عن تلـف البـضاعة إحالتـه حقـه فـي                     -٨٨٥
 .هذا اآلخر هو صاحب الصفة في رفع الدعوىصيرورة . التعويض إلى آخر

  )٤٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٢/١٩٨٤ الطعن(

واقـع تـستقل محكمـة الموضـوع        . تحري الصفة في الدعوى واستخالص قيام الوكالة أو نفيهـا          -٨٨٦
 .بتحصيله

  )٤٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٢١/١٩٨٥ الطعن(

ها رهن بقيام نـزاع جـدي علـى الحـق موضـوع             تحقق. المصلحة شرط لقبول الدعوى أو الطعن      -٨٨٧
 . التقاضي وأن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعي عليه بطلباته

  )٧٥٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٦٥/١٩٨٥ الطعن(

عـدم إلـزام الحكـم      . فـي الطعـن بـالتمييز     . تطبيقهـا . قاعدة المصلحة مناط لقبـول الـدعوى       -٨٨٨
لمطعون فيه للطاعن بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سـلبياً بعـد أن أدخـل ليقـدم مـا لديـه                     ا

 .عدم قبول طعنه. من مستندات ومعلومات

  )٧٥٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/١٢/١٩٨٦ إداري جلسة ١٠٨/١٩٨٦ الطعن(

رتـب وقـف خـصومة    اعتبار ذلـك مـسألة أوليـة ت   . تمسك أحد المحتكمين ببطالن اتفاق التحكيم  -٨٨٩
. أثـره . مخالفة المحكم ذلك وتـصديه للفـصل فـي تلـك المـسألة األوليـة              . التحكيم بقوة القانون  

للمتمسك بالبطالن مـصلحة حالـة قائمـة فـي طـرح            . بطن حكمه بطالناً ال يمكن فصل أجزائه      
 . بطالن حكم المحكم بهذا السبب على القضاء

  )٧٥٩قسم الثاني المجلد الثاني ص مج ال٢٢/٢/١٩٨٨ مدني جلسة ٣٩/١٩٨٧ الطعن(

المـصلحة التـي يعتـد بهـا هـي المـصلحة        . المصلحة شرط لقبول الدعوى أو الطلب أو الـدفع         -٨٩٠
 .تقدير توافرها موضوعي. تعريف المصلحة القانونية. القانونية

  )٧٥٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٤٥/١٩٨٧ الطعن(

اتـساعه ليـشمل كـل      . ة المباشرة الالزم توافره لقبـول دعـوى اإللغـاء         شرط المصلحة الشخصي   -٨٩١
 .مصلحة جدية يؤثر فيها القرار اإلداري المطعون فيه

 .موضوعي. تحري المصلحة في الدعوى -



  المرافعات

- ١٧١ -  

حقهـا فـي رفـع دعـاوى اإللغـاء طعنـاً فـي              . الجمعيات والهيئات ذات الشخـصية المعنويـة       -
 .الح الجماعية التي تقوم عليهاالقرارات اإلدارية الماسة بأهدافها والمص

  )٧٥٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٤/١٩٨٨ الطعن(

 .الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة قانونية قائمة ال يقبل -٨٩٢

عـدم تـوافر    . سبب الطعن الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطـاعن منـه فائـدة                 -
 .مثال. ن منه فيكون غير منتجمصلحة للطاع

  )٧٦٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٨٩ مدني جلسة ٣٣/١٩٨٨، ٢٥ نناالطع(

 .غير مقبول. الطلب أو الدفع الذي ال يحقق مصلحة قانونية -٨٩٣

 .مثال بشأن طعن غير مقبول. متى تتوافر. المصلحة في الطعن -

  )٧٦٠م الثاني المجلد الثاني ص مج القس٢٢/٥/١٩٨٩ عمالي جلسة ٤٠/١٩٨٨ الطعن(

أن يكـون غيـر     . مؤداهـا . عدم توافرها فـي سـبب النعـي       . شرط المصلحة أساس قبول الطعن     -٨٩٤
 .مثال بشأن نعي ال يحقق مصلحة. منتج وغير مقبول

 .رفض الدعوى يستوي في األثر مع القضاء بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها -

  )٧٦٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٩١ الطعن(

 .مثال. متى تتوافر المصلحة. غير مقبول. الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه مصلحة -٨٩٥

  )٧٦١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ١٨٧/١٩٩٠ الطعن(

 .ما يكفي لتوافره. شرط المصلحة في الدعوى -٨٩٦

  )٧٦١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ٣٦/١٩٨٩ الطعن(

يكفى لتحققها مجرد إسـتيثاق المـدعى لحـق أو مركـز يحميـه القـانون                . المصلحة في الدعوى     -٨٩٧
اشـتراط  . ينازعه المدعى عليه فيه فتعود عليه الفائدة مـن رفـع دعـواه لتقريـر هـذا الحـق                    

  .ال يلزم. وجود حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل الدعوى 
  )٨٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١٠/١٩٩٢ عمالي جلسة ١٠/١٩٩٠ الطعن(

  .المقصود بها. المصلحة مناط الدعوى  -٨٩٨
  )٨٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٥/١٩٩٣ مدني جلسة ٩/١٩٩٢ الطعن(

ـ   . تطبيقها في الطعـن بـالتمييز   . قاعدة المصلحة مناط قبول الدعوى    -٨٩٩ ق أيـة  النعـى الـذي ال يحق
  .غير مقبول. مصلحة 

  )٨٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٣ مدني جلسة ٢٣/١٩٩٠ الطعن(



  المرافعات

- ١٧٢ -  

  .هي لفائدة العملية التي تعود على رافعها. المصلحة في الدعوى -٩٠٠
  )٨٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٣ مدني جلسة ٧/١٩٩٣ الطعن(

وب الحكم بعـدم قبولهـا ال يحقـق سـوى مـصلحة نظريـة               النعى بوج . القضاء برفض الدعوى     -٩٠١
  .غير منتج. بحتة

  )٨٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢٦/١٩٩٣ الطعن(

صاحب المصلحة من طلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكـم الجزائـي المتـضمن قـضاء فـي                   -٩٠٢
ـ . مسألة مدنية أو بالرد أو التعويض أو المـصاريف           عـدم  . ا يـشترط ومـا ال يـشترط فيـه         م

  .اقتصاره على من كان خصما
  )٨٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١١/١٩٩٥ مدني جلسة ٤٠/١٩٩٥ الطعن(

  .المصلحة. شرط قبوله. الطلب أو الدفع  -٩٠٣
تخلفها إذا بنى الطعن على وجـه غيـر منـتج أو علـى سـبب        . المناط فيها . المصلحة في الطعن     -

 .مثال.  تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة لو صح واقتضى

  )٨٢٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/١١/١٩٩٦  جلسةتجاري ٣٤١/١٩٩٥، ٣٣٢ انالطعن(

يكفـي لتحققهـا مـساس القـرار        . المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري بالتخطي في الترقيـة          -٩٠٤
قـضاء الحكـم   . ال أثـر لـه  . عد صدور القـرار   تركه الخدمة ب  . بمصلحة المتخطي المالية واألدبية   

  .خطأ يوجب تمييزه. بعدم قبول الدعوى النتفاء المصلحة
  )٥٦٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠٢/١٩٩٦ الطعن(

. صـاحب المـصلحة فيـه     . طلب توقيع الحجر على المجنـون والمعتـوه وذي الغفلـة والـسفيه             -٩٠٥
  .ل ذي مصلحةإدارة شئون القصر ولك

دفـع الـضرر    : علـة ذلـك   . جـائز . إقامة الدعوى من حاضنة أوالد المطلـوب الحجـر عليـه           -
  .ورعاية مصالح أوالدها منه

  )٥٦٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٥٩/١٩٩٧ الطعن(

مثـال بـشأن    . نعدم قبول أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مـصلحة قائمـة يقرهـا القـانو                  -٩٠٦
  .طلب رد محكم

  )٥٦٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٨ الطعن(

  .عدم قبوله. الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون -٩٠٧
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  .ال يوفر المصلحة فيه. ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو ال يعود على الطاعن بفائدة -
  )٥٦٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨٦/١٩٩٩ طعنال(

. وجوب أن يكون له مصلحة فـي الـدفاع عـن الحكـم حـين صـدوره                . فيمن يختصم في الطعن    -٩٠٨
  .وإال قضى بعدم قبوله بالنسبة له

  )٥٦٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١٢/٢٠٠١  تجاري جلسة٣٠٠/٢٠٠١ الطعن(

عـدم قبـول    . طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكـم المطعـون فيـه            من لم يكن     -٩٠٩
 .الطعن منه

  )٥٦٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٦٦/٢٠٠١ الطعن(

  .غير مقبول. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة فيه يقرها القانون -٩١٠
عدم توافرها إذا بني على وجـه غيـر منـتج أو علـى سـبب لـو                  . المصلحة في الطعن بالتمييز    -

 .صح لما عاد على الطاعن فائدة

  )١٣٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٥/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٦٩/٢٠٠١ الطعن(

عـدم وقوفهـا عنـد      . دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصـمة القـرار اإلداري         . دعوى اإللغاء  -٩١١
أن شـرط   . مـؤدى ذلـك   . لوب إلغاؤه قـد أهـدره أو مـس بـه          حد وجود حق يكون القرار المط     

المصلحة فيها يتوافر في كل حالة مـن شـأنها أن تجعـل القـرار مـؤثراً فـي مـصلحة جديـة                       
 .شرطه. لمحكمة الموضوع. تحري تلك المصلحة. لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية

  )١٣٠ السابع ص مج القسم الخامس المجلد١٧/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥١١/٢٠٠٠ الطعن(

  .غير مقبول. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون -٩١٢
  )١٣٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٣١/٢٠٠٢ الطعن(

الفائدة العملية التي تعـود علـى رافـع الـدعوى مـن             . المقصود بها . المصلحة هي مناط الدعوى    -٩١٣
ال تقبل الدعوى إذا لم يكـن الخـصم أو المركـز القـانوني المطلـوب                : أثر ذلك . لباتهالحكم له بط  

  .حمايته بها قد وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر االلتجاء للقضاء
دعـوى ال يتـوافر فيهـا المـصلحة         : مثـال . ماهية تلك المـصلحة   . المصلحة. مناطها. الدعوى -

  .ومن ثم غير مقبولة
 .يستوي في أثره مع رفضها.  قبول الدعوىالقضاء بعدم -

  )١٣١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣١/٣/٢٠٠٣  جلسةمدني ٣٧٠/٢٠٠٢ الطعن(
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تطبيقهـا حـال رفـع الـدعوى وعنـد الطعـن باالسـتئناف أو               . قاعدة المصلحة مناط الـدعوى     -٩١٤
  .التمييز

ضـي وأن تعـود     قيام نزاع بين أطرافهـا علـى الحـق موضـوع التقا           . شرطه. قبول الخصومة  -
 .مثال. على المدعي فائدة من الحكم له بطلباته

  )١٣١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٥/٢٠٠٣  جلسةمدني ١٠٢/٢٠٠٢، ٨٩ نناالطع(

هي الدعوى التي ترمي إلـى اختـصام القـرار اإلداري ذاتـه وكـشف شـوائبه                 . دعوى اإللغاء  -٩١٥
 فيها ذلـك القـرار تـأثيراً مباشـراً وإال           وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر      . وعيوبه

  .كانت غير مقبولة
جواز الطعن فيه باإللغاء فـي المواعيـد المقـررة لـذلك قانونـاً أو عنـد                 . القرار التنظيمي العام   -

الطعـن  . شـرطه . تطبيقه على الحاالت الفردية بطلـب عـدم االعتـداد بـه لمخالفتـه للقـانون               
عـدم قبـول    . أثـره . عدم وجـود القـرار الفـردي      . يقاً له باإللغاء في القرار الفردي الصادر تطب     

  . الدعوى
. علـة ذلـك   . عدم انفساح مجاله لمن هم غيـر مخـاطبين بأحكامـه          . الطعن على القرار التنظيمي    -

  .انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه
 .واقع لمحكمة الموضوع. تحري شرط المصلحة في الدعوى -

  )١٣٢القسم الخامس المجلد السابع ص مج ٨/١٢/٢٠٠٣  جلسةإداري ٧١/٢٠٠٣ الطعن(

 .مثال. المصلحة هي الفائدة العملية العائدة على رافع الدعوى من الحكم بطلباته -٩١٦

  )١٣٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١٢/٢٠٠٣  جلسةمدني ٥٠٥/٢٠٠٢ الطعن(

علـى وجـه    ابتنـاء الطعـن     . شرط لقبول الطلـب أو الـدفع      . المصلحة القائمة التي يقرها القانون     -٩١٧
مثـال بـشأن نعـي ال تتحقـق         . ال يوفر المصلحة فيـه    . غير منتج أو ال يعود على الطاعن بفائدة       

 .فيه المصلحة

  )١٣٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٦٦/٢٠٠٣، ٦٢١، ٥٦٥ نوالطع(

أن يكـون   . فيـه مـا يكفـى     . شرط المصلحة الالزم توافره لقبول دعوى إلغـاء القـرار اإلداري           -٩١٨
رافعها في مركز قانوني خاص في شأن القرار المطعون فيـه يخولـه مـصلحة جديـة أدبيـة أو                    

 .مادية

  )١٣٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/٥/٢٠٠٥ اري جلسةإد ٩٣١/٢٠٠٤ الطعن(

 استصدار أمر مـن القاضـي المخـتص باتخـاذ إجـراءات             ةلكل ذي شأن ولمالك العالمة التجاري      -٩١٩
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علـى أي آالت أو أدوات اسـتخدمت فـي وضـع العالمـة التجاريـة وكـذا المنتجـات                    تحفظية  
اد البـضائع   كما يجوز إجراء هـذا الحجـز عنـد اسـتير          . والبضائع واألوراق التي وضعت عليها    

  .ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله. مر بالحجزللقاضي اآل. من الخارج
 . صلحة أدبية أو ماديةتوافر الم. شرطه. قبول الدعوى -

إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند أنهـا ليـست طرفـاً فـي أمـر                      -
الحجز سواء عن نفسها أو بـصفتها الوكيـل المحلـى للـشركة وليـست ذات شـأن فيـه رغـم                      

ابـت  يعيبـه بمخالفـة الث  . تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلـك الـشركة مقيـدة بـوزارة الـصناعة             
 . تمييزهويوجبباألوراق والخطأ في تطبيق القانون 

  )١٣٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤ الطعن(

أن تظـل التركـة منـشغلة بمجـرد الوفـاة بحـق       . مؤداها. قاعدة أن ال تركة إال بعد سداد الديون   -٩٢٠
حت يـد أي وارث أو مـن يكـون الـوارث قـد               لدائني المتوفى الستيفاء ديونهم منها ت      يعيني تبع 

أن يكون الدين قائماً بما الزمـه أن الـوارث يكـون مـسئوالً عـن ديـون                  . شرطه. تصرف إليه 
  .المورث في حدود ما آل إليه من تركة مورثه

ال ينفـى وجـود مـصلحة قانونيـة للـدائن المطالبـة             ". المدين"االدعاء بعدم وجود تركة للمورث       -
أن . علـة ذلـك   . الدعوى قبل الورثة أياً كان مآل تنفيذ الحكـم الـصادر فيهـا            بالحق المرفوعة به    

التحقق من وجود تركة من عدمه هي واقعة ال شـأن لهـا بـدعوى المطالبـة بالـدين المـستحق                     
على المورث وإنما تتعلق بأمر الحق على صدور الحكم القاضي بـإلزام الورثـة فـي حـدود مـا              

ضاء الحكـم بـرفض الـدعوى علـى سـند مـن أن الطـاعن                ق. آل إليهم من تركة هذا المورث     
خطـأ فـي    . عجز عن إثبات أن مورث المطعون ضدهم قد تخلفت عنـه تركـة آلـت لآلخـرين                

 .تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )١٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٤٩/٢٠٠٤ الطعن(

يـستوي فيهـا أن تكـون مـصلحة         . ماهيتهـا . لـب المصلحة التي تشترط لقبول الـدعوى أو الط        -٩٢١
كفاية المصلحة المحتملة ولو كانت شبهة حـق متـى كـان الغـرض مـن       . مادية أو أدبية أو جدية    

مخالفـة  . الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخـشى زوال دليلـه عنـد النـزاع                
تندات مرفقـة بتقريـر   مثـال بـشأن دعـوى بطلـب تـسليم مـس        . خطأ يوجب تمييز الحكم   . ذلك

 .خبرة

  )١٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠/١/٢٠٠٦  جلسةمدني ٥٣٢/٢٠٠٤ الطعن(

لـيس مـن شـأنه      . انفصام الرابطة الوظيفية بين المستأنف وبين المؤسسة بإحالتـه إلـى التقاعـد             -٩٢٢
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 .علة ذلك. أن ينهى النزاع المرفوع منه

  )١٣٥القسم الخامس المجلد السابع ص مج ٧/٣/٢٠٠٦  جلسةإداري ٩٥١/٢٠٠٤ الطعن(

تقييم كفاءته مرة على األقل فـي الـسنة ويعـرض التقريـر المقـدم عنـه علـى                   . الموظف العام  -٩٢٣
وجوب إبالغ الموظف الذي قـدم تقريـر بأنـه ضـعيف بـصورة      . لجنة شئون الموظفين العتماده 

 . جواز تظلم الموظف من هذا التقرير. منه بعد اعتماده

النظـر فـي توقيـع أي       . أثـره . ل السنة على تقريرين نهائيين بأنه ضـعيف       حصول الموظف خال   -
حـصوله علـى تقريـر      .  من نظام الخدمـة المدنيـة      ٦٠من العقوبات المنصوص عليها في المادة       

اعتباره مفـصوالً مـن الخدمـة مـن تـاريخ اعتبـار             . مؤداه. ثالث خالل ذات السنة بأنه ضعيف     
 . هذا التقرير نهائياً

لـه كيـان مـستقل وللموظـف الطعـن          . ائي الذي يوضع للموظف بمرتبـة ضـعيف       التقرير النه  -
أن كـل قـرار نهـائي يـصدر         : مـؤدى ذلـك   . عليه على استقالل بشروطه وإجراءاته ومواعيده     

من الجهة اإلدارية في هذا الشأن هو قـرار قـائم بذاتـه لـه تبعاتـه وأثـاره ويكـون للموظـف                 
 .هئ يقيمها توصالً إلى القضاء بإلغامصلحة قائمة في االستمرار في دعواه التي

  )١٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٣/٢٠٠٦  جلسةإداري ١١٢٢/٢٠٠٤ الطعن(

وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامـه حتـى صـدور حكـم نهـائي              . شرط المصلحة في الدعوى    -٩٢٤
 . في الدعوى

للقاضـي  . ار فيهـا  تقصى شروط قبول الدعوى اإلدارية واسـتمرارها ومـدى جـدوى االسـتمر             -
 . علة ذلك. اإلداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة اإلدارية

  )١٣٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٤/٢٠٠٦ اري جلسةإد ١٧٨/٢٠٠٥ الطعن(

  . متى يتوافر. شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري -٩٢٥
وراق التأسـيس التـي تطلبهـا القـانون مـستوفاة لـدى             اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أ       -

. التـزام الـوزارة بإشـهار النقابـة فـي الجريـدة الرسـمية             . وزارة الشئون االجتماعية والعمل   
. ال يعنى ذلك اقتصار دورها علـى مجـرد التنفيـذ المـادي للـنص             . مقيدة. سلطتها في هذا الشأن   

موقـف  . مـؤدى ذلـك   . جراءاتـه وجوب بحث الطلب والتحقق من تـوافر شـروطه وسـالمة إ           
 .مثال. يقبل الطعن عليه باإللغاء. قرار إداري. الجهة اإلدارية في هذه الحاالت

  )١٣٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١٠/٢٠٠٦ اري جلسةإد ٦٨٠/٢٠٠٥، ٦٧٢ نناالطع(

 .مثال. عدم توافرها إذا بني على وجه غير منتج. المصلحة في الطعن -٩٢٦

  )١٣٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨١١/٢٠٠٥، ٧١٦ انالطعن(



  المرافعات

- ١٧٧ -  

هى الفائدة العملية التـي تعـود علـى رافـع الـدعوى مـن الحكـم لـه                   . المصلحة في الدعوى   -٩٢٧
عدم قبول الدعوى إذا لم يكن الخصم أو المركز القـانوني المطلـوب حمايتـه قـد وقـع                   . بطلباته

 .لتجاء إلى القضاءعليه اعتداء أو منازعة تبرر اال

 )٢٧٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١١/١/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (

 المعـدل بـق     ١١/١٩٦٢ ق   ١٥/١قضاء المحكمـة الدسـتورية بعـدم دسـتورية نـص المـادة               -٩٢٨
 في شأن جوازات السفر فيما تضمنته من عدم جـواز مـنح الزوجـة جـواز سـفر                   ١٠٥/١٩٩٤

. صيرورة هـذا الـنص كـأن لـم يكـن          . أثره. ونشره بالجريدة الرسمية  مستقل إال بموافقة الزوج     
 .أساس ذلك. غير مقبول النتفاء المصلحة. طلب الزوجة تقرير أحقيتها في ذلك

 )٢٧٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١١/١/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (

  . ر مقبولغي. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة يقرها القانون -٩٢٩
عدم توافرها إذا بنى على وجـه غيـر منـتج أو علـى سـبب لـو                  . المصلحة في الطعن بالتمييز    -

 .صح لما عاد على الطاعن فائدة

 )٢٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٥٤٧/٢٠٠٨الطعن (

  .الذمة المالية للوارث مستقلة عن الذمة المالية للمورث -٩٣٠
أن تظـل التركـة منـشغلة بمجـرد الوفـاة بحـق             : مؤداهـا .  إال بعد سداد الدين    قاعدة  أال تركة    -

  . عيني تبعي لدائني المتوفي
الوارث ال يسأل عن دين المورث إال في حدود ما آل إليـه مـن تركـة مورثـه طبقـاً للترتيـب                        -

  .الوارد بالقانون حول أولوية  السداد من تركة المتوفي
المدين ال ينفي وجود مـصلحة قانونيـة للـدائن فـي المطالبـة              االدعاء بعدم وجود تركة للمورث       -

أن التحقق من وجود التركـة مـن عدمـه هـو واقعـة ال               : علة ذلك . بالحق المرفوعة به الدعوى   
شأن لها بدعوى المطالبة بالدين المستحق علـى المـورث ويتعلـق بـأمر الحـق علـى صـدور               

 .ن التركةالحكم القاضي بإلزام الورثة في حدود ما آل إليهم م

 )١١٧ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري٦/٢٠٠٨الطعن (

  . عدم قبوله. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون -٩٣١
عدم توافرها إذا بني على وجـه غيـر منـتج أو علـى سـبب لـو صـح                    . المصلحة في الطعن   -

 .على الطاعن فائدةواقتضى تمييز الحكم لما عاد 

 )١٦٣ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٢٣/٢٠١٠الطعن (



  المرافعات
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أن ال يجنـي الطـاعن      : شـرط ذلـك   . ال تصلح أساساً للطعن بـالتمييز     . المصلحة النظرية البحتة   -٩٣٢
أي نفع من ورائها وأن يكون الحكم محققـاً لمقـصوده ومتمـشياً مـع المركـز القـانوني الـذي                     

  .أثره. الحكم الذي ال يعد محققاً لمقصود الطاعن. بما يترتب عليه من آثاريدعيه 
ثبـوت أن المركـز القـانوني الـذي يدعيـه           . ورود منطوق الحكم في ظاهره لمصلحة الطـاعن        -

هو عدم مديونيته أصالً بالدين وأن توقيعه علـى الـسند ألمـر محـل االسـتئناف مـزور عليـه                     
األمر إال تحت وطـأة التنفيـذ الجبـري ومنعـه مـن الـسفر وأن                وأنه لم يسدد المبلغ الصادر به       

أن الحكـم غيـر محقـق لمقـصوده         . مـؤداه . استئنافه بغية تحلله ابتداء من االلتـزام بالمديونيـة        
قيـام مـصلحته فـي الطعـن علـى          . أثره. المتمثل في القضاء ببراءة ذمته بعد رد وبطالن السند        

 .الحكم

  )٧٨ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري١٧٤٢/٢٠١٠الطعن (
 

 -:تقدير قيمة الدعوى -٤

دعوى صـحة أو إبطـال أو فـسخ العقـد تقـدر بقيمـة               . األصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة      -٩٣٣
تـدخل آخـر طالبـاً رفـضها علـى أسـاس أن             . قيام دعوى فسخ عقد بين طرفيه     . المعقود عليه 

 بالـضرورة طلـب صـحة ذلـك العقـد تقـدر قيمتـه               الفسخ يترتب عليه مساس بحقوق يتضمن     
 .بقيمة المتعاقد عليه

  )١١٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٨/١٩٨٥ الطعن(

 .متى تعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في نظر المشرع -٩٣٤

  )٧٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٨٦ الطعن(

عـدم زيـادة قيمـة الـدعوى        . خمـسة آالف دينـار    . نصاب العادي الختصاص المحكمة الكلية    ال -٩٣٥
 .أثره صيرورة حكمها انتهائياً: عن ذلك

 .العبرة من تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف هو بالطلبات الختامية فيها -

  )٧٦٩اني ص مج القسم الثاني المجلد الث٢٧/٢/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٤٠/١٩٨٨ الطعن(

 .مثال. الطلباتالعبرة فيه بآخر . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -٩٣٦

  )٧٦٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١٢/١٩٨٨  جلسةعمالي ١٦/١٩٨٨ الطعن(

 .متى تعد الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها -٩٣٧



  المرافعات
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 . بآخر طلبات الخصومالعبرة فيه. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -

  )٧٦٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٣٣/١٩٨٩ الطعن(

امتـداد هـذا االختـصاص إلـى مـا          . مؤدى ذلـك  . اختصاص المحكمة الكلية هو اختصاص عام      -٩٣٨
عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبـات تـدخل فـي االختـصاص القيمـي أو النـوعي للقاضـي                     

 .ك بالنظام العامتعلق ذل. الجزئي

جـواز اسـتئنافه فـي شـقيه        . أثـره . تجاوز الطلب األصلي النصاب االنتهائي للمحكمـة الكليـة         -
 .األصلي والمرتبط العبرة في تحديد قيمة الدعوى بالطلب األصلي

  )٧٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٨٩ الطعن(

 .االستثناء. ة القيمةاألصل في الدعوى أنها معلوم -٩٣٩

 .متى تعتبر الدعوى مجهولة القيمة -

. يمتهـا قالدعوى بالمطالبة بها مـن الـدعاوى القابلـة لتقـدير            . كيفية حسابها . مكافأة نهاية الخدمة   -
 . علة ذلك

  )٧٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٣/١٩٩٠ عمالي جلسة ٢/١٩٩٠ الطعن(

. االسـتثناء . ال يجـوز  . اسـتئنافها . األولى بـصفة انتهائيـة    األحكام الصادرة من محكمة الدرجة       -٩٤٠
  .مثال لحكم انتهائي ال يجوز استئنافه لقلة النصاب

  .خمسة آالف دينار. النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية  -
  .تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار يوم رفعها -
اوى التـي ترفـع     الـدع . ما يخـرج عـن هـذا األصـل        . األصل في الدعوى أنها معلومة القيمة      -

  .بطلب غير قابل للتقدير
  )٨٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٩٢ الطعن(

 في كـل منازعـة تتعلـق بطلـب قيمـة مـا تـم                صيرورته واجباً . مؤداه. االتفاق على التحكيم     -٩٤١
  .تنفيذه

  )٨٣٢ الثاني ص مج القسم الثالث المجلد٣٠/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٠ الطعن(

  .ما يخرج عن هذا األصل. األصل في الدعوى أنها معلومة القيمة -٩٤٢
  .مثال بشأن عدم جواز االستئناف. العبرة فيه. تقدير نصاب االستئناف -

  )٨٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٤  جلسةعمالي ١٨/١٩٩٣ الطعن(

ـ    . النصاب العادي الختصاص المحكمة الكلية       -٩٤٣ عـدم زيـادة    . ن خمـسة آالف دينـار     ما يزيـد ع
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  .أثره صدور حكمها انتهائياً. قيمة الدعوى عن ذلك 
  .هو بالطلبات الختامية فيها. العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -

  )٨٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٩٥  جلسةعمالي ٤٤/١٩٩٥ الطعن(

  .هو بالطلبات الختامية فيها. عوى فيما يتعلق بنصاب االستئنافالعبرة في تقدير قيمة الد -٩٤٤
  )٨٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٩٦  جلسةعمالي ٣٨/١٩٩٤ الطعن(

األصـل هـو عـدم جـواز اسـتئنافها          . األحكام الصادرة من محكمة الدرجة األولى بصفة انتهائية        -٩٤٥
رة على خـالف حكـم سـابق لـم يحـز قـوة              إال إذا نص القانون على خالف ذلك أو كانت صاد         

  .األمر المقضي أو لحقها البطالن أو بنيت على إجراءات باطلة
شـمول  . تعديله إلى خمسة آالف دينار بـدال مـن ألـف دينـار            . النصاب االنتهائى للمحكمة الكلية    -

سـريانه بـأثر مباشـر علـى األحكـام          . التعديل كافة المنازعات بما فيها المنازعـات العماليـة          
أن قابليـة الحكـم للطعـن يحكمهـا القـانون الـساري وقـت               . علـة ذلـك   . الصادرة بعد نفاذه    

  .صدوره
  .كيفيته. تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لنصاب االستئناف  -

  )٨٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٩/١٩٩٦  جلسةعمالي ١٧/١٩٩٦ الطعن(

األصـل هـو عـدم جـواز        . ائيـة األحكام الصادرة من محكمـة الدرجـة األولـى بـصفة انته            -٩٤٦
  .وقوع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم. االستثناء. استئنافها

  )٨٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٨٢/١٩٩٥ الطعن(

  .األصل في الدعوى أنها معلومة القيمة -٩٤٧
 بـاألجور المتـأخرة والمقابـل المـادي         مثـال للمطالبـة   . متى تعتبر الدعوى مجهولـة القيمـة         -

لألجازات ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل األجازات المرضية وتقـدير الحـق فـي التعـويض عـن                 
  .كيفية تقدير قيمة الدعوى التي تشملها تلك الطلبات. اإلصابة 

  )٨٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٨٢/١٩٩٥ الطعن(

الدعاوى التـي ترفـع بطلـب غيـر قابـل           . االستثناء  . دعاوى تعتبر معلومة القيمة     األصل أن ال   -٩٤٨
مثـال لـدعوى معلومـة القيمـة بـشأن مطالبـة العامـل              . حاالتها. للتقدير تعتبر مجهولة القيمة     

 .بأجوره العمالية

  )٨٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٦ عمالي جلسة ٨٢/١٩٩٥ الطعن(

علقة بعدم جواز الطعن باالسـتئناف فـي األحكـام الـصادرة فـي حـدود النـصاب                  القواعد المت  -٩٤٩
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وقـوع بطـالن فـي    : ما يستثني مـن ذلـك  . تعلقها بالنظام العام . االنتهائي لمحكمة الدرجة األولى   
. تعييب الحكم بمخالفـة القـانون أو الخطـأ فـي تطبيقـه            . الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر فيه      

  .مثال. نافهعدم جواز استئ. أثره
  .متى يكون حكم المحكمة الكلية انتهائياً -

  )٥٦٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٧ عمالي جلسة ٤٥/١٩٩٦ الطعن(

تضمن الـدعوى طلبـات متعـددة ناشـئة عـن           . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف       -٩٥٠
احتـساب  . أثـره . ونيـة مختلفـة   نشوؤها عـن أسـباب قان     . سبب قانوني واحد قدرت قيمتها جملة     

  .مثال. قيمة كل طلب على حدة
  )٥٦٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٣/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٩٦ الطعن(

خلـو نـصوص   : علـة ذلـك  . سريانه على المنازعات العماليـة . النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية  -٩٥١
ممـا يفيـد الخـروج بهـذه        . المحكمـة الكليـة    بإنشاء دائرة عمالية ب    ٤٦/١٩٨٧المرسوم بقانون   

  .المنازعات على القواعد العامة في االستئناف
  .متى تعد الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها -
  .مثال. العبرة فيه بآخر طلبات الخصوم. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -

  )٥٦٥مجلد الرابع ص مج القسم الرابع ال١٤/٤/١٩٩٧ عمالي جلسة ٧٩/١٩٩٦ الطعن(

  .األصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة عدا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير -٩٥٢
  .أثر ذلك. تعلقها بالنظام العام. قواعد تقدير قيمة الدعوى -
. دعوى إلغاء أمر تقدير الرسـوم المؤسـس علـى اإلعفـاء مـن المـصروفات بموجـب حكـم                    -

ة ذمـة مـن الرسـوم والمـصروفات القـضائية غيـر مقـدرة               إنها دعوى براء  . تكييفها الصحيح 
جـواز  . غيـر انتهـائي   . الحكـم الـصادر فيهـا     . القيمة تتجاوز النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية     

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جـواز االسـتئناف لقلـة النـصاب معيـب               . الطعن فيه باالستئناف  
  .بالخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه

  )٥٦٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٦/١٩٩٦ الطعن(

  .تقدر قيمة الدعوى بقيمتها مجتمعة. الطلبات الناشئة عن سبب واحد -٩٥٣
العبرة فيـه بطلبـات الخـصوم ولـيس بقيمـة           . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف       -

  .مثال. ما قضت به المحكمة
  )٥٦٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٨ جلسة عمالي ٧٠/١٩٩٧ الطعن(



  المرافعات

- ١٨٢ -  

  .ماهيته والعبرة فيه. الطلب األصلي هو الذي يعتد به في تقدير قيمة الدعوى -٩٥٤
علـى  . أثـره . تعديل قيمة الدعوى أمام المحكمـة الكليـة بمـا ال يجـاوز خمـسة آالف دينـار                  -

يـاً بنظـر الـدعوى وإحالتهـا        المحكمة المذكورة من تلقاء نفسها القضاء بعـدم اختـصاصها قيم          
تــصديها للفــصل فــي الموضــوع دون القــضاء بعــدم . إلــى المحكمــة الجزئيــة المختــصة

  .خطأ في تطبيق القانون. اختصاصها
  )٥٦٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/٥/١٩٩٨ جلسةمدني  ١٦٧/١٩٩٧ الطعن(

  .لمواد المدنية والتجاريةاالختصاص القيمي لكل من المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية في ا -٩٥٥
  .بقيمة الدعوى. العبرة فيه. نهائية الحكم الصادر عن كل منهما -
  .أساس ذلك. اختصاص المحكمة الكلية بالدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة آالف دينار -

  )٥٦٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٢١١/١٩٩٧ الطعن(

العبرة فيه بمجمـوع الطلبـات إذا كانـت ناشـئة عـن             .  تعدد الطلبات فيها   تقدير قيمة الدعوى عند    -٩٥٦
التقدير يكون باعتبار قيمـة كـل طلـب علـى حـدة             . أثره. نشوئها عن أسباب متعددة   . سبب واحد 

  . من قانون المرافعات٤٣م. أساس ذلك. ولو تماثل السبب
  )٥٦٨رابع ص مج القسم الرابع المجلد ال٢٩/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٣٨/١٩٩٨ الطعن(

الدعوى ال تعتبر مجهولة القيمة إال إذا رفعت بطلـب غيـر مقـدر القيمـة أو استعـصى تقـدير                      -٩٥٧
  .مثال لدعوى قابلة لتقدير قيمتها. قيمته

  .مثال. مناطه. عدم جواز االستئناف لقلة النصاب -
  )٥٦٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٩/١٩٩٨  جلسةعمالي ٢٢/١٩٩٨ الطعن(

. ة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكـون علـى أسـاس آخـر طلبـات الخـصوم              تقدير قيم  -٩٥٨
  .مثال

. عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة فـي حـدود النـصاب االنتهـائي لمحكمـة أول درجـة                   -
  .االستنثاء

  )٥٦٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١٠/١٩٩٨  جلسةعمالي ٦٢/١٩٩٨ الطعن(

  .يجوز استئنافه أيا كانت قيمة الدعوى. ات المتعلقة بالنفقةالحكم الصادر في المنازع -٩٥٩
األحكام الصادرة في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهـر تكـون انتهائيـة إذا لـم تتجـاوز                   -

  . مرافعات٣٤/٢م. أساس ذلك. قيمتها خمسة آالف دينار
  )٥٦٩لرابع ص مج القسم الرابع المجلد ا٢١/١١/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٨٣/١٩٩٧ الطعن(



  المرافعات

- ١٨٣ -  

  .النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية خمسة آالف دينار -٩٦٠
  .المناط فيه. تقدير قيمة الدعوى -
  . مثال. دينارالدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير تعتبر زائدة عن خمسة آالف  -

  )٥٧٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٢/٢٠٠٠ جلسةعمالي  ١١٢/١٩٩٩ الطعن(

. لدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكـون علـى أسـاس آخـر طلبـات للخـصوم             تقدير قيمة ا   -٩٦١
  .علة ذلك

شـموله لكافـة المنازعـات التـي تخـتص          . النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية خمسة آالف دينار       -
  .المحكمة المذكورة بالفصل فيها ابتدائياً

.  بـصفة انتهائيـة    األصل عدم جواز استئناف األحكام الـصادرة مـن محكمـة الدرجـة األولـى               -
  .االستثناء

ببراءة ذمته من دين النفقـة المحكـوم بهـا عليـه وإلـزام              . تحديد الطاعن طلباته أمام أول درجة      -
ك هو في حقيقة طلب واحد بـرد ذلـك المبلـغ والـذي علـى               . د ٢٩٢٠المطعون ضدها برد مبلغ     

مخالفـة الحكـم    . أساسه تقدر قيمة الدعوى والحكم الـصادر ال يجـوز اسـتئنافه لقلـة النـصاب               
  .يعيبه. المطعون فيه هذا النظر والقضاء ضمنياً بجوازه

  )٥٧٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٤/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٣/١٩٩٩ الطعن(

افتـراض أنهـا تزيـد فـي     . الدعاوى غير القابلة للتقدير تتنافى بطبيعتهـا مـع إمكـان تقـديرها            -٩٦٢
ـ       مثـال بـشأن دعـوى إخـالء     . أسـاس ذلـك  . ة الجزئيـة  قيمتها على النصاب النهـائي للمحكم

  .للغصب
  )٥٧١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٠٠/٢٠٠٠ الطعن(

  .النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية خمسة آالف دينار -٩٦٣
. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف يكـون علـى أسـاس آخـر طلبـات الخـصوم               -

  .مثال
  )٥٧١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١١/٢٠٠٠  جلسةعمالي ٣٨/٢٠٠٠ لطعنا(

اسـتثناء األحكـام    . عدم جواز استئناف األحكام الصادرة من محكمة أول درجـة بـصفة انتهائيـة              -٩٦٤
  .التي شابها بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم من تلك القاعدة

  .  مرافعات٣٤المادة . ينارخمسة آالف د. النصاب االنتهائي للمحكمة الكلية -
  .الدعوى تقدر باعتبارها يوم رفعها وعلى أساس آخر الطلبات -
  .مثال. تعتبر زائدة عن خمسة آالف دينار. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير -



  المرافعات

- ١٨٤ -  

تحـصن  . تـضمنه حتمـاً قـضاء ضـمنياً باالختـصاص         . الحكم االبتدائي الصادر في الموضوع     -
علـة  . ال ينال من ذلك صـدوره بالمخالفـة لقواعـد االختـصاص           . لحجيةهذا القضاء الضمني با   

  .سمو الحجية على اعتبارات النظام العام. ذلك
  )٥٧٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧٤٥/٢٠٠٠ الطعن(

اعتبارهـا تزيـد فـي قيمتهـا علـى النـصاب النهـائي للمحكمـة                . الدعاوى غير القابلة للتقدير    -٩٦٥
  .مثال. دخولها في االختصاص النوعي للمحكمة الكلية. أساس ذلك. لجزئيةا

  )٥٧٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩٣/٢٠٠١ الطعن(

باعتبار قيمتها جملة حـال نـشأتها عـن سـبب قـانوني             . كيفيته. تقدير قيمة الطلبات في الدعوى     -٩٦٦
  .أتها عن أسباب قانونية مختلفةواحد وبقيمة كل منها على حدة حال نش

  .الواقعة القانونية مصدر الحق: ماهيته. السبب القانوني -
وبالنـسبة لطلـب نفقـة العـدة     . الواقعة القانونية مصدر الحق بالنسبة لمؤجل المهر هـي الـزواج       -

النظـر  . أثـره . نشأة كل منهمـا عـن سـبب قـانوني منفـصل     . مؤدى ذلك. والمتعة هي الطالق 
 .مثال. ان دعوى مستقلة تقدر قيمتها بمقدار قيمته وحدهإليه كما لو ك

  )٥٧٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/١١/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ١٥٦/٢٠٠١ الطعن(

اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي ال تتجـاوز               . المحكمة الجزئية  -٩٦٧
  . إذا لم تتجاوز ألف دينارتهائياًناقيمتها خمسة آالف دينار ويكون حكمها 

اختصاصها بالحكم ابتدائياً في الـدعاوى المدنيـة والتجاريـة التـي ليـست مـن                . المحكمة الكلية  -
نتهائيـاً إذا   ااختصاص المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خـالف ذلـك ويكـون حكمهـا                 

  .كانت قيمة الدعوى ال تجاوز خمسة آالف دينار
  . مرافعات٤٤ إلى ٣٧المواد من . كيفيته. ى فيما يتعلق بنصاب االستئنافتقدير قيمة الدعو -
تعلقها بالنظام العام وال يعتد باتفـاق الخـصوم علـى خالفهـا ويتعـين           . قواعد تقدير قيمة الدعوى    -

مثال لحكـم لـم يلتـزم تلـك القواعـد ممـا يوجـب تمييـزه         . على القاضي بحثها من تلقاء نفسه 
 .للخطأ في تطبيق القانون

  )١٤٠ مج القسم الخامس المجلد سابع ص٢٦/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢١٥/٢٠٠٢ الطعن(

 .مثال. آخر طلبات للخصوم. أساسه. تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف -٩٦٨

  )١٤٠ مج القسم الخامس المجلد سابع ص١٦/١٢/٢٠٠٢  جلسةعمالي ٢٣/٢٠٠٢ الطعن(

خـضوعها لرسـم    . أثـر ذلـك   . اعتبارها غير مقدرة القيمـة    . مؤداه. استحالة تقدير قيمة الدعوى    -٩٦٩



  المرافعات

- ١٨٥ -  

 .مثال بشأن دعوى غير مقدرة القيمة. ١٩٧٣ لسنة ١٧ ق الرسوم القضائية رقم ٥م. ثابت

  )١٤١ مج القسم الخامس المجلد سابع ص٦/١/٢٠٠٣  جلسةمدني ٢٣٩/٢٠٠٢ الطعن(

 طلبـات الخـصوم ولـيس       العبـرة فيـه بـآخر     . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب االستئناف       -٩٧٠
  .علة ذلك. بقيمة ما قضت به المحكمة

. طلـب غيـر مقـدر القيمـة       . مطالبة العامل بأحقيته في الدرجات والترقيات التـي حـرم منهـا            -
، ٣٧م. جـواز اسـتئنافه   . عتباره مجاوزاً النصاب االنتهـائي للمحكمـة الكليـة        االحكم في الدعوى    

 . مرافعات١٤٠

  )١٤١ مج القسم الخامس المجلد سابع ص١٠/٣/٢٠٠٣  جلسةعمالي ٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

تقدير قيمة الـدعوى فيمـا يتعلـق بنـصاب االسـتئناف علـى              . تقديم المدعي عليه طلباً عارضاً     -٩٧١
أن ال يكـون الطلـب      . شـرط ذلـك   . أساس األكبر قيمـة مـن الطلبـين األصـلي أو العـارض            

مـن المـدعي أو     العارض المبدي من المدعي عليـه تعويـضاً عـن رفـع الـدعوى األصـلية                 
 .مثال. تعويضاً عن طريق السلوك فيها

  )١٤١ مج القسم الخامس المجلد سابع ص١٩/٤/٢٠٠٤  جلسةعمالي ٨٤/٢٠٠٣ الطعن(

 فـي جميــع المنازعـات المتعلقــة بــاألحوال   ابتــدائياًاختـصاصها بــالحكم  . المحكمـة الكليــة  -٩٧٢
لمهـر إذا كانـت قيمـة       اعتبار حكمها انتهائياً فـي الميـراث والوصـية والوقـف وا           . الشخصية

 .مثال.  مرافعات٣٤٠م .الدعوى ال تتجاوز خمسة آالف دينار

  )١٤٢ مج القسم الخامس المجلد سابع ص١٢/١٢/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ٤٣٩/٢٠٠٣ الطعن(

  . علة ذلك. نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي -٩٧٣
بمـا يطلبـه المـدعي بـصحيفتها أو بالطلبـات      . فيما يتعلق بالرسوم القضائية   . تقدير قيمة الدعوى   -

 .مثال. صحيح في القانون. التزام الحكم هذا النظر. المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر

  )١٤٣ مج القسم الخامس المجلد سابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٩٣/٢٠٠٤ الطعن(

 فـي تطبيـق     خطـأ . القضاء بعدم جواز االستئناف لقلة النصاب رغم بطـالن الحكـم االبتـدائي             -٩٧٤
 .يوجب تمييز الحكم. القانون

  )١٤٤ مج القسم الخامس المجلد سابع ص١٨/١٠/٢٠٠٤ عمالي جلسة ١٢/٢٠٠٤ الطعن(

بقيمـة الطلبـات    . العبـرة فيـه   . تقدير قيمة الدعوى بالنسبة لالختصاص أو نـصاب االسـتئناف          -٩٧٥
ليهـا والناشـئة عـن    الطلبات المتعددة غيـر المتنـازع ع  . التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة 

وجـوب أن يكـون اإلقـرار بهـا سـابقاً علـى             . سبب واحد والتي ال تدخل في قيمـة الـدعوى         



  المرافعات

- ١٨٦ -  

 . مثال. علة ذلك. صدور الحكم المراد استئنافه

السبب القانوني للطلب هو الواقعـة القانونيـة مـصدر الحـق المطالـب بـه تـصرفاً قانونيـاً أم               -
 .واقعة مادية

  )١٤٥ مج القسم الخامس المجلد سابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٥ ية جلسةأحوال شخص ٤٨٣/٢٠٠٤ الطعن(

وجـوب  . تقدير قيمـة الـدعوى بقيمـة المـال المتنـازع عليـه            . النزاع المتعلق بمنقول أو عقار     -٩٧٦
إلدارة الكتـاب تعـديل هـذه القيمـة إذا          . تقدير المدعي لقيمته قبل اتخاذ أي إجراء فـي الـدعوى          

. إال اعتبـرت القيمـة التـي أوردهـا المـدعي صـحيحة            تبين أنها أقل من حقيقتها خالل أسبوع و       
 . بشأن الرسوم القضائية١٩٧٣ لسنة ١٧ ق ٣م

  )١٤٥ مج القسم الخامس المجلد سابع ص٢٠/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٨٤/٢٠٠٤ الطعن(

  .مسألة تتعلق بالنظام العام. قابلية األحكام للطعن -٩٧٧
أحكـام ابتدائيـة قابلـة    . يةاألصل العام أن األحكـام الـصادرة فـي مـسائل األحـوال الشخـص         -

األحكـام المتعلقـة بـالميراث والوصـية والوقـف          : االستثناء. لالستئناف أياً كانت قيمة المنازعة    
  .والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آالف دينار

الواقعـة القانونيـة مـصدر الحـق المطالـب بـه تـصرفاً              . المقصود به . السبب القانوني للطلب   -
  .ياً أو واقعة ماديةقانون

مـؤدى  . دخولهـا فـي االختـصاص النـوعي للمحكمـة االبتدائيـة           . الدعاوى الغير قابلة للتقدير    -
  .أن الحكم الصادر فيها يكون قابالً لالستئناف. ذلك

الواقعة القانونية مـصدر الحـق لهمـا هـي عقـد الـزواج              .  نفقة الزوجية وعاجل الصداق    طلب -
اعتبـار قيمـة    : أثـر ذلـك   . جواز اسـتئنافه  . مفاده. ابل للتقدير كون الطلب األول غير ق    . الصحيح

 .الدعوى زائدة عن خمسة آالف دينار

  )١٤٦ مج القسم الخامس المجلد سابع ص٧/٥/٢٠٠٦ جلسةأحوال شخصية  ٢٤١/٢٠٠٣ الطعن(

الطلبـات  . تقـدر قيمـة الـدعوى بقيمتهـا مجتمعـة      . الطلبات األصلية الناشئة عن سـبب واحـد        -٩٧٨
تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حـدة ولـو كـان الـسبب فيهـا      . باب متعددةالناشئة عن أس 

النظر إلى السبب القانوني منفـصالً وقائمـاً بذاتـه إذ أن تماثـل األسـباب ال              . أساس ذلك . متماثالً
مثال بشأن تقدير قيمـة الـدعوى بقيمـة كـل طلـب مـن الطلبـات المتعـددة                   . يمنع من تعددها  

 . لفةالناشئة عن أسباب مخت

 .حاالته. الطعن فيها. األحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة األولى -

  )١٤٧ مج القسم الخامس المجلد سابع ص١٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٥/٢٠٠٥ الطعن(



  المرافعات

- ١٨٧ -  

 بشأن ادعـاءات ملكيـة العقـارات المملوكـة          ٢٠٠٠ لسنة   ٣٣الدعاوى المرفوعة وفقاً ألحكام ق       -٩٧٩
  .أساس ذلك.  القضائية كاملة على أساس قيمة العقارتسدد عنها الرسوم. للدولة

ثبوتها للحكم النهـائي الـذي فـصل بـين الخـصوم بـصفة صـريحة أو                 . حجية األمر المقضي   -
منع الخصوم من العودة إلى مناقـشة المـسألة التـي فـصل فيهـا فـي أي                  : مؤداه. ضمنية حتمية 

أدلـة قانونيـة أو واقعيـة لـم تثـر فـي             ال يغير من ذلك تقديم      . دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع     
مثال بشأن تقدير الرسوم القـضائية فـي دعـوى ادعـاء ملكيـة              . الدعوى األولى أو لم تبحث فيها     

 .عقار مملوك للدولة

  ) ١٤٨ مج القسم الخامس المجلد سابع ص٢٧/٩/٢٠٠٦  جلسةمدني ٥٨٧/٢٠٠٥ الطعن(

تالفه عـن تقـديرها طبقـاً ألحكـام القـانون           اخ. تقدير قيمة الدعوى وفقاً ألحكام قانون المرافعات       -٩٨٠
تضمن األخيـر نـصوصاً تـنظم كيفيـة تقـدير قيمـة             .  بشأن الرسوم القضائية   ١٩٧٣ لسنة   ١٧

وجـوب التقيـد   . بعض الدعاوي واعتباره الدعوى التي يستحيل تقدير قيمتها غيـر مقـدرة القيمـة    
خلـوه  . ة المـستحقة عليهـا  بأحكامه في المنازعات التي يثور فيها نزاع حـول الرسـوم القـضائي         

من تنظيم كيفية تقدير قيمة دعوى الـضمان الفرعيـة فـي الحالـة التـي يطلـب فيهـا المـدعي            
وجـوب اعتبـار الـدعوى فـي هـذه      . الحكم له بما عسي أن يحكم به عليه في الدعوى األصـلية    

 .ر من القانون المذكو٧م . الرسم الذي يحصل عنها رسم ثابت. الحالة غير مقدرة القيمة

 )٣٩٤ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٥/٣/٢٠١٠جلسة مدني  ٤٣٤/٢٠٠٩الطعن (

علـى محكمـة    . مـن القواعـد اآلمـرة المتعلقـة بالنظـام العـام           . أحكام قانون الرسوم القضائية    -٩٨١
                     عـد النعـي عليـه إبـداءالموضوع إعمالها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد الخـصوم وال ي

  . حكمة التمييزلسبب جديد أمام م
وجـوب التقيـد بأحكـام      . اعتبارهـا غيـر مقـدرة القيمـة       . مـؤداه . استحالة تقدير قيمة الدعوى    -

ــانون   ١٧/١٩٧٣ق ــا بق ــصوص عليه ــدير المن ــد التق ــضائية دون قواع ــوم الق ــشأن الرس  ب
خلو قانون الرسوم من تقدير دعوى الضمان الفرعية التـي ال يطلـب فيهـا المـدعي                 . المرافعات
فـرض رسـم    .  مـن القـانون    ٧،  ٥المادتـان   . فرض رسـم ثابـت    . أثره. مبلغ معين الحكم له ب  

 .خطأ يوجب تمييز الحكم. نسبي عليها

 )١٨٥ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٠/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٤١٣/٢٠١٠الطعن (

تقدير قيمة الـدعوى فيمـا يتعلـق بنـصاب االسـتئناف علـى              . تقديم المدعى عليه طلباً عارضاً     -٩٨٢
أن ال يكـون الطلـب العـارض    .شـرط ذلـك   . س األكبر قيمة من الطلبين األصلي أو العارض       أسا

المبدى من المدعى عليه تعويضاً عن رفـع الـدعوى األصـلية مـن المـدعى أو تعويـضاً عـن          



  المرافعات

- ١٨٨ -  

 .مثال. طريق السلوك فيها

  )٢٩٢ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢/٥/٢٠١١ عمالي جلسة ٢٤١/٢٠١٠الطعن (
 

 -:لتقاضي في الدعوىأهلية ا -٥

أن األهليـة   . مفـاد ذلـك   . أن يثبت للخـصم أهليـة التقاضـي       . شرطه. انعقاد الخصومة صحيحة   -٩٨٣
أن الـدفع بـبطالن اإلجـراء       . مـؤداه . ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتهـا        

المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هـو دفـع شـكلي متعلـق بـاإلجراءات ولـيس            
 .من الدفوع الموضوعية

  )١٤٨ مج القسم الخامس المجلد سابع ص١٤/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣١٠/٢٠٠١ الطعن(

العيـب الموجـه إلـى الحكـم الـذي ال يـصلح             . تجرده من أركانه األصلية   : شرطه. انعدام الحكم  -٩٨٤
عدم جواز بحث أسـباب العـوار التـي تلحـق بـه             . جزاؤه إن صح بطالن الحكم    . سبباً النعدامه 

 .  عن طريق التظلم منها من خالل طرق الطعن المناسبةإال

اعتبارهـا شـرطاً لـصحة      . ثبـوت الشخـصية القانونيـة للخـصم       . المناط فيها . أهلية التقاضي  -
عدم توافر أهليـة التقاضـي فـيمن بوشـرت الـدعوى            . اإلجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى    

وجـوب أن يكـون عـن    . فع بـالبطالن  الـد . بطالن إجراءات الخصومة ال انعـدامها     . أثره. ضده
  . طريق التظلم بطريق الطعن المناسب

. أثـره . عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والـده عنـه رغـم بلوغـه سـن الرشـد                -
انتهـاء الحكـم المطعـون فيـه إلـى رفـض الـدعوى              . بطالن إجراءات الخصومة ال انعـدامها     

. ابه مـن بطـالن الطعـن عليـه بـالطريق المناسـب            بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما ش       
 .صحيح

  )١٤٨ مج القسم الخامس المجلد سابع ص٢/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٧١/٢٠٠٤ الطعن(

 -: عدم الصالحية–منع القاضي من سماع الدعوى  -٦

سبق إبداء القاضي رأيـاً فـي النـزاع المعـروض عليـه أو فـي خـصومة سـابقة بـين ذات                        -٩٨٥
حيته لنظر الدعوى متى كان الفـصل فيهـا يـستلزم إبـداء رأيـه فـي                 عدم صال . أثره. الخصوم

 .علة ذلك. حجج وأسانيد الخصوم السابقة

  )٧٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٨/١٩٨٨ الطعن(



  المرافعات

- ١٨٩ -  

سبق نظر القاضي الدعوى في ذات المرحلة ال أثـر لـه علـى صـالحيته فـي اسـتمراره فـي                       -٩٨٦
 .نظرها

  )٧٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ١١٣/١٩٨٩ الطعن(

قيامه بعمـل يجعـل لـه رأيـاً فيهـا يتعـارض           . أساسه. وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى      -٩٨٧
 .ووجوب خلو ذهنه عن موضوعها

سـبق إصـداره حكمـاً      . المقـصود بـه   . من إعادة نظرهـا   سبق نظر القاضي للدعوى المانع له        -
. كماً فرعياً في جزء منها أو اتخاذه إجراء فيها يـشف عـن رأيـه أو وجهـة نظـره                   فاصالً أو ح  

 .مثال لعدم تحقق المانع

سبق إصدار القاضي حكماً بندب خبير لتحقيق دفـاع فـي الـدعوى دون أن يتعـداه إلـى إبـداء                      -
الـدعوى بطلـب    . مـؤدى ذلـك   . ال يعتبـر سـبباً لعـدم الـصالحية        . الرأي في موضوع النزاع   

 . م أصدره بعد ذلك في الموضوع تكون على غير أساسبطالن حك

  )٧٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦١/١٩٨٩ الطعن(

عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى التي سبق له نظرهـا قاضـياً أو خبيـراً أو محكمـاً أو كـان                      -٩٨٨
 اتـصل بهـا بهـذا الوصـف هـو        أن يكون موضوع الدعوى التي    . شرط ذلك . قد أدى شهادة فيها   

اختالف الموضـوعين ال يـصلح سـبباً لعـدم الـصالحية ولـو وجـدت                . ذات المعروض عليه  
  .مشابهة أو ارتباط بين الدعويين

  )٨٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٨٥/١٩٨٩، ٧٩ نناالطع(

 وأن تعـد القـضية المطروحـة        سـبق نظـره لهـا     : مناطه. عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى     -٩٨٩
عـدم تـوافر عـدم    . أثـره . اختالف الـدعويين سـبباً وموضـوعاً   . استمراراً للسابقة وعوداً إليها 

  .الصالحية
  )٨٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٦/١٩٩٣، ١١٤، ١٠٨ نوالطع(

 بعمل يجعـل لـه رأيـا فـي الـدعوى      سبق إبداء القاضي رأيا في النزاع المعروض عليه أو قيامه     -٩٩٠
  .أثره. أو اتخاذه إجراء يشف عن وجهة نظره

أن يكون قد سبق لـه أن أصـدر فيهـا حكمـاً فاصـال               . المقصود به . سبق نظر القاضي للدعوى    -
  .أثره. عدم تحقق أي من هذه الصور. أو حكماً فرعياً في جزء منها

  )٨٥٥الث المجلد الثاني ص مج القسم الث٥/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٥ الطعن(

قيامه بعمـل يجعـل لـه رأيـاً فيهـا يتعـارض           . أساسه. وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى      -٩٩١



  المرافعات

- ١٩٠ -  

  .ووجوب خلو ذهنه عن موضوعها
سـبق إصـداره حكمـاً      . المقـصود بـه   .  سبق نظر القاضي للدعوى المانع له من إعادة نظرهـا          -

.  فيها يكـشف عـن رأيـه أو وجهـة نظـره            فاصالً أو حكماً فرعياً في جزء منه أو اتخاذه إجراء         
ندب خبير لتصفية الحساب بحكـم خلـت أسـبابه مـن إبـداء رأي فـي                 . مثال لعدم تحقق المانع   

  .الموضوع
  )٨٥٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٥٠/١٩٩٥ الطعن(

ـ                 -٩٩٢ ين ذات الخـصوم   سبق إبداء القاضي رأيا في النزاع المعروض عليه أو فـي خـصومة سـابقة ب
عدم صالحيته لنظر الدعوى متى كـان الفـصل فيهـا يـستلزم إبـداء رأيـه فـي حجـج                     . أثره

 .مثال لعدم تحقق المانع. علة ذلك. وأسانيد الخصوم السابقة

  )٨٥٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٩٥ الطعن(

اً مـن سـماعها إذا كـان قـد سـبق لـه نظرهـا                القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوع       -٩٩٣
  .ماهيته. أساس وجوب ذلك. قاضياً

  .المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى -
. ال يعـد مانعـاً  . سبق اشتراك قاِض في حكم بندب خبير دون إبداء الرأي فـي موضـوع النـزاع          -

  .مثال
  )٧٤٢صالرابع  المجلد الرابع مج القسم ٢٤/٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٥٨/١٩٩٨ الطعن(

. حاالتـه والعلـة منـه     . متى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ولو لم يرده أحـد الخـصوم              -٩٩٤
  .مثال النتفاء عدم الصالحية

  )٧٤٣صالرابع  المجلد الرابع مج القسم ٣١/١/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٧٦/١٩٩٩ الطعن(

لـم يـرده    األحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً مـن سـماعها ولـو                  -٩٩٥
عمل القاضي يقع باطالً فـي تلـك األحـوال ولـو تـم باتفـاق الخـصوم                 . ماهيتها. أحد الخصوم 

 .ماهيته. المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى. علة ذلك وأساسه

  )٧٤٣صالرابع  المجلد الرابع مج القسم ١/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٦٩/١٩٩٩ الطعن(

  . مرافعات١٠٢م. حاالته.  الخصوممنع القاضي من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد -٩٩٦
. أثـره . صدور حكم من قاض يتوافر به سبب مـن أسـباب عـدم الـصالحية لنظـر الـدعوى                   -

بقاؤه قائماً ومنتجاً آلثاره إلـى أن يلغـى بـالطعن عليـه بإحـدى الطـرق                 . بطالنه وليس انعدامه  
 .عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطالنه. التي رسمها القانون

  )١٤٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٥٧/٢٠٠٢ الطعن(



  المرافعات

- ١٩١ -  

عدم صالحية القاضي لنظر الدعوى ولو لم يرده أحد من الخـصوم إذا كـان بينـه وبـين أحـدهم               -٩٩٧
وجـود صـلة وثيقـة بينهمـا تـستوجب منعـه مـن نظـر                : علة ذلك . صلة قرابة أو مصاهرة   

لمظهر الحيـدة وضـناً بأحكـام القـضاء مـن           الدعوى صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته واستيفاء        
  .أن تعلق بها االسترابة من جهة شخص القاضي

. صدور حكم في الدعوى رغم عدم صالحية القاضـي الـذي أصـدره أو اشـترك فـي إصـداره                 -
  .بطالنه بطالناً متعلق بالنظام العام: أثره

  . مدني١٧، ١٦م. ماهيتها. بما في ذلك قرابة المصاهرة.  القرابة -
 المصاهرة هي التي تربط بين أحد الزوجين وأقـارب الـزوج اآلخـر وإن كانـت ال تـربط                    قرابة -

أن أخ الزوجـة يعتبـر قريبـاً للـزوج فـي ذات قرابتـه               : مـؤدى ذلـك   . بين أقارب كل منهما   
 .مثال.ألخته

 )٩٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٦٤/٢٠٠٨الطعن (

. أثـره . ة بين القاضي وبين أحـد خـصوم الـدعوى التـي ينظرهـا             ثبوت أن هناك خصومة قائم     -٩٩٨
قيام هذه الخـصومة فـي وقـت الحـق علـى فـصله              .  مرافعات ١٠٢م. منعه من سماع الدعوى   

 .ال أثر له. فيها

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٩/٢٠١١جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥،  ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ ونالطع(

 -:اللتجاء للقضاءاستعمال الدعوى وحق ا -٧

عـدم االنحـراف بهـا إلـى مـضارة          . حق عام مقرر شرطه   . استعمال الدعوى وااللتجاء للقضاء    -٩٩٩
 .الغير

  )٧٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٦ الطعن(

 -:إجراءات رفع الدعوى -٨

 :متى تعتبر الدعوى مرفوعة -

 .ها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمةالدعوى تعتبر مرفوعة وتنتع آثار -١٠٠٠

  )٤٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٨٤ الطعن(

ضـرورة أن يـسبقها طلـب مـن العامـل لـوزارة الـشئون               . طريقة رفعهـا  . الدعوى العمالية  -١٠٠١
 . عوىالطلب هو الوسيلة القانونية التصال المحكمة بالد. االجتماعية والعمل



  المرافعات

- ١٩٢ -  

  )٤٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٨٤ الطعن(

وإعـالن المـدعي عليـه      . إيداع صحيفة الـدعوى إدارة كتـاب المحكمـة ترفـع بـه الـدعوى               -١٠٠٢
تخلـف هـذا اإلعـالن حتـى صـدور          . بالصحيفة إجراء الزم النعقاد الخصومة بـين طرفيهـا        

ال يغيـر مـن ذلـك       . ومة وانعـدام الحكـم الـصادر فيهـا        زوال الخـص  . أثره. الحكم االبتدائي 
 .علة ذلك. حضور المدعي عليه أو ممثله بالجلسة

  )٤٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣٠/١٠/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٨٥ الطعن( 

خـضوعاً للمواعيـد المنـصوص      . الدعوى بطلب ضم مدة إلى المـدة المحـسوبة فـي المعـاش             -١٠٠٣
 .ينات االجتماعيةعليها في قانون التأم

  )٧٤٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/٢/١٩٨٦ جلسةتظلمات  ٣٣/١٩٨٥ الطعن(

شـرطه أن ترفـع بـإجراءات صـحيحة         . انعقاد الخصومة في الدعوى أو االستئناف أو التمييـز         -١٠٠٤
بطـالن متجـدد يـدفع      . البطالن المترتب على عدم مراعـاة ذلـك       . ويكون الخصم أهالً للتقاضي   

 .ة حالة تكون عليها الدعوىبه في أي

ثبوت الشخصية القانونيـة لـه سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو               . مناطها. أهلية التقاضي للخصم   -
تعلـق هـذا الـبطالن بالنظـام        . بطالن الدعوى أو الطعـن    . أثره. انتفاء أهلية االختصام  . اعتبارياً

 .العام

هـالً لتلقـي الحقـوق وتحمـل        ال تتمتـع بالشخـصية المعنويـة وال تكـون أ          . المنشأة الفرديـة   -
صـاحبها باعتبارهـا    . االلتزامات وال تثبت لها أهلية االختصام ممـن يخاصـم ويختـصم عنهـا             

 .الطعن المرفوع منها باطل. جزءاً منه ذمته المالية

  )٧٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٦٨/١٩٨٦ الطعن(

ـ . إقرار المحامي بحـصول اإلعـالن      -١٠٠٥ ه فـي نطـاق سـلطته بـصفته وكـيالً بالخـصومة             دخول
اعتبـاره حجـة قاطعـة علـى حـصول          . أثـره . باعتباره من مستلزمات الدفاع فـي الـدعوى       

 .ال يحول دون ذلك عدم وجود الورقة المعلنة. اإلعالن وعلى القاضي األخذ به

  )٧٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٨٦ الطعن(

بقـاء  . بـدء الخـصومة   . أثـره . إدارة الكتـاب  لي لرفع الدعوى بإيداع صـحيفتها       طريق األص ال -١٠٠٦
. أثـره . تخلـف اإلعـالن   . الخصومة معلقة حتى يتحقق مبدأ المواجهة بإعالنها إعالنـاً صـحيحاً          

. ال يغير من ذلـك حـضور المـدعي عليـه أو ممثلـه بالجلـسة دون إعـالن                  . زوال الخصومة 
 .ومة االستئنافسريان نفس الحكم على خص

  )٧٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٨/١٩٨٦ الطعن(



  المرافعات

- ١٩٣ -  

. وجوب إعالن خـصمه صـراحة بـذلك وإال صـح إعالنـه فيـه              . إلغاء الخصم موطنه المختار    -١٠٠٧
 .علة ذلك. ال يكفي دليالً على إلغاء الموطن السابق. مجرد اتخاذه موطناً مختاراً جديداً

  )٧٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٨٦ الطعن(

إعالن األوراق الالزمة للـسير فـي الـدعوى فـي مـوطن الوكيـل ال يـصح إال فـي درجـة                        -١٠٠٨
. شـرط صـحته   . إعالن صحيفة الـدعوى فـي مواجهـة النيابـة العامـة           . التقاضي الموكل فيها  

 .مثال

  )٧٤٥لقسم الثاني المجلد الثاني ص مج ا٢٦/٦/١٩٨٨  جلسةمدني ٨٧/١٩٨٨ الطعن(

الرجـوع ألصـل ورقـة      . وسـيلة ذلـك   . إثبات حصول اإلعـالن إذا أنكـر الخـصم حـصوله           -١٠٠٩
 . اإلعالن

  )٧٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٨٠/١٩٨٧ الطعن(

 جواز إدخال من كان يـصح اختـصامه فـي الـدعوى عنـد رفعهـا بـاإلجراءات المعتـادة أو                     -١٠١٠
 .بحضوره في الجلسة وموافقته على اإلجراء

  )٧٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٨٨ الطعن(

مناط األهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخـصم باعتبارهـا شـرطاً لـصحة اإلجـراءات فـي             -١٠١١
 .جزاؤه البطالن. الدعوى افتقاد الخصم لألهلة

  )٧٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٢/١٩٩٠ لسة جمدني ١٧/١٩٨٩ الطعن(

الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة آلثـار المطالبـة القـضائية مـن تـاريخ تقـديم صـحيفتها إدارة                    -١٠١٢
 .مثال بأن سريان الفوائد. الكتاب بصرف النظر عن تاريخ إعالنها

  )٧٤٦اني ص مج القسم الثاني المجلد الث٥/٣/١٩٩٠  جلسةتجاري ٢٩٨/١٩٨٩، ٢٩٤ الطعن(

. أهلية التقاضي شـرط لـصحة انعقـاد الخـصومة وتكـون للخـصم الطبيعـي أو االعتبـاري                   -١٠١٣
 .مثال. بطالن اإلجراءات بطالناً متعلقاً بالنظام العام. أثره. انتفاؤها

  )٧٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩١  جلسةعمالي ١٢/١٩٩٠ الطعن(

هـو اإلجـراء الوحيـد لرفـع الـدعوى          . ئون االجتماعية والعمل  تقديم العامل طلباً إلى وزارة الش      -١٠١٤
  .العمالية

  )٥٧٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٣/١٩٩٧ عمالي جلسة ٧/١٩٩٦ الطعن(



  المرافعات

- ١٩٤ -  

المنازعـة حـول    : مناطـه . رفع التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية خـالل الميعـاد المقـرر             -١٠١٥
  .مقدار الرسم

  .اتباع إجراءات رفع الدعوى. الرسمالمنازعة حول أساس االلتزام ب -
  )٥٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٦/١٩٩٦ الطعن(

رفـع تظلـم    . طريقـه . االعتراض على ضبط األشياء الالزمة للتحقيق أو للفـصل فـي الواقعـة             -١٠١٦
.  المدنيـة  تنكب ذلك ورفـع دعـوى إلـى المحكمـة         . إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه       

  .ال خطأ. عدم قبولها
  )٥٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(

وجودها يبدأ بإيـداع الـصحيفة ويعلـق علـى شـرط إعالنهـا إعالنـاً                . الخصومة في الدعوى   -١٠١٧
زوال الخـصومة ويبطـل     . أثـره . تخلف هذا الشرط حتى صـدور الحكـم االبتـدائي         . صحيحاً

  .م الصادر فيها لبطالن اإلجراءالحك
. الزمـه . قضاء المحكمة االستئنافية ببطالن الحكم االبتدائي لـبطالن إعـالن صـحيفة الـدعوى              -

. علـة ذلـك   . الوقوف عند حد تقرير البطالن دون تجاوزه إلى الفـصل فـي موضـوع الـدعوى               
  .مثال

  )٥٧٦لد الرابع ص مج القسم الرابع المج٢١/٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(

إجـراء واجـب علـى العامـل القيـام بـه باعتبـاره              . تقديم طلب إلى وزارة الشئون االجتماعية      -١٠١٨
. عـدم قبولهـا   : أثـره . افتقـاد الـدعوى إلـى هـذا الطلـب         . المدخل القانوني للدعوى العمالية   

  .مثال. ضرورة سبق الدعوى التالية بطلب آخر
  )٥٧٧لقسم الرابع المجلد الرابع ص مج ا٧/٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٨٧/٢٠٠٠ الطعن(

انعقـاد  . إيـداع صـحيفتها إدارة كتـاب المحكمـة        . وسيلته. رفع الدعوى الذي تبدأ به الخصومة      -١٠١٩
. علـة ذلـك   . إعالن صحيفة الدعوى إلى المـدعى عليـه إعالنـاً صـحيحاً           . شرطه. الخصومة

ـ          . تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم     . أثـره . دائيتخلف هذا الشرط حتـى صـدور الحكـم االبت
  .زوال الخصومة وبطالن الحكم بطالناً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

  )٥٧٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٩٩ الطعن(

اإلجـراء الـذي تتخـذه المحكمـة        . الدعوى تعتبر مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتـاب         -١٠٢٠
كمة ثاني درجة في ذلك ال تقـف عنـد حـد تقريـر بطـالن حكـم أول                  مح. حال بطالن اإلعالن  

  .أساس ذلك. درجة بل تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة
  )٥٧٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦٤/٢٠٠٠ الطعن(



  المرافعات

- ١٩٥ -  

  .مثال. أساس ذلك. العبرة في قطعه هو بالتظلم األول فقط. ميعاد رفع دعوى اإللغاء -١٠٢١
  )٥٧٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١/٢٠٠١ إداري جلسة ٣٩٧/٢٠٠١ الطعن(

عدم قبول طلب تعديل الحقوق المقـررة بموجـب قـانون التأمينـات االجتماعيـة بعـد انقـضاء                    -١٠٢٢
خـروج طلـب إعـادة تـسوية الميـزة          . حـاالت مـستثناة   . عامين من تاريخ الربط أو الصرف     

  .الزم ذلك. األفضل من هذه الحاالت
  )٥٨٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٦٦/٢٠٠٠ الطعن(

تقدير أتعاب المحامي عن العمل غير القضائي في حالة عـدم وجـود اتفـاق مكتـوب عليهـا أو                     -١٠٢٣
تعلـق ذلـك    . رفع دعـوى عاديـة وفقـاً لقواعـد قـانون المرافعـات            . وجد وكان باطالً كيفيته   

والقضاء بعدم قبول الـدعوى لعـدم رفعهـا بـالطريق الـذي رسـمه               . مخالفة ذلك . بالنظام العام 
  .قصور يوجب تمييزه. القانون

اتباع المحامي طريق الدعوى العادية للمطالبة بأتعابه عن العمـل القـضائي الموكـل فيـه متنكبـاً                -
الطريق الذي رسمه القانون لذلك وهو تقديم طلب علـى عريـضة إلـى المحكمـة التـي نظـرت                    

 .عدم قبولها. رهأث. الدعوى

  )٥٨١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٥/٢٠٠١  جلسةمدني ١٧٩/٢٠٠٠ الطعن(

بقاؤهـا معلقـة علـى      . إجراء يبدأ بـه وجـود الخـصومة       . إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة     -١٠٢٤
زوال الخـصومة   : أثـره . صدور الحكم رغم تخلف هـذا الـشرط       . شرط إعالنها إعالناً صحيحاً   

 .للمحكمة أن تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها. وبطالن الحكم

  )١٤٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٠٧/٢٠٠١ الطعن(

أن ترفـع   . شـرطه . قبولهـا . ٨/١٩٨٠ و ١٨/١٩٦٩الدعاوى المقامة وفقـاً ألحكـام القـانونين          -١٠٢٥
سـريانها  . قـوانين أحكـام ال  . علـة ذلـك   . ٢٠٠٠ لـسنة  ٣٣ العمل بالقانون    خخالل سنة من تاري   

ال تكـون إال    . رجعية القـوانين فـي غيـر المـواد الجزائيـة          . على ما يقع من تاريخ العمل بها      
عـدم الـنص علـى      . شـرطه . بقاء ما تم من إجراءات وفقاً لقانون المرافعات صـحيحاً         . بقانون

 .غير ذلك

  )١٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

تنظـيم التقاضـي    : القـصد منـه   . وجوب أن تراعيها المحكمـة    . إجراءات رفع الدعوى وإعالنها    -١٠٢٦
إيداع الـصحيفة إدارة الكتـاب هـو اإلجـراء الـذي تعـد معـه الـدعوى                  . وتوفير حق الدفاع  

  .مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية



  المرافعات

- ١٩٦ -  

ـ . اسـتقالله عـن إيـداعها إدارة الكتـاب        . إعالن صحيفة الدعوى   - إعـالم الخـصم   . صد منـه الق
وجـوب  . مـؤدى ذلـك   . بطـالن الحكـم   . أثـره . عدم تحققه . وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم    

أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعالن الخصم الغائـب ولهـا توقيـع الجـزاءات علـى                   
  .المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعالن خصمه

تقريـر الـبطالن    حـد   وجوب أال تقـف عنـد       .  عليه تبين محكمة ثاني درجة عدم إعالن المدعى       -
بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فـي موضـوعها بعـد إعـالن الخـصم                   

 مكـرر   ١٣٥م  . مراعـاة مبـدأ التقاضـي علـى درجتـين         . علـة ذلـك   . إعالناً قانونياً صحيحاً  
 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦مرافعات المضافة بالقانون 

  )١٥١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/١٢/٢٠٠٢ ةتجاري جلس ٢٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

هو تاريخ المطالبة القـضائية ويتحـدد بـه نطـاق الطلبـات فـي الـدعوى                 . تاريخ رفع الدعوى   -١٠٢٧
  . وآثارها

هى العمل اإلجرائي الذي يباشـر بـه الـشخص حقـه فـي االلتجـاء                : ماهيتها. المطالبة القضائية  -
  . ية للحق المدعى بهإلى القضاء للحصول على الحماية القانون

إتمام إجـراءات المطالبـة القـضائية وفقـاً لإلجـراءات التـي             . شرطه. اعتبار الدعوى مرفوعة   -
 .رسمها القانون

  )١٥١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/١١/٢٠٠٣ جلسةأحوال شخصية  ٩٠/٢٠٠٢ الطعن(

سـقوط الخـصومة فـي      . هيتـه ما. اإلجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العماليـة          -١٠٢٨
الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخـر إجـراء صـحيح فيهـا مـن                    

. إلغاء جميع إجراءات الخـصومة بمـا فـي ذلـك صـحيفة الـدعوى              . أثره. إجراءات التقاضي 
رفـع دعـوى مـن جديـد للمطالبـة       . زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القـضائية        . مقتضاه

قضاء الحكم المطعون فيـه بعـدم قبولهـا لرفعهـا بغيـر             . ذات المستحقات دون أن يسبقها طلب     ب
 .صحيح. الطريق الذي رسمه القانون

  )١٥٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١٢/٢٠٠٣  جلسةعمالي ١٥٧/٢٠٠٢ الطعن(

 ١٣٧م  . ضـرورة وجـود إذن مـن المحكمـة بهـا          . بعض تصرفات الوصي على مال الصغير      -١٠٢٩
 .  مثال.مدني

خـر يتعـين سـلوكه      آالنص على طريـق     . االستثناء. حق االلتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى      -
ـ الوصـي   عدم تحديد القانون طريقة الستصدار      . وجوباً  إجـراء مـا نـصت        مـن المحكمـة    اًإذن

 .صحة اتباع طريق الدعوى.  مؤداه. مدني١٣٧عليه المادة 



  المرافعات

- ١٩٧ -  

  )١٥٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١٢/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ١٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

هـي تقـديم صـحيفة افتتـاح الـدعوى أو           . الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القـضائية        -١٠٣٠
  . الطلب إلى المحكمة

. التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعهـا أو الطلـب العـارض الـذي يقيمـه                  -
  . أساس ذلك. الوجه القانونياتصالهما بالمحكمة على : شرطه

غيـر  . مطالبـة المـدعي عليـه     . حق إدارة الرسوم في مطالبة المدعي بالرسوم فـي كـل حـال             -
جواز مطالبـة المعفـي مـن المـصاريف إذا زالـت            : االستثناء. جائزة إال بعد صدور حكم نهائي     

 .ية ق الرسوم القضائ١٧م . حالة عجزه وتعذر تحصيل الرسوم من الخصم المحكوم عليه

  )١٥٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٩٣/٢٠٠٤ الطعن(

 مـن تـوافر مقوماتـه       -لـدى نظرهـا الطعـن فـي القـرار اإلداري          -وجوب تحقق المحكمـة      -١٠٣١
ثبوت مخالفته الصارخة للقانون تعدمـه وتـسقط عنـه الحـصانة المقـررة للقـرارات                . القانونية
 .فع الدعوى بشأنه دون التقيد بالميعادجواز ر: مؤدى ذلك. اإلدارية

  )١٥١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤١١/٢٠٠٢ الطعن(

مـا  . المحاكم هي صـاحبة الواليـة العامـة للقـضاء        . حق عام يثبت للجميع   . اللتجاء إلى القضاء  ا -١٠٣٢
ثناء اليجـوز التوسـع     االسـت . لم ينص الدستور أو القانون استثناء على اختصاص جهـة أخـرى           

  .في تفسيره
 في شأن العمـل فـي القطـاع األهلـي تنـاول إجـراءات تكـوين                 ١٩٦٤ لسنة   ٣٨القانون رقم    -

النقابات وأغراضها وإعداد الئحة النظام األساسي لهـا وتحديـد اختـصاصات مجـالس إداراتهـا                
 للفـصل   وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيـين جهـة أخـرى غيـر القـضاء               

. في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفـع الـدعوى مباشـرة أمـام القـضاء                   
اليجوز لالئحة النظام األساسي للنقابة التي تُنشأ وفـق أحكـام هـذا القـانون أن تقـرر حقـاً لـم                      

النعي بوجوب تقديم طلب لمجلـس اإلدارة لعقـد جمعيـة عموميـة غيـر             . مؤدى ذلك . يخولها إياه 
 .غير مقبول. دية لبحث التعديالت التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً لالئحةعا

  )١٥٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/١٠/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ الطعن(

القواعد اإلجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجـراءات رفـع الـدعوى ونظرهـا أمـام                  -١٠٣٣
خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه            . لمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها     المحاكم وا 

. الدعوى أو تُباشر فيه اإلجراءات وينطبق عليها قانون القاضـي الـذي يعـرض عليـه النـزاع                 
  .علة ذلك



  المرافعات

- ١٩٨ -  

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٦ المعـدل بالقـانون      ١٩٨٠ لـسنة    ٣٨قانون المرافعات المدنية والتجارية رقـم        -
ر الدعوى والمسائل التـي تعتـرض الـسير فيهـا هـو القـانون اإلجرائـي                 فيما نظمه بصدد نظ   

التزام المادة الخامـسة عـشر مـن المرسـوم بالقـانون            . العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص       
 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكليـة لنظـر المنازعـات اإلداريـة والمعـدل بالقـانون                ١٩٨١ لسنة   ٢٠
رجوع إلى القـانون اإلجرائـي العـام الـذي يـنظم ذلـك              وجوب ال .  هذا األصل  ١٩٨٢ لسنة   ٦١

صـحيح فـي    . التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر        . وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية    
ال ينال من ذلك  ما أثاره الطاعن مـن أن القـضاء اإلداري المقـارن درج علـى عـدم                     . القانون

القـضاء الكـويتي اسـتقر منـذ إنـشائه علـى            أن  : علة ذلك . األخذ بنظام شطب الدعوى اإلدارية    
تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الخاصـة بالمـسائل التـي تعتـرض سـير                 

 .من مرسوم إنشاء الدائرة اإلدارية) ١٥(الخصومة وفقاً لصريح نص المادة 

 )١٨٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (

استثناه المشرع من القواعد العامة لرفـع الـدعاوى بوجـوب سـلوك طريـق               . حامل السند ألمر   -١٠٣٤
سريان ذلـك إذا كـان دائنـاً بورقـة تجاريـة وقَـصر رجوعـه                . أمر األداء عند تحقق شروطه    

  .  مرافعات١٦٦م. على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن االحتياطي ألحدهم
مـؤدى  .  مرافعـات ١٦٦م . لى سند ألمـر ال يوجـه إال إلـى المحـرر         طلب أمر األداء المستند إ     -

أن إصـدار األمـر     : علـة ذلـك   . ذلك أنه ال يلزم أن يكون هـذا الـسند مـن األوراق التجاريـة              
 .يستقل عن دعوى الصرف

 )٤٩ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٠/٢٠٠٩الطعن (

. بـدء الخـصومة   . أثـره . صـحيفتها إدارة الكتـاب    إيـداع    هـو ب   رفع الدعوى الطريق األصلي ل   -١٠٣٥
أن الخـصومة تبـدأ بإيـداع       : مفـاد ذلـك   .  إجراء الزم النعقادهـا    . عليه للمدعىإعالن الصحيفة   

تخلـف ذلـك حتـى صـدور الحكـم          . الصحيفة وتظل معلقة على شرط إعالنها إعالناً صـحيحاً        
 .هان الحكم الصادر فيزوال الخصومة وبطال. أثره. االبتدائي

 )١٨١ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٦/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٧٨/٢٠٠٨الطعن (

 -:توقيع محام على صحيفة الدعوى -٩

 يكـشف عـن اسـمه       ع وضـعاً معينـاً    لم يتطلب له المشر   . فة الدعوى توقيع المحامي على صحي    -١٠٣٦
  .بوضوح

  . مثال.عكس حتى يثبت ال بالنسبة للتوقيع هو  افتراض صدوره ممن نسب إليهاألصل -



  المرافعات

- ١٩٩ -  

 .األصل في اإلجراءات هو حملها على الصحة ما لم يقم دليل على العكس -

 )٢٢٩ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٩٣/٢٠٠٧الطعن (

 -: أوراق قضائية ال تتطلب توقيع محام عليها-

قبـول عليهـا    تحديد المشرع على سبيل الحصر األوراق القضائية التـي أوجـب توقيـع محـام م                -١٠٣٧
 فـي شـأن     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨م  . وترتيبه البطالن على مخالفة ذلك بعبارة واضحة جليـة        

أنـه ال   : مـؤداه . خروج صحيفة اإلدخال من نطـاق هـذا التحديـد         . تنظيم مهنة المحاماة المعدل   
التزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر ورفـضه             . يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام      

 .صحيح. الن صحيفة اإلدخال لعدم توقيع محام عليها أسوة بصحيفة الدعوىالدفع ببط

  )٣٣١ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١١جلسة  مدني ٥٩٢/٢٠٠٨الطعن (
 

 -:تكييف الدعوى -١٠

العبرة في التكييف هي بما يتبين أنه الحقيقة مـن الوقـائع المطروحـة أمـام المحكمـة دون مـا                      -١٠٣٨
 .يخلعه عليه الخصوم

  )٩٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٧٩ تجاري جلسة ٥٤/١٩٧٧ الطعن(

التزام محكمة الموضوع بإعطـاء الـدعوى وصـفها الحـق وتكييفهـا القـانوني الـصحيح دون                   -١٠٣٩
 .التقيد بتكييف الخصوم لها

  )٩٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٨١/١٩٨١ الطعن(

لموضوع في حقيقة الدعوى ورد واقعها إلى حكم القـانون بإعطـاء العالقـة بـين                سلطة قاضي ا   -١٠٤٠
تكييـف  . الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الـذي يخلعـه الخـصوم عليهـا              

 .الدعوى من مسائل القانون فيجربها القاضي من تلقاء نفسه

  )٩٠مجلد الثاني ص مج القسم األول ال٢٥/١/١٩٨٢  جلسةمدني ١٥/١٩٨٢ الطعن(

عليهـا إعطائهـا التكييـف      . عدم التزام المحكمة بتكييف الخصوم للوقائع والطلبات فـي الـدعوى           -١٠٤١
 .القانوني الصحيح

  )٩١ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/١١/١٩٨٢ تجاري جلسة ٤٨/١٩٨٢ الطعن(



  المرافعات

- ٢٠٠ -  

الخـصوم  التزام محكمة الموضوع بإعطـاء الـدعوى تكييفهـا الـصحيح دون التقيـد بتكييـف                  -١٠٤٢
 .خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز

  )٩٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٤/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٥٨/١٩٨٢ الطعن(

بـشرط التقيـد بالوقـائع والطلبـات المطروحـة          . من سلطة محكمة الموضـوع    . تكييف الدعوى  -١٠٤٣
 .تكييف خاطئلمثال على . عليها

  )٩٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٨٣ جلسةأحوال شخصية  ٣/١٩٨٣ الطعن(

 . ال تتقيد بتكييف الخصوم لها. واجب محكمة الموضوع. تكييف الطلبات في الدعوى -١٠٤٤

  )٩٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٨١/١٩٨٣ الطعن(

. مجـاوزة ذلـك خطـأ    . االلتـزام بحـدود الطلبـات     . قيود تكييف محكمة الموضوع لهـا     . دعوى -١٠٤٥
 .مثال

ال ينـال مـن     . خطـأ . على أساس العيـب الخفـي     تكييف الدعوى   . طلب الفسخ لعدم تنفيذ االلتزام     -
ذلك قيام تقادم حق المشتري في طلب الفسخ بمضي سنة علـى تقـادم دعـوى ضـمان العيـوب                    

 .علة ذلك. الخفية بذات المدة

  )٩٣ ص مج القسم األول المجلد الثاني١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٤ الطعن(

. الوقـائع والطلبـات المعروضـة عليهـا    : ما تتقيد به محكمة الموضـوع بـشأنه    . تكييف الدعوى  -١٠٤٦
 .وصف الخصوم لها. ما ال تتقيد به

  )٩٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٣/٥/١٩٨٥ جلسةأحوال شخصية  ٢٧/١٩٨٤ الطعن(

مـادام  . لموضـوع مـن سـلطة محكمـة ا   . التعرف على حقيقة الدعوى واستظهار مدلول العقـود     -١٠٤٧
 . سائغاً

  )٩٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٥ الطعن(

سـلطة محكمـة    . ال تملكه محكمة الموضـوع مـن تلقـاء نفـسها          . تغييره. ماهيته. سبب الدعوى  -١٠٤٨
مشروط بأن يكون في حـدود سـبب الـدعوى ونطـاق الطلبـات              . الموضوع في تكييف الدعوى   

 .فيها

  )٩٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٨٤، ٢٣٨ نناالطع(

 .تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها وأدلتها واقع تستقل به محكمة الموضوع -١٠٤٩

  )٧٦١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٠٣/١٩٨٥ الطعن(



  المرافعات

- ٢٠١ -  

مثـال  . ع والطلبـات المطروحـة عليهـا      تقيد محكمة الموضوع فـي تكييفهـا للـدعوى بالوقـائ           -١٠٥٠
القـضاء بـأن    . لتكييف خاطئ طرح طلب القسمة ضمن الطلبـات الـواردة بـصحيفة الـدعوى             

 .مخالفة للثابت باألوراق. طلب القسمة رفعت به الدعوى ابتداء من المصفى

  )٧٦١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٨٥ الطعن(

 فهم الواقع وتحري صفة الخصوم مـن شـأن قاضـي الموضـوع وحـده بـال رقيـب                    تحصيل -١٠٥١
 .شرط ذلك

  )٧٦٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١/١٩٨٥ الطعن(

مثـال بـشأن تكييـف      . الخصوم للدعوى ال يقيد المحكمة في إعطائها التكييـف الـصحيح          تكييف   -١٠٥٢
 . ال يخضع دينها للتقادم الحوليالدعوى بأنها وكالة بالعمولة للنقل

  )٧٦٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٧/١٩٨٥ الطعن(

سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى وفهمها وإنـزال الوصـف الحـق عليهـا دون تقيـد                   -١٠٥٣
عدم خروجها عـن الوقـائع أو تغييـر مـضمون الطلبـات أو              . حدود ذلك . بتكييف الخصوم لها  
 .استحداث طلب جديد

  )٧٦٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٠٩/١٩٨٥ الطعن(

مـن سـلطة    . الفصل في الطلبات المطروحة في الـدعوى مـن واقـع مـا يعرضـه الخـصوم                 -١٠٥٤
 . محكمة الموضوع

 .من سلطة محكمة الموضوع وفقاً لما تتبينه منها. إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح -

  )٧٦٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٦ نالطع(

 .العبرة فيه. تكييف الدعوى -١٠٥٥

  )٧٦٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ الطعن(

ضـرورة تقيـدها بالوقـائع والطلبـات        . حـدودها . سلطة محكمة الموضوع في تكييف الـدعوى       -١٠٥٦
 .وأن تكون الطلبات قدمت بالطريق المرسوم قانوناًالمطروحة 

  )٧٦٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٨٦ الطعن(

 .تقيدها بالوقائع والطلبات المعروضة عليها. تكييف المحكمة للدعوى -١٠٥٧

  )٧٦٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٤/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٨٧ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. تعرف حقيقة الدعوى واستظهار النية المشتركة لطرفيها -١٠٥٨



  المرافعات

- ٢٠٢ -  

يجريها القاضـي مـن تلقـاء نفـسه ويخـضع فـي ذلـك لرقابـة                 . مسألة قانون . الدعوىتكييف   -
 .محكمة التمييز

  )٧٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٨٧ الطعن(

أن تتقيـد بطلبـات الخـصوم       . شـرط ذلـك   . سـلطة محكمـة الموضـوع     من  . تكييف الدعوى  -١٠٥٩
 .واألسباب التي تقوم عليها

سـلطة محكمـة    . لـم يحـدد لهـا المـشرع طريقـة معينـة           . طلبات الخصوم بصحف الدعاوى    -
 .الموضوع في إعطائها وصفها الحق

طلـب التعـويض عـن الـضرر        . طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسئوالً عن تنفيـذ حكـم            -
 .طلب جديد ال يجوز قبوله. م محكمة الدرجة الثانيةأما

  )٧٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥/١٩٨٧ الطعن(

واجـب علـى محكمـة      . إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الـصحيح عليهـا           -١٠٦٠
 .الموضوع

  )٧٦٤ني المجلد الثاني ص مج القسم الثا٢٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٨٩/١٩٨٨ الطعن(

بما هـو أوفـى لنيـة عاقـديها وإعطـاء           . التعرف على حقيقة الدعوى وتفسير المحررات والعقود       -١٠٦١
 .من سلطة محكمة الموضوع. العالقة بين الطرفين الوصف القانوني الصحيح

  )٧٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٨٨ الطعن(

واجـب علـى محكمـة الموضـوع التـي ال تملـك             . لتكييف القانوني الـصحيح   تكييف الدعوى ا   -١٠٦٢
 .تغيير سببها

  )٧٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٨٩ الطعن(

التزام محكمة الموضوع بأن تخلع علـى الـدعوى وصـفها القـانوني الحـق والـصحيح غيـر                    -١٠٦٣
  .مثال. مقيدة بوصف المدعى 

  )٨٢٧صالثاني المجلد الثالث  مج القسم ١٠/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٧/١٩٩٠ الطعن(

مـن سـلطة    . الفصل في الطلبات المطروحة في الـدعوى مـن واقـع مـا يعرضـه الخـصوم                 -١٠٦٤
  .محكمة الموضوع

التزام المحكمة بتكييـف الوقـائع والطلبـات التكييـف القـانوني الـصحيح دون التقيـد بتكييـف                    -
  .الخصوم لها

  )٨٢٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١١/١٩٩٢ اري جلسةتج ٥٠/١٩٩٢ الطعن(



  المرافعات

- ٢٠٣ -  

مثـال بـشأن المطالبـة بـصرف مقابـل          . ال يقيد القاضـي   . تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً       -١٠٦٥
  .نزع ملكية عقار والحرمان من استغالل قيمة أقساطه

أن يثبـت وفقـا     . هاستحقاق مالك العقار المنزوعة ملكيته في المبلغ النقدي المقابـل لـذلك شـرط              -
قيـاس ذلـك علـى حـق اإلدارة فـي التعـويض             . للقواعد العامة أنه أصيب بضرر غير مألوف        

علـة  . ال محـل لـه      . عند تأخر المالك المنزوعة ملكية عقاره عن تسليمه في المواعيـد المقـررة            
  .ذلك

  )٨٢٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٩٢ الطعن(

  .من سلطة محكمة الموضوع. رف حقيقة العالقة بين طرفي الخصومة تع -١٠٦٦
جـواز تحديـد األجـر بحـصة        . تحقق عنصرى التبعية واألجـر      . المناط فيه . تكييف عقد العمل     -

  .من األرباح
  .متى يقوم. عقد الشركة  -

  )٨٢٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٦/١٩٩٤ الطعن(

موضوع تعرف حقيقة العالقة التي تـربط طرفـي الخـصومة مـن وقائعهـا واألدلـة                 لمحكمة ال  -١٠٦٧
لها استظهار مدلول البيانات والتقصي عن النيـة المـشتركة ألطرافهـا متـى كـان                . المقدمة فيها 

  .سائغاً
  )٨٢٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٢/١٩٩٥  جلسةعمالي ٢٤/١٩٩٤ الطعن(

مثـال  . يفهـا للـدعوى بالوقـائع والطلبـات المطروحـة عليهـا           تقيد محكمة الموضوع فـي تكي      -١٠٦٨
  .لتكييف خاطئ

  )٨٢٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٧٧/١٩٩٤ الطعن(

أن تتقيـد بطلبـات الخـصوم       . شـرط ذلـك     . تكييف الدعوى من سـلطة محكمـة الموضـوع           -١٠٦٩
  .مثال. واألسباب التي تقوم عليهـا 

  )٨٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤٨/١٩٩٤ الطعن(

ــدعوى -١٠٧٠ ــد . إســباغ التكييــف الــصحيح لل واجــب علــى محكمــة الموضــوع توصــالً لتحدي
  .اختصاصها

الحكـم بعـدم االختـصاص      . هـي الخـصومة األصـلية     . الخصومة التي ينظر إلـى انتهائهـا         -
استئنافه إال مـع اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي            ال تنتهي به الخصومة كلها وال يجوز        . واإلحالة

الموضوع ويجب على المحكمة المحال إليها الفصل في النـزاع حتـى وإن أخطـأ حكـم اإلحالـة                   



  المرافعات

- ٢٠٤ -  

لكن لمحكمة االستئناف أن تلغيه وما ترتب عليـه مـن أحكـام عنـد اسـتئناف الحكـم المنهـي                     
  .للخصومة كلها

وجـوب إعـادة النـزاع للمحكمـة بـه          . حالةإلغاء محكمة االستئناف للحكم بعدم االختصاص واإل       -
  .عدم استنفادها واليتها. علة ذلك . حتى ولو كانت قد قضت بعدم اختصاصها 

  )٨٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٩٥ الطعن(

واجـب علـى محكمـة      . إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الـصحيح عليهـا           -١٠٧١
  .ماهيته. لموضوع سبب الدعوى ا

العمـل المخـالف للقـانون متـى نـشأ عنـه            . صـوره . أساس المسئولية التقصيرية هو الخطـأ        -
  .ضرر للغير

  )٨٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٩٥ الطعن(

ها علـى   متـى أقامـت قـضاء     . من سلطة محكمة الموضـوع      . تحصيل فهم الواقع في الدعوى       -١٠٧٢
  .أسباب سائغة تكفى لحمله

غيـر  . التحـدي بـه أمـام التمييـز         . الدفاع الجديد الذي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع           -
 .مثال. مقبول

  )٨٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٩٦ جلسةأحوال شخصية  ٤١/١٩٩٦ الطعن(

ـ           -١٠٧٣ لمحكمـة الموضـوع مادامـت      . اتتكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى دون التقيد بتلـك الطلب
  .لم تخرج عن وقائعها ولم تغير من مضمون الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة

  )٥٨٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤٢/١٩٩٦ الطعن(

محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الـصحيح علـى الـدعوى دون التقيـد بتكييـف              -١٠٧٤
  .الخصوم لها

  )٥٨٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٩٦،  ٢٥٤/١٩٩٥ نناالطع(

لمحكمة التمييز تكييف الوقائع الثابتة فـي الحكـم المطعـون فيـه مادامـت ال تعتمـد فـي هـذا              -١٠٧٥
  .التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع

  )٥٨٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥١٣/١٩٩٦ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع ودون التقيـد           . إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الـصحيح       -١٠٧٦
  .بتكييف الخصوم

  .لمحكمة الموضوع القضاء بما تتضمنه نطاق الطلبات في الدعوى لزوماً وواقعاً -



  المرافعات

- ٢٠٥ -  

  )٥٨٣المجلد الرابع ص مج القسم الرابع ١٩/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٦ الطعن(

. فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحـق وإسـباغ التكييـف القـانوني الـصحيح عليهـا                  -١٠٧٧
  .خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. من سلطة محكمة الموضوع

  )٥٨٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١/١٩٩٨  جلسةمدني ١٢١/١٩٩٧ الطعن(

  . وأثرها في تحديد نطاق الدعوى والتزام المحكمة بهاماهيتها. المطالبة القضائية -١٠٧٨
  .قيود ذلك. تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع -

  )٥٨٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٧ الطعن(

وجـوب تقيـدها بحقيقـة الوقـائع والطلبـات          . تكييف محكمة الموضوع للطلبات فـي الـدعوى        -١٠٧٩
  .خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. ومقصود الخصوم

  )٥٨٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ نوالطع(

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقـة الـدعوى مـن الوقـائع واألدلـة والـشواهد                    -١٠٨٠
  .المطروحة عليها

  )٥٨٣لقسم الرابع المجلد الرابع ص مج ا١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٠١/١٩٩٨ الطعن(

  .مثال. ال يقيد المحكمة وال يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها. تكييف الخصوم للدعوى -١٠٨١
  )٥٨٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦٣٢/١٩٩٨ الطعن(

 بطلبـات   وجـوب االلتـزام   . شـرطه . إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القـانوني الـصحيح         -١٠٨٢
  .مثال. الخصوم وعدم الخروج عنها

  )٥٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/١٢/١٩٩٩  جلسةمدني ٢٤٨/١٩٩٨ الطعن(

. لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعهـا وأن تنـزل عليهـا وصـفها الـصحيح                  -١٠٨٣
  .شرط ذلك ان تلتزم حدود سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيها

  )٥٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦١/١٩٩٩ عنالط(

فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيـام حالـة العتـه لـدى المتعاقـدين وإعطـاء الوقـائع تكييفهـا                      -١٠٨٤
  .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. الصحيح

  )٥٨٥بع ص مج القسم الرابع المجلد الرا١/٥/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٩٤/١٩٩٩ الطعن(
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تحصيل فهم الواقع في الـدعوى وتكييفهـا دون التقيـد بتكييـف الخـصوم وإعطائهـا وصـفها                    -١٠٨٥
من سلطة محكمة الموضوع مادامـت لـم تخـرج عـن وقائعهـا ولـم تغيـر مـضمون                    . الحق

  .الطلبات أو تستحدث طلبات جديدة
  )٥٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦٧/٢٠٠٠ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تكييف الطلبات في الدعوى واسـتظهار مـدلول االتفاقـات          -١٠٨٦
  .شرطه
  )٥٨٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥٣/٢٠٠١ الطعن(

أال . شـرطه . لمحكمـة الموضـوع   . إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفهـا القـانوني الـصحيح          -١٠٨٧
تعيبـه بمـا    . أثـره . مخالفـة الحكـم ذلـك     . تزم بطلبات الخـصوم   تغير في سبب الدعوى وأن تل     

  .يوجب تمييزه
  )٥٨٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/١٠/٢٠٠١  جلسةإداري ٤٥١/٢٠٠٠ الطعن(

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييـف طلبـات الخـصوم وفهـم الـدعوى علـى حقيقتهـا                 -١٠٨٨
أالّ يخـرج عـن     : شـرط ذلـك   . يـف الخـصوم   وأن تنزل عليها الوصف الصحيح دون تقيد بتكي       

وقائع الدعوى أو يغير في مضمون طلبـات الخـصوم أو تـستحدث طلبـات جديـدة وأن تقـيم                    
. حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فـي األوراق وتـؤدي للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا                 

ـ                  ن تلقـاء نفـسه     مثال لحكم غير في الطلب الذي أقيمت به الـدعوى واسـتحدث طلبـاً جديـداً م
  .وفصل فيه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في األوراق ويوجب تمييزه

  )٥٨٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/١١/٢٠٠١  جلسةإداري ٣٥٤/٢٠٠١، ٣٥٢ الطعن(

واقـع مـن سـلطة محكمـة        . التعرف على حقيقـة العالقـة التـي تـربط طرفـي الخـصومة              -١٠٨٩
 .ريب عليها في األخذ بأي دليل مادام من طرق اإلثبات القانونيةال تث. الموضوع

  )٥٨٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/١١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥٢/٢٠٠١ الطعن(

  .محكمة الموضوع ال تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها -١٠٩٠
  )١٥٥امس المجلد السابع ص مج القسم الخ١٠/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣٨/٢٠٠١، ١٣٥ان الطعن(

محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الـصحيح علـى الـدعوى دون التقيـد بتكييـف              -١٠٩١
  .التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليه جديداً: شرط ذلك. الخصوم لها

  )١٥٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٢٥/٢٠٠٢، ٢٢٣، ٢١٤ نوالطع(



  المرافعات
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تقيـدها بحقيقـة الوقـائع والطلبـات        . شـرطه . لمحكمة الموضوع . تكييف الدعوى والطلبات فيها    -١٠٩٢
مثـال بـشأن    . خضوعها في ذلـك لرقابـة محكمـة التمييـز         . المطروحة ومقصود الخصوم فيها   

  . دعوى الرجوع عن العرض واإليداع
خطـره فيـه    أن يوجـه لـه إعالنـاً ي       . شـرطه . رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبلـه دائنـه          -

قبـول الـدائن للعـرض أو       . بالرجوع وله بعد ثالثة أيام استرداد ما أودعـه علـى ذمـة دائنـه              
خطـأ الحكـم فـي تكييـف الـدعوى          . عدم جـواز الرجـوع    . مؤداه. صدور حكم نهائي بصحته   

 . تمييزهيوجبخطأ في تطبيق القانون . وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه

  )١٥٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٢٨/٢٠٠٢ الطعن(

التعرف على حقيقة العالقة التي تربط بين الخـصوم واسـتخالص نيـة المتعاقـدين ومـا انعقـد                    -١٠٩٣
 .موضوعي. عليه اتفاقهما

  )١٥٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٧٤/٢٠٠١ الطعن(

 الوصف الـصحيح عليهـا دون التقيـد بالوصـف الـذي يخلعـه عليهـا                 تكييف الدعوى وإنزال   -١٠٩٤
التزامهـا حـدود سـبب الـدعوى ونطـاق          . شـرطه . من سلطة محكمـة الموضـوع     . الخصوم

الخطـأ فـي تكييفهـا لطلبـات     . خضوعها في ذلك لرقابة محكمـة التمييـز   . الطلبات المقدمة فيها  
 .مثال. يز الحكم تميتُوجبفساد في االستدالل ومخالفة للقانون . الخصوم

  )١٥٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

خـص المـشرع كـالً منهمـا بأحكـام تـستقل عـن              . المسئولية العقدية والمسئولية التقـصيرية     -١٠٩٥
  .األخرى وحدد لكل منهما نطاقها

افهـا بـسبب إخـالل      قيام عالقة قانونية محددة بأطرافهـا ونطاقهـا ووقـوع ضـرر بأحـد أطر               -
وجوب األخذ بأحكـام العقـد ومـا هـو مقـرر فـي القـانون                . مؤداه. الطرف الثاني بتنفيذ العقد   

وال يجوز األخذ بأحكام المـسئولية التقـصيرية التـي ال يـرتبط المـضرور فيهـا بعالقـة               بشأنه
يثبـت  أن . االسـتثناء . عقدية سابقة وحتى ال تهدر نصوص العقد مما يخـل بـالقوة الملزمـة لـه              

ضد أحد الطرفين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إلـى اإلضـرار بـالطرف اآلخـر يكـون جريمـة                    
  .تحقق به المسئولية التقصيريةتأو يعد غشاً أو خطًأ جسيماً مما 

محكمة الموضوع ال تتقيد بتحديد طبيعة المـسئولية التـي اسـتند إليهـا المـضرور فـي طلـب                     -
 يعتبـر مـن     دأن هـذا االسـتنا    . علة ذلـك  . د عليه في ذلك   التعويض أو النص القانوني الذي اعتم     

وسائل الدفاع في دعوى التعويض ال تلتزم بها المحكمـة بـل يتعـين عليهـا مـن تلقـاء ذاتهـا                      
تحديد األساس الصحيح للمسئولية وأن تتقـصى الحكـم القـانوني المنطبـق علـى العالقـة بـين                   



  المرافعات
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  .ى أو موضوعهاطرفي دعوى التعويض وال يعد ذلك تغييراً لسبب الدعو
تطبيق الحكم أحكام المسئولية التقصيرية علـى الطاعنـة اسـتناداً إلـى وصـفها حارسـة علـى                    -

أمالك الكهرباء التي سببت الحريـق دون أن يفطـن إلـى أن أحكـام هـذه المـسئولية ال يـصار         
إليها إال عندما يشكل الفعل الذي ارتكبه أحد الطـرفين جريمـة أو يعـد غـشاً أو خطـًأ جـسيماً                      

  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. ودون أن يعرض لتوافر إحدى هذه الحاالت
  )١٥٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٥١/٢٠٠٣ الطعن(

مثـال  . من سلطة محكمة الموضوع تحـت رقابـة محكمـة التمييـز           . تكييف الطلبات في الدعوى    -١٠٩٦
بإلزام وزارة الدفاع بقيمـة الديـة الـشرعية والتعـويض           لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل       

المادي واألدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي األغنـام إثـر انفجـار لغـم أرضـي نتيجـة                    
انتهـاء الحكـم إلـى أن الـدعوى منازعـة           . تقصيره بعدم وضع عالمات تحذيرية لمناطق األلغام      
مل المـورث فـي رعـي األغنـام وقـضي           عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب ع         

فـساد فـي االسـتدالل وخطـأ فـي تطبيـق            . بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القـانوني       
 .القانون يوجب تمييزه

  )١٥٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٩/٢٠٠٤ جلسةعمالي  ١٨٨/٢٠٠٣ الطعن(

ـ              -١٠٩٧ صحيح وفقـاً للطلبـات     لمحكمة الموضوع تكييـف الـدعوى وإعطائهـا الوصـف القـانوني ال
  . المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها

  . بما يطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم. العبرة في طلبات الخصوم -
اقترانـه بالطلـب الموضـوعي باإللغـاء وبمـا          . شـرط قبولـه   . طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري     -

ـ  . يطلب الحكم به في موضوع الـدعوى فـي ذات الـصحيفة           واز طلـب وقـف التنفيـذ    عـدم ج
 وفـرع   اإللغـاء أن سلطة وقف تنفيـذ القـرار اإلداري مـشتقة مـن سـلطة               : مرد ذلك . استقالالً

عدم تالقـي الطلـب العاجـل بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري              . منها باإلضافة إلى ركن االستعجال    
 .مثال. عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ: أثره. بطلب إلغائه الموضوعي

  )١٦٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١١/٢٠٠٤  جلسةإداري ٢٠٠٣/٢٠٠٤، ٩٢٥ انعنالط(

مـن سـلطة محكمـة    . تكييف الدعوى وتقـصى طلبـات الخـصوم فيهـا واسـتظهار مراميهـا         -١٠٩٨
 .شرطه. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم. الموضوع

  )١٦٠لد السابع ص مج القسم الخامس المج٣/١/٢٠٠٥  جلسةإداري ٨٤/٢٠٠٤، ٥٧ نناالطع(

ال يقيـد المحكمـة وال يمنعهـا مـن فهـم الـدعوى علـى حقيقتهـا                  . تكييف الخصوم للـدعوى    -١٠٩٩
 .وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها وتطبيق القانون عليها

  )١٦٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٩/٢٠٠٤ الطعن(
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. وع بما تتبينه مـن وقائعهـا وأن تنـزل عليهـا وصـفها الحـق               لمحكمة الموض . تكييف الدعوى  -١١٠٠
خـضوعها فـي ذلـك لرقابـة        . أن تلتزم سبب الدعوى ونطاق الطلبات المقدمة فيهـا        : شرط ذلك 

 .محكمة التمييز

  )١٦٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٠٨/٢٠٠٤ الطعن(

ال تتقيـد المطالبـة     .  المستمد مباشـرة مـن القـانون       دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه       -١١٠١
اختصاص الـدائرة اإلداريـة بنظرهـا باعتبارهـا مـن المنازعـات            . فيها بمواعيد دعوى اإللغاء   

 . في المرتبات

العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينـه المحكمـة مـن وقائعهـا وتنـزل                  -
 .أالّ تغير من مضمون طلباتهم: طهشر. عليها الوصف الصحيح في القانون

  )١٦٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٤/٢٠٠٥  جلسةإداري ٧٠٢/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم التزامهـا بوصـف      : الزم ذلـك  . تكييف طلبات الخصوم من سـلطة محكمـة الموضـوع          -١١٠٢
 .الخصوم لتلك الطلبات

  )١٦١المجلد السابع ص مج القسم الخامس ٢٥/١٢/٢٠٠٥ جلسةأحوال شخصية  ٣٧٧/٢٠٠٣ الطعن(

العبـرة فيـه بحقيقـة      . شـرط ذلـك   . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . تكييف طلبات الخصوم   -١١٠٣
 .المقصود من الطلبات ومرماه وليس باأللفاظ التي صيغ بها

  )١٦١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٢/٢٠٠٦  جلسةمدني ١٢/٢٠٠٥، ٧٨٢/٢٠٠٤ انالطعن(

الـدعوى مـن وقائعهـا ودون التقيـد بالوصـف الـذي يخلعـه               تكييف العالقة التي تحكم طرفي       -١١٠٤
 . من سلطة محكمة الموضوع. عليها الخصوم

استدالل المحكمة بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخـرى لـيس باعتبـاره حكمـاً لـه حجيـة                    -
 .ال مانع. وإنما كقرينة

  )١٦٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢٦/٢٠٠٥ الطعن(

لمحكمة الموضوع إعطاء الـدعوى وصـفها الحـق وتكييفهـا القـانوني الـصحيح دون تغييـر                   -١١٠٥
. خـضوعها فـي ذلـك لرقابـة محكمـة التمييـز           . سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيهـا      

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. أثره. مخالفة الحكم ذلك

  )١٦٢لخامس المجلد السابع ص مج القسم ا٢٩/٥/٢٠٠٦  جلسةعمالي ٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

العبـرة بحقيقـة المقـصود مـن        . شـرطه . من سلطة محكمة الموضوع   . تكييف طلبات الخصوم   -١١٠٦
مثـال لتكييـف المحكمـة طلـب الحكـم          . الطلبات ومرماه وليست باأللفاظ التـي صـيغت بهـا         
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ببطالن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وبطـالن مـا تـاله مـن إجـراءات بـأن                   
 .قتها طلب ببطالن اجتماع الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منهاحقي

  )١٦٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/١٠/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ نوالطع(

مـن  . تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائهـا وصـفها الحـق وتكييفهـا القـانوني الـصحيح                 -١١٠٧
 .شرط ذلك. سلطة محكمة الموضوع

  )١٦٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١١/٢٠٠٦  جلسةمدني ٧٣٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠ نوطعال(

العبرة فيه ليس بحرفية عباراتهـا إنمـا بمـا عنـاه المـدعي منهـا أخـذاً فـي                    . الدعوىتكييف   -١١٠٨
  .االعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً

استخالصـها التكييـف    .  محكمـة الموضـوع    ةمن سـلط  . التعرف على ما عناه المتعاقدين بالعقد      -
مـسألة قانونيـة    . إنـزال الحكـم القـانوني علـى العقـد         ني الصحيح لما قصده المتعاقدان و     القانو

  .تخضع لرقابة محكمة التمييز
 .إقـرار المطعـون ضـدها بالعقـد الموثـق          إلـى    إقامة الطاعنين دعواهما بالمطالبة بمبلغ استناداً      -

 قـضاء الحكـم     .االلتـزام الـوارد بهـذا العقـد        في حقيقتهـا مطالبـة بتنفيـذ         الدعوىأن  . مؤداه
 رجـوع تـستوجب ثبـوت وفـاء الطـاعنين           دعوىأنها   إلى    استناداً الدعوىالمطعون فيه برفض    

الـدعوى إلـى   خطأ في تطبيـق القـانون حجبـه عـن رد     . بالمبلغ حتى يتقرر حقهما في الرجوع 
 .تكييفها القانوني الصحيح يوجب تمييزه جزئياً

 )٢٦٣ ص١ ج٣٨سمجلة القضاء والقانون  ٤/١/٢٠١٠جلسة دني م ٦٤٠/٢٠٠٧الطعن (

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       .  الـصحيح  ي الدعوى وصفها الحق وتكييفهـا القـانون       إعطاء -١١٠٩
 .وجوب تقيدها في ذلك بالطلبات المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها

 )٢٠٩ ص٣ ج٣٨سمجلة القضاء والقانون  ١٣/١٠/٢٠١٠جلسة   مدني٥٧٨/٢٠٠٩الطعن (

لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصوم وفهم الواقع فـي الـدعوى مادامـت لـم تخـرج عـن                    -١١١٠
وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلباتهم فيها ولـم تـستحدث طلبـات جديـدة لـم تعـرض                    

  .عليها
امتناع الجهة اإلدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو الئحـة اتخـاذه يعتبـر فـي حكـم القـرار                   -

 .سلبياإلداري ال

ال تتولـد عنـه بذاتـه آثـار قانونيـة           . العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لهـا           -
استظهار حقيقة ما يـصدر عـن جهـة اإلدارة مـن أعمـال أو               . وتترتب عليه مجرد نتيجة واقعية    

. قرارات دون أن يحدها ما يخلعه عليهـا فـي ذلـك طرفـا النـزاع مـن أوصـاف ومـسميات                     
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 .مثال. الموضوعلمحكمة 

 )٣٤ ص٣ ج٣٨سمجلة القضاء والقانون  ٢/١١/٢٠١٠جلسة   تجاري٣٢٩/٢٠٠٨الطعن (

 استخراج عقد زواج لهـا مـع إضـافة بيـان غيـر محـددة                – الزوجة   –طلب المطعون ضدها     -١١١١
هو في حقيقته منازعـة يـدور البحـث فيهـا حـول             . الجنسية إلى الخانة الخاصة بجنسية الزوجة     

. لبيانات المتعلقة به مما تختص بنظـره المحـاكم صـاحبة الواليـة العامـة              إصدار عقد زواج وا   
قـضاء الحكـم المطعـون      . خروجه عن أمور الجنسية التي تُعد من أعمـال الـسيادة          . مؤدى ذلك 

 .مخالفة وخطأ في تطبيق القانون. فيه بعدم اختصاص المحكمة والئياً بنظر الدعوى

 )٢٢٧ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٤/٤/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ١١٣/٢٠١٠الطعن (

   .يتحدد بها نطاق القضية. المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة -١١١٢
 محكمـة   سـلطة مـن   . التعرف على حقيقة الدعوى وتحديد نطاقهـا وتكييـف طلبـات الخـصوم             -

 .شرط ذلك. الموضوع

 )٢٣٢ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٦/٤/٢٠١١جلسة  مدني ٤٨٨/٢٠١٠الطعن (

عـدم التزامهـا بوصـف الخـصوم        . من سلطة محكمة الموضوع   . تكييف الدعوى والطلبات فيها    -١١١٣
. أن تتقيد بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحـة عليهـا ومقـصود الخـصوم فيهـا             : شرط ذلك . لها

 .خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز

  )٣١٦ ص٢ ج٣٩ والقانون سمجلة القضاء ١١/٥/٢٠١١ مدني جلسة ٤٦٧/٢٠٠٩، ٩٩٤الطعنان (
 

 -:سبب الدعوى -١١

 .تقيد محكمة الموضوع بسبب الدعوى وقصر بحثها عليه -١١١٤

  )٨٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٥٢/١٩٧٩ الطعن(

 .عدم جواز تغيير القاضي له. سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعي به -١١١٥

  )٨٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٩٣/١٩٨٢ الطعن(

تغييره أمام محكمة أول درجـة وعـدم االعتـراض علـى ذلـك أمـام الدرجـة                  . سبب الدعوى  -١١١٦
 .التحدي بذلك ألول مرة أمام التمييز ال يجوز. الثانية

  )٨٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/١٢/١٩٨٢ تجاري جلسة ٩٧/١٩٨٢ الطعن(
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ضوع بسبب الـدعوى وقـصر بحثهـا عليـه دون تغييـره باعتبـاره المـصدر                 تقيد محكمة المو   -١١١٧
 .القانوني للحق المدعي عليه

  )٨٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٤ مدني جلسة ٢٧/١٩٨٣ الطعن(

غير جائز إال في الحـاالت المـستثناة تغييـر سـبب الـدعوى              . إبداء طلبات جديدة في االستئناف     -١١١٨
 . لسبب الدعوى وليس طلباً جديداًمثال على تغيير. زأمام االستئناف جائ

  )٨٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣١/١٩٨٤ الطعن(

سـلطة محكمـة    . ال تملكه محكمة الموضـوع مـن تلقـاء نفـسها          . تغييره. ماهيته. سبب الدعوى  -١١١٩
ونطـاق الطلبـات    مشروط بأن يكون في حـدود سـبب الـدعوى           . الموضوع في تكييف الدعوى   

 .فيها

  )٩٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٨٤، ٢٣٨ نناالطع(

رقابة محكمة التمييز للتحقق مما إذا كان سـبب الـدعوى حقيقـي أو ظـاهري بقـصد الحيلولـة                     -١١٢٠
 .دون الدفع بحجية األمر المقضي

  )٧٦٥م الثاني المجلد الثاني ص مج القس١٨/٥/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٤/١٩٨٦ الطعن(

مثـال  . جواز إبقاء الطلب األصلي على حاله وتغييـر سـببه واإلضـافة إليـه فـي االسـتئناف                  -١١٢١
 .لسبب مضاف في االستئناف

  )٧٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٨٧  جلسةعمالي ٣٣/١٩٨٧ الطعن(

 .تعريفه. سبب الدعوى -١١٢٢

  )٧٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٨٦ الطعن(

به وال تملـك محكمـة الموضـوع تغييـره مـن      سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعي   -١١٢٣
 .مثال اللتزامها بسبب الدعوى. تلقاء نفسها

فهـم للواقـع تـستقل      . تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها وكافة األدلة والشواهد المعروضـة بهـا            -
 .وعبه محكمة الموض

  )٧٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٠/١٩٨٦ الطعن(

الذي تبنـى عليـه عـدم انـصرافه إلـى األدلـة أو وسـائل                سبب الدعوى هو األساس القانوني       -١١٢٤
 .الدفاع المقدمة فيها

  )٧٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٦/١٩٨٨ الطعن(



  المرافعات

- ٢١٣ -  

وى هو األساس القانوني الذي تبنى عليه سـبب فـسخ العقـد الملـزم للجـانبين طبقـاً                   سبب الدع  -١١٢٥
 من القانون المدني هـو عـدم قيـام المـدين بتنفيـذ              ٢٠٩لما تنص عليه الفقرة األولى من المادة        

والتحكيم يقتصر على مـا تنـصرف إرادة المحتكمـين إلـى عرضـه              . التزامه الناشئ عن العقد   
 .على هيئة التحكيم

  )٧٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٨/١٩٨٩ لطعنا(

مـا لـم    . يكون قد فصل فيه خاصاً بالسبب الذي أقيمـت عليـه الـدعوى            ال حجية للحكم إال فيما       -١١٢٦
 . تنظره خاصاً بسبب آخر ال حجية له

لـصادر فـي    ال حجيـة إذا كـان الحكـم ا        . مؤدى ذلك . اتحاد السبب شرط مستقل للتمسك بالحجية      -
 .مثال. الدعوى األولى مؤسساً على سبب آخر عدا السبب الذي أقيمت عليه الدعوى الثانية

 .جواز رفعه دعوى جديدة يتمسك فيها بسبب آخر. من تمسك بسبب ورفضت دعواه -

  )٧٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٥٣/١٩٨٨ الطعن(

واجـب علـى محكمـة الموضـوع التـي ال تملـك             . نوني الـصحيح  تكييف الدعوى التكييف القا    -١١٢٧
 .تغيير سببها

  )٧٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٨٩ الطعن(

 .القاضي مقيد في حكمه بطلبات الخصوم وسبب الدعوى -١١٢٨

  )٧٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٥٩٧/١٩٨٩ الطعن(

الطلـب  . تغييـر الـسبب أو اإلضـافة إليـه جـائز          . غير مقبولة . الطلبات الجديدة في االستئناف    -١١٢٩
 .مثال لما يعد طلباً جديداً. ماهيته. الجديد

  )٧٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤٠/١٩٨٩ الطعن(

ـ ٣٥اختصاص دائرة اإليجارات وفقا ألحكام المرسـوم بقـانون رقـم           -١١٣٠ مناطـه مـا   . ١٩٧٨سنة  ل
  .مثال. يخرج عن هذا االختصاص

  .بطلبات المدعي في دعواه. العبرة في تحديد االختصاص النوعي -
  .ال تملك تغييره من تلقاء نفسها. أثر ذلك. محكمة الموضوع تتقيد بسبب الدعوى -

  )٨٥١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٢، ٣٥نان الطع(

  .هو منشأ االلتزام وليس األدلة التي تؤيده. بب الدعوىس -١١٣١
  )٨٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٩٢ن الطع(
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غيـر  . النعـي بـه ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز            . السبب الجديد الغير متعلق بالنظام العام      -١١٣٢
  .متعلقة بالوكالةبشأن خلو صحيفة الدعوى من البيانات ال: مثال. مقبول
  )٨٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٣  جلسةمدني ٨/١٩٩٣ن الطع(

  .لعدم تغيير المحكمة لسبب الدعوى بشأن الفوائد االتفاقية. مثال. ماهيته. سبب الدعوى -١١٣٣
  )٨٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٩٣، ١٦١ن ناالطع(

وجـوب تقيـد محكمـة      . جـائز .  الدعوى واإلضافة إليه مع بقـاء الطلـب األصـلي          تغيير سبب  -١١٣٤
  .الموضوع بسبب الدعوى

  )٨٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٥٢/١٩٩٤ن الطع(

. تحديـد نطـاق الـدعوى بالنـسبة للقاضـي والخـصوم           . أثر ذلـك  . ماهيتها. المطالبة القضائية  -١١٣٥
  .مؤداه

مثـال بـشأن طلـب أداء معـادل علـى أسـاس       . ماال يعد كـذلك   . جديدة في االستئناف  الطلبات ال  -
اإلثراء بال سبب وإطراح محكمة االسـتئناف لـه بمقولـة أن العقـد الباطـل بطالنـاً مطلقـاً ال                     
يصلح سبباً للمطالبة وأنها لم يسبق طرحهما على محكمـة أول درجـة وهـو مـا يعـد مخالفـة                     

  .ب تمييز حكمهاللقانون وخطأ في تطبيقه يوج
  )٨٥٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٦/١٩٩٥ جلسة تجاري ٢٥٠/١٩٩٤، ٢٤١لطعنان ا(

جـواز إبقـاء الطلـب األصـلي علـى حالـه            . أثر ذلـك  . الطلبات الجديدة ال تقبل في االستئناف      -١١٣٦
  .وتغيير سببه واإلضافة إليه في االستئناف

  )٨٥٣قسم الثالث المجلد الثاني ص مج ال١٨/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٥ن الطع(

لـيس لهـا   . مـؤدى ذلـك   . وجوب تقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم وبالسبب القانوني لهـا          -١١٣٧
 .مثال بشأن بطالن عقد لمباشرته من أجنبي. تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها

  )٨٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٢/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٩٢/١٩٩٤ن الطع(

  .هو المصدر القانوني للحق المدعى به. ب الدعوىسب -١١٣٨
  )٥٨٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٢/١٩٩٧ مدني جلسة ١٢٠/١٩٩٥، ١١٥ان الطعن(

  .عدم تغيره بتغير األدلة ووسائل الدفاع في الدعوى. ماهيته. سبب الدعوى -١١٣٩
  )٥٨٧بع ص مج القسم الرابع المجلد الرا٢٩/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٩٦ الطعن(
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. أسـاس ذلـك   . للمستأنف تغيير سـببه واإلضـافة إليـه مـع بقـاء موضـوعه             . الطلب األصلي  -١١٤٠
  . مرافعات١٤٤/٣م

. إعادة المتعاقـدين إلـى الحالـة التـي كانـا عليهـا عنـد التعاقـد                . أثره. إبطال العقد أو بطالنه    -
  . مدني١٨٧م. جواز اإللزام بتقديم أداء معادل. استحالة ذلك

. مخالفـة الحكـم ذلـك     . جـائز قانونـاً   . ى ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف       تغيير سبب الدعو   -
  .مثال. يعيبه

  )٥٨٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٥٨/١٩٩٦، ٤٤٨ نناالطع(

  .وجوب تقيد القاضي بالطلب المعروض دون تجاوزه وبسبب الدعوى -١١٤١
  )٥٨٨سم الرابع المجلد الرابع ص مج الق١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٨/١٩٩٧ الطعن(

العبرة فيه بمجموع الطلبـات إذا كانـت ناشـئة عـن            . تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها       -١١٤٢
التقدير يكـون باعتبـار قيمـة كـل طلـب علـى             . أثره. نشوؤها عن أسباب متعددة   . سبب واحد 

  . من قانون المرافعات٤٣م. أساس ذلك. حدة ولو تماثل السبب
  )٥٨٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٣٨/١٩٩٨ الطعن(

  .مثال. جواز تغيير السبب في االستئناف مع بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله -١١٤٣
  )٥٨٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٣/١٩٩٩ الطعن(

اغ التكييـف الـصحيح عليهـا       محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الـدعوى وصـفها الحـق وإسـب            -١١٤٤
  .دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى

  )٥٨٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٩٩ الطعن(

  .إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم يتحدد بها نطاق الدعوى. المطالبة القضائية -١١٤٥
.  على حاله مع تغير سـببه واإلضـافة إليـه فـي االسـتئناف              جواز بقاء موضوع الطلب األصلي     -

  .مثال بشأن طلب أداء معادل
  )٥٩٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٦٢/١٩٩٩ الطعن(

  .مثال. تغيير سبب الدعوى أمام االستئناف جائز مع بقاء الطلب -١١٤٦
  )٥٩٠ابع المجلد الرابع ص مج القسم الر١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠ الطعن(

محكمة الموضوع ال تتقيد في تحديد طبيعة المسئولية بمـا اسـتند إليـه المـضرور فـي طلـب                      -١١٤٧
يتعـين عليهـا مـن تلقـاء نفـسها أن           . التعويض أو النص القانوني الذي اعتمد عليه فـي ذلـك          



  المرافعات

- ٢١٦ -  

 .تحدد األساس الصحيح للمسئولية دون أن يعـد ذلـك تغييـراً لـسبب الـدعوى أو موضـوعها                  
  .أساس ذلك

  )٥٩٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ الطعن(

 .المقصود به. السبب القانوني للطلب في الدعوى -١١٤٨

  )٥٩١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٢/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٩٢/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب رفعهـا خـالل      .  وتعديالتـه  ١٩٦٩ة   لـسن  ١٨الدعاوى المقامة بناء على أحكام القانون        -١١٤٩
عـدم  . مـؤدى ذلـك   .  وإال حكـم بعـدم قبولهـا       ٢٠٠٠ لسنة   ٣٣سنة من تاريخ العمل بالقانون      

 .سريان هذا النص بشأن قواعده اإلجرائية إال على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به

  )١٦٤بع ص مج القسم الخامس المجلد السا٣/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٨٠/٢٠٠١ الطعن(

 .هو األساس الذي يبنى عليه أي منشأ لاللتزام. ماهيته. سبب الدعوى -١١٥٠

  )١٦٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٩/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٧٨/٢٠٠١ الطعن(

وجوب تقصيها من تلقاء نفـسها الحكـم القـانوني الـصحيح المنطبـق علـى                . محكمة الموضوع  -١١٥١
  .نزله على الواقعة المطروحة عليهاالعالقة بين طرفي دعوى التعويض وأن ت

أساسه كل ما تولد للمضرور مـن حـق مـن التعـويض عمـا               . السبب المباشر لدعوى التعويض    -
طبيعة المـسئولية التـي يـستند إليهـا المـضرور           . أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه        

  .علة ذلك. ال أثره له. في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه
أسـاس حقـه فـي التعـويض قبـل          . اإلخالل بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو مالـه         -

جـواز اسـتناده إلـى الخطـأ        . مـؤداه . من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليهـا         
العقدي ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف رغـم اسـتناده إلـى الخطـأ التقـصيري الثابـت أو                     

.  تستند إليه فـي حكمهـا بـالتعويض متـى ثبـت لهـا تـوافره                المفترض ولمحكمة الموضوع أن   
 .مثال. علة ذلك. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها

  )١٦٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤٥/٢٠٠٢ الطعن(

المـضرور فـي    عدم تقيدها في تحديد طبيعـة المـسئولية بمـا اسـتند إليـه               . محكمة الموضوع  -١١٥٢
وجـوب تحديـدها األسـاس القـانوني        . طلب التعويض أو النص القانوني الـذي اعتمـد عليـه          

الصحيح المنطبق علـى العالقـة بـين طرفـي دعـوى التعـويض وأن تنزلـه علـى الواقعـة                     
  . المطروحة عليها دون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها

االسـتثناء إثبـات    . جـواز األخـذ بالمـسئولية التقـصيرية       عـدم   . أثـره . قيام المسئولية العقدية   -



  المرافعات

- ٢١٧ -  

المضرور أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى اإلضـرار بـالطرف اآلخـر يـدخل فـي                   
 .عداد الغش أو الخطأ الجسيم

  )١٦٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٣ الطعن(

 الحكم القـانوني الـصحيح المنطبـق علـى واقعـة الـدعوى              التزامها بتقصي . محكمة الموضوع  -١١٥٣
. ال يعد ذلـك تغييـراً منهـا لـسبب الـدعوى           . وأن تنزله عليها دون أن تتقيد بما أورده الخصوم        

 .مثال بشأن المسئولية عن حراسة األشياء

  )١٦٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٠٨/٢٠٠٢ الطعن(

وجـوب التزامهـا بطلبـات      . ال تملك من تلقاء نفسها تغييـر سـبب الـدعوى          . محكمة الموضوع  -١١٥٤
 . الخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت عليه

إقامة الطاعن الدعوى بطلـب الحكـم بـإلزام المطعـون ضـدهما متـضامنين بـالتعويض عـن                  -
أصابته نتيجة حرمانه مـن عائـد اسـتثمار سـيارته األجـرة مـن جـراء خطـأ                    األضرار التي 

مطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات اسـتناداً إلـى قواعـد المـسئولية عـن العمـل                 ال
انتهاء الحكم المطعون فيه إلـي إلغـاء الحكـم المـستأنف مرتبـاً قـضائه بعـدم                  . غير المشروع 

قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صالحية المبيـع ويجـب إقامتهـا خـالل سـتة                   
 .تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يوجب تمييزه. مؤداه. إخطار البائع بالعيبأشهر من تاريخ 

  )١٦٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨٦٨/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم تغيـره بتغيـر األدلـة الواقعيـة      . سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحـق المـدعى بـه     -١١٥٥
وال تملـك المحكمـة تغيـره مـن         .  يستند إليهـا الخـصوم     ووسائل الدفاع والحجج القانونية التي    

خطـأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب          . خروجها عن السبب الذي أقيمت عليه الدعوى      . تلقاء نفسها 
 .تمييز حكمها

  )١٦٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٤/٢٠٠٤  جلسةإداري ٥٥٩/٢٠٠١، ٥٢٣ نناالطع(

 .مثال. علة ذلك. ره من تلقاء نفسها ليس للمحكمة الحق في تغيي.سبب الدعوى -١١٥٦

  )١٦٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٤/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ٥١/٢٠٠٣ الطعن(

بقـاء موضـوع الطلـب األصـلي علـى          : شـرطه . جـائز .  الدعوى أمام االستئناف   بتغيير سب  -١١٥٧
 .مثال.  ق المرافعات١٤٤/٣م . هحال

  )١٦٧مج القسم الخامس المجلد السابع ص ٢٧/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٠٣/٢٠٠٣ الطعن(



  المرافعات

- ٢١٨ -  

تغيير سـبب الـدعوى واإلضـافة إليـه مـع بقـاء             . غير مقبولة . الطلبات الجديدة أمام االستئناف    -١١٥٨
 .علة ذلك. جائز. الطلب األصلي على حاله

  )١٦٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٤/٢٠٠٥  جلسةمدني ٢١٥/٢٠٠٣، ٢٠٨ انالطعن(

بقيمـة الطلبـات    . العبـرة فيـه   . نسبة لالختصاص أو نـصاب االسـتئناف      تقدير قيمة الدعوى بال    -١١٥٩
الطلبـات المتعـددة غيـر المتنـازع عليهـا والناشـئة            . التي أبديت وليس بما قضت به المحكمة      

وجـوب أن يكـون اإلقـرار بهـا سـابقاً علـى       . عن سبب واحد والتي ال تدخل في قيمة الدعوى      
 . ثالم. علة ذلك. صدور الحكم المراد استئنافه

السبب القانوني للطلب هو الواقعـة القانونيـة مـصدر الحـق المطالـب بـه تـصرفاً قانونيـاً أم               -
 .واقعة مادية

  )١٦٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٤٨٣/٢٠٠٤ الطعن(

واجـب  . تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العالقـة بـين طرفـي دعـوى التعـويض               -١١٦٠
علـة  . على محكمة الموضوع دون أن يعد ذلك منهـا تغييـراً لـسبب الـدعوى أو موضـوعها                  

  . ذلك
هـو الـسبب المباشـر لـدعوى التعـويض          . حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضـرر         -

 .مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه

  )١٦٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٣/٢٠٠٦  جلسةليعما ٣٤٢/٢٠٠٤ الطعن(

الواقعـة القانونيـة مـصدر الحـق المطالـب بـه تـصرفاً              . المقصود به . السبب القانوني للطلب   -١١٦١
  .قانونياً أو واقعة مادية

الواقعة القانونية مـصدر الحـق لهمـا هـي عقـد الـزواج              .  نفقة الزوجية وعاجل الصداق    طلب -
اعتبـار قيمـة    : أثـر ذلـك   . جواز اسـتئنافه  . مفاده. ألول غير قابل للتقدير   كون الطلب ا  . الصحيح

 .الدعوى زائدة عن خمسة آالف دينار

  )١٧٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/٥/٢٠٠٦ جلسةأحوال شخصية  ٢٤٩/٢٠٠٣ الطعن(

لمحكمة الموضوع إعطاء الـدعوى وصـفها الحـق وتكييفهـا القـانوني الـصحيح دون تغييـر                   -١١٦٢
. خـضوعها فـي ذلـك لرقابـة محكمـة التمييـز           . لدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيهـا     سبب ا 

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. أثره. مخالفة الحكم ذلك

  )١٧١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٥/٢٠٠٦  جلسةعمالي ٧٦/٢٠٠٥ الطعن(



  المرافعات

- ٢١٩ -  

الطلبـات  . متهـا مجتمعـة   تقـدر قيمـة الـدعوى بقي      . الطلبات األصلية الناشئة عن سبب واحـد       -١١٦٣
تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلـب علـى حـدة ولـو كـان الـسبب                 . الناشئة عن أسباب متعددة   

النظـر إلـى الـسبب القـانوني منفـصالً وقائمـاً بذاتـه إذ أن تماثـل                  . أساس ذلك . فيها متماثالً 
لبـات  مثال بشأن تقدير قيمة الـدعوى بقيمـة كـل طلـب مـن الط              . األسباب ال يمنع من تعددها    

 .المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة

  )١٧٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٥/٢٠٠٥ الطعن(

انتفـاء الـسبب المـشروع الـذي يبـرر اإلثـراء            : من شروط إعمالهـا   . قاعدة اإلثراء بال سبب    -١١٦٤
  .واإلفتقار

قـداً أو حكمـاً مـن أحكـام         جـواز أن يكـون ع     . السبب هو المصدر القانوني المكسب لإلثـراء       -
مانع من الرجـوع علـى المثـري بـدعوى اإلثـراء ألن المثـري       . قيام السبب المشروع . القانون

مـانع مـن    . ثبـوت اسـتمالك األرض بحكـم القـانون        . مـؤداه . يكون قد أثرى بسبب قـانوني     
مخالفـة للثابـت فـي األوراق       . مخالفـة ذلـك   . الرجوع على المالك بدعوى اإلثراء بـال سـبب        

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم المطعون فيهو

  )٣١٦ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١١ مدني جلسة ٤٦٧/٢٠٠٩، ٩٩٤الطعنان (
 

 -:دليل الدعوى -١٢

تقـديم مـستند لمحكمـة التمييـز ال         . دليل الدعوى أو الدفاع يجب تقديمـه لمحكمـة الموضـوع           -١١٦٥
 .علة ذلك. غنى فيه وال جدوى منه

  )١١٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٧/١٩٨٤ الطعن(
  



  المرافعات

- ٢٢٠ -  

 نطاق الدعوى

 -:من حيث موضوعها: أوالً

 .إبداؤها ألول مرة في االستئناف غير مقبول. الطلبات العارضة من المدعي عليه -١١٦٦

  )٧٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٣٥/١٩٨٥ الطعن(

 .مثال. ال تقبل ألول مرة في االستئناف. لطلبات العارضة من المدعي عليها -١١٦٧

  )٧٧١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١/١٩٨٧ مدني جلسة ١٨/١٩٨٦ الطعن(

التـزام المحكمـة بعـدم    . نطاق الدعوى يتحدد بطلبات المـدعي الموجهـة إلـى المـدعي عليـه        -١١٦٨
 . الخروج عن نطاقها

  )٧٧١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٢/١٩٨٧  جلسةتجاري ١٢٧/١٩٨٦ الطعن(

أن ترد على طلب قائم فعالً ومـن تـاريخ الحـق لتـاريخ رفـع                . شرط قبولها . الطلبات العارضة  -١١٦٩
 .الدعوى محل التعديل

  )٧٧١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٨٦ الطعن(

. لعـام بـأن نطـاق الـدعوى يتحـدد بالطلـب األصـلي             خروج عن األصل ا   . الطلبات العارضة  -١١٧٠
 .شرط تقديمها أن تتم بإحدى الطرق الثالث المنصوص عليها قانوناً

  )٧٧١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٨٦ الطعن(

 .ال تقبل. الطلبات الجديدة في االستئناف -١١٧١

 .د الحكم االستئنافي عليه ال يعيبهعدم ر. طلب جديد. الطلب العارض في االستئناف -

  )٧٧١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٤/١٩٨٦ الطعن(

إغفـال الحكـم    . ال تقبـل ألول مـرة فـي االسـتئناف         . العارضة مـن المـدعي عليـه      الطلبات   -١١٧٢
 .ال يعيبه. االستئنافي لها

  )٧٧٢ي المجلد الثاني ص مج القسم الثان١/٦/١٩٨٧ مدني جلسة ١٠/١٩٨٧ الطعن(

الطلـب الـذي تتقيـد بـه        . تعريفهـا وأثرهـا   . المطالبة القضائية التي يتحدد بها نطاق الـدعوى        -١١٧٣
 .المحكمة هو الطلب الصريح الجازم

  )٧٧٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/٣/١٩٨٦ مدني جلسة ١٥/١٩٨٥ الطعن(
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 .حكم فعالً بما يسفر عنه تقريرهطلب ندب خبير لتقدير التعويض ال يتسع للقول بطلب ال -١١٧٤

  )٧٧٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/٣/١٩٨٦ مدني جلسة ١٥/١٩٨٥ الطعن(

تعـديل الطلبـات إلـى الحكـم بمـا أسـفر عنـه تقريـر                . إقامة الدعوى ابتداء بطلب ندب خبير      -١١٧٥
 .رأثر اعتبار الدعوى قاصرة على ندب خبي. ثبوت بطالن إعالن صحيفة التعديل. الخبير

  )٧٧٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/٣/١٩٨٦ مدني جلسة ١٦/١٩٨٥ الطعن(

تحديـد الطلبـات بنفقـة الزوجيـة عـدم شـمولها ألجـرة              . أثرهـا . تعريفها. المطالبة القضائية  -١١٧٦
 .علة ذلك. الحضانة ومسكن الحضانة

ناً تقـيم   أجرة سكن حضانة الصغير يجب على من يلزم بنفقته ما لـم تكـن الحاضـنة تملـك سـك                    -
 .فيه أو مخصصاً لسكناها

  )٧٧٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣١/٣/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٨٥ الطعن(

التزام محكمة الموضوع بالطلبـات المطروحـة مـن الخـصوم فـي الـدعوى ال يمنعهـا مـن                     -١١٧٧
 بنفقـة   المطالبـة الزوجيـة تتـضمن المطالبـة       . القضاء بما يتضمنه نطاق هذه الطلبـات لزومـاً        

طلبهـا نفقـة عـدة أمـام محكمـة          . مطالبة الزوجة بنفقة زوجية أمام محكمة أول درجـة        . العدة
 .ال يعتبر طلباً جديداً. االستئناف بعد ثبوت طالق زوجها لها

  )٧٧٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٤/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٨٦ الطعن(

مة من الحكم بـالتعويض النهـائي متـى ثبـت لهـا مـدى        المطالبة بتعويض مؤقت ال يمنع المحك      -١١٧٨
 .الضرر النهائي

  )٧٧٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٨٥، ٢٤٤ان الطعن(

 .العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى ما لم تحل إلى ما ورد بالصحيفة -١١٧٩

  )٧٧٤ المجلد الثاني ص مج القسم الثاني٥/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣٨/١٩٨٦ الطعن(

 .مثال لعدم مجاوزة طلبات الخصم. المطالبة القضائية إجراء يحدد نطاق الدعوى -١١٨٠

  )٧٧٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٢/١٩٨٦، ٤٣ نناالطع(

 .في غير محله. النعي بالتفات الحكم عن طلب لم يبد على نحو صريح جازم -١١٨١

  )٧٧٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١/١٩٨٧  جلسةمدني ١٨/١٩٨٦ الطعن(

 .مناط توافرها. المصلحة في الطعن -١١٨٢

ال . قضاء محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى بطلـب نـدب خبيـر بعـد تقـديم الخبيـر تقريـره                    -
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ال يغير من ذلـك أن يطلـب فـي االسـتئناف الحكـم              . مصلحة للمدعي في الطعن على هذا الحكم      
 .علة ذلك. ير الخبيربما يسفر عنه تقر

تقيـد محكمـة االسـتئناف بطلبـات        : مؤداهـا . قاعدة عدم قبول طلبات جديـدة فـي االسـتئناف          -
 .تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. الخصوم أمام محكمة أول درجة وفي حدود االستئناف

عدم تعرض الحكم االستئناف لطلب الحكم بما أسفر عنـه تقريـر الخبيـر متـى كانـت الطلبـات              -
 .مام أول درجة مجرد ندب خبيرأ

  )٧٧٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٨٦ الطعن(

ال . طلب توجيه اليمين المبدي بعد حجـز االسـتئناف للحكـم ودون التـصريح بتقـديم مـذكرات                  -١١٨٣
 .التفات الحكم عنه ال يعيبه. يعد مطروحاً على المحكمة

  )٧٧٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/٦/١٩٨٧ جلسةعمالي  ٢/١٩٨٧ الطعن(

طلب ندب خبير أمام أول درجة لبيان المستحقات لدى صاحبة العمـل ثـم الحكـم بإلزامهـا بمـا                     -١١٨٤
تسفر عنه الخبرة ثم الطلب بـصحيفة االسـتئناف بإلغـاء الحكـم االبتـدائي بـرفض الـدعوى                   

. مفـاده . فر عنـه الخبـرة ورد الفـرق       والحكم بندب خبير لبيان المستحقات تمهيداً للحكم بما تـس         
تحديد نطاق االستئناف بطلب ندب خبير لبيـان المـستحقات والحكـم بمـا تـسفر عنـه الخبـرة                  

 .دون الوقوف عند مجرد طلب ندب خبير

  )٧٧٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٨/١٩٨٧، ١٧ انالطعن(

ن االجتماعية والعمل هـو اإلجـراء الوحيـد لرفـع الـدعوى             تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئو      -١١٨٥
تقديم الطلب ال يحول بين العامـل وتعـديل طلباتـه بإضـافة حقـوق أخـرى مادامـت                  . العمالية

 . مثال. ناشئة عن عقد العمل ذاته

  )٧٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٨٧  جلسةعمالي ٢٧/١٩٨٧ الطعن(

 .أثر ذلك. طالبة القضائيةنطاق الدعوى يتحدد بالم -١١٨٦

التفـات الحكـم االسـتئنافي      . طلب جديـد ال يقبـل     . طلب الفسخ المبدي ألول مرة أمام االستئناف       -
 .عنه ال يعيبه

  )٧٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٨٧ الطعن(

محكمـة فـي أن تقـضي       حـق ال  . طلب التنفيذ العيني ينطوي على طلب التنفيذ بطريق التعـويض          -١١٨٧
 .وال يعتبر ذلك منها قضاء بما لم يطلبه الخصوم. اء نفسهاقبذلك من تل

  )٧٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣٠٧/١٩٨٧ الطعن(
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 .من سلطة محكمة الموضوع. تكييف الدعوى -١١٨٨

 .تعريفها وأثرها. المطالبة القضائية -

ـ       - اختالفـه عـن وسـيلة الـدفاع        . ماهيتـه . داؤه فـي االسـتئناف    الطلب الجديد الذي ال يجوز إب
 .الجديدة

 .نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة وبالطلبات العارضة -

  )٧٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٨ الطعن(

. فيـدخل فـي سـلطة قاضـي الموضـوع         تحديد نطاق القضية من قبيل فهم الواقع في الـدعوى            -١١٨٩
 .قيود هذه السلطة

 .الطلب الذي تتقيد به المحكمة هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها -

  )٧٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٢/١٩٨٩  جلسةعمالي ٣٠/١٩٨٨ الطعن(

 .مثال. العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى -١١٩٠

  )٧٧٧ج القسم الثاني المجلد الثاني ص م٢٢/٥/١٩٨٩  جلسةعمالي ٤/١٩٨٨ الطعن(

 .يتحدد نطاق الدعوى بالطلبات الختامية -١١٩١

 .الطلب الذي يعد مطروحاً على المحكمة فتلتزم بالفصل فيه هو الطلب الجازم -

  )٧٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ١١٣/١٩٨٩ الطعن(

ح للطلبـات وبحـث مـا يقـدم فيهـا مـن أوراق       تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتكييف الصحي    -١١٩٢
مـن سـلطة    . واستنتاج صوريتها من قرائن الدعوى حتى ولـو لـم يطعـن عليهـا بالـصورية               

 .محكمة الموضوع ما دام سائغاً

  )٧٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٩  جلسةإداري ٣٣/١٩٨٩ الطعن(

 .طلبات جديدة في االستئنافاألصل في نظام التقاضي أنه على درجتين فال تقبل  -١١٩٣

الحكـم بمـا    اقتصار الحكم في طلباته أمام أول درجة على طلـب نـدب خبيـر تمهيـداً لطلـب                    -
تحديد نطاق الدعوى بـذلك دون أن يتـسع للقـول بأنـه طلـب الحكـم                 . أثره. يسفر عنه تقريره  

 االسـتئناف   الزم ذلك أن طلب الحكـم بـاإللزام أمـام محكمـة           . فعالً بما تسفر عنه أعمال الخبرة     
 .يكون طلباً جديداً غير مقبول

  )٧٧٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦٣/١٩٨٩ الطعن(

 .نطاقها. ماهيتها. المطالبة القضائية -١١٩٤

  )٧٧٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ٥٤/١٩٨٩ الطعن(
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 .طلبات الختامية ال بما رفعت به الدعوى أصالًالعبرة فيه بال. تحديد نطاق الدعوى -١١٩٥

  )٧٧٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤١/١٩٨٩ الطعن(

 .نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية -١١٩٦

التقيـد بالوقـائع والطلبـات المعروضـة        . شـرطه . تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضـوع       -
 .عليها

  )٧٧٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/١٢/١٩٨٩ جاري جلسةت ١٩٣/١٩٨٩ الطعن(

المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة فـي مواجهـة المـدعي عليـه وبهـا يتحـدد نطـاق              -١١٩٧
 .الدعوى بالنسبة للخصوم والقاضي وتتقيد به المحكمة عند الفصل فيها

 علـى نحـو جـازم يقـرع سـمع          األصل أن المحكمة ال تتقيد في قضائها إال بما يطلبه الخـصوم            -
 .المحكمة وأن العبرة في ذلك بالطلبات الختامية التي تحدد بها نطاق الدعوى

  )٧٧٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٠ الطعن(

وجـوب التـزام محكمـة الموضـوع بطلبـات          . عدم التوسع في تأويله أو تفـسيره      . أثره. الصلح -١١٩٨
 .مثال. لدعوى وعدم الخروج عنهاالخصوم في ا

 )١٧ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢/١/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٠١/٢٠٠٨الطعن (

تحـدد نطـاق    . المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة والطلبات العارضـة التـي تقـدم فيهـا               -١١٩٩
  . الدعوى

 مـن سـلطة     تحديد نطاق الدعوى وتفسير العبارات التي صـيغت بهـا الطلبـات فـي الـدعوى                -
 .شرط ذلك. قاضي الموضوع

 )٢٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٥٤٧/٢٠٠٨الطعن (

 .غير مقبول. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة يقرها القانون -١٢٠٠

 )٢٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٥٤٧/٢٠٠٨الطعن (

  .تحدد نطاق الدعوى. صريحة الجازمةطلبات الخصوم ال -١٢٠١
تحديـدها علـى هـذا النحـو ملـزم          . العبرة بالطلبات الختامية التـي تـدور الخـصومة حولهـا           -

 .للخصوم والقاضي

 )٦٤ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢١/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٤٧٤/٢٠٠٨، ١٤٥٥ان الطعن(
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فـي الـدعوى دون التغييـر فـي         وجوب أن تتقيد محكمة الموضوع بحدود الطلبات المعروضـة           -١٢٠٢
العبرة في تحديـد طلبـات الخـصم هـي بمـا            . مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة      

 .يطلب الحكم به على نحو صريح جازم

 )١٢٤ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢/٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٣٩٣/٢٠٠٨الطعن (

الخـصومة والطلبـات العارضـة التـي        المطالبة القضائية التي تبـدأ بهـا        نطاق الدعوى يتحدد ب    -١٢٠٣
  . تقدم فيها

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. تحديد نطاق الدعوى -
بما يطلب الحكم له بـه ومـا يتـضمنه نطـاق هـذا الطلـب                العبرة في تحديد طلبات الخصم هي        -

ـ                 . لزوماً وواقعاً  ا عدم تقيد المحكمة بحرفية العبارات التي صيغ بها إنمـا بمـا عنـاه الخـصم منه
 .مثال. وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة

 )٢٠٨ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٩/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري٤٢١/٢٠٠٨الطعن (

 إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليـه وبهـا يتحـدد نطـاق                 هي البة القضائية المط -١٢٠٤
  .الدعوى بالنسبة للخصوم والقاضي

اتخاذ إجراء وقتي مـن اإلجـراءات التحفظيـة الـصرفة التـي             . القصد منها . دعوى إثبات الحالة   -
يكون لذي الشأن االستناد إليها أمام محكمة الموضـوع إلثبـات دعـواه قبـل الطـرف اآلخـر أو            

  . لنفي ذلك
أن يكون الـدليل لـم يـتم تهيئتـه فـي            : مناطه. الطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة        -

حكمة المرفـوع إليهـا الطعـن تهيئـة الـدليل الـذي يخـشى               الدعوى فيجوز الطعن لتستكمل الم    
مثـال بـشأن صـحة حكـم بعـدم جـواز اسـتئناف الحكـم         . زواله وتالفي القصور في تهيئتـه     

 .الصادر في دعوى إثبات حالة

 )٩٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري١٦١٦/٢٠٠٧الطعن (

 :طلبات الخصوم -

 .ال بطالن. ات األصلية دون المعدلة التي لم يعلن بها الخصمالحكم على مقتضى الطلب -١٢٠٥

  )٩٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٣٩/١٩٧٩ الطعن(

لهـا الحكـم بمـا تـضمنه نطـاق          . التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة مـن الخـصوم         -١٢٠٦
 .الطلب لزوماً وواقعاً

  )٩٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/١٢/١٩٨٠ جلسةتجاري  ٦٩/١٩٨٠، ٦٨ نناالطع(



  المرافعات

- ٢٢٦ -  

الحكم علـى أسـاس اسـتبعاد مـذكرة الخـصم المتـضمنة             . تقيد المحكمة بما يتمسك به الخصوم      -١٢٠٧
للطلب اإلضافي المضاف المغير للطلبـين األصـليين لعـدم إعالنهـا وعـدم إطـالع الخـصم                  

 .ال خطأ. عليها

  )٩٥سم األول المجلد الثاني ص مج الق١٣/٤/١٩٨١  جلسةعمالي ١٤٨/١٩٨١ الطعن(

 .تحديد نطاق الدعوى بها. ماهيتها. المطالبة القضائية -١٢٠٨

  )٩٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٨/٧/١٩٨١ تجاري جلسة ٦٨/١٩٨١ الطعن(

 . الطلب الذي تتقيد به المحكمة هو ما يتمسك به الخصوم تمسكاً جازماً يقرع سمع المحكمة -١٢٠٩

  )٩٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/١٠/١٩٨٢ تجاري جلسة ٦١/١٩٨١ الطعن(

الطلـب المقـدم بمـذكرة تـسلمها الخـصم للحكـم            . طلب ندب خبيـر   . العبرة بالطلبات الختامية   -١٢١٠
 .طلب ختامي يتحدد به المطلوب في الدعوى. بالتعويض الذي قدره الخبير

  )٩٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٥١/١٩٨٢ الطعن(

تقـدير القيمـة بالطلبـات المعدلـة اشـتمال          أثـره   . تعديل الطلبات أثناء سير الدعوى إلى أكثـر        -١٢١١
 .الدعوى على طلبات غير مقدرة القيمة بينها ارتباط

  )٩٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٠٥/١٩٨٢ الطعن(

 .الطلب الذي تتقيد به المحكمة في قضائها -١٢١٢

  )٩٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٨٢ الطعن(

طلـب نـدب خبيـر      . بالمطالبـة القـضائية   . يتحدد بالنسبة للخصوم أو القاضـي     . نطاق الدعوى  -١٢١٣
نطـاق الـدعوى قاصـر علـى طلـب نـدب            . تمهيداً لطلب الحكم بما تسفر عنه نتيجة الخبـرة        

 .خطأ. تقرير الخبيرالقضاء بما أسفر عنه . مجاوزة الحكم ذلك. خبير

  )٩٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١/١٩٨٣ الطعن(

طلب ندب خبيـر ال يتـسع لطلـب الحكـم بمـا يـسفر               . نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية     -١٢١٤
 .عنه تقرير الخبير

  )٩٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٣ الطعن(

تحديـده مـن سـلطة المـدعي مـالم يلزمـه القـانون              . اق الخصومة من حيـث أشخاصـها      نط -١٢١٥
 . باختصام أشخاص معينين

  )٩٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٩/١٩٨٣ الطعن(



  المرافعات

- ٢٢٧ -  

نطـاق الـدعوى سـواء بالنـسبة للخـصوم أو القاضـي يتحـدد           . ماهيتهـا . المطالبة القـضائية   -١٢١٦
االستئناف ينقل الدعوى بحالتهـا التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور الحكـم                 . بالمطالبة القضائية 

قولـه  . رفع الدعوى مـن شـخص عـن نفـسه فقـط           . المستأنف بالنسبة لما رفع عنه االستئناف     
 .في االستئناف بأنه رفعها عن نفسه وآخر طلب جديد خروجه عن نطاق الدعوى

  )٩٩ول المجلد الثاني ص مج القسم األ٢٠/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٨٤ الطعن(

إذا لـم يكـن نتيجـة سـهو غيـر متعمـد مـن المحكمـة التـي                   . القضاء بما لم يطلبه الخصوم     -١٢١٧
هي الطعـن علـى الحكـم بطريـق التمييـز ولـيس التمـاس               . وسيلة تصحيحه . أصدرت الحكم 

 .مثال. إعادة النظر

  )١٠٠ني ص مج القسم األول المجلد الثا٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٨/١٩٨٤، ٦٠ انالطعن(

. مجـاوزة ذلـك خطـأ    . االلتـزام بحـدود الطلبـات     . قيود تكييف محكمة الموضوع لهـا     . دعوى -١٢١٨
خطـأ ال   . تكييـف الـدعوى علـى أسـاس العيـب الخفـي           . مثال طلب الفسخ لعدم تنفيذ االلتزام     

ينال من ذلك قياس تقادم حق المشتري فـي طلـب الفـسخ بمـضي سـنة علـى تقـادم دعـوى              
 .علة ذلك. ت المدةضمان العيوب الخفية بذا

  )١٠١ مج القسم األول المجلد الثاني ص١١/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٤ الطعن(

المنـاط فـي تحديـد    .  مرافعـات ١٢٧م. ال يجوز الطعن في األحكـام إال مـن المحكـوم عليـه            -١٢١٩
الخصم في الدعوى توجيه الطلبات منه أو إليه مؤدى ذلك ال يجوز لمـن لـم يكـن فـي موقـف                      

 ١٤٤/٣م. حكمة أول درجة توجيـه طلـب جديـد أمـام محكمـة الدرجـة الثانيـة                أمام م الخصم  
 .مخالفة للقانون. قبول مثل هذا الطلب

  )١٠١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣١/١٩٨٥ الطعن(

ال . مـا ال يعـد كـذلك االلتفـات عنـه          . الطلب الصريح الجـازم   . الطلب الذي تتقيد به المحكمة     -١٢٢٠
 .الحكميعيب 

  )١٠١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٢٦/١٩٨٤ الطعن(

المحكمـة مقيـدة فـي      . نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات والخصوم والـسبب الـذي أقيمـت عليـه             -١٢٢١
 .قضائها بهذا النطاق

  )١٠٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٨٤ الطعن(

العبـرة فـي تحديـد المطـروح منهـا          . كيفية تعديلها أثناء سير الخـصومة     .  الدعوى الطلبات في  -١٢٢٢
  .بالطلبات الختامية ال بما تضمنته صحيفة افتتاح الدعوى. على محكمة أول درجة

  )٨٣٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٢/١٩٩٢ عمالي جلسة ٢٧/١٩٩٠ الطعن(



  المرافعات

- ٢٢٨ -  

فيه طلب القـضاء بمـا رفـضه هـذا الحكـم مـن              طلب إلغاء الحكم المستأنف أو بطالنه يندرج         -١٢٢٣
  .أساس ذلك. طلبات المستـأنف

  )٨٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/٥/١٩٩٢  جلسةمدني ٤/١٩٩٠ الطعن(

موطن الوكيل يكون معتبراً في إعالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى فـي درجـة التقاضـي                    -١٢٢٤
بـات فـي ذات درجـة التقاضـي علـى      سريان ذلـك علـى إعـالن تعـديل الطل    . الموكل فيها   

  .التوكيل
  )٨٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٣ جلسةتجاري  ٣٠/١٩٩٢ الطعن(

  .شرط توافرها. وحدة المحل في الدعويين  -١٢٢٥
  )٨٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٥/١٩٩٢  جلسةمدني ٥/١٩٩٢ الطعن(

ال يقبـل منـه إثـارة أي نعـي بـشأنها أمـام              . ثرهأ.إجابة محكمة الموضوع الطاعن إلى طلباته        -١٢٢٦
  .محكمة التمييز

  )٨٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٥/١٩٩٣ عمالي جلسة ١٩/١٩٩٢ الطعن(

المـدين فـي هـذا االلتـزام ال يـستفيد           . يتعدد مصدره مع بقاء محله واحـداً      . االلتزام التضاممي  -١٢٢٧
يجـوز للـدائن أي يطالـب أي مـدين     .  تحققـت   من ثبوت مسئولية اآلخر مادامت مسئولية مدينه      

  .فيهم بكل الدين ويستطيع أن يرفع الدعوى عليهم جميعاً
  )٨٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٥/١٩٩٣  جلسةتجاري ٥/١٩٩٣ الطعن(

االستئناف ينقل الدعوى بما سبق أن أثاره المستأنف ضده مـن دفـوع وأوجـه دفـاع مـادام لـم                      -١٢٢٨
وجـوب أن تعـرض محكمـة االسـتئناف لطلباتـه           . أثـر ذلـك   . حة أو ضمنا  يتنازل عنها صرا  

  .وأوجه دفاعه ودفوعه المبداة أمام محكمة أول درجة
  )٨٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٣ الطعن(

ل طلب المستأنفة في صحيفة االستئناف الحكـم لهـا بالطلبـات المبـداة منهـا أمـام محكمـة أو                    -١٢٢٩
  . يتضمن لزوماً طلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى برفضه من هذه الطلبات.درجة
  )٨٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ١٣/١٩٩٢ الطعن(

  .واقع.تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم فيها  -١٢٣٠
أن يـتمخض عنـه مـصلحة للمـدعى         . مناطـه   . ي غيبة خصمه    حق المدعى في تعديل طلباته ف      -

  .عليه وأال يؤثر في حقوقه
  )٨٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٥/١٩٩٣ الطعن(



  المرافعات

- ٢٢٩ -  

  .أثر ذلك. ال يتعلق بالنظام العام.اختالف تاريخ الشيك عما ورد بشأنه في أوراق أخرى  -١٢٣١
  )٨٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٧/١٩٩٣ الطعن(

عـدم مجـاوزة القاضـي القـدر المطلـوب          . شرط ذلـك  . نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم       -١٢٣٢
  .دون التزام العناصر التي بنى عليها

  )٨٣٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٩٣ الطعن(

  .تحديد نطاق الدعوى بها . ماهيتها. المطالبة القضائية  -١٢٣٣
  )٨٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٨٥/١٩٨٨ الطعن(

  .ال يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه. نطاق الطعن -١٢٣٤
ال فيمـا لـم     . مهمة محكمة التمييز تتحدد بفحص ما كـان معروضـا علـى محكمـة االسـتئناف                -

 أول درجة ولم يكـن محـال لالسـتئناف يـصبح أمـر              ما فصلت فيه محكمة   . يسبق طرحه عليها  
  .مقضياً
  )٨٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ٢٧/١٩٩٣ الطعن(

أن تكـون منتجـة     . شـروط توجيههـا   . متـى توجـه   . اليمين الحاسمة ملك للخصم ال للقاضـي       -١٢٣٥
  .وغير تعسفية

 الطلبـات المعروضـة علـى هـدى األدلـة      فصل محكمة الموضوع في الدعوى يكون في حـدود       -
عـدم طلـب الخـصم توجيـه اليمـين          .والمستندات المقدمة فيها ومن واقع ما يعرضه الخـصوم          

  .ال محل له. نعيه بعدم تمكينه من توجيهها . الحاسمة إلى خصمه 
  )٨٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٠/١٩٩٣ الطعن(

ينـدرج فيـه ضـمنا وبطريـق اللـزوم طلـب الحكـم بـرفض                .  المـستأنف    طلب إلغاء الحكم   -١٢٣٦
الحكـم بـرفض الـدعوى      . علـة ذلـك   . ال يؤثر في ذلك طلب إعادة المأمورية للخبير         . الدعوى

  .عندئذ ال يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم
  )٨٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٩٣ الطعن(

التـزام  . أثـر ذلـك   . متعلـق بالنظـام العـام       . دم قبول طلبات جديدة فـي االسـتئناف         الدفع بع  -١٢٣٧
  .متى يعتبر الطلب جديداً. المحكمة بأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها

  )٨٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٥/١٩٩٤  جلسةعمالي ٧/١٩٩٤ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣٠ -  

لخبيـر تقريـره بـالحكم لـه بمـا انتهـى إليـه              تعديل المدعى طلباته في الدعوى بعد أن أودع ا         -١٢٣٨
العبـرة بمـا ورد     . علـى المحكمـة أن تفـصل فيهـا        . غرامات التـأخير   متضمناًتقرير الخبير   

  .بصحيفة إدخال خصم آخر من خطأ مادي في المبلغ المطالب به
  )٨٣٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٩٤ الطعن(

عدة إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلـى الحالـة التـي كانـا عليهـا عنـد                    مناط إعمال قا   -١٢٣٩
  .العقد أن يطلب من يعتصم بها إعمال حكمها

  )٨٣٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٩٤ الطعن(

لطـاعنين  خلـو األوراق ممـا يـدل علـى تمـسك ا           . تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى        -١٢٤٠
ال تثريـب علـى الحكـم إن هـو     . بطلب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عنـد العقـد           

  .لم يعرض له
  )٨٣٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٩٤ الطعن(

  .رفض طلب الفوائد عنه. مؤداه. رفض طلب اإللزام بثمن المبيع -١٢٤١
  )٨٣٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١/١٩٩٥ ي جلسةتجار ١٧٨/١٩٩٥ الطعن(

: االسـتثناء . الطعـن فيهـا علـى اسـتقالل غيـر جـائز           . األحكام غير المنهية للخصومة كلهـا      -١٢٤٢
  .األحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري

يعتبـران دعـويين    . اًتضمن صحيفة الـدعوى طلبـين مختلفـين موضـوعاً وسـبباً وخـصوم              -
علـة  . القضاء في أحدهما يجوز الطعـن فيـه علـى اسـتقالل             . مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة   

  .ذلك
  )٨٤٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٣/١٩٩٥  جلسةمدني ٣١/١٩٩٤ الطعن(

التزام محكمة الموضوع بالطلبـات المطروحـة مـن الخـصوم فـي الـدعوى ال يمنعهـا مـن                     -١٢٤٣
المطالبـة بإسـقاط أجـر الحـضانة        . ا يتضمنه نطاق هـذه الطلبـات لزومـاً وواقعـاً          القضاء بم 

قضاء الحكم بإسقاط هذا األجـر مـن تـاريخ تجـاوز الـصغير سـن الحـضانة ال                   . المقضي به 
  .وال مخالفة فيه للقانون. يكون قد تجاوز الطلب المطروح 

  )٨٤١ المجلد الثاني ص مج القسم الثالث١٩/٣/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٧٢/١٩٩٤ الطعن(

  .االستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة االستئناف في حدود ما رفع عنه االستئناف -١٢٤٤
  .أثر ذلك. قاعدة تتعلق بالنظام العام . عدم قبول طلبات جديدة في االستئناف  -

  )٨٤٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٨/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٩٤ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣١ -  

الطعـن فيـه    . ع بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبـوه مدركـة ذلـك             قضاء محكمة الموضو   -١٢٤٥
الطعـن فيـه يكـون بطريـق        . قضاؤها دون قصد تجاوز هذه الطلبـات        . يكون بطريق التمييز    

  .د مرافعات /١٤٨م . التماس إعادة النظر 
  )٨٤٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١١/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٢٠/١٩٩٥ الطعن(

إجابتهـا  . ضـرورة التـزام المحكمـة بهـا       . العبرة فـي تحديـدها    . طلبات الخصوم في الدعوى    -١٢٤٦
. إنهاء الخـصومة برمتهـا بمـا ال وجـه لمناقـشة الطلـب االحتيـاطي            . أثره  . للطلب األصلي 

  .االستثناء
  )٨٤١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٩٦  جلسةمدني ٤/١٩٩٥ الطعن(

د ليس بكل ما عرض من طلبـات علـى محكمـة أول درجـة وإنمـا بمـا                   نطاق االستئناف يتحد   -١٢٤٧
  .هو مطروح منها أمام محكمة االستئناف

ال يجوز لمحكمة االستئناف أن تتعرض بالفصل فيمـا لـم تتناولـه بالطلـب صـحيفة االسـتئناف         -
  .إذ أن االستئناف ال ينقلها إليها

 محكمـة االسـتئناف الطلـب       استئناف الطلب األصلي الموجه إلى خصم معـين ال يطـرح علـى             -
  .االحتياطي الموجه إلى خصم آخر

  )٨٤١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٦  جلسةمدني ٨٧/١٩٩٥، ٨٦ انالطعن(

  .مثال لما ال يعد مطروحاً على محكمة االستئناف. مؤداه. األثر الناقل لالستئناف  -١٢٤٨
  .ال يتضمن في ذاته طلب الفوائد. طلب التعويض  -

  )٨٤٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/١١/١٩٩٧  جلسةمدني ٣٣٩/١٩٩٥، ٣٣١، ٣٢٥ نوعالط(

  .علة ذلك. استحقاقها بمجرد استحقاق الدين للتأخير في الوفاء بدين تجاري . فوائد التأخير -١٢٤٩
. أثـره . خروجهـا عـن نطاقهـا     . ضرورة التـزام المحكمـة بهـا      . طلبات الخصوم في الدعوى      -

 .مثال بشأن طلب فوائد قانونية. انون يوجب تمييز الحكم خطأ في تطبيق الق

  )٨٤٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦٧/١٩٩٥، ١٦٤، ١٦١ نوالطع(

  .للمحكمة أن تحكم في نطاق طلبات الخصوم لزوماً وواقعاً -١٢٥٠
  )٥٩١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٧ مدني جلسة ١٤١/١٩٩٥ الطعن(

  .نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية -١٢٥١
  )٥٩١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٢/١٩٩٧ مدني جلسة ١٢٠/١٩٩٥، ١١٥ انالطعن(



  المرافعات

- ٢٣٢ -  

نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبـدأ بهـا الخـصومة وبالطلبـات العارضـة التـي                   -١٢٥٢
  .تقدم طبقاً للقانون

شـرط  . لواقع فيها مما يدخل فـي سـلطة قاضـي الموضـوع        من قبيل فهم ا   . تحديد نطاق الدعوى   -
  .ذلك

  )٥٩١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٣/١٩٩٧ مدني جلسة ١/١٩٩٦ الطعن(

عدم تعرض الحكم للفصل في مسألة اآلثار المالية المترتبة علـى الـزواج والطـالق سـواء فـي                    -١٢٥٣
لحكـم إلـى التطليـق مـع احتفـاظ          انتهـاء ا  . منطوقه أو أسبابه لعدم طرح الخصوم تلك المسألة       

عـدم الفـصل بقـضاء فـي تلـك          . مفـاده . المطعون ضدها بحقوقها المالية المترتبة على الزواج      
  .اآلثار

عـدم  . أثـر ذلـك   . تزيد الحكم فيما لم يطلب منه القضاء فيه ال يحوز حجية الشيء المقـضي بـه                -
  .قبول النعي عليه

  )٥٩٢مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ١١/١٠/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٩٧ الطعن(

  .تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى -١٢٥٤
تحديد نطاق الدعوى أمام محكمـة االسـتئناف بطلـب التطليـق دون اآلثـار الماليـة المترتبـة                     -

  .ال يعتد به. إبداء الطاعن هذا الطلب األخير أمام الحكم المرجح الذي عينته المحكمة. عليه
  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/١/١٩٩٨ حوال شخصية جلسةأ ٥٨/١٩٩٧ الطعن(

  .مثال. ال أساس له. النعي على الحكم قضاءه بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى -١٢٥٥
  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١١٥/١٩٩٧ الطعن(

  .طاق الدعوى والتزام المحكمة بهاماهيتها وأثرها في تحديد ن. المطالبة القضائية -١٢٥٦
  .قيوده. تكييف محكمة الموضوع للدعوى -

  )٥٩٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٧ الطعن(

التـزام المحكمـة   . نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الختامية المبداة فـي صـيغة صـريحة جازمـة            -١٢٥٧
  .بالفصل فيها وعدم الخروج على نطاقها

لب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفـاع جـوهري بوسـيلة مـن وسـائل اإلثبـات الجـائز                     ط -
. التفـات الحكـم عـن ذلـك       . شـرط ذلـك   . على محكمة الموضوع إجابته إليـه     . حق له . قانوناً

مثال بشأن فهم خاطئ في تحديـد نطـاق الـدعوى بأنهـا مجـرد نـدب         . إخالل بحق الدفاع يعيبه   
  .يح جازم طلب الحكم بالتعويضخبير حال تضمنها على نحو صر

  )٥٩٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/٣/١٩٩٨  جلسةمدني ١٢٩/١٩٩٧ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣٣ -  

  .مناط تحديده. نطاق الدعوى من حيث موضوعها -١٢٥٨
  .ماهيته. الطلب الذي يعد مطروحاً على المحكمة وتلتزم بمناقشته والرد عليه -

  )٥٩٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٣/٦/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٢٦/١٩٩٧ الطعن(

  .اختالفه عن طلب التطليق للنزاع والشقاق بين الزوجين. فسخ الزواج للهجر -١٢٥٩
طلب الحكم بالتطليق بسبب الهجر ولـيس للنـزاع والـشقاق وخلـو األوراق مـن هـذا الطلـب                     -

لبـات  انتقال الدعوى إلى المحكمة االسـتئنافية بأدلتهـا ودفوعهـا وفـي حـدود ط              . أثره. األخير
  .ال عيب. تقرير الحكم خروج نطاق الدعوى عن طلب التفريق للنزاع أو الشقاق. المستأنف

  )٥٩٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٨ جلسةأحوال شخصية  ١٢٧/١٩٩٧ الطعن(

اسـتثناء مـن هـذا األصـل ال يجـوز       : مـا عـداه   . القضاء العادي هو األصل في والية القضاء       -١٢٦٠
عبرة في االختصاص لجهة القضاء هي بمـا يوجهـه المـدعي فـي دعـواه مـن               ال. الخروج عنه 

  .طلبات
  )٥٩٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢/١٩٩٧ الطعن(

  .الطلب الصريح الجازم هو الذي تلتزم المحكمة به -١٢٦١
  .أساس ذلك. غير مقبول. الطلب الجديد أمام االستئناف -

  )٥٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١١/١٩٩٨  جلسةتجاري ٨١/١٩٩٨ الطعن(

وجوب أن تتقيد محكمة الموضوع بحدود الطلبات المعروضـة فـي الـدعوى دون التغييـر فـي                   -١٢٦٢
العبرة في تحديـد طلبـات الخـصم هـي بمـا            . مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة      

  .يطلب الحكم به على نحو صريح جازم
  )٥٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١١/١٩٩٨ اري جلسةتج ٦٦٨/١٩٩٧ الطعن(

ال عبرة بالطلبات التي تـضمنتها صـحيفتها مـا لـم يحـل              . العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى     -١٢٦٣
  .المدعى إليها في مذكرته الختامية

  )٥٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/١٢/١٩٩٨  جلسةعمالي ٦٨/١٩٩٨، ٦٣ انالطعن(

اكتفاء المطعون ضـده بطلـب رفـض الـدعوى فقـط دون إبـداء               .  الدعوى بطلب التطليق   إقامة -١٢٦٤
  .مثال. تحديد نطاق الدعوى بطلب التطليق دون غيره. أثره. طلب عارض

  )٥٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/١/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ٩٦/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣٤ -  

. واجـب علـى محكمـة الموضـوع       .  عليهـا  االلتزام بطلبات الخصوم في الدعوى وعدم الخروج       -١٢٦٥
  .مثال

  )٥٩٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٣/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ١١٤/١٩٩٨ الطعن(

  .طلب اإلخالء لعدم سداد األجرة يشمل حتماً طلباً ضمنياً بفسخ العقد -١٢٦٦
  )٥٩٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٩٥/١٩٩٨ الطعن(

  .تحديد نطاق الدعوى: أثرها. ماهيتها. مطالبة القضائيةال -١٢٦٧
تصدي محكمة االستئناف لموضـوع جديـد لـم يعـرض علـى محكمـة أول                . نطاقه. االستئناف -

  .عدم تفويت إحدى درجتي التقاضي وهو ما يتعلق بالنظام العام. علة ذلك. ال يجوز. درجة
  .ماهيته. الطلب الجديد -

  )٥٩٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٠٥/١٩٩٩ الطعن(

  .الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو بيان سبب رفضه هو الطلب الصريح الجازم -١٢٦٨
  )٥٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩  جلسةمدني ٢٢٠/١٩٩٨ الطعن(

  .تحديده بطلبات الخصوم الختامية. نطاق الدعوى -١٢٦٩
ال . إطـراح الحكـم للطلـب غيـر الجـازم         . ماهيتـه .  على المحكمـة   الطلب الذي يعد مطروحاً    -

  .مثال. عيب
  )٥٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١٠/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ٨٧/١٩٩٨ الطعن(

المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة فـي مواجهـة المـدعى عليـه ويتحـدد بهـا نطـاق              -١٢٧٠
  .قاضيالدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو لل

  .المناط في تحديد الخصم في الدعوى هي بتوجيه الطلبات منه أو إليه -
  .مثال لما ال يعد طلباً جديداً. ماهيته. الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف -

  )٥٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/١٠/١٩٩٩  جلسةعمالي ١٦٤/١٩٩٨ الطعن(

  . فيها ويدخل في سلطة محكمة الموضوعتحديد نطاق الدعوى من قبيل فهم الواقع -١٢٧١
العبرة في تحديدها هو بما يطلـب الحكـم بـه فـي صـيغة صـريحة وجازمـة                   . طلبات الخصم  -

مثال لطلب بطالن طالق مـن مـورث لـم يرفـع ضـمن دعـوى                . لحماية حق أو مركز قانوني    
  .حق

  )٥٩٨ ص مج القسم الرابع المجلد الرابع٢١/١١/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ٤٥/١٩٩٩ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣٥ -  

علـة  . الطلب الذي لم يبد أمام محكمة أول درجة ال يجـوز إبـداؤه ألول مـرة أمـام االسـتئناف                    -١٢٧٢
  .ذلك

هـو الطلـب المختلـف عـن الطلـب الـذي         . الطلب الجديد الذي ال يقبل في االستئناف ألول مرة         -
أبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجـه إليـه ويكـون مـن الجـائز                    

 بدعوى مبتدأة دون أن يـدفع بحجيـة الـشيء المحكـوم فيـه بـالحكم الـصادر بالطلـب                     رفعه
  . مثال لطلب جديد ال يجوز إبداؤه أمام المحكمة االستئنافية. األصلي

  )٥٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/١/٢٠٠٠ جلسة مدني ٩٧/١٩٩٩ الطعن(

  .أثره. ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب -١٢٧٣
  )٥٩٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٢/٢٠٠٠  أحوال شخصية جلسة٦٣/١٩٩٩ لطعنا(

  .إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة الخصم يتحدد بها نطاق الدعوى. المطالبة القضائية -١٢٧٤
. جواز بقاء موضوع الطلب األصلي على حاله مع تغير سـببه واإلضـافة إليـه فـي االسـتئناف                   -

  .عادلمثال بشأن طلب أداء م
  )٥٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٤/٢٠٠٠  تجاري جلسة١٦٢/١٩٩٩ الطعن(

  .تحديده بالطلبات التي أبداها المدعي. نطاق الدعوى -١٢٧٥
  )٥٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٥/٢٠٠٠  مدني جلسة٢١٦/١٩٩٩ الطعن(

  .لتي صيغ بهاالعبرة فيه بحقيقته ومبناه ال باأللفاظ ا. الطلب في الدعوى -١٢٧٦
  )٥٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٦/٢٠٠٠  أحوال شخصية جلسة١٩/٢٠٠٠ الطعن(

العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به دون مـا يـرد فـي صـلب صـحيفة                       -١٢٧٧
  .مثال. الدعوى

يحـوز قـوة    . الطلب الذي فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يطـرح علـى محكمـة االسـتئناف                -
  .ألمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العاما

  )٦٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/١٠/٢٠٠٠  عمالي جلسة١٧/٢٠٠٠ الطعن(

  .مثال. تحديد نطاق الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً -١٢٧٨
  )٦٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/١٠/٢٠٠٠  تجاري جلسة٦٨٩/١٩٩٩ الطعن(

  .تحديده بطلبات المدعي وتلتزم بها المحكمة وال تخرج عليها. طاق الدعوىن -١٢٧٩
  )٦٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/١١/٢٠٠٠  مدني جلسة٧١/٢٠٠٠ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣٦ -  

المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة فـي مواجهـة المـدعى عليـه وبهـا يتحـدد نطـاق              -١٢٨٠
  . مثال.الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي

  )٦٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/١/٢٠٠١  تجاري جلسة٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ الطعن(

التقريـرات  . هو كل ما يقدم ابتغـاء صـدور حكـم أو قـرار فـي الـدعوى          . الطلب في الدعوى   -١٢٨١
  .ال تعتبر كذلك. وأوجه الدفاع والدفوع التي ال يترتب عليها صدور حكم أو قرار بشأنها

  )٦٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٢/٢٠٠١  جلسةمدني ١٠/٢٠٠١ الطعن(

درء تفويـت إحـدى درجتـي       . القـصد منـه   . عدم قبول الطلبـات الجديـدة أمـام االسـتئناف          -١٢٨٢
  .تعلق ذلك بالنظام العام. التقاضي

طلب الطاعن في صحيفة افتتاح الدعوى االبتدائيـة نـدب خبيـر تمهيـداً لطلـب الحكـم ببـراءة                 -
طلـب ذلـك فـي صـحيفة        . ال يعد طلباً منه بالحكم ببراءة ذمته من هـذا الـدين           . ذمته من الدين  

مغـايرة  . ال يجـوز لمحكمـة االسـتئناف أن تتـصدى لـه           . يعد طلباً جديداً  . االستئناف ألول مرة  
  .مخالفة للقانون يوجب تمييزه. الحكم ذلك

  )٦٠٢ ص مج القسم الرابع المجلد الرابع١/٤/٢٠٠١  تجاري جلسة٦٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

إجراء يوجـه إلـى المحكمـة فـي مواجهـة           : ماهيتها. المطالبة القضائية أصلية كانت أم عارضة      -١٢٨٣
  .المدعى عليه وتدور الخصومة حولها وتحدد نطاق الدعوى وتلتزم بها المحكمة والخصوم

طلب الطاعنة أمام محكمة االستئناف إلزام شركة التأمين والتي لـم توجـه لهـا دعـوى فرعيـة                    -
  .علة ذلك. ال يجوز قبوله. ام محكمة أول درجة بمبلغ التعويضأو طلب أم

  . تقيد محكمة االستئناف بالطلبات المبداة أمام أول درجة وبعدم الخروج عن نطاقها -
  .ال تقبل. الطلبات الجديدة في االستئناف -

  )٦٠٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٤/٢٠٠١  مدني جلسة٣٨/٢٠٠٠، ٢٨ نناالطع(

  .ماهيتها. بة القضائيةالمطال -١٢٨٤
  .هي الطلبات الختامية. الطلبات التي تلتزم بها المحكمة -

  )٦٠٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/٦/٢٠٠١  عمالي جلسة٩٥/٢٠٠٠ الطعن(

نطاق االستئناف يتحدد بالطلبات التي سبق إبـداؤها أمـام محكمـة أول درجـة فـي حـدود مـا                      -١٢٨٥
 .مثال. تعلق ذلك بالنظام العام. يدة ال تقبل في االستئنافالطلبات الجد. رفع عنه االستئناف

  )٦٠٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٣/٢٠٠٠ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣٧ -  

تحديده بالطلبات الختامية التي تقرع سـمع المحكمـة وتلزمهـا وال تخـرج عـن                . نطاق الدعوى  -١٢٨٦
 .نطاقها

  )١٧٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٥٠/٢٠٠٠، ٨٤١ان الطعن(

تحـدد نطـاق    . المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة والطلبات العارضـة التـي تقـدم فيهـا               -١٢٨٧
  .الدعوى

  .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تحديد نطاق الدعوى -
ت لزمـاً   ال يمنعها من أن تحكم بما يتـضمنه نطـاق هـذه الطلبـا             . تقيد المحكمة بطلبات الخصوم    -

 .وواقعاً

  )١٧٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٥٠/٢٠٠٠، ٨٤١ان الطعن(

  .هي التي تحدد نطاقها. المطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة -١٢٨٨
مـن سـلطة محكمـة      . تحديد نطاق الدعوى وتكييف الطلبـات فيهـا والتعـرف علـى حقيقتهـا              -

 .شرطه. الموضوع

  )١٧٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٣/٢٠٠٠ الطعن(

العبرة فيه بما يوجهـه المـدعي فـي دعـواه مـن             . تحديد االختصاص النوعي لكل جهة قضائية      -١٢٨٩
  .طلبات

قصره على المنازعـات التـي يحتـاج الفـصل فيهـا إلـى              . اختصاص دائرة األحوال الشخصية    -
  .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق٣٤٥م. تطبيق قانون األحوال الشخصية

تحديد نطاق الدعوى ببطالن تنـازل جـد القاصـرين المـشمولين بوصـاية المطعـون ضـدها                   -
األولى عن حقه في االنتفاع بقسيمتين كـان يـستأجرهما حـال حياتـه لمـا فيـه مـن حرمـان                      

عـدم  : الزم ذلـك  . عـدم تعلقـه بـاألحوال الشخـصية       . للقاصرين من نـصيبهما فـي تركتـه       
 .ل الشخصية نوعياً بنظرهاختصاص دائرة األحوا

  )١٧٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٤٧/٢٠٠١ الطعن(

لهـا أن تحكـم بمـا تـضمنه نطـاق الطلـب       . محكمة الموضوع تلتزم بالطلبات المطروحة عليها     -١٢٩٠
  .لزوماً وواقعاً بعد التثبت من توافر أركانه وشرائط استحقاقه

قـضاء محكمـة أول درجـة لهـا         . ضانتها ألوالدها وضمهم إليهـا    طلب المطعون ضدها ثبوت ح     -
استئناف هذا الحكم استناداً إلى أن المطعون ضـدها تقـيم بالمملكـة العربيـة الـسعودية                 . بطلباتها

قـضاء المحكمـة االسـتئنافية بتعـديل هـذا الحكـم بجعـل              . حال أن الصغار يقيمون بالكويـت     
لـيس فيـه تجـاوز لطلبـات        -رهـا مـوطن ولـيهم       باعتبا-الكويت مكاناً لحـضانتها لـألوالد       



  المرافعات

- ٢٣٨ -  

بـل تـضمن قيـداً علـى ممارسـة       . وليس معلقاً في تنفيذه على إرادة المطعون ضـدها        . الخصوم
 .حقها في الحضانة بتحديد مكانها

  )١٧٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٤/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٧٨/٢٠٠١ الطعن(

  .تعلقه بالنظام العام. الستئنافعدم جواز تقديم طلبات جديدة في ا -١٢٩١
  .ماهيتها. الطلبات الجديدة -
طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة نـدب خبيـر لفـرز وتجنيـب حـصتها ثـم طلبهـا أمـام                       -

محكمة االستئناف إلغاء الحكـم المـستأنف ونـدب خبيـر لتحقيـق عناصـر الـدعوى وإثبـات                   
ئـه ألول مـرة أمـام محكمـة         عـدم جـواز إبدا    . طلب جديـد  . ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها    

 .علة ذلك. االستئناف

  )١٧٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤٥/٢٠٠١ الطعن(

وجـوب أن تقـضي المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها فـي               . أثـره . إصدار الحكم المنهي للخصومة    -١٢٩٢
  .  طلبمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ودون

جـواز االتفـاق بـين الخـصوم     . أثـر ذلـك  . ال يتعلق بالنظام العام. االلتزام بمصروفات الدعوى   -
مخالفتهـا لـذلك يعيـب حكمهـا ويوجـب          . على تحمل كاسبها مصروفاتها وتلتزم المحكمة بـذلك       

 .تمييزه جزئياً

  )١٧٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٨٩/٢٠٠٠ الطعن(

العبـرة فيهـا بالطلبـات الختاميـة المبـداة علـى نحـو صـريح                . طلبات الخصوم في الدعوى    -١٢٩٣
  . وجازم

قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر ممـا طلبـوه وإدراكهـا لـذلك وتـسبيبها لقـضائها         -
قـضاؤها بـذلك عـن عـدم تعمـد أو إدراك ودون تـسبيب               . التمييـز : سبيل الطعن عليه  . بشأنه

لحكـم قـضى بمـا لـم يطلبـه          . مثـال . التماس إعادة النظـر   :  سبيل الطعن عليه   .لوجهة نظرها 
 .الخصوم األمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت باألوراق ويوجب تمييزه

  )١٧٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٧٦/٢٠٠١، ١٤٣ نناالطع(

حكم بمـا تـضمنه نطـاق الطلبـات لزومـاً           لها أن ت  . التزام المحكمة بطلبات الخصوم   هو  األصل   -١٢٩٤
  .مثال. وواقعاً

قيام صـلة بينهـا تجعـل الفـصل فـي إحـداها         . شرطه. ضم الدعاوى المقامة أمام محكمة واحدة      -
. تقـدير الـضم   . تجنبـاً لـصدور أحكـام متناقـضة       : علـة ذلـك   . مؤثراً في الدعاوى األخـرى    

 .موضوعي

  )١٧٧ القسم الخامس المجلد السابع ص مج٢٦/٥/٢٠٠٢ جلسةأحوال شخصية  ١٥٧/٢٠٠١ الطعن(



  المرافعات

- ٢٣٩ -  

  .العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى وليس بتلك التي تضمنتها صحيفتها -١٢٩٥
قصر الطاعنة طلباتها بالمذكرة الختامية على القـضاء لهـا بنفقـة العـدة والمتعـة دون مـؤخر                    -

 .مثال. علة ذلك. صحيح. قضاء الحكم لها بهما فقط. الصداق

  )١٧٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/٦/٢٠٠٢  جلسةال شخصيةأحو ١٦٧/٢٠٠١ الطعن(

الوقوف عند حد طلب اإلحالة إلـى لجنـة طبيـة لتحديـد نـسبة العجـز ونـدب خبيـر لتقـدير              -١٢٩٦
. انتهـاء الـدعوى   . الزمـه . إجابـة المحكمـة هـذا الطلـب       . التعويض دون طلبات موضوعية   

ـ   منطوقهتعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في         ال يحقـق   . بابه التـي أوردهـا تبريـراً لـه         أو أس
 .مثال. سوى مصلحة نظرية بحته

  )١٧٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٦/٢٠٠٢  جلسةعمالي ١٥٧/٢٠٠١ الطعن(

لـه أن يطلـب مـن المحكمـة         . الشريك الكويتي في الشركات التي تم تأسيسها قبل تحرير الـبالد           -١٢٩٧
الحاالت التي تـؤدي إلـى تهديـد نـشاط الـشركة أو             المختصة إخراج الشريك غير الكويتي في       

خضوع تلك الـدعوى ألحكـام قـانوني المرافعـات واإلثبـات فـي المـواد                . مصالحها بالخطر 
للخصوم الحق في إبـداء أي طلبـات فـي الـدعوى ومنهـا طلـب                . مفاد ذلك . المدنية والتجارية 

 .الفوائد القانونية

  )١٧٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٩٣/٢٠٠١، ٧٧٧ انالطعن(

. العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى سواء بالنـسبة لبـدء الخـصومة أو فـي مرحلـة الطعـن                   -١٢٩٨
 . بشأن نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجر خادمةمثال

  )١٧٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/٧/٢٠٠٢  جلسةأحوال شخصية ٣٢٩/٢٠٠١ الطعن(

قـضاء المحكمـة بعبـارة بـرفض مـا عـدا         . على القضاء الصريح أو الـضمني     الحجية تترتب    -١٢٩٩
  .ذلك من طلبات انصرافها إلى الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى رفضها

لـه الحـق فـي أن يرفـع الـدعوى           . أثره. إغفال المحكمة في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن        -
ء الحكـم بتأييـد الحكـم المـستأنف بعـدم جـواز             قضا. ثانية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه      

 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

  )١٧٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/١٠/٢٠٠٢  جلسةعمالي ١٨٥/٢٠٠١ الطعن(

لـذي يختلـف عـن      هـو ا  . الطلب الجديد الذي ال يقبل إبداؤه ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف             -١٣٠٠
يجـوز رفعـه   . الطلبات أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسـببه أو الخـصم الموجـه إليـه       

  .بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الشيء المقضي فيه



  المرافعات

- ٢٤٠ -  

ما يندرج في مضمون الطلب األصـلي أو مـا يقـصد بـه بيـان وتحديـد                  . ما ال يعد طلباً جديداً     -
 عناصره أو ما يقـصد بـه النتـائج القانونيـة للطلـب              هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في       

 .مثال. األصلي

  )١٧٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/٢/٢٠٠٣  جلسةمدني ٢٥٧/٢٠٠٢ الطعن(

عـدم تقديمـه إثباتـاً كافيـاً لـصحة          . طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده          -١٣٠١
 يمينـاً بأنهـا ال وجـود لهـا أو أنـه ال يعلـم                وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة     . الطلب

. وجودها وال مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خـصمه مـن االسـتدالل بهـا                   
اعتبـار صـورة الورقـة التـي قـدمها الطالـب صـحيحة مطابقـة                . أثره. امتناعه عن الحلف  

 .من قانون اإلثبات ٢٣/٢، ٢٢م. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في اإلثبات. ألصلها

  )١٨٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٢/٢٠٠٣  جلسةعمالي ١٦٦/١٩٩٨، ١٦٥ نانالطع(

األصـل عـدم قبـول      . ما يعرض من طلبات أمام محكمـة االسـتئناف        . حدوده. نطاق االستئناف  -١٣٠٢
تقيد المحكمة بطلبـات الخـصوم أمـام محكمـة أول درجـة             . مؤداه. طلبات جديدة في االستئناف   

. اسـتقالل محكمـة الموضـوع بهـا       . التعرف على حقيقـة هـذه الطلبـات       . ي حدود االستئناف  ف
 .مثال. شرطه

  )١٨٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٤/٢٠٠٣  جلسةأحوال شخصية ١٦٧/٢٠٠٢ الطعن(

طلـب  . مناطـه .  من القانون المدني في حالـة بطـالن العقـد أو إبطالـه    ١٨٧إعمال نص المادة     -١٣٠٣
 .علة ذلك. عتصام به أمام محكمة الموضوعالخصوم اال

  )١٨٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٧٤/٢٠٠١ الطعن(

فيـه ويكـون مـن شـأنه        الطلب أو الدفاع الذي يدلى به الخصم ويطلب بطريق الجـزم الفـصل               -١٣٠٤
. أثـره .  ذلـك  مخالفـة . وجوب أن يتناوله الحكم بأسـباب خاصـة       .  في الدعوى  يتغير وجه الرأ  

  .قصور الحكم الموجب لتمييزه
  )١٨١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/١١/٢٠٠٣  جلسةأحوال شخصية ١٧١/٢٠٠٣ الطعن(

الطلب الذي يتحدد به النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفـة إن كـان القاضـي حكـم فيمـا طلبـه                      -١٣٠٥
 هـو عـدم مجـاوزة       لطلبـات  الحكم هـذه ا    المعتبر في التزام  . الخصوم أو جاوزه أو أهمل بعضه     

 .بني عليها القدر المطلوب دون التزام العناصر التي

  )١٨١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٠٨/٢٠٠٢ الطعن(



  المرافعات

- ٢٤١ -  

وجـوب التزامهـا بطلبـات      . ال تملك من تلقاء نفسها تغييـر سـبب الـدعوى          . محكمة الموضوع  -١٣٠٦
 . ليهالخصوم وبالسبب القانوني الذي أقيمت ع

إقامة الطاعن الدعوى بطلـب الحكـم بـإلزام المطعـون ضـدهما متـضامنين بـالتعويض عـن                  -
أصابته نتيجة حرمانه مـن عائـد اسـتثمار سـيارته األجـرة مـن جـراء خطـأ                    األضرار التي 

المطعون ضده الثاني الثابت بالحكم الجزائي البات اسـتناداً إلـى قواعـد المـسئولية عـن العمـل                 
اء الحكم المطعون فيه إلـي إلغـاء الحكـم المـستأنف مرتبـاً قـضائه بعـدم                  انته. غير المشروع 

قبول الدعوى علي أنها في حقيقتها دعوي ضمان صالحية المبيـع ويجـب إقامتهـا خـالل سـتة                   
 .تغيير الحكم لسبب الدعوى بما يوجب تمييزه. مؤداه. أشهر من تاريخ إخطار البائع بالعيب

  )١٨٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨٦٨/٢٠٠٣ الطعن(

أن يكون الفـصل فـي النـزاع ممـا ال يحتمـل غيـر حـل                 . المقصود به . عدم القابلية للتجزئة   -١٣٠٧
 لـصالح مـن دفـع بـه يـستتبع           -في هذه الحالـة   -الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن       . واحد

  . اعتباره كأن لم يكن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم
موضـوع غيـر    . كم بإلزام الشركاء المتضامنين بـأداء المبلـغ بالتـضامن فيمـا بيـنهم             طلب الح  -

اعتبار االستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمـن لـم يعلـن بالـصحيفة خـالل الميعـاد                  . قابل للتجزئة 
 .علة ذلك. اعتباره كذلك بالنسبة للباقين الذين أعلنوا بها. أثره. القانوني

  )١٨٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٨/٢٠٠٢ الطعن(

  . علة ذلك. نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات التي أبداها المدعي -١٣٠٨
بمـا يطلبـه المـدعي بـصحيفتها أو بالطلبـات      . فيما يتعلق بالرسوم القضائية   . تقدير قيمة الدعوى   -

 .مثال. نصحيح في القانو. التزام الحكم هذا النظر. المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر

  )١٨٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٩٣/٢٠٠٤ الطعن(

إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهـة المـدعى عليـه ويتحـدد بهـا نطـاق                 . المطالبة القضائية  -١٣٠٩
 . التزام المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوى. الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي

لطاعن على إلغاء األمر بوضـع الـصيغة التنفيذيـة علـى حكـم التحكـيم دون أن                  قصر طلبات ا   -
عـدم اشـتراط إعـالن هـذا        . يتضمن طلباً ببطالن إعالن حكم التحكيم مذيالً بالـصيغة التنفيذيـة          

الحكم لصدور األمر بوضع الصيغة التنفيذيـة عليـه أو تكليـف المحكـوم عليـه بالوفـاء وإنمـا                  
ال بطـالن يلحـق األمـر الـصادر بوضـع           . مـؤداه .  صدور األمـر   يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب   

 .الصيغة التنفيذية قبل اإلعالن

  )١٨٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٢٧/٢٠٠٤ الطعن(



  المرافعات

- ٢٤٢ -  

العبرة فيه بالطلبـات الختاميـة التـي ُأبـديت أمامهـا            . التزام المحكمة حدود الطلبات المقدمة إليها      -١٣١٠
 .مثال.  وجازمة تقرع سمع المحكمةبصورة صريحة

  )١٨٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٦/٢٠٠٥  جلسةإداري ٦١٠/٢٠٠٤، ٥٨٤ نناالطع(

إجراء يوجه للمحكمـة فـي مواجهـة المـدعي عليـه يتحـدد بهـا                . ماهيتها. المطالبة القضائية  -١٣١١
  . نطاق الدعوى

 .مثال. ت الختامية في الدعوىهي الطلبا. الطلبات التي تتقيد بها المحكمة في قضائها -

  )١٨٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٩/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٤٩٨/٢٠٠٤ الطعن(

إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهـة المـدعى عليـه وبهـا يتحـدد               : ماهيتها. المطالبة القضائية  -١٣١٢
  . نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم والقاضي

اعتمـاده فـي ذلـك علـى     . شـرطه .  سلطة محكمـة الموضـوع   من. واقع. تحديد نطاق الدعوى   -
اعتبارات سائغة من شـأنها أن تـؤدى إلـى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا وأن يكـون تفـسيره                       
للعبارات التي صيغت بها الطلبات مما تحتمـل مـا حـصله منهـا ودون خـروج عـن معناهـا                     

 .الظاهر

  )١٨٥امس المجلد السابع ص مج القسم الخ١٢/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٣١٩/٢٠٠٤ الطعن(

طلب الحكم بإدراج اسم ضمن األسرى والمفقودين بكـشوف اللجنـة الوطنيـة لـشئون األسـرى                  -١٣١٣
تعلقـه بقـرار إداري امتنعـت    . والحصول على البـصمة الوراثيـة لمـضاهاتها علـى الرفـات      

الحكـم بعـدم    . اختصاص الـدائرة اإلداريـة نوعيـاً بالفـصل فيـه          . الجهة اإلدارية عن إصداره   
مخالفـة للقـانون    . اختصاص المحكمة والئياً بنظره تأسيـساً علـى اختـصاص اللجنـة بنظـره             

  .  تمييزهتُوجب
  )١٨٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٤/٢٠٠٦  جلسةمدني ٧٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

هـو الـذي يختلـف عـن        . الطلب الجديد الذي ال يقبل إبداؤه ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف             -١٣١٤
يجـوز  : أثـره . م محكمة أول درجة في موضوعه وسـببه أو الخـصم الموجـه إليـه    الطلبات أما 

رفعه بدعوى مبتدأة دون أن يدفع بحجية الـشيء المقـضي فيـه بـالحكم الـصادر فـي الطلـب               
 . األصلي

ما يندرج في مضمون الطلب األصلي أو ما يقـصد بـه بيـان وتحديـد هـذا        . ماال يعد طلباً جديداً    -
أن يغايره في عناصـره أو مـا يقـصد بـه النتـائج القانونيـة للطلـب                  الطلب أو تصحيحه دون     

العبـرة  . األصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمـام محكمـة الدرجـة األولـى                  
 .مثال. في ذلك بحقيقة الطلب ومرماه ال باأللفاظ التي صيغ بها

  )١٨٦لقسم الخامس المجلد السابع ص مج ا٢٩/٤/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤/٢٠٠٥، ١٣١٦/٢٠٠٤، ١٢٨٩ نوالطع(



  المرافعات

- ٢٤٣ -  

 . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف -١٣١٥

 . حظرها أمام محكمة االستئناف. الطلبات الجديدة -

ما يقدمه الخصم للمحكمة ابتغـاء صـدور حكـم أو قـرار فـي               . المقصود به . الطلب في الدعوى   -
ثيـره مـن    مـا ي  : مـاال يعـد منهـا     . الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبـل خـصمه          

 .تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع

 .الفارق بينهما. الطلب الجديد والدفاع الجديد -

  )١٨٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٣٥/٢٠٠٥، ٤٣٤ انالطعن(

العبـرة هـي بالطلبـات الختاميـة     . نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخـصوم الـصريحة الجازمـة         -١٣١٦
التـزام المحكمـة بالفـصل      . هذا التحديد يلزم الخـصوم والقاضـي      . ولهاالتي تدور الخصومة ح   

 . فيها دون الخروج عن نطاقها

االستئناف ينقل الـدعوى بحالتهـا وموضـوع النـزاع برمتـه وإعـادة طرحـه علـى محكمـة                    -
عـدم جـواز تـصدى    . االستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود مـا تـم اسـتئنافه            

تئناف لموضوع جديد لـم يعـرض علـى محكمـة أول درجـة ولـم يكـن ضـمن                    محكمة االس 
 .مثال. الطلبات فيها

  )١٨٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٥/٢٠٠٦  جلسةإداري ٢١٨/٢٠٠٥ الطعن(

وجـوب أن   . يتحدد بالمطالبـة القـضائية سـواء بالنـسبة للخـصوم أو القاضـي             . نطاق الدعوى  -١٣١٧
 .مثال.العبرة بالطلبات الختامية دون الطلبات السابقة. يهاتلتزم بها المحكمة عند فصلها ف

  )١٨٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠٦  جلسةمدني ٦٩٤/٢٠٠٥ الطعن(

الفـصل فـي المنازعـات العماليـة الناشـئة عـن            : اختصاصها. الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية    -١٣١٨
عالقـة بـين العمـال وأصـحاب األعمـال فـي       تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وال 

  .القطاعين األهلي واألعمال النفطية
ال تعـد منازعـة عماليـة وال تـدخل فـي            . المطالبة بالمستحقات المالية لدى صـندوق الزمالـة        -

 .مثال. االختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية

  )١٨٩مس المجلد السابع ص مج القسم الخا١٥/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٥٣/٢٠٠٥ الطعن(

نـدب الخبيـر    . وجوب رد المحكمة على الطلب الجازم وإال كان حكمهـا خاليـاً مـن األسـباب                -١٣١٩
للمحكمـة رفـضه بأسـباب خاصـة تخـضع لرقابـة محكمـة        : مؤدى ذلـك  . ليس حقاً للخصوم  

  .التمييز
 -يـل تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستمرار عقـد الوكالـة التجاريـة بعـد وفـاة الوك                 -



  المرافعات

- ٢٤٤ -  

 الوكالـة لـصالح جميـع       ن وأن المطعـون ضـدهم يـديرو       -مورث الطاعنين والمطعون ضدهم   
الورثة والتي مازالت مسجلة بالسجالت التجارية باسم المـورث وإنهـم اسـتولوا ألنفـسهم علـى                 

التفـات الحكـم المطعـون فيـه        . وطلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الـدفاع        ،  اإيراداته
ال . حكم االبتدائي برفض الدعوى تأسيساً علـى انتهـاء الوكالـة بوفـاة الوكيـل              عن ذلك مؤيداً ال   

 .يصلح رداً على هذا الدفاع وال يسوغ رفض طلب ندب الخبير مما يعييه ويوجب تمييزه

  )١٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١١/٢٠٠٦ جلسةمدني  ٤٥٩/٢٠٠٥ الطعن(

ب الحكم لـه بـه ومـا يتـضمنه نطـاق هـذا الطلـب                بما يطل . العبرة في تحديد طلبات الخصم     -١٣٢٠
إنمـا بمـا عنـاه الخـصم      . عدم تقيد المحكمة بحرفية العبارات التـي صـيغ بهـا          . لزوماً وواقعاً 

يعيبـه  . مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر           . منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة     
 .مثال. ويوجب تمييزه في هذا الخصوص

  )١٩٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٦٩/٢٠٠٤ الطعن(

: علـة ذلـك   . تحديده بالطلبات التي أبداها الخصوم علـى نحـو صـريح وجـازم            . نطاق الدعوى  -١٣٢١
  . مثال. أن هذه الطلبات هي التي تدور الخصومة حولها وال تملك المحكمة الخروج عليها

 .طلب موضوعي.  ما يسفر عنه تقريرهطلب الحكم بندب خبير تمهيداً للحكم على ضوء -

 )٩٦ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٢/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٤١٧/٢٠٠٩الطعن (

 -:الطلبات العارضة -

 .لطلب عارض غير مرتبط بالطلبات األصلية. مثال. ماهيته. الطلب العارض -١٣٢٢

  )١٠٣الثاني ص مج القسم األول المجلد ١٦/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٢، ٤٩، ٤٧ الطعن(

تقـدير االرتبـاط المـسوغ لقبـول        . كيفيـة تقـديمها   . منـاط قبولهـا   . معناها. الطلبات العارضة  -١٣٢٣
 .مثال على تقدير سائغ. من سلطة محكمة الموضوع. الطلب العارض

  )١٠٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/١/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٨٣ الطعن(

قـضاء محكمـة أول درجـة بعـدم قبـول الطلـب             . طبيعتها. يهالطلبات العارضة من المدعي عل     -١٣٢٤
علـى المحكمـة االسـتئنافية إذا ألغـت هـذا           . تستنفذ به واليتها  . قضاء في الموضوع  . العارض

 .الحكم أن تبحث موضوع الطلب

 .الحكم أن تبحث موضوع الطلب -

  )١٠٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/١/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٨٣ الطعن(



  المرافعات

- ٢٤٥ -  

غيـر مطـروح    . قول المحكمة في أسباب حكمها أن الطلب العارض الذي لم يـسدد عنـه الرسـم                -١٣٢٥
قولها في منطوقها بعد ذلك عبارة ورفضت مـا عـدا ذلـك مـن الطلبـات ال                  . استبعاد له . عليها

 .أساس ذلك. تنصرف إلى الطلب العارض

  )١٠٥لثاني ص مج القسم األول المجلد ا١٩/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٧٤/١٩٨٤ الطعن(

طلبهـا فـي صـورة دفـع        . شرطه أن تبدى في صورة طلب عـارض       . إجراء المقاصة القضائية   -١٣٢٦
 .غير جائز. ألول مرة أمام االستئناف

  )١٠٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٤ الطعن(

م محكمـة   تقديمـه ألول مـرة أمـا      . طلب إجراء المقاصة القضائية في صـورة طلـب عـارض           -١٣٢٧
 .مثال. االستئناف غير جائز

  )١٠٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/١١/١٩٨٥ عمالي جلسة ١٦/١٩٨٥ الطعن(

  .طلب المقاصة القضائية يكون بدعوى مبتدأة أو يبدى في صورة طلب عارض -١٣٢٨
  )٨٤٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٣/١٩٩٢ مدني جلسة ٢٠/١٩٩٠ الطعن(

أن تبدى في صورة طلب عـارض فـال تبـدى فـي صـورة               . شرطه. القضائية  إجراء المقاصة    -١٣٢٩
  .دفع

  .المقاصة القضائية ال يجوز طلبها ألول مرة في االستئناف -
  )٨٤٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٣ الطعن(

ـ          . ما يشترط لقبوله  . الطلب المعارض    -١٣٣٠ رق التـي  مثال لطلـب عـارض لـم يبـد بـأي مـن الط
  .رسمها القانون

  )٨٤٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٧/١٩٩٤ الطعن(

الطلبات العارضة ال تكون مقبولة حتما بـل تخـضع لألحكـام الـواردة فـي الفـصل الخـاص                     -١٣٣١
. ال يلـزم  . طلبهـا فـي صـورة طلـب عـارض         . بالطلبات العارضة ولتقدير محكمة الموضوع    

  .أثر ذلك
  )٨٤٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٩٦ جلسةأحوال شخصية  ٧٤/١٩٩٥ لطعنا(

جواز طلب إجرائها فـي صـورة دفـع مـن المـدعى             . المقاصة القانونية متى توافرت شروطها     -١٣٣٢
  .عليه في الدعوى المقامة عليه من المدعى لمطالبته بدين في ذمته

  )٨٤٤سم الثالث المجلد الثاني ص مج الق١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٦/١٩٩٥ الطعن(



  المرافعات

- ٢٤٦ -  

عـدم جـواز إبدائـه فـي        . تقديمه في صـورة طلـب عـارض       . كيفيته  . طلب أجراء المقاصة   -١٣٣٣
 .صورة دفع ألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )٨٤٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٦  جلسةعمالي ٦٤/١٩٩٦ الطعن(

  .ماهيته. الطلب العارض -١٣٣٤
. تـستنفد بـه واليتهـا   .  بعدم قبول الطلب العارض لعدم تـوافر شـروطه  قضاء محكمة أول درجة    -

ال يخـل   . تصدي محكمة االستئناف للفصل فيه إعمـاالً لألثـر الناقـل لالسـتئناف            . أثره. استئنافه
  .مثال. بمبدأ التقاضي على درجتين

  )٦٠٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤٠/١٩٩٥ الطعن(

  .ماهيتها. ات العارضة من المدعيالطلب -١٣٣٥
  )٦٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ الطعن(

مثـال لطلـب   . علـة ذلـك  . تحديد المشرع لكيفية إبـدائها . الطلبات الجديدة أو المعدلة في الدعوى     -١٣٣٦
  .معدل لم تنعقد بشأنه الخصومة

  )٦٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٩٨ جلسة أحوال شخصية ١١/١٩٩٨ الطعن(

اكتفاء المطعون ضـده بطلـب رفـض الـدعوى فقـط دون إبـداء               . إقامة الدعوى بطلب التطليق    -١٣٣٧
  .مثال. تحديد نطاق الدعوى بطلب التطليق دون غيره. أثره. طلب عارض

  )٦٠٥الرابع ص مج القسم الرابع المجلد ٣٠/١/١٩٩٦  جلسةأحوال شخصية ٩٦/١٩٩٨ الطعن(

عـدم جـواز إبـدائها أمـام        . قـصرها علـى أول درجـة      . الطلبات العارضة من المدعى عليـه      -١٣٣٨
  .علة ذلك. االستئناف

  )٦٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٨٥/١٩٩٨ الطعن(

التـي  نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبـدأ بهـا الخـصومة وبالطلبـات العارضـة                  -١٣٣٩
  .مثال لتحديد معيب لهذا النطاق. مادام سائغاً. موضوعي. تحديد ذلك. تقدم طبقاً للقانون

  )٦٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٤/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢١٤/١٩٩٨ الطعن(

. تحديد نطاق الدعوى بالمطالبة القضائية أصلية كانـت أم عارضـة وتـدور حولهـا الخـصومة                 -١٣٤٠
  .لقاضي والخصوم بهذا التحديدالتزام ا. أثر ذلك

اقتصار المطالبة على التطليق دون التعرض لآلثـار الماليـة المترتبـة علـى ذلـك ودون تقـديم                    -
انتقال الدعوى إلى المحكمة االسـتئنافية بالنـسبة لمـا رفـع عنـه              . أثره. الطاعن لطلبات عارضة  



  المرافعات

- ٢٤٧ -  

النعـي  . صـحيح .  النظـر  التزام الحكـم هـذا    . أساس ذلك . االستئناف فقط أي بطلب التطليق فقط     
  .عليه فيما عدا ذلك ال أساس له

  )٦٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٩/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ١٣٣/١٩٩٨ الطعن(

محكمـة  . يعد خصومة جديدة يكـون المـتظلم فيهـا فـي حكـم المـدعي              . التظلم من أمر األداء    -١٣٤١
مـا يترتـب علـى      . طلبـات األصـلية   التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بال       

  .ذلك
  )٦٠٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٤٧/١٩٩٧ الطعن(

قـصره علـى محكمـة أول       . للمدعى عليه تقديم طلبات عارضـة مرتبطـة بالطلـب األصـلي            -١٣٤٢
  .أساس ذلك. إبداؤها ألول مرة أمام محكمة االستئناف غير مقبول. درجة
  )٦٠٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٢/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٦٨/١٩٩٩ الطعن(

للمحكمـة مـن تلقـاء نفـسها        . إبداء طلبات جديدة في االستئناف غيـر جـائز        . نطاقه. االستئناف -١٣٤٣
  .أن تقضي بعدم قبولها

إبـداؤه ألول مـرة أمـام محكمـة     . الطلب العارض المبدى في صحيفة االستئناف يعد طلباً جديـداً        -
  .ير جائزاالستئناف غ

  )٦٠٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٦٨/١٩٩٩ الطعن(

  .العبرة في تحديد طلبات الخصم بما يطلب الحكم له به -١٣٤٤
للمـدعي أن يعـدل طلباتـه       . نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبـدأ بهـا الخـصومة            -

. الـدعوى أو بطلـب يقـدم شـفاهة فـي الجلـسة            أثناء سير الخصومة باإلجراءات المعتادة لرفع       
  .العبرة في تحديد نطاق الدعوى بالطلبات الختامية

  )٦٠٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٨٩/١٩٩٩ الطعن(

ال يـؤدي نظرهمـا     . الدعوى الفرعية التي تختلف عن الدعوى األصلية خصوماً ومحـالً وسـبباً            -١٣٤٥
  . إلى إدماج إحداهما في األخرىوالفصل فيهما معاً

  )٦٠٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١١/٢٠٠٠  جلسةعمالي ٢٩/٢٠٠٠ الطعن(

الطلبات العارضة التي تتناول بـالتغيير نطـاق ذات الخـصومة والمرتبطـة بالطلـب األصـلي                  -١٣٤٦
 .العبرة بالطلبات الختامية. علة ذلك. جواز إبداؤها أثناء نظر الخصومة

  )٦١٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٨٤/٢٠٠٠ الطعن(



  المرافعات

- ٢٤٨ -  

اعتبـاره إجـراء قاطعـاً    . أثـر ذلـك  . وجوب سداد الرسـوم المـستحقة عليـه   . الطلب العارض  -١٣٤٧
 .لتقادم

  )١٩٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/٦/٢٠٠٢  جلسةمدني ٣٨٠/٢٠٠١ن الطع(

 الطلـب ألول    إبـداء عـدم جـواز     . رة طلب عـارض   أن تبدى في صو   . شرطه. إجراء المقاصة  -١٣٤٨
 .علة ذلك. مرة أمام محكمة االستئناف

  )١٩٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/١٠/٢٠٠٢  جلسةمدني ٤١٨/٢٠٠١ن الطع(

إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه رداً علـى               : المقاصة القضائية شرطها   -١٣٤٩
فـي صـورة دفـع لـدعوى الخـصم كمـا ال يجـوز               عدم جواز طلبها    . دعوى خصمه األصلية  

 .طلبها ألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )١٩٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٣٤/٢٠٠٢ن الطع(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير قيام االرتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمـه          -١٣٥٠
 .ييزخضوعها في ذلك لرقابة محكمة التم

  )١٩١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧١/٢٠٠٤ن الطع(

الطلب القضائي أصلياً كان أم عارضاً وطلـب الخـصوم إثبـات مـا اتفقـوا عليـه مـن صـلح            -١٣٥١
 .ماهيتهما والفرق بينهما وأثره. بمحضر الجلسة

فـصل المحكمـة فيـه يكـون        . ال يعد طلباً عارضـاً    . طلب إثبات ما اتفق عليه الخصوم من صلح        -
أن يكـون لالتفـاق     . الـصلح أثر تصديق المحكمـة علـى       . بمقتضى سلطتها الوالئية ال القضائية    

  .قوة السند التنفيذي
حـدهم عـن   أتخلـف   . ال يجوز إال بحـضورهم ومـوافقتهم      . تصديق المحكمة على اتفاق الخصوم     -

 اعتبـاره مـستنداً     .ديق عليـه  امتناع المحكمـة عـن التـص      . أثره. الحضور أو عن إقرار االتفاق    
الحكم في هـذه الحالـة يقبـل الطعـن فيـه بطـرق الطعـن                . في الدعوى يخضع لتقدير القاضي    

عـدم جـواز الطعـن إال       . مـؤدي ذلـك   . المقررة قانوناً وفقاً للشروط المقررة للطعن في األحكام       
ا أو  بـه الحكـم بـرفض طلباتـه كلهـا أو بعـضه             من المحكوم عليه أي من الخصم الذي أضـر        

  .قضى لخصمه بكل طلباته أو بعضها
تقـديم المـدعى عليـه      . إقامة الدعوى بطلب فرز وتجنيب الحصة الشائعة في عقـارات التـداعي            -

عقد صلح وتخارج منسوب صدوره إلـى المدعيـة وطلبـه إلحاقـه بمحـضر الجلـسة وإثبـات                   
اعتبـاره  . امتناع المحكمة عن التـصديق عليـه لتخلـف المدعيـة عـن الحـضور              . محتواه فيه 

التـزامُ مـن المحكمـة بنطـاق        . مستنداً في الدعوى وقضاء المحكمـة علـى موجبـه برفـضها           



  المرافعات
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عـدم جـواز    . عدم اعتبـار المـدعى عليـه محكومـاً عليـه بـشيء            . أثره. الطلبات المطروحة 
 . مرافعات١٢٧/١م . االستئناف المرفوع منه

  )١٩٢د السابع ص مج القسم الخامس المجل١/١١/٢٠٠٤  جلسةمدني ٢٧٩/٢٠٠٣ن الطع(

الطلـب العـارض المبـدي أمـام محكمـة          . عدم حضور الخـصوم أمـام محكمـة أول درجـة           -١٣٥٢
 .التفات الحكم عنه ال يعيبه. غير جائز. االستئناف

  )١٩٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٣ن الطع(

ـ      . ماهيته وكيفية إبدائه  . الطلب العارض  -١٣٥٣ الن العقـد فـي دعـوى صـحة         مثال بـشأن طلـب بط
 . ونفاذ

  )١٨٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٥/١٢/٢٠٠٥ جلسةمدني  ١٨٦/٢٠٠٥، ١٨٥، ٨٥ن والطع(

تحديده بالطلبات التي أبديت أمـام محكمـة أول درجـة فـي حـدود مـا رفـع                  . نطاق االستئناف  -١٣٥٤
 أو اسـتحداث    عدم جواز الخروج عليهـا سـواء بتغييـر مـضمونها          . مؤدى ذلك . عنه االستئناف 
مثال بشأن طلب عـارض ُأبـدي ألول مـرة أمـام محكمـة االسـتئناف كطلـب                  . طلبات جديدة 

 .جديد

  )١٩٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٣٢١/٢٠٠٤ن الطع(

 . شرطه. قبول الطلبات العارضة -١٣٥٥

المـدعى عليـه رداً علـى       إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه         : شرطها. المقاصة القضائية  -
عدم جواز طلبها في صورة دفع لـدعوى الخـصم كمـا اليجـوز طلبهـا             . دعوى خصمه األصلية  

 .مثال. ألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )١٩٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٦٤/٢٠٠٤ن الطع(

محكمـة  . ظلم فيهـا فـي حكـم المـدعى        يعد خصومة جديدة يكـون المـت      . التظلم من أمر األداء    -١٣٥٦
مـا يترتـب علـى      . التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبـات األصـلية          

 .ذلك

  )١٩٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٧٤/٢٠٠٤ن الطع(

 بالـدعوى   قصره علـى مـا كـان مرتبطـاً        . قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه        -١٣٥٧
 .مثال. موضوعي. تقدير ذلك. األصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً

  )١٩٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٥/٢٠٠٦  جلسةمدني ٣٠٧/٢٠٠٥ن الطع(



  المرافعات
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إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعي عليـه رداً علـى               . شرطها. المقاصة القضائية  -١٣٥٨
دم جواز طلبها فـي صـورة دفـع لـدعوى الخـصم كمـا ال يجـوز                  ع. دعوى خصمه األصلي  

 .طلبها ألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )١٩٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥ن الطع(

خـضوعه لتقـدير محكمـة الموضـوع ولهـا أن           . وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخـرى        -١٣٥٩
ور في تلك المسألة ومدى ارتباطهـا بمـا هـو معـروض عليهـا وهـي                تستبين مبلغ الجد فيما يث    

  . غير ملزمة باالستجابة لهذا الطلب
قـصره علـى مـا كـان منهـا مرتبطـاً            . قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليـه         -

تقـدير ذلـك وخـضوعه      . بالدعوى األصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهمـا معـاً           
 .شرطه. الموضوعلسلطة محكمة 

 )١٠٨ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٧/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٧٦/٢٠٠٩الطعن (

 -:الطلب األصلي والطلب االحتياطي -

لهـا الحكـم بمـا يتـضمنه نطـاق          . حدود ذلك . التزام المحكمة بالطلبات المطروحة من الخصوم      -١٣٦٠
  .الطلب لزوماً وواقعاً

ن ضدها االحتيـاطي بأنـه طلـب تعيينهـا وصـية مؤقتـة              انتهاء الحكم إلى تكييف طلب المطعو      -
رفـض الحكـم طلـب      . لتولي شئون المحجور عليـه يتفـق وحقيقـة المطلـوب فـي الـدعوى              

  .ال تناقض. المطعون ضدها تعيينها قيماً على المحجور عليه وتعيينها وصية
  )٦١٠ص مج القسم الرابع المجلد الرابع ٢٣/٤/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٥١/١٩٩٨ الطعن(

. وجـوب تعرضـها للطلـب االحتيـاطي والفـصل فيـه           . قضاء المحكمة برفض الطلب األصلي     -١٣٦١
  .عدم نزول صاحب الطلب عنه. شرطه
  )٦١٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/٤/١٩٩٩ مدني جلسة ١٨٣/١٩٩٨ الطعن(

ب وجـو . الزمـه . إلغاء محكمة االستئناف ما فصل فيه الحكم االبتـدائي فـي الطلـب األصـلي               -١٣٦٢
 .إعادة القضية إلى محكمة الدرجة األولى للفصل في الطلب االحتياطي

  )٦١٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٣/١٩٩٩، ٩٨ انالطعن(

الطلبـات  . تقـدر قيمـة الـدعوى بقيمتهـا مجتمعـة         . الطلبات األصلية الناشئة عن سبب واحـد       -١٣٦٣
 الدعوى بقيمة كل طلـب علـى حـدة ولـو كـان الـسبب                تقدر قيمة . الناشئة عن أسباب متعددة   
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النظـر إلـى الـسبب القـانوني منفـصالً وقائمـاً بذاتـه إذ أن تماثـل                  . أساس ذلك . فيها متماثالً 
مثال بشأن تقدير قيمة الـدعوى بقيمـة كـل طلـب مـن الطلبـات                . األسباب ال يمنع من تعددها    

 .المتعددة الناشئة عن أسباب مختلفة

  )١٩٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٦/٢٠٠٦ جاري جلسةت ٨٥/٢٠٠٥ الطعن(

وجـوب إعـادة القـضية إلـى        . إلغاء المحكمة االستئنافية الحكم الصادر فـي الطلـب األصـلي           -١٣٦٤
عـدم جـواز تـصديها للفـصل فـي هـذه            . محكمة أول درجة للفصل في الطلبات االحتياطيـة       

أن تـصديها يعتبـر     : علـة ذلـك   .  القـانون  الطلبات بدعوى أنها ال تستند إلى أساس من الواقع أو         
  .تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي وهو من المبادئ األساسية للنظام القضائي

  

إقامة الدعوى للمطالبة أصلياً بإلغاء قرار المنع من السفر واحتياطيـاً بـسقوط هـذا األمـر لعـدم                    -
حكمـة أول درجـة     اسـتجابة م  . تقديم ما يفيد رفع الدعوى خالل أسـبوع مـن تـاريخ صـدوره             

قـضاء المحكمـة االسـتئنافية بإلغـاء هـذا          . للطلب األصلي دون أن تعرض للطلب االحتيـاطي       
مخالفـة للقـانون    . الحكم دون أن تعيد القضية إلى تلك المحكمة للفصل فـي الطلـب االحتيـاطي              

 .توجب تمييزه

 )٢٦١ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٨/٤/٢٠١١جلسة  يمدن ٣٠٠/٢٠١٠الطعن (

 -: الطلبات المندرجة-

قسيمان يتقاسـمان تنفيـذ التـزام المـدين ويتكافـأن        . طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض      -١٣٦٥
طلب التنفيذ العيني ينطوي ضمناً على طلب التنفيـذ بطريـق التعـويض فـي حالـة            . مؤداه. قدراً

تمـسك المـشتري    . أثـره . تعذر األول ألنهما متحدان موضوعاً ويندرج كل منهمـا فـي اآلخـر            
بطلب التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني ولو ألول مـرة أمـام محكمـة االسـتئناف ال يعـد                     

 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه جزئياً: مخالفة ذلك. طلباً جديداً

 )١٦٠ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٧/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٣٩٥/٢٠٠٩الطعن (

 :ث أطرافهايمن ح: ثانياً

 -:الخصوم في الدعوى -  

المنـاط فـي تحديـد    .  خصومة االستئناف تتحدد بمن كان مختـصماً أمـام محكمـة أول درجـة        -١٣٦٦
مثـال لطلبـات    . العبرة في ذلـك بالطلبـات الختاميـة       . بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه    . الخصم
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 .في المذكرة الختامية

  )٧٧٨ الثاني ص مج القسم الثاني المجلد٢٩/٦/١٩٨٧  جلسةمدني ٢٠/١٩٨٧ الطعن(

شـمول ذلـك    . توافر أهلية االختصام والتقاضـي فـي طرفيهـا        . شرطه. صحة انعقاد الخصومة   -١٣٦٧
مراحل الدعوى جميعاً لتجدد بطالن إجراءات الخصومة لعـدم األهليـة وجـواز الـدفع بـه فـي                  

 . أية حالة تكون عليها الدعوى

 . كان أم اعتبارياًمناط األهلية هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم شخصاً طبيعياً -

انتقاء أهلية االختصام في الخصم في الدعوى والطعن يبطـل إجراءاتهـا بطالنـاً مطلقـاً متعلقـاً                   -
مثال بشأن بطالن الخصومة لرفعها علـى مؤسـسة فرديـة ال تتمتـع بالشخـصية                . بالنظام العام 

 .االعتبارية دون صاحبها

  )٧٧٩ثاني المجلد الثاني ص مج القسم ال١٣/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٦/١٩٨٩ الطعن(

نطاق الخصومة من حيث أشخاصـها تحديـده مـن سـلطة المـدعي مـا لـم يلزمـه القـانون                       -١٣٦٨
 .باختصام أشخاص معينين

  )٧٧٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٢/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ١٦/١٩٨٧ الطعن(

وال يـصححها إجـراء     الخصومة ال تقوم إال بين أحـساء وإال كانـت معدومـة ال ترتـب أثـراً                   -١٣٦٩
 .الحق

الحكم الصادر على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى معيب بعيـب جـوهري جـسيم يفقـده كيانـه          -
 .وال يرد عليه تصحيح

وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على اسم المدعي عليـه بالكامـل ومهنتـه أو وظيفتـه وموطنـه                   -
 .الن إجراءاتهاعدم انعقاد الخصومة لبط. أثره. إغفال هذا البيان. ومحل عمله

  )٧٧٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٨٩ الطعن(

 .ماهيته. الطلب الجديد في االستئناف -١٣٧٠

 .الطلب الذي يعول عليه في الدعوى هو الطلب الصريح الجازم -

  )٧٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٨٩ الطعن(

قيقة العالقة بين الخصوم في الدعوى وتقدير أدلتهـا واألخـذ بمـا يطمـأن إليـه منهـا                   تعرف ح  -١٣٧١
 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. وطرح ما عداه واألخذ بتقرير الخبير

  )٧٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٤٣/١٩٩٠ الطعن(



  المرافعات

- ٢٥٣ -  

تثبـت  . تة المعـدة مـن قبـل مـدير إدارة التنفيـذ             اعتراض ذوي الشأن على قائمة التوزيع المؤق       -١٣٧٢
إثباتهـا فـي محـضر      . جواز إبداء أسباب االعتراض في مـذكرة تفـصيلية        . في محضر الجلسة  

صيرورتها جزءاً من المحضر معلومـة لـدى الخـصوم ولـدى المحكمـة التـي                .أثره  . الجلسة
  .ترفع الدعوى أمامها بعد ذلك

تعلـق مـصلحة جميـع الـدائنين غيـر          . ة فـي الميعـاد      مناقضة أحد الدائنين التي تقدم صحيح      -
ويحوز الحكم الصادر فيها حجيـة األمـر المقـضي بالنـسبة لجميـع خـصومة                . المناقضين بها 

  .أساس ذلك. التوزيع ولو لم يمثلوا في خصومة المناقضة
  .الحكم في المناقضة يفيد ويضر جميع الدائنين الحاجزين -

  )٨٤٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٣٣/١٩٩٠ن الطع(

يعد خصماً حقيقيـاً فـي الـدعوى ولـه حـق الطعـن              . خصم المواجهة الذي ينازع في الطلبات      -١٣٧٣
  .بالتمييز في الحكم الصادر فيها

  )٨٤٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٢ن الطع(

كم إذا صـدر علـى شـخص طبيعـي أو اعتبـاري لـم        األصل جواز التماس إعادة النظر في الح       -١٣٧٤
حالـة النيابـة االتفاقيـة أو إذا كـان الـشخص      . االستثناء. يكن ممثالً تمثيالً صحيحاً في الدعوى      

  .ممثالً تمثيالً صحيحاً وقصر ممثله في الدفاع عنه
يـة  النعى على صحة تمثيل المحامى الموكل عن الملتمسة في الحـضور نيابـة عنهـا نيابـة اتفاق                  -

  .ال يصلح سببا لاللتماس. 
  )٨٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٩ن الطع(

ما اشترطه المشرع في الوكيل غير المحامى الذي يحضر عـن الخـصم بالجلـسات مـن وجـود                    -١٣٧٥
ألي . رابطة زوجية أو قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعـة قاصـر علـى حـضور الجلـسات       

ير هؤالء تحرير صحف الدعوى والتوقيع عليها وتقـديمها إلدارة الكتـاب مـا لـم يـشترط             من غ 
.  مرافعـات    ٥٤توقيع صحيفة الدعوى ممـن لـم تتـضمنهم المـادة            . مثال. القانون توقيع محام    

  .ال بطالن. أثره
  )٨٤٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٣ مدني جلسة ٨/١٩٩٣ن الطع(

. اسـتئنافه الحكـم   .  في الخصومة أمام محكمة أول درجـة ولـم يلزمـه بـشيء             اًمن لم يكن طرف    -١٣٧٦
  .غير جائز

  )٨٤٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٩٤ن الطع(



  المرافعات

- ٢٥٤ -  

  .الشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي -١٣٧٧
  . أثر ذلك.الخصومة ال تقوم إال بين أشخاص على قيد الحياة وإال كانت معدومة -

  )٨٤٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٢٩/١٩٩٢ن الطع(

 .جائز. ذكر اسمها دون ممثلها القانوني . اختصام الشركة التجارية -١٣٧٨

  )٨٤٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٩٥ن الطع(

 للتأمينات هي الجهة المنوط بهـا الوفـاء بتلـك الميـزة             المؤسسة العامة . ماهيتها. الميزة األفضل  -١٣٧٩
 حتـى ولـو لـم ينفـذ         ١٩٧٦ لـسنة    ٦١وذلك من تاريخ العمل بقانون التأمينـات االجتماعيـة          

الخـصم الـذي توجـه إليـه المطالبـة بهـا هـي              . صاحب العمل التزامه قبل المؤسسة بـشأنها      
  .المؤسسة

  )٦١١الرابع المجلد الرابع ص مج القسم ١٩/٦/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٩/٢٠٠٠ الطعن(

قصرها علـى أطـراف الخـصومة فيهـا دون غيـرهم إعمـاالً لقاعـدة نـسبية                  . حجية األحكام  -١٣٨٠
  .األحكام التي تمنع أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه

أمـا األحكـام    . األحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بـشأن الحـق الـذي تلقـاه منـه                 -
ة الخلف الخاص فال حجية لها قبل مانح الحـق متـى كـان هـذا األخيـر لـم              الصادرة في مواجه  
  .يختصم في الدعوى

  )٦١٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١٢/٢٠٠٠  مدني جلسة٣٥/٢٠٠٠، ٢٧ نناالطع(

  .تغيير ممثل الشخص االعتباري ليس له أثر في سير الدعوى -١٣٨١
  )٦١٣م الرابع المجلد الرابع ص مج القس١٩/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٦ الطعن(

الـدعوى التـي   . الخصومة في الدعوى ال تقوم إال بين أشـخاص موجـودين علـى قيـد الحيـاة              -١٣٨٢
ترفع على متوفى تعد معدومة وال ترتب أثراً وال يـصححها أي إجـراء آخـر حتـى لـو كـان                      

ئناف وقـوف محكمـة االسـت     . الزمـه . انعدام الخصومة لهذا الـسبب    . مثال. المدعي يجهل وفاته  
التفـات الحكـم عـن االسـتئناف        . علة ذلـك  . عند حد تقرير البطالن دون الفصل في الخصومة       

 .ال يعيبه. الفرعي بعد تقريره البطالن

  )٦١٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/٤/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٠٠/٢٠٠٠ الطعن(

  .علة ذلك. النسب إلى الميت ال يثبت إال ضمن دعوي حق أو مال -١٣٨٣
على الميت كالحكم على الغائب ال يجوز إال في مواجهة خـصم حاضـر وهـو إمـا يكـون       الحكم   -

  .خصماً قصدياً أو خصماً حكمياً



  المرافعات

- ٢٥٥ -  

هو وكيل عن الغائب والخصم الحكمي هـو الحاضـر عـن الميـت فـي حالـة                  . الخصم القصدي  -
 .ما إذا كان المدعي به على الميت سبباً لما يدعي به الحاضر ال محالة أو شرطاً له

  )١٩٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٣/٢٠٠١ن طعال(

إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهـة المـدعى عليـه وبهـا يتحـدد               . ماهيتها. المطالبة القضائية  -١٣٨٤
نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتـزم المحكمـة عنـد فـصلها فيهـا بـأال تخـرج                    

  .عنها
جـواز أن يختـار الـدين الـذي         .  ذمته ديون متعددة من جنس واحد لدائن واحـد         المدين الذي في   -

يريد الوفاء به خصماً منها أو بالتقاص فيها مع ما له من دين مقابـل فـي ذمـة الـدائن مـا لـم                         
  .يمنعه اتفاق أو نص في القانون من ذلك

خروجـه  تجاوز الحكم طلبات الخصوم التي كانت مطروحـة أمـام محكمـة الدرجـة األولـى و                 -
 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . عن نطاق الدعوى

  )١٩٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١١٢/٢٠٠٢ن الطع(

أن يكون المطعون ضده خصماً حقيقيـاً فـي النـزاع الـذي فـصل        : شرطه. االختصام في الطعن   -١٣٨٥
 صـلة لهـا بمـا وجـه          لمـن اختـصم وبطلبـات مغـايرة وال         مثـال . فيه الحكم المطعون فيه   

 .للطاعنين من طلبات

  )١٩٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥/٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٢٠/٢٠٠٣، ٤١٥ اننالطع(

األصل في اإلجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقـاً بـالحق المـراد اقتـضاؤه ومتخـذاً بـين ذات               -١٣٨٦
مثـال علـى تغـاير الخـصوم        . ال يرتـب أثـراً    . إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم     . الخصوم

 .في الدعويين

  )١٩٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/١٠/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٣٧/٢٠٠٤ن الطع(
  

 -:اإلدخال في الدعوى -

عـدم التـزام الـدائن      . للـدائن مطالبـة الكفيـل وحـده بالـدين         . أثره. تضامن الكفيل مع المدين    -١٣٨٧
. علـى الكفيـل إدخـال المـدين       . الكفيـل منفـرداً   بإدخال المدين خصماً في الدعوى عند مقاضاة        

 . مدني٧٦٩م . أثره سقوط حقه في الرجوع على المدين. مخالفة ذلك

  )٧٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١٠/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٨٨ الطعن(



  المرافعات

- ٢٥٦ -  

حق المضرور في الرجـوع علـى أي مـن المـسئولين عـن الـضرر حـال تعـددهم بكامـل                       -١٣٨٨
نتهاء الحكم إلى ثبـوت مـسئولية التـابع عـن الـضرر رفـضه طلـب التـابع             ا. التعويض عنه 

 .ال يعيبه. التصريح له بإدخال المتبوع

  )٧٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٨٦  جلسةمدني ١٤/١٩٨٥ الطعن(

متـى  . رخـصة مخولـة لمحكمـة الموضـوع       . إدخال الغير في الدعوى وإجابة طلب ندب خبير        -١٣٨٩
 .مثال. كال تستجيب لذل

  )٧٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٨٧  جلسةمدني ٢٠/١٩٨٧ الطعن(

. رخـصة تقديريـة للمحكمـة     . إدخال الغير في الدعوى لمـصلحة العدالـة أو إلظهـار الحقيقـة             -١٣٩٠
 .النعي عليها قعودها عن استعمال تلك الرخصة غير مقبول

  )٧٨٣ثاني المجلد الثاني ص مج القسم ال١٦/١/١٩٨٩  جلسةمدني ٣٠/١٩٨٨ الطعن(

. التحدي ألول مرة أمام محكمة التمييز بسبب جديد غيـر متعلـق بالنظـام العـام غيـر مقبـول                    -١٣٩١
 . طلب إدخال المدين األصلي خصماً في الدعوىمثال بشأن

  )٧٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٢٣/١٩٨٨ الطعن(

لـه أن يطعـن فـي الحكـم         . طرفـاً فـي الخـصومة األصـلية       أثره صيرورته   . إدخال الضامن  -١٣٩٢
أن يكـون بـين الـدعوى األصـلية         . شـرط ذلـك   . فيها ولو رضي به مدعي الـضمان      الصادر  

 .ودعوى الضمان الفرعية ارتباطاً وثيقاً

  )٧٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٩  جلسةعمالي ٤٢/١٩٨٩ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . عوى لتقـديم مـا لديـه مـن مـستندات          إجابة طلب إدخال الغير في الـد       -١٣٩٣
 .لها االلتفات عنه متى وجدت ما يكفي لتكوين عقيدتها. الموضوع

  )٧٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/١٢/١٩٨٢ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٩٠ الطعن(

  .حجية األحكام قاصرة على أطرافها -١٣٩٤
  .افر المصلحةتو. شرط قبوله .  طلب إدخال خصوم آخرين في الدعوى -

  )٨٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٥٤/١٩٨٩ن الطع(

  .أساس ذلك. إدخال الخصوم في الدعوى ال يتوقف على صدور إذن من المحكمة -١٣٩٥
  )٨٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٢ن الطع(

كانية اختصامه عند بدئها ووجـود ارتبـاط بـين الطلـب            إم. شروطه. إدخال شخص في الدعوى    -١٣٩٦



  المرافعات

- ٢٥٧ -  

  .الذي يوجه إليه والطلب األصلي موضوع الدعوى
  )٨٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥٧/١٩٩٣ن الطع(

إدخـال الهيئـة    : مثـال . علتـه . جـائز . إدخال جهة اإلدارة ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف          -١٣٩٧
  . لتقديم ما لديها من معلوماتالعامة لإلسكان

  )٨٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٣  جلسةمدني ٧/١٩٩٣ن الطع(

  .غير مقبول. النعي عليها بعدم استعمالها. رخصة للمحكمة. إدخال الخصوم في الدعوى -١٣٩٨
  )٨٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٤  جلسةمدني ١٦/١٩٩٤ن الطع(

  .ماهيته وشروطه. في الدعوىاإلدخال  -١٣٩٩
  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير توافر االرتباط الموجب إلدخال خصوم في الدعوى -

  )٨٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٤/١٩٩٤ن الطع(

للمدعي تحديد نطاق الخـصومة مـن حيـث أطرافهـا إال إذا أوجـب عليـه القـانون اختـصام                      -١٤٠٠
  .ينين فيهاأشخاص مع

  )٨٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٦٦/١٩٩٤ن الطع(

  .حاالته وعلته. لمحكمة الموضوع بدرجتيها األمر بإدخال من ترى إدخاله في الدعوى -١٤٠١
  )٨٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٢/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٣/١٩٩٤ن الطع(

  .سلطتها في هذا الشأن مطلقة. من ترى إدخالهللمحكمة أن تأمر بإدخال  -١٤٠٢
حق الغير في أن يتدخل خصما في الدعوى منضماً إلى أحـد الخـصوم أو طالبـاً الحكـم لنفـسه                      -

  .شرطه وإجراءاته. بطلب مرتبط بالدعوى
  )٨٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٨ن الطع(

. دخل في الدعوى من كـان يـصح اختـصامه فيهـا عنـد رفعهـا               للمدعي أو المدعى عليه أن ي      -١٤٠٣
  .كيفيته
  )٨٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٥/١٩٩٦  جلسةعمالي ٥٨/١٩٩٥ن الطع(

  .ال توجه إال إلى خصم حقيقي. اليمين الحاسمة -١٤٠٤
لـيس خـصماً حقيقيـاً توجيـه        . الخصم الذي تدخله المحكمة لمصلحة العدالة أو إلظهار الحقيقـة          -

 .مثال. أنها ال توجه إالّ إلى خصم حقيقي: علة ذلك. ال يجوز. ليمين الحاسمة إليها

  )٨٥١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣٣٩/١٩٩٥، ٣٣١، ٣٢٥ن والطع(



  المرافعات

- ٢٥٨ -  

الخصم الذي أدخل في الدعوى بناء على أمر المحكمة ولم يوجـه إليـه طلـب مـا مـن أي مـن                    -١٤٠٥
. اختـصامه فـي الطعـن   . خصومة موقفاً سلبياً وال يتعلق به سـبب الطعـن  الخصوم ووقف من ال 

  .غير مقبول
  )٦١٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/١/١٩٩٧ مدني جلسة ١٤١/١٩٩٥ الطعن(

. للخصم أن يدخل في الخصومة من يرى إدخالـه فيهـا دون تـصريح أو طلـب مـن المحكمـة                     -١٤٠٦
  .مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عن الرد على طلبه

  )٦١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٥ الطعن(

لمحكمة الموضوع إدخال الغير في الدعوى حـسبما تـراه محققـاً لمـصلحة العدالـة أو كاشـفاً                    -١٤٠٧
  .ال يتوقف على صدور إذن منها. إدخال الخصم. حقيقة النزاع

  )٦١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٩٩، ١٠٩ الطعن(

المدعي له حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث أطرافهـا مـا لـم يوجـب القـانون اختـصام                     -١٤٠٨
  .أشخاص معينين في الدعوى

  .يخضع لتقدير محكمة الموضوع. إدخال الغير في الدعوى من عدمه -
  )٦١٤الرابع ص مج القسم الرابع المجلد ٢٥/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٣٤/١٩٩٩ الطعن(

للمدعي والمدعى عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختـصامه فيهـا عنـد رفعهـا وذلـك                     -١٤٠٩
باإلجراءات المعتادة لرفع الـدعوى أو بالجلـسة فـي حالـة حـضور المطلـوب إدخالـه ودون                   

 .توقف على إذن محكمة الموضوع

  )٦١٤ابع ص مج القسم الرابع المجلد الر١٩/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ١٤٥/٢٠٠٠ الطعن(

ال يتوقـف علـى صـدور إذن مـن          . إدخال من كان يصح اختصامه في الـدعوى عنـد رفعهـا            -١٤١٠
 . مرافعات٨٦م. محكمة الموضوع

  )١٩٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/٤/٢٠٠٢ جلسةمدني  ١٥/٢٠٠١ن الطع(

ـ          . تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة        -١٤١١ تئداء هو الواقعـة المنـشئة للحـق فـي اس
  .الرسوم القضائية

. التزام المدعي بالرسوم المستحقة على الدعوى التي يرفعهـا أو الطلـب العـارض الـذي يقيمـه                  -
مثال بشأن طلـب إدخـال خـصم للحكـم عليـه            . اتصالهما بالمحكمة على الوجه القانوني    . شرطه

 .بالتضامن مع طالب اإلدخال ال يستحق عنه رسوم

  )١٩٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣١/٣/٢٠٠٣  جلسةمدني ٣٧٩/٢٠٠٢ن الطع(



  المرافعات

- ٢٥٩ -  

 بـشأن إدخـال فـي       مثـال . غيـر مقبـول   . النعي عليها . اعدم إعمال المحكمة رخصة تقديرية له      -١٤١٢
 .الدعوى

  )١٩٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨٢٠/٢٠٠٣ن الطع(

ـ        . شرط صحته . الحكم -١٤١٣ . ضائية بـين طـرفين مناطـه      وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخـصومة ق
الطلـب الـذي ال نـزاع       . وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما فـي مواجهـة اآلخـر             

عـدم لـزوم قيـام نـزاع بـين          .  وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمـة         الغيرفيه مع   
  . مثال بشأن حصة قاصر.طرفين

وجــوبي لمــصلحة . ٥١/١٩٨٤ ق٣٣٨، ٣٣٧اإلدخــال فــي الــدعوى وفقــاً لــنص المــادتين  -
 .مثال. القانون

  )٢٠٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١٢/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ١٠٨/٢٠٠٣ن الطع(

من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكـان الحكـم حجـة عليـه أن يـدفع هـذا االحتجـاج                       -١٤١٤
 . ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. شرط ذلك. عليه

امن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عـسى أن يحكـم بـه علـى المـدعى عليـه فـي                      الض -
.  يعـد طرفـاً وذو شـأن فـي خـصومة الـدعوى األصـلية               - طالب الضمان  -الدعوى األصلية 

له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن علـى الحكـم بطـرق الطعـن المقـررة          . مؤدى ذلك 
 مـن قـانون     ١٥٨الحكم الصادر استناداً إلـى أحكـام المـادة          قانوناً وال يقبل منه االعتراض على       

 .وجوب أال يكون المعترض قد ُأدخل أو تدخل في الدعوى. علة ذلك. المرافعات

  )٢٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠١١/٢٠٠٣ن الطع(

. ل ضـامناً فيهـا    للخصم إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عنـد رفعهـا ولـه أن يـدخ                 -١٤١٥
جواز طلب مدعي الضمان الحكم له علـى المـدين األصـلي بمـا عـسى أن يحكـم                 . مؤدى ذلك 
 . مرافعات٨٦م. به عليه هو

  )٢٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٣٣/٢٠٠٤ن الطع(

ختـصم فيـه   للخصوم أن يدخلوا في االستئناف من كان خصماً أمـام محكمـة أول درجـة ولـم ي          -١٤١٦
عـدم اشـتراط شـمول االسـتئناف لكـل مـن            : أساس ذلك . متى كان لهم مصلحة في اختصامه     

 مـن   ١٣٤كان خصماً في الدعوى أمام أول درجة إال في الحاالت التـي نـصت عليهـا المـادة                   
قصر المطعون ضده استئنافه على الطاعنـات المحكـوم لهـن باألحقيـة فـي               . قانون المرافعات 

ــتخراج األوراق ا ــصحة اس ــل وزارة ال ــة ووكي ــل وزارة الداخلي ــا دون وكي ــب به ال . لمطال
 .بطالن

 )٢٧٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١١/١/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (



  المرافعات

- ٢٦٠ -  

 بـشأن التحكـيم     ١٩٩٥ لـسنة    ١١هيئات التحكـيم تخـضع لألحكـام الـواردة بالقـانون رقـم               -١٤١٧
 المدنيـة والتجاريـة فيمـا ال        خـضوعها ألحكـام قـانون المرافعـات       . أسـاس ذلـك   . القضائي

  .يتعارض مع أحكام القانون األول
ال يتوقـف علـى صـدور إذن مـن          . إدخال من كان يصح اختصامه في الـدعوى عنـد رفعهـا            -

 . مرافعات٨٦م . محكمة الموضوع أو هيئة التحكيم

 )٢٠٨ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٩/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري٤٢١/٢٠٠٨الطعن (

  .شرط ذلك. يخضع لتقدير محكمة الموضوع. في الدعوىإدخال الغير  -١٤١٨
 .ال يتوقف على صدور إذن من محكمة الموضوع. إدخال خصم في الدعوى -

 )٤٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري٦/٢٠٠٨الطعن (

تحديد المشرع على سبيل الحصر األوراق القضائية التـي أوجـب توقيـع محـام مقبـول عليهـا                    -١٤١٩
 فـي شـأن     ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق   ١٨م  . رتيبه البطالن على مخالفة ذلك بعبارة واضحة جليـة        وت

أنـه ال   : مـؤداه . خروج صحيفة اإلدخال من نطـاق هـذا التحديـد         . تنظيم مهنة المحاماة المعدل   
التزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر ورفـضه             . يشترط لصحتها أن تكون موقعة من محام      

 .صحيح. دخال لعدم توقيع محام عليها أسوة بصحيفة الدعوىالدفع ببطالن صحيفة اإل

  )٣٣١ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١١جلسة  مدني ٥٩٢/٢٠٠٨الطعن (

 لـسنة   ٥١ مـن القـانون      ٣٣٨وجوب تدخل النيابة العامة في المـسائل التـي أوردتهـا المـادة               -١٤٢٠
 األهليـة وناقـصيها      في شأن األحـوال الشخـصية ومنهـا الـدعوى الخاصـة بفاقـدي              ١٩٨٤

. مـؤداه . الـبطالن المطلـق   . أثـره . مخالفة ذلـك  . تعلق ذلك بالنظام العام   . والغائبين والمفقودين 
  .جواز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

وجـوب  . الزمـه . طلب الوصي اإلذن له بالتصرف في أمـوال القـصر المـشمولين بوصـايته              -
ال يغني عن ذلـك تقـديمها مـذكرة برأيهـا أمـام             . تدخل النيابة العامة فيها أمام محكمة االستئناف      

. أثـره . صدور الحكم المستأنف دون إدخال النيابـة العامـة فـي االسـتئناف            . محكمة أول درجة  
 .بطالن الحكم وتمييزه

  )٢٣٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٥/٤/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٦١٥/٢٠٠٩الطعن (
 

  -:التدخل في الدعوى -

جـواز حوالـة العامـل      . مـؤداه % ٢٥جواز الحجز على أجر العامل أو النزول عنه في حـدود             -١٤٢١



  المرافعات

- ٢٦١ -  

 .للمحال له التدخل منضماً للعامل في مطالبته به. له بهذه الحدود

  )٧٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٨٦ عمالي جلسة ١٨/١٩٨٦ الطعن(

العامة في بعض قـضايا األحـوال الشخـصية التـي تمـس النظـام العـام ومنهـا                   تدخل النيابة    -١٤٢٢
عـدم تـدخلها يرتـب بطـالن      . تدخل وجوبي مقرر بقاعدة متعلقة بالنظـام العـام        . دعوى النسب 

 .الحكم بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام

  )٧٨١ني ص مج القسم الثاني المجلد الثا١٩/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٦ الطعن(

 علـى وجـوب تـدخل النيابـة العامـة فـي             ٥١/١٩٨٤النص في قانون األحـوال الشخـصية         -١٤٢٣
حكـم إجرائـي   . األحوال المتعلقة بالنظام العـام ومنهـا دعـاوى النـسب ال تـصحيح األسـماء         

 .يسري على كافة الدعاوى أياً كانت جنسية الخصوم أو عقيدتهم أو المذهب المطبق عليهم

إجـراء وجـوبي يتعلـق      . ٥١/١٩٨٤ق  ٣٣٨ في األحـوال المبينـة بالمـادة         تدخل النيابة العامة   -
الفـصل فـي الـدعوى دون تـدخل النيابـة العامـة             . البطالن المطلـق  . بالنظام العام أثره تخلفه   

 . بطالن الحكم. فيها

  )٧٨١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١٢/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨٧ الطعن(

اإلجراءات المعتادة لرفـع الـدعوى قبـل يـوم الجلـسة أو بطلـب               . وسيلته. التدخل في الدعوى   -١٤٢٤
أثـره الـبطالن    . مخالفـة ذلـك   . يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محـضرها         

 .علة ذلك. المطلق

الحكم بعدم قبول طلب المتدخل ال يجعله طرفاً فـي الـدعوى أو فـي الحكـم الـصادر فيهـا وال                       -
اعتباره محكوماً عليـه فـي طلـب التـدخل ولـه اسـتئناف الحكـم                .  الحكم يملك الطعن على هذا   

 .القاضي بعدم قبول تدخله

  )٧٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤٤/١٩٨٧ الطعن(

. وجوب تدخل النيابة العامة في بعض قـضايا األحـوال الشخـصية التـي تمـس النظـام العـام                    -١٤٢٥
تعـويض  : مثـال  . ال تتـدخل فيـه  . ما يخـرج عـن ذلـك        . في هذا الصدد  المراد بالنظام العام    

  .محجور عليها عن ضرر من حادث سيارة
  )٨٤٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٣ن الطع(

. شـرطه . بـاء أو األبنـاء أو العـصبة    انحصار إرث المتوفى في ورثته الـشرعيين بالنـسبة لآل         -١٤٢٦
  .ثبوت نسبهم للمتوفىالتحقق من 

وجـوب إبـالغ النيابـة العامـة للتـدخل وإبـداء            .  الدعاوى التي يثور فيها النزاع حول النسب         -



  المرافعات

- ٢٦٢ -  

  .بطالن الحكم. أثره . تخلف ذلك. الرأي فيها
  )٨٤٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٤/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥/١٩٩٣ن الطع(

عنـد إثـارة أمـر مـن        . حاالتـه . ألحـوال الشخـصية     تدخل النيابة الوجوبي في بعض قضايا ا       -١٤٢٧
 ٥١ مـن القـانون      ٣٣٨األمور المتعلقة بالنظام العام والمحددة على سبيل الحـصر فـي المـادة              

  .عدم وجوب تدخلها. انتفاء ذلك .  في شأن األحوال الشخصية ١٩٨٤لسنة 
  )٨٤٧اني ص مج القسم الثالث المجلد الث٣/٢/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٦٣/١٩٩٥ن الطع(

دعاوى تصحيح األسماء التي تختص بنظرها دائرة األحـوال الشخـصية وتتـدخل فيهـا النيابـة                  -١٤٢٨
  .الدعوى التي ترفع في حالة النزاع على النسب: المقصود بها. العامة 

  )٨٤٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٨/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٩٤/١٩٩٥ن الطع(

 فـي شـأن   ١٩٩٣ لـسنة  ٤١ مـن القـانون رقـم     ١١ إلى نص المادة     التدخل في الدعوى استناداً    -١٤٢٩
علـة  . شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها  غيـر جـائز ألول مـرة أمـام التمييـز                   

  .ذلك
  )٨٤٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٦٢/١٩٩٥، ٢٦٠ن ناالطع(

قبـول  .أييد طلبات من يريـد المتـدخل اإلنـضمام إليـه          اقتصاره على ت  .نطاقه. التدخل اإلنضمامي  -١٤٣٠
 .اليعيبه بمخالفة القانون. التزام الحكم هذا النظر. مؤداه. المحكمة هذا التدخل

  )٨٤٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٣/١٩٩٣ن الطع(

ه علـى سـبيل     ورود. وجـوبي . تدخل النيابة العامة فـي بعـض قـضايا األحـوال الشخـصية             -١٤٣١
  . ومنها قضايا فاقدي األهلية وناقصيها١٩٨٤ لسنة ٥١ ق٣٣٨م. الحصر

. علـة ذلـك   . أثـره بطـالن الحكـم     . عدم تدخل النيابة في الحاالت التي أوجب القانون فيها ذلـك           -
  .تعلقه بالنظام العام

 ١٩٨٤ لـسنة    ٥١فصل الحكم االبتدائي في التماس إعادة النظر المرفـوع بعـد العمـل بالقـانون                 -
قـضاء الحكـم المطعـون فيـه        . بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصـة بنـاقص األهليـة           

رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلـى مـا قبـل تـاريخ العمـل       . صحيح. ببطالن الحكم االبتدائي  
  .ال أثر له. بالقانون المذكور

  )٦١٥د الرابع ص مج القسم الرابع المجل١٠/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٩٧ الطعن(

تـدخل فـي    . حقيقتـه . اعتراض الخارج عن الخصومة ال يعد من طرق الطعـن فـي األحكـام              -١٤٣٢
إثبـات المعتـرض غـش      : شـروط قبولـه   . الخصومة بعد صدور الحكم فيها لمن خوله المشرع       



  المرافعات

- ٢٦٣ -  

بقاء الحق فيـه مـا لـم يـسقط بمـضي            . من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم         
  .حدود ذلك. زوال حجية الحكم. أثره. العتراضقبول ا. المدة

بموجـب حوالـة    . انتقالهـا إليهـا   . أثـره . ١٩٩٣ لـسنة    ٤١شراء الدولة للمديونيات وفق القانون       -
حق نافذة من تاريخ العمل به بخصائصها وتوابعها ودواعيها المؤكـدة للحقـوق بمـا فيهـا حـق                   

  .مثال. االعتراض
ـ        -  بـشأن   ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ ق ١١م. صادر علـى المـدين    حق الدولة في االعتراض على الحكم ال

. أن يضعف الحكم الضمان العـام للـدائن أو التـأثير علـى مركـزه المـالي                : شرطه. المديونيات
تعلـق  .  مرافعات بـشأن اعتـراض الخـارج مـن الخـصومة           ١٥٨تعديل للشروط التي تضعها م    

ر فـوري علـى     سـريانه بـأث   . ذلك بإجراءات التدخل في الخصومة بعـد صـدور الحكـم فيهـا            
 حتـى   ١٩٩٣ لـسنة    ٤١االعتراضات القائمة التي تباشرها الدولة بعد نفـاذ قـانون المـديونيات             

  .علة ذلك. لو صدر الحكم قبل العمل به
األصل هو سريان القانون من تاريخ العمل به على المراكز القانونيـة التـي تتكـون بعـد نفـاذه                     -

مثـال بـشأن مـا اسـتحدثه        . كز القانونيـة الـسابقة    وعلى اآلثار المستقبلية التي تترتب على المرا      
  . على حق اعتراض الخارج عن الخصومة١٩٩٣ لسنة ٤١ق المديونيات 

  )٦١٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤١٤/١٩٩٦ الطعن(

  .وجود مصلحة محققة أو محتملة. شرطه. قبول التدخل في الدعوى -١٤٣٣
  .موضوعي. لتدخل من عدمهتقدير توافر المصلحة في ا -

  )٦١٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٨ مدني جلسة ٢٨/١٩٩٨ الطعن(

علـة ذلـك وتعلقـه بالنظـام        . وجوب تدخل النيابة العامة فيهـا     . دعاوى النسب وتصحيح األسماء    -١٤٣٤
  .البطالن. أثره. إغفال ذلك. ١٩٨٤ لسنة ٥١ ق األحوال الشخصية ٣٣٨، ٣٣٧م. العام

خـضوعها لإلجـراءات المعتـادة مـع حـق النيابـة            . ات دعاوى النسب وتصحيح األسماء    إجراء -
  .مثال. العامة في التدخل ورفع الدعوى كلما رأت ذلك

  )٦١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/٣/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٤٥/١٩٩٨ الطعن(

بـة قانونيـة فـي حـساب أرصـدة      البنك المدير للمديونية المشتراة هو الذي ينوب عن الدولـة نيا      -١٤٣٥
المدينين ومراجعتها للتحقق من صـحتها واتخـاذ كافـة اإلجـراءات القانونيـة قـبلهم إذا أخلـوا         

وجوب إخطار المـدين للمـدير بأيـة دعـوى قـضائية            . بااللتزامات التي يفرضها القانون عليهم    
  .يختصم فيها ووجوب تدخل األخير في أي مرحلة من مراحل الخصومة

  )٦١٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٠٧/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات
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. تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعد من النظـام العـام ومنهـا النـسب وتـصحيح األسـماء             -١٤٣٦
  .أساس ذلك وحكمته. البطالن المطلق. أثره. إغفال ذلك. وجوبي

ألعلـى يـستوجب تـدخل النيابـة        طلب نـسب إلـى جـدها ا       : حقيقته. طلب الطاعنة تغيير لقبها    -
فصل الحكم في الدعوى دون مباشرة هذا اإلجراء يبطلـه بطالنـاً مطلقـاً متعلقـاً بالنظـام             . العامة

جواز التمسك بـه فـي أي حالـة تكـون عليهـا الـدعوى وتقـضي بـه                   . العام ويوجب تمييزه  
  .المحكمة من تلقاء نفسها

  )٦٢٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٢/٦/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٥١/١٩٩٨ الطعن(

اعتبـار المتـدخل طرفـاً فـي الـدعوى كـاألطراف            . أثـره . التدخل االختصامي في الـدعوى     -١٤٣٧
األصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بالنسبة للمدعي والمدعى عليه ويبدي مـا يـشاء مـن دفـاع                  

  . فيها
  )٦٢٠لرابع ص مج القسم الرابع المجلد ا١١/٦/١٩٩٩ مدني جلسة ٢٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

تعلـق  . وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا فاقدي األهليـة وناقـصيها والغـائبين والمفقـودين                -١٤٣٨
 .علة ذلك. ال وجوب لتدخلها فيها. دعاوى الحضانة. ذلك بالنظام العام

  )٦٢٠ القسم الرابع المجلد الرابع ص مج٧/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٨٣/٢٠٠٠ الطعن(

وجوب الفصل فـي طلـب التـدخل قبـل الفـصل فـي موضـوع                . ماهيته. يالتدخل االختصام  -١٤٣٩
. لفـصل فيهمـا   أنه يدخل فـي صـميم الـدعوى ويتوقـف عليـه ا            . علة ذلك . الدعوى األصلية 

 . للمتدخل أو عليهةالحكم الصادر فيه حج

  )٢٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠١ن الطع(

اعتبارهـا  . مـؤداه . ة في بعض الدعاوى التي أوجـب المـشرع تـدخلها فيهـا            تدخل النيابة العام   -١٤٤٠
خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة فـي القـانون للخـصوم أمـام القـضاء ومنهـا         

االسـتجابة إلـى    . الحق في إبداء طلب اإلحالة إلى التحقيق والطلبـات اإلجرائيـة والموضـوعية            
مثال لتحقق الغايـة مـن تـدخل النيابـة العامـة فـي              . وضوعهذه الطلبات من سلطة محكمة الم     

 .الدعوى

  )٢٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/١/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٩/٢٠٠٤ن الطع(

اعتبـار هـذا    . مفـاده . اقتصار طلبات الخصم المتدخل علـى تأييـد طلبـات الخـصم األصـلي              -١٤٤١
 .مثال. مام محكمة االستئنافجواز طلبه ألول مرة أ. مؤداه. نضمامياًال التدخ

  )٢٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٤٤/٢٠٠٤ن الطع(



  المرافعات
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و مـن قـانون األحـوال       /٣٣٨،  ٣٣٧تدخل النيابة العامة في الدعوى إعمـاالً لـنص المـادتين             -١٤٤٢
أحكـام  تعلق الدعوى باألحوال الشخصية وأن يـستلزم الفـصل فيهـا تطبيـق          . شرطه. الشخصية

ال تعـد كـذلك وال      . الدعاوى التي تدور حول حق مالي عـن فاقـد األهليـة           .  اإلسالمية الشريعة
 .ينعقد االختصاص بنظرها لدائرة األحوال الشخصية

  )٢٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٣/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٤٩٨/٢٠٠٣ن الطع(

اعتبـاره مـن    . علـة ذلـك   . وجـوبي . ألسـماء تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح ا        -١٤٤٣
 .مثال. ٥١/١٩٨٤ من القانون ٣٣٨، ٣٣٧المادتان . مسائل النظام العام

  )٢٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٧٧/٢٠٠٣ن الطع(

وم جواز التدخل في االستئناف لمـن يطلـب االنـضمام ألحـد الخـص       . نطاقه. التدخل االنضمامي  -١٤٤٤
 .مؤيداً له في طلباته

  )٢٠٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٥٥/٢٠٠٥، ٧٥٠ن ناالطع(

قـصر وظيفـة القاضـي علـى        .  ال يعد فصالً فـي خـصومة       الصلحتصديق القاضي على عقد      -١٤٤٥
الحكم بعدم قبـول التـدخل ممـن يطلـب الحكـم لنفـسه              . أثره. إثبات ما حصل أمامه من اتفاق     

ليس من شأنه اعتبار طالـب التـدخل خـصماً فـي الـدعوى أو طرفـاً                 . طلب مرتبط بالدعوى  ب
 .صحيح. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فيها

  )٢٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨١١/٢٠٠٥، ٧١٦ن ناالطع(

 -:التدخل الهجومي -

توافر المصلحة واالرتبـاط بالطلـب األصـلي ارتباطـاً          : شروط قبوله . يتهماه. التدخل الهجومي  -١٤٤٦
مـن سـلطة محكمـة      . تقـدير ذلـك االرتبـاط     . وثيقاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معـاً        

مثـال بـشأن عـدم قبـول تـدخل الطـاعن        . الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سـائغة       
 .لدعوى األصليةلعدم توافر شرط االرتباط بين طلبه وموضوع ا

 )١١٧ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١١/٥/٢٠١٠جلسة   تجاري١٥٢٧/٢٠٠٧، ١٤٨٧ انالطعن(

  -:بيانات الصحيفة: ثالثاً

المقصود من ذكر بيانـات اسـم طالـب اإلعـالن ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه ومحـل إقامتـه                       -١٤٤٧
العبـرة فـي ذلـك      . نهـا بالصحيفة جزاء إغفالها مع افتقار الصحيفة إلى ما يعوض ما انـتقض م            

 .بالصورة وليس باألصل

  )٤٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/١٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٨٥/١٩٨٠ الطعن(



  المرافعات
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نـسبي لـيس لغيـر مـن شـرع لمـصلحته            . بطالن صحيفة الدعوى لخلوها من بيان جـوهري        -١٤٤٨
 .التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة

  )٤٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/١٠/١٩٨٢ تجاري جلسة ٦١/١٩٨٢ الطعن(

ال بطـالن ولـو كـان       . تحقق الغاية رغم تخلـف الـشكل      . الشكل في اإلجراء وسيلة لتحقيق غاية      -١٤٤٩
 .مقدماً عليه

  )٤٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٩/١/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٠٧/١٩٨٢ الطعن(

  .ه بصحيفة الدعوىما يلزم لنشوئه وما يكفي لبيان. الشخص االعتباري -١٤٥٠
مثـال بـشأن إعـالن      . أثـره . تحقق الغاية من اإلجراء الباطل بتوافر المواجهـة بـين الخـصوم            -

  .صحيفة الدعوى
مخالفـة  . المنشأة الفردية لصيقة بشخص صاحبها وليس لهـا شخـصية اعتباريـة مـستقلة عنـه                -

  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. ذلك
  )٦٢١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١٠/١٩٩٧ سةتجاري جل ٣٤٥/١٩٩٥ن الطع(

  .بيانات الصحيفة تكمل بعضها بعضاَ -١٤٥١
  )٦٢١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٣/١٩٩٦، ٤٤٢ن ناالطع(

ذكـر االسـم   . تمتعها بالشخصية االعتبارية المستقلة عـن شخـصية أعـضائها       . الجمعية التعاونية  -١٤٥٢
  .مثال. كفايته. ون اسم ممثلها القانوني عند مخاصمتها أو اختصامهاالمميز لها د

  )٦٢١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٧ن الطع(

كفايـة أن   . الشركات التجارية تتمتع بشخصية قانونيـة مـستقلة عـن شخـصية الـشركاء فيهـا                -١٤٥٣
  . دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانونييذكر اسمها المميز لرفع الدعوى منها أو عليها

  )٦٢٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٣/١٩٩٧ن الطع(

وجوب توقيع صحف الدعاوى والطعون التي تزيد قيمتها علـى خمـسة آالف دينـار مـن محـاٍم                    -١٤٥٤
مـا  . بطـالن هـذه الـصحف     : أثـره . عدم حـدوث ذلـك    . مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها     

  .يستثنى من ذلك
  )٦٢٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٩٨ن الطع(

عـدم جـواز انـسحاب أثـر القـانون          . سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها       . أحكام القوانين  -١٤٥٥
  .الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات وتحقق من أوضاع



  المرافعات
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بقاؤه صـحيحاً فـي ظـل القـانون الجديـد ولـو        . م صحيحاً في ظل القانون القديم     اإلجراء الذي ت   -
 لـسنة   ٦٢ بالقـانون    ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢مثال بشأن تعـديل ق المحامـاة رقـم          . كان يعتبره باطالً  

 بوجوب توقيـع صـحف الـدعاوى التـي تجـاوز        ٢٢/١٢/١٩٩٦ المعمول به اعتباراً من      ١٩٩٦
  .حامينقيمتها خمسة آالف دينار من أحد الم

  )٦٢٣مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٥/٦/٢٠٠٠  جلسةمدني ٧٨/١٩٩٩ن الطع(

وجوب توقيع محاٍم مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التـي تزيـد قيمتهـا علـى خمـسة                    -١٤٥٦
مخالفـة ذلـك يترتـب عليـه        . آالف دينار وصحيفة الطعن وصـحيفة التمـاس إعـادة النظـر           

تئناف ما لم تكن موقعة مـن أحـد المحـامين المقبـولين أمـام               حظر تقديم صحف االس   . البطالن
  .ال يشترط مباشرته االستئناف بنفسه. االستئناف

 .شرط ذلك. لم يتطلب له المشرع وضعاً معيناً. توقيع المحامي على صحيفة االستئناف -

  )٦٢٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٩١/٢٠٠٠ن الطع(

أن تشمل ضـمن بياناتهـا اسـم المـدعى عليـه بالكامـل              . شرطه. يفة الدعوى ألثرها  إنتاج صح  -١٤٥٧
 .ومهنته أو وظيفته

  )٢٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٤٨/٢٠٠٢، ٤٣٤ اننالطع(

. تمثيل مكتب تصفية معامالت األسـهم باألجـل أمـام المحـاكم أيـاً كـان نوعهـا أو درجتهـا                     -١٤٥٨
حقهـم فـي الحـضور أمـام المحـاكم فـي            .  المكتب ولمن يفوضه من موظفيـه      للمشرف على 

، ٧،  ٦المـواد   . الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتـب أو عليـه وتوقيـع األوراق القـضائية              
  .١٩٨٨ لسنة ٤٢ من القانون ٩، ٨

للمـشرف علـى مكتـب تـصفية معـامالت          . مـن األوراق القـضائية    . صحيفة الطعن بـالتمييز    -
 .جل الحق في توقيعها أو من يفوضهاألسهم باأل

  )٢٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٧٩/٢٠٠١، ٤٦٨ن ناالطع(

وجـوب التوقيـع عليهـا مـن محـام مقبـول أمـام              . صحف الدعاوى أو الطعون أو االلتمـاس       -١٤٥٩
علـى شـكل فرمـة      التوقيـع   . عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيـع       . إليهاالمحكمة التي ترفع    
 .األصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. ولو لم يمكن قراءته

  )٢٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩/٢٠٠٤ن الطع(
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  : وبدء المواجهة بين الخصومإعالن صحيفة الدعوى: رابعاً

 فـي إعالنهـا فـي درجـة        االعتـداد بمحـل الوكيـل     . إعالن األوراق الالزمة لـسير الـدعوى       -١٤٦٠
 .التقاضي الموكل هو فيها

  )٤٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ٩/١٩٨١ن الطع(

  .كيف تتحقق. المواجهة بين الخصوم -١٤٦١
  .جواز تقديمها شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصم اآلخر. الطلبات العارضة -
  .ضور الخصومجوازه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في ح. التدخل -
  .جواز إبداؤه بمزكرة أو شفوياً في مواجهة الخصوم. االستئناف المقابل -

  )٨٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥ن الطع(

بـاإلعالن أو بتمكـين الخـصم مـن     . كيفيـة تحققـه  . مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمـة    -١٤٦٢
. انتفـاء الـضرر وال يحكـم بـالبطالن        . أثر ذلـك  . ات والرد عليها  مواجهة ما يوجه إليه من طلب     

  .مثال
  .كيفيته. التدخل في الدعوى -
 .إجراءات رفعه. االستئناف المقابل -

  )٨٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٥ن الطع(

  .هأثر. تحقق الغاية من اإلجراء الباطل بتوافر المواجهة بين الخصوم -١٤٦٣
  )٦٢٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤٥/١٩٩٥ الطعن(

إلغاء جميـع اإلجـراءات الالحقـة ومـا يترتـب           . ما يترتب عليه  . بطالن صحيفة افتتاح الدعوى    -١٤٦٤
مثـال بـشأن بطـالن إعـالن        . على إيداعها من آثار ومنها التقادم واعتبار الخصومة لـم تنعقـد           

  .الصحيفة
  )٦٢٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢١٩/١٩٩٦ الطعن(

تحقـق  . تحقـق مبـدأ المواجهـة     . علـة ذلـك   . انعقادها بإعالن الصحيفة  . مناطه. بدء الخصومة  -١٤٦٥
  . مرافعات٤٧م. أساس ذلك. كفايته النعقاد الخصومة. المواجهة بغير إعالن

ـ          - رض نزاعهمـا عليهـا وتقـديم الطلبـات         حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمـة وع
تمكـين الخـصم مـن    . مفـاده . العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الـدعوى    

تنظـيم إجـراءات اإلعـالن وبيـان        . علـة ذلـك   . مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليهـا        
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نتفـاء  ا. أثـره . تحقق تلك الغاية عن طريـق إجـراء صـحيح أو بـدون إجـراء              . شروط صحته 
  .أن الشكل غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق غاية: علة ذلك. الضرر فال يحكم بالبطالن

اعتداد الحكم بإعالن الطاعن بصحيفة االستئناف بتـسليمه صـورة منهـا بالجلـسة ليتحقـق بـه                   -
  .ال يعيبه. مبدأ المواجهة

  )٦٢٥ الرابع ص مج القسم الرابع المجلد٣/١٠/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ١٤/١٩٩٨ الطعن(

على القائم باإلعالن حالة عدم وجود المطلوب إعالنـه تـسليم الـصورة إلـى وكيلـه أو خادمـه                     -١٤٦٦
ضـرورة بيـان كافـة الخطـوات التـي          . أو القاطنين معه من األزواج واألقـارب واألصـهار        

عدم بيانها وصدور الحكـم فـي هـذه الحالـة رغـم          . اتخذت إلجراء اإلعالن في أصله وصورته     
  .بطالن الحكم. أثره. علن إليه عن الحضورتخلف الم

رفض الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى رغم عدم إثبات عـدم وجـود المعلـن إليـه بالورقـة                    -
يعيـب الحكـم    . بمقولة أن رفض الخادم استالم اإلعـالن يعنـي عـدم تواجـد المـراد إعالنهـا                

  .ويوجب تمييزه
  )٦٢٦لقسم الرابع المجلد الرابع ص مج ا٣٠/١٠/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ٥/١٩٩٩ الطعن(

وجـوب تـسليم    . عدم وجود المطلوب إعالنـه فيـه      . ما يشترط لصحته  . اإلعالن في محل العمل    -١٤٦٧
الصورة لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العـاملين فيـه وإثبـات القـائم بـاإلعالن                    

. ل هـذا البيـان    إغفـا . في أصله وصورته عدم وجود الشخص المراد إعالنه فـي محـل عملـه             
  .أساس ذلك. البطالن. أثره

انتقالـه إلـى المخفـر وتحريـر        . إثبات مندوب اإلعالن انتقاله لمحل عمل الطاعن دون أن يجـده           -
خطاب موصى عليه إلى محل عمله دون أن يسلم صورة اإلعالن إلى مـن يقـرر لـه بأنـه مـن                      

بطـالن  . أثـره . ذلـك بمحـضره   القائمين على إدارة العمل أو من العاملين فيه وبغيـر أن يثبـت              
  .إعالن الصحيفة

  )٦٢٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/١/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ١٥١/١٩٩٩ الطعن(

تعليـق الخـصومة علـى شـرط        . علتـه . إعالن صحيفة الدعوى إجراء الزم النعقاد الخـصومة        -١٤٦٨
رط حتـى صـدور     تخلـف هـذا الـش     . إعالن الصحيفة المودعة إدارة الكتاب إعالنـاً صـحيحاً        

. زوالها وبطالن الحكم بطالناً تقـضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها               . أثره. الحكم االبتدائي 
  .مخالفة الحكم هذا النظر يعيبه ويوجب تمييزه

  )٦٢٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٥١/١٩٩٩ الطعن(
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قرينـة  .  مـن قـانون المرافعـات   ٩ عليها في المـادة      اتباع القائم باإلعالن اإلجراءات المنصوص     -١٤٦٩
أن يكون اإلخطار المتـضمن تـسليم صـورة الـصحيفة           . شرطه. على علم المعلن إليه باإلعالن    

إثبـات المعلـن إليـه عـدم تـسلمه اإلخطـار لفقـده أو ألي                . للمخفر سلم للمعلن إليه في موطنه     
  .أثره. سبب آخر

 إخطارهـا بالمـسجل بتـسليم صـورة اإلعـالن      تمسك الطاعنة فـي صـحيفة االسـتئناف بـأن      -
بصحيفة الدعوى لم يصلها وتدليلها علـى ذلـك بتقـديم مـا يفيـد قيـام إدارة البريـد المختـصة             

بطـالن اإلعـالن وعـدم انعقـاد        . أثـره . بإعادته إلى مصدره لعدم االسـتدالل علـى العنـوان         
  .الخصومة

  )٦٢٧الرابع المجلد الرابع ص مج القسم ١٢/٢/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٨٧/١٩٩٩ الطعن(

  .تعريفه.  مرافعات١٣الموطن وفقاً لنص المادة  -١٤٧٠
. محـل اإلقامـة المعتبـر فـي نظـر القـانون موطنـاً             . جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن       -

مثـال إلعـالن تـم      . شـرطه . واقع تستقل به محكمة الموضـوع     . استخالصه. يصح فيه اإلعالن  
  .وفق صحيح القانون

  )٦٢٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٢/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٦٣/١٩٩٥ الطعن(

يشترط لصحتها أن تكون صادرة مـن خـصم أو موجهـة إلـى خـصم يتمتـع          . انعقاد الخصومة  -١٤٧١
  .بأهلية االختصام والتقاضي عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها

ـ   . بطالن إجراءات الخصومة لعدم األهلية     - . ق الخـصومة فـي جميـع مراحلهـا        بطالن متجدد يلح
  .تعلق ذلك بالنظام العام

  )٦٢٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢١/١٩٩٨ الطعن(

الخصومة التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب تظل معلقـة علـى شـرط إعالنهـا إلـى                    -١٤٧٢
. أثـره . لحكـم االبتـدائي   تخلـف هـذا الـشرط حتـى صـدور ا          . المدعى عليه إعالناً صحيحاً   

عدم تحقق المواجهة بـين الخـصوم فيبقـى اإلعـالن هـو الوسـيلة الوحيـدة             . علة ذلك . زوالها
  .إلخبار الخصم ببياناتها وبدون اإلعالن أو المواجهة ال تتصل الخصومة به

  )٦٢٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٢/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٨٢/١٩٩٩ الطعن(

تحقـق مبـدأ المواجهـة بـين        . مقـصوده . اءات اإلعـالن وبيـان شـروط صـحته        تنظيم إجر  -١٤٧٣
  .علة ذلك. ال بطالن. تحقق تلك الغاية بإجراء معيب أو بدون إجراء. الخصوم

  )٦٢٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٥/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٤٤/١٩٩٩ الطعن(
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انعقـاد  . ا إدارة كتـاب المحكمـة     إيـداع صـحيفته   . وسيلته. رفع الدعوى الذي تبدأ به الخصومة      -١٤٧٤
. علـة ذلـك   . إعالن صحيفة الدعوى إلى المـدعى عليـه إعالنـاً صـحيحاً           . شرطه. الخصومة

. أثـره . تخلف هذا الشرط حتـى صـدور الحكـم االبتـدائي          . تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم    
  .زوال الخصومة وبطالن الحكم بطالناً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

  )٦٣٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٦/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٦/١٩٩٩ الطعن(

. علـة ذلـك   . لزومه النعقـاد الخـصومة بـين طرفيهـا        . إعالن صحيفة الدعوى إعالناً صحيحاً     -١٤٧٥
زوال . أثـره . تخلف ذلـك حتـى صـدور الحكـم االبتـدائي          . تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم    

وقـوف  . الزم ذلـك  . ضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها          الخصومة وبطالن الحكم بطالناً تق    
محكمة االستئناف عند تقرير البطالن وال تتجاوزه إلى الفـصل فـي موضـوع الـدعوى لـورود                  

  .ذلك على خصومة غير منعقدة ومخالفته مبدأ التقاضي على درجتين
  )٦٣٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/٦/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٢١٤/١٩٩٩ الطعن(

. الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى والدفع باعتبـار الـدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن                   -١٤٧٦
 .مثال. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. كالهما دفع شكلي يتعلق باإلجراءات

  )٦٣٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

ـ       -١٤٧٧ إعـالن  . الزمـه . انعقـاد الخـصومة   . و إيـداع صـحيفتها    الطريق األصلي لرفع الـدعوى ه
 .مثال. شرطه. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن اإلعالن. الصحيفة

  )٢٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٩١/٢٠٠١ن الطع(

خـصوم بغيـر إعـالن أو       تحقـق المواجهـة بـين ال      . إعالن صحيفتها . مناطه. انعقاد الخصومة  -١٤٧٨
  .كفايته النعقادها. بعد إعالن باطل

تمكين الخصم من مواجهة مـا يوجـه إليـه مـن طلبـات              . المقصود به . تنظيم إجراءات اإلعالن   -
. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عـن طريـق إجـراء صـحيح أو بـدون إجـراءات                 . والرد عليها 

  .انتفاء الضرر فال يحكم بالبطالن. أثره
عـدم تحفـظ الوكيـل      . ون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبـات الطـاعن         حضور المطع  -

بأحقيته في الدفع بالبطالن لعدم إعالن المطعـون ضـدها إعالنـاً صـحيحاً وتقديمـه مـستندات                  
تحقق الغاية من اإلعالن باعتبار أن الدفاع الـذي أبـدي أمـام الخبيـر يعـد                 . مؤداه. تأييداً لدفاعه 

. مخالفـة ذلـك   . امتناع الحكم بـبطالن اإلعـالن النتفـاء الـضرر         . أثره. محكمةمطروحاً على ال  
 .خطأ في تطبيق القانون

  )٢٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٤٠/٢٠٠١ن الطع(
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تحري مكان اإلقامة المعتاد الذي يعتبره القـانون موطنـاً يـصح اإلعـالن فيـه والتحقـق مـن                     -١٤٧٩
  . تستقل محكمة الموضوع بتقديره. واقع. نفي ذلكحصول اإلعالن و

 .صحيح. هاحدأإعالنه على . جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن -

  )٢٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٢ن الطع(

. صحف الـدعاوى والطعـون واألحكـام الخاصـة بالجهـات الحكوميـة والمؤسـسات العامـة                 -١٤٨٠
 . مرافعات١٠م . ا بمقر إدارة الفتوى والتشريعوجوب إعالنه

  )٢٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢ن الطع(

تحقيـق  . علـة ذلـك   . انعقادهـا منـوط بإعالنهـا     . شرط لبدء الخصومة  . إيداع صحيفة الدعوى   -١٤٨١
. كـاف النعقادهـا   . تحقـق تلـك المواجهـة بغيـر إعـالن         : مؤداه. مبدأ المواجهة بين الخصوم   

  . أساس ذلك
: مـؤداه . انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صـحيح أو معيـب أو بـدون إجـراء                  -

مثال لعدم القضاء باعتبار الـدعوى كـأن لـم تكـن لعـدم إعـالن                . عدم جواز القضاء بالبطالن   
 .بدفاعهمصحيفتها خالل تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة 

  )٢٠٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٣٩/٢٠٠٣ن الطع(
  

  -:إعالن المذكرات والمستندات: خامساً

 .المذكرات التي تقدم بعد حجز الدعوى للحكم وجوب إعالن الخصم بها -١٤٨٢

  )٦٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٢٣/١٩٨٢ الطعن(
  

  -:ضم الدعاوى وإحالتها لالرتباط: ساًساد

عـدم التـزام القاضـي بترتيـب معـين          . الفصل فيها من محكمـة واحـدة      . غايته. ضم الدعاوى  -١٤٨٣
 .للفصل فيها

  )٦٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/١٢/١٩٨١ عمالي جلسة ١٠٧/١٩٨١ الطعن(

جـه الحكـم فـي      شرطه توافر صلة تجعل الفصل فـي إحـداها مـؤثراً علـى و             . ضم الدعاوى  -١٤٨٤
بقـاء كـل دعـوى    . أثـر الـضم  . موضـوعي . استظهار ذلك. اآلخر ويؤدي إلى تناقض األحكام  



  المرافعات
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ال يعيـب الحكـم رفـضه للـضم السـتناد كـل دعـوى لعقـد                 . متى تندمج . محتفظة باستقاللها 
 .منفصل

  )٦٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٢/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٨٤ الطعن(

 .تعريفه. لذي يوجب عرضها في خصومة واحدةارتباط الدعاوى ا -١٤٨٥

تقدير ما إذا كان من حسن القضاء نظر بعض الـدعاوى المـرددة فـي جلـسة واحـدة والحكـم                      -
 .من سلطة محكمة الموضوع. فيها معاً

  )٧٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/٣/١٩٨٦ عمالي جلسة ٣٦/١٩٨٥ الطعن(

تبـاط ال يـستلزم وحـدة الموضـوع أو الـسبب أو             إحالة الدعوى من محكمة إلـى أخـرى لالر         -١٤٨٦
كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل فـي إحـداهما مـؤثراً علـى وجـه الحكـم             . الخصوم

 .تقدير هذا االرتباط من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً. في األخرى

  )٧٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٠٧/١٩٨٥ الطعن(

أثـر ضـمهما انـدماجهما وفقـدان كـل منهمـا            . الدعويان المتحدتان خصوماً وموضوعاً وسبباً     -١٤٨٧
استئناف الحكـم الـصادر فـي إحـداهما يـشمل الحكـم الـصادر فـي                 . مؤدى ذلك . استقاللها
 .األخرى

  )٧٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٩٢/١٩٨٦ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير قيامهاالرتباط بين دعويين  -١٤٨٨

  )٧٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٤/١٩٨٦ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير ذلك. شرطه. ضم الدعاوى أمام محكمة واحدة -١٤٨٩

  )٧٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٠٤/١٩٨٨ الطعن(

 .وشروطه. مناطه. االرتباط بين الدعاوىقيام  -١٤٩٠

من سلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت قـضاءها علـى              . تقدير قيام االرتباط بين الدعاوى     -
 .أسباب سائغة وكافية

  )٧٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٩ الطعن(

 .شرطه. ضم الدعاوى لالرتباط -١٤٩١

 .لدعاوى من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاًتقدير قيام االرتباط بين ا -

  )٧٩٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٥/١٩٨٩ الطعن(



  المرافعات

- ٢٧٤ -  

ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لنظرهمـا معـاً ال يـؤدي إلـى إدماجهمـا وفقـد كـل                     -١٤٩٢
 كـان موضـوع كـل منهمـا         منهما استقاللها ما لم يكن موضوع الطلب في كل منهما واحـداً أو            

ضـمهما حينئـذ يـؤدي إلـى اعتبارهمـا          . وجهاً لمثيله في األخرى أو كان أساس النزاع واحداً          
مثـال بـشأن تعجيـل    . خصومة واحدة تحريك إحداهما بعد الوقف يؤدي إلـى تحريـك األخـرى     

  .استئناف
  )٨٦٦ي ص مج القسم الثالث المجلد الثان٢٣/١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٩٢ن الطع(

ال .عدم ضم دعوى التظلم لدعوى صحة الحجز أو وقفهـا لحـين الفـصل فـي تلـك الـدعوى                      -١٤٩٣
  .يعيب الحكم أساس ذلك

  )٨٦٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٩٢ن الطع(

 ال يترتـب عليـه انـدماجهما وفقـدان كـل منهمـا               وموضـوعاً  ضم الدعويين المختلفتين سـبباً     -١٤٩٤
 .اللها إال إذا كانت إحداهما وسيلة دفاع في األخرىاستق

  )٨٦٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/١/١٩٩٦ مدني جلسة ١٠١/١٩٩٥ن الطع(

. ضم دعوى إلى أخرى لالرتبـاط ال يـستلزم وحـدة فـي الموضـوع أو الـسبب أو الخـصوم                     -١٤٩٥
 الحكـم فـي     كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعـل الفـصل فـي إحـداهما مـؤثراً علـى وجـه                  

  .موضوعي. تقدير االرتباط. األخرى
ضم دعوى إلى أخرى ال يفقد أياً منهما استقاللها عن األخرى مـا لـم تكونـا متحـدتين خـصوماً                     -

  .وموضوعاً وسبباً
  .غير جائز أمام التمييز. الجدل الموضوعي -

  )٦٣١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٠١/١٩٩٨ الطعن(

 .أثره. دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسببضم  -١٤٩٦

  )٦٣١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٢/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٦٣/١٩٩٩ الطعن(

قيام صلة بينهـا تجعـل الفـصل فـي إحـداها            . شرطه. ضم الدعاوى المقامة أمام محكمة واحدة      -١٤٩٧
. تقـدير الـضم  . تناقـضة تجنبـاً لـصدور أحكـام م   : علـة ذلـك  . مؤثراً في الدعاوى األخـرى   

 .موضوعي

  )٢٠٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٥٧/٢٠٠١ن الطع(

ال يؤدي إلـى أن تفقـد كـل منهمـا اسـتقاللها عـن               . ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً     -١٤٩٨
  .حاالته. ضمهما الذي يترتب عليه اعتبارهما خصومة واحدة. األخرى
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أن يكون القضاء في أحدهما من شـأنه التـأثير فـي القـضاء فـي                . شرطه. ط بين دعويين  االرتبا -
  .األخرى بحيث يؤدي استقالل كل منها إلى صدور أحكام متناقضة

األسـاس والموضـوع فيهمـا      . دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شـهر اإلفـالس          -
. أثـره . يـصدر فيهمـا حكـم واحـد       ضمهما لالرتبـاط ول   . واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما     

 .القضاء في دعوى شهر اإلفالس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية

  )٢٠٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٠٧/٢٠٠١ن الطع(

  الحكـم المطعـون    عـدم تفطـن   .  واحداً بغير اسـتقالل    ثبوت أن النزاع في الدعاوى الثالث وجهاً       -١٤٩٩
أن استئناف الطاعن يقتصر على الدعوى التي تـدخل فيهـا فـي حـين أنـه         ذلك وانتهائه   فيه إلى   

 .خطأ وقصور. كان يرمى من استئنافه إلى الطعن في الدعاوى جميعها

  )٢٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠١ن الطع(

اللها ولـو   ق يترتب عليه أن تفقـد كـل منهمـا اسـت           ال. ين سبباً وموضوعاً  تضم الدعويين المختلف   -١٥٠٠
 .أثره. ثبوت أن الدعوى الثانية وسيلة دفاع في األولى. اتحد الخصوم فيهما

  )٢٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٢٤/٢٠٠١ن الطع(

تـى  وجـوب ضـم الـدعويين م      . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . تقدير االرتباط بين الدعويين    -١٥٠١
تبين قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً علـى وجـه الحكـم فـي األخـرى بحيـث              

مثـال لـدعويين رفعـا للمطالبـة        . إنه قد يؤدي استقالل كل منهما إلى صدور أحكـام متناقـضة           
 .بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع

  )٢٠٩مجلد السابع ص مج القسم الخامس ال٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ اننالطع(

األحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبـل صـدور الحكـم الختـامي المنهـي                    -١٥٠٢
 .  مرافعات١٢٨م . االستثناء. الطعن فيها استقالالً اليجوز. لها

 . ماهيتها. الخصومة التي ينظر في انتهائها -

 .مثال. أثره. ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب -

  )٢٠٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٥٢/٢٠٠٤ ، ١٠٢١/٢٠٠٣ن نالطعا(

قيـام صـلة بينهـا تجعـل الفـصل إحـداها            . شرطه.ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة      -١٥٠٣
مؤثراً على وجه الحكم في األخرى بحيث يؤدي استقالل الفـصل فـي كـل منهـا إلـى صـدور                     

 .عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. الجدل في ذلك. موضوعي. تقديره.أحكام متناقضة

  )٢١١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٢/٢٠٠٥ن الطع(



  المرافعات
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  -:إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة: سابعاً

 التـزام . االعتداد بمـا تـم صـحيحاً مـن إجـراءات          . أثره. إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة     -١٥٠٤
 .مثال. الخصوم بمراعاة مواعيد جلسات المحكمة المحال إليها

  )٦٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/١٠/١٩٨٢ تجاري جلسة ٢/١٩٨٢ الطعن(

  -:الوكالة بالخصومة في الدعوى: ثامناً

المنازعـة فـي سـالمة تمثيـل الوكيـل          . صالحيته محالً لعقد الوكالـة    . حق االلتجاء إلى القضاء    -١٥٠٥
الدفع بانتفـاء الوكالـة يتعلـق بالـصفة         . مثال. زاع في الصفة يحكمه الدفع بعدم القبول      ن. لموكله

 .في الدعوى

  )٦٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٢/١٩٨٤ الطعن(

ال يمتـد هـذا   . المحامي ال يمثل إال من صرح بقبول تمثيله واثبت وكالتـه عنـه أمـام المحكمـة            -١٥٠٦
غيره من الخصوم حتى ولو كان المحامي يحمل تـوكيالً بتمثيلـه مـادام لـم يـصرح            التمثيل إلى   
 .بتمثيله إياه

  )٦٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٢/١٩٨٤ الطعن(

جـواز إنابـة األزواج     . االسـتثناء . األصـل للمحـامين وحـدهم     . تمثيل الخصوم أمام المحـاكم     -١٥٠٧
التوقيـع علـى صـحف      . الدرجـة الرابعـة فـي إجـراءات المرافعـة         واألبناء واألقارب حتى    

 . ق المحاماة١٨علة ذلك م. االستئناف للمحامين وحدهم

القيـد بجـدول    . شـرطه . قبول محامي البنوك والشركات والمؤسسات للمرافعـة أمـام المحـاكم           -
 .علة ذلك. المحكمة الدائم

 .شروط القيد بجدول المحامين الدائم -

  )٧٨٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٢/١٩٨٨ جاري جلسةت ١٠٤/١٩٨٧ الطعن(

استماع المحكمة ألحد الخصوم أو وكيله فـي غيبـة خـصمه أو قبولهـا مـستندات أو مـذكرات                     -١٥٠٨
اعتبـار الحكـم هـذه المـستندات غيـر          . ال يجوز . بعد إقفال المرافعة دون إطالع الخصم اآلخر      

 .مثال. ال يعيبه. مطروحة وعدم إشارة إليها

  )٧٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٢١/١٩٨٨ الطعن(
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حق الخصوم في إبداء دفاع جديد أمام محكمة االسـتئناف ولـو لـم يـسبق التمـسك بـه أمـام                       -١٥٠٩
 .محكمة أول درجة

  )٧٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٦/١٩٨٩ الطعن(

النعـي  . ى نحو معين دون تقييده من المحكمـة المطـروح عليهـا النـزاع             إبداء الخصم دفاعه عل    -١٥١٠
 .مثال. عليها من بعد اإلخالل بحقه في الدفاع ال يجوز

  )٧٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٩ الطعن(

ـ       حاإتحجز المحكمة الدعوى للحكم بعد تهيؤهـا للفـصل فيهـا و            -١٥١١ داء تهـا الفرصـة للخـصوم إلب
 .مثال. ال إخالل بحق الدفاع. دفاعهم

  )٧٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٢/١٩٨٩ الطعن(

 .إجابته من سلطة محكمة الموضوع. طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة -١٥١٢

قبول المحكمة أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم أثنـاء المداولـة دون إطـالع الخـصم اآلخـر                    -
 .غير جائز. يهاعل

  )٧٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩٧/١٩٨٩ الطعن(

حظر إبداء المدعي لطلبات جديدة أو تعديل طلباتـه األولـى فـي الجلـسة التـي يتخلـف فيهـا                      -١٥١٣
. خصمه ما لم يكن التعديل متمخضاً لمصلحة المدعي عليه وغير مـؤثر فـي حـق مـن حقوقـه                   

 .د مبدأ المواجهة بين الخصومتأكي. علة ذلك

 .طرق إبدائه. تعديل المدعي لطلباته في الدعوى -

  )٧٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣١/١٩٩٠ الطعن(

فـصله فيهـا وفقـاً ألحكـام        . الزمـه . دعواهم أمام القاضي  طرح الخصوم دعواهم أمام القاضي       -١٥١٤
 .القانون

  )٧٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩١ لسةتجاري ج ١٣٨/١٩٩٠ الطعن(

األصل العام فيهـا هـو حـصر حـق تمثيـل الخـصوم           . تنظيم المشرع أحكام الوكالة بالخصومة     -١٥١٥
حـق إنابـة األزواج واألصـهار أو األقـارب          : االسـتثناء . أمام المحاكم في المحـامين وحـدهم      

 .لدرجة معينة في إجراءات المرافعة القضائية

م حمل المحامي الذي يحضر عن الخصم الغائـب تـوكيالً رسـمياً مـصدقاً علـى التوقيـع                   استلزا -
كفايـة إثبـات    . عـدم اسـتلزام التوكيـل     . حـضور المحـامي مـع الخـصم       . فيه في أول جلسة   

 .حضوره معه بمحضر الجلسة

  )٧٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٠ الطعن(



  المرافعات

- ٢٧٨ -  

وجـوب أن يقـرر حـضوره عنـه فـي محـضر الجلـسة        . ر وكيالً عن الخصم المحامي الحاض  -١٥١٦
وأن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر الحضور عنـه بتقـديم توكيلـه المـصدق عليـه إلـى                    

التـزام المحكمـة بالتثبـت مـن قيـام الوكالـة            . المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكلـه        
لمحامي يمثله غائبـاً لعـدم وجـود توكيـل بيـد            اعتبار الخصم الذي جاء ا    . التي تخوله الحضور  

انسحاب هذا الحكم على حـضور الوكيـل أمـام الخبيـر المنتـدب فـي                . حق للمحكمة . المحامي
. غيـر صـحيح   . التذرع بعدم جواز تعـرض المحكمـة لعالقـة الخـصوم بـوكالئهم            . الدعوى

  .قصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور
 أمـام   -كمـدعي عليهـا   –طعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنـة عـن الحـضور            انتهاء الحكم الم   -

ترتيب الحكـم أن طلـب الطاعنـة االحتيـاطي الـذي أبدتـه             . محكمة أول درجة والخبير المنتدب    
 طلـب جديـد لـم يبـد أمـام محكمـة أول              - المقاصة بين ما لها وما عليها      -بصحيفة االستئناف 

 .صحيح. تئنافدرجة ال يجوز إبداؤه أمام محكمة االس

  )١٧٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (
 

 -:إجراءات نظر الدعوى وإثباتها: تاسعاً

وال يفـوت   . ال يمنع المحكمـة مـن نظـر الـدعوى والحكـم فيهـا             . غياب المدعي أو حضوره    -١٥١٧
ام صـفة مـن حـضر عـن         تمسك هذا األخير أمـام التمييـز بانعـد        . مصلحة على المدعي عليه   

 .غير منتج. المدعي أمام محكمة الموضوع

  )٥٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٤ الطعن(

 .المدعي هو المكلف بإثبات دعواه -١٥١٨

  )٧٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٨٩ الطعن(

اليمـين الموجهـة    . أثـر ذلـك   . ليس بخصم حقيقـي   .  ورقة تحت يده   الخصم المدخل إللزام بتقديم    -١٥١٩
 .علة ذلك. ليست يميناً حاسمة. إليه بشأن الورقة

اليمين الحاسمة ال توجه إال من خصم لخصم وأن توجه إلى الواقعـة التـي ينحـسم النـزاع بهـا                      -
 .وأن تنصب على مجرد وجود دليل بالدعوى

  )٧٨٥مج القسم الثاني المجلد الثاني ص ٧/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٨٧ الطعن(

ال حجيـة لـه فـي إثبـات الخطـأ الموجـب             . قرار حفظ الدعوى الجنائية النقضائها بوفاة المتهم       -١٥٢٠
 .جواز االستدالل به كقرينة. للمسئولية التقصيرية



  المرافعات

- ٢٧٩ -  

 .من سلطة محكمة الموضوع. استنباط القرائن واستخالص الخطأ الموجب للمسئولية -

  )٧٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٩٠ ري جلسةتجا ٣٤٨/١٩٨٩ الطعن(

انتهـاء إعفـاء الخـصوم مـن        . أثـره . إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره وبالجلسة المحـددة        -١٥٢١
عدم إخطـار الخـصم وعـدم حـضوره أو تقـديم            . حضور الجلسات أثناء مباشرة الخبر لمهمته     

. أ ميعـاد االسـتئناف إال بـإعالن الحكـم         عدم تسلسل الجلـسات فـال يبـد       . أثره. مذكرة بدفاعه 
 .القضاء بسقوط الحق فيه رغم عدم إعالنه خطأ

أثـره  . طريـق ميـسر تركـه إلـى اإلعـالن         . إخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحـددة       -
 .مثال. وجوب تمام اإلعالن طبقاً للقانون

  )٧٨٩اني ص مج القسم الثاني المجلد الث٢٤/٣/١٩٨٦  جلسةمدني ١٦/١٩٨٥ الطعن(

مهمة محكمـة التمييـز قاصـر علـى بحـث مـا             . دليل الدعوى يجب تقديمه لمحكمة الموضوع      -١٥٢٢
أن . مـؤدى ذلـك   . كان معروضاً على محكمة الموضوع ال على ما لـم يـسبق عرضـه عليهـا               

 .تقديم مستند والتمسك بداللته ألول مرة أمام محكمة التمييز غير مقبول

  )٧٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٨٧  جلسةعمالي ٧٨/١٩٨٦ الطعن(

أن يـتم خـالل الميعـاد الـذي حددتـه      . شـرطه .  تقديم مذكرات خالل فترة حجز الدعوى للحكم   -١٥٢٣
 .للمحكمة اعتبارها غير مقدمة. تقديمها بعده

  )٧٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٠٥/١٩٨٦ الطعن(

 .مثال. اذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي داعياً لهكمة غير ملزمة باتخحالم -١٥٢٤

  )٧٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١٠/١٩٨٧  جلسةعمالي ٢٦/١٩٨٧ الطعن(

 .العبرة في الدفع بحقيقته ال بتسميته -١٥٢٥

  )٧٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٨٧ الطعن(

رفـض قبـول المـستندات ال يعـد إخـالالً      . صريح بتقديم مـستندات حجز الدعوى للحكم دون الت     -١٥٢٦
 .علة ذلك. بحق الدفاع

  )٧٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٨٧ الطعن(

ميعـاد  . أثـر ذلـك   . ال ينقطع بها تسلـسل سـير الـدعوى        . األحكام الصادرة بإجراءات اإلثبات    -١٥٢٧
شـرطه حـضور الخـصم أو وكيلـه أو          . كم المنهي للخـصومة   الحكم يبدأ من تاريخ صدور الح     

 . ق مرافعات١٢٩تقديم مذكرة بدفاعه في إحدى الجلسات م

  )٧٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٨٧ الطعن(



  المرافعات

- ٢٨٠ -  

مجـرد قاعـدة    .  مرافعـات  ١١٤النص على عدم جواز تأجيل إصدار الحكم أكثر مـن مـرتين م             -١٥٢٨
 .يب الحكم مخالفتهاتنظيمية يع

  )٧٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٢/١٩٨٨  جلسةأحوال شخصية  ٢٣/١٩٨٧ الطعن(

المـستندات  . غيـر جـائز   . تقديم مستندات أثناء المداولة بعد قفل بـاب المرافعـة فـي الـدعوى              -١٥٢٩
ر المقدمة من الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام المحكمـة أو أمـام الخبيـر المنتـدب فـي حـضو                   

علـة  . جائز مـا دامـت قـد أرفقـت بملـف الـدعوى            . أو في اعتماد الحكم عليها    الخصم اآلخر   
 .ذلك

  )٧٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٨٨ الطعن(

أسـاس  . للخصم أن يقدم مستنداته ومذكراته بالجلسة دون أن يلتـزم بإعالنهـا لخـصمه الغائـب                -١٥٣٠
 .ذلك

  )٧٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٣/١٩٩١ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٨٩ الطعن(

هو مـن يـدعي أمـراً علـى خـالف      . المقصود بالمدعي. على المدعي إثبات الواقعة التي يدعيها   -١٥٣١
  .الظاهر

 .مؤدى ذلك. األصل في الحقوق الشخصية هو براءة الذمة -

  )٨٥٦د الثاني ص مج القسم الثالث المجل٦/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٢ن الطع(

التزام محكمة االستئناف بإعادة الدعوى إلـى محكمـة الدرجـة األولـى إن هـي ألغـت حكمهـا           -١٥٣٢
  .مناطه. المستأنف

  )٨٥٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٩٠ن الطع(

التفات المحكمة عن مستندات أو مـذكرات قـدمت فـي فتـرة حجـز الـدعوى للحكـم بـدون                      -١٥٣٣
  . ال يعيب الحكم.يح من المحكمةتصر
  )٨٥٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٣/١٩٩٢  جلسةمدني ٧/١٩٩٠ن الطع(

. شـرط ذلـك   . تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور بالجلسة غير مـانع مـن الفـصل فيهـا                -١٥٣٤
تصدى محكمـة االسـتئناف للفـصل فـي الـدعوى وعـدم القـضاء بـشطبها لغيـاب                   : مثال  

  .المستأنفة
متـى اشـتملت    . ال يعيبـه  . لو الحكم من بيان علم المدعى بالجلـسات المحـددة لنظـر دعـواه             خ -

  .األوراق على ما يفيد تحققه
  )٨٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ٧/١٩٩٢ن الطع(



  المرافعات

- ٢٨١ -  

  .غير جائز. التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز  -١٥٣٥
النـزاع فـي الـدين ال يمنـع مـن           . شروط توقيعـه  . مال المدين لدى الغير   الحجز التحفظي على     -

  .شرط ذلك. الحجز بموجبه
  .واقع يستقل به قاض الموضوع. تقدير أن حق الدائن محقق الوجود -

  )٨٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٩٢ن الطع(

مـن سـلطة محكمـة االسـتئناف دون         . ع الـدعوى  إرساء القاعدة القانونية السليمة علـى وقـائ        -١٥٣٦
أن النـزاع   . علـة ذلـك   . اعتداد بوصف الخصوم أو الحكم المستأنف إذا كـان مخـالف للقـانون            

  .ال عليها إن لم تفند ما استخلصته محكمة أول درجة.يعتبر معروض عليها من جديد 
  )٨٥٧ني ص مج القسم الثالث المجلد الثا١٠/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٩٢ن الطع(

للمحكمة كامل السلطة في نظر الدعوى والحكم فيها عند تغيـب الخـصوم متـى كانـت صـالحة                    -١٥٣٧
  .للحكم فيها أو شطبها

  )٨٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥٣/١٩٩٣ن الطع(

هو إيـداع صـحيفتها أمـا انعقـاد الخـصومة فالزمـه إعـالن               . الطريق األصلي لرفع الدعوى    -١٥٣٨
. دليـل ذلـك   . لـسة يغنـى عـن اإلعـالن         حصول المواجهة بين الخصمين فـي الج      . الصحيفة  

  .مثال
  )٨٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١/١٩٩٣ن الطع(

 على واقـع يتعـين التمـسك بـه أمـام            هقيام. الدفع بانعدامها . ام العام تعلقها بالنظ . أهلية التقاضي  -١٥٣٩
  .ال يقبل. إثارته ألول مرة أمام محكمة التمييز.محكمة الموضوع 

  )٨٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٨١/١٩٩٣ن الطع(

تحصيل فهم الواقع واستخالص الخطأ والضرر وعلـم المـضرور بحـدوث الـضرر وشـخص                 -١٥٤٠
 موضـوعي ال . الجـدل فـي ذلـك   . شـرط ذلـك  . واقع يستقل قاضي الموضـوع    . المسئول عنه 

  .مثال.يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 
  )٨٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٣ن الطع(

مثـال لحكـم صـدر بـأجرة عقـار      . شرط قبولـه  . الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين    -١٥٤١
  . لحكم سابق بتخفيض القيمة االيجاريةخالفاً
  )٨٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٣/١٩٩٤ ة جلسمدني ٢٥/١٩٩٣ن الطع(



  المرافعات

- ٢٨٢ -  

  .ماهيته. بطالن صحف الدعوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في اإلعالن  -١٥٤٢
  )٨٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٦/١٩٩٢ن الطع(

  .من سلطة محكمة الموضوع. تعرف حقيقة الدعاوى -١٥٤٣
  )٨٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٤/١٩٩٤ ري جلسةتجا ١٣/١٩٩٣ن الطع(

. تقدير كفاية األدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الـدعوى وتقـدير االرتبـاط بـين دعـويين                 -١٥٤٤
  .سائغاًمن سلطة محكمة الموضوع متى كان .المبرر لضمهما 

  )٨٦٠ي ص مج القسم الثالث المجلد الثان١٢/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٤ن الطع(

المطالبة بمبلـغ مـن النقـود ثابـت بالكتابـة معـين المقـدار               : شروطه.سلوك طريق أمر األداء      -١٥٤٥
. الدين غيـر معـين المقـدار أو غيـر حـال األداء              . حال األداء أو منقوال معينا بنوعه ومقداره      

  .الطريق العادي لرفع الدعوى. سبيل المطالبة به 
  )٨٦٠مج القسم الثالث المجلد الثاني ص ١٢/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٤ن الطع(

انتفـاء الـضرر بمـا ال محـل معـه للحكـم             . أثره. تحقق الغاية من اإلجراء رغم تخلف الشكل         -١٥٤٦
بشأن عدم ورود اسم القائم بـاإلعالن وتوقيعـه بـصورة اإلعـالن ووجودهمـا               . مثال. بالبطالن

  .بأصل الصحيفة
  )٨٦١لقسم الثالث المجلد الثاني ص مج ا١٠/١٠/١٩٩٤ جلسةمدني  ١٠/١٩٩٤، ٦ اننالطع(

  .تحقق آثار المطالبة القضائية. أثره. إجراء رفع الدعوى يتم بتقديم صحيفتها إدارة الكتاب  -١٥٤٧
تحقـق المواجهـة بـين    . علتـه  . إجراء إعالن الصحيفة مستقل بذاته بقصد إعـالم ذوى الـشأن        -

  .الخصوم
  )٨٦١ث المجلد الثاني ص مج القسم الثال٣١/١٠/١٩٩٤  جلسةمدني ٣٨/١٩٩٤ن الطع(

إغفال بيان آخر موطن أو محل إقامة أو محـل عمـل للمـدعى عليـه أو مـن يمثلـه بـصحيفة                        -١٥٤٨
 .ال يرتب بطالنها.الدعوى 

بطـالن أحـدهما ال يبطـل       . مـؤداه . استقالل إجراء إيداع صحيفة الدعوى عن إجراء إعالنهـا           -
  .اآلخر

ـ . قضاء الحكم ببطالن صحيفة الدعوى بغير طلب سهوا        -  إعـادة   صحيحه عـن طريـق التمـاس      ت
  .خطأ في القانون. مخالفة ذلك. النظر
  )٨٦١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤ن الطع(



  المرافعات

- ٢٨٣ -  

مثـال بـشأن    . سقوطه إذا لم يبد في صحيفة الطعـن التـي تـودع قلـم الكتـاب                 . الدفع الشكلي  -١٥٤٩
  .الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى

  )٨٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١/١٩٩٥ جلسةعمالي  ٣٣/١٩٩٤ن الطع(

  .ال يمنع المحكمة من نظر الدعوى. غياب الطاعن وحضور من يمثل المطعون ضده -١٥٥٠
  )٨٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/١/١٩٩٥ مدني جلسة ٣١/١٩٩٤ن الطع(

ـ             -١٥٥١ اب إال أن انعقـاد الخـصومة ال        صحيفة االستئناف تنتج آثارها مـن تـاريخ إيـداعها إدارة الكت
  .علة ذلك. يتحقق إال بإعالنها 

التراخي في اإلعالن بفعل المستأنف أو إهماالً ولو بعد تـسليم صـحيفة االسـتئناف إلـى منـدوب               -
  .جواز اعتبار االستئناف كأن لم يكن. أثره. اإلعالن 

  )٨٦٢ني ص مج القسم الثالث المجلد الثا١٥/١/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٩١/١٩٩٤ن الطع(

  .عدم تحققه بمجرد الشكوى أو البالغ. لدعوى الجزائيةاتحريك  -١٥٥٢
  .شرطه.الوقف التعليقي للدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية  -

  )٨٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٥  جلسةتجاري ٢٠٦/١٩٩٤ن الطع(

اعتبارهمـا دعـويين   . وماًتضمن صحيفة الدعوى طلبـين مختلفـين وموضـوعاً وسـبباً وخـص         -١٥٥٣
قـضاء الحكـم    . يجوز الطعن في كل منهمـا علـى اسـتقالل         . مستقلتين جمعتهما صحيفة واحدة   

  .مثال.مخالفة للقانون توجب تمييزه . بغير ذلك
  )٨٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ٣١/١٩٩٤ن الطع(

  .علة ذلك .ال يلزم إعالنهم بها. غيبة الخصومالمستندات والمذكرات التي تقدم بالجلسة في  -١٥٥٤
  )٨٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ١٣/١٩٩٤ن الطع(

  .إجراء الزم النعقاد الخصومة.  من إيداعهايوماًإعالن صحيفة االستئناف خالل ثالثين  -١٥٥٥
تراخـي فـي اإلعـالن      متـى كـان ال    . حق المستأنف ضده في طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكن          -

علـة  .عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفـه بـه بعـد الميعـاد المحـدد                . مرجعه فعل المستأنف  
  .ذلك

أن يكون الخصم قـد إتخـذه فـي ورقـة إعـالن             : مناطه. إعالن االستئناف في الموطن المختار       -
صـلي  موطنـه األ " المـدعى  " يستثنى منه حالة عـدم بيـان المـستأنف ضـده           . علة ذلك . الحكم

  .ومحل عمله في صحيفة افتتاح الدعوى
  )٨٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ٩٨/١٩٩٦ن الطع(



  المرافعات

- ٢٨٤ -  

  .مناطه. انعقاد الخصومة -١٥٥٦
قـضاء محكمـة االسـتئناف بـبطالن الحكـم المـستأنف            . أثره  . بطالن إعالن صحيفة الدعوى      -

  .علة ذلك. دون تصدى للفصل في موضوع الدعوى
  )٨٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٥٠/١٩٩٦ن عالط(

خـروج المـشرع فـي شـأن رفـع          . الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كـويتيين         -١٥٥٧
جـواز تـسليم اإلعـالن      . الدعوى وقيدها وإعالنها ونظرها والطعن فيها عـن القواعـد العامـة           

 .مثال. يه له موطن معلوم بالخارج أم الإلى النيابة سواء أكان المدعى عل

  )٨٦١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٦  جلسةتجاري ١٤٧/١٩٩٥ن الطع(

بـاب المرافعـة يظـل      . أثـره . حجز الدعوى للحكم والترخيص بتقديم مذكرات في أجـل معـين           -١٥٥٨
  .للمستأنف عليه إقامة استئناف فرعي. مؤدى ذلك. مفتوحاً

  )٦٣٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٦ الطعن(

عـدم التـزام المحكمـة بإجابـة الخـصوم          . أثـره . حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء المرافعة فيها       -١٥٥٩
  .علة ذلك. إلى طلب فتح باب المرافعة فيها

  )٦٣٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٥/١٩٩٧  جلسةعمالي ١٠٤/١٩٩٦ الطعن(

  .وجوب تقديمه إلى محكمة الموضوع. يل في الدعوىالدل -١٥٦٠
  )٦٣٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١/١٩٩٨  جلسةمدني ١٣٠/١٩٩٧ الطعن(

المستندات التي يقدمها أحد الخصوم أثنـاء نظـر الـدعوى ومتابعـة سـيرها أمـام المحكمـة أو                 -١٥٦١
لمحكمـة فـي قـضائها      اعتبارها من أوراق الـدعوى التـي يجـوز أن تعتمـد عليهـا ا              . الخبير

  .مثال. مادامت قد ُأرفقت بملف الدعوى
  )٦٣٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٦/١٩٩٨  جلسةعمالي ١٢/١٩٩٨ الطعن(

  .مناطه. تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم -١٥٦٢
  )٦٣٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٢٥/١٩٩٨ الطعن(

. إصدار الحكم دون إجابـة طلـب إعادتهـا للمرافعـة          . الدعوى وحجزها للحكم  تمام المرافعة في     -١٥٦٣
  .ال خطأ

  )٦٣٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١٢/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٦٣/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات

- ٢٨٥ -  

الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلـى دائـرة األحـوال الشخـصية متـى كانـت الـدعوى                    التفات -١٥٦٤
  .ال عيب. ون نظرها في تلك الدائرةليست من تلك التي استوجب القان

حجز المحكمة الدعوى للحكم والتصريح للمطعون ضـدها بتقـديم مـذكرة بـدفاعها قبـل النطـق              -
  .انتفاء اإلخالل بحقها في الدفاع. أثره. بالحكم
  )٦٣٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٢/١٩٩٩  جلسةمدني ١٦١/١٩٩٨ الطعن(

العبـرة فيـه بمـا هـو ثابـت بمـدونات الحكـم              . حكـم فيهـا   إثبات إجراءات نظر الدعوى وال     -١٥٦٥
  .مثال. ومحاضر الجلسات دون غيره

  )٦٣٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٩٤/١٩٩٨ الطعن(

االستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبـل صـدور الحكـم المـستأنف بالنـسبة لمـا                    -١٥٦٦
  .رفع عنه االستئناف فقط

  )٦٣٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٥٣/١٩٩٨ الطعن(

المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثنـاء نظـر الـدعوى فـي حـضور الخـصم                    -١٥٦٧
تعتبر من أوراق الـدعوى التـي يجـوز أن تعتمـد عليهـا المحكمـة فـي                  . اآلخر أو في غيبته   

  .أساس ذلك. قضائها
  )٦٣٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٦١٠/١٩٩٨ الطعن(

وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تهيأت الدعوى للحكـم فـي موضـوعها لـيس بمـانٍع للحكـم                     -١٥٦٨
  . مرافعات٩٤م. فيها أساس ذلك

  .متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فيها أمام محكمة التمييز -
إيداع المطعـون ضـده مـذكرة بدفاعـه خـالل الميعـاد             اكتمال اإلجراءات أمام محكمة التمييز ب      -

وال محـل للقـضاء بانقطـاع سـير الخـصومة فـي             . فال أثر لوفاة الطاعن بعد ذلك على نظرها       
  .الطعن
  )٦٣٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٢/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٦٨/١٩٩٩ الطعن(

. ثانيـة أمـام محكمـة االسـتئناف       إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة االبتدائيـة مـرة             -١٥٦٩
  .هي الركيزة األساسية في نظام التقاضي على درجتين

  )٦٣٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٩٤/١٩٩٨، ٥٩١ انالطعن(

  .إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم -١٥٧٠
  )٦٣٥لرابع ص مج القسم الرابع المجلد ا٢٤/٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٧٢٢/١٩٩٩ الطعن(



  المرافعات

- ٢٨٦ -  

تمكـين  . جواز تقديمـه فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى              . طلب التحقيق بشهادة الشهود    -١٥٧١
لمحكمـة  . الخصم من إحضار شـهود نفـي أمـام محكمـة أول درجـة وتقاعـسه عـن ذلـك                   

  .االستئناف عدم إجابته لطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق
  )٦٣٦ابع المجلد الرابع ص مج القسم الر١٥/١/٢٠٠١  جلسةمدني ٢٢٦/١٩٩٩ الطعن(

اسـتجابة  . للخصم أن يوجهها إلى خصمه في أية حالـة كانـت عليهـا الـدعوى              . اليمين الحاسمة  -١٥٧٢
أن تكون منتجـة فـي الـدعوى وليـست تعـسفية ولهـا أال               . شرطه. المحكمة إلى طلب توجيهها   

  .توجهها إذا كانت غير منتجة وتناقض األدلة المقدمة بالدعوى
  )٦٣٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/٢٠٠١  جلسةال شخصيةأحو ٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

االستئناف ينقل الدعوى في حدود ما رفع عنه االستئناف إلى محكمـة ثـاني درجـة بمـا سـبق                     -١٥٧٣
  .أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع

  )٦٣٦مجلد الرابع ص مج القسم الرابع ال٢٩/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٥٧/٢٠٠٠ الطعن(

حلـف  . إراحة ضمير القاضي عند عدم كفايـة األدلـة فـي الـدعوى            . مقصودها. اليمين المتممة  -١٥٧٤
للقاضـي أن يقـضي علـى أساسـها باعتبارهـا مكملـة لعناصـر اإلثبـات                 . أثره. الخصم لها 

  .األخرى في الدعوى
  )٦٣٦ابع ص مج القسم الرابع المجلد الر٣/٢/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٧٨/٢٠٠٠ الطعن(

لهـا عـدم االسـتجابة إليـه إذا اسـتبان لهـا أن              . خضوعه لتقدير المحكمة  . طلب تأجيل الدعوى   -١٥٧٥
  .مثال. القصد منه هو المماطلة

  )٦٣٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٦ الطعن(

  .وع بالفصل فيهال يجوز مطالبة محكمة الموض. الدفاع الذي لم يقدم دليله أو مستنده -١٥٧٦
  )٦٣٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/٢٠٠١ جلسةأحوال شخصية  ٢١٤/٢٠٠٠ الطعن(

  .من شئون الخصوم وحدهم. إبداء أوجه الدفاع -١٥٧٧
  .غير الزم. تصريح المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم -

  )٦٣٧ابع المجلد الرابع ص مج القسم الر١٤/٤/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ١٣٠/٢٠٠٠ الطعن(

ال على المحكمـة إن لـم تـستجب لطلـب إعادتهـا             . ترافع الخصوم في الدعوى وحجزها للحكم      -١٥٧٨
  .علة ذلك. للمرافعة

  )٦٣٧ القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٤/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٢٥١/٢٠٠٠ الطعن(



  المرافعات

- ٢٨٧ -  

تعتبـر مـن أوراق     . وىالمستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحـد الخـصوم أثنـاء نظـر الـدع               -١٥٧٩
أن تكـون قـد أرفقـت       . شـرط ذلـك   . الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قـضائها         

  .علة ذلك. غير الزم. إعالن الخصم بها. بملف الدعوى
  )٦٣٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦١٧/٢٠٠٠ الطعن(

ال . وى وإثبـات حـضور الخـصوم مـن عدمـه          عدم إيراد الجلسات التي نُظـرت فيهـا الـدع          -١٥٨٠
 .بطالن

  )٦٣٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١١/٢٠٠١  جلسةمدني ٢٤٤/٢٠٠٠ الطعن(

التزامهـا بـأداء المعاشـات والمكافـآت والتعويـضات          . المؤسسة العامة للتأمينـات االجتماعيـة      -١٥٨١
مطالبـة  . العـام تعلقـه بالنظـام     . ١٩٨٠ لـسنة    ٦٩المنصوص عليها فـي المرسـوم بقـانون         

 اإلجـراءات المنـصوص عليهـا قانونـاً قبـل      تبـاعهم اوجوب  . العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم  
 .١٩٧٦ لسنة ٦١ ق١٠٧م. رفع الدعوى

  )٢٠١١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٨٤/٢٠٠١، ٨١ن ناالطع(

 .على المدعي. عبء إثبات الدعوى -١٥٨٢

  )٢١١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/٢/٢٠٠٢ سةتجاري جل ٤٩٨/٢٠٠١ن الطع(

عـدم جـواز سـماع     . الحقوق الناشئة عن تطبيق أحكـام قـانون العمـل فـي القطـاع األهلـي                -١٥٨٣
  .علة ذلك. المطالبة بها بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد

ن عدم سريانها كلما وجـد مـانع يتعـذر معـه علـى الـدائن أ               . المدة المقررة لعدم سماع الدعوى     -
  .يطالب بحقه ولو كان أدبياً

مـا يـستحيل    . ماهيتـه . المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة الالزمة لعدم سـماع الـدعوى             -
أال يكـون ذلـك   . شـرطه . معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القـضاء فـي الوقـت المناسـب     

  .راجعاً إلى خطئه أو تقصيره
وجـوب  . التنـازل الـضمني  .  بعد ثبـوت الحـق فيـه      جواز التنازل عن التقادم صراحة أو ضمناً       -

  .ستخالصه من داللة واقعية نافية لمشيئة التمسك بها
. دفع موضوعي يجوز إبداؤه فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى               . الدفع بعدم سماع الدعوى    -

ال يفيـد نزولـه عـن حقـه         . سكوت الطاعن عن التمسك به إلى ما بعد مناقشة موضوع الـدعوى           
  .في إبدائه

تقدم المطعون ضده بطلبه إلى إدارة العمل بعـد انتهـاء أكثـر مـن عـام علـى تـاريخ انتهـاء                        -
ال يغيـر منـه تحديـد نـسبة العجـز فـي             . الدفع بعدم سماع الدعوى في محلـه      . مؤداه. خدمته
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 .خطأ في تطبيق القانون وفساد في االستدالل. مخالفة ذلك. تاريخ الحق

  )٢١٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٣/٢٠٠٢  جلسةعمالي ٨٢/٢٠٠٠ن الطع(

هـو الوسـيلة القانونيـة التـصال المحكمـة          . تقديم طلب إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمـل        -١٥٨٤
زوال الـدعوى وبطـالن الحكـم الـصادر         . مـؤداه . بالدعوي العمالية وتبدأ به المطالبة القضائية     

عـدم جـواز التعويـل    . ارتبـاط قـانوني  زوال الطلب السابق عليها لما بينهمـا مـن    : أثره. فيها
عـدم قبـول    : أثـره . مخالفـة ذلـك   . على هذا الطلب في رفع دعوي الحقة مباشرة بذات الطلبات         

 .مثال. الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني

  )٢١٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٥/٢٠٠٢  جلسةعمالي ١٠٧/٢٠٠١ن الطع(

أن األهليـة   . مفـاد ذلـك   .  يثبت للخـصم أهليـة التقاضـي       أن. شرطه. انعقاد الخصومة صحيحة   -١٥٨٥
أن الـدفع بـبطالن   . مـؤداه . ليست شرطاً لقبـول الـدعوى وإنمـا شـرطاً لـصحة إجراءاتهـا        

اإلجراء المبني على نقـص أهليـة أحـد الخـصوم فـي الـدعوى هـو دفـع شـكلي متعلـق                       
 .باإلجراءات وليس من الدفوع الموضوعية

  )٢١٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣١٠/٢٠٠١ن الطع(

مكفول من الدستور لجميع الناس فـال ينحـسر عـن بعـضهم وال يحـال دونهـم                  . حق التقاضي  -١٥٨٦
  .للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق. واالنتفاع بكامل أبعاده

. ماهيتهـا . اختصاصاتها قبـل نقابـات العمـال وأصـحاب األعمـال          . وزارة الشئون االجتماعية   -
اإلشراف على مـا تجريـه الجمعيـات العموميـة للنقابـات مـن انتخابـات ألعـضاء مجـالس                    

 ممـا يفيـد   ١٩٦٤ لـسنة  ٣٨خلـو نـصوص القـانون      . دخوله في هـذا االختـصاص     . إداراتها
وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجـة تلـك االنتخابـات كـإجراء سـابق علـى                    

مخالفـة الحكـم ذلـك      . عدم وجود قيد على تلـك الـدعاوى       .  أثره .الدعوى التي ترفع أمام القضاء    
 .مخالفة للقانون تُوجب تمييزه. واشتراطه وجوب التظلم

  )٢١٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/١٢/٢٠٠٢  جلسةإداري ٦٣٦/٢٠٠١ن الطع(

لـك  مخالفـة ت  .  مرافعـات  ٩م. ماهيتهـا . اإلجراءات التي يجب على القائم بـاإلعالن مراعاتهـا         -١٥٨٧
بطالن اإلعالن وعدم انعقـاد الخـصومة وتبطـل كافـة اإلجـراءات الالحقـة               . أثره. اإلجراءات

يعيبـه ويوجـب   . مخالفـة الحكـم ذلـك   . له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى  
 .تمييزه

  )٢١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٦٥/٢٠٠١ن الطع(
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م . إثبـات الـدعوى بـاإلجراءات العاديـة       . مـؤداه . ء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً     تفرق آرا  -١٥٨٨
 .١٩٨٤ لسنة ٥١ ق١٣٢

  )٢١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠/٣/٢٠٠٣  جلسةأحوال شخصية ٢٨٩/٢٠٠٢ن الطع(

غيـر  .  إال بحضور الخـصمين أمـام القاضـي وإقرارهمـا          الصلحامتناع التصديق على محضر      -١٥٨٩
مثـال للتـصالح    .  الموقع عليه سنداً يصح الحكـم علـى مقتـضاه          الصلح من اعتبار محضر     مانٍع

 .أمام الخبير

  )٢١٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨٥٣/٢٠٠١ن الطع(

أن علـى المحكمـة     . اهمـؤد . ت أو نفـي دفاعـه الجـوهري       حق الخصم في طلب تمكينه من إثبا       -١٥٩٠
 هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكـن فـي الـدعوى مـا يكفـي لتكـوين                   إجابته له متى كانت   

 .مثال. عقيدتها

  )٢١٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٩/٢٠٠٣  جلسةمدني ٢٧٤/٢٠٠٢ن الطع(

. عقد الصلح الموقع من طرفي الخصومة والمتضمن إقراراً مـن الطـاعن بتنازلـه عـن الطعـن                  -١٥٩١
. ى الطـرق التـي تطلبهـا القـانون إلثبـات تـرك الخـصومة              بيان كتابي صريح تتحقق به إحد     
تحقـق آثـاره    . نزول من الطـاعن عـن حقـه فـي الطعـن           . حصوله بعد انقضاء ميعاد الطعن    

عـدم جـواز رجـوع المتنـازل إلـى مـا        . بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم اآلخـر        
الحكـم بمـصادرة    وجوب القضاء بإثبات تـرك الطـاعن للخـصومة دون           . أثره. أسقط حقه فيه  

 . مرافعات١٥٣م. علة ذلك. الكفالة

  )٢١٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٠٥/٢٠٠٢ن الطع(

تستقل به محكمة الموضـوع مـادام تحـصيلها يـستند إلـى مـا               . تحصيل فهم الواقع في الدعوى     -١٥٩٢
  .هو ثابت في األوراق

عـدم جـواز اعتبـاره دلـيالً علـى      . ى من ادعاء  سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعو         -
  .صحة هذا االدعاء

ال مصلحة لمن صدر الحكم لصالحه في الطعن عليه باالستئناف أيـاً كانـت األسـباب التـي أقـيم         -
 .ال تحوز هذه األسباب حجية قبله. مؤدى ذلك. عليها

  )٢١٧سابع ص مج القسم الخامس المجلد ال٢٩/١٢/٢٠٠٣  جلسةعمالي ٨٠/٢٠٠٣، ٧٩ اننالطع(

إبرازهـا  . شـرط االحتجـاج بهـا     . روط عقد التأمين المتعلقة بالبطالن أو بالسقوط أو بـالتحكيم         ش -١٥٩٣
  . مثال. بطريقة مميزة
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فحـص مـا كـان      : مهمتهـا . محكمـة التمييـز   . دليل الدعوى يجب تقديمه لمحكمـة الموضـوع        -
 .معروضاً على محكمة الموضوع فقط

  )٢١٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٤/٢٠٠٥  جلسةعمالي ٢٠٣/٢٠٠٤ن الطع(

انتقـال عـبء إثبـات العكـس علـى          . أثـره . نجاحه فـي ذلـك    . على المدعي . إثبات الدعوى  -١٥٩٤
 .مثال. المدعى عليه

  )٢١٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١١/٢٠٠٥  جلسةعمالي ٨٥/٢٠٠٤، ٨٣ اننالطع(

قـصر وظيفـة القاضـي علـى        . مة ال يعد فصالً فـي خـصو       الصلحتصديق القاضي على عقد      -١٥٩٥
الحكم بعدم قبـول التـدخل ممـن يطلـب الحكـم لنفـسه              . أثره. إثبات ما حصل أمامه من اتفاق     

ليس من شأنه اعتبار طالـب التـدخل خـصماً فـي الـدعوى أو طرفـاً                 . بطلب مرتبط بالدعوى  
 .صحيح. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فيها

  )٢١٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨١١/٢٠٠٥، ٧١٦ اننالطع(

األحكام الصادرة في المنازعات المتعلقـة بـاإلفالس والتـي ال تعـرض إال بمناسـبته وتنطبـق                   -١٥٩٦
ميعـاد  . عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيـق أحكـام المـواد الخاصـة بـاإلفالس               

  .  من قانون التجارة٥٦٤مادة ال. خمسة عشر يوماً. استئنافها
الدعاوى االنفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والـدائنون أصـحاب حقـوق االمتيـاز العامـة                 -

علـة  . ال تعتبر مـن الـدعاوى الناشـئة مـن التفليـسة        . بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس     
ر التفليـسة إلجـراء قـسمة       وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقـدم بـديونهم إلـى مـدي            . ذلك

الطعـن  . مـؤدى ذلـك   .  قـانون التجـارة    ٥٩٧م. غرماء ألموال المـدين بـين كافـة الـدائنين         
باالستئناف في األحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة         

 . مرافعات١٤١

  )٢٢٠ابع ص مج القسم الخامس المجلد الس٥/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٧/٢٠٠٥ن الطع(
  

 -:بطالن صحيفة الدعوى: عاشراً

  . حاالته. سقوط الحق في التمسك به. دفع شكلي. الدفع ببطالن صحيفة الدعوى -١٥٩٧
  )٨٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٤/١٩٩٦ عمالي جلسة ٨٤/١٩٩٥ن الطع(
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ـ           . اليقبـل . النعي ببطالن إعالن صحيفة الدعوى     -١٥٩٨ ذا مـادام أن الحكـم لـم يعتـد فـي قـضائه به
  .اإلعالن

  )٨٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٠/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ١١٠/١٩٩٥ن الطع(

 ١٩مـادة     . زواله بتحقـق الغايـة مـن اإلجـراء        . ماهيته. الضرر المترتب على بطالن اإلجراء     -١٥٩٩
 .مرافعات

  )٨٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٩٦ مدني جلسة ٣٣/١٩٩٦ن الطع(
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  عوىوارض الخصومة في الدع

  

  : وقف الدعوى-

دفـع الـدعوى بـدفع يثيـر مـسألة أوليـة          . شـرطه .  مرافعات ١٤٣وقف الدعوى إعماالً للمادة      -١٦٠٠
 .مثال على عدم توافره. يكون الفصل فيها الزماً للحكم في الدعوى

  )٦٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٤/١٩٨١ تجاري جلسة ٧٦/١٩٨٠ الطعن(

لهـا اسـتبانة    . قف الدعوى إذا رأت تعلق حكمها علـى الفـصل فـي مـسألة أخـرى               للمحكمة و  -١٦٠١
 .مثال. مبلغ الجد في هذه المسألة األولية ومبلغ ارتباطها بالدعوى

  )٦٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/١١/١٩٨٢ تجاري جلسة ٦٥/١٩٨٢ الطعن(

ـ               -١٦٠٢ تقـديره مـن سـلطة      . رىوقف الدعوى في حالة توقف الحكم فيها على الفصل فـي مـسألة أخ
 .محكمة الموضوع

  )٦٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/١/١٩٨٤ مدني جلسة ٢٤/١٩٨٣ الطعن(

تعليق الحكم في موضـوعها علـى الفـصل فـي مـسألة أوليـة               وقف الدعوى إذا رأت المحكمة       -١٦٠٣
خروج المـسألة األوليـة عـن اختـصاص المحكمـة الـوظيفي أو              . شرطه. يتوقف عليها الحكم  

 .مثال. وعيالن

  )٦٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/٦/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٠/١٩٨٥، ٤، ٥ نوالطع(

تقـديره مـن    . وقف الدعوى إذا رأت المحكمة تعليق الحكم فيها على الفصل فـي مـسألة أخـرى                -١٦٠٤
 .مثال.  مرافعات٩٠سلطة محكمة الموضوع م

  )٧٩٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥٢/١٩٨٥، ١٥٠، ١٢٠، ٨٥، ٨٤ن والطع(

تقـدير الجديـة   . وقف الدعوى تعليقاً للحكم في موضـوعها علـى الفـصل فـي مـسألة أخـرى         -١٦٠٥
 .موضوعي. ومدى ارتباط المسألة األولية بالدعوى

  )٧٩٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٦ الطعن(
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سـلطة محكمـة الموضـوع فـي     . ة لحين الفـصل فـي الـدعوى الجزائيـة       وقف الدعوى المدني   -١٦٠٦
 .استظهار وجود الدعوى الجزائية أو تحريكها

وجـوب أن   . لم يخـصه المـشرع بـإجراءات خاصـة        . وسيلة دفاع موضوعي  . الطعن بالتزوير  -
 .يكون منتجاً في النزاع

  )٧٩٢ني ص مج القسم الثاني المجلد الثا٢٦/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٦ الطعن(

تقـدير  . علـى الفـصل فـي مـسألة أخـرى         يتوقـف   دعوى تعليقاً للحكم في موضوعها      وقف ال  -١٦٠٧
 .موضوعي. الجدية ومدى ارتباط المسألة األولية بالدعوى

  )٧٩٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٦ الطعن(

 .ة محكمة الموضوعمن سلط. تقدير جدية أو جدوى طلب وقف الدعوى تعليقاً -١٦٠٨

  )٧٩٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٣/١٩٨٧ مدني جلسة ١٦٦/١٩٨٦ الطعن(

 .مناطه. الوقف التعليقي للدعوى -١٦٠٩

  )٧٩٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٣/١٩٨٧ مدني جلسة ١٦٦/١٩٨٦ الطعن(

 .ساحب الشيك ومظهروه يلتزمون بقيمته في مواجهة حامله -١٦١٠

إفـالس أحـدهم عنـد    .  فـي الرجـوع علـى الـساحب والمظهـرين بقيمتـه         لحامل الشيك الحق   -
قـضاء  . وجوب وقف الدعوى بالنسبة للمفلس دون غيـره مـن بـاقي الملتـزمين             . الرجوع عليهم 

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. الحكم بوقف الدعوى برمتها

  )٧٩٤ثاني ص مج القسم الثاني المجلد ال١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠٠/١٩٨٦ الطعن(

خروج المسألة األولية الالزمـة للحكـم فيهـا عـن اختـصاص             . شرطه. الوقف التعليقي للدعوى   -١٦١١
 .المحكمة

  )٧٩٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٧٧/١٩٨٧ الطعن(

األثـر الموقـف للـدعوى الجزائيـة علـى          . حـدودها . حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية      -١٦١٢
 .علته. متى يكون.  المنظورة أمام القضاء المدني أو التجاريالدعوى

  )٧٩٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٢١/١٩٨٨ الطعن(

أن تكـون هـذه المـسألة       . منـاط الحكـم بـه     . وقف الدعوى تعليقاً على الفصل في مسألة أخرى        -١٦١٣
 يكـون النـزاع معروضـاً فـي         خارجة عن اختصاص المحكمـة الـوظيفي أو النـوعي أو أن           



  المرافعات

- ٢٩٤ -  

وال يمكـن الجمـع بينهمـا ألن المحكمتـين ليـستا            . دعوى أخرى أي قيام ارتباط بين الـدعويين       
 .موضوعي. تقديرها. من درجة واحدة

  )٨٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٠٩/١٩٩٠ن الطع(

. فـي الميعـاد المقـرر بعـد الوقـف االتفـاقي           عدم تعجيل المدعي لدعواه أو المستأنف الستئنافه         -١٦١٤
وقـوع هـذا الجـزاء بقـوة        . اعتبار المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركـاً السـتئنافه        . جزاؤه

 .مثال. القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة

  )٨٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٢ن الطع(

عن العمل غير المشروع إذا كـان ناشـئاً عـن جريمـة رفعـت الـدعوى              تقادم دعوى المسئولية     -١٦١٥
وقفـه طـوال مـدة المحاكمـة الجزائيـة          . سـريانه بالنـسبة للمـضرور     . الجزائية على مقارفها  

ويعود للسريان منذ صدور الحكـم الجزائـي وصـيرورته نهائيـاً أو انتهـاء المحاكمـة بـسبب                   
أن مـصيرها الوقـف إعمـاالً لقاعـدة         :  علة ذلـك   .ال أثر له  . رفع الدعوى المدنية قبل ذلك    . آخر

 .الجزائي يوقف المدني

  )٨٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٠١/١٩٩٣ن الطع(

اقتـصاره علـى مـا كـان        . متى يحوز الحكم الجزائي قوة األمر المقضي في الـدعوى المدنيـة            -١٦١٦
لمـشترك للـدعويين الجزائيـة والمدنيـة وفـي          الزماً لقضائه في وقوع الفعل المكون لألسـاس ا        

القـصد الجنـائي لجريمـة إصـدار شـيك          . مثـال . الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته لفاعلـه      
ال أثـر لهـا علـى       . مدي أحقية المستفيد في الشيك أو سـبب إصـداره         . قصد عام . بدون رصيد 

كـم بعـدم وقـف الـدعوى        أن النعـي علـى الح     . مؤدى ذلك . المسئولية الجزائية وللحكم باإلدانة   
  .المدنية حتى يقضي في الدعوى الجزائية يكون على غير أساس

  )٨٦٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٤/١٩٩٣ن الطع(

أن يكـون الـدفع     . شـرطه . وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الـدفع بعـدم الدسـتورية             -١٦١٧
الطعـن عليهـا بعـدم      .  سـعر الفائـدة االتفاقيـة      قـرارات البنـك المركـزي بتخفـيض       . جدياً

  .جائز. الدستورية
  )٨٦٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٥/١٩٩٣ن الطع(

مناطها وأثرها الموقـف علـى الـدعوى المدنيـة كلمـا         . حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية      -١٦١٨
  .كان الموضوع مشتركاً بين الدعويين

ثر الموقف للحكم الجزائي ال يكون له محـل إذا طـرأت ظـروف أصـبح مـن غيـر                    إعمال األ  -



  المرافعات

- ٢٩٥ -  

علـى القاضـي المـدني المـضي فـي نظـر            . المالئم معها المضي في نظر الدعوى الجزائيـة       
الدعوى المدنية والفصل فيها إذا كانت هذه الظـروف يطـول أمـدها ألجـل غيـر معلـوم أو ال                     

 التي مـرت بهـا الـبالد بـسبب الغـزو العراقـي لهـا                مثال للظروف االستثنائية  . ينتظر زوالها 
  .وأدت إلى عدم االستمرار في نظر الدعاوى الجزائية التي لم يفصل فيها الغزو

  )٨٧٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٢/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٣ن الطع(

  .شروطها. حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية في الدعوى المدنية -١٦١٩
أن يكـون الموضـوع مـشتركا       . شـرطه . ثر الموقف للدعوى الجزائية في الـدعوى المدنيـة        األ -

  .علة ذلك. بينهما
للقاضي المـدني المـضي فـي نظـر الـدعوى           . أثره. تأجيل الدعوى الجزائية ألجل غير مسمى      -

مثال بشأن طلب سلطة االتهام تأجيل نظـر بعـض الـدعاوى الجزائيـة التـي                . علة ذلك . المدنية
 ٣٩/١٩٩١ فيها نهائياً لظروف الغـزو العراقـي وإصـدار المرسـوم األميـري رقـم                 لم يفصل 

  .بالعفو عن العقوبات الصادر بها أحكام نهائية
  )٨٧١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٤  جلسةمدني ٤٢/١٩٩٣ن الطع(

  .عدم تحققه بمجرد الشكوى أو البالغ. تحريك الدعوى الجزائية -١٦٢٠
  .شرطه.  للدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائيةالوقف التعليقي -

  )٨٧١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٠٦/١٩٩٤ن الطع(

دعوى التعويض عن النشر تسقط إذا لم ترفع خالل ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ النـشر مـا لـم                        -١٦٢١
الفـصل نهائيـاً فـي      وقـف الـدعوى المدنيـة حتـى         . توجد ظروف قهرية تحول دون رفعهـا      
  .علة ذلك. الدعوى الجزائية ال أثر له في هذا الميعاد

  )٨٧١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٩٥  جلسةمدني ٢٨/١٩٩٤ن الطع(

األثـر الموقـف للـدعوى الجزائيـة علـى          . حـدودها . حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية      -١٦٢٢
  .علة ذلك . ى يكونمت. الدعوى المنظورة أمام القضاء المدني

إعمال األثر الموقف ال محل له متى طرأت ظروف يـصبح معهـا مـن غيـر المالئـم المـضي                      -
اسـتمرار  . أثـره . انتفاء العلـة مـن وقـف الـدعوى المدنيـة          . في نظر الدعوى الجزائية مؤداه    
  . القاضي في نظرها والفصل فيها

  .وقف الدعوى للدفع بعدم الدستورية -
  )٨٧٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٩٦  جلسةتجاري ٢٥٣/١٩٩٤ن الطع(



  المرافعات

- ٢٩٦ -  

سـبق صـدور    . علـة ذلـك   . دفع غير مقبـول   .  من قانون التجارة   ١٠الدفع بعدم دستورية المادة      -١٦٢٣
حكم المحكمة الدستورية بعدم قبول المنازعة في دسـتوريتها النتفـاء المخالفـة الدسـتورية بمـا                 

  .تهايمتنع معه معاودة طرح النزاع بعدم دستوري
  .أثر ذلك. دعوى عينية: طبيعتها. الدعوى الدستورية -

  )٨٧٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٦ن الطع(

لمحكمـة الموضـوع أن    : مـؤداه . تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجـراءات المرافعـات           -١٦٢٤
. مـه بتنفيـذه بعـد انتهـاء تلـك المـدة           عدم قيا . توقف الدعوى جزاءا لمدة ال تجاوز تسعة أشهر       

  .لمحكمة الموضوع أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره
  )٨٧٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٨/١٩٩٥ن الطع(

ـ .  أو مرسوم بقانون أو الئحـة      الدفع بعدم دستورية قانون    -١٦٢٥ عـدم  . وقـف نظـر القـضية     . هالزم
.  سبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعـدم قبـول المنازعـة فـي دسـتوريته               سريان ذلك على ما   

أن دعـوى الدسـتورية هـي دعـوى         : علـة ذلـك   . مثال بشأن النص الخاص بالفوائد بنوعيهـا      
 .عينية

  )٨٧٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٦ن الطع(

تقـدير  . منـاط ذلـك  .  سـلطة محكمـة الموضـوع   من. وقف الدعوى تعليقاً للحكم في موضوعها  -١٦٢٦
 .موضوعي. جدية ومدى ارتباط المسألة األولية بالدعوى

  )٦٣٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٦ الطعن(

  .خروج المسألة األولية الالزمة للحكم عن اختصاص المحكمة: مناطه. وقف الدعوى تعليقاً -١٦٢٧
  )٦٣٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٣/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٨١/١٩٩٧ الطعن(

للمحكمـة أن توقـف     . أثـره . تخلف المدعي عن القيام بـإجراء مـن اإلجـراءات فـي الميعـاد              -١٦٢٨
  .الدعوى جزاء ثم تقضي باعتبارها كأن لم تكن

  .مثال. شرط توقيعه. الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزائي -
  )٦٣٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٨ نالطع(

جوازي للمحكمة حسبما تبين لها مـن جديـة المنازعـة فـي المـسألة               . إجابة طلب وقف الدعوى    -١٦٢٩
  .لعدم جدية المنازعة. مثال. األولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها

  )٦٣٩لقسم الرابع المجلد الرابع ص مج ا١/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٩٥/١٩٩٨ الطعن(



  المرافعات

- ٢٩٧ -  

لمحكمـة الموضـوع أن تـستبين مبلـغ الجـد فيمـا             .  مرافعات ٩٠/١م. الوقف التعليقي للدعوى   -١٦٣٠
  .يثور في المسألة األولية ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها

  )٦٣٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٤/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ١٠٠/١٩٩٩ الطعن(

ن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عـن القيـام بـأي إجـراء مـن                   للمحكمة أ  -١٦٣١
يجـوز لهـا    . إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حدد له بغرامة ال تقـل عـن عـشرة دنـانير                

  .بدالً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ال تجاوز ستة أشهر
ت التـي تـسري علـى الـدعوى أمـام محكمـة أول              االستئناف تسري عليه القواعد واإلجـراءا      -

 .بشأن اعتبار االستئناف كأن لم يكن. مثال. مؤدى ذلك. درجة

  )٦٤١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٧٥/٢٠٠٠ الطعن(

جـواز الحكـم   . تخلف المدعي عن القيام بأي إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات فـي الميعـاد         -١٦٣٢
تعجيـل الـدعوى بعـد انقـضاء     . مدة ال تجاوز الستة أشهر بـدالً مـن الغرامـة       بوقف الدعوى ل  

للمحكمـة الحكـم باعتبـار الـدعوى كـأن لـم           . األجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجلـه         
 . مرافعات٧٠م. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. شرطه. تكن

  )٢٢٠خامس المجلد السابع ص مج القسم ال٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٠٧/٢٠٠١ن الطع(

لمحكمـة  . وقف الدعوى تعليقيـاً لحـين الفـصل فـي مـسألة أخـرى يتوقـف عليهـا الحكـم                    -١٦٣٣
 للفصل فـي الـدعوى وخارجـة عـن اختـصاص المحكمـة              هكون تلك المسألة الزم   . الموضوع

  .أال يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها. مناطه. الوظيفي أو النوعي
قع في الدعوى والموازنة بين حجج الخـصوم وأوجـه دفـاعهم وتقـدير جديـة وجـدوى                  فهم الوا  -

 .شرطه. موضوعي. طلب وقف دعوى

  )٢٢٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣١٢/٢٠٠٣ن الطع(

أن تكون المسألة األوليـة التـي علـق الحكـم موضـوع             . مناطه. الحكم بوقف السير في الدعوى     -١٦٣٤
ـ                  الدعوى  ه على الفصل فيها خارجـة عـن اختـصاص المحكمـة الـوظيفي أو النـوعي والزم

وجـوب أن تعـرض     . اختـصاص المحكمـة بهـذه المـسألة       . للفصل في النزاع المطروح عليها    
  .لتصفية كل نزاع حول أي عنصر من عناصر الدعوى

البت فـي النـزاع حـول تحقـق أو عـدم تحقـق              . صرف مستحقات الطاعن في صندوق الزمالة      -
وجـوب  . دخولـه فـي اختـصاص المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم             . لشرط الذي علق عليه   ا

قـضاؤها بوقـف الـسير فـي الـدعوى          . تصفيتها كل عنصر من عناصر الـدعوى المطروحـة        
مخالفـة للقـانون وخطـأ فـي        . لحين الفصل في مسألة غير الزمة لتقدير تحقـق هـذا الـشرط            
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 .تطبيقه

  )٢٢١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/١/٢٠٠٤  جلسةعمالي ٨٩/٢٠٠٣ن الطع(

  .تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيقال يتحقق بمجرد . تحريك الدعوى الجزائية -١٦٣٥
أن . شـرطه . محكمة الموضوع الدعوى المدنيـة لحـين الفـصل فـي الـدعوى الجزائيـة              وقف   -

 .تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه

  )٢٢١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٢/٢٠٠٤  جلسةإداري ١٠٩/٢٠٠٣ن الطع(

 سريانها على ما لم يكن قد فصل فيـه مـن الـدعاوى أو تـم مـن إجـراءات                     .قوانين المرافعات  -١٦٣٦
بـدء الميعـاد قبـل تـاريخ        : شرطه. النصوص المعدلة للمواعيد  : االستثناء. قبل تاريخ العمل بها   
 عليـه فـي     اًلنـصوص المعدلـة لميعـاد كـان منـصوص         ا: المقصود به . العمل بهذه النصوص  
عـدم سـريان هـذا االسـتثناء        .  عليهـا  اًالمواعيد التي لم يكن منـصوص     . قانون إجراءات سابق  

  . عليها
 مهلـة مقـدارها     ٢٠٠٢ سـنة    ٣٦ مرافعات بعد تعديلـه بالقـانون        ٧٠استحداث النص في المادة      -

 .لـنص الـسابق مـن تحديـد مـدة للتعجيـل       خلو ا . ن يوماً لتعجيل المدعي دعواه من الوقف      وثالث
: مـؤدى ذلـك   .  مرافعـات  األولـى المـادة   من  ) ب(الفقرة  عدم سريان االستثناء الوارد في      : أثره

  . مثال. أساس ذلك. بدء سريان الميعاد المذكور من تاريخ العمل بالنص المستحدث
نص الـذي   ال يجري سريان ما يستحدث مـن مواعيـد المرافعـات إال مـن تـاريخ العمـل بـال                    -

 .استحدثها

  )٢٢٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٢/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٥٤/٢٠٠٣ن الطع(

. تخلف المدعى عن القيام بأي إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات أو عـن إيـداع المـستندات                    -١٦٣٧
تعجيـل الـدعوى مـن الوقـف بعـد انقـضاء            . للمحكمة وقف الدعوى بدالً من الحكم بالغرامـة       

جـواز الحكـم باعتبـار الـدعوى كـأن          .  ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله       األجل دون أن  
 .لم تكن

  )٢٢٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١/٢٠٠٥  جلسةمدني ٦٥/٢٠٠٤ن الطع(

تخلف المدعى أو المستأنف عن القيام بأي إجراء من إجـراءات المرافعـات فـي الميعـاد الـذي                    -١٦٣٨
كمـة أن تلزمـه بغرامـة أو أن تحكـم بوقـف الـدعوى لمـدة ال                  للمح. أثره. حددته له المحكمة  
للمدعى أو المستأنف خالل ثالثين يوماً تاليـة النتهـاء مـدة الوقـف تعجيـل                . تجاوز ثالثة أشهر  
للمحكمـة أن   . مقتـضاه . انقضاء تلك المدة دون تعجيل الـسير فـي الـدعوى          . السير في الدعوى  
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أال يعتـرض المـدعى عليـه إن كـان        : شـرطه . يكنتحكم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم        
 .عدم قبول هذا الميعاد للوقف أو االنقطاع إال لقوة قاهرة. حاضراً

  )٢٢٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٣٢٢/٢٠٠٤ن الطع(

تلـك المـدة ميعـاد تقـادم        . انقضاء الخصومة بمضي ثالث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها          -١٦٣٩
تحقـق الوقـف    . خـضوع هـذا الميعـاد للوقـف واالنقطـاع         . سقط إلجراءات الخصومة ذاتها   م

بقيام مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجـراءات تعجيـل الخـصومة ومواصـلة الـسير                  
 . فيها

ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحـد ورفـع دعـوى المـسئولية أمـام المحكمـة                   -
رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الـدعوى المدنيـة أو أثنـاء الـسير فيهـا                 أن  . مؤداه. المدنية

تعلـق  . يوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفـصل نهائيـاً فـي الـدعوى الجزائيـة                 
ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخـاذ أي إجـراء لمعـاودة عـرض الخـصومة المدنيـة                   

وال تحـسب فـي مـدة انقـضاء الخـصومة تلـك             . انع القـانوني  على المحكمة قبل زوال هذا الم     
الفترة التي ظلت خاللها الدعوى الجزائية حتـى انقـضت بـصدور حكـم نهـائي فيهـا أو بـأي                     
سبب من أسباب االنقضاء ومن هذا التـاريخ يحـسب ميعـاد انقـضاء الخـصومة فـي الـدعوى         

 .المدنية

  )٢٢٤لقسم الخامس المجلد السابع ص مج ا١٤/٢/٢٠٠٦٣ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٤، ٨٤٣ن الطع(

نعي الطاعن بحصول اإلعـالن بـصحيفة االسـتئناف بتـسليم صـورتها إلـي مـسئول مخفـر                    -١٦٤٠
 مـادام أن القـضاء بوقـف االسـتئناف جـزاء          . غير مقبـول  .الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى    

 .تم بموجب حكم قابل للطعن فيه استقالالً

  )٢٢٤مج القسم الخامس المجلد السابع ص ٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥ن الطع(

وجوب تعجيل السير في الدعوى أو االستئناف في حالة الحكـم بوقفهمـا جـزاء خـالل ثالثـين                    -١٦٤١
الخـصومة بغيـر تـراٍخ      التعجيـل فـي مـواالة إجـراءات         : علة ذلك . يوماً النتهاء مدة الوقف   

. خـصومة فـي مواجهتـه     اآلخر في الميعاد المشار إليه كـشرط النعقـاد ال         وذلك بإعالن الخصم    
وجـوب الحكـم    : أثـره .فـوات الميعـاد   . غيـر كـاف   . تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتـاب      

 .مثال. رض المدعى عليه أو المستأنف عليهمالم يعت. باعتبار الدعوى كأن لم تكن

  )٢٢٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥ن الطع(

أن المحكمـة غيـر ملزمـة    : مـؤدى ذلـك  . من سلطة محكمـة الموضـوع     . قاًوقف الدعوى تعلي   -١٦٤٢
 .بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى

  )٢٢٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١٠/٢٠٠٦ جلسةأحوال شخصية  ٣٧٦/٢٠٠٥ن الطع(
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 مثـال السـتخالص سـائغ بمـا ال حاجـة      . شـرط ذلـك   . للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى تعليقاً      -١٦٤٣
 .إلجابة طلب الطاعنة بوقف الدعوى تعليقاً

 )١٤٠ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٤٢٣/٢٠٠٧الطعن (

١٦٤٤-     وجوب تعجيل الـسير فـي الـدعوى خـالل الثالثـين يومـاً              . وقف الدعوى أو االستئناف جزاء
غيـر كـاف    . ل الميعـاد  تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتـاب خـال        . التالية النتهاء مدة الوقف   

وجـوب الحكـم باعتبـار      . أثـره . ذلـك  إتمـام فوات الميعاد دون    . بل يتعين إعالن الخصم خالله    
م .  كأن لم تكن ما لـم يعتـرض المـدعى عليـه أو المـستأنف عليـه         - أو االستئناف    -الدعوى  

 . مرافعات٧٠

 )٣٦٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٦/٢٠١٠جلسة مدني  ٢٣/٢٠٠٩الطعن (

يقتضى حتماً إزالة ومحو حجيتـه وسـقوط مـا قـدره أو رتبـه مـن                 . تمييز الحكم المطعون فيه    -١٦٤٥
إبداء الطـاعن طلـب وقـف الـدعوى لحـين الفـصل فـي الطعـن           . حقوق كانت محالً لقضائه   

التفـات الحكـم المطعـون      . وجـوب االسـتجابة لطلبـه     . بالتمييز المقدم منه على حكم االستئناف     
 . يعيبه ويوجب تمييزه.فيه عنه رغم جوهريته

 )٤٤ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١١ إداري جلسة ١٩٣/٢٠٠٩الطعن (

خـضوعه لتقـدير محكمـة الموضـوع ولهـا أن           . وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخـرى        -١٦٤٦
تستبين مبلغ الجد فيما يثور في تلك المسألة ومدى ارتباطهـا بمـا هـو معـروض عليهـا وهـي                    

 .ستجابة لهذا الطلبغير ملزمة باال

  )١٠٨ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٧/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٧٦/٢٠٠٩الطعن (
 

 -:انعقاد الخصومة في الدعوى -

وجـوب القـضاء    . بطالن الحكم المطعون فيه لعدم إعالن صـحيفة الـدعوى إعالنـاً صـحيحاً              -١٦٤٧
أن اإلعـادة تكـون علـى       . مـؤداه . باإلعادة إلى محكمة أول درجـة لعـدم اسـتنفادها واليتهـا           

ال محـل للقـضاء باإلعـادة       . الخصومة التـي انعقـدت معدومـة      : أثره. خصومة لم تنعقد أصالً   
 .مع الحكم بالبطالن

  )٢٠٢ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٩/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٠٩/٢٠٠٩الطعن (
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 -:سقوط الخصومة في الدعوى -

 .مثال. ماهيته. اإلقرار المانع من مرور الزمان -١٦٤٨

  )٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ٧٢/١٩٨٠ الطعن(

مثـال لنفـي    . ماهيتـه .  مـن المجلـة    ١٦٦٣عذر الغيبة المانع من سماع الدعوى عمالً بالمـادة           -١٦٤٩
 .العذر

  )٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ٧٢/١٩٨٠ الطعن(

 صـالحية الوكيـل عـن الطاعنـة فـي إقامـة             بقـصور ال جدوى من التحدي     . نفي عذر الغيبة   -١٦٥٠
 .الدعوى في فترة الغيبة

  )٧٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ٧٢/١٩٨٠ الطعن(

 .وعلى الملكوروده على دعوى الدين . الدفع بعدم سماع الدعوى -١٦٥١

  )٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ٧٢/١٩٨٠ الطعن(

دفـع موضـوعي تـستنفد بـه محكمـة أول درجـة             . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمـان       -١٦٥٢
وجـوب  . قـضاء محكمـة االسـتئناف بإلغـاء هـذا الحكـم           . واليتها في نظر موضوع الدعوى    

 .حكمة أول درجةعه فال تعيده لمفصلها في موضو

  )٧٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨١  جلسةمدني ١٣/١٩٨٢ الطعن(

عـذر مـانع مـن      .  سـنة  ١٥ترك الدعوى بالعين في دعاوى الملك مـع قيـام موجبهـا لمـدة                -١٦٥٣
 .متروك للقاضي. أمر القياس عليها. سماعها

  )٧٦ الثاني ص مج القسم األول المجلد٢٠/١/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٢٧/١٩٨١ الطعن(

تـرك العـين مـع قيـام        . قاعدة الشريعة اإلسالمية في الترك الموجـب لعـدم سـماع الـدعوى             -١٦٥٤
 .ما ال يوفره. مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين والتعدي عليها وإنكار حق مالكها

  )٧٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢١/٤/١٩٨٢ تجاري جلسة ٢٣٥/١٩٨١، ٢١٣ نناالطع(

وروده علـى دعـوى الطريـق الخـاص فـي عقـار             . ماع الدعوى لمرور الزمـان    الدفع بعدم س   -١٦٥٥
 . مجلة األحكام العدلية١٦٦٢م. وفي األراضي األميرية

  )٧٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/٦/١٩٨٢ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٨١ الطعن(
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وروده علـى دعـوى الـدين ودعـوى الملـك متـى             . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمـان       -١٦٥٦
عمـوم الـنص وإطـالق      .  مجلـة األحكـام العدليـة      ١٦٦٠م.  سنة مع قيام مقتـضيها     ١٦ركت  ت

 .أثره

  )٧٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/٧/١٩٨٢ تجاري جلسة ٣٢/١٩٨٢ الطعن(

الغيبـة فـي بـالد      . الغيبة كعذر شرعي ال يعتبر معه مرور الزمان مانعاً مـن سـماع الـدعوى               -١٦٥٧
معيـار مـدة الـسفر      .  صاحب الحق أن يقيم دعواه قبـل خـصمه         بعيدة مدة سفر يمتنع معها على     

 . مجلة األحكام العدلية١٦٦٤، ١٦٦٣م. المحققة للغيبة

  )٧٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/٧/١٩٨٢ تجاري جلسة ٣٢/١٩٨٢ الطعن(

 .متى تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين -١٦٥٨

المـادة  . ا يتعلق بـسريانه مـن حيـث الزمـان         تقادم دعاوى التأمين متعلق بأصل الحق يحكمه فيم        -
 .الخامسة مدني

  )٧٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٨١/١٩٨٢ الطعن(

الـدعوى بـه تخـضع لقواعـد عـدم الـسماع       . مطالبة بحـق شخـصي    . طلب مقابل االستمالك   -١٦٥٩
 تـوافر مقتـضى     يبـدأ مـن تـاريخ     . مرور الزمـان  . بمرور الزمان المنصوص عليه في المجلة     

 .مثال. الدعوى

  )٧٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/١١/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨٢، ١٩٠ انالطعن(

المـراد بـالعلم الـالزم لـسريان        . متى ال تسمع دعوى التعويض عن العمـل غيـر المـشروع            -١٦٦٠
. حقيقـي  هـو العلـم ال     ٦/١٩٦١ من القـانون رقـم       ٣٢التقادم الثالثي المنصوص عليه في المادة       

 .استخالصه من سلطة محكمة الموضوع. الذي يحيط بالضرر ومحدثه

  )٧٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/١١/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨٢، ١٩٠ان الطعن(

 .شرطه. عدم سماع الدعوى -١٦٦١

  )٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ٩٤/١٩٨٠ الطعن(

 .للدولة واألفراد التمسك به.  من المجلة١٦٦٠طبقاً لنص المادة عدم سماع دعوى الملك  -١٦٦٢

  )٨٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٣ الطعن(

 .ماهيته. العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان -١٦٦٣

  )٨٠ل المجلد الثاني ص مج القسم األو٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٣ الطعن(
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إقـرار المـدين بحـق    . مـا يقطعـه  . تقادمهـا . دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع    -١٦٦٤
 .الدائن

  )٨١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٨٣ الطعن(

 بـسند   كفايـة أن يكـون وارداً     . اإلقرار القاطع لعدم سماع الدعوى ال يلـزم أن يكـون قـضائياً             -١٦٦٥
. محرر بخط المقر وممهوراً بتوقيعه وأن يكون متضمناً اإلقرار الحـق المـدعي بـه فـي الحـال        

 . من المجلة١٦٧٤المادة 

  )٨٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٣ الطعن(

القـانون   مـن    ٣٢/١المقصود بالعلم الذي يبدأ منه سريان التقادم المنصوص عليـه فـي المـادة                -١٦٦٦
 ).قبل إلغائه (٦/٦١رقم 

  )٨٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٥٤/١٩٨٣، ١٥٣ نناالطع(

المقتـضى هـو    . هو ترك العين مع قيـام مقتـضى الـدعوى         . الترك الموجب لعدم سماع الدعوى     -١٦٦٧
 .غصب الغير لها وتعديه عليها وإنكار حق المالك

  )٨٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/٥/١٩٨٤ اري جلسةتج ١٥٤/١٩٨٣، ١٥٣ نناالطع(

 .ال يمنع من سماع الدعوى أو سقوط ملكيتها. مجرد ترك العين وإهمالها -١٦٦٨

  )٨٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٥٨/١٩٨٣ الطعن(

تـزامهم  أسـاس ذلـك ال    . ال يستطيعون دفـع دعـوى المـشتري بمـرور الزمـان           . ورثة البائع  -١٦٦٩
 .بالتسليم وضمان عدم التعرض

  )٨٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٤  جلسةمدني ١/١٩٨٤ الطعن(

 .متى ال تسمع دعوى الملك والعقار -١٦٧٠

  )٨٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٤ مدني جلسة ١/١٩٨٤ الطعن(

مثـال فـي دعـوى    . محكمـة الموضـوع  واقع تستقل به . تقدير قيام المانع الموقف لتقادم الدعوى      -١٦٧١
 .عمالية

  )٨٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٢  جلسةمدني ٢٥/١٩٨٤ الطعن(

هـو العلـم   . العلم الذي يبدأ منه التقادم الثالثي لدعوى المـسئولية عـن العمـل غيـر المـشروع               -١٦٧٢
ـ           . الذي يحيط بالضرر وشخص المسئول عنه      اريخ الـذي   العلـم بالـضرر ال يتحقـق إال مـن الت

العلـم بـشخص    . يتبين فيه المضرور حقيقة الضرر ومـداه وتتكـشف لـه عناصـر التعـويض              
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 . مثال. المسئول ال يغني عن العلم بالضرر

  )٨٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/١/١٩٨٥ جلسةمدني  ١٩/١٩٨٥ الطعن(

الـدعوى بطلبـه    . الدعوى المرفوعة بحق ما ال تقطع التقادم إال بخصوص هـذا الحـق وتوابعـه               -١٦٧٣
انفساخ عقد ال تقطع التقادم بخصوص طلب التعويض عـن اسـتغالل قـسائم تـم بموجـب هـذا                    

 .العقد قبل انفساخه

  )٨٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٦/١٩٨٤ الطعن(

 مـن   ١٦٥إذا كان الحق المطالب به متجدداً فإن التقادم الثالثـي المنـصوص عليـه فـي المـادة                    -١٦٧٤
يقتصر أثره على سـقوط الحـق المـستحق عـن المـدة الـسابقة               . ٢/١٩٦١قانون التجارية رقم    

 .مثال. على الثالث سنوات التي تسبق رفع الدعوى فحسب

  )٨٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٦/١٩٨٤ الطعن(

اسـتثناء ال يقـاس     .  العمـل  عدم سماع الدعوى لرفعها بعد مضي سنة مـن وقـت انتهـاء عقـد               -١٦٧٥
اقتصاره على ما يرفعه العمـال وذويهـم مـن بعـدهم دون مـا يرفعـه                 . ٣٨/١٩٦٤ق٩٦. عليه

 .أصحاب األعمال

  )٨٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٥  جلسةعمالي ٥١/١٩٨٤ الطعن(

ة مـد . الدعاوى الناشئة عن الكـسب دون سـبب أو اسـترداد مـا دفـع دون حـق أو الفـضالة                     -١٦٧٦
. المـراد العلـم   . قـانون التجـارة الـسابق     . ثالث سنوات مـن علـم صـاحب الحـق         . سقوطها

 .موضوعي. استخالص العلم وتاريخه

  )٨٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٥ عمالي جلسة ٥١/١٩٨٤ الطعن(

 األعـذار الـواردة     ١٦٦٧،  ١٦٦٦الترك المانع من سماع الدعوى في مجلـة األحكـام العدليـة م             -١٦٧٧
اللجـوء للقـضاء للمطالبـة بحـق علـى          . سلطة القاضي في القياس عليها    . على سبيل المثال  . بها

وجـوب  . أثـره . إلـى الخـصم   . تسجيل التـصرف الـصادر    . قاطع لمدة مرور الزمان   . األرض
 .تقطع مدة مرور الزمان. القضائيةالمطالبة . مرور الزمان بدءاً من تاريخه. احتساب

  )٨٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٤، ٦٢،  ٢٣٦/١٩٨١ نوالطع(

سـبب  . التمسك بنوع من التقـادم ألول مـرة أمـام التمييـز           . ال يتعلق بالنظام العام   . الدفع بالتقادم  -١٦٧٨
 .جديد ال يقبل التمسك بنوع من التقادم ال يغني عن التمسك بنوع آخر

  )٨٧القسم األول المجلد الثاني ص مج ٩/١٢/١٩٨٥ جلسةعمالي  ٣٧/١٩٨٥ الطعن(
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. سنة مـن تـاريخ انتهـاء عقـد العمـل          . ٣٨/١٩٦٤ ق ٩٦م. مدة عدم سماعمها  . الدعوى العمالية  -١٦٧٩
مـن سـلطة محكمـة      . تقـديره . المانع الموقـف للتقـادم    . تقادم مسقط يرد عليه الوقف االنقطاع     

 .مثال لمانع أدبي. الموضوع

  )٨٨القسم األول المجلد الثاني ص مج ٩/١٢/١٩٨٥ جلسةعمالي  ٣٧/١٩٨٥ الطعن(

جـواز  . سقوط الخصومة ال يتعلق بالنظام العام وإنما يتـصل بمـصلحة الخـصم مـؤدى ذلـك                 -١٦٨٠
  .سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في الموضوع. تنازله عنه صراحة أو ضمناً

 خصومة االستئناف في مجـال تطبيـق الـسقوط مـستقلة عـن الخـصومة أمـام أول درجـة                     -
  .ما يجري على أحدهما من أحكام السقوط ال أثر له على األخرى. هاومتميزة عن

  )٨٧٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٢/٤/١٩٩٤ عمالي جلسة ١٦/١٩٩٠ الطعن(

  .ماهيته ومناطه وحاالته وما يخرج عنها. سقوط الخصومة -١٦٨١
  )٨٧٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٩/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١٣/١٩٩٤ الطعن(

. النعـى عليـه فـي األخـرى       . كفاية إحداهما لحمل قـضائه    . إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين     -١٦٨٢
  .مثال بشأن رد الحكم على دفع بالسقوط.غير منتج

  )٨٧٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٤/١٩٩٥ جلسةعمالي  ٣٣/١٩٩٤ الطعن(

  .ما هيته. عدم السير في الدعوى الذي يؤدي إلى سقوط الخصومة -١٦٨٣
  )٨٧٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٤/١٩٩٤ الطعن(

جـزاء مقـرر علـى المـدعي        . سقوط الخصومة إذا انقضت سنة من آخر إجراء صـحيح فيهـا            -١٦٨٤
المراد بعدم الـسير فـي الـدعوى ومتـى تكـون الخـصومة              . شروط الحكم به  . ومن في حكمه  

  .بمنأى عن السقوط
  )٨٧٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١/١٩٩٦ ي جلسةتجار ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

وقوعه على المدعي ومن في حكمه بـسبب عـدم الـسير فـي الـدعوى        . جزاء. سقوط الخصومة  -١٦٨٥
عـدم الـسير    .  مرافعـات  ٩٥مـادة   . إعماله بناء على طلب صاحب المـصلحة      . بفعله أو امتناعه  

 .دهمقص. في الدعوى

  )٨٧٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١٢/١٩٩٦  جلسةمدني ٣٨/١٩٩٦ الطعن(

جزاء بـسبب ركـود الـدعوى لعـدم مـواالة المـدعى لهـا               . المراد به . عدم السير في الدعوى    -١٦٨٦
قيــام المــانع األدبــي أو القــانوني دون مــواالت إجراءاتهــا يحــول دون . بفعلــه أو امتناعــه
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 لـسبب يرجـع إلـى       مثال بشأن عدم الـسير فـي الـدعوى        . يعيب الحكم . مخالفة ذلك . سقوطها
  .فقدان ملفها وليس بفعل الطاعنة

  )٦٤٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٩٦ الطعن(

جزاء فُرض على المدعي ومن فـي حكمـه عنـد التـسبب فـي عـدم                 . ماهيته. سقوط الخصومة  -١٦٨٧
د منـه أو  السير في الدعوى مدة سنة من آخـر إجـراء صـحيح بفعلـه أو امتناعـه عـن قـص                

  .أن استئناف السير في الدعوى يقع على عاتقه. أثره. إهمال
انقـضاء الخـصومة   . عدم سريان مدة السقوط إذا كان النـشاط يقـع علـى عـاتق إدارة الكتـاب           -

ورود أسـباب الوقـف واالنقطـاع    . بمضي خمس سنوات من آخر إجراء صـحيح فـي الـدعوى       
  .على هذا التقادم

. الخبير والجلسة المحددة لنظـر الـدعوى مـن شـأن إدارة الكتـاب             إخطار الخصوم بإيداع تقرير      -
فترة الغزو العراقي للبالد وتعطل المحاكم مـانع مـادي يحـول دون تعجيـل الـسير فـي                   : مثال

  .الدعوى في الميعاد
  )٦٤٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/٨/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٩٦ الطعن(

 المدعي أو المستأنف بفعلـه أو امتناعـه فـي عـدم الـسير               هو تسبب . مناطها. سقوط الخصومة  -١٦٨٨
  . مرافعات٩٥م. أساس ذلك. في الدعوى مدة سنة سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال

. شـرطه . موضـوعي . تقدير قيام المانع الذي يحول دون اتخاذ إجراءات الـسير فـي الخـصومة              -
عوى بعـد التحريـر مانعـاً       مثال بشأن اعتبار الغزو العراقي وعدم االسـتدالل علـى ملـف الـد             

  .يوقف سريان مدة السنة
  )٦٤٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١٢/١٩٩٧ مدني جلسة ١٢/١٩٩٦ الطعن(

جزاء فرضه المشرع على المدعي إذا تسبب فـي عـدم الـسير فـي الـدعوى                 . سقوط الخصومة  -١٦٨٩
ال يعـد بفعـل     مثـال لمـا     . بفعله أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة إعمـال هـذا الجـزاء            

  .المدعي
انقطاع سير الخصومة بمجرده ال يستتبع بـدء مواعيـد سـقوط الخـصومة مـن تـاريخ تحقـق                     -

 .مثال. سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة

  )٦٤٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩ الطعن(

سـقوط الخـصومة فـي      . ماهيتـه . عماليـة اإلجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى ال         -١٦٩٠
الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخـر إجـراء صـحيح فيهـا مـن                    

. إلغاء جميع إجراءات الخـصومة بمـا فـي ذلـك صـحيفة الـدعوى              . أثره. إجراءات التقاضي 
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للمطالبـة  رفـع دعـوى مـن جديـد      . زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القـضائية        . مقتضاه
قضاء الحكم المطعون فيـه بعـدم قبولهـا لرفعهـا بغيـر             . بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب     

 .صحيح. الطريق الذي رسمه القانون

  )٢٢٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١١/٢٠٠٣ عمالي جلسة ١٥٧/٢٠٠٠ الطعن(

 زوال األحكـام    .أثـره . القضاء بسقوط الخـصومة فـي الـدعوى أو انقـضائها بمـضي المـدة               -١٦٩١
. الصادرة فيها بإجراء اإلثبات وإلغاء جميع إجراءات الخـصومة بمـا فـي ذلـك رفـع الـدعوى           

عدم مساس ذلـك بـالحق المرفوعـة بـه الـدعوى وال األحكـام القطعيـة الـصادرة فيهـا أو                      
اإلجراءات السابقة على تلك األحكام أو اإلقـرارات الـصادرة مـن الخـصوم أو األيمـان التـي                   

للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت مـا لـم تكـن باطلـة فـي                  . حلفوها
انسحاب هذا األثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن لعـدم تجديـدها مـن الـشطب                    . ذاتها

  .  مرافعات١٠١م .  ذلكأساس. في الميعاد المقرر
 جـواز رفـع دعـوى جديـدة         .اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعـاد            -

 .بذات الطلبات السابقة ولو سقطت الخصومة في األولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطب

  )٢٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦١٤/٢٠٠٣ الطعن(

الـدفع بـسقوط    . إقامة دعوى جديدة بإجراءات جديدة مستقلة عـن خـصومة الـدعوى الـسابقة              -١٦٩٢
مرور أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها الموجـه إلـى إجـراءات الـدعوى                 الخصومة ل 

 .ال أثر له على الدعوى األخيرة. السابقة

  )٢٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٣ الطعن(

 -:ترك الخصومة في الدعوى -

اعتبـار الخـصم كأنـه    .  مـن آثـار   زوالها وما ترتب عليها. أثره .  الدعوى فيترك الخصومة    -١٦٩٣
 . تطبيق القانونفيخطأ . مخالفة ذلك .  الحكم الصادر فيها في الخصومة فيلم يكن طرفاً 

 )١٧٤ س ص ٧ ـ مج ١٨/٢/١٩٧٤ تجاري جلسة ٥/١٩٧٣الطعن (

الخصم الذي قضي بإثبات ترك الخصومة بالنسبة لـه أمـام محكمـة أول درجـة وقـضي فـي                     -١٦٩٤
 .اختصامه في الطعن بالتمييز ال محل له. بالنسبة لهاالستئناف بعدم قبوله 

  )١١٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٣/١٩٨٦ الطعن(

مجـرد اإلهمـال   . الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هو ترك العين مع قيـام مقتـضى الـدعوى             -١٦٩٥



 المرافعات

- ٣٠٨ - 

 .مهما طال الزمن ال يمنع من سماع الدعوى

  )١١٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٢/١٩٨٩ وال شخصية جلسةأح ١٦/١٩٨٧ الطعن(

  .مثال. ال يصح. ترك الخصومة من الوكيل دون تفويض خاص -١٦٩٦
  )٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٩٠ الطعن(

 أن يكون الرجوع قبـل قبـول الخـصم اآلخـر للتـرك أو             . شرطه. الرجوع عن ترك الخصومة    -١٦٩٧
  .خطأ يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. قبل حكم القاضي باعتماده

  )٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٢، ٨٧ انالطعن(

  .أثره. ترك الخصومة -١٦٩٨
  )٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٤ الطعن(

  .اإلجراء الالزم لذلك.  ماهيته.للمدعي ترك الخصومة قبل خصمه -١٦٩٩
  .الحكم بقبول الترك. أثره. كيفية ذلك. تنازل الطاعن عن حقه في الطعن بالتمييز -

  )٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٢/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٤٨/١٩٩٥ الطعن(

 .كيفية وقوعه وأثره. ترك الخصومة في الطعن بعد انقضاء مواعيده -١٧٠٠

  )٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٢/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٥ ،٦٥، ٦٤، ٥٩ نوالطع(

. مـؤداه . التنازل عن طلب رد التحكيم أو تـرك الخـصومة فيـه بعـد انقـضاء ميعـاد الطلـب                -١٧٠١
  .النزول عن الحق في الرد

  .كيفية حصوله وأثره. التنازل عن الحق في الرد -
  )٦٤٣الرابع المجلد الرابع ص مج القسم ٣١/٥/١٩٩٨ إداري جلسة ٥٣٨/١٩٩٧ الطعن(

النـزول عـن    .  مرافعـات  ٩٩/١م. شـرطه . حق صاحب الدعوى فـي النـزول عـن دعـواه           -١٧٠٢
  .ال أثر له. الدعوى الالحق على صدور الحكم فيها

  )٦٤٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٩/١٩٩٨ مدني جلسة ٢٠٩/١٩٩٧ الطعن(

يح فـي مـذكرة موقـع عليهـا منـه أو      للمدعي ترك الخصومة بإعالن لخصمه أو في بيان صـر       -١٧٠٣
اإلقـرار بـالترك فـي بيـان     . من وكيله أو بإبداء ذلك شفوياً في الجلسة وإثباتـه فـي المحـضر             

  .مثال. مكتوب يقوم مقام المذكرة الموقعة
  )٦٤٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٢٩/١٩٩٩ الطعن(



 المرافعات

- ٣٠٩ - 

 فـي شـأن شـراء الدولـة         ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ ق   ٩المـادة   ترك الخصومة الذي عناه المشرع في        -١٧٠٤
  .أساس ذلك. بعض المديونيات يسري بالنسبة للمدين األصلي وكفالئه

  )٦٤٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/٥/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٩٩ الطعن(

بمذكرة موقع عليها من تاركها أو وكيلـه واطـالع خـصمه عليهـا مـع                . كيفيته. ترك الخصومة  -١٧٠٥
 .إلزام التارك بمصروفاتها

  )٦٤٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/١/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٠٦/٢٠٠٠، ٢٠٥، ٢٠٤ نوالطع(

نـشوء ديـن جديـد منبـت الـصلة تمامـاً عـن              . أثره. اإلقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته     -١٧٠٦
اليجـوز للطـاعن المنازعـة      : أثـره . االلتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الـدين         

وجود دعـوى بـين المـدين والجهـة الدائنـة فـي             . علة ذلك . في مقدار الدين الجديد وعناصره    
علـى المحكمـة الحكـم باعتبـار المـدعى تاركـاً لـدعواه              . خصوص أصل الـدين ومقـداره     

 .مؤدى الترك في هذا الخصوص. والمستأنف تاركاً الستئنافه

  )٢٢٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٠ الطعن(

.  مرافعـات ٩٩ حـددتها المـادة     التـي جوازه بإحدى الطـرق     . ترك الخصومة في الطعن بالتمييز     -١٧٠٧
مثال بشأن ترك الطاعن الخـصومة فـي الطعـن بـالتمييز بـإقرار وكيلـه بمحـضر الجلـسة                    

 .وتقديمه شهادة تفيد ذلك

 )٣٥٤ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٢/١٢/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٨٦٢/٢٠٠٩، ٨٥٩، ٨٥٠، ٨٤٤، ٨٤١، ٨٣٥ن والطع(

 -:انقطاع سير الخصومة -

 إثارتـه مـن     للقاضـي لـيس   . ال يجوز التمسك به إال لمن شـرع لمـصلحته         . انقطاع الخصومة  -١٧٠٨
 الـذي  تحـصل أثنـاء االنقطـاع بمـا فيهـا الحكـم              التـي بطالن جميع اإلجراءات    . تلقاء نفسه 
 . مرافعات١٤٦، ١٤٥دتان الما. يصدره

  )١٧٤ س ص ٧ مج ـ ١٢/١٢/١٩٧٣ تجاري جلسة ٦/١٩٧٣الطعن (

 .راءات التي تتخذ خالل فترة انقطاع الخصومة بطالن نسبيبطالن اإلج -١٧٠٩

  )٦٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/٣/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨١ الطعن(

خـصوم وكـذلك المترتـب علـى انقطـاع سـير            بطالن اإلجراء المبني على انعدام صفة أحد ال        -١٧١٠
 . ال شأن له بالنظام العام. نسبي. الخصومة

  )٦٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٣/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٨٤، ١٥٨ نناالطع(



 المرافعات

- ٣١٠ - 

حـدوث  . حـدوث الوفـاة بعـد بـدء الخـصومة         . شـرطه . انقطاع سير الخصومة لوفاة الخصم     -١٧١١
 .انعدام الخصومة وبطالن الطعن. أثره. ارة الكتابالوفاة قبل إيداع صحيفة الطعن إد

  )٧٩٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٨٥ الطعن(

 ١٢٩سبب من أسـباب انقطـاع تسلـسل الجلـسات فـي حكـم المـادة              . إحالة الدعوى إلى خبير    -١٧١٢
ـ             . مرافعات سة المحـددة لنظـر     وجوب إعادة إعـالن الخـصوم بإيـداع الخبيـر تقريـره وبالجل
  .الدعوى
  )٨٧٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٦/١٩٩٢  جلسةتجاري ١٩٢/١٩٩٠ الطعن(

اإلجـراءات الالحقـة للتعجيـل    . انقطاع سير الخصومة ال يؤثر على اإلجـراءات الـسابقة عليـه     -١٧١٣
  .مكملة للسابقة ويصدر الحكم على موجبها مجتمعة

  )٨٧٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٠/١٩٩٢ الطعن(

  .وجوب إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة. الزمه. انقطاع تسلسل الجلسات -١٧١٤
  )٨٧٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١/١٩٩٤ عمالي جلسة ٣/١٩٩٣ الطعن(

بطـالن نـسبي مقـرر لمـصلحة مـن          . بطالن اإلجراءات المترتبة على انقطاع سير الخـصومة        -١٧١٥
  .لحته االنقطاعشرع لمص

  )٨٧٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٣ الطعن(

عبء إخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبيـر وبتـاريخ الجلـسة المحـددة لنظـر الـدعوى علـى                    -١٧١٦
التـزام الخـصوم بالمواظبـة علـى        . أثـره . حصول اإلخطـار  . كاهل إدارة الكتاب دون الخبير    

  .حضور الجلسات
  )٨٧٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٩٣ لطعنا(

انقطـاع سـير الخـصومة      . أثـره . وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضـوعها           -١٧١٧
بقوة القانون وبغير حاجة لصدور حكم بذلك ودون توقف علـى علـم الخـصم اآلخـر بحـصول                   

ـ     . أثر ذلك . الوفاة راء مـن إجـراءات الخـصومة خـالل فتـرة االنقطـاع             حظر اتخـاذ أي إج
 .مثال لبطالن حكم. وبطالن ما يتم منها خاللها

  )٨٧٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٤٥/١٩٩٤ الطعن(

. طبيعـة هـذا الـبطالن     . بطالن أي إجراء يتخذ خالل فتـرة االنقطـاع        . أثره. انقطاع الخصومة  -١٧١٨
  . مثال.بطالن نسبي

  )٦٤٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩ مدني جلسة ٢٦١/١٩٩٨، ٢٦٠ انالطعن(



 المرافعات

- ٣١١ - 

 .مثال. ال يؤثر فيما تم قبله من إجراءاتها. انقطاع سير الخصومة في الدعوى -١٧١٩

  )٦٤٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩ الطعن(

  -:شطب الدعوى -

بطـالن هـذا الحكـم لعيـب ال         . ة أول درجة واليتها بالحكم في موضوع الـدعوى        استنفاد محكم  -١٧٢٠
وجـوب أال تقـف محكمـة االسـتئناف عـن حـد تقريـر               . يصل إلى صحيفة افتتاح الـدعوى     

 .وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه اإلجراءات الصحيحة. البطالن

 عـن الجـدول وال عالقـة لـه          عارض يلحق الخصومة أثنـاء سـيرها فيبعـدها        . شطب الدعوى  -
تعرض محكمة االستئناف لموضوع الدعوى وفصلها فيهـا بعـد إبطـال الحكـم االبتـدائي               . ببدئها
 .ال خطأ. لعدم إعالن صحيفة التعجيلأي 

  )٧٩٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٨٦ الطعن(

. وسـيلته . المهمـل الـذي ال يحـضر الجلـسة    جزاء توقعه المحكمة على المدعي   . شطب الدعوى  -١٧٢١
  .قرار تصدره المحكمة متى كانت الدعوى غير صالحة للفصل فيها

  )٨٧٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٧/١٩٩٤ الطعن(

 .أثره. عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد القانوني -١٧٢٢

  )٨٧٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٩٥ عمالي جلسة ١٨/١٩٩٥، ١٧ انالطعن(

الحكـم باعتبـار    . أثـره . ميعـاد حتمـي   .  يومـاً مـن شـطبها      ٩٠إعالن تجديد الدعوى خالل      -١٧٢٣
  . مرافعات٥٩/٢م. علة ذلك. الدعوى كأن لم تكن دون سلطة تقديرية للمحكمة

  )٦٤٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤٢/١٩٩٥ الطعن(

القضاء باعتبارهـا كـأن لـم تكـن بقـوة القـانون             . أثره. عدم إعالن تجديد الدعوى من الشطب      -١٧٢٤
دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلـب منهـا ذلـك وأيـا كـان سـبب عـدم اسـتئناف سـير                       

  .الدعوى
  .علة ذلك. ال يرفع مسئولية المدعي من مواالته. إجراء إدارة الكتاب لإلعالن -
  . حق للمدعي وللمدعى عليه.تعجيل الدعوى من الشطب -

  )٦٤٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٦ الطعن(

ال محـل لوجـوب     . ال يعتبر تجديداً للـدعوى مـن الـشطب        . اإلعالن بقرار إعادة الدعوى للرول     -١٧٢٥
  .مثال. غير منتج. تعييب الحكم الذي انتهى إلى تلك النتيجة. إتمامه في خالل تسعين يوماً

  )٦٤٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨٥/١٩٩٧ الطعن(



 المرافعات

- ٣١٢ - 

مـن تـاريخ   : االسـتثناء . األصل فيه أن يكون من تاريخ النطـق بـه         . بدء ميعاد الطعن في الحكم     -١٧٢٦
منها حالـة تخلـف المحكـوم عليـه عـن حـضور الجلـسات التاليـة                 . حاالته. اإلعالن بالحكم 

  .مثال. امتناع سيرها سيراً متسلسالً أو عدم تقديمه مذكرة بدفاعهلتعجيل الدعوى بعد 
  .وقف السير فيها وفي تسلسل جلساتها: أثره. شطب الدعوى -

  )٦٤٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨٥/١٩٩٧ الطعن(

ـ            . أثره. عدم تجديد الدعوى من الشطب     -١٧٢٧ الزم . ذلكاعتبارها كأن لم يكـن متـى تمـسك الخـصم ب
  .مثال. ذلك زوال آثارها بما فيها الطلب الذي تقدم به العامل إلدارة العمل

  )٦٤٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٩/١٩٩٨ الطعن(

للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الـدائن باتخـاذ اإلجـراءات قبـل المـدين خـالل ثالثـة                       -١٧٢٨
  .الكفيل له ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياًأشهر من تاريخ إنذار 

  .وال يزيل أثر اإلنذار. ال عالقة له ببدء الخصومة. شطب الدعوى -
  )٦٥٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/٤/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٦١/١٩٩٨ الطعن(

منه ال عالقة له ببدء الخـصومة وال أثـر لـه علـى اإلنـذار الـذي تتـض                  . قرار شطب الدعوى   -١٧٢٩
  .صحيفة التظلم

  )٦٥٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/٤/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٦١/١٩٩٨ الطعن(

الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم اآلخـر بالـسير فيهـا خـالل تـسعين يومـاً                       -١٧٣٠
  .القصد منه وما يترتب عليه. من شطبها

  )٦٥٠رابع المجلد الرابع ص مج القسم ال٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩ الطعن(

 .مثال. طبيعته. قرار شطب الدعوى -١٧٣١

  )٦٥٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩ الطعن(

استبعادها من جدول القضايا ووقف الـسير فيهـا حتـى تجـدد واعتبارهـا               . أثره. شطب الدعوى  -١٧٣٢
 الـشأن والمبـدي قبـل التعـرض         كأن لم تكن إذا لم تجدد فـي الميعـاد بنـاء علـى طلـب ذو                

أنه مقرر لمصلحة المـدعي عليـه وحـده وال يتعلـق بالنظـام العـام فـال              : علة ذلك . للموضوع
  .تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

أن تظــل منتجــة آلثارهــا اإلجرائيــة . أثــره. تجديــد الــدعوى مــن الــشطب فــي الميعــاد -
حـاً علـى المحكمـة دون حاجـة         والموضوعية ويكون ما أبدى فيها مـن دفـاع ودفـوع مطرو           

 .إلعادة التمسك به من جديد

  )٢٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٦٨/٢٠٠١ الطعن(



 المرافعات

- ٣١٣ - 

تمام إعـالن الخـصم بالجلـسة التـي يـتم تحديـدها قبـل        . شرطه. تجديد االستئناف من الشطب   -١٧٣٣
تجديـد مـن الـشطب إلـى إدارة         مجرد تقديم صـحيفة ال    . انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب     

وجوب وصـول إعـالن التعجيـل خـالل األجـل المحـدد العتبـار الميعـاد                 . ال يكفي . الكتاب
وقوع هـذا الجـزاء بمجـرد انقـضاء المـدة           . اعتبار االستئناف كأن لم يكن    . أثره. فواته. رعياًم

اعـه  المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكـم بـه ويتعـين علـى المحكمـة إيق                  
ال يغير منه سـبب عـدم اسـتئناف الـسير فـي             . متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه         

، ٥٩المادتـان  . علـة ذلـك  . الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعـل المـدعى أو غيـره          
 . مرافعات١٤٧

  )٢٣٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

ميعـاد  . عاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير فـي الـدعوى المقـضي فيهـا بالـشطب                المي -١٧٣٤
وقـوع هـذا الجـزاء بقـوة القـانون بمجـرد انقـضاء              . اعتبارها كأن لم تكن   . أثر فواته . حتمي

. تعلقـه بمـصلحة المـدعى عليـه وحـده         . المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به        
 بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عـدم الـسير فـي اسـتئناف سـير                 وجوب القضاء به متى طُلب    

سـريان هـذا الحكـم علـى        . الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المـدعى أم غيـره            
 . مرافعات١٤٧، ٥٩المادتان . االستئناف

  )٢٣٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢١٦/٢٠٠٣ الطعن(

عـن  أو المـستأنف    سبق شـطبها لتخلـف المـدعى        . شرطه. تبار الدعوى كأن لم تكن    القضاء باع  -١٧٣٥
  .٢٠٠٢ لسنة ٣٦ مرافعات معدله بق ٥٩ م.الحضور وعدم حضوره بعد تعجيلها

 إعـالن  .ه شـرط .جـواز توقيـع هـذا الجـزاء     . مـؤداه . تعجيل الدعوى من قبل المدعى عليـه       -
 .مثال.  مرافعات٥٩ م .المدعى بصحيفة التجديد من الشطب إعالناً صحيحاً

  )٢٣١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٩/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٠٤/٢٠٠٣ الطعن(

. عـدم جـواز الطعـن عليـه اسـتقالالً         . مـؤدي ذلـك   . عدم اعتباره حكماً  . رار شطب الدعوى  ق -١٧٣٦
الغايـة مـن    . جواز التمسك ببطالن قرار الشطب عند تجديد السير فـي الـدعوى مـن الـشطب               

 مرافعـات ومـن جـزاء      ٥٩/٣التخلص من ميعاد التجديد المنـصوص عليـه فـي المـادة             . ذلك
عـدم رد المحكمـة علـى       . اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن بعدم التجديـد فـي الميعـاد             

 .مثال. بطالن الحكم. هذا الدفاع أثره

  )٢٣١ص مج القسم الخامس المجلد السابع ٣٠/٥/٢٠٠٥ عمالي جلسة ١٧١/٢٠٠٤ الطعن(



 المرافعات

- ٣١٤ - 

. قاعـدة مـستحدثة   . عند غياب المـستأنف أو المـستأنف عليـه        حتى  جوب الحكم في االستئناف     و -١٧٣٧
معيـار  . أن يكون االسـتئناف صـالحاً للفـصل فيـه وإال قـررت المحكمـة شـطبه            . شرط ذلك 

مفـاد  . إدالء الخـصوم بـأقوالهم وتحديـد طلبـاتهم ودفـاعهم          . صالحية االستئناف للفصل فيـه    
ة في نظـر الـدعوى والفـصل فيهـا عنـد غيـاب المـدعى أو المـستأنف                   للمحكمة السلط . ذلك

 .مثال. وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى

  )٢٣١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠/٥/٢٠٠٥ عمالي جلسة ١٧١/٢٠٠٤ الطعن(

ـ               -١٧٣٨ ا أمـام   القواعد اإلجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجـراءات رفـع الـدعوى ونظره
خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه            . المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها      

. الدعوى أو تُباشر فيه اإلجراءات وينطبق عليها قـانون القاضـي الـذي يعـرض عليـه النـزاع             
  .علة ذلك

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٦ المعـدل بالقـانون      ١٩٨٠ لـسنة    ٣٨قانون المرافعات المدنية والتجارية رقـم        -
فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التـي تعتـرض الـسير فيهـا هـو القـانون اإلجرائـي                    

التزام المادة الخامـسة عـشر مـن المرسـوم بالقـانون            . العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص       
 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكليـة لنظـر المنازعـات اإلداريـة والمعـدل بالقـانون                ١٩٨١ لسنة   ٢٠
وجوب الرجوع إلى القـانون اإلجرائـي العـام الـذي يـنظم ذلـك               . ذا األصل  ه ١٩٨٢ لسنة   ٦١

صـحيح فـي    . التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر        . وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية    
ال ينال من ذلك  ما أثاره الطاعن مـن أن القـضاء اإلداري المقـارن درج علـى عـدم                     . القانون

أن القـضاء الكـويتي اسـتقر منـذ إنـشائه علـى             : علة ذلك . ريةاألخذ بنظام شطب الدعوى اإلدا    
تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الخاصـة بالمـسائل التـي تعتـرض سـير                 

 .من مرسوم إنشاء الدائرة اإلدارية) ١٥(الخصومة وفقاً لصريح نص المادة 

 )١٨٤ ص٢ ج٣٨انون سمجلة القضاء والق ٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (



 المرافعات

- ٣١٥ - 

 :اعتبار الدعوى كأن لم تكن

  -: بوجه عام-١

هـو اإلجـراء األساسـي الوحيـد الـذي          .  والعمل االجتماعيةتقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون        -١٧٣٩
  .أوجبه القانون على العامل

يترتب عليه إلغاء جميـع إجـراءات الخـصومة بمـا فيهـا             . القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -
زوال الطلب الـذي تبـدأ بـه المطالبـة القـضائية فـي الـدعوى          . مقتضي ذلك . ة الدعوى صحيف
 .العمالية

 )٣١٠ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٣/١٢/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٢/٢٠١٠الطعن (

  -:لعدم إعالنها خالل الميعاد -٢

 ٣٠/٣م.  سـتة أشـهر ولـم يطلـب المـدعي الـسير فيهـا              لـشبها  .اعتبار الدعوى كأن لم يكن     -١٧٤٠
 .المرجع في تحديد الميعاد هو إعالن الخصم اآلخر. مرافعات سابقة

  )٦٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/٣/١٩٨١ تجاري جلسة ٣٨/١٩٨٠ الطعن(

 يومـاً مـن     ٩٠اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المـدعي عليـه بالحـضور خـالل                   -١٧٤١
ـ          يومـاً بالنـسبة     ٣٠ع لفعـل المـدعي وخـالل        تاريخ تقديم الصحيفة إلدارة الكتاب بـسبب راج

 .للطعن االستئناف جزاء جوازي للمحكمة

  )٦٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/٤/١٩٨٢ تجاري جلسة ٣٤٣/١٩٨١ الطعن(

تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع متـى                     -١٧٤٢
 .أقامت قضاءها على أسباب سائغة

  )٦٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/٤/١٩٨٢ تجاري جلسة ٣٤٣/١٩٨١ نالطع(

 يومـاً مـن     ٩٠اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المـدعي عليـه بالحـضور خـالل                   -١٧٤٣
.  مرافعـات  ١٣٧،  ٤٩م.  يومـاً بالنـسبة لالسـتئناف      ٣٠تاريخ تقديم الـصحيفة إلدارة الكتـاب و       

حـضور المـستأنف عليـه بعـد فـوات          . هماالً بفعل المـدعي   اشتراط حدوث التراخي عمداً أو إ     
 .الميعاد ال يصححه أو يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء

  )٦٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٤/١٠/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٤ الطعن(



 المرافعات

- ٣١٦ - 

اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم اإلعـالن فـي ميعـاد معـين شـرط القـضاء             -١٧٤٤
غيـر  . هـذا الجـزاء   .  يكون عدم اإلعالن نتيجة تعمد أو إهمال من المـدعي أو المـستأنف             به أن 

وجوب التمسك به مـن المـدعي عليـه أو المـستأنف ضـده إثارتـه أمـام                  . متعلق النظام العام  
 .التمييز ألول مرة غير جائزة

  )٦٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٣/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٦٨/١٩٨٤ الطعن(

تبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحـضور خـالل تـسعين يومـاً مـن                     اع -١٧٤٥
شرطه أن يكون التراخـي فـي اإلعـالن راجعـاً إلـى فعـل               . تاريخ تقديم صحيفتها لقلم الكتاب    

 .المدعي عمداً أو إهماالً

 عـدم   الميعاد المقرر إلعالن صحيفة االسـتئناف إلـى المـستأنف عليـه والـذي يترتـب علـى                  -
ال يـصححه حـضور     . ميعـاد حـضور   . مراعاته جواز الحكم باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن         

 .المستأنف عليه بعد فواته وال يسقط حقه في طلب الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )٦٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٧/١٩٨٥ الطعن(

م تكن لعدم تكليف المـدعي عليـه بالحـضور خـالل تـسعين يومـاً                الدفع باعتبار الدعوى كأن ل     -١٧٤٦
عـدم تعلقـه    . مقـرر لمـصلحة مـن لـم يـتم إعالنـه           . من تاريخ تقديم الصحيفة إلدارة الكتاب     

وجـوب إبـداؤه بـصحيفة االسـتئناف مـع سـائر الـدفوع الـشكلية وإال ترتـب            . بالنظام العام 
 .مثال. سقوطه

  )٧٩٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٦ إداري جلسة ٨٠/١٩٨٦ الطعن(

. أثـره . إعالنهـا للمـستأنف عليـه     . سريان آثارهـا  . أثره. إيداع صحيفة االستئناف إدارة الكتاب     -١٧٤٧
التراخي فـي اإلعـالن بفعـل المـستأنف عمـداً أو            . ميعاد اإلعالن . انعقاد الخصومة بين طرفيها   

. كـن بنـاء علـى طلـب المـستأنف عليـه           القضاء باعتبار االستئناف كـأن لـم ي       . أثره. إهماالً
 .علة ذلك. حضور األخير ال يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء

. تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن صـحيفة فـي الميعـاد المقـرر                   -
 .من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً

  )٧٩٨المجلد الثاني ص مج القسم الثاني ٧/٣/١٩٨٨ مدني جلسة ٤٩/١٩٨٧ الطعن(

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم إعالن الخصم اآلخـر بالـسير فيهـا خـالل تـسعين يومـاً                       -١٧٤٨
فـوات الميعـاد دون إعـالن الخـصم اآلخـر           . كيفية مراعاة هذا الميعاد   . القصد منه . من شطبها 

تعلقـه بالنظـام    عـدم   . طبيعة هـذا الجـزاء    . الدعوى كأن لم تكن   اعتبار  . أثره. بالجلسة المحددة 
 .العام
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قيام إدارة الكتاب بإجراء إعالن التعجيل بالسير فـي الـدعوى بعـد شـطبها ال يخلـي مـسئولية                     -
 .علة ذلك. المدعي من االهتمام به ومواالته

  )٧٩٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٦٦/١٩٨٧ الطعن(

الغايـة  . مـن شـطبها   ير فيها خـالل تـسعين يومـاً         اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن الس        -١٧٤٩
 .المرجع في تحديد هذا الميعاد. منه

  )٧٩٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٨٨  جلسةعمالي ١/١٩٨٨ الطعن(

ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا لم يترتـب علـى العيـب الـذي شـاب اإلجـراء ضـرر                       -١٧٥٠
 .مثال. للخصم

 . مجال إعمال الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكنخروج الطعن بالتمييز عن -

  )٨٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١٦/١٩٨٧ الطعن(

اختالفـه عـن جـزاء      . اعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء التراخي في إعالنهـا بفعـل المـدعي              -١٧٥١
. ير فيها خـالل تـسعين يومـاً مـن شـطبها           اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن الخصم بالس        

 .توقيع الجزاء في األول جوازي للمحكمة ووجوبي في الثاني. فالماهية االخت

  )٨٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٨٠/١٩٨٧ الطعن(

ض دفع شكلي يتعلـق بـاإلجراء ويـسقط الحـق فيـه بـالتعر             . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -١٧٥٢
طلـب  . مثـال لمـا ال يعـد كـذلك    . ماهية التكلم في الموضوع المسقط للحق في إبدائه . للموضوع

 .التأجيل لالطالع وتقديم مذكرة بالدفاع

  )٨٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٨٠/١٩٨٧ الطعن(

 عليـه أو المـستأنف عليـه        اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليـف المـدعي              -١٧٥٣
أن يكـون التراخـي فـي اإلعـالن راجعـاً لفعـل             . شرط ذلـك  . بالحضور خالل الميعاد المحدد   

شـمول ذلـك حالـة تـسليم الـصحيفة مـن إدارة الكتـاب إلـى منـدوب             . المدعي أو المستأنف  
وجوب مواالة المـدعي أو المـستأنف إجـراءات دعـواه واتخـاذ اإلجـراء               . علة ذلك . اإلعالن

فال يشترط أن يكون فعل المـدعي أو المـستأنف هـو الـسبب الوحيـد       . اسب إذا الحظ تراخياً   المن
 .أو الرئيسي المباشر

  )٨٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩ الطعن(

عليـه بالحـضور بفعـل المـستأنف      . الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المـستأنف          -١٧٥٤
 .مثال. جوازي لمحكمة الموضوع

  )٨٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٥٦/١٩٩٠ الطعن(
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خروجه من مجال إعمـال الجـزاء باعتبـار الطعـن كـأن لـم يكـن القاصـر                   . الطعن بالتمييز  -١٧٥٥
. يـة تطبيقه على الدعوى والطعن باالستئناف إذا لم يتم التكليـف بالحـضور خـالل المـدة القانون                

 .أساس ذلك

  )٨٠٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٩  جلسةمدني ١٣/١٩٨٨ الطعن(

اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد القـانوني               -١٧٥٦
  .من إطالقات محكمة الموضوع. تقدير توقيع هذا الجزاء. شروط توقيعه

تم لـشخص الخـصم أو فـي موطنـه األصـلي أو فـي محـل             أن ي . شرط صحته . إعالن الطعن  -
  .عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعالن الحكم

  .االستثناء. مناطه. صحة إعالن الطعن في الموطن المختار -
ال يعتبـر إال فـي درجـة التقاضـي          . إعالن األوراق الالزمة للسير في الدعوى في محل الوكيـل          -

  .الموكل فيها
  )٨٨٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٢/١٩٩٠ الطعن(

عـدم اتـصاله بالنظـام      . أمـر جـوازي للمحكمـة     . إعمال الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكـن        -١٧٥٧
  .العام
  )٨٨٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٩/١٩٩٢ الطعن(

كثر مـن تـسعين يومـاً علـى شـطبها ممـا يتـصل               الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي أ        -١٧٥٨
ال يجـوز لـه بعـد       : أثـر ذلـك   . ومؤداه له التنازل عنـه    . بمصلحة الخصم الذي تقرر لمصلحته    

  .ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه
  )٨٨٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٣ الطعن(

أن لـم تكـن لعـدم إعـالن صـحيفتها خـالل تـسعين               المناط في توقيع جزاء اعتبار الدعوى ك       -١٧٥٩
  .تقدير توقيعه من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. مرجعه فعل المدعي. يوماً

  )٨٨٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/١١/١٩٩٣  جلسةمدني ٣/١٩٩٣ الطعن(

ت مـن محكمـة      مرافعـا  ٤٩توقيع جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالنها وفقـاً للمـادة               -١٧٦٠
قـانون  . علـة ذلـك   . مدنية في منازعة إدارية ال يعيب حكمهـا بالخطـأ فـي تطبيـق القـانون               

  .سريانه فيما لم يرد به نص في القوانين األخرى. المرافعات هو القانون اإلجرائي العام
  )٨٨٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/١١/١٩٩٣ مدني جلسة ٣/١٩٩٣ الطعن(
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بار الدعوى أو االستئناف كأن لـم يكـن بنـاء علـى طلـب المـدعى عليـه أو                    جواز الحكم باعت   -١٧٦١
أن . شـرط ذلـك   . المستأنف عليه إذا لم يتم تكليفه بالحضور خالل الميعاد المقـرر فـي القـانون              
  .يكون التراخي في اإلعالن راجعاً عمداً أو إهماالً إلى فعل المدعي أو المستأنف

عي حتى فـي حالـة تـسليم إدارة الكتـاب الـصحيفة إلـى               حدوث التراخي في اإلعالن بفعل المد      -
  .أساس ذلك. مندوب اإلعالن

  )٨٨١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٣ الطعن(

وجـوب إعالنهـا للمـستأنف عليـه خـالل ثالثـين            . أثره. إيداع صحيفة االستئناف إدارة الكتاب     -١٧٦٢
ي في اإلعالن عن هذا الميعـاد يولـد الحـق للمـستأنف ضـده               التراخ. يوماً حتى تنعقد الخصومة   

في طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكـن إذا كـان التراخـي راجعـاً لفعـل المـستأنف عمـداً أو                      
  .تقدير توقيع هذا الجزاء وتوافر شروط توقيعه لمحكمة الموضوع. إهماالً

. فـي لنفـي التراخـي عنـه       ال يك . تسليم المدعي أو المستأنف للصحيفة إلـى منـدوب اإلعـالن           -
  .مثال. وجوب متابعته ذلك التخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل إجراءات اإلعالن

  )٨٨٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣ الطعن(

العبرة فـي اإلعـالن بتـسليم صـورة الـصحيفة           . مناط صحته . إعالن الطعن في المحل المختار     -١٧٦٣
اإلجراءات الواجب علـى القـائم بـاإلعالن إتباعهـا عنـد            . لشخص المقصود باإلعالن  فعالً إلى ا  

وقـوف  . متـى يعتبـر اإلعـالن منتجـاً ألثـره         . امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة اإلعالن      
. مندوب اإلعالن عند إثبات امتناع المخاطب معه عـن تـسلم صـورة اإلعـالن دون اإلخطـار                 

  .ال ينتج أثره
اتخاذه موقفاً سـلبياً يجعـل عـدم إتمـام اإلعـالن فـي              . بمواالة إجراءات اإلعالن  التزام المدعي    -

  .الميعاد راجعاً إلى فعله
  .شروطه. جائز لمحكمة االستئناف. القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن -

  )٨٨٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٤ الطعن(

تى بعد تـسليم صـحيفة الـدعوى أو االسـتئناف إلـى منـدوب اإلعـالن         المدعي أو المستأنف ح    -١٧٦٤
عليه تتبع إجراءات دعواه واتخاذ اإلجراء المناسب قانونـاً إذا مـا الحـظ تراخيـاً فـي إجـراء                    

  .أثره. إهماله. اإلعالن
أثـر  . ميعـاد حـضور   .  مرافعـات  ١٣٧ و   ٤٩ميعاد الثالثين يوماً المنصوص عليه في المـادتين          -

مستأنف عليه بعد الميعـاد المحـدد ال يـسقط حقـه فـي طلـب توقيـع الجـزاء                    حضور ال . ذلك
  .باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )٨٨٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣١/١٩٩٤ الطعن(
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جواز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المـستأنف عليـه باعتبـار الـدعوى أو االسـتئناف                    -١٧٦٥
أن . شـرط ذلـك   .  إذا لم يتم تكليفه بالحضور خـالل الميعـاد المحـدد فـي القـانون               كأن لم يكن  

  .مثال. يكون التراخي في اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعي
  )٦٥٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٨ الطعن(

 لـم يـتم تكليفـه بالحـضور         الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليـه إذا             -١٧٦٦
  .مثال. ليس وجوبياً على المحكمة. خالل الميعاد

  )٦٥٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢١/١٩٩٨ الطعن(

المحكمة يجوز لها بناء على طلب المدعى عليـه أو المـستأنف عليـه الحكـم باعتبـار الـدعوى                     -١٧٦٧
 التكليف بالحضور خالل الميعـاد المحـدد فـي القـانون متـى      أو االستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم      

مـن  . تقـدير توقيـع هـذا الجـزاء       . كان التراخي في ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المـستأنف          
  .إطالقات محكمة الموضوع

  )٦٥٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/١٩٩٩ الطعن(

ال محـل   . و االستئناف كأن لم يكن لعـدم اإلعـالن فـي الميعـاد            توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أ     -١٧٦٨
  .علة ذلك. له بخصوص الطعن بالتمييز

  )٦٥٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١١٣/٢٠٠٠ الطعن(

. دم إعالن صحيفة الدعوى خالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ إيـداعها إدارة كتـاب المحكمـة                   ع -١٧٦٩
طلـب المـدعى عليـه ذلـك وأن يكـون عـدم             . شرطه.  اعتبار الدعوى كأن لم تكن     جواز. أثره

  لمحكمة الموضوع. تقدير توقيع هذا الجزاء. اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه
  )٦٥٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/١٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٧١/٢٠٠١ الطعن(

 ٤٩م. عين يومـاً مـن تـاريخ إيـداع الـصحيفة          عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خـالل تـس         -١٧٧٠
اختالفه عن عدم اإلعالن بالـسير فـي الـدعوى خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ                    . مرافعات
ال يعتبـر مرعيـا إال بوصـول        . الميعاد في الحالة الثانية ميعـاد حتمـي       .  مرافعات ٥٩م. شطبها

. تكـن بقـوة القـانون     اعتبـار الـدعوى كـأن لـم         . أثره. عدم وصول اإلعالن  . اإلعالن للخصم 
حق المـدعى عليـه فـي تعجيـل الـدعوى           . سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة      . االستثناء

سـريان  . من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالـة عـدم اإلعـالن الـصحيح                
 . مرافعات١٤٧القواعد السابقة على االستئناف م

  )٢٣٣ القسم الخامس المجلد السابع ص مج٢٤/٦/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٣٢/٢٠٠١ الطعن(
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. اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد المحـدد فـي القـانون                     -١٧٧١
أن . شـرطه . إعمـال هـذا الجـزاء     . جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المـستأنف عليـه          

  . يكون التراخي أو اإلهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف
جـواز الحكـم    . أثـره . عـدم مراعاتـه   . ميعـاد حـضور   . المقرر إلعالن المستأنف عليه   الميعاد   -

ال يـصححه أو يـسقط      . حـضور المـستأنف عليـه بعـد فواتـه         . باعتبار االستئناف كأن لم يكن    
 .موضوعي. تقدير توقيع الجزاء. حقه في طلب توقيع الجزاء

  )٢٣٣جلد السابع ص مج القسم الخامس الم١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢ الطعن(

جـواز  . اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد                  -١٧٧٢
أن يكـون التراخـي فـي      . شـرط ذلـك   . الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه         

لـة  سـريان ذلـك علـى الحا      . اإلعالن إن عمداً أو إهماالً راجعاً إلى فعل المـدعي أو المـستأنف            
وجـوب مـوالة    . علـة ذلـك   . التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب اإلعـالن          

  . المدعي أو المستأنف إجراء اإلعالن باعتباره الزماً النعقاد الخصومة بين طرفيها
مـن إطالقـات محكمـة      . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن لعـدم إعـالن صـحيفته              -

م توافر شروطه عدم توقيعـه متـى كـان تراخـي المـستأنف فـي اإلعـالن                  لها رغ . الموضوع
جواز أخذها بما تُطمأن إليه مـن القـرائن والمالبـسات فـي سـبيل تكـوين        . تبرره أعذار مقبولة  

 .شرط ذلك. اقتناعها بأن عدم اإلعالن يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله

  )٢٣٥خامس المجلد السابع ص مج القسم ال٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٨/٢٠٠٢ الطعن(

. وجوب إعالنها خالل ستين يوماً مـن تـاريخ إيـداعها إدارة كتـاب المحكمـة               . صحيفة الدعوى  -١٧٧٣
: شـرط ذلـك   . جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء علـى طلـب المـدعى عليـه              . مخالفة ذلك 

ـ         . أن يكون عدم اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعى        أن لـم   سلطة المحكمة فـي اعتبـار الـدعوى ك
 .جوازية وال رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. تكن

  )٢٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

سـقوط  . دفـع شـكلي   . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن صـحيفتها خـالل األجـل              -١٧٧٤
 .الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى

  )٢٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ انطعنال(

تقـدير توقيـع هـذا      . شـرطا توقيعـه   . اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم مراعاة ميعاد اإلعـالن          -١٧٧٥
مثـال لعـدم    . مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع       . الجزاء وعدم الحكم به رغم توافر شـروطه       

 .توقيع المحكمة له

 )٥٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٩/١/٢٠١٠جلسة   تجاري٨٣٤/٢٠٠٧الطعن (
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وجـوب إعالنهـا خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ إيـداعها إدارة كتـاب                   . صحيفة الدعوى  -١٧٧٦
. جواز اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن بنـاء علـى طلـب المـدعي عليـه                 . مخالفة ذلك . المحكمة

 .لمدعيأن يكون عدم اإلعالن راجعاً إلى فعل ا. شرط ذلك

  )١٩٩ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٣/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٧٤/٢٠٠٧الطعن (
  

 -:ب خالل الميعادلعدم تجديدها من الشط -٣

عـدم  .  أمـام المحـاكم      التـداعي قصره على إجـراءات     . شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن        -١٧٧٧
 .لقياس النتفاء العلةال محل ل. ل  تجرى أمام مكتب العمالتيسريانها على اإلجراءات 

 )١٧٣ س ص ٧مج  ـ ١/٥/١٩٧٤ تجاري جلسة ١٩/١٩٧٣الطعن (

جـواز التنـازل    . اعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضى أكثر من ستة أشهر علـى تـاريخ شـطبها                  -١٧٧٨
 .مثال . عدم جواز العودة إلى ما اسقط حق الخصم فيه . عنه صراحة أو ضمناً 

 )١٧٣ س ص ٧مج   ـ١/٤/١٩٧٤ مدني جلسة ١٣/١٩٧٣الطعن (

. عدم تعجيل المدعي لدعواه أو المستأنف الستئنافه فـي الميعـاد المقـرر بعـد الوقـف االتفـاقي                   -١٧٧٩
وقـوع هـذا الجـزاء بقـوة        . اعتبار المدعي تاركاً لدعواه والمستأنف تاركـاً السـتئنافه        . جزاؤه

  .مثال. القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة
  )٨٨٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٢ الطعن(

وجـوب قـضاء   . اعتبار الدعوى كأن لم تكن لفـوات الميعـاد المقـرر السـتئناف الـسير فيهـا        -١٧٨٠
المحكمة به متى طُلب منها أياً كان سبب عـدم اسـتئناف الـسير فـي الـدعوى ودون أن يكـون                     

  .علق بالنظام العامالجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه وال  يت. للمحكمة مكنة التقدير
  )٨٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١٦/١٩٩٤ الطعن(

اتـصاله  . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمـضي أكثـر مـن تـسعين يومـاً علـى شـطبها                    -١٧٨١
اسـتظهار  . لـه التنـازل عنـه صـراحة أو ضـمناً          . بمصلحة الخصم الذي شرع الدفع لمصلحته     

 يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لهـا أن تـستنبط مـن مـسلك الخـصوم مـا                   واقع. التنازل
  .يعينها على ذلك على  قرائن

  )٨٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٥ الطعن(
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 مـن قـانون   ٥٩عدم تجديد الدعاوى من الشطب فـي الميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة                  -١٧٨٢
  .كيفيته وما يترتب عليه. بارها كأن لم تكناعت. أثره. المرافعات

  )٨٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٥/١٩٩٦  جلسةعمالي ٣٥/١٩٩٥ الطعن(

 .علة ذلك. عدم سريانه على الطعن بالتمييز. جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن -١٧٨٣

  )٨٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١١/١٩٩٦  جلسةعمالي ١/١٩٩٦ الطعن(

 مـن قـانون     ٥٩عدم تجديد الدعوى من الشطب فـي الميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة                   -١٧٨٤
يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن بقوة القـانون متـى تمـسك بـذلك ذو الـشأن قبـل                  . المرافعات

  .التعرض للموضوع
  )٦٥٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٦/١٩٩٧ عمالي جلسة ٩٧/١٩٩٦ الطعن(

كأن لم تكن عند عدم اإلعالن بالـسير فيهـا خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ                    اعتبار الدعوى    -١٧٨٥
 مـن   ١٤٧م. أساسـه . سـريان هـذه القاعـدة علـى االسـتئناف         .  مرافعات ٥٩م. أساسه. شطبها

  .ذات القانون
  )٦٥٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣/٦/١٩٩٧ مدني جلسة ١١٦/١٩٩٦ الطعن(

مقـرر لمـصلحة مـن لـم يـتم          .  لعدم تجديدها مـن الـشطب      الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -١٧٨٦
أن يكـون   . شـرط ذلـك   . ال يجـوز لغيـره التمـسك بالـدفع        . أثـره . إعالنه من المدعى عليهم   

  .موضوع الدعوى قابالً للتجزئة
  )٦٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٥/١٩٩٩ مدني جلسة ١٣٤/١٩٩٨ الطعن(

ن أحد الخصوم اآلخـر بالـسير فيهـا خـالل تـسعين يومـاً               الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يعل        -١٧٨٧
  .القصد منه وما يترتب عليه. من شطبها

  )٦٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩ الطعن(

وجـوب أن يبـدي قبـل       . دفـع شـكلي متعلـق بـاإلجراءات       . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -١٧٨٨
ال يجـوز للخـصم أن      . كيـف يكـون   . في الموضوع المـسقط للـدفع     التكلم  . التعرض للموضوع 

  .يعود إلى التمسك بالدفع متى كان قد تنازل عنه
. الـدفع المتعلـق بـه     . اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خالل تـسعين يومـاً              -

. أن لـه التنـازل عنـه صـراحة أو ضـمناً           . مؤدى ذلـك  . اتصاله بالخصم الذي شرع لمصلحته    
  .مثال

  )٦٥٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٦ الطعن(
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الجزاء باعتبار الدعوى كأن لـم تكـن لمـضي أكثـر مـن تـسعين يومـاً علـى شـطبها دون                        -١٧٨٩
 .مثال. ما يترتب على ذلك. شرع لمصلحة الخصم وغير متعلق بالنظام العام. تجديدها

  )٦٥٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦١٧/٢٠٠٠ الطعن(

استبعادها من جدول القضايا ووقف الـسير فيهـا حتـى تجـدد واعتبارهـا               . أثره. شطب الدعوى  -١٧٩٠
كأن لم تكن إذا لم تجدد فـي الميعـاد بنـاء علـى طلـب ذو الـشأن والمبـدي قبـل التعـرض                         

لـق بالنظـام العـام فـال     أنه مقرر لمصلحة المـدعي عليـه وحـده وال يتع         : علة ذلك . للموضوع
  .تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

أن تظــل منتجــة آلثارهــا اإلجرائيــة . أثــره. تجديــد الــدعوى مــن الــشطب فــي الميعــاد -
والموضوعية ويكون ما أبدى فيها مـن دفـاع ودفـوع مطروحـاً علـى المحكمـة دون حاجـة                    

 .إلعادة التمسك به من جديد

  )٢٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٦٨/٢٠٠١ الطعن(

أن يـتم   : شـرط ذلـك   . لكل من المـدعي والمـدعى عليـه       . الحق في تعجيل الدعوى من الشطب      -١٧٩١
.  مرافعـات  ٥٩م. إعالن الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقـضاء األجـل المحـدد بـالنص              

دون ماسـلطة تقديريـة     اعتبار الدعوى كأن لم تكـن إذا مـا طلبـه الخـصم و             : أثره. تخلف ذلك 
 .سريان ذلك على االستئناف. للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء

  )٢٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٦/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٣٢/٢٠٠١ الطعن(

زوال األحكـام   . أثـره . القضاء بسقوط الخـصومة فـي الـدعوى أو انقـضائها بمـضي المـدة               -١٧٩٢
. ميع إجراءات الخـصومة بمـا فـي ذلـك رفـع الـدعوى             الصادرة فيها بإجراء اإلثبات وإلغاء ج     

عدم مساس ذلـك بـالحق المرفوعـة بـه الـدعوى وال األحكـام القطعيـة الـصادرة فيهـا أو                      
اإلجراءات السابقة على تلك األحكام أو اإلقـرارات الـصادرة مـن الخـصوم أو األيمـان التـي                   

تمت مـا لـم تكـن باطلـة فـي           للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي        . حلفوها
انسحاب هذا األثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن لعـدم تجديـدها مـن الـشطب                    . ذاتها

  .  مرافعات١٠١م .  ذلكأساس. في الميعاد المقرر
جـواز رفـع دعـوى جديـدة        . اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعـاد            -

 . الخصومة في األولى بانقضاء سنة على تاريخ الشطببذات الطلبات السابقة ولو سقطت

  )٢٣٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦١٤/٢٠٠٣ الطعن(

. منـاط تحققـه هـو انعقـاد الخـصومة         . ميعاد حتمي .  يوماً من شطبها   ٩٠تجديد الدعوى خالل     -١٧٩٣
ـ            عـدم وصـول    .  علـة ذلـك    .صوموسيلة ذلك هو اإلعالن الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخ
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القضاء باعتبار الدعوى كـأن لـم تكـن بقـوة القـانون             . أثره. اإلعالن للخصم خالل هذا الميعاد    
دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلـب منهـا ذلـك وأيـاً كـان سـبب عـدم اسـتئناف سـير                       

 .الدعوى

  )٢٣٨سابع ص مج القسم الخامس المجلد ال١٨/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٧٢/٢٠٠٤، ٣٦٠الطعنان (

ال محل للخروج عليه أو تأويلـه بـدعوى الحكمـة التـي             . النص الواضح الصريح القاطع الداللة     -١٧٩٤
 يومـاً   ٩٠أملته وقصد الشارع فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديـد الـسير فيهـا خـالل                   

  .من شطبها
. التجاريـة  مـن قـانون المرافعـات المدنيـة و    ٥٩/٣توقيع الجزاء المنصوص عليه فـي المـادة       -

قصره على حالتي عدم حضور الطرفين جلسة التعجيل مـن الـشطب أيـاً كـان سـببه، وعـدم                    
. اتخاذ إجراءات اإلعالن بالتجديد من الشطب خالل تسعين يومـاً مـن تـاريخ شـطب الـدعوى                 

أن هذا الميعاد من المواعيد الحتمية الذي يجـب فـي غـضونه اسـتئناف الـسير فـي                   : علة ذلك 
يقـع هـذا الجـزاء      . فوات الميعاد يترتب عليه اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن          . االدعوى بعد شطبه  

حـضور  . بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب بغيـر حاجـة إلـى صـدور حكـم           
 .مثال. علة ذلك. ال يصحح هذا اإلجراء. الخصم جلسة التعجيل

 )١٨٤ ص٢ ج٣٨القانون سمجلة القضاء و ٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (

٤- لعدم تعجيلها خالل الميعاد بعد وقفها جزاء:-  

١٧٩٥-      خـالل ثالثـين   وجوب تعجيل السير في الدعوى أو االستئناف في حالـة الحكـم بوقفهمـا جـزاء 
الخـصومة بغيـر تـراٍخ وذلـك     التعجيل في مواالة إجـراءات      : علة ذلك . يوماً النتهاء مدة الوقف   

تقـديم  . ميعاد المشار إليه كشرط النعقـاد الخـصومة فـي مواجهتـه           اآلخر في ال  بإعالن الخصم   
وجـوب الحكـم باعتبـار      : أثـره .فـوات الميعـاد   . غير كـاف  . صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب    

 .مثال. رض المدعى عليه أو المستأنف عليهمالم يعت. الدعوى كأن لم تكن

  )٢٣٩مجلد السابع ص مج القسم الخامس ال٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥ الطعن(

للمحكمـة الحكـم    . تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجـراءات المرافعـات فـي الميعـاد               -١٧٩٦
تعجيل الـدعوى بعـد انقـضاء األجـل دون أن ينفـذ             . بوقف الدعوى لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر      

جواز الحكم باعتبار الدعوى كـأن لـم تكـن وهـي رخـصة      . المدعي ما أوقفت الدعوى من أجله 
 .لمحكمة لها أن تأتيها أو تعرض عنهال

  )١٩٩ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٣/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٧٤/٢٠٠٧الطعن (



 المرافعات
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 -: ما أمرت به المحكمة بعد الوقف الجزائيلعدم تنفيذ -٥

للمحكمـة أن توقـف     . أثـره . تخلف المدعي عن القيام بـإجراء مـن اإلجـراءات فـي الميعـاد              -١٧٩٧
  .باعتبارها كأن لم تكنالدعوى جزاء ثم تقضي 

  .مثال. شرط توقيعه. الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزائي -
  )٦٥٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٨ الطعن(

جـواز الحكـم باعتبـار الـدعوى كـأن لـم            . عدم تنفيذ الخصم ما أمرت به المحكمة عند الوقف         -١٧٩٨
 .تكن

  )٥٢٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/٥/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٩٩ الطعن(

جـواز الحكـم   . تخلف المدعي عن القيام بأي إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات فـي الميعـاد              -١٧٩٩
تعجيـل الـدعوى بعـد انقـضاء        . بوقف الدعوى لمدة ال تجاوز الستة أشهر بـدالً مـن الغرامـة            

للمحكمـة الحكـم باعتبـار الـدعوى كـأن لـم            . أجلـه األجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من         
 . مرافعات٧٠م. عدم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراً. شرطه. تكن

  )٢٤٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٠٧/٢٠٠١ الطعن(

. تخلف المدعى عن القيام بأي إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات أو عـن إيـداع المـستندات                    -١٨٠٠
تعجيـل الـدعوى مـن الوقـف بعـد انقـضاء            . محكمة وقف الدعوى بدالً من الحكم بالغرامـة       لل

جـواز الحكـم باعتبـار الـدعوى كـأن          . األجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله         
 .لم تكن

  )٢٤٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٦٥/٢٠٠٤ الطعن(

 -:ر في الميعادالتكليف بالحضولعدم  -٦

جواز الحكم بناء على طلب المدعي عليه باعتبار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يـتم تكليفـه                        -١٨٠١
أن يكـون التراخـي فـي       . شـرط ذلـك   . بالحضور خالل تسعين يوماً من تاريخ تقديم الـصحيفة        

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير توقيع هـذا الجـزاء     . اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعي    
 .شرطه

 )٨٧ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٣٠/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري٨٥/٢٠١٠الطعن (



 المرافعات
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 عدم قبول الدعوى

مدة السنتين الخاصتين بعدم قبول الدعاوى أو المطالبـات أو الـشكاوى أمـام جهـات القـضاء أو                   -١٨٠٢
التحكيم أو التحقيق بالنسبة للمعامالت المتعلقة بأسهم الـشركات التـي تمـت باألجـل والتـي لـم                   

 .قبول المطالبة. أثره. انقضاء هذا األجل. ٥٩/١٩٨٢ ق٩م. يتم تسجيلها في الميعاد

  )٦٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٩/١٩٨٤ الطعن(

عـدم  . معامالت أسهم الشركات التي تمت باألجل التي لـم يـتم تـسجيلها فـي الميعـاد المحـدد                   -١٨٠٣
. انقـضاء هـذا األجـل     . كوى المتعلقة بها قبـل مـضي سـنتين        قبول الدعوى أو المطالبة أو الش     

 . المطالبةقبول. أثره

  )٦٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٥/١٩٨٤ الطعن(

ال . المعامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي تمـت باألجـل            إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية       -١٨٠٤
مجـرد وقـف تنفيـذ الحكـم حتـى          . أثر اإلحالة .  حكم بدينه  تمنع الدائن العادي من الحصول على     

. التسوية الودية التي تجريها المؤسسة وتكـون محـالً لموافقـة هـذا الـدائن              . يبت في أمر المدين   
. ال تحول بين الدائن والمضي في دعواه والحصول على حكـم ينفـذ بـه إذا مـا أيـسر المـدين                     

 .علة ذلك

  )٧١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٨٤ الطعن(

انتهـاء  . وجوب بناء الحكم على أسباب واضحة جلية تدعمـه وكافيـة لحملـه وإال كـان معيبـاً                  -١٨٠٥
الحكم إلى عدم قبول الدعوى برمتها دون أن يجزم بتعلـق الـدين المطالـب بـه بمعـامالت فـي           

 .عيب. أسهم الشركات التي تمت باألجل

  )٨٠٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٣/١٩٨٦ لسةتجاري ج ١٢٦/١٩٨٥ الطعن(

عـدم قبـول أي     . المعامالت الخاصة بأسهم الشركات التي تمت باألجل التـي لـم يـتم تـسجيلها               -١٨٠٦
دعوى أو مطالبة أو شكوى بالنـسبة لهـا أمـام جهـات القـضاء أو التحكـيم أو التحقيـق قبـل                       

متـى ينتهـي هـذا القيـد ويـسترد      . ر إال في حالة القص   ٥٩/٨٢مضى سنتين من تاريخ العمل ق       
 .القضاء العادي اختصاصه األصيل بنظرها

  )٨٠٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٦/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٤/١٩٨٧ الطعن(

الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام األهلية يحـق إبـداؤه فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا الـدعوى                       -١٨٠٧
  .ذلكعلة . وألول مرة أمام محكمة االستئناف



 المرافعات
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األصل أنه ببلوغ اإلنسان سن الرشد يصبح كامـل األهليـة مـا لـم يطلـب وليـه علـى المـال                        -
  .استمرار الوالية أو الوصاية قبل بلوغه  سن الرشد

القضاء بسقوط حق الخصم في إبداء الدفع يستوي في النتيجـة مـع رفـض الـدفع بعـدم قبـول                      -
 .غير منتج. النعي في هذا الخصوص. الدعوى

  )٨٨٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١/١٩٩٦ الطعن(
  



 المرافعات

- ٣٢٩ - 

 الحكم في موضوع الدعوى

. الدفاع الذي يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى ويتوقف الحكـم فيهـا علـى الفـصل فيـه         -١٨٠٨
 .وجوب أن تقوم محكمة الموضوع بتصفيته

  )٢٤١خامس المجلد السابع ص مج القسم ال١٢/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٥٠/٢٠٠١، ٨٤١ان الطعن(

ـ   . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه علـى أسـباب خاصـته           -١٨٠٩  القـضاء بعـدم قبـول       دوقوفـه عن
عـدم جـواز أن     . أثـره . الدعوى المرفوعة من العامل لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القـانون          
ـ       . يعرض لما إذا كانت الدعوى رفعت أو لم ترفع في الميعـاد المقـرر              شأن النعـي فـي هـذا ال

 .عدم قبوله. موجه إلى الحكم االبتدائي

  )٢٤١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٥/٢٠٠٤  تجاري جلسة١٠٣/٢٠٠٣ الطعن(

بيان أسماء الخصوم في الحكم وصفاتهم ومـوطن كـل مـنهم أو محـل عملهـم وحـضورهم أو                     -١٨١٠
ـ إغفـال الحكـم للخـصم غيـر ال        . قصره على الخصم األصيل ذي الـشأن فيهـا        . غيابهم  يحقيق

 .ال بطالن. الذي لم يوجه أو توجه إليه طلبات

  )٢٤١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٥/٢٠٠٤  تجاري جلسة٢٤٣/٢٠٠٣ الطعن(
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  الحكم بانتهاء الدعوى

 والخاصـة بالتجـاوز عـن بطـالن المعـامالت فـي             ٤٢/١٩٨٤األحكام الواردة بالقانون رقـم       -١٨١١
ــة للمــادتين أســهم الــشركات المــساهمة التــي تمــت بالمخ ــانون ١٠٩، ١٠٦/١الف  مــن الق

للمحاكم أن تقضي من تلقاء نفـسها بانتهـاء دعـاوى بطـالن هـذه               . من النظام العام  . ١٥/١٩٦٠
 .المعامالت

  )٧٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١١٤/١٩٨٤ الطعن(

طـالن المعـامالت فـي       والخاصـة بالتجـاوز عـن ب       ٤٢/١٩٨٤األحكام الواردة بالقانون رقـم       -١٨١٢
ــة للمــادتين  ــانون ١٠٩، ١٠٦/١أســهم الــشركات المــساهمة التــي تمــت بالمخالف  مــن الق

 وأسهم الشركات الخليجية التي تمـت بالمخالفـة للمـادة األولـى مـن القـانون رقـم                 ١٥/١٩٦٠
للمحاكم أن تقضي من تلقاء نفـسها بانتهـاء دعـاوى بطـالن هـذه               . من النظام العام  . ٣٢/١٩٧٠

 .التالمعام

  )٧٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥/١٩٨٤، ١٠٥الطعنان (

 ٣٢/١٩٧٠تـداولها بالمخالفـة للقـانون       . األسهم واألوراق المالية الخاصة بالـشركات المـساهمة        -١٨١٣
مـؤداه اعتبـار الـدعاوى المرفوعـة        . تـصحيح هـذا التعامـل     . ٤٢/١٩٨٤قبل العمل بالقانون    

 .علة ذلك. تعامل منتهيةببطالن هذا ال

  )٧٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ٧٢/١٩٨٠ الطعن(

طلب ندب خبير أمـام محكمـة أول درجـة وإجابتهـا هـذا              . مثال. المصلحة شرط لجواز الطعن    -١٨١٤
ال مـصلحة للطـاعن     . القضاء بانتهاء الدعوى وتأييده بـالحكم المطعـون فيـه ألسـبابه           . الطلب
ال يؤثر في ذلك ما اسـتطرد إليـه الحكـم تزيـداً بمـا يجـاوز نطـاق                   . طعن عليه بالتمييز  في ال 

 .الدعوى وبما ال حجية له بأنه يقر تقرير الخبير

  )٧٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٢/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٦٥/١٩٨٤ الطعن(

االسـتناد  .  فيهـا  حق مقرر لطرفيه حتـى صـدور حكـم نهـائي          . الدفع بانقضاء الدعوى بالصلح    -١٨١٥
إلى عقد الصلح بعد ذلك في دعوى مستقلة لنقض حجيـة الحكـم النهـائي الحـائز لقـوة األمـر                     

 .ال يجوز. المقضي سواء بطريق الدفع أو الدعوى

  )٧٩٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٦ الطعن(
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التي تمـت فـي حقـوق المـساهمين فـي            بتصحيح التصرفات    ٤٩/١٩٨٧أحكام المرسوم بقانون     -١٨١٦
الشركات المساهمة التي لم تـستكمل إجـراءات تأسيـسها وتـداول هـذه الحقـوق قبـل العمـل                    

قـصد  .  واعتبار الدعاوى المقامة بطلب بطـالن التـصرفات بـشأنها منتهيـة           ٤٢/١٩٨٤بالقانون  
ة بـين   بها حماية االقتصاد الـوطني وصـون المـصلحة العامـة وتـسوية العالقـات المتـشابك                

جواز إثارة الـسبب المتعلـق بهـا ألول مـرة أمـام محكمـة               . بالنظام العام تعلق ذلك   . المتعاملين
 .التمييز

  )٧٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠٨/١٩٨٧ الطعن(

االسـتثناء لـه    . غيـر جـائز   . األصل أن اشتغال غير الكويتي منفـرداً بالتجـارة فـي الكويـت             -١٨١٧
أن يكـون   . شـرط ذلـك   . ٨٩ سـنة    ٤٥ ق   ٢٣ثمار أمواله المودعة في البنوك والـشركات م       است

سريان االستثناء علـى المعـامالت الـسابقة علـى تـاريخ العمـل بهـذا          . داخالً ضمن أغراضها  
 .اعتبارها منتهية. الدعاوى بطلب بطالنها. القانون

  )٧٩٦لد الثاني ص مج القسم الثاني المج٢/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤٤/١٩٨٩ الطعن(
  )٦٥٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٦ الطعنو(

 .ال تستنفد به المحكمة واليتها. الحكم بانتهاء الدعوى -١٨١٨

  )٦٦٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨٠/٢٠٠٠ الطعن(

ديـد نـسبة العجـز ونـدب خبيـر لتقـدير       الوقوف عند حد طلب اإلحالة إلـى لجنـة طبيـة لتح            -١٨١٩
. انتهـاء الـدعوى  . الزمـه . إجابـة المحكمـة هـذا الطلـب    . التعويض دون طلبات موضـوعية  

ال يحقـق   .  أو أسـبابه التـي أوردهـا تبريـراً لـه           منطوقهتعييب الحكم فيما انتهى إليه خطأ في        
 .مثال. سوى مصلحة نظرية بحته

  )٢٤٢ج القسم الخامس المجلد السابع ص م٢٤/٦/٢٠٠٢  عمالي جلسة١٥٧/٢٠٠١ الطعن(
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  استنفاد الوالية

عـدم  . اسـتئناف هـذا الحكـم     . بطالن الحكم الذي استنفدت محكمة أول درجة واليتهـا بـصدده           -١٨٢٠
عليهـا المـضي للفـصل فـي موضـوع          . وقوف محكمة االستئناف عند حـد تقريـر الـبطالن         

 .الدعوى بحكم جديد

  )٨٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٢٣/١٩٨٦ الطعن(

بطـالن هـذا الحكـم لعيـب ال         . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالحكم في موضوع الـدعوى          -١٨٢١
وجـوب أال تقـف محكمـة االسـتئناف عنـد حـد تقريـر               . يصل إلى صحيفة افتتاح الـدعوى     

 .حةوجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه اإلجراءات الصحي. البطالن

  )٨٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٨٦ الطعن(

وجـوب إعادتهـا القـضية لمحكمـة        . إلغاء محكمة االستئناف للحكم الصادر في الطلب األصـلي         -١٨٢٢
 .الدرجة األولى لتفصل في الطلب االحتياطي

  )٨٠٥ثاني ص مج القسم الثاني المجلد ال١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨٦ الطعن(

اسـتنفاد واليتهـا فيهـا      . أثـره . القضاء القطعي في مسألة من المسائل المعروضة على المحكمـة          -١٨٢٣
 .ويمتنع عليها العودة للفصل بقضاء آخر

  )٨٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٨ الطعن(

اً للنـزاع فـي الـدعوى برمتهـا         أن يكون قطعياً بوضعه حـد     . شرطه. الحكم الذي تلحقه الحجية    -١٨٢٤
 .أو في جزء منها أو مسألة متفرعة عنها وتستنفد به المحكمة واليتها فيها تناوله

األحكام غير القطعية ومنها أحكام اإلثبات ال حجيـة لهـا وال تتقيـد بهـا المحكمـة عنـد نظـر                       -
 .الحجية وتنتهي بها والية المحكمةالدعوى متى تحوز هذه األحكام 

  )٨٠٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٨٨، ١٦٣، ١٦١ نوالطع(

التزام محكمة االسـتئناف بإعـادة الـدعوى إلـى محكمـة أول درجـة إن هـي ألغـت حكمهـا              -١٨٢٥
 .مناطه. المستأنف

  )٨٠٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٩٠ الطعن(

سـريان ذلـك علـى      . اسـتنفاد واليتهـا   . أثـره   .  قطعي فيما طرح عليها      فصل المحكمة بقضاء   -١٨٢٦
  .شرط ذلك. األحكام غير القطعية 

  )٨٨٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٣ الطعن(
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وجـوب فـصل محكمـة      . أثـره   . اسـتئناف هـذا الحكـم       . استنفاد محكمة أول درجة واليتهـا      -١٨٢٧
  .علة ذلك. دون أن يعد ذلك تصديا . ع الدعوىاالستئناف في موضو

. أال تكـون قـد فـصلت فـي موضـوع الـدعوى            . مناطه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة      -
  .عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. علة ذلك
  )٨٨٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٩/١٩٩٤ الطعن(

إلغـاء  .  درجة بعدم قبول الدعوى لخلوهـا مـن الـدليل تـستنفد بـه واليتهـا                قضاء محكمة أول   -١٨٢٨
  .امتناع اإلعادة ألول درجة. أثره. محكمة االستئناف لهذا الحكم

  )٨٨٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٣٧/١٩٩٥ الطعن(

حكم فـي قـضائه ال تـستنفد بـه المحكمـة      ما لم يتناوله ال. حجية الحكم تكون لما فصل فيه قطعياً  -١٨٢٩
  .مثال. أثره الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوصه غير مقبول. واليتها
  )٨٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ٢/١٩٩٤ الطعن(

ــدعوى -١٨٣٠ ــد . إســباغ التكييــف الــصحيح لل واجــب علــى محكمــة الموضــوع توصــالً لتحدي
  .اإختصاصه

الحكـم بعـدم االختـصاص      . هـي الخـصومة األصـلية     . الخصومة التي ينظـر إلـى انتهائهـا        -
ال تنتهي به الخصومة كلها وال يجوز استئنافه إال مـع اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي                   . واإلحالة

الموضوع ويجب على المحكمة المحال إليها الفصل في النـزاع حتـى وإن أخطـأ حكـم اإلحالـة                   
اف أن تلغيه وما ترتب عليـه مـن أحكـام عنـد اسـتئناف الحكـم المنهـي                   لكن لمحكمة االستئن  

  .للخصومة كلها
وجـوب إعـادة النـزاع للمحكمـة     . إلغاء محكمة االستئناف للحكم بعـدم االختـصاص واإلحالـة          -

 .عدم استنفادها واليتها. علة ذلك. المختصة به حتى ولو كانت قد قضت بعدم إختصاصها

  )٨٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٩٥ الطعن(

  .أثره. استنفاد محكمة أول درجة واليتها عند قضائها بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى -١٨٣١
  .لمحكمة ثاني درجة أن تفصل في موضوع الدعوى عند القضاء بإلغاء الحكم االبتدائي -

  )٦٦٠لد الرابع ص مج القسم الرابع المج٢/٦/١٩٩٧ مدني جلسة ١٤١/١٩٩٦ الطعن(

القضاء ببطالن حكم المحكمين يترتب عليه نظر المحكمـة للموضـوع الـذي فـصل فيـه هـذا                    -١٨٣٢
  .الحكم

سـبب  . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة متى قضى بـبطالن الحكـم المطعـون فيـه                 -
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  .أساس ذلك. عدم استنفاد تلك المحكمة واليتها: ذلك
  )٦٦٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦ الطعن(

بطالن الحكم الذي ال يصل إلى صحيفة افتتاح الـدعوى وتـستنفد محكمـة أول درجـة واليتهـا                    -١٨٣٣
لمحكمة االستئناف أال تقف عند حـد تقريـر بطالنـه والفـصل فـي الموضـوع                 . أثره. بإصداره

مـن درجـات    ال تفويـت فـي ذلـك لدرجـة          . بحكم جديد تراعي فيـه اإلجـراءات الـصحيحة        
 .التقاضي

  )٦٦٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٤٨/٢٠٠١ الطعن(

مـؤدى  . ال تـستنفد بـه المحكمـة واليتهـا        . دفع شكلي . الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه      -١٨٣٤
  .مثال. ذلك

 .تعلقه بالنظام العام. مبدأ التقاضي على درجتين -

  )٢٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/١٢/٢٠٠٢ ري جلسةإدا ٦٣٦/٢٠٠١ الطعن(

ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صـريحة أو ضـمنية سـواء فـي المنطـوق                 . حجية الحكم  -١٨٣٥
ال يجـوز أن يكـون موضـوعاً        . ما لم تنظـر فيـه المحكمـة بالفعـل         . أو األسباب المرتبطة به   

  .في الفصل فيهلحكم يحوز قوة األمر المقضي وال تستنفد واليتها 
ال تـستنفد بـه     . الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل سـاعات عمـل إضـافية               -

 .ال يعيبه. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. المحكمة واليتها في نظرها

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٤٢/٢٠٠٤ الطعن(

. تـستنفد بـه واليتهـا     . ل درجة بعدم قبول الدعوى ألسباب تتعلـق بموضـوعها         قضاء محكمة أو   -١٨٣٦
  .وجوب تصديها للفصل في الموضوع. قضاء محكمة االستئناف بإلغائه: مؤداه

القضاء بعدم قبول التظلم تأسيـساً علـى أن الطلـب بتوقيـع الحجـز التنفيـذي علـى عقـاري                      -
 .تستنفد به المحكمة واليتها. أمر والئيالتداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية إلصدار 

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٤٢/٢٠٠٤ الطعن(

: أثـره . اسـتئناف هـذا الحكـم     . استنفاد محكمة أول درجة واليتها بالفصل في موضوع الـدعوى          -١٨٣٧
علـى محكمـة   اعتبار ما اشتملت عليه الدعوى من طلبـات أو دفـوع وأوجـه دفـاع مطروحـاً                

 .ثاني درجة ووجوب فصلها في الموضوع

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٤٢/٢٠٠٤ الطعن(
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فـال يجـوز    ،  استنفاد المحكمة التي أصدرته واليتهـا الفـصل فـي النـزاع           : أثره. إصدار الحكم  -١٨٣٨
 .إال بطرق الطعن المقررةإلغائه تعديله أو 

  )٢٤٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٣/٢٠٠٦ مالي جلسةع ٣٤٢/٢٠٠٤ الطعن(

دفـع يتعلـق بـاإلجراءات وال       . الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النـزاع           -١٨٣٩
تمييـزه لعـدم تطلـب      . اقتصار الحكم المطعون فيه على قبـول هـذا الـدفع          . يتعلق بأصل الحق  

دعوى إلى محكمـة أول درجـة لعـدم اسـتنفاد واليتهـا             وجوب إعادة ال  . القانون تسجيل هذا العقد   
 .في نظر الموضوع إعماالً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام

  )٢٤٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

. تهـا بـشأنها   اسـتنفاد والي  . أثـره . فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقـضاء قطعـي          -١٨٤٠
 .عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد

  )٢٤٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٢٥/٢٠٠٤ الطعن(
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 قفل باب المرافعة في الدعوى

أن . شـرطه . حق أي من طرفي الخصومة تقديم مذكرات خـالل فتـرة حجـز القـضية للحكـم                 -١٨٤١
ال . اسـتبعاد المحكمـة مـذكرة قـدمت بعـد الميعـاد           . حكمةيتم ذلك خالل الميعاد الذي تحدده الم      

 .يعيب حكمها

  )٦٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/٣/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٣٤/١٩٨٣ الطعن(

االلتفـات عنـه ال     . الدفاع الوارد بمذكرة قدمت بعد حجز الدعوى للحكم ولم يكـن مـصرحاً بهـا               -١٨٤٢
 .عيب

  )٦١مج القسم األول المجلد الثاني ص ١٣/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٤٧/١٩٨٥ الطعن(

منع المحاكم من االسـتماع ألحـد الخـصوم أو وكيلـه فـي              . أثره. قفل باب المرافعة في الدعوى     -١٨٤٣
 .علة ذلك. غيبة خصمه أو قبول مستندات أو مذكرات قبل اطالع الخصم اآلخر عليها

 )١٨ص ٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري١٠٥١/٢٠٠٨الطعن (

عـدم قبـول   . شـرطه . للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفـع اسـتئنافاً فرعيـاً             -١٨٤٤
  . الحكم بعد رفع االستئناف األصلي

. عدم استئناف الحكم في الميعاد وإقامة استئناف فرعي قبـل إقفـال بـاب المرافعـة باالسـتئناف                  -
 .ال يعد بذاته قبوالً للحكم المستأنف

 )١٣٨ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٤/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧٠٠/٢٠٠٩الطعن (
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 إعادة الدعوى إلى المرافعة

عـدم اسـتجابتها    . تمكين المحكمة الخصم من إبداء دفاعه واسـتجابتها لطلبـه تأجيـل الـدعوى                -١٨٤٥
  . ال عيب . لطلبه إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستند جديد 

  )١٧٤ س ص ٧ مج ـ ٣/٦/١٩٧٤ أحوال شخصية جلسة ٦/١٩٧٣الطعن (

  . أثره . من إطالقات محكمة الموضوع . إعادة الدعوى للمرافعة -١٨٤٦
 )١٧٥ س ص ٧ مج ـ١١/٥/١٩٧٧ تجاري جلسة ٤١/١٩٧٦ الطعن(

عـدم  . مـن إطالقـات المحكمـة       . طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مـستندات أو مـذكرات            -١٨٤٧
  . ه أثر. اعتباره دفعاً أو دفاعاً مطروحاً عليها 

 )١٧٥ س ص ٧ مج ـ٢٩/٦/١٩٧٧ تجاري جلسة ٢٢/١٩٧٤ الطعن(

إعـادة الـدعوى    . حجز الدعوى للحكم بعد استكمال دفاع الخـصم دون اإلذن بتقـديم مـستندات                -١٨٤٨
التفات المحكمـة عنـه ال يعـد إخـالالً بحـق            . من إطالقات المحكمة    . للمرافعة لتقديم مستندات    

  . الدفاع 
 )١٧٥ س ص ٧ ـ مج ٢٨/٥/١٩٧٩ جلسة  أحوال شخصية٦/١٩٧٩الطعن (

. مـن إطالقـات المحكمـة    . إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانتهـاء المرافعـة فيهـا        -١٨٤٩
  . ال يعيبه . التفات الحكم عنه 

  )١٧٥ س ص ٧ مج ـ ٥/٦/١٩٧٨ جلسة مدني ١١/١٩٧٧ الطعن(

لهـا أن تطـرح هـذا        . لمحكمـة الموضـوع   .  طلب إعادة الدعوى للمرافعة      فيتقدير مدى الجد     -١٨٥٠
  . عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتهافيالطلب إذا رأت 

 )١٧٥ س ص ٧ ـ مج ٢٩/١١/١٩٧٨ إيجارات جلسة ٣٣/١٩٧٨الطعن (

عدم االسـتجابة إلـى طلبـه إعـادة الـدعوى           .  الدعوى وحجزها للحكم     فياستكمال دفاع الخصم     -١٨٥١
  . بحق الدفاع ال يعيب الحكم بالقصور أو اإلخالل . إلى المرافعة 

 )١٧٥ س ص ٧  ج٢٤/١/١٩٧٧ جلسة أحوال شخصية ٩/١٩٧٥ الطعن(

علـة  . ال عيـب  . طلب إعادة القضية للمرافعة لتقديم مستندات أو مذكرات عـدم االسـتجابة إليـه              -١٨٥٢
 .ذلك

  )٦١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٨/٦/١٩٨١ تجاري جلسة ٤٥/١٩٨١ الطعن(
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 .عدم التزام المحكمة بإجابته. ة التحقيقطلب إعادة الدعوى للمرافعة إلعاد -١٨٥٣

  )٦١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٤/١٩٨٢ جلسةعمالي  ٢٦٦/١٩٨١ الطعن(

 .إعادة الدعوى للمرافعة من إطالقات المحكمة -١٨٥٤

  )٦١ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٢٣/١٩٨٢ الطعن(
  )٦١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٨٣  جلسةعمالي ١٠/١٩٨٣ الطعنو(
  )٦٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٩/١٩٨٣ الطعنو(

حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مـذكرات أو مـستندات ال علـى المحكمـة إن التفتـت                    -١٨٥٥
أو عـدم إعادتهـا     إعـادة الـدعوى للمرافعـة       . عن المذكرات والمستندات المقدمة في فترة الحكم      

 .من سلطة محكمة الموضوع

  )٦١ مج القسم األول المجلد الثاني ص١١/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٦٠/١٩٨٣ الطعن(

إجابتـه أو عـدم إجابتـه مـن         . ال يعتبر دفعاً أو دفاعاً في الدعوى      . طلب إعادة الدعوى للمرافعة    -١٨٥٦
 .إطالقات محكمة الموضوع

  )٦٢ج القسم األول المجلد الثاني ص م٧/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٤ الطعن(

متى حجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بهـا إال بالقـدر الـذي تـصرح بـه                    -١٨٥٧
مثـال  . الدفاع الذي يقدم دون أن يكون مصرحاً به ال علـى المحكمـة إن التفتـت عنـه                . المحكمة

 .استبعاد مذكرة ومستندات لم يصرح بها

  )٦٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١/٢/١٩٨٥  جلسةتظلمات ٥٢/١٩٨٤ الطعن(

 .من إطالقات محكمة الموضوع. االستجابة له. طلب إعادة القضية للمرافعة -١٨٥٨

  )٦٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٥/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٨٤ الطعن(

سـير  شـرطه تتـابع     . اعتبـاره إعالنـاً بالموعـد الجديـد       . قرار فتح باب المرافعة في الدعوى      -١٨٥٩
يتعـين إخطـار الخـصوم بالجلـسة الجديـدة بكتـاب            . إذا انقطع التسلـسل   . الجلسات في تسلسل  

 . مرافعات١١٤/٢م. مسجل

  )٦٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٥/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٨٤ الطعن(

ـ         . مؤداه. حجز الدعوى للحكم بعد استيفاء الخصوم دفاعهم       -١٨٦٠ ذي انقطاع صـلتهم بهـا إال بالقـدر ال
ال تثريب علـى المحكمـة اسـتبعادها مـذكرات أو مـستندات بعـد حجـز                 . تصرح به المحكمة  

 .الدعوى للحكم ما دامت لم تصرح بتقديمها

  )٦٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٨٥  جلسةعمالي ١٣/١٩٨٥ الطعن(
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م عـد . االسـتجابة إليـه مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع           . طلب إعادة الـدعوى للمرافعـة      -١٨٦١
 .استجابتها إليه ال يعد إخالالً بحق الدفاع

  )٦٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/١١/١٩٨٥  جلسةعمالي ١٨/١٩٨٥ الطعن(

من إطالقات محكمـة الموضـوع عـدم اإلشـارة علـى            . إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات     -١٨٦٢
 .ال قصور أو إخالل بحق الدفاع. هذا الطلب

  )٦٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١١/١٩٨٥ سة جلعمالي ٢٥/١٩٨٥ الطعن(

 .من إطالقات المحكمة. إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم -١٨٦٣

  )٨٠٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/٣/١٩٨٦ عمالي جلسة ٣٦/١٩٨٥ الطعن(

ـ                   -١٨٦٤ اً أو  طلب إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم بتقـديم مـستندات أو مـذكرات ال يعـد دفع
 .ال عيب. عدم استجابتها إليه. لمحكمة الموضوع تقديره. دفاعاً

  )٨٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/٣/١٩٨٦ عمالي جلسة ٤٠/١٩٨٥ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير االستجابة أو عـدم االسـتجابة لطلـب إعـادة الـدعوى للمرافعـة               -١٨٦٥
ال .  المرفـق بـه أو اإلشـارة إليهمـا         عدم بحث المحكمـة لهـذا الطلـب والمـستند         . الموضوع
 .قصور

  )٨٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٦/١٩٨٦ عمالي جلسة ١٠/١٩٨٦، ٦ نناالطع(

. طلب إعادة للمرافعـة لـيس دفعـاً أو دفاعـاً فيهـا            . حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء المرافعة فيها       -١٨٦٦
 .مثال. االستجابة إليه من إطالقات محكمة الموضوع

  )٨٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٠٥/١٩٨٥، ٢٠١ نانالطع(

 .ال عيب. التفات المحكمة عن إجابته. طلب إعادة القضية للمرافعة -١٨٦٧

  )٨٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٨٦ الطعن(

إجابتـه االلتفـات عنـه أو إغفـال اإلشـارة           عدم التزام المحكمـة ب    . الدعوى للمرافعة طلب إعادة    -١٨٦٨
 .ال يعيب الحكم. إليه

  )٨٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٨٦ الطعن(

ال إلـزام علـى محكمـة الموضـوع باالسـتجابة لـه باعتبـاره مـن                 . طلب فتح باب المرافعة    -١٨٦٩
 .اإلطالقات التي ال يعيب حكمها االلتفات عنه

  )٨٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٦/١٩٨٨ الطعن(



 المرافعات

- ٣٤٠ - 

الـدفاع الـوارد    . أثـر ذلـك   . ال يعيب الحكـم   االلتفات عنه   . طلب فتح باب المرافعة في الدعوى      -١٨٧٠
 .به ال يكون مطروحاً على المحكمة وال تلتزم بالرد عليه أو اإلشارة إليه

  )٨٠٤ج القسم الثاني المجلد الثاني ص م١٥/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٧٢/١٩٨٨ الطعن(

قبـول المحكمـة   . إجابتـه مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . طلب إعادة الدعوى إلى المرافعـة      -١٨٧١
غيـر  . أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم أثناء المداولـة دون إطـالع الخـصم اآلخـر عليهـا                 

 .جائز

  )٨٠٤اني ص مج القسم الثاني المجلد الث١٥/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩٧/١٩٨٩ الطعن(

  .من إطالقات محكمة الموضوع. إجابته أو رفضه. طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة -١٨٧٢
  )٨٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٠ الطعن(

تقدير االستجابة أو عدم االستجابة لطلب التأجيل لتقـديم مـستندات أو إعـادة الـدعوى للمرافعـة                   -١٨٧٣
  .ال قصور. التفات المحكمة عن هذا الطلب. حكمة الموضوعمن سلطة م

  )٨٨٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٩٢ الطعن(

منعـاه فـي    . خلو أوراق الدعوى مما يدل على تقديم الطاعن طلبـاً إلعـادة الـدعوى للمرافعـة                -١٨٧٤
  .غير صحيح. هذا الشأن

  )٨٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٣ ية جلسةأحوال شخص ٢٧/١٩٩٣ الطعن(

. التزام المدعي عند إيداع صحيفة الدعوى بتقديم المـستندات المؤيـدة لـدعواه ومـذكرة شـارحة                 -١٨٧٥
  .سريان ذات القاعدة على االستئناف

  .من إطالقات محكمة الموضوع. إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم -
ندات أو المذكرات المقدمـة أثنـاء فتـرة حجـز الـدعوى للحكـم دون أن                 التفات الحكم عن المست    -

  .ال يعيبه. يكون مصرحاً بها
  )٨٨٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣ الطعن(

. ثبوت أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وما تضمنه مـن دفـاع مقـدم بعـد صـدور الحكـم                     -١٨٧٦
  . على المحكمةعده دفاعاً غير مطروح

  )٨٨٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٦/١٩٩٣، ١١٤، ١٠٨ نوالطع(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . تقدير مـدى الجـد فيـه      . طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة     -١٨٧٧
  .شرط ذلك

  )٨٨٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٠/١٩٩٢ الطعن(
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ال يعيـب الحكـم     . ديم مستند خالل فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكـون مـصرحاً بتقديمـه              تق -١٨٧٨
  .التفاته عنه

إغفـال اإلشـارة إلـى      . من إطالقات محكمـة الموضـوع     . االستجابة لطلب اإلعادة إلى المرافعة     -
 .أساس ذلك.ال يعيب الحكم . هذا الطلب

  )٨٨٩سم الثالث المجلد الثاني ص مج الق٥/٣/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٤٨/١٩٩٣ الطعن(

  .من إطالقات محكمة الموضوع. االستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه -١٨٧٩
منع المحاكم من االسـتماع ألحـد الخـصوم أو وكيلـه فـي              . أثره. قفل باب المرافعة في الدعوى     -

  . ذلكعلة. غيبة خصمه أو قبول مستندات أو مذكرات قبل اطالع الخصم اآلخر عليها
وقوعـه علـى عـاتق      . إقامة الـدليل علـى عـدم صـحتها        . األصل في اإلجراءات أنها روعيت     -

  .المتمسك به
االدعـاء بمخالفتهـا    . ورقة رسمية لهـا حجيتهـا علـى الكافـة بمـا دون فيهـا              . محضر الجلسة  -

 .وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير. الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه

  )٢٤٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥١٥/٢٠٠٢، ٥٠٣ نناالطع(

مـن  . إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الـدعوى أو إعادتهـا للمرافعـة بعـد حجزهـا للحكـم                   -١٨٨٠
 .ال يعيب الحكم. التفاتها عن هذا الطلب. إطالقات محكمة الموضوع

  )٢٤٥لد السابع ص مج القسم الخامس المج٢٨/٦/٢٠٠٤  جلسةمدني ٤٨٥/٢٠٠٣ الطعن(

حـضورهم أيـاً مـن      . هشـرط . ال يلـزم إعـالن الخـصوم بـه        . قرار إعادة الدعوى للمرافعة    -١٨٨١
 مـع دعـوة الحاضـر مـنهم لالتـصال           الجلسات السابقة عليـه أو تقـديم مـذكرات بـدفاعهم          

 .مثال.  من قانون المرافعات١١٤/٢م . علة ذلك. بالدعوى

  )٢٤٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٩/٢٠٠٤  جلسةأحوال شخصية ٩٩/٢٠٠٣ الطعن(

ليـست مـن    . قاعدة عدم جواز اإلثبات بالبينة في األحوال التـي يجـب فيهـا اإلثبـات بالكتابـة                 -١٨٨٢
  . عدم جواز التمسك بها في مسائل األحوال الشخصية. مؤدى ذلك. قواعد اإلثبات الشرعية

ال . ادتهـا للمرافعـة    إع انتهاء مرافعة الخصوم والقـضاء فـي الـدعوى دون االسـتجابة لطلـب              -
 .علة ذلك. عيب

  )٢٤٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٢/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٤٤/٢٠٠٤ الطعن(

أن تقـدير االسـتجابة لـه       : مـؤدى ذلـك   . لـيس حقـاً للخـصوم     . طلب إعادة الدعوى للمرافعة    -١٨٨٣
 .لمحكمة الموضوع

  )٢٤٦ الخامس المجلد السابع ص مج القسم٨/٥/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٢٤٦/٢٠٠٤ الطعن(
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  . من إطالقات محكمة الموضوع. االستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه -١٨٨٤
منع المحكمة من االسـتماع ألحـد الخـصوم أو وكيلـه فـي              . أثره. قفل باب المرافعة في الدعوى     -

 .ذلكعلة . غيبة خصمه أو قبول مستندات أو مذكرات قبل اطالع الخصم اآلخر عليها

 )٢٦ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٢/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٥٤٧/٢٠٠٨الطعن (

 .من إطالقات محكمة الموضوع. االستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه -١٨٨٥

  )١٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري١٠٥١/٢٠٠٨الطعن (
 

 تأجيل الدعوى

وقـف الـدعوى    . أثـر هـذه الحجيـة     . متـى تتـوافر   . في الدعوى المدنية  حجية الحكم الجزائي     -١٨٨٦
المنظورة أمام القضاء المدني أو التجاري لحـين الفـصل فـي الـدعوى الجزائيـة كلمـا كـان                    

  .علة ذلك. الموضوع مشتركاً بين الدعويين
وجـوب المـضي فـي نظـر الـدعوى          . أثـره . تأجيل الدعوى الجزائية إلى أجل غيـر مـسمى         -

يعيبـه بالخطـأ فـي تأويـل القـانون          . مخالفة الحكم المطعون فيه لـذلك     . ى يفصل فيها  المدنية حت 
  .وتطبيقه بما يوجب تمييزه

  )٨٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٤/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٢/١٩٩٣ الطعن(

مـن اطالقـات محكمـة    . تأجيل نظر الدعوى بعـد إتاحـة المجـال ألطرافهـا إلبـداء دفـاعهم           -١٨٨٧
  .الموضوع

  )٨٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٤/١٩٩٣ لطعنا(

ال تلتـزم بـه المحكمـة كمـا ال تلتـزم إال بـالرد               . إجابة طلب تأجيل الدعوى إن كانت مستوفاة       -١٨٨٨
 .مثال. على الدفاع الجوهري

  )٨٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٢ الطعن(
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   بعض الطلباتفال الفصل فيإغ

. الرجـوع إلـى ذات المحكمـة للفـصل فيـه          . وسيلة تداركه . إغفال الفصل في طلب موضوعي     -١٨٨٩
 .شرط ذلك أن يكون اإلغفال عن سهو أو غلط

  )٨٠٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٨٥ الطعن(

. ع إلـى ذات المحكمـة للفـصل فيـه         إغفال الفصل في أحد الطلبـات الـذي يـستوجب الرجـو            -١٨٩٠
خلو منطـوق الحكـم مـن القـضاء بالفوائـد رغـم             . ماهية كل منهما  . والخطأ المادي في الحكم   
تصحيحه يكون لمحكمة االسـتئناف إذا مـا كـان قـد طعـن              . خطأ مادي . تعرضه لها في أسبابه   

 .في الحكم

  )٨٠٦الثاني ص مج القسم الثاني المجلد ١٤/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٨٣/١٩٨٥ الطعن(

أن يكـون اإلغفـال     . شـرطه . لتستدرك ما فاتها الفصل فيه مـن طلبـات        الرجوع لذات المحكمة     -١٨٩١
 .منصباً على الطلبات الختامية

  )٨٠٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٨٧ عمالي جلسة ١/١٩٨٧ الطعن(

ـ  . إغفال الفصل في بعض الطلبات إغفاالً كلياً عن سهو أو خطـأ            -١٨٩٢ ون بـالرجوع لـذات   عالجـه يك
عـدم عـرض محكمـة االسـتئناف للطلـب الـذي            . المحكمة التي أغفلتها وليس الطعن في الحكم      

 .أغفلته محكمة أول درجة ال قصور

  )٨٠٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/٦/١٩٨٧ عمالي جلسة ٢/١٩٨٧ الطعن(

ت المحكمـة   الرجـوع إلـى ذا    إغفال الفصل في بعض الطلبات الـذي يجيـز لـصاحب الـشأن               -١٨٩٣
 .مناطه أن يكون اإلغفال عن سهو أو غلط من جانبها. للفصل فيه

 .أثره استنفاد واليتها بالنسبة لها. فصل المحكمة في مسألة معروضة عليها بقضاء قطعي -

  )٨٠٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٩/١٩٨٨ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٧ الطعن(

 لـصاحب الـشأن الرجـوع إلـى ذات المحكمـة            إغفال الفصل في بعض الطلبات الـذي يجيـز         -١٨٩٤
أن يكون اإلغفال عن سـهو أو غلـط أمـا إذا كـان المـستفاد مـن الحكـم                    . للفصل فيها مناطه  

القضاء صراحة أو ضمناً برفض الطلب فوسيلة التظلم منـه هـو الطعـن فـي الحكـم بـالطريق                   
غفـال الفـصل فـي      مثال لقضاء الحكـم بعـدم جـواز االسـتئناف إل          . المناسب إن كان قابالً له    

  .خطأ. الطلب مع أن الحكم فصل فيه بالرفض
  )٨٩١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٩٣ عمالي جلسة ١٢/١٩٩٢ الطعن(
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الرجـوع  . وسـيلة تداركـه   . إغفال الفصل في أحد الطلبات ال يصلح سبباً للطعـن علـى الحكـم              -١٨٩٥
  .إلى نفس المحكمة للفصل فيه

  )٨٩١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٦/١٩٩٥ ل شخصية جلسةأحوا ٢٦/١٩٩٥، ٢٥ انالطعن(

. النعـي الموجـه بخـصوصه     . ال يصلح سـبباً للطعـن بـالتمييز       . إغفال الفصل في أحد الطلبات     -١٨٩٦
  .وروده على غير محل

  . مرافعات١٢٦م . الرجوع إلى ذات المحكمة. وسيلة تدارك اإلغفال -
  )٨٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٥، ٥ نناالطع(

الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله معلقاً أمامهـا ويكـون سـبيل الفـصل فيـه هـو                      -١٨٩٧
 الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه

  )٨٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ١٤٧/١٩٩٥ الطعن(

  .عالج ذلك. لبات الموضوعية إغفاالً كلياًإغفال المحكمة لبعض الط -١٨٩٨
  .غير جائز. الطعن بالتمييز في الحكم بسبب إغفاله طلب موضوعي -
عبـارة مـا عـدا ذلـك مـن الطلبـات            . فصل الحكم في الطلبات إما أن يكون صراحة أو ضمناً          -

  .مثال. مفادها. الواردة بمنطوق الحكم
  )٦٦١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٣/٥/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١١٤/١٩٩٥ الطعن(

الرجـوع إلـى ذات     : وسـيلة تداركـه   . إغفال الفصل كلياً في طلب معروض على المحكمة سهواً         -١٨٩٩
  .المحكمة لتفصل فيه

غيـر  . الطعن في الحكم الصادر من محكمـة أول درجـة بـسبب إغفالـه الفـصل فـي الطلـب                    -
فـصل فيهـا الحكـم المـستأنف صـراحة          أن االستئناف ال يقبل إال الطلبات التي        : علة ذلك . جائز

  .أو ضمناً
  )٦٦١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/١١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٩٨ الطعن(

وجـوب  . عدم جواز الطعن في الحكم بسبب إغفـال الفـصل فـي أحـد الطلبـات الموضـوعية                  -١٩٠٠
  .مثال. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتدرك ما فاتها القضاء فيه

  )٦٦٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/٦/٢٠٠٠  تجاري جلسة٩/٢٠٠٠،  ٧٥٢/١٩٩٩ نناالطع(

إغفـال الفـصل فـي      . العبرة في تحديد الطلبات المعروضة على المحكمة هو بالطلبات الختاميـة           -١٩٠١
  .ما يترتب عليه. أحد الطلبات

  .مثال. ما يشترط له. الطلب العارض -
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. عـدم جـواز اسـتئنافه     . بقاؤه معلقـاً أمامهـا دون فـصل       . طلبات سهواً إغفال الفصل في أحد ال     -
. أن الطعن ال يقبل إال عـن الطلبـات التـي فـصل فيهـا الحكـم صـراحة أو ضـمناً        . علة ذلك 

  .اللجوء لذات المحكمة. وسيلة تدارك اإلغفال
مـؤدى  . مبدأ أساسي من مبادئ النظام القـضائي متعلـق بالنظـام العـام            . التقاضي على درجتين   -

  .ذلك
  )٦٦٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٨٦/٢٠٠٠ الطعن(

بـالرجوع إلـى ذات     . كيفيـة تداركـه   . إغفال محكمة أول درجة الفصل فـي طلـب موضـوعي           -١٩٠٢
 علة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. المحكمة للفصل فيه

  )٦٦٣قسم الرابع المجلد الرابع ص مج ال١٩/١١/٢٠٠١  جلسةمدني ٢٢٠/٢٠٠٠، ٢١٩ نناالطع(

حـق مـن ُأغفـل طلبـه الرجـوع      .  أمامهـا بقاؤه معلقاً. أثره.  عن سهو منها إغفال المحكمة طلباً   -١٩٠٣
متـى ال يكـون هـذا الطلـب مطروحـاً علـى محكمـة         . لذات المحكمة السـتدراك مـا فاتهـا       

 .االستئناف

  )٢٤٧ المجلد السابع ص مج القسم الخامس١١/١١/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٤٠/٢٠٠١، ٣٩ نناالطع(

يجعـل الطلـب باقيـاً معلقـاً        . إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عـن سـهو أو غلـط             -١٩٠٤
 صـراحة أو ضـمناً بـرفض        منطوقـه قـضاء الحكـم فـي أسـبابه أو          . أمامها دون قضاء فيه   

أسـاس  . الطعن في الحكم بالطريق المناسـب إن كـان قـابالً لـه            . وسيلته التظلم من ذلك   . الطلب
 .مثال بشأن نفقة زوجية. لكوعلة ذ

  )٢٤٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/١٢/٢٠٠٢  جلسةأحوال شخصية ٩٦/٢٠٠٢ الطعن(

الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله معلقاً أمامهـا ويكـون سـبيل الفـصل فيـه هـو                      -١٩٠٥
 .الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه

  )٢٤٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٥/٥/٢٠٠٣ جلسة مدني ١٣١/٢٠٠٢، ١٣٠ نناالطع(

عـدم جـواز الطعـن فـي     . إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلبات موضـوعية عـن سـهو       -١٩٠٦
. الرجوع إليهـا لتـستدرك مـا فاتهـا الفـصل فيـه       : كيفيته. سبيل تدارك ذلك  . حكمها لهذا السبب  

حـسبان أن الحكـم المـستأنف    قضاء الحكم المطعون فيه في طلب أغفلتـه محكمـة أول درجـة ب            
 . تمييزهيوجبخطأ في تطبيق القانون . قد أخطأ بعدم الفصل فيه

  )٢٤٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١٠/٢٠٠٣ اري جلسةإد ٦٤٣/٢٠٠٢ الطعن(
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بـالرجوع   تداركـه يكـون   . إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحـد الطلبـات              -١٩٠٧
 عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب                   .إلى ذات المحكمة لنظـره    

وال يجوز لمحكمة االستئناف التصدي للفصل فيـه حتـى ال تخـل بمبـدأ التقاضـي                 . باالستئناف
 .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم ذلك. على درجتين

  )٢٤٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٩٥/٢٠٠٢ الطعن(

أن تكـون المحكمـة أغفلـت الفـصل فـي         . شرطه.  من قانون المرافعات   ١٢٦نص المادة   إعمال   -١٩٠٨
قـضاؤها صـراحة أو ضـمناً    . طلب موضوعي إغفاالً كلياً يبقيه معلقاً أمامهـا دون قـضاء فيـه      

. علـة ذلـك   . التظلم منه بالطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كـان قـابالً لـه             . رفض الطلب ب
 .مثال. القطعيا بالقضاء استنفاد المحكمة واليته

  )٢٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٢٩/٢٠٠٣ الطعن(

وجـوب الرجـوع إلـى      . ال يصلح سـبباً للطعـن بـالتمييز       . إغفال الحكم الفصل في أحد الطلبات      -١٩٠٩
 . مرافعات١٢٦م . ذات المحكمة التي أصدرته لتدارك ما فاتها الفصل فيه

  )٢٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٦٩/٢٠٠٣ الطعن(

الرجوع إلـى ذات المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم            . سبيل تداركه . غفال الطلبات في الدعوى   إ -١٩١٠
عدم قبول الطعن إال عن الطلبـات التـي قـضى فيهـا             . الزم ذلك . الستدراك ما فاتها الفصل فيه    

. محكمة االستئناف الفـصل فيمـا ُأغفـل مـن طلبـات           الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من         
وهـو مـن النظـام العـام الـذي ال تجـوز             . عدم اإلخالل بمبدأ التقاضي على درجتين     . علة ذلك 

 .مثال. مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه

  )٢٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٣/٢٠٠٥  جلسةعمالي ١٢١/٢٠٠٣، ١١٠ انالطعن(

إغفـال المحكمـة الفـصل فـي طلـب موضـوعي            : شـرطه .  مرافعات ١٢٦م المادة   إعمال حك  -١٩١١
القـضاء الـصريح أو     . إغفاالً كلياً عن سهو أو غلط يبقـى الطلـب معلقـاً أمامهـا دون قـضاء                

الطعـن فـي الحكـم      . الـتظلم منـه وسـيلته     . الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكـم       
  . بالطريق المناسب

. ميعـاده . لمحكمة التي أغفلت الفـصل فـي بعـض الطلبـات الموضـوعية            التجاء الخصوم إلى ا    -
اسـتقرار واقعـة    . المقـصود بـه   . تحديد هـذا األجـل    . خالل ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً      

تقـدير محكمـة الطعـن لمـا إذا كانـت الواقعـة             . علة ذلك . اإلغفال عن سهو أو غلط بحكم بات      
تستقر بالحكم البات فيبـدأ الميعـاد الـذي يتعـين علـى         . تتضمن إغفاالً ألحد الطلبات الموضوعية    

  . الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة الستدراك ما فاتها الفصل فيه
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لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التـي أصـدرت الحكـم فـور صـدوره وقبـل أن                   -
ـ            . غير جائز . يصبح باتاً  ه ولخـصمه   وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكـم باتـاً بالنـسبة ل

 .مثال. عدم قبول الطلب. أثره. مخالفة ذلك. اآلخر

  )٢٥٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٢٥/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم جـواز الطعـن      . الرجـوع لـذات المحكمـة     . كيفيـة تداركـه   . الطلب الذي تغفله المحكمة    -١٩١٢
.  إال عـن الطلبـات التـي فـصل فيهـا     أن الطعن ال يقبـل  . علة ذلك . بالتمييز بسبب هذا اإلغفال   

أن هـذه   : علـة ذلـك   ". ورفضت ما عدا ذلـك مـن الطلبـات        "قول المحكمة   : ما ال يغير في ذلك    
العبارة ال تنصرف إالّ إلى الطلبات التي كانت محالً لبحث الحكـم وال تمتـد إلـى مـالم تعـرض                     

 .له المحكمة صراحة أو ضمناً

  )٢٥٢مج القسم الخامس المجلد السابع ص ٢/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٧٧/٢٠٠٣ الطعن(

ال يعتبـر إغفـاالً   . الطلب الذي ال يتوافر فيه معنى الطلب الجازم الذي يلزم الحكـم القـضاء فيـه          -١٩١٣
قـضاء الحكـم بعـدم جـواز اسـتئناف          . يتم تداركه بالرجوع إلى ذات المحكمة التي فصلت فيـه         
ؤه إلـى نتيجـة صـحيحة ولمحكمـة     انتهـا . هذا الشق من الدعوى ألن المحكمة أغفلت الفصل فيه    

  .التمييز تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون تمييزه
  )٢٥٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٣/٢٠٠٦  جلسةمدني ٦٧٤/٢٠٠٤ الطعن(

 . مرافعات١٢٦م. كيفية تداركه. إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية -١٩١٤

 .مثال. اإلغفال ال يصلح سبباً للطعن في الحكم -

  )٢٥٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٤/٢٠٠٦ اري جلسةإد ١٧٨/٢٠٠٥ طعنال(

تداركـه يكـون بـالرجوع      . إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحـد الطلبـات              -١٩١٥
عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم فـي خـصوص هـذا الطلـب                  . إلى ذات المحكمة لنظـره    

ي للفصل فيـه حتـى ال تخـل بمبـدأ التقاضـي             وال يجوز لمحكمة االستئناف التصد    . باالستئناف
 .على درجتين

 )٢٩٢ ص٢ ج٣٩ المجلة ٢/٥/٢٠١١ عمالي جلسة ٢٤١/٢٠١٠الطعن (

سـبيله الرجـوع    . تـدارك ذلـك   . إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات عن غلـط أو سـهو            -١٩١٦
الطعـن فـي الحكـم لهـذا        .  مرافعـات  ١٢٦م. إلى ذات المحكمة للتصدي لما أغفلت الفصل فيـه        

ألنه ينطوي على إخالل بمبـدأ التقاضـي علـى درجتـين المتعلـق              : علة ذلك . غير جائز . السبب
 .بالنظام العام

 )٢٩٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٣١/١٠/٢٠١١جلسة عمالي  ١٣٤/٢٠١١، ١٣٠ انالطعن(
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 لباتالتنازل عن الط

 .األصل في النزول عن الطلب أن يكون صريحاً ال إبهام فيه -١٩١٧

  )١٠٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣١/١/١٩٨٣  جلسةمدني ٤٨/١٩٨١ الطعن(

 .عالج ذلك. إغفال المحكمة لبعض الطلبات الموضوعة إغفاالً كلياً عن سهو -١٩١٨

  )١٠٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ٢٢/١٩٨٢ الطعن(

وسـيلة الـتظلم مـن      . ة إيـاه  إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات مبينة وجهة نظرها مـسبب           -١٩١٩
 .ذلك

  )١٠٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٥٤/١٩٨٢ الطعن(

 .إدراك الحكم لما حوته صحيفة الدعوى بشأن حقيقة المطلوب ال إغفال -١٩٢٠

  )١٠٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/٣/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٨٢ الطعن(

ـ . ال يصلح سبباً للطعن فيه    . لطلباتإغفال الفصل في أحد ا     -١٩٢١ الرجـوع إلـى نفـس      . لة تداركـه  يوس
 .المحكمة للفصل فيه

  )١٠٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٣ الطعن(

إغفال الفصل في بعض الطلبات الـذي يجيـز لـصاحب الـشأن الرجـوع إلـى ذات المحكمـة                     -١٩٢٢
 .ل عن سهو أو غلطأن يكون اإلغفا. مناطه. للفصل فيها

  )١٠٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٣/١٩٨٤، ٥٩ انالطعن(

الرجـوع إلـى ذات المحكمـة التـي         . وسيلة تداركـه  . إغفال الفصل في بعض الطلبات عن سهو       -١٩٢٣
أما إذا كان المستفاد مـن أسـباب الحكـم أو منطوقـه أنـه رفـض                 . أصدرته الحكم للفصل فيها   

 .لبات صراحة أو ضمناً فوسيلة تصحيحه هو الطعن عليه بإحدى طرق الطعنهذه الط

  )١٠٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٨٥/١٩٨٤، ٣٥، ٣٢ انالطعن(

وسـيلة تداركـه    . إغفال الفصل في أحد الطلبات ال يصلح سـبباً للطعـن فـي الحكـم بـالتمييز                 -١٩٢٤
 .رت الحكم للفصل فيهالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصد

  )١٠٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٨٥  جلسةأحوال شخصية ٣٤/١٩٨٥ الطعن(

أثــر التــدخل . تــدخالً انــضمامياً أو اختــصامياً. لكــل ذي مــصلحة التــدخل فــي الــدعوى -١٩٢٥
ال يترتـب عليـه     . انقـضاء الـدعوى األصـلية     . المتدخل يصير خصماً في الدعوى    . االختصامي



 المرافعات

- ٣٤٩ - 

للخصم المتدخل اختـصامياً ورفـضت طلباتـه الطعـن فـي هـذا              . لخصومة في التدخل  انقضاء ا 
 .الحكم

  )١٠٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣٠/٥/١٩٨٣  جلسةأحوال شخصية ٦/١٩٨٣ الطعن(

طلب المتدخل الكم له بحـق يدعيـه لنفـسه فـي مواجهـة              . التدخل االختصامي في الدعوى مؤداه     -١٩٢٦
. أثـر التـدخل   . وتعلقه بالطلبـات فـي الـدعوى األصـلية        الطلب  ارتباط هذا   . طرفي الخصومة 

وقيـام  . تقدير توافر االرتباط بين طلبات طالب التدخل وبـين الطلبـات فـي الـدعوى األصـلية                
 .واقع. موجب اختصام آخرين في الدعوى

  )١٠٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٥  جلسةمدني ٣٠/١٩٨٤ الطعن(

لنفـسه علـى موضـوع    بطلب رفضها استناداً إلى حق ذاتي للمتـدخل يدعيـه     التدخل في الدعوى     -١٩٢٧
 .تدخل اختصامي. النزاع

  )١٠٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٨/١٩٨٥ الطعن(

إجـراء وجـوبي    . ٥١/٨٤ق٣٤٠،  ٣٣٨تدخل النيابة العامة في دعـاوى األحـوال الشخـصية م           -١٩٢٨
. عـدم تـدخلها   . ٥١/٨٤الدعاوى التي لم يفصل فيها عنـد العمـل بـق          يتعلق بالنظام العام شموله     

مثـال بـشأن دعـوى تتـضمن نزاعـاً          . تعلق البطالن بالنظام العام مـؤدى ذلـك       . أثره البطالن 
 .جدياً على النسب

  )١١٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣/١٢/١٩٨٥ جلسةأحوال شخصية  ٣٢/١٩٨٥ الطعن(
  

 لبوهم أو بأكثر مما طالقضاء بما لم يطلبه الخصو

. مـن وجـوه التمـاس إعـادة النظـر         . قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه          -١٩٢٩
. سـبيل الطعـن هـو التمييـز    . قضاء المحكمة بذلك وهي مدركة حقيقة ما قدم لها مـن الطلبـات        

  .مثال بشأن أتعاب محاماة والتعويض عن مسئولية المحامي
  )٦٦٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١٩٩٧/   سةتجاري جل ٥٥/١٩٩٦ الطعن(

التـزام المحكمـة    . أثـر ذلـك   . نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية أصلية كانت أم عارضـة          -١٩٣٠
  .عند الفصل فيها بأال تخرج عن نطاقها

اقتصار الطاعنـة علـى طلـب التطليـق دون اآلثـار الماليـة المترتبـة عليـه ودون أن يقـدم                       -
تحديـد نطـاق الـدعوى أمـام المحكمـة          . أثر ذلـك  . طلباً عارضاً في هذا الصدد    المطعون ضده   
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قـضاء الحكـم بـالتطليق      . االستئنافية بطلب التطليق المبدى أمام محكمة أول درجـة دون غيـره           
  .يعيبه ويوجب تمييزه. مع حرمان الطاعنة من العوض

  )٦٦٥لمجلد الرابع ص مج القسم الرابع ا٢٥/٤/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ١٢٤/١٩٩٧ الطعن(

وجوب عدم خـروج المحكمـة عـن نطـاق الـدعوى وأال يتجـاوز حكمهـا حـدود الطلبـات                      -١٩٣١
  .المطروحة عليها وأن تتقيد بسببها وأن تقصر بحثها عليه

وقوف طلبات الخصم على طلب ندب خبير تمهيداً لطلـب الحكـم ببـراءة ذمتـه مـن المديونيـة                     -
تقـديم  . طـاق هـذه بـدعوى فـي إعـداد دليـل فيهـا        تحدد ن . ورفع اإلجراءات التي اتخذت قبله    

بلـوغ الـدعوى لغايتهـا ووجـوب القـضاء          . الخبير لتقريـره دون إبـداء طلبـات موضـوعية         
  .مخالفة للقانون توجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك وتصديه للموضوع. بانتهائها
  )٦٦٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

 .يوجب تمييز الحكم. القضاء بأكثر من طلبات الخصوم -١٩٣٢

  )٦٦٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٤/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ١٦٠/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب أن تقـضى     . تعلقـه بالنظـام العـام     . الدفع بعدم قبول طلبات جديـدة أمـام االسـتئناف          -١٩٣٣
 الطلـب جديـداً ولـو لـم يتغيـر عـن       اعتبـار . المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطلـب  

أن . شـرطه . موضوع الطلب المبدي أمام محكمة أول درجة متـى كـان يجـاوزه فـي مقـداره                
  .  مرافعات١٤٤/٣اليكون في حدود االستثناء المنصوص عليه بالمادة 

هـى تلـك التـي طـرأ عليهـا         . التعويضات التي يجوز المطالبة بزيادتها أمام محكمة االسـتئناف         -
زيادتها عما حددت به في الطلبـات الختاميـة أمـام محكمـة أول درجـة وذلـك بتفـاقم             ما يبرر   

عـدم جـواز    . طلـب جديـد   . مجرد زيادة مبلغ التعويض دون مبـرر      . األضرار المبررة للمطالبة  
 .خطأ يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. إثارته أمام محكمة االستئناف

 )٤٣٨ ص١ ج٣٦القضاء والقانون سمجلة  ١١/٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٧٤٤/٢٠٠٦الطعن (

التماس إعادة النظر المبنى علـى أوراق كـان الخـصم قـد حـال دون تقـديمها قبـل صـدور                       -١٩٣٤
أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لـو قـدمت لغيـرت وجـه الـرأي                 . شرط قبوله . الحكم

مس فيها لمصلحة الملتمس وأن تكون قد احتجزت بفعل الخـصم المحكـوم لـه وأن يكـون الملـت                  
  . جاهالً وجودها تحت يد حائزها

 .اليجوز. قبول أوراق ومستندات ألول مرة أمام محكمة التمييز -

 )٢٢٧ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٤/٣/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٠٠٠/٢٠٠٦، ٦٤٨الطعنان (
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عدم جـواز تعييـب حكمهـا بـأي وجـه           . محكمة التمييز هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي        -١٩٣٥
 ١٠٢قيام سبب من أسباب عـدم الـصالحية المنـصوص عليهـا بالمـادة               : االستثناء. من الوجوه 

  .  مرافعات١٠٣م. مرافعات بأحد المستشارين الذين أصدروا الحكم بما يبطله
 ١٥٢ال تعـد مـن بـين األحكـام التـي تعنيهـا المـادة                . األحكام الصادرة من محكمة التمييـز      -

وى مخالفتهـا لحكـم انتهـائي حـاز قـوة األمـر             مرافعات والتي يجوز للخصوم الطعن فيها بدع      
 .أساس ذلك. المقضي

 )٤٩٩ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٧/٣/٢٠٠٨جلسة مدني  ٨١٢/٢٠٠٥الطعن (

إجراءات خاصـة خـالف تلـك المقـررة أمـام محكمـة             و خصه المشرع بقواعد  الطعن بالتمييز    -١٩٣٦
   .الموضوع

 كـانوا أطرافـاً فـي الخـصومة التـي صـدر             الخصومة في الطعن بالتمييز ال تكون إال بين من         -
 عـدم قبـول التـدخل ألول    .يةسـتئناف  للخـصومة اال اًفيها الحكم المطعون فيه وال يعتبـر امتـداد    

 . أثر ذلك.مرة في الطعن بالتمييز

 )٢٩٨ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ١٨/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٨٧/٢٠٠٧، ٣٨الطعنان (

فاً في الخصومة ال يعتبـر فـي الواقـع مـن األمـر طعنـاً                االعتراض على الحكم ممن ليس طر      -١٩٣٧
في الحكم من المحكوم عليه بل من قبيل التـدخل فـي الخـصومة رغـم وقوعـه بعـد صـدور                      

  . الحكم فيها
. رفع االعتراض باإلجراءات المعتادة لرفع الـدعوى أو كطلـب عـارض تبعـاً لـدعوى قائمـة                  -

تراضـه إلـى المحكمـة التـي أصـدرت          يوجـب رفـع اع    . لجوء المعترض إلى الطريقة األولى    
خضوع الحكم الصادر في االعتـراض للقواعـد العامـة المقـررة للطعـن              . الحكم المعترض عليه  

صدور الحكم مـن المحكمـة الكليـة فـي حـدود            . في األحكام بحسب نوع المحكمة التي أصدرته      
 .جواز استئنافه أمام محكمة االستئناف. اختصاصها االبتدائي

 )١٤ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٢/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٦٠١/٢٠٠٧الطعن (

  . مسألة تتعلق بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. قابلية الحكم للطعن -١٩٣٨
عـدم جـواز    . األحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل صدور الحكم المنهـي لكـل الخـصومة               -

طعيـاً أو غيـر قطعـي موضـوعياً أو فرعيـاً منهيـاً       ال يغير منه أن يكون الحكم ق  . الطعن عليها 
األحكــام . مــؤداه.  مرافعــات١٢٨م . حاالتــه. االســتثناء. لــبعض الخــصومة أو غيــر منــه

عـدم قابليتهـا للطعـن      . الموضوعية غير القابلة للتنفيذ الجبري التي تصدر أثناء سـير الـدعوى           
  . علة ذلك. المباشر



 المرافعات

- ٣٥٢ - 

ثبـوت أن أحـدهما يقـوم علـى         . ب قـانوني واحـد    تضمين صحيفة الدعوى طلبين يجمعهما سب      -
الحكـم الـصادر فـي أحـدهما       . وحـدة الخـصومة فيهمـا     . مؤداه. اآلخر ويعتبر نتيجة الزمة له    

عـدم جـواز الطعـن فيـه        . غير منٍه للخـصومة كلهـا     . أثناء سير الدعوى قبل الفصل في اآلخر      
 ١٢٨وص عليهـا بالمـادة   أن ال يكون مندرجاً ضـمن االسـتثناءات المنـص     : شرط ذلك   . مباشرة

 .مرافعات على سبيل الحصر

 )٢٩٤ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١٣/٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٨٥٥/٢٠٠٦، ٨٥٣الطعنان (

عدم جواز الطعن في األحكام الصادرة أثناء سـير الخـصومة قبـل الحكـم المنهـي لهـا عـدا                      -١٩٣٩
  . علة ذلك. ة للتنفيذ الجبرياألحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابل

 .ماهيته. الحكم المنهي للخصومة -

 )١٩٨ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٩/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري١١٨٤/٢٠٠٧، ٦٠٨/٢٠٠٦الطعنان (

استئناف المـضرور والمـسئول عـن الحـادث الحكـم الـصادر بتعـويض المـضرور وضـم                   -١٩٤٠
بتأييـد الحكـم المـستأنف أو بإلغائـه أو          للمحكمـة أن تقـضي إمـا        . مؤداه. المحكمة االستئنافين 

 .ال يعد ذلك تسويئاً لمركز أيهما. بتعديله لمصلحة أي الطرفين

 )٤٣ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٧/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري٦٥٢/٢٠٠٧، ٦٢٨ الطعنان(

تمـسك  للنيابة العامة ولمحكمة التمييز إثارتهـا ولـو لـم يـسبق ال            . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -١٩٤١
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعـن متـى تـوافرت عناصـر الفـصل فيهـا مـن                     

  . أساس ذلك. الوقائع واألوراق
عدم صدوره لصالح الدائن الـذي يطلبـه فقـط وإنمـا لمـصلحة              . الحكم الصادر بإشهار اإلفالس    -

خلـو قـانون    . رينجميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في اإلجراءات أو كانوا دائنـين غيـر ظـاه               
. الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـي المرافعـات           : أثره. التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن      

وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شـهر اإلفـالس وإلـى وكيـل الـدائنين باعتبـاره ممـثالً                 
  . لجماعة الدائنين

تقييـد  . رافعـات  م ١٣٤م  . وجوب اختصام من لم يختصم في الطعن ولـو بعـد فـوات ميعـاده               -
 مـن وجـوب اشـتمال      ١٥٣/٢هذا النص فيما يتعلـق بـالطعن بـالتمييز بمـا أوردتـه المـادة                

مثـال  . الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختـصامهم فيـه وإال كـان الطعـن بـاطالً                
بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى المدينة طالبـة إشـهار اإلفـالس والـدائنين وحـدهم دون وكيـل                  

 .ين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهمالدائن

 )١٢٩ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٦/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٥٨/٢٠٠٧الطعن (



 المرافعات

- ٣٥٣ - 

 أنواع من الدعاوى

  

  -:الدعوى الدستورية -

عـدم  . وقـف نظـر القـضية   . الزمـه . الدفع بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقـانون أو الئحـة      -١٩٤٢
.  الدستورية أن قضت بعـدم قبـول المنازعـة فـي دسـتوريته             سريان ذلك على ما سبق للمحكمة     

أن دعـوى الدسـتورية هـي دعـوى         : علـة ذلـك     . مثال بشأن النعي الخاص بالفوائد بنوعيهـا      
 .عينية

  )٣١٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٦ الطعن(

أن يكـون الحكـم     : مناطهـا . شـرة المـصلحة الشخـصية المبا    . شرط قبولها . الدعوى الدستورية  -١٩٤٣
الصادر في الدعوى الدسـتورية الزمـاً للفـصل فـي مـسألة كليـة أو فرعيـة تـدور حولهـا                      

مثـال بـشأن المـادة      . عدم قبـول الـدعوى الدسـتورية      . الزمه. تخلف هذه المصلحة  . الخصومة
  .١٩٧٦ لسنة ٦١ من قانون التأمينات االجتماعية ٨٣

  )٧٤٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٥١/١٩٩٦ الطعن(

المحكمــة الدســتورية تخــتص دون غيرهــا بتفــسير النــصوص الدســتورية وبالفــصل فــي  -١٩٤٤
تحريـك الـدعوى أمـام    . المنازعات المتعلقة بدستورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين واللـوائح         

  .كيف يتم. تلك المحكمة
  )٧٤١القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٤/٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٨٢/١٩٩٨ الطعن(

المحكمــة الدســتورية تخــتص دون غيرهــا بتفــسير النــصوص الدســتورية وبالفــصل فــي  -١٩٤٥
  .المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح

  .كيفية تحريكها. الدعوى الدستورية -
 .المحكمة الدستوريةيكون أمام لجنة فحص الطعون ب. الحكم الصادر بعدم جدية الدفع -

  )٧٤٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٧٥٤/١٩٩٩ الطعن(

محكمة الموضوع ال تحيل األمر إلى المحكمـة الدسـتورية إال إذا كـان الفـصل فـي المنازعـة                     -١٩٤٦
المطروحة يتوقف على الفصل فـي دسـتورية قـانون أو مرسـوم بقـانون أو الئحـة ويكـون                    



 المرافعات

- ٣٥٤ - 

لمـسألة الموضـوعية الزمـاً وضـرورياً إلمكـان الفـصل فـي تلـك المنازعـة                  الفصل في ا  
  . مثال. الموضوعية

 .مثال. الجدية. شرط قبوله. الدفع بعدم الدستورية -

  )٣٧١ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٤/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٨٢/١٩٩٧ الطعن(

 وبالفــصل فــي المحكمــة الدســتورية تخــتص دون غيرهــا بتفــسير النــصوص الدســتورية -١٩٤٧
تحريـك الـدعوى أمـام    . المنازعات المتعلقة بدستورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين واللـوائح         

 .كيف يتم. تلك المحكمة

  )٣٧٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٤/٥/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٨٢/١٩٩٨ الطعن(
  )٣٠/١٠/٢٠٠٠ إداري جلسة ٧٥٤/١٩٩٩ الطعنو(

الطعـن فـي الحكـم الـصادر بعـدم جديـة       . كيفيتـه . لدسـتورية تحريك الدعوى أمام المحكمة ا     -١٩٤٨
اختـصاص لجنـة فحـص الطعـون بالمحكمـة الدسـتورية دون          . المنازعة في دستورية قـانون    

 مـن الئحـة المحكمـة       ٨،  ٧،  ١٩٧٣ لـسنة    ١٤ من القـانون     ٤،  ١المادتان  . غيرها بالفصل فيه  
  .المذكورة

تحـوز حجيـة الـشيء      . اطاً وثيقـاً بـالمنطوق    أسباب الحكم الصريحة أو الضمنية المرتبطة ارتب       -
 .المحكوم فيه

ـ       - بأسـباب   ١٩٦٩ لـسنة    ١٨ ق ٤ة الـدفع بعـدم دسـتورية م       انتهاء الحكم االبتدائي إلى عدم جدي 
. وجوب سـلوك الطريـق الـذي رسـمه القـانون للطعـن فيـه              . مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً   

 .ال عيب. ن عليهقضاء الحكم المطعون فيه بعدم االختصاص بنظر الطع

  )٦٤١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١١/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٦٩/٢٠٠١ الطعن(

انـصراف أثرهـا إلـى الكافـة وتلتـزم          . حجيتها مطلقة . األحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية     -١٩٤٩
بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دسـتورية الـنص التـشريعي أو إلـى دسـتوريته                   

 مـن مرسـوم   ١٩، ١٩٧٣ لـسنة  ١٤ مـن القـانون   ١م. وى علـى هـذا األسـاس     ورفض الدع 
  .الئحة المحكمة الدستورية

دعوى عينيـة بطبيعتهـا توجـه الخـصومة فيهـا إلـى الـنص التـشريعي                 . الدعوى الدستورية  -
  .المطعون عليه بعيب دستوري

. رهـا تخـتص بهـا المحكمـة الدسـتورية دون غي         . الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانين        -
امتدادها لتشمل الحكم بعدم دسـتورية الـنص فتلغـي قـوة نفـاذه أو إلـى دسـتوريته وبالتـالي                     

  .سالمته من العيوب وأوجه البطالن



 المرافعات
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 لـسنة   ٤١القضاء السابق للمحكمة الدسـتورية بـرفض الـدفع بعـدم دسـتورية القـانون رقـم                   -
ـ  .  بشأن شـراء الدولـة بعـض المـديونيات وكيفيـة تحـصيلها         ١٩٩٣ ة حـسمت  حجيتـه مطلق

الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً مـن معـاودة طـرح النـزاع فيهـا مـن                    
 .جديد

  )٢٥٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ نناالطع(

انـصراف آثارهـا للكافـة      : مـؤداه . مطلقـة . حجية األحكام الصادرة في الـدعاوى الدسـتورية        -١٩٥٠
أنهـا دعـوى عينيـة الخـصومة فيهـا توجـه إلـى              : علة ذلك . تزم بها جميع جهات القضاء    وتل

  . النص التشريعي محل الطعن
 رقابة شاملة تمتـد إلـى التقريـر بدسـتورية الـنص أو            . الرقابة القضائية على دستورية القوانين     -

  . مؤدى ذلك. الحكم بعدم دستوريته
 بـشأن شـراء الدولـة بعـض         ٤١/١٩٩٣ ق   ١٢/٢سبق قضاء المحكمة الدستورية بدسـتورية م         -

معاودة الـدفع بعـدم دسـتوريته فـي دعـاوى           . حيازته حجية مطلقة  . المديونيات وكيفية تحصيلها  
 .غير مقبول. أخرى

  )٤٥٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٠٣/٢٠٠٣ الطعن(

 بإنـشاء المحكمـة     ١٩٧٣ لـسنة  ١٤ق ٤م  . وسـيلته . رفع المنازعات إلى المحكمـة الدسـتورية       -١٩٥١
  .الدستورية

قضاء المحاكم بعدم جدية الدفع فـي المنازعـة بعـدم دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين                    -
جواز الطعن عليه لدى لجنة فحـص الطعـون فـي المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا                  . واللوائح

 خالل شهرين من صدور الحكم بعدم الجدية

 )٢٠٩ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (

 -:الدعوى اإلدارية -

التأمينـات االجتماعيـة كتابـة      مطالبة مؤسسة التأمينات االجتماعيـة بـالحقوق المقـرر بقـانون             -١٩٥٢
ـ         إجراء واجب إتبا  . والتظلم من قرارها    إلـى المحكمـة     قوعه قبل رفع الدعوى بـشأن هـذه الحق

م والـدائرة اإلداريـة الكليـة بعـد         ٢٠/١٩٨١قبل صدور القانون رقـم      محكمة االستئناف العليا    (
 ).صدور هذا القانون

  )١٣٤ صاألول مج القسم األول المجلد ٣/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٤/١٩٨٥ الطعن(



 المرافعات
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الطعـن فـي القـرار الـصادر بـشأنه مـن مؤسـسة التأمينـات                . طلب ضم مدة خدمة سـابقة      -١٩٥٣
 .عوىاالجتماعية ضرورة التظلم منه قبل رفع الد

  )١٣٤ صاألول مج القسم األول المجلد ٣/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٤/١٩٨٥ الطعن(

 .األصل في بدئه. ميعاد رفع دعوى اإللغاء -١٩٥٤

قرينـة بـسيطة علـى قـرار ضـمني          . فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب اإلدارة          -
امتـداد ميعـاد رفـع      . أثر تـوافر هـذا المـسلك      . مسلك اإلدارة قد يدحض هذه القرينة     . بالرفض

 .مثال. الدعوى اإللغاء إلى ستين يوماً أخرى تالية النقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم

  )٢٠٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٦ الطعن(

الـتظلم مـن    . االختصاص بنظرها وميعاد رفعهـا وشـرط قبولهـا وموضـوعها          . دعوى اإللغاء  -١٩٥٥
 .علة التظلم. داريالقرار اإل

  )٢١٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ نوالطع(

 .ماهيته. التظلم من القرار اإلداري السابق على رفع دعوى اإللغاء -١٩٥٦

  )٢١٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٨/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠٥/١٩٨٦، ١٠٤، ١٠٣ نوالطع(

فـوات فاصـل    . انقطـاع الميعـاد   .  يومـاً  ٦٠. ميعـاده . لغاء في القرارات اإلداريـة    الطعن باإل  -١٩٥٧
امتـداد ميعـاد بحـث الـتظلم        . أثـر انتفائهـا   . قرينة بسيطة . زمني دون إجابة اإلدارة في التظلم     

 .حتى يصدر من اإلدارة ما ينبئ عن عدولها

ـ . مسلك اإلدارة اإليجابي الذي يفتح ميعاد الطعن باإللغـاء         - ه عـن مـسلكها اإليجـابي فـي         اختالف
 .بحث التظلم

  )٢١٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٦/١٩٨٧ الطعن(

 .ماهيته. العلم اليقيني بالقرار اإلداري الذي تبدأ معه مواعيد الطعن فيه -١٩٥٨

  )٢٢٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١/٨/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٨٢/١٩٨٨ الطعن(

الـتظلم  . متى ينقطـع هـذا الميعـاد ويبـدأ ميعـاد جديـد            . ستون يوما . فع دعوى اإللغاء  ميعاد ر  -١٩٥٩
العبـرة فـي تقـديم      . ال يعد تظلمـا فـي هـذا الـصدد         . للجهة مصدرة القرار أو للجهة الرئاسية     

  .التظلم في الميعاد هو تاريخ وصوله الفعلي للجهة المختصة
. المـتظلم إيـصاال بتـاريخ تقـديم الـتظلم         النص في مرسوم إجراءات تقديم التظلم علـى تـسليم            -

القـصد منـه التيـسير علـى المـتظلم          . إجراء تنظيمي منوط بالجهة المختـصة بتلقـى الـتظلم         
 .وتفادى العنت في إثبات تاريخ التظلم بما ال يمنع من إثبات ذلك بأي طريق آخر

  )٢٦١ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٠ الطعن(
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دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية بالتعيين فـي الوظـائف العامـة المدنيـة أو بالترقيـة أو بإنهـاء                    -١٩٦٠
الـتظلم منهـا إلـى      . شـرط قبولهـا   . خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم       

. الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها ثم انتظـار المواعيـد المقـررة للبـت فـي الـتظلم                    
شمول هذا القيد للطعن في تقارير الكفاية التـي توضـع عـن المـوظفين العمـوميين                 . حكمة ذلك 

 .مثال. ودخول االختصاص بالتظلم منها للدائرة اإلدارية

  )٢٦٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٩٢ إداري جلسة ٢١٠/١٩٩٠ الطعن(

بعد التظلم منهـا إلـى الجهـة التـي أصـدرتها      طلبات إلغاء القرارات اإلدارية ال تكون مقبولة إال     -١٩٦١
  .الحكمة من ذلك. أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم

 .المعول علية في حصول التظلم هو بتقديمه إلى الجهة المختصة بالبت فيه -

  )٢٨٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٧/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٩٣ الطعن(

الطعـن فيـه    . قرار إنهـاء خدمتـه يعتبـر قـراراً إداريـاً          . مؤدى ذلك . لمأذون يعد موظفاً عاماً   ا -١٩٦٢
  . أن يسبقه تظلم. شرط ذلك. من اختصاص الدائرة اإلدارية. باإللغاء
  )٣٥٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٨/١٩٩٦ الطعن(

ال يعـدو أن يكـون فـي حقيقتـه طلبـاً للحكـم              . نهـا طلب اعتبار االستقالة كأن لم تكن أو بطال        -١٩٦٣
. تقيـده بالمواعيـد واألوضـاع المقـررة إلقامـة دعـوى اإللغـاء             . بإلغاء القرار الصادر بقبولها   

  . أساس ذلك. انسحاب ذلك على قرار إنهاء الخدمة
  )٣٥٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٠٣/١٩٩٦ الطعن(

ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار أو إعـالن              .  باإللغاء في القرارات اإلدارية    ميعاد الطعن  -١٩٦٤
  . صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً

  )٣٥٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/٢/١٩٩٩  جلسةإداري ١٧/١٩٩٨ الطعن(

ـ . ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات اإلدارية حدده المشرع بـستين يومـاً            -١٩٦٥ ع سـريانه بـالتظلم     ينقط
  . مفاده. اإلداري مضي تلك المدة دون رد

  )٣٥٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/٤/١٩٩٩  جلسةإداري ١٨١/١٩٩٨ الطعن(

الـتظلم اإلداري   . متـى تقبـل   . طلبـات اإللغـاء   . ما تختص بـه   . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -١٩٦٦
  . مثال. وجوبي

اختـصاص الـدائرة    . مـؤدى ذلـك   . قـرارات إداريـة نهائيـة     . يينتقارير الكفاية للموظفين المدن    -
  . سبق التظلم منها قبل رفع الدعوى. شرط ذلك. اإلدارية بها

  )٣٥٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٥/٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦١٩/١٩٩٩، ٦١٠ نناالطع(
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  . مثال. أساس ذلك. العبرة في قطعة هو بالتظلم األول فقط. ميعاد رفع الدعوى -١٩٦٧
  )٣٥٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٩/١/٢٠٠١ اري جلسةإد ٣٩٧/٢٠٠١ الطعن(

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري الـالزم           . ستون يوماً . ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية     -١٩٦٨
مـضي تلـك المـدة      . حصوله قبل رفع دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبـت فيـه            

  . تب على ذلكما يتر. دون رد
  . طبيعته والعبرة في حسابه. العلم اليقيني بالقرار اإلداري والذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه -

  )٣٥٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٩/٣/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٥٣/٢٠٠٠ الطعن(

أن هـذا   . علـة ذلـك   .  قانونيـاً فيهـا    اإلعالن عن الوظائف العامة ال ينشئ للمتقـدمين مركـزاً          -١٩٦٩
لمركز ال ينشأ إال بقرار التعيين وال يعد االمتناع عنه قـراراً سـلبياً لمـا لـإلدارة مـن سـلطة                      ا

أن اإلجـراءات الـسابقة     . مـؤداه . تقديرية في إصداره واختيار وقـت شـغل الوظـائف الخاليـة           
على التعيين ال تلزم السلطة المختصة بالتعيين ولهـا أن تعـدل عنهـا وتبقـى الوظيفـة شـاغرة                    

  . فى المتقدم لها شروط التعيين فيهاولو استو
  )٣٦٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٦/١٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٢٦/٢٠٠١ الطعن(

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري     . ستون يومـاً . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -١٩٧٠
إجابـة مـن الجهـة      فـوات الميعـاد بعـد ذلـك دون          . الذي يستلزم حصوله قبل رفع الـدعوى      

  . مثال. أساس ذلك. قرينة بسيطة على الرفض. اإلدارية
  )٣٦١ مج القسم الرابع المجلد األول ص٥/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٢١٧/٢٠٠١ الطعن(
  )٥/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٥٢٩/٢٠٠٠ الطعنو(

حظـر ممارسـتها لنـشاطها قبـل        . مـؤداه . خضوع شركات االستثمار لرقابة البنـك المركـزي        -١٩٧١
له شطبها في أحوال معينة بقـرار يـصدر مـن وزيـر الماليـة               . ها في سجل الشركات لديه    تسجيل

. بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك وبعد إخطارها إلبداء مالحظاتهـا لكفالـة حـق الـدفاع لهـا                  
 .بطالن القرار. أثره. إغفال تلك اإلجراءات

  )٣٦٢سم الرابع المجلد األول ص مج الق١٢/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٦٦٢/٢٠٠٠، ٦٥٩، ٥٨٣ نوالطع(

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -١٩٧٢
  .ع الميعاد بالتظلم اإلداريانقطا. بالقرار

النـشر بالجريـدة الرسـمية أو نـشرات         . كيفية تحقـق العلـم بهـا      . القرارات اإلدارية التنظيمية   -
  .المصالح الحكومية
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  .بإخطار األفراد بها أو عن طريق النشر استثناء. كيفية تحقق العلم بها. رات الفرديةالقرا -
  .ال يعد قرينة على تحقق العلم به. مجرد تنفيذ القرار اإلداري -
وقوعـه علـى عـاتق      . عبء إثبـات هـذا العلـم      . العلم اليقيني : مقصوده. العلم بالقرار اإلداري   -

 .ح ميعاد الطعنانفتا. أثره. فشلها في ذلك. اإلدارة

قرينـة علـى الـرفض      . فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة             -
 .الضمني

  )٦٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٣/٢٠٠٠ الطعن(

  .قصره على العقود اإلدارية. اختصاص الدائرة اإلدارية بالنسبة للعقود -١٩٧٣
عقود اإليجار التي تبرمهـا الجهـات اإلداريـة مـع الغيـر عـن أمـالك                 .  ماهيته .العقد اإلداري  -

ال يغيـر منـه اشـتمالها علـى شـروط           . ال تعتبر من قبيـل العقـود اإلداريـة        . الدولة الخاصة 
  .جوهرية غير مألوفة في اإليجار العادي

ها ال تعـد مـن      العقود التـي تبرمهـا الدولـة بـشأن        . من أموال الدولة الخاصة   . القسائم الصناعية  -
عدم اختصاص الدائرة اإلداريـة بنظـر المنازعـات التـي تثـور             : أثر ذلك . قبيل العقود اإلدارية  

 .بشأنها

  )٦٤٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٤٧/٢٠٠١ الطعن(

  .استيفاء مقوماته وعناصره. شرطه. نفاذ القرار اإلداري -١٩٧٤
انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري         . ماهيتـه . قـرار اإلداري  ميعاد الطعن باإللغاء علـي ال      -

  . قرينة علي الرفض. عدم الرد علي التظلم. الواجب حصوله قبل رفع دعوي اإللغاء
 .هو التظلم األول فقط. التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن باإللغاء علي القرار اإلداري -

  )٦٤٣الخامس المجلد السابع ص مج القسم ٢٠/٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٧٢/٢٠٠١ الطعن(

انقطـاع سـريان هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري           . ميعـاده . رفع دعوي إلغاء القرارات اإلدارية     -١٩٧٥
. قرينـة علـي الـرفض     . عدم إجابة السلطة المختـصة علـي الـتظلم        . الالزم حصوله قبل رفعها   

  . كيفية ذلك وأثره. قابلية هذه القرينة إلثبات العكس
لتي تنبئ عن اتخاذ اإلدارة مسلكاً إيجابيـاً فـي سـبيل االسـتجابة إلـى تظلـم               ستخالص القرينة ا  ا -

 .لمحكمة الموضوع. الطاعن

  )٦٤٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٩٥/٢٠٠٠ الطعن(
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القرارات اإلدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهـة التـي أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا                     -١٩٧٦
ظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامـة الـدعوى بإلغائهـا وإال اعتبـرت الـدعوى                  وانت

 .ماهيتها. غير مقبولة والقرارات التي ال يتعين التظلم منها

  )٦٤٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٧٢/٢٠٠١ الطعن(

  . نظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائهااختصاصها ب. الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -١٩٧٧
ـ     . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -  خاصـاً لتحـضير الـدعاوى قبـل     اًأفـرد لهـا المـشرع نظام

 السـتئناف األحكـام الـصادرة منهـا وأوجـب أن يـتم إعـالن                 معيناً طرحها عليها وحدد نصاباً   
 إليـداع الـصحيفة وفـرض رسـماً       صحيفة الدعوى والطعن باالستئناف خالل ثالثة أيام التاليـة          

 . على بعض هذه الدعاوىثابتاً

  )٦٤٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٢/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٠٧/٢٠٠٣ الطعن(

وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامـه حتـى صـدور حكـم نهـائي              . شرط المصلحة في الدعوى    -١٩٧٨
 . في الدعوى

للقاضـي  .  ومـدى جـدوى االسـتمرار فيهـا        تقصى شروط قبول الدعوى اإلدارية واسـتمرارها       -
 . علة ذلك. اإلداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة اإلدارية

ونه وفحـواه ولـيس بألفاظـه       بمـضم . العبرة في تحديد كنه القـرار اإلداري وحقيقتـه ومبتغـاه           -
 .ومبانيه

  )٦٤٦ابع ص مج القسم الخامس المجلد الس١١/٤/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٧٨/٢٠٠٥ الطعن(

القواعد اإلجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجـراءات رفـع الـدعوى ونظرهـا أمـام                  -١٩٧٩
خـضوعها لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه            . المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها      

. الدعوى أو تُباشر فيه اإلجراءات وينطبق عليها قـانون القاضـي الـذي يعـرض عليـه النـزاع             
  .ذلكعلة 

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٦ المعـدل بالقـانون      ١٩٨٠ لـسنة    ٣٨قانون المرافعات المدنية والتجارية رقـم        -
فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التـي تعتـرض الـسير فيهـا هـو القـانون اإلجرائـي                    

التزام المادة الخامـسة عـشر مـن المرسـوم بالقـانون            . العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص       
ئرة بالمحكمة الكليـة لنظـر المنازعـات اإلداريـة والمعـدل بالقـانون               بإنشاء دا  ١٩٨١ لسنة   ٢٠
وجوب الرجوع إلى القـانون اإلجرائـي العـام الـذي يـنظم ذلـك               .  هذا األصل  ١٩٨٢ لسنة   ٦١

صـحيح فـي    . التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر        . وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية    
لطاعن مـن أن القـضاء اإلداري المقـارن درج علـى عـدم              ال ينال من ذلك  ما أثاره ا       . القانون
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أن القـضاء الكـويتي اسـتقر منـذ إنـشائه علـى             : علة ذلك . األخذ بنظام شطب الدعوى اإلدارية    
تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الخاصـة بالمـسائل التـي تعتـرض سـير                 

 .دائرة اإلداريةمن مرسوم إنشاء ال) ١٥(الخصومة وفقاً لصريح نص المادة 

 )١٨٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (

 -:دعاوى األحوال الشخصية -

 -:بوجه عام -١

مـن صـميم األحكـام الـشرعية فـي األحـوال            . بعث الحكمين للتوفيق أو التفريق بين الزوجين       -١٩٨٠
عـدم  . مـؤدى ذلـك   . ليس حكمـاً إجرائيـاً    . ويتصل باألحكام الموضوعية في اإلثبات    . الشخصية

 . سريان المادة األولى من قانون المرافعات عليه

سـريان أحكـام القـانون القـائم وقـت حـصول            . قبولها في ظل القـانون الجديـد      . أدلة اإلثبات  -
تعيين حكمـين فـي نـزاع وقـع قبـل صـدور قـانون               . مثال. الواقعة أو التصرف المراد إثباته    

 . مدني٦مادة . ضوعه ألحكام مذهب مالك المعمول به قبلهاألحوال الشخصية خ

 .تكرر شكوى الزوجة وعجزها عن إثبات الضرر. شرطه. االستعانة بالحكمين -

  )١٣٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢/١٢/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٩٨٥ الطعن(

المقـصود  .  الثالثـة سـريان ذلـك علـى المحكمـين    . التزام الحكمين برفع تقرير مفصل للمحكمة  -١٩٨١
 .بالتقرير المفصل

  )٢٣٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/٤/١٩٩٠ أحوال شخصية جلسة ٣٦/١٩٨٩ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع نظـر      . أثـره . اختالف آراء الحكمين في التعرف علـى أسـباب الـشقاق           -١٩٨٢
ـ          . ٥١/١٩٨٤ ق   ١٣٢م  . الدعوى باإلجراءات العادية   وع مثـال بـشأن سـلطة محكمـة الموض

 .في اطراح تقارير الحكمين وأقوال الشهود وتقديرها توافر الشقاق

  )٢٨٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢/٧/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ١٥/١٩٩٤ الطعن(

. سعى المحكمة لإلصالح بين الـزوجين قبـل الحكـم فـي دعـوى الزوجـة التطليـق للـضرر                    -١٩٨٣
عليهـا اتخـاذ   . الزمـة .  اإلصالح علـى المحكمـة    إن تعذر هذا  . تعلقه بالنظام العام  . واجب عليها 

 .ما يكفى لتسبيب الحكم في هذا الشأن. إجراءات التحكيم

  )٢٩٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٢/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٦٤/١٩٩٤ الطعن(
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وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيق الطلبات المتعلقـة بالنـسب أو تـصحيح االسـم قبـل                   -١٩٨٤
  .١٩٨٨ لسنة ١ من المرسوم بقانون ٤، ٣، ١المواد .  الدعاوى بهمارفع

يرمـي مـن وراء دعـواه إثبـات نـسبه           . طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمـه          -
عـدم قبـول    : أثـره . عدم عرض أمر النـسب علـى اللجنـة المختـصة          . ممن يدعي أنه ابن لها    

القـضاء  .  تقضي به المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها      وهو من النظام العام    الدعوى لرفعها قبل األوان   
 .يوجب تمييزه. بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

  )٢٤٧ صاألول مج القسم الخامس المجلد ٢٤/٣/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٦٢٥/١٩٩٩ الطعن(

ال تـسمع إال إذا     . دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتهـا تـاريخ رفـع الـدعوى                -١٩٨٥
 .أساس ذلك. نت مفروضة بالتراضيكا

  )٦٤٧ صاألول مج القسم الخامس المجلد ١/١٢/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٦٦/٢٠٠٢ الطعن(

ماهيـة  . عدم جـوازه إال فـي مواجهـة خـصم حاضـر           . النسب إلى الميت كالحكم على الغائب      -١٩٨٦
علـة  . عـدم قبولهـا إال ضـمن دعـوى أو حـق آخـر             . دعوى النسب على الميت   . هذا الخصم 

  .مثال. كذل
 بـذاتها بـل لمـا يترتـب عليهـا مـن             ةمقصودبن ال تكون    وة أو األبوة بعد موت األب أو اإل       البن -

  .ثبوت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق. حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي
عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حـق آخـر موضـوع خـصومة حقيقيـة مـدعى بهـا                      -

 . تمييزهويوجبيعيبه . مخالفة الحكم ذلك. بولهاعدم ق. أثره. على ورثة الميت

  )٦٤٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٤١/٢٠٠٢ الطعن(

  . تاريخ استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عنها. نفقة األقارب -١٩٨٧
بـات فـي الـدعوى      هو تاريخ المطالبة القـضائية ويتحـدد بـه نطـاق الطل           . تاريخ رفع الدعوى   -

  . وآثارها
هى العمل اإلجرائي الذي يباشـر بـه الـشخص حقـه فـي االلتجـاء                : ماهيتها. المطالبة القضائية  -

  . إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به
إتمام إجـراءات المطالبـة القـضائية وفقـاً لإلجـراءات التـي             . شرطه. اعتبار الدعوى مرفوعة   -

 .نرسمها القانو

  )٦٤٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢/١١/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٩٠/٢٠٠٢ الطعن(

 .عدم التزام المحكمة باألخذ به. رأي النيابة العامة في دعاوى األحوال الشخصية -١٩٨٨

  )٢٥٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١٠/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٧٢/٢٠٠٤ الطعن(
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 -:دعوى الزوجية -٢

تعلقـه بالنظـام    . مرمـاه والـدافع إلـى تقريـره       . ع بعدم سماع دعوى الزوجة عند اإلنكـار       الدف -١٩٨٩
 .للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. أثر ذلك. العام

  )٩١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٦١/١٩٩٤، ٥٨ نناالطع(

الزوجيـة الثابتـة بوثيقـة رسـمية أو بـإقرار           . االسـتثناء . دعوى الزوجية ال تسمع عند اإلنكار      -١٩٩٠
  . بالزواج بورقة رسمية

خـضوعها لتقـدير   . اعتبارها إقـرارات غيـر قـضائية     . أقوال الخصوم في تحقيقات النيابة العامة      -
 .مثال. شرطه. محكمة الموضوع

  )٢٥٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/١٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٥٧/٢٠٠٢ الطعن(

ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية أو       . االسـتثناء . األصل عـدم سـماعها عنـد اإلنكـار        . الزواجدعوى   -١٩٩١
ما لم تكن الدعوى سـبباً لـدعوى نـسب مـستقل أو نـسب               . اإلقرار بالزوجية في أوراق رسمية    

مـؤداه اعتبـار دعـوى الزوجيـة غيـر مقبولـة            . عدم تحقـق ذلـك    . يتوصل به إلى حق آخر    
إظهـار  . علـة ذلـك   . ك أن هذا الـدفع مـن النظـام العـام          مفاد ذل . والقضاء بعدم سماع الدعوى   

 .مثال. شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود

  )٢٥٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/١٠/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٤٢٧/٢٠٠٤ الطعن(

  -:دعوى التطليق -٣

ن أن يكـو  . شـرطه . التزام القاضي بمـا يقترحـه المحكمـون فـي دعـوى التطليـق للـضرر                -١٩٩٢
 .مثال لتفرق آراء المحكيمن. أكثريتهم قد اتفقوا على رأي واحد

  )٨٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٣/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٣/١٩٨٦ الطعن(

وجـوب تـدخل النيابـة      . أثـره . تعلقها بالنظـام العـام    . دعوى إثبات الطالق البائن بينونة كبرى      -١٩٩٣
  .١٩٨٤نة  لس٥١ ق٣٣٨، ٣٣٧م. أساس ذلك. العامة
  )٦٧٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٦٣/١٩٩٨ الطعن(

تعلـق ذلـك بالنظـام      . وجوب تدخل المحكمـة إلنهـاء النـزاع صـلحاً         . دعوى التطليق للضرر   -١٩٩٤
اتخاذ المحكمـة إجـراءات التحكـيم الموضـحة فـي المـواد             . أثره. تعذر اإلصالح بينهما  . العام



 المرافعات

- ٣٦٤ - 

كفاية أن يرد الحكـم فـي أسـبابه أن المحكمـة باشـرت              . ٥١/١٩٨٤ من ق    ١٣٢  إلى ١١٨من  
 .تلك اإلجراءات

  )٦٧٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١٢/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٦٤/٢٠٠٠ الطعن(

مـؤداه أن الحكـم بـدخول الزوجـة فـي طاعـة             . اختالفها عن دعوى التطليـق    . دعوى الطاعة  -١٩٩٥
 .علة ذلك. الضرر في دعوى التطليقال ينفي ادعائها . زوجها

  )٢٥٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤١/٢٠٠٢ الطعن(

  -:دعوى النسب -٤

أن . علـة ذلـك   . إثبات النسب إلى الميت ال يكون إال ضمن حق أو مـال علـى خـصم شـرعي                  -١٩٩٦
اتها بـل لمـا يكـون مترتبـاً عليهـا           األبوة أو البنوة بعد موت األب أو االبن ال تكون مقصودة بذ           

 .مثال. من حقوق هي موت الخصومة الحقيقية ويثبت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق

  )٨٤٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١١/١٩٨٦ الطعن(

 .متى تسمع. دعوى النسب التي تتضمن تحميل النسب على الغير -١٩٩٧

  )٨٤٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٤/١٩٨٧ ل شخصية جلسةأحوا ٣٢/١٩٨٧ الطعن(

غيـر جـائز إال إذا كـان متعلقـاً بهـا            . سماعها من غير األب واألم واالبـن      . دعوى نفي النسب   -١٩٩٨
 .حق مالي

  )٨٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/١/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٨٧ الطعن(

وجـوب عرضـها علـى اللجنـة المـشكلة لتحقيـق            . ح األسماء المتعلقة بالنسب وتصحي  الطلبات   -١٩٩٩
مخالفـة  . ١/١٩٨٨هذه الطلبات قبل عرضها على القضاء اعتباراً مـن تـاريخ سـريان القـانون                

 .أثره البطالن. ذلك

وجـوب تكليـف    . ١/١٩٨٨الدعاوى المنظورة ولم يفصل فيها نهائياً وأدركهـا سـريان القـانون              -
 تقرير عنهـا خـالل سـنة واإلجـاز للمحكمـة أن تمـضي فـي                 اللجنة الخاصة بتحقيقها وتقديم   
 .أثره البطالن. مخالفة ذلك. نظرها وتقضي فيها بحالتها

  )٨٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/١/١٩٨٩ مدني جلسة ٢٦/١٩٨٨ الطعن(

وجوب عرضـها علـى اللجنـة المختـصة لتحقيقهـا           . الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح األسماء     -٢٠٠٠
. أثـره . مخالفـة ذلـك   . ١/١٩٨٨ها على القضاء من تاريخ سريان المرسـوم بقـانون           قبل عرض 
 .البطالن
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وجـوب تكليـف اللجنـة      . ١/١٩٨٨الدعاوى المنظورة ولم يفصل فيها نهائياً وأدركهـا القـانون            -
المختصة بتحقيقها وتقديم تقرير عنها خالل سـنة واإلجـاز للمحكمـة أن تمـضي فـي نظرهـا                   

 .أثره البطالن.  مخالفة ذلك.وتقضي فيها بحالتها

  )٨٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٠/١٩٨٨ الطعن(

دعوى النسب التي ال تقبل إال ضمن حق آخر هي التي يقـوم فيهـا نـزاع علـى النـسب إثباتـاً                        -٢٠٠١
ـ                  . أو نفياُ  إن إذا لم يكن محل منازعة واقتصر على تصحيح االسم المـدون فـي وثـائق الـسفر ف

  .قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى ينطوي على خطأ في تطبيق القانون
  )٩١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٩٢ الطعن(

مـن يطبـق علـيهم      .  مجال سريانه من حيـث األشـخاص       ٥١/١٩٨٤قانون األحوال الشخصية     -٢٠٠٢
  .المذهب المالكي دون غيره

فال يجوز للرجل أن ينكـر مـن ولـد فـي فراشـه              . الولد للفراش .  الجعفري  القاعدة في المذهب   -
. أثـر ذلـك   . متى تحقق الحد األدنى لمدة الحمل ولم يتم تجاوز أقصى مـدة للحمـل أو أقَّـر بـه                  

 .عدم سماع دعوى نفي النسب ال باللعان وال بغيره

  )٩١٧ الثاني ص مج القسم الثالث المجلد٢٤/٤/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٩٢ الطعن(

  .مثال. القضاء بعدم قبول الدعوى. أثره. تخلفها. حاالته. ثبوت النسب إلى الميت -٢٠٠٣
  )٦٧١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٦/١٠/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١١١/١٩٩٦ الطعن(

  .علة ذلك. ثبوت النسب إلى الميت ال يكون إال ضمن دعوى حق أو مال -٢٠٠٤
ب إلى ميت دون أن ترفع ضـمن حـق آخـر موضـوع خـصومة                الدعوى المرفوعة بطلب النس    -

  .غير مقبولة. حقيقية يدعى بها على ورثته
  )٦٧١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٧/١٩٩٧ الطعن(

. تخلـف ذلـك   . إثبات النسب إلى الميت ال يكون إال ضمن دعـوى حـق أو مـال علـى خـصم                   -٢٠٠٥
  . مثال.عدم قبول الدعوى. أثره

  )٦٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٣/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٩٨/١٩٩٩ الطعن(

االدعـاء فيهـا بحـق متعلـق بالمـال ويكـون            . ما يشترط لسماعها  . دعوى إثبات النسب أو نفيه     -٢٠٠٦
  .علة ذلك. هذا االدعاء هو المقصود األول فيها

ـ           - ة شـقيقها وثبـوت النـسب إلـى         اقتصار طلبات المطعون ضدهم على طلب نفي طلـب الطاعن
مخالفـة الحكـم ذلـك      . عدم قبـول الـدعوى    . أثره. آخر ميت دون ادعائهم حقاً آخر متعلقاً بالمال       
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  .يعيبه ويوجب تمييزه
  )٦٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٣/١٩٩٧ الطعن(

  .علة ذلك. ل على خصم شرعياالنتساب إلى الميت ال يكون إال ضمن دعوى حق أو ما -٢٠٠٧
دعوى تصحيح االسم دون طلب ذلك ضمن حق آخـر موضـوع خـصومة حقيقيـة مـدعى بهـا         -

  .مثال. ال تقبل. على ورثة الميت
قضاء الحكم برفض الدعوى ألسباب موضـوعية يعيبـه ويوجـب تعديلـه إلـى القـضاء بعـدم                    -

  .قبولها
  .هاالقضاء بعدم قبول الدعوى يتفق في نتيجته والقضاء برفض -

  )٦٧٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/١٠/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٨٦/١٩٩٧ الطعن(

  .علة ذلك. النسب إلى الميت ال يثبت إال ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي -٢٠٠٨
  .المقصود بكل منهما. الخصم القصدي والخصم الحكمي في الشريعة اإلسالمية -
فع دعوى بشأنه ضـمن حـق آخـر موضـوع خـصومة             طلب إضافة لقب إلى االسم والذي لم تر        -

مخالفـة  . عـدم قبـول الـدعوى     . أثـره . حقيقية مدعى بها على ورثة الميت في دعـوى النـسب          
 .الحكم ذلك يعيبه ويوجب إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى

  )٦٧٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/١٠/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ١٠٠/١٩٩٨ الطعن(

ماهيـة  . عدم جـوازه إال فـي مواجهـة خـصم حاضـر           .  الميت كالحكم على الغائب    النسب إلى  -٢٠٠٩
علـة  . عـدم قبولهـا إال ضـمن دعـوى أو حـق آخـر             . دعوى النسب على الميت   . هذا الخصم 

  .مثال. ذلك
البنوة أو األبوة بعد موت األب أو االبن ال تكون مقصوده بـذاتها بـل لمـا يترتـب عليهـا مـن                        -

  .ثبوت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق. مة الحقيقيحقوق تكون هي موضوع الخصو
عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حـق آخـر موضـوع خـصومة حقيقيـة مـدعى بهـا                      -

 . تمييزهويوجبيعيبه . مخالفة الحكم ذلك. عدم قبولها. أثره. على ورثة الميت

  )٢٥٧بع ص مج القسم الخامس المجلد السا١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٤١/٢٠٠٢ الطعن(

أن : علـة ذلـك   . ال يثبت إال ضمن دعوى حق أو مال علـى خـصم شـرعي             . النسب إلى الميت   -٢٠١٠
إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه وهـو ال يجـوز إال فـي مواجهـة خـصم حاضـر                     
سواء كان خصماً قصدياً كالوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهـو مـن يعتبـر حاضـراً عـن                    

م قبول الدعوى بالنسبة إلـى الميـت إال ضـمن دعـوى حـق أو مـال إذا                   عد. الزم ذلك . الميت
 .كان األب أو االبن المدعى عليه ميتاً

  )٢٥٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٩٩/٢٠٠٤ الطعن(
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 ترفع في حالة النزاع على النسب ويتوقف الفـصل فيهـا علـى مـا ينتهـى إليـه                    التيالدعاوى   -٢٠١١
 ٥١ ق   ٣٣٨،  ٣٣٧المادتـان   . وجـوب تـدخل النيابـة العامـة فيهـا         . بحث في مسألة النـسب    ال

  .١٩٨٤لسنة 
قصر موضوع الدعوى على طلب تصحيح حـصر اإلرث بإضـافة إسـم لبـاقى الورثـة وخلـو                    -

أنهـا ال تعـد مـن الـدعاوى المـشار إليهـا فـي               . مـؤداه . األوراق من ثمة نزاع حول النسب     
 .المادتين سالفتى الذكر

  )٣٥٤ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٢/١٢/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٨٦٢/٢٠٠٩، ٨٥٩، ٨٥٠، ٨٤٤، ٨٤١، ٨٣٥ن والطع(

  -:دعوى الطاعة -٥

مـؤداه أن الحكـم بـدخول الزوجـة فـي طاعـة             . اختالفها عن دعوى التطليـق    . دعوى الطاعة  -٢٠١٢
 .علة ذلك. ال ينفي ادعائها الضرر في دعوى التطليق. زوجها

  )٢٥٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤١/٢٠٠٢ الطعن(

  -:دعوى النشوز -٦

قيـام  . علـة ذلـك   . اختالفهما عـن دعـوى التطليـق للـضرر        . دعوى الطاعة ودعوى النشوز    -٢٠١٣
األولى على الهجر وإخالل الزوجة بواجب اإلقامة المشتركة فـي منـزل زوجهـا وقيـام الثانيـة                  

ال . مـؤداه . زوجة إضرار الزوج بها بمـا ال يـستطاع معـه دوام العـشرة بينهمـا               على ادعاء ال  
  .داللة للحكم الصادر فيهما على انتفاء موجب التفريق

تضرر أحد الزوجين مـن البقـاء علـى الزوجيـة سـواء رجـع ذلـك                 . حاالته. التفريق للضرر  -
ثبـت هـذا األذى أو كـان    لسبب مادي يستدل منه على إيذاء الزوج اآلخر بالقول أو الفعـل متـى     

راجعاً لغير ذلك من أسـباب الـشقاق كـالنفور أو الـبغض الـشديد وإن لـم يثبـت األذى مـن                       
  .عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين. علة ذلك. الزوج

تقـديره يـستقل بـه قاضـي الموضـوع بمـا لـه مـن                . الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين     -
 ر األدلةتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدي

  )٦٧٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١٢/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٦٤/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب  . إعالن الزوجة بحكـم الطاعـة وامتناعهـا عـن تنفيـذه           . شرطه. قبول دعوى النشوز   -٢٠١٤
 .تحقق المحكمة من ذلك

  )٦٧٤ص مج القسم الرابع المجلد الرابع ٢/١٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٤٥/٢٠٠٠ الطعن(
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  -:دعوى اللعان -٧

قيام الزوجيـة ومـضي سـتة أشـهر قمريـة عليهـا             . شرطه. ثبوت نسب الولد من أبيه بالفراش      -٢٠١٥
اتخـاذ إجـراءات دعـوى اللعـان خـالل          . كيفيته. نفي هذا النسب  . على األقل مع إمكان التالقي    

مـضي  . سبعة أيام من الوالدة أو العلم بها وقبل مضي خمـسة عـشر يومـاً مـن هـذا التـاريخ         
 .عدم قبول الدعوى. أثره. تلك المواعيد

  )٦٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/١/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٤/٢٠٠٠ الطعن(

أن يكون خالل سبعة أيام من وقـت الـوالدة أو العلـم بهـا وأال يكـون                  . شرطه. نفي نسب الولد   -٢٠١٦
  . األب قد اعترف به صراحة أو ضمناً

اذ إجراءاتها خالل خمـسة عـشر يومـاً مـن وقـت الـوالدة أو العلـم            وجوب اتخ . دعوى اللعان  -
        .بها

أنـه ال تجـب لـه نفقـة وال          . أثـره . نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة          -
  . يرثه ويلحق الولد باألم

 مـا لـم     .ورود بعضها فـي القـانون الكـويتي       . القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب       -
 مـن ق    ١٧٨،  ١٧٧،  ١٧٦المـواد   . يرجع فيه للمشهور في مـذهب اإلمـام مالـك         . يرد به نص  

    .مثال.  في شأن األحوال الشخصية٥١/١٩٨٤
. اللعان طبقاً لمذهب مالك ال يكون إال من زوج رمي زوجتـه بالزنـا دون وجـود شـهود أربعـة              -

 .عده قاذفاً.  تحقق ذلكعدم. رؤيته زوجته حال زناها. شرطه. انتفاء حد القذف عنه

  )٢٥٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٢/٢٠٠٢ الطعن(

  . ثبوته بالفراش أو اإلقرار أو البينة. النسب وفقاً للمذهب المالكي -٢٠١٧
حمـل  .  هو الزوجية القائمة بـين الرجـل والمـرأة وقـت ابتـداء الحمـل               .المقصود به . الفراش -

. شـرط ذلـك  .  ثبـوت نـسب الولـد إلـى زوجهـا بـالفراش         .مؤداه. قيام الزوجية الزوجة وقت   
  .إمكان الوطء بين الطرفين ومضي أقل مدة للحمل قبل الوالدة

 دعـوى للرجل نفي النسب خالل سبعة أيام من تاريخ الوالدة أو العلم بهـا ولـه اتخـاذ إجـراءات        -
 ق  ١٧٧،  ١٧٦،  ١٦٩،  ١٦٦المـواد   . اللعان خـالل خمـسة عـشر يومـاً مـن هـذا التـاريخ              

  .األحوال الشخصية
ـ  ما أمكن فيثبت مع الـشك ويب       االحتياط األصل فيه    .ثبوت النسب  - النـادرة  ي علـى االحتمـاالت      ن

 تعـارض   . حمالً لحال المـرأة علـى الـصالح وإحيـاء للولـد            : ذلك علة. التي ال يمكن تصورها   
 .مثال. دم اإلثباتقُ. أدلة اإلثبات مع النفي
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  )٢٥٣ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٥/٤/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ١٢٢/٢٠٠٩الطعن (

  -:دعوى الميراث والوصية والوقف -٨

الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها سـواء تلـك التـي يخاصـم فيهـا الـوارث أو يختـصم                       -٢٠١٨
ي انتـصابه خـصماً عـن بـاق       . طالباً الحكم بحقها أو كان مطلوباً الحكم على التركة في مواجهته          

 .الورثة فيها

  )٦٦٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٦٣/١٩٩٦، ٢٥٩ انالطعن(

اختالفها عـن النـزاع المتعلـق بملكيـة العـين التـي             . ماهيتها وسقوط الحق فيها   . دعوى اإلرث  -٢٠١٩
 .مثال. عن طريق الميراث بشأن مدة التقادم

  )٦٧٠القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ١٥/٣/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٦/١٩٩٨ الطعن(

انطبـاق  . أثـره .  فـي شـأن الوصـية الواجبـة عامـة          ١٩٧١ لـسنة    ٥ورود نصوص القانون     -٢٠٢٠
. أحكامه على كافة الكويتيين دون استثناء أو تفرقـة بـين المنتمـين ألي مـذهب مـن المـذاهب                   

. احةأنه لو شاء المشرع تطبيق أحكامه على فئة دون أخـرى لـنص علـى ذلـك صـر                : علة ذلك 
 .يوجب تمييزه. مخالفة الحكم لذلك

  )٦٧٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٦٧/٢٠٠٠ الطعن(

سريانها من وقت العمل بها على كـل تقـادم لـم يكتمـل طبقـاً لألثـر                  . القوانين المتعلقة بالتقادم   -٢٠٢١
 بـدأتها فيهـا وكيفيـة حـسابها         التيحظة   سرت من التقادم وتعيين الل     التيالمدة  . المباشر للتشريع 

القـانون الجديـد يحكـم      . يحكمها القـانون القـديم    . وما طرأ عليها من أسباب االنقطاع أو الوقف       
  . تسرى في ظله من هذه المناحىالتيالمدة 

سـريانه علـى دعـوى الملـك        . عدم سماع الدعوى لمرور الزمان في مجلـة األحكـام العدليـة            -
األعـذار الـشرعية كفقـد األهليـة أو         . ا شأن سريانه على دعـوى الـدين       والعقار والميراث شأنه  

              مـانع مـن سـريان المـدة        . نقصها وما يشق على صاحب الحـق بـسببه اإلدعـاء بـه قـضاء
ما دون ذلك من أعـذار ال تبلـغ تلـك المرتبـة مـن               . القانونية لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان     

  .ن سريان مدة التقادمعدم جواز اعتباره عذراً مانعاً م. المشقة
أن الـشريعة اإلسـالمية ال تعـرف تقـادم     . مـؤداه . األصل أنه ال يتقادم حـق امـرئ وإن قـدم     -

تخصيص القضاء من حيـث الزمـان أو المكـان أو األشـخاص أو نـوع مـن             . الحقوق الشرعية 
عـدم سـماع الـدعوى لمـرور الزمـان المنـصوص عليـه              . جائز شرعاً لولى األمر   . الدعاوى
حكام العدلية مبناه مجرد منع القاضـى مـن سـماعها مـع بقـاء الحـق لـصاحبه دون                    بمجلة األ 
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  .تقادم
 يرفعهـا الـوارث بتقريـر حقـه فـي اإلرث بالنـسبة إلـى التركـة فـي                    التيدعوى الميراث    -

الـدعوى المتعلقـة    . سقوطها بإنقضاء ثالث وثالثين سنة مـن تـاريخ وفـاة المـورث            . مجموعها
  .ريق الميراث تقادمها بمضى خمس عشرة سنة آلت عن طالتيبملكية العين 

قيـام الحكـم علـى أسـباب     . وجوب أن يكون الحكم مبنياً على أسـباب تدعمـه وتكفـى لحملـه             -
مثـال بـشأن قبـول      . يتطرق منها التخاذل إلى مقوماته فال يتماسك معها قضاؤه يعيـب تـسبيبه              

 .الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان في دعوى تقرير حق إرث

  )٣٥٤ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٢/١٢/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٨٦٢/٢٠٠٩، ٨٥٩، ٨٥٠، ٨٤٤، ٨٤١، ٨٣٥ن والطع(

  -:دعوى الهبة -٩

تنظـيم  . الهبة عقد مالي استمد المشرع أحكامها من الفقه اإلسـالمي دون التقيـد بمـذهب معـين                 -٢٠٢٢
: مـؤداه . حـوال الشخـصية   أحكام عقد الهبـة فـي القـانون المـدني بعـد اسـتبعادها مـن األ                

 .االختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ينعقد للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي

  )٦٧٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢١/١١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٣٦/٢٠٠٣ الطعن(

  -:دعوى الحسبة -١٠

. مثـال ذلـك   . ترك الخصومة ال يرد على الـدعاوى التـي يتعلـق موضـوعها بالنظـام العـام                 -٢٠٢٣
انطواؤها على عمل من أعمال البـر فـال يـرتبط مـصيرها بـإرادة               . علة ذلك . الوصايا الخيرية 

عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحـق خـالص هللا تعـالى أو بحـق يغلـب فيـه                    ومن أقامها   
  .حق اهللا وال يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية

ـ          - . مفـاده . ن ثلـث التركـة فـي وجـوه البـر      اشتمال وصية المورث في شق منها على اإلنفاق م
 .عدم جواز ترك الخصومة في الطعن. أثر ذلك. انطواؤها على وصية خيرية

  )٦٨١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٣٨/٢٠٠٥ الطعن(
  

  -:دعوى الصداق والنفقة -١١

اقتـصاره علـى نفقـة الزوجيـة     . تقييد سماع دعوى الزيادة أو النقص في النفقـة بمـضي سـنة             -٢٠٢٤
  .علة ذلك. دون نفقة األقارب
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. األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخصية التي تقبـل التغييـر والتبـديل لتغييـر الظـروف                 -
  .حجيتها مؤقتة ومنها األحكام الصادرة بالنفقة أو رفضها

تقل بـه قاضـي   واقـع يـس  . تغيير الظروف في مسائل األحوال الشخصية أو بقاؤها علـى حالهـا        -
  .شرطه. الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز

  )٦٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٥٦/١٩٩٩ الطعن(

الحكـم الـوارد فـي      . وال تسقط إال بـاألداء أو اإلبـراء       . استحقاقها من تاريخ وجوبها   . نفقة العدة  -٢٠٢٥
عـدم  . ع الدعوى عن مـدة سـابقة تزيـد عـن سـنتين          ق األحوال الشخصية بعدم سما     ٧٨المادة  

دفع ظـاهر الـبطالن ال يعيـب الحكـم عـدم إيـراده أو               . النعي الوارد بشأن ذلك   . انطباقه عليها 
  .عدم رده عليه

  )٦٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٦٠/٢٠٠٠ الطعن(

جـوازه قبـل مـضي سـنة علـى فرضـها إال فـي               عدم  . سماع دعوى زيادة النفقة أو انقاصها      -٢٠٢٦
قطـع سـبيل الـدعاوى الكيديـة وعـدم إربـاك القـضاء              . علة ذلك . الحاالت االستثنائية الطارئة  
 .يعيبه. مخالفة الحكم ذلك. بدعاوى متقاربة الفترات

  )٦٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٦/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٩١/٢٠٠٠، ٢٦٦ انالطعن(
  

  -:الدعوى المتعلقة بالعقيدة الدينية -١٢

ال . مـؤداه . ابتناء األحكام فيها علـى اإلقـرار بظـاهر اللـسان          . األمور المتصلة بالعقيدة الدينية    -٢٠٢٧
أن يكـون اإلقـرار ال يكذبـه ظـاهر          . شـرطه . يجوز لقاضي الدعوى بحث بواعثها ودواعيهـا      

 .الحال

  )٦٧٦سم الرابع المجلد الرابع ص مج الق٢٥/١١/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٠/٢٠٠٠ الطعن(

تبني األحكام فيهـا علـى اإلقـرار بظـاهر اللـسان مـادام ال               . األمور التي تتصل بالعقيدة الدينية     -٢٠٢٨
  .يكذبه ظاهر الحال

على مـن يطبـق علـيهم المـذهب المـالكي           . سريانه. ١٩٨٤ لسنة   ٥١قانون األحوال الشخصية     -
  .دون غيرهم

ق عنـدما يكـون أحـد الطـرفين سـني المـذهب واآلخـر               مذهب اإلمام مالك هو الواجب التطبي      -
 .فإنه ال يكون قد خالف القانون. تطبيق الحكم أحكام قانون األحوال الشخصية. جعفري

  )٢٦٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٩١/٢٠٠١ الطعن(



 المرافعات
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  -:دعوى تصحيح األسماء -١٣

هـي الـدعاوى التـي      . رة األحوال الشخـصية بنظرهـا     دعاوى تصحيح األسماء التي تختص دائ      -٢٠٢٩
بشأن دعوى تـصحيح اسـم لـيس فيهـا نـزاع علـى              . مثال. ترفع في حالة النزاع على النسب     

  .النسب
  )٩١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٩٢ مدني جلسة ٤٠/١٩٨٨ الطعن(

دعـاوى النـزاع    . هيتهـا ما. دعاوى تصحيح األسماء التي يجب أن تتدخل فيهـا النيابـة العامـة             -٢٠٣٠
 .على النسب التي يتوقف الفصل فيها على ما ينتهي إليه البحث في مسألة النسب

  )٩١٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٩٢ الطعن(

عدم وروده إالّ على شئ قـائم إمـا أن يكـون قـد أثبـت                . طلب التصحيح أو التغيير في األسماء      -٢٠٣١
إضافة اسم ابتـداء لـم يكـن لـه وجـود            . فأريد تصحيحه أو غير مرغوب فيه فأريد تغييره       خطأ  
  .أنه دعوى نسب. حقيقته. ال يعد من قبيل التصحيح أو التغيير. أصالً

أنـه دعـوى    . تكييفـه . طلب الطاعنة إضافة لقب إلى إسمها لوروده في أسـماء أبنـاء عمومتهـا              -
تكييـف  . سبها إلى هـذا اللقـب لـيس محـل منازعـة           ألن ن . علة ذلك . تصحيح أسم وليست نسب   

الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها نسب وقـضاؤه بعـدم قبولهـا اسـتناداً إلـى رفعهـا دون حـق            
 .خطأ في تطبيق القانون. آخر

  )٣٠٤ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٤/١١/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٦١٠/٢٠١٠الطعن (

  -:الدعوى العمالية والنقابات -

اقتـصاره علـى سـلوك    . لزوم تقدم العامل بطلبه إلى وزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل أوالً            -٢٠٣٢
 .أساس ذلك. ال محل له عند اللجوء إلى التحكيم. سبيل الدعوى العمالية

 .قانون العمل ال يمنع من اللجوء إلى التحكيم لفض األنزعة المترتبة على عالقات العمل -

  )٨٣٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣١٨/١٩٨٩ الطعن(

ال محـل   . تحديد نطاق الدعوى موضوعاً وسبباً بالمطالبة بالحقوق العمالية وفقـاً لقـانون العمـل              -٢٠٣٣
 .لتطبيق أحكام القانون المدني عليها

  )٨٣٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/٣/١٩٨٧ عمالي جلسة ٧١/١٩٨٦ الطعن(

اإلجـراء الـذي تبـدأ بـه        . ماهيتـه .  به العامل إلى وزارة الشئون االجتماعيـة       الطلب الذي يتقدم   -٢٠٣٤
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يترتـب عليـه مـا يترتـب علـى إجـراءات            : مـؤداه . المطالبة القضائية في الدعاوى العماليـة     
  .المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار

  )٩٣٠لد الثاني ص مج القسم الثالث المج١٣/١١/١٩٩٥ عمالي جلسة ١٨/١٩٩٥، ١٧ انالطعن(

 .تقادمها بمضي سنة من انتهاء العقد. الدعوى التي يرفعها العامل -٢٠٣٥

  )٩٣٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٩٦ عمالي جلسة ١٨/١٩٩٦ الطعن(

اإلجراء الـذي تبـدأ بـه الخـصومة بـشأن الحقـوق المنـصوص عليهـا بقـانون التأمينـات                      -٢٠٣٦
. الـتظلم فـي قـرار المؤسـسة بهـذا الخـصوص           . ات بها االجتماعية هو مطالبة مؤسسة التأمين    

 . يوماً من تاريخ اإلخطار به٣٠. ميعاده

  )٢٠٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/٢/١٩٨٦ تظلمات جلسة ٣٣/١٩٨٥ الطعن(

خـضوعها للمواعـد المنـصوص      . الدعوى بطلب ضم مدة إلى المـدة المحـسوبة فـي المعـاش             -٢٠٣٧
 .ماعيةعليها في قانون التأمينات االجت

  )٢٠٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٧/٢/١٩٨٦ تظلمات جلسة ٣٣/١٩٨٥ الطعن(

تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل هـو اإلجـراء الوحيـد لرفـع الـدعوى                   -٢٠٣٨
تقديم الطلب ال يحول بين العامـل وتعـديل طلباتـه بإضـافة حقـوق أخـرى مادامـت                   . العمالية

 .مثال. لعمل ذاتهناشئة عن عقد ا

  )٢١٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٤/١٢/١٩٨٧ عمالي جلسة ٢٧/١٩٨٧ الطعن(
  )٢٨٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٤/٢/١٩٩٤ عمالي جلسة ٩/١٩٩٣ الطعنو(

 ١٢٩سبب من أسـباب انقطـاع تسلـسل الجلـسات فـي حكـم المـادة              . إحالة الدعوى إلى خبير    -٢٠٣٩
عـالن الخـصوم بإيـداع الخبيـر تقريـره وبالجلـسة المحـددة لنظـر                وجوب إعادة إ  . مرافعات
  .الدعوى

تقديم العامل الطلب إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمل هو اإلجـراء الـذي تبـدأ بـه المطالبـة             -
القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب علـى المطالبـة القـضائية فـي الـدعاوى                  

 .طع التقادمالعادية من آثار ومنها ق

  )٢٦٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٢/٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٩٠ الطعن(

. الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الـشئون االجتماعيـة والعمـل للمطالبـة بحقوقـه العماليـة        -٢٠٤٠
 .لم يشترط له المشرع صيغة معينة لتحريره أو طريقة خاصة لتقديمه

  )٢٦٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٩٢ عمالي جلسة ١٦/١٩٩٠ الطعن(
  )١٣/١١/١٩٩٥ عمالي جلسة ١٨/١٩٩٥، ١٧ان الطعنو(
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يـستثنى  . قاعـدة أصـلية متعلقـة بالنظـام العـام     . عدم جواز إبداء طلبات جديدة في االسـتئناف        -٢٠٤١
منها جواز إضافة األجور والمرتبات وسائر الملحقات وما يزيـد مـن التعويـضات إلـى الطلـب                  

مخالفـة الحكـم ذلـك ورفـضه        . لي بعد تقديم الطلبات الختامية أمـام محكمـة أول درجـة           األص
 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. طلب التعويض اإلضافي عن تفاقم اإلصابات

  )٢٦٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٤/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٧٥/١٩٩٢ الطعن(

ون التأمينـات االجتماعيـة بعـد انقـضاء         عدم قبول طلب تعديل الحقوق المقـررة بموجـب قـان           -٢٠٤٢
عـدم شـمول االسـتثناء السـتبدال        . ١٠٨م  . عامين من تاريخ الربط أو الصرف عدا ما استثنى        

عدم قبول الدعوى متى ما رفعت بعـد انقـضاء عـامين مـن تـاريخ           . أثر ذلك . المعاش التقاعدى 
 .صرف قيمة االستبدال

  )٢٨٢قسم الثالث المجلد األول ص مج ال٢١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٤/١٩٩٣ الطعن(

 .الدعوى العمالية ال تسمع بعد سنه من انتهاء عقد العمل -٢٠٤٣

  )٢٨٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١٠/١٩٩٤  جلسةعمالي ٦/١٩٩٤، ٥ انالطعن(

هـذه المـدة يـرد عليهـا الوقـف          . الدعوى العمالية ال تسمع بعد سنة من انتهـاء عقـد العمـل             -٢٠٤٤
  . مثال. واالنقطاع

هـو اإلجـراء الوحيـد لرفـع الـدعوى          . تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمل        -
 .العمالية

  )٣٦٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٠/٣/١٩٩٧ عمالي جلسة ٧/١٩٩٦ الطعن(

تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمـل هـو اإلجـراء الوحيـد لرفـع الـدعوى             -٢٠٤٥
 .غير جائز. رفعها بطريق آخر. أثر ذلك. ةالعمالي

  )٣٦٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣١/٣/١٩٩٧ عمالي جلسة ٤٩/١٩٩٦، ٤٦ انالطعن(

أسـاس ذلـك    . وجوب تقديم العامل طلباً إلى وزارة الـشئون االجتماعيـة سـابقاً علـى دعـواه                -٢٠٤٦
  . وعلته
  )٣٦٣لمجلد األول ص مج القسم الرابع ا١٦/٦/١٩٩٦ عمالي جلسة ٩٧/١٩٩٦ الطعن(

ترفـع بالطلـب الـذي يقدمـه العامـل إلـى وزارة الـشئون               . دعوى المطالبة بالحقوق العماليـة     -٢٠٤٧
وجـوب  . في حالة عدم إتمام التسوية وإحالة النـزاع إلـى المحكمـة الكليـة             . االجتماعية والعمل 

عـدم إجـراء ذلـك حتـى صـدور         . إعالن المدعى عليه بالجلسة التي حـددت لنظـر الـدعوى          



 المرافعات

- ٣٧٥ - 

وجوب وقـوف محكمـة االسـتئناف عنـد حـد تقريـر بطـالن               . زوال الخصومة . أثره. كمالح
  . مثال. علة ذلك. الحكم الصادر في الخصومة ال تتجاوزه إلى الفصل في الموضوع

  )٣٦٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٧/١٠/١٩٩٧ عمالي جلسة ١٣٣/١٩٩٦ الطعن(

هـو اإلجـراء األساسـي الوحيـد الـذي          .  والعمل ماعيةاالجتتقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون        -٢٠٤٨
 .أوجبه القانون على العامل

يترتب عليه إلغاء جميـع إجـراءات الخـصومة بمـا فيهـا             . القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -
زوال الطلب الـذي تبـدأ بـه المطالبـة القـضائية فـي الـدعوى          . مقتضى ذلك . صحيفة الدعوى 

  .العمالية
  )٣٦٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣/١١/١٩٩٧ مالي جلسةع ١١٧/١٩٩٦ الطعن(
  )٢٩/١٠/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٠٤/٢٠٠٠ الطعنو(

  . ماهيته. اإلجراء الوحيد الذي يجب على العامل القيام به في الدعاوى العمالية -٢٠٤٩
لألخيـر تكليـف صـاحب العمـل بـصحيفة          . فشل التسوية بين العامل وصـاحب العمـل وديـاً          -

خلـو نـصوص قـانون العمـل فـي          . لمحكمة للحكم بالحقوق المراد اقتضاؤها منه     للحضور أمام ا  
 .القطاع األهلي مما يحول دون اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية

  )٣٦٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٤/٥/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٥/١٩٩٧ الطعن(

  . لعمل للمطالبة بحقوقهوجوب أن يسبقها طلب يقدمه العامل إلى إدارة ا. الدعوى العمالية -٢٠٥٠
الزم . اعتبارها كأن لم يكـن متـى تمـسك الخـصم بـذلك            . أثره. عدم تجديد الدعوى من الشطب     -

  . مثال. ذلك زوال آثارها بما فيها الطلب الذي تقدم به العامل إلدارة العمل
  )٣٦٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٢/٦/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٩/١٩٩٨ الطعن(

ي يرفها العمال طبقاً ألحكام قانون العمل فـي القطـاع األهلـي تعفـي مـن الرسـوم                   الدعاوى الت  -٢٠٥١
عـدم  . ويكون نظرها على وجه االستعجال وال يجوز سـماعها بعـد سـنة مـن انتهـاء العقـد                  

سماع الدعوى لرفعها بعد هذا الميعاد مقصور على الـدعاوى التـي يرفعهـا العمـال أو ورثـتهم                   
  . من بعدهم

 .أ به تقادم الدعوى العماليةالتاريخ الذي يبد -

  )٣٦٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٩/١٩٩٨ عمالي جلسة ٩٣/١٩٩٧ الطعن(

هـو الوسـيلة    . تقديم العامل طلباً إلـى وزارة الـشئون االجتماعيـة والعمـل يتـضمن شـكواه                -٢٠٥٢
أن زوال تلـك الـدعوى وبطـالن        : مـؤدى ذلـك   . القانونية التصال المحكمة بالدعوى العماليـة     
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مثـال بـشأن زوال الـدعوى الـسابقة بتمييـز           . الحكم الصادر فيها يستتبع بطالن ذلـك الطلـب        
  . الحكم الصادر فيها

  )٣٦٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٦/١٠/١٩٩٨ عمالي جلسة ١١/١٩٩٨ الطعن(

بـدأ  الطلب الذي يتقدم به العامل إلى إدارة العمل للمطالبة بحقوقه العماليـة هـو اإلجـراء الـذي ت                   -٢٠٥٣
  . به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية

مطالبتـه  . رفع العامل دعواه مباشرة دون اتباع الطريق الذي رسـمه الـشارع القتـضاء حقوقـه                -
  . ال تنتج أثراً في قطع التقادم

  )٣٦٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٤/١/١٩٩٩ عمالي جلسة ٢٦/١٩٩٨ الطعن(

 الشطب في الميعـاد المقـرر يترتـب عليـه اعتبارهـا كـأن لـم        عدم تجديد الدعوى العمالية من  -٢٠٥٤
زوال أثـر الطلـب     : مقتـضى ذلـك   . تكن وينبني على ذلك زوالها بما في ذلك صحيفة افتتاحهـا          

  . الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل
مناط قيام األثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هـو مطابقـة هـذا اإلجـراء أصـالً                     -

 .شترطه القانون فيهلما ا

انقطـاع التقـادم المترتــب علـى المطالبــة القـضائية يــستلزم صـحة هــذه المطالبـة شــكالً        -
عدم تحقق ذلك إال بصدور حكم نهائي فيهـا بإحالـة صـاحبها إلـى طلبـه كلـه أو                    . وموضوعاً

ـ      . بعضه مثـال بـشأن دعـوى      . ر القانونيـة المترتبـة عليهـا      اانتهاؤها بغير ذلك يزيل كافة اآلث
  . اليةعم

  )٣٦٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٧/١٢/١٩٩٩ عمالي جلسة ٧٨/١٩٩٩ الطعن(

المطالبة القـضائية فـي الـدعاوى العماليـة تبـدأ بتقـديم العامـل طلبـاً إلـى وزارة الـشئون                       -٢٠٥٥
يترتـب عليـه    . هو اإلجراء الوحيد الذي رتبه القانون علـى عـاتق العامـل           . االجتماعية والعمل 
ال يغيـر مـن ذلـك       . جراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية مـن آثـار         ما يترتب على إ   

  . تعديل العامل لطلباته بإضافة حقوق أخرى
  )٣٦٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص٧/٢/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٩٤/١٩٩٩ الطعن(

ه إجـراء واجـب علـى العامـل القيـام بـه باعتبـار             . تقديم طلب إلى وزارة الشئون االجتماعية      -٢٠٥٦
. عـدم قبولهـا   . أثـره . افتقـاد الـدعوى إلـى هـذا الطلـب         . المدخل القانوني للدعوى العماليـة    

  .مثال. ضرورة سبق الدعوى التالية بطلب آخر
  )٣٦٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٧/٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٨٧/٢٠٠٠ الطعن(
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الـذي تبـدأ بـه الـدعوى        الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون االجتماعية هو اإلجـراء             -٢٠٥٧
ال يسوغ للعامل رفـع دعـواه سـواء بـصحيفة تـودع إدارة              . العمالية في حال عدم تسوية النزاع     
  . مثال. كتاب المحكمة أو بأي طريق آخر

  )٣٧٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٥/٩/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٦٨/١٩٩٩، ٦٧ انالطعن(

.  الوفـاء بـالحقوق التأمينيـة للعامـل الكـويتي     مؤسسة التأمينات االجتماعية هـي المنـوط بهـا      -٢٠٥٨
جـواز اختـصامها    . الزم ذلـك  . اعتبارهـا خـصماً حقيقيـاً     . اختصامها في جميع مراحل النزاع    

 .في الطعن بالتمييز

  )٣٧٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٢/٢/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٢٣/١٩٩٩ الطعن(

 ينحـسر عـن بعـضهم وال يحـال دونهـم            مكفول من الدستور لجميع الناس فـال      . حق التقاضي  -٢٠٥٩
  .للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق. واالنتفاع بكامل أبعاده

. ماهيتهـا . اختصاصاتها قبـل نقابـات العمـال وأصـحاب األعمـال          . وزارة الشئون االجتماعية   -
اإلشراف على مـا تجريـه الجمعيـات العموميـة للنقابـات مـن انتخابـات ألعـضاء مجـالس                    

 ممـا يفيـد   ١٩٦٤ لـسنة  ٣٨خلـو نـصوص القـانون      . ي هـذا االختـصاص    دخوله ف . إداراتها
وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجـة تلـك االنتخابـات كـإجراء سـابق علـى                    

مخالفـة الحكـم ذلـك      . عدم وجود قيد على تلـك الـدعاوى       . أثره. الدعوى التي ترفع أمام القضاء    
 . تُوجب تمييزهمخالفة للقانون. واشتراطه وجوب التظلم

  )٦٤٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢/١٢/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٦٣٦/٢٠٠١ الطعن(

إسـناد دعـاوى معينـة      . ينسب في األصل إلى المحكمـة ال إلـى دوائرهـا          . االختصاص النوعي  -٢٠٦٠
. توزيـع إداري للعمـل بـين تلـك الـدوائر          . إلى دوائر مختلفة بقرار مـن الجمعيـة العموميـة         

. ها بالحكم فـي المنازعـة ولـو ناطتهـا الجمعيـة العموميـة بـدائرة أخـرى                 اختصاص. مؤداه
الحاالت التي يخص فيها القانون دائرة مـن دوائـر المحكمـة نوعيـاً بنظـر مـسائل                  . االستثناء
شـرط  . ال يحول ذلك دون نظر غيرها مما يـدخل فـي االختـصاص النـوعي للمحكمـة                . معينة
  .أال ينص القانون على خالفه. ذلك

اختصاصها دون غيرها بالفصل فـي المنازعـات الناشـئة عـن            . رة العمالية بالمحكمة الكلية   الدائ -
 في شأن العمل فـي القطـاع األهلـي وقطـاع األعمـال النفطيـة                ةتطبيق أحكام القوانين الصادر   

ال يحـول دون اختـصاصها بنظـر مـا عـداها مـن مـسائل                . وطلبات التعويض المترتبة عليها   
 .كإحدى دوائر المحكمة

  )٦٤٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/٥/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٨٧/٢٠٠٢، ٧٣ انالطعن(
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وجـوب أن يثبـت المعتـرض       . ماهيتـه . االعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخـصومة         -٢٠٦١
  . مرافعات١٥٨م. غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم

  )٦٥٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٨/١٢/٢٠٠٣ عمالي جلسة ١٧٧/٢٠٠١، ١٧٤، ١٧٢ نوالطع(

سـقوط الخـصومة فـي      . ماهيتـه . اإلجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العماليـة          -٢٠٦٢
الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخـر إجـراء صـحيح فيهـا مـن                    

. بمـا فـي ذلـك صـحيفة الـدعوى     إلغاء جميع إجـراءات الخـصومة      . أثره. إجراءات التقاضي 
رفـع دعـوى مـن جديـد للمطالبـة          . زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القـضائية        . مقتضاه

قضاء الحكم المطعون فيـه بعـدم قبولهـا لرفعهـا بغيـر             . بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب     
 .صحيح. الطريق الذي رسمه القانون

  )٦٥١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٩/١٢/٢٠٠٣ عمالي جلسة ١٥٧/٢٠٠٢ الطعن(

المطالبـة بـالتعويض اسـتناداً إلـى أحكـام          . نطاقـه . اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية     -٢٠٦٣
ال تختص الدائرة العماليـة بنظرهـا وال يتعـين علـى رافعهـا أن يـسبقها                 . المسئولية التقصيرية 

 .علة ذلك. بشكوى إلى وزارة الشئون االجتماعية

  )٦٥١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٧/١/٢٠٠٤  جلسةتجاري ٣٠٨/٢٠٠٢ الطعن(

 اإلجـراء الوحيـد الـذي        والعمـل هـو    الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون االجتماعيـة         -٢٠٦٤
منـوط  . اتخاذ باقي اإلجراءات حتى عـرض النـزاع علـى المحكمـة           . تبدأ به المطالبة القضائية   

عـدم مـسئوليته عـن عـدم الـسير فـي            . مؤداه. تدخل من العامل   الكتاب دون    وإدارةبالوزارة  
 . مرافعات٩٥ال محل إلعمال نص م. أثره. دعواه منذ تقديمه الطلب لحين نظر الدعوى

  )٦٥١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٧/٥/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٤٢/٢٠٠٣ الطعن(

ـ             -٢٠٦٥ تـضمنه تـسوية مـستحقات      . لالعقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهـاء عالقـة العم
ر االلتـزام األصـلي     يالتـزام جديـد يغـا     . العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعـاً        

قـضاء  . خـضوعها لإلجـراءات العاديـة لرفـع الـدعوى         . المطالبة بـه  . في طبيعته ومصدره  
ـ . الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سـبقها بطلـب إلـى إدارة العمـل                 ويوجـب ه  يعيب

 .تمييزه

  )٦٥٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٧/٩/٢٠٠٤ عمالي جلسة ١/٢٠٠٤ الطعن(
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عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القـرار المناسـب فـي سـبيل نقـل كفالتـه إلـى                      -٢٠٦٦
عـدم قبـول    . أثـره . إقامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته فـي تحويـل اإلقامـة          . صاحب عمل آخر  

 .الدعوى

  )٦٥٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص٤/١٠/٢٠٠٤  جلسةمدني ١٧٦/٢٠٠٢ عنالط(

اعتبـاره اإلجـراء الـذي يتـضمن        . قديم العامل طلباً إلى وزارة الـشئون االجتماعيـة والعمـل          ت -٢٠٦٧
. معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة القتضاء الحق المـراد اقتـضاؤه مـن صـاحب العمـل                 

 .مثال

  )٦٥٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٤/٣/٢٠٠٥ جلسةعمالي  ١٥٧/٢٠٠٤ الطعن(

المحاكم هي صـاحبة الواليـة العامـة للقـضاء مـا            . حق عام يثبت للجميع   . االلتجاء إلى القضاء   -٢٠٦٨
االسـتثناء اليجـوز التوسـع      . لم ينص الدستور أو القانون استثناء على اختصاص جهـة أخـرى           

  .في تفسيره
العمـل فـي القطـاع األهلـي تنـاول إجـراءات تكـوين               في شأن    ١٩٦٤ لسنة   ٣٨القانون رقم    -

النقابات وأغراضها وإعداد الئحة النظام األساسي لهـا وتحديـد اختـصاصات مجـالس إداراتهـا                
وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيـين جهـة أخـرى غيـر القـضاء للفـصل                  

ـ              . دعوى مباشـرة أمـام القـضاء      في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفـع ال
اليجوز لالئحة النظام األساسي للنقابة التي تُنشأ وفـق أحكـام هـذا القـانون أن تقـرر حقـاً لـم                      

النعي بوجوب تقديم طلب لمجلـس اإلدارة لعقـد جمعيـة عموميـة غيـر             . مؤدى ذلك . يخولها إياه 
 .غير مقبول. لالئحةعادية لبحث التعديالت التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً 

  )٦٥٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١١/١٠/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤، ٤٨٠ نوالطع(

  :الدعوى األصلية ودعوى الضمان الفرعية -

علـى رافعهـا التـزام    . دعوى الضمان الفرعية تستقل عن الدعوى األصـلية وأن ارتبطـت بهـا        -٢٠٦٩
 .الوفاء برسمها

  )١١٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٨٤ لسةتجاري ج ٨٩/١٩٨٣ الطعن(

والحكـم الـصادر    . دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى األصلية وال تعتبر دفاعـاً أو دفعـاً فيهـا               -٢٠٧٠
اختـصام الـضامن فـي      . أثـر ذلـك   . في الدعوى األصلية ال يعتبر فاصالً في دعوى الـضمان         

 .غير واجب. الطعن المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى األصلية

  )١١٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤١/١٩٨٤ الطعن(
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القـضاء فـي الـدعوى      . فيهـا دعوى الضمان تستقل عن الدعوى األصلية وال تعد دفعاً أو دفـاع              -٢٠٧١
عـدم بـت المحكمـة فيهـا صـراحة ال           . األصلية ينطوي على قضاء ضمني في دعوى الضمان       

 .علة ذلك. يهايعد إغفاالً للفصل ف

امتنـاع  . استئناف الحكم الصادر في الدعوى األصلية ال يطرح بذاتـه دعـوى الـضمان الفرعيـة                -
استئناف الحكم الصادر في دعوى الضمان على مدعيها لقـضاء الحكـم الـصادر فـي الـدعوى                  

إن استئناف الحكم الصادر فـي الـدعوى األصـلية يجيـز لطالـب              . أثره. األصلية له بكل طلباته   
 .مان طرح دعواه باالستئناف بإدخال خصمه فيها وإن لم يكن ماثالً في االستئنافالض

  )٨٣٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٢٠/١٩٨٩ الطعن(

وفـي دعـوى الـضمان سـببه        . مبناه المسؤولية التقـصيرية   . التعويض في دعوى فسخ عقد البيع      -٢٠٧٢
 .أساس ذلك. العقد

للدائن أن يطلـب فـسخ العقـد والتعـويض أو أن يطلـب تنفيـذ                . أثر. دين اللتزامه عدم تنفيذ الم   -
 .العقد عن طريق التعويض طبقاً ألحكام المسؤولية العقدية

  )٨٤٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/٥/١٩٨٨ مدني جلسة ٥١/١٩٨٧ الطعن(

يح وحـسن نيـة خـالل       لمالك المنقول في حالة فقده أو سرقته استرداده ممن حازه بـسبب صـح              -٢٠٧٣
األصـل اسـترداده دون دفـع شـيء وللحـائز الرجـوع بـدعوى        . ثالث سنوات من تاريخ الفقد    

أن يكـون الحـائز     . االسـتثناء . الضمان على من تلقى منه المنقول إن كان سـنده يـسمح بـذلك             
اشتراه من سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله فلـه مطالبـة المالـك بـدفع الـثمن الـذي                       

 .راه بهاشت

  )٨٤٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٥٩/١٩٨٧ الطعن(

لـه أن يطعـن فـي الحكـم         . صيرورة طرفـاً فـي الخـصومة األصـلية        . أثره. إدخال الضامن  -٢٠٧٤
أن يكـون بـين الـدعوى األصـلية         . شـرط ذلـك   . الصادر فيها ولو رضي به مدعي الـضمان       

 .وثيقاًودعوى الضمان الفرعية ارتباطاً 

  )٨٤١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٩٠ عمالي جلسة ٤٢/١٩٨٩ الطعن(

 -:دعوى إثبات الحالة -

اإلجـراء الـصادر فيهـا ال يتعـدى إلـى         . المقـصود بهـا     . دعوى إثبات الحالـة المـستعجلة        -٢٠٧٥
ال يـصدق   . المساس بأصل الحق الذى تنعقد والية الفـصل فيـه لمحكمـة الموضـوع وحـدها                 
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 موضوع الحق مما تتغيـر بـه المـدة المقـررة لتقـادم الـدعوى               فيى الحكم الصادر أنه حكم      عل
 . تحميهالتي

 )١٧٦ س ص ٧  مج١١/٢/١٩٧٦ جلسة تجاري ٤٤/١٩٧٥ الطعن(

النعي ببطالن تقرير الخبير المبني على مخالفة التقريـر للقـانون أو النظـام العـام لـيس محلـه                     -٢٠٧٦
التفـات المحكمـة التـي تنظـر دعـوى إثبـات            . موضـوع محله دعوى ال  . دعوى إثبات الحالة  

 .ال عيب. الحالة عنه

  )١١٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣٤/١٩٨٤ الطعن(

. اتخـاذ إجـراء وقتـي مـن اإلجـراءات التحفظيـة الـصرفة             . القصد منها . دعوى إثبات الحالة   -٢٠٧٧
ـ          ل الحـق الـذي تنعقـد واليـة الفـصل فيـه             اإلجراء الصادر فيها ال يتعدى إلى المـساس بأص

لمحكمة الموضوع وحدها ويكون حكم إثبـات الحالـة وإجراءاتـه مجـرد دليـل مهيـئ إلثبـات              
  .الدعوى قبل الطرف اآلخر أو لنفي دعوى ذلك الطرف قبله

أن يكون الـدليل لـم يـتم تهيئتـه فـي            . مناطه. الطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة        -
 القـصور   وتتالقـي ز الطعن لتستكمل المحكمة المرفوع إليها الطعـن تهيئـة الـدليل             الدعوى فيجو 

 . مثال.في تهيئته

  )٢٦٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٨٥/٢٠٠١ الطعن(

اليجـوز أن يقـضي عنـه       . الطلب الذي ال يصدر فيه حكـم منـه للخـصومة أمـام المحكمـة               -٢٠٧٨
  .بمصروفات

انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمـة مـن اتخـاذ اإلجـراء التحفظـي المطلـوب               . لحالةدعوى إثبات ا   -
. ال يعـد فـصالً فـي خـصومة        . قضاء المحكمـة بانتهـاء الـدعوى      . فيها بإيداع الخبير تقريره   

 . جزئياًا الطاعنة بالمصروفات يوجب تمييز حكمها تمييزاًإلزامه

  )٢٦٣مس المجلد السابع ص مج القسم الخا٢٢/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٨/٢٠٠٥ الطعن(

 إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المـدعي عليـه وبهـا يتحـدد نطـاق       هيالمطالبة القضائية  -٢٠٧٩
  .الدعوى بالنسبة للخصوم والقاضي

اتخاذ إجراء وقتي مـن اإلجـراءات التحفظيـة الـصرفة التـي             . القصد منها . دعوى إثبات الحالة   -
مة الموضـوع إلثبـات دعـواه قبـل الطـرف اآلخـر أو       يكون لذي الشأن االستناد إليها أمام محك     

  . لنفي ذلك
أن يكون الـدليل لـم يـتم تهيئتـه فـي            : مناطه. الطعن في الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة        -

الدعوى فيجوز الطعن لتستكمل المحكمة المرفـوع إليهـا الطعـن تهيئـة الـدليل الـذي يخـشى                   



 المرافعات

- ٣٨٢ - 

صـحة حكـم بعـدم جـواز اسـتئناف الحكـم       مثـال بـشأن   . زواله وتالفي القصور في تهيئتـه     
 .الصادر في دعوى إثبات حالة

 )٩٤ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري١٦١٦/٢٠٠٧الطعن (

  -:دعوى استرداد ما دفع بغير حق -

اإلثـراء بغيـر وجـه      . أسـاس ذلـك   . كفايته لتحمل المستلم بااللتزام بـالرد     . تسليم غير المستحق   -٢٠٨٠
  .سبب عدم االستحقاقب عبرهال . ب الغير بما تسلمهحق على حسا

سقوطها بمضي ثـالث سـنوات مـن اليـوم الـذي يعلـم              . دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق       -
فيه المدعي بحقه في االسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة مـن اليـوم الـذي ينـشأ فيـه هـذا                      

 .أي المدتين أقرب. الحق

  )٢٦٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠/٢٠٠٣ الطعن(

 .متى تسقط. اد ما دفع بغير وجه حق وهو أحد صور اإلثراءددعوى استر -٢٠٨١

  )٢٦٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٣٤/٢٠٠٤ الطعن(

 وجـه حـق     كفايته لتحمل المستلم بااللتزام بالرد اعتباراً بأنـه يثـري بغيـر           . تسلم غير المستحق   -٢٠٨٢
العبرة في عدم االستحقاق هي بـالنظر إليـه مـن زاويـة المـستلم               . على حساب الغير بما تسلمه    

ال من زاوية الدافع يستوي بعد ذلك رجوع عدم االستحقاق إلـى األمـر الواقـع نفـسه كاسـتيفاء                    
  .المستلم ديناً ليس له أو بأكثر مما يستحقه أو كان ناجماً عن اعتبار قانوني

سقوطها بمضي ثـالث سـنوات مـن اليـوم الـذي يعلـم              . اد ما دفع بغير وجه حق     دعوى استرد  -
فيه المدعي في االسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليـوم الـذي ينـشأ فيـه هـذا الحـق                      

 .خطأ يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. أي المدتين أقرب

  )٣٣٤ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٣٧/٢٠١٠الطعن (
 

  -:دعوى اعتراض الخارج عن الخصومة -

وجـوب أن يثبـت المعتـرض       . ماهيتـه . االعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخـصومة         -٢٠٨٣
 . مرافعات١٥٨م. غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم

  )٢٦٥ السابع ص مج القسم الخامس المجلد٨/١٢/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٧٧/٢٠٠١، ١٧٤، ١٧٢ الطعن(



 المرافعات

- ٣٨٣ - 

 -:دعوى اإلثراء بال سبب -

 .ال محل ألعمالها عند وجود عقد. قاعدة اإلثراء بال سبب -٢٠٨٤

جـواز الرجـوع بـدعوى اإلثـراء بـال          . أثـره . بطالن العقد وعدم االعتداد به كأساس للدعوى       -
 .سبب متى توافرت شروطها

  )٨٣٣ثاني ص مج القسم الثاني المجلد ال٢٤/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١١/١٩٨٧ الطعن(

 .المدعي في دعوى تسليم غير المستحق هو الدائن الذي يسترد ما دفعه دون حق -٢٠٨٥

  )٨٣٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٦٢/١٩٨٨، ٥١ نناالطع(

إبـراء  . أثـره . لكل شخص الوفاء بدين غيره شريطة أن يكون مالكاً للشيء المـوفى بـه للـدائن                -٢٠٨٦
 . ذمة المدين

. موفي الرجوع على المدين بقدر ما أوفـاه بـدعوى الفـضالة أو بـدعوى اإلثـراء بـال سـبب                لل -
 .شرط ذلك

 .شرط ذلك. الوفاء لغير الدائن يبرئ ذمة المدين -

  )٨٣٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٨٨  جلسةمدني ٦/١٩٨٨ الطعن(

 . رابطة عقديةال قيام لدعوى اإلثراء بال سبب حيث تقوم بين طرفي الخصومة -٢٠٨٧

  )٨٣٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٦/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٣١/١٩٨٨ الطعن(

 .علة ذلك. ال قيام لدعوى اإلثراء بال سبب. الزمه. قيام عالقة عقدية -٢٠٨٨

  )٨٣٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ٩٧/١٩٩٠ الطعن(

ثالث سـنوات مـن اليـوم الـذي يعلـم فيـه مـن لحقـه                 سقوط دعوى اإلثراء بال سبب بمضي        -٢٠٨٩
الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عـشرة سـنة مـن اليـوم الـذي ينـشأ فيـه هـذا                       

  .أي المدتين أقرب. الحق
 .موضوعي. استخالص علم صاحب الحق بحقه في التعويض وتاريخه -

  )٩٠٩ ص مج القسم الثالث المجلد الثاني١٦/٣/١٩٩٢ مدني جلسة ٧/١٩٩٠ الطعن(

  .األداء المعادل مرده اإلثراء بال سبب -٢٠٩٠
  .متى تسقط. دعوى اإلثراء بال سبب -
بدء سريان تقادم دعوى اإلثراء بال سبب هو بعلم من لحقـه الـضرر علمـاً حقيقيـاً بحقـه فـي                       -

  .مثال. ال من يوم صدور الحكم النهائي بالبطالنإعدم تحقق ذلك . التعويض
  )٦٦٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٦ الطعن(



 المرافعات

- ٣٨٤ - 

دعوى اإلثراء بال سبب تسقط بمضي ثالث سـنوات مـن اليـوم الـذي يعلـم فيـه مـن لحقـه                        -٢٠٩١
الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الـذي ينـشأ فيـه هـذا الحـق                     

ـ              . أي المدتين أقرب   ضرر علمـاً حقيقيـاً     العبرة في بدء سريان التقادم هـو بعلـم مـن لحقـه ال
  .عدم تحقيق ذلك إال من يوم صدور الحكم النهائي بالبطالن. بحقه
  )٦٦٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٧ الطعن(

  .قاعدة اإلثراء بال سبب. مصدره المباشر. االلتزام باألداء المعادل -٢٠٩٢
مـن اليـوم الـذي يعلـم فيـه مـن لحقـه              دعوى اإلثراء بال سبب تسقط بمضي ثالث سـنوات           -

الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الـذي ينـشأ فيـه هـذا الحـق                     
المطالبـة بـاألداء    . تحقق هذا العلـم يـوم صـدور الحـم النهـائي الـبطالن             . أي المدتين أقرب  
  .مثال. أن الدعوى تكون بمنأى عن السقوط: أثره. المعادل قبل ذلك

  )٦٦٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٣٧/٢٠٠٠ الطعن(

  . مدني٢٦٣المادة . مدة سقوطها. دعوى اإلثراء بال سبب -٢٠٩٣
  )٦٦٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٩٣/١٩٩٩ الطعن(

  .مثال. ة عقديةدعوى اإلثراء بال سبب ال قيام لها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابط -٢٠٩٤
  )٦٦٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧١/٢٠٠٠ الطعن(

  .متى تسقط. دعوى اإلثراء بال سبب -٢٠٩٥
  .وجوب بحث محكمة الموضوع شرائطه القانونية ووقفه وانقطاعه. أثره. الدفع بالتقادم -
ولـو رفعـت الـدعوى إلـى        انقطاعهـا بالمطالبـة القـضائية       . المدة المقررة لعدم سماع الدعوى     -

  .محكمة غير مختصة
زوال أثرهـا فـي قطـع التقـادم         . أثـره . رفض أو عدم قبول الدعوى التي من شأنها قطع التقادم          -

  .واعتباره كأن لم يكن واستمرار ما كان قد بدء منه قبل رفعها
كيفيـة  . سقوطها بمضي عشر سنوات مـن يـوم وقـوع الجريمـة           . الدعوى الجزائية في الجنايات    -
  .نقطاع هذه المدةا
احتساب الحكم بدء التقادم من تاريخ صدور الحكـم االسـتئنافي القاضـي بـزوال سـبب وقـف                    -

الدعوى المدنية رغم كون هذا الحكم كاشف عن زوال سبب الوقـف ولـيس لـه أثـر فـي بـدء                      
  .خطأ في تطبيق القانون. مدة سريان على التقادم

  )٦٦٩سم الرابع المجلد الرابع ص مج الق٣٠/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٥/٢٠٠١ الطعن(



 المرافعات

- ٣٨٥ - 

العبرة في بدء سريان تقادم دعوى اإلثراء بال سبب هو بعلم مـن لحقـه الـضرر علمـاً حقيقيـاً                      -٢٠٩٦
 .مثال. ال يتحقق ذلك إال يوم صدور الحكم النهائي بالبطالن. بحقه في التعويض

  )٦٦٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٣/٢٠٠٠ الطعن(

التزام المثـري فـي حـدود مـا أثـرى بـه             . أثره. اإلثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر       -٢٠٩٧
امتنـاع رجـوع اآلخـر عليـه إذا كـان      . بتعويض هذا الشخص اآلخر بما يرفع عنـه الخـسارة        

 .لكذعلة . سبب اإلثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون

  )٢٦٥لخامس المجلد السابع ص مج القسم ا٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠١ الطعن(

  . علة ذلك. ال قيام لدعوى اإلثراء بال سبب. أثره. قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة -٢٠٩٨
 فـي شـأن العمـل فـي القطـاع           ٣٨/١٩٦٤احتساب مكافأة نهاية خدمة العامـل وفقـاً للقـانون            -

بهـا لـدى صـاحب      ال يخل بأية حقوق أو امتيازات له وفقاً للعقد أو القواعـد المعمـول               . األهلي
  . مثال. العمل

ال . عدم بيانه األسـاس القـانوني الـذي أقـام عليـه قـضاءه             . انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة     -
 .لمحكمة التمييز أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية. علة ذلك. يعيبه

  )٢٦٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٠/٢٠٠٤ الطعن(

. عدم جواز تطبيقها عنـد وجـود عقـد يحكـم العالقـة بـين الطـرفين                . قاعدة اإلثراء بال سبب    -٢٠٩٩
جـواز رجـوع أي مـن المتعاقـدين علـى           . بطالن العقد أو عدم االعتداد به كأسـاس للـدعوى         

 .المتعاقد اآلخر بدعوى اإلثراء بال سبب متى توافرت شروطها

 )٩٨ ص١ ج٣٨لة القضاء والقانون سمج ٢٨/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٤٤/٢٠٠٨الطعن (

  . علة ذلك. ال محل لتطبيق قواعده عند وجود عقد بين الطرفين. اإلثراء بال سبب -٢١٠٠
جـواز رجـوع أي مـن المتعاقـدين علـى           . بطالن العقد أو عدم االعتداد به كأسـاس للـدعوى          -

 .اآلخر بدعوى اإلثراء بال سبب متى توافرت شروطها

 )٦٧ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٥/٤/٢٠١٠ي جلسة  تجار٢٠٠٧ /٩٢٤، ٩٢٢الطعنان (

سقوطها بمضي ثالث سنوات من اليـوم الـذي يعلـم فيـه مـن لحقـه                 . دعوى اإلثراء بال سبب    -٢١٠١
 .الضرر بحقه في التعويض

 )٣٢٩ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٣٣٤/٢٠٠٩الطعن (



 المرافعات

- ٣٨٦ - 

 -:دعوى اإلدارة الستيفاء حقوقها -

هة اإلدارة تنفيـذ قراراتهـا اإلداريـة مباشـرة دون حكـم مـن القـضاء حـسب مقتـضيات                     لج -٢١٠٢
 . ولها اللجوء للقضاء مباشرة. خضوعها لرقابة القضاء في ذلك. المصلحة العامة

  )٨٢٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤/١٩٨٨ الطعن(

  -:الدعوى الوقتية -

يخـرج عـن واليتـه عنـه        . محجوز عليه من أمر قاضي األمـور الوقتيـة        التظلم المرفوع من ال    -٢١٠٣
نظر التظلم القضاء باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم رفع دعـوى ثبـوت الحـق وصـحة الحجـز                    

  .أن حكمه هو حكم وقتي ال يمس أصل الحق. أساس ذلك. في ميعاد الثمانية أيام
  )٩٣٠لث المجلد الثاني ص مج القسم الثا٢/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٩٢ الطعن(

للغير إقامـة دعـوى عاديـة بـالحق الـذي يتعـارض             . التظلم من أمر الحجز قاصر على طرفيه       -٢١٠٤
الحكـم الـصادر فيـه حكـم وقتـي ال           . التظلم دعوى وقتيـة   : علة ذلك . معه صدور أمر الحجز   

 .مثال. يمس أصل الحق وال يقيد المحكمة عند نظر الموضوع

  )٩٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٣/١٩٩٣ الطعن(

  -:دعوى االستحقاق األصلية -

طلب المدعى في دعوى االستحقاق األصلية المرفوعة قبـل مباشـرة إجـراءات التنفيـذ والبيـع                  -٢١٠٥
عالوة على طلب تثبيت ملكيته للعقار الحكم له بعدم نفاذ حكـم إيقـاع بيعـه فـي حقـه وبطـالن                   

موضوع واحد غير قابـل للتجزئـة ال يحتمـل غيـر حـل واحـد بعينـه                  . إجراءات التنفيذ عليه  
وجوب اختـصام جميـع أطـراف تلـك الرابطـة ومـنهم             . أثره. بالنسبة لكافة الخصوم الحقيقيين   

أن المشرع لم يوجب اختـصام أشـخاص معينـين فـي دعـوى              : ال يغير من ذلك   . الدائن الحاجز 
ى االسـتحقاق الفرعيـة المنـصوص عليهـا         االستحقاق األصلية على نحو ما استوجبه في دعـو        

 .مرافعات٢٧٩بالمادة 

 )٣٣٩ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٧/٦/٢٠١٠جلسة مدني  ٤٤٤/٢٠٠٩الطعن (

طلب الحكم باستحقاق العقار محل النزاع وعدم نفاذ الحكـم الـصادر فـي دعـاوى البيـوع فـي                     -٢١٠٦
على ادعـاء ملكيتـه لـه بوضـع اليـد           مواجهته وبطالن إجراءات التنفيذ على ذلك العقار تأسيساً         
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طلبـات تتعلـق برابطـة قانونيـة موضـوعية واحـدة  متعـددة               . المستوفي لشرائطه القانونيـة   
عـدم اختـصام بعـض أطـراف هـذه الرابطـة            . األطراف هي بطالن أو صحة إجراءات التنفيذ      

ـ . مخالفـة الحكـم المـستأنف ذلـك       . عدم قبـول الـدعوى    . أثره.وهما الدائنين الحاجزين   وب وج
 .إلغائه

 )٣٣٩ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٧/٦/٢٠١٠جلسة مدني  ٤٤٤/٢٠٠٩الطعن (

 -:دعوى االستحقاق الفرعية -

دعوى االستحقاق الفرعية ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيـذ بطلـب اسـتحقاق العقـار محـل                   -٢١٠٧
لمحجـوز عليـه بعقـد      ملكيـة العقـار ا    . أساسـها . التنفيذ كله أو بعضه وبطالن إجراءات التنفيذ      

  .مسجل أو بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية
  )٩٠٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٩٢ مدني جلسة ٩/١٩٩٠ الطعن(

قـضاء الحكـم برفـضها ينبنـي عليهـا          . هي دعوى ملكيـة أساسـاً     . دعوى االستحقاق الفرعية   -٢١٠٨
 .لب بطالن إجراءات التنفيذوعدم أحقيته في ط. انتفاء صفة الحائز عن رافعها

  )٩٠٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٩٢ مدني جلسة ٩/١٩٩٠ الطعن(

هي التي ترفع من الغيـر أثنـاء إجـراءات التنفيـذ بطلـب اسـتحقاق             . دعوى االستحقاق الفرعية   -٢١٠٩
ز ملكيـة العقـار المحجـو   . عقار كله أو جزء منه وبطلب بطالن إجـراءات التنفيـذ تبعـاً لـذلك       

أن يكـون مالكـاً للعقـار بعقـد         . ما يشترط في رافع تلك الـدعوى      . عليه هو أساس تلك الدعوى    
 . مدني٩٣٥م. أساس ذلك. مسجل أو حائزاً حيازة قانونية له

  )٦٩٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠١/١٩٩٨ الطعن(

العقـار المحجـوز عليـه بعقـد مـسجل أو           أساسـها ملكيـة     . ماهيتها. دعوى االستحقاق الفرعية   -٢١١٠
  .بالحيازة المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بأي طريق من طرق كسب الملكية

 الملكية العقارية ال تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إال بالتسجيل -

  )٢٦٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٠٠/٢٠٠٠ الطعن(

  -:دعوى االسترداد -

ال يجوز تقاضي فوائـد علـى متجمـدها أو أن تزيـد فـي      . الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه   -٢١١١
الحاالت التي يجيز فيهـا قـانون التجـارة تقاضـي فوائـد             . االستثناء. مجموعها على رأس المال   
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ـ              دة علـى الفوائـد     مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجـوز احتـساب فائ
لمـن دفـع تلـك الفوائـد        . مـؤداه . تعلق ذلك الحظر بالنظـام العـام      . أثناء بقاء الحساب مفتوحاً   

 مـن القـانون     ٢٦٤الحق في استرداد الزائد منها علـى الحـد القـانوني إعمـاالً لـنص المـادة                  
  .المدني

ى الـصادر   اختالفهـا فـي موضـوعها عـن الـدعو         . دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة      -
ال حجية للحكـم األخيـر فـي دعـوى االسـترداد            . مؤدى ذلك . بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده    
 .الختالف الموضوع في كل منها

  )٢٦٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٣/٢٠٠٢ الطعن(

  -:دعوى االستغالل -

لعقد مـا لـم يكـن االسـتغالل قائمـاً علـى             تسقط بمضي سنة تبدأ من تاريخ ا      . دعوى االستغالل  -٢١١٢
. الهوى الجامح أو السطوة األدبية فتبدأ مدة السقوط مـن تـاريخ زوال أثـر الهـوى أو الـسطوة                   

  .مثال. هذا الميعاد ال يرد عليه االنقطاع أو الوقف.  ق مدني١٦١م 
ـ                     - ا مدة السنة المحددة لرفع دعوى إبطال التـصرف لالسـتغالل هـى مـدة سـقوط ال يـرد عليه

 .االنقطاع أو الوقف

  )٢٦٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٤٩/٢٠٠٦ الطعن(

  -:دعوى اإللغاء -

 .دعوى عينية موضوعها اختصام القرار اإلداري في ذاته. دعوى إلغاء القرار اإلداري -٢١١٣

عـدوم وأصـبح    القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء قرار إداري على أساس أنه قـرار قـائم وغيـر م                 -
 .أساس ذلك. قضاء ضمني برفض الدعوى. حصيناً

إلغاء المحكمة قرار إنهاء خدمة موظف ال يعطيهـا الحـق فـي أن تـصدر أمـراً لجهـة اإلدارة                      -
 .بإعادته إلى عمله

  )٨٢٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢١٣/١٩٨٥ الطعن(

 .بدئه في حالة التظلم منهاألصل في . دعوى اإللغاءميعاد رفع  -٢١١٤

قرينـة بـسيطة علـى قـرار ضـمني          . فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب اإلدارة          -
امتـداد ميعـاد رفـع      . أثـر تـوافر هـذا المـسلك       . بالرد ومسلك اإلدارة قد يدحض هذه القرينـة       

 .مثال. ظلمدعوى اإللغاء إلى ستين يوماً أخرى تالية النقضاء ستين يوماً على تقديم الت

  )٨٢٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٦ الطعن(
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 . حق اإلدارة في سحبه في أي وقت النحداره لحد العدم. القرار اإلداري المعدوم وماهيته -٢١١٥

بقاؤه قائماً منتجاً آلثـاره كتـصف قـانوني حتـى يقـضي             . ماهيته. القرار اإلداري القابل لالبطال    -
االستثناء بالنـسبة للقـرارات اإلداريـة التـي تولـد حقـاً أو مركـزاً شخـصياً                  . ى اإللغاء بدعو

تحصل بمضي ستين يوماً مـن نـشرها بمنـع الطعـن عليهـا أو سـحبها وصـيرورتها          . لألفراد
 .بمثابة القرارات السليمة

  )٨٢٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٥/١٩٨٧ إداري جلسة ٩/١٩٨٧ الطعن(

 .ماهيتها جواز أن يكون القرار اإلداري سلبياً. ت اإلدارية التي تقبل الطعن باإللغاءالقرارا -٢١١٦

  )٨٢٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٠٥/١٩٨٥، ١٠٤، ١٠٣ نوالطع(

انقطـاع الميعـاد بـالتظلم اإلداري       .  يومـاً  ٦٠ميعـاده   . الطعن باإللغاء في القـرارات اإلداريـة       -٢١١٧
فـوات فاصـل زمنـي دون إجابـة         .  قبل رفع دعوى اإللغاء وفوات ميعـاد البـت فيـه           الحاصل

امتـداد ميعـاد بحـث الـتظلم حتـى يـصدر مـن              . أثر انتفائها . قرينة بسيطة . اإلدارة في التظلم  
 .ما ينبئ عن عدولها. اإلدارة

ـ       . مسلك اإلدارة اإليجابي الذي يفتح ميعاد الطعن باإللغـاء         - ابي فـي   اختالفـه عـن مـسلكها اإليج
 .بحث التظلم

  )٨٢٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٦/١٩٨٧ الطعن(

المنازعة في شأنه ال تدخل في نطاق قـضاء اإللغـاء بـل فـي نطـاق                 . القرار المنفذ لعقد إداري    -٢١١٨
 .القضاء الكامل

األصـل فـي تحديـد    أحكامهـا هـي   . العقود المبرمة ما بين اإلدارة والموظفين غيـر الكـويتيين         -
حـق  . مراكزهم مع سريان القواعد القانونية والالئحة عليها فيمـا لـم يـرد بـشأنه نـص فيهـا                  

 .مثال. اإلدارة في تعديلها باعتبارها عقوداً إدارية

  )٨٢٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٥٧/١٩٨٧ الطعن(

شـرط أن يكـون محلهـا قـراراً         . ها بطلبـات اإللغـاء    الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية اختصاص     -٢١١٩
 .إدارياً

  )٨٢٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١٩/١٩٨٨ الطعن(

انقطـاع هـذا الميعـاد بـالتظلم إلـى الجهـة            . ستون يوماً . ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار إداري      -٢١٢٠
الـشكوى التـي    . قبل انقـضاء هـذا الميعـاد      . لمميعاد التظ . مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها     

تقدم إلى غير هذه الجهة كمفوض الدولـة أو إدارة الـشئون القانونيـة فـي الجهـة التـابع لهـا                      



 المرافعات

- ٣٩٠ - 

ال . العبرة ببدء الميعاد هـو بوصـوله الفعلـي إلـى الجهـة المختـصة              . ال تعتبر تظلماً  . المتظلم
  . في شأن تاريخ استالم التظلميعتد بأي إيصال أو ورقة صادرة من غير الجهة المختصة

علـى  . مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون إجابة المتظلم يعـد بمثابـة قـرار برفـضه                  -
رفـع الـدعوى بعـد الميعـاد        . المتظلم رفع دعوى اإللغاء خالل ستين يوماً مـن هـذا التـاريخ            

  .المحدد يجعلها غير مقبولة شكالً
  )٩١١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٣/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٠ الطعن(

  .علة ذلك. عدم خضوعه لقضاء اإللغاء. القرار التنفيذي. ماهيته. القرار اإلداري -٢١٢١
  )٩١١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥٦/١٩٩٣ الطعن(

 الجهـة التـي أصـدرتها    طلبات إلغاء القرارات اإلدارية ال تكون مقبولة إال بعد التظلم منهـا إلـى      -٢١٢٢
  .الحكمة من ذلك. أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم

  .هو بتقديمه إلى الجهة المختصة بالبت فيه. المعول عليه في حصول التظلم -
  )٩١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٩٣ الطعن(

دارية بالمحكمة الكلية دون غيرهـا بالفـصل مـن دعـاوى التعـويض عـن        اختصاص الدائرة اإل   -٢١٢٣
األضرار الناشئة عن القرارات اإلدارية المعيبة حتى لو رفعـت إليهـا بـصفة أصـلية اسـتقالالً                  

  .وهو اختصاص  نوعي متعلق بالنظام العام. عن دعاوى اإللغاء
  )٩١٢د الثاني ص مج القسم الثالث المجل٥/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩٤ الطعن(

بـالتظلم اإلداري قبـل رفـع       . انقطاعـه . ميعاد الطعن بإلغاء القرارات اإلداريـة سـتون يومـاً          -٢١٢٤
رفـع  . أثـره . مـضي تلـك المـدة دون رد       . دعوى اإللغاء وفوات الميعاد المقـرر للبـت فيـه         

الدعوى خالل الستين يوماً التاليـة النقـضاء الفتـرة التـي يعتبـر فواتهـا دون إجابـة الـسلطة            
 .المختصة بنظر الحكم بمثابة رفض ضمني

  )٩١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩/١٩٩٦ الطعن(

مثـال  . دعوى عينية تنصب علـى القـرار اإلداري محـل الطعـن           . دعوى إلغاء القرار اإلداري    -٢١٢٥
  .بشأن الترقية باالختيار

  )٦٩١رابع المجلد الرابع ص مج القسم ال٦/١/١٩٩٧ إداري جلسة ٢٦/١٩٩٦ الطعن(

الطعـن فيـه    . قرار إنهـاء خدمتـه يعتبـر قـراراً إداريـاً          . مؤدى ذلك . المأذون يعد موظفاً عاماً    -٢١٢٦
  .أن يسبقه تظلم. شرط ذلك. من اختصاص الدائرة اإلدارية. باإللغاء
  )٦٩١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/٣/١٩٩٧ إداري جلسة ٥٨/١٩٩٦ الطعن(
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يكفـي لتحققهـا مـساس القـرار        . عوى إلغاء القرار اإلداري بالتخطي في الترقيـة       المصلحة في د   -٢١٢٧
قـضاء  . ال أثـر لـه  . تركـه الخدمـة بعـد صـدور القـرار     . بمصلحة المتخطي المالية واألدبية   

  .خطأ يوجب تمييزه. الحكم بعدم قبول الدعوى النتفاء المصلحة
  )٦٩٢ المجلد الرابع ص مج القسم الرابع١/٤/١٩٩٧ إداري جلسة ٣٠٢/١٩٩٦ الطعن(

  .انقطاعها بالتظلم. ستون يوماً. ميعاد رفعها. دعوى إلغاء القرار اإلداري -٢١٢٨
  )٦٩٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٥/١٩٩٧ إداري جلسة ٢١٤/١٩٩٦ الطعن(

ال يعـدو أن يكـون فـي حقيقتـه طلبـاً للحكـم              . طلب اعتبار االستقالة كأن لم تكن أو بطالنهـا         -٢١٢٩
. تقيده بالمواعيـد واألوضـاع المقـررة إلقامـة دعـاوى اإللغـاء            . رار الصادر بقبولها  بإلغاء الق 

  .أساس ذلك. انسحاب ذلك على قرار إنهاء الخدمة
  )٦٩٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/٦/١٩٩٧ إداري جلسة ٤٠٣/١٩٩٦ الطعن(

ـ              -٢١٣٠ . رارات اإلداريـة شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده فـي دعـاوى إلغـاء الق
للمحكمة أن تتـصدى لبحثـه وتقـضي فيـه مـن تلقـاء نفـسها عنـد                  . أثره. تعلقه بالنظام العام  

إنزالها حكم القانون في المنازعة اإلدارية من حيث الشكل والموضـوع معـاً وفـي أيـة مرحلـة                   
  .تكون عليها الدعوى

ـ              - ديها أسـباب عـدم القبـول       للمحكمة االستئنافية أن تقضي بعدم قبول الدعوى مادام قـد تحقـق ل
الحكم ضـد جهـة إداريـة بمـا ال يتيـسر تنفيـذه              . علة ذلك . وإن فات ذلك على الحكم المستأنف     

  .أو بما ال تحتمله ميزانيتها لمجرد اختصامها يخالف النظام العام ولو لم تدفع بانتفاء صفتها
  .توافر الصفة في المدعى عليه من شروط الدعوى -
مثال للقضاء بعـدم قبـول الـدعوى النتفـاء صـفة            . إلى من يوجه  . اءاالختصام في دعوى اإللغ    -

  .المدعى عليه
  )٦٩٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/١١/١٩٩٧ إداري جلسة ٢٧/١٩٩٦ الطعن(

. قـرار إداري سـلبي    . امتناع السلطة اإلدارية عن اتخاذ قرار استلزم قـانون أو الئحـة اتخـاذه              -٢١٣١
. لـيس قـراراً إداريـاً سـلبياً       . قانون اتخـاذه لمحـض تقـديرها      سكوتها عن اتخاذ قرار يترك ال     

  .مثال
األمر بمنح تراخيص سفن الصيد بالميـاه اإلقليميـة وتجديـدها ومنـع إصـدارها وتحديـد عـدد                    -

إخـضاع المـشرع    . السفن وتقدير قيام ضرورة إصدار تراخيص جديدة اسـتثناء أو عـدم قيامهـا             
سـكوتها عـن اتخـاذ      . ون الزراعـة والثـروة الـسمكية      ذلك للسلطة التقديرية للهيئة العامة لـشئ      

ال يعـد قـراراً إداريـاً سـلبياً     . قرار بمنح تراخيص جديدة مما هو متروك لمحض سـلطتها هـذه    
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  .مثال بشأن امتناع الهيئة عن منح تراخيص صيد لثالث سفن. يجوز الطعن فيه باإللغاء
  )٦٩٥ المجلد الرابع ص مج القسم الرابع٢٢/٢/١٩٩٨ إداري جلسة ٥١٢/١٩٩٧ الطعن(

مـا ال   . دعوى عينية لمخاصمة القرار غيـر المـشروع فـي ذاتـه           . دعوى إلغاء القرار اإلداري    -٢١٣٢
  .مثال. يمنع من االستمرار في نظرها

  )٦٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/٤/١٩٩٨ إداري جلسة ٢٣٣/١٩٩٧ الطعن(

  .عينية في مواجهة الكافةلها حجية . األحكام الصادرة بإلغاء القرار اإلداري -٢١٣٣
  .مثال. ماهيتها. الخصومة في دعوى اإللغاء -

  )٦٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٦/١٩٩٨ إداري جلسة ٣٨٨/١٩٩٧ الطعن(

. مثـال . ماهيتـه . شرط المصلحة الشخصية المباشرة الـالزم توافرهـا لقبـول دعـوى اإللغـاء              -٢١٣٤
  .موضوعي. تحري تلك المصلحة

  )٦٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/١/١٩٩٩ إداري جلسة ٨٧/١٩٩٨، ٢٣ انالطعن(

  .مثال. ماهيته. القرار اإلداري -٢١٣٥
ستون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار أو إعـالن              . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -

  .صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً
  )٦٩٧ج القسم الرابع المجلد الرابع ص م٨/٢/١٩٩٩ إداري جلسة ١٧/١٩٩٨ الطعن(

ينقطـع سـريانه بـالتظلم      . ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات اإلدارية حدده المشرع بـستين يومـاً            -٢١٣٦
  .مفاده. مضي تلك المدة دون رد. اإلداري

المسلك اإليجابي الذي ينفتح به ميعاد الطعن فـي القـرار اإلداري غيـر المـسلك اإليجـابي فـي                     -
  . ماهية كل منهما.بحث التظلم منه

  )٦٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٤/١٩٩٩ إداري جلسة ١٨١/١٩٩٨ الطعن(

إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة المنوط بها فحص الـتظلم مـن القـرار اإلداري وإبـداء الـرأي         -٢١٣٧
  .فيه ومتابعة سير الدعوى اإلدارية بشأنه

الفتـوى والتـشريع المنـوط بهـا الحـضور          إعالن صحف الدعاوى اإلدارية يكون بمقـر إدارة          -
عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيـع علـى صـحف تلـك الـدعاوى والطعـون المرفوعـة عـن                    

األحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبـة االتبـاع دون مـا عـداها مـن                 . األحكام الصادرة فيها  
  .أساس ذلك. أحكام سابقة العتبارها منسوخة بمقتضى تلك األحكام الجديدة

توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع عن حكم صادر في دعـوى إداريـة مـن محـاٍم بـاإلدارة                    -
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  .بطالن الصحيفة. أثره. القانونية لبلدية الكويت دون أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع
  )٦٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٠٧/١٩٩٨ الطعن(

. الـتظلم اإلداري  . متـى تقبـل   . طلبـات اإللغـاء   . ما تختص به  . محكمة الكلية الدائرة اإلدارية بال   -٢١٣٨
  .مثال. وجوبي

اختـصاص الـدائرة    . مـؤدى ذلـك   . قـرارات إداريـة نهائيـة     . تقارير الكفاية للموظفين المدنيين    -
  .سبق التظلم منها قبل رفع الدعوى. شرط ذلك. اإلدارية بها

  )٦٩٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/٩/٢٠٠٠ إداري جلسة ٦١٩/١٩٩٩، ٦١٠ نناالطع(

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري الـالزم           . ستون يوماً . ميعاد الطعن في القرارات اإلدارية     -٢١٣٩
مـضي تلـك المـدة      . حصوله قبل رفع دعوى اإللغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبـت فيـه            

  .ما يترتب على ذلك. دون رد
  .العبرة في حسابه. طبيعته. إلداري والذي ينفتح به ميعاد الطعن فيهالعلم اليقيني بالقرار ا -

  )٧٠١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٣/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٥٣/٢٠٠٠ الطعن(

ينقطـع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري     . ستون يومـاً . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -٢١٤٠
فـوات الميعـاد بعـد ذلـك دون إجابـة مـن الجهـة               . وىالذي يستلزم حصوله قبل رفع الـدع      

 .مثال. أساس ذلك. قرينة بسيطة على الرفض. اإلدارية

  )٧٠٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٢١٧/٢٠٠١ الطعن(

ستون يومـاً مـن تـاريخ إعـالن صـاحب الـشأن             . ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية      -٢١٤١
  .ينقطع الميعاد بالتظلم اإلداريو. بالقرار

النـشر بالجريـدة الرسـمية أو نـشرات         . كيفية تحقـق العلـم بهـا      . القرارات اإلدارية التنظيمية   -
  .المصالح الحكومية

  .بإخطار األفراد بها أو عن طريق النشر استثناء. كيفية تحقق العلم بها. القرارات الفردية -
  .ة على تحقق العلم بهال يعد قرين. مجرد تنفيذ القرار اإلداري -
وقوعـه علـى عـاتق      . عبء إثبـات هـذا العلـم      . العلم اليقيني : مقصوده. العلم بالقرار اإلداري   -

  .انفتاح ميعاد الطعن. أثره. فشلها في ذلك. اإلدارة
قرينـة علـى الـرفض      . فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القـرار اإلداري وعـدم رد اإلدارة             -

 .الضمني

  )٢٦٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٣/٢٠٠٠ الطعن(
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ما يطرأ عليها من أمـور وظـروف أثنـاء نظـر الـدعوى              . المنازعات المتعلقة بالقرار اإلداري    -٢١٤٢
أن تخفـيض العقوبـة التأديبيـة       : مـؤدي ذلـك   . اليمحو الخصومة األصلية أو يجعلهـا منتهيـة       
 الـدعوى ال يجعـل الخـصومة األصـلية منتهيـة            المرفوعة عنها دعوى اإللغاء أثناء نظر تلـك       

بل تظل قائمة وينصب طلب اإللغاء علـى العقوبـة المخفـضة ويتعـين حـسم الخـصومة فـي                    
اعتبـار الحكـم صـدور قـرار بتخفـيض العقوبـة أثنـاء نظـر                . ضوء تلك الظروف المستجدة   

وأنـه  الدعوى بمثابة سحب للقرار المطعون فيـه وزوال مـصلحة الطاعنـة فـي طلـب إلغائـه                   
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. يتعين إقامة دعوى إلغاء مستقلة بشأنه

  )٢٦٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٢/٢٠٠٢ إداري جلسة ٦٥٢/٢٠٠١ الطعن(

  .استيفاء مقوماته وعناصره. شرطه. نفاذ القرار اإلداري -٢١٤٣
ع هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري        انقطـا . ماهيتـه . ميعاد الطعن باإللغاء علـي القـرار اإلداري        -

  . قرينة علي الرفض. عدم الرد علي التظلم. الواجب حصوله قبل رفع دعوي اإللغاء
 .هو التظلم األول فقط. التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن باإللغاء علي القرار اإلداري -

  )٢٧٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٧٢/٢٠٠١ الطعن(

انقطـاع سـريان هـذا الميعـاد بـالتظلم اإلداري           . ميعـاده . رفع دعوي إلغاء القرارات اإلدارية     -٢١٤٤
. قرينـة علـي الـرفض     . عدم إجابة السلطة المختـصة علـي الـتظلم        . الالزم حصوله قبل رفعها   

  . كيفية ذلك وأثره. قابلية هذه القرينة إلثبات العكس
سلكاً إيجابيـاً فـي سـبيل االسـتجابة إلـى تظلـم          استخالص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ اإلدارة م        -

 .لمحكمة الموضوع. الطاعن

  )٢٧١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٩٥/٢٠٠٠ الطعن(

عـدم وقوفهـا عنـد      . دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القـرار اإلداري        . دعوى اإللغاء  -٢١٤٥
ـ         أن شـرط   . مـؤدى ذلـك   . د أهـدره أو مـس بـه       حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه ق

المصلحة فيها يتوافر في كل حالة مـن شـأنها أن تجعـل القـرار مـؤثراً فـي مـصلحة جديـة                   
 .شرطه. لمحكمة الموضوع. تحري تلك المصلحة. لرافعها سواء كانت مادية أو أدبية

  )٢٧١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥١١/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب أن   . مـؤدى ذلـك   . دعوى عينية موضوعها اختصام القـرار فـي ذاتـه         . دعوى اإللغاء  -٢١٤٦
تحمل صحيفة الدعوى من البيانات ما يحدد القرار المطعون فيه بمـا ال يـدع مجـاالً للـشك فـي                    

 .حقيقة القرار المقصود

  )٢٧١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٦٨/١٩٩٦ الطعن(
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قرارات اإلدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهـة التـي أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا                    ال -٢١٤٧
وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامـة الـدعوى بإلغائهـا وإال اعتبـرت الـدعوى                  

 .ماهيتها. غير مقبولة والقرارات التي ال يتعين التظلم منها

  )٢٧٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١١/٢٠٠١ إداري جلسة ٧٧٢/٢٠٠١ الطعن(

هي الدعوى التي ترمي إلـى اختـصام القـرار اإلداري ذاتـه وكـشف شـوائبه                 . دعوى اإللغاء  -٢١٤٨
وجوب أن يكون لرافعها مصلحة شخـصية يـؤثر فيهـا ذلـك القـرار تـأثيراً مباشـراً                   . وعيوبه

  .وإال كانت غير مقبولة
يه باإللغاء فـي المواعيـد المقـررة لـذلك قانونـاً أو عنـد               جواز الطعن ف  . القرار التنظيمي العام   -

الطعـن  . شـرطه . تطبيقه على الحاالت الفردية بطلـب عـدم االعتـداد بـه لمخالفتـه للقـانون               
عـدم قبـول    . أثـره . عدم وجـود القـرار الفـردي      . باإللغاء في القرار الفردي الصادر تطبيقاً له      

  . الدعوى
. علـة ذلـك   . فساح مجاله لمن هم غيـر مخـاطبين بأحكامـه         عدم ان . الطعن على القرار التنظيمي    -

  .انتفاء مصلحتهم في الطعن عليه
 .واقع لمحكمة الموضوع. تحري شرط المصلحة في الدعوى -

  )٢٧٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١٢/٢٠٠٣ إداري جلسة ٧١/٢٠٠٣ الطعن(

ـ           اإللغاءطلبات   -٢١٤٩ عـدم قبولهـا    . ٢٠/١٩٨١ق   المنصوص عليها في المادة األولى مـن المرسـوم ب
أصـدرتها أو الجهـة الرئاسـية لهـا وانتظـار المواعيـد              إال بعد التظلم منها إلى الجهـة التـي        

 .علة ذلك. المقررة للبت في التظلم

  )٢٧٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٣/٢٠٠٤ إداري جلسة ٥٢/٢٠٠١ الطعن(

.  مـشروعية القـرار اإلداري واختـصامه       رقابـة . مناطهـا . الخصومة فيها عينية  . اإللغاءدعوى   -٢١٥٠
أن الحكم الصادر باإللغاء يعدم القـرار فـال يكـون قائمـاً بالنـسبة للكافـة ولـيس                   . مؤدى ذلك 

 والتـي   اإللغـاء بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في األحكـام الـصادرة بغيـر                
جيـة حكمـين صـادرين      مخالفـة الحكـم ذلـك وأخـذه بح        . تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم    
 ويوجـب . يعيبـه بمخالفـة القـانون والخطـأ فـي تطبيقـه           . برفض دعوى إلغاء القرار اإلداري    

 .تمييزه

  )٢٧٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/١٠/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٥٩/٢٠٠٣، ٨٤٣ انالطعن(

  . هي دعوى عينية موضوعها اختصام القرار اإلداري. اإللغاءدعوى  -٢١٥١
أول درجة بتحصن القرار اإلداري بعدم رفع دعـوى إلغـاء فـي الميعـاد اسـتناداً                 قضاء محكمة    -
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أنـه قـضاء ضـمني بـرفض        : علـة ذلـك   . تستنفد به واليتها بالفصل في النـزاع      . لعدم انعدامه 
  . اإللغاءطلب 

 .جواز أن يرد بعضه في األسباب. قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده -

  )٢٧٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/١٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٤١١/٢٠٠٤ الطعن(

الخصومة في دعوى اإللغاء هي خصومة عينيـة مناطهـا اختـصام القـرار اإلداري فـي ذاتـه                    -٢١٥٢
. أن القـرار اإلداري ركـن تهيـؤ أصـيل النعقادهـا           . مؤدى ذلـك  . استهدافاً لمراقبة مشروعيته  

ـ        . أثره. سحب اإلدارة القرار   ه قـضائيا ويعتبـر كـأن لـم         أن يترتب عليه ما يترتب علـى إلغائ
 . يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره

من دعاوى االستحقاق وتقوم علـى النظـر إلـى المـصدر الـذي يـستمد منـه                  . دعوى التسوية  -
أن . مـؤدى ذلـك   . الموظف حقه فتعتبر كذلك إذا كـان هـذا المـصدر قاعـدة تنظيميـة عامـة                

ـ      القرارات الصادرة من جهة اإلدارة في هـذا الـشأن تعـد محـض               اً إجـراءات تنفيذيـة وتطبيق
 .للقاعدة التنظيمية دون أي سلطة تقديرية

  )٢٧٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/١/٢٠٠٥ إداري جلسة ٨٤/٢٠٠٤، ٥٧ انالطعن(

أن يكـون   . مـا يكفـى فيـه     . شرط المصلحة الالزم توافره لقبول دعوى إلغـاء القـرار اإلداري           -٢١٥٣
لقرار المطعون فيـه يخولـه مـصلحة جديـة أدبيـة أو             رافعها في مركز قانوني خاص في شأن ا       

 .مادية

  )٢٧٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/٥/٢٠٠٥ إداري جلسة ٩٣١/٢٠٠٤ الطعن(

تبـادل المعلومـات بـين الجهـات        . ماهيتـه . القرار اإلداري الذي يكون محالً لـدعوى اإللغـاء         -٢١٥٤
ـ  ينها ال يتولد عنها بذاتها آثار     اإلدارية فيما ب   ة وال تتـوافر لهـا مقومـات القـرار اإلداري            قانوني

 . وال تعد قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بدعوى اإللغاء

لهـا التحقـق مـن قيامـه بمقوماتـه القانونيـة            . فهم القرار اإلداري من سلطة محكمة الموضوع       -
 مثـال لتـسبيب سـائغ     . علـة ذلـك   . وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم       

 .لعدم توافر مقومات القرار اإلداري وانتفاء مناط قبول دعوى اإللغاء له

  )٢٧٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢١٨/٢٠٠٥ الطعن(

إما بقرارات تـصدر منهـا بنـاء علـى سـلطة تقديريـة              . كيفيته. تعبير جهة اإلدارة عن إرادتها     -٢١٥٥
قيدة ليس لها فيها حرية التقـدير بـل يفـرض عليهـا الـشارع           خولها القانون أو بناء على سلطة م      

بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليهـا اتخـاذه متـى تـوافرت الـضوابط الموضـوعية فـي                   
ال يعنـي ذلـك أن      . الفرد في الحالة األخيرة يستمد أصل حقه مـن القـانون مباشـرة            . خصوصه
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وجـوب  . يـذ المـادي للـنص المقيـد       دور الجهة اإلدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنف         
تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليـه بعـد التحقـق مـن تـوافر الـشروط                    

ال ينبغي أن ينفـي عـن هـذا القـرار صـالحيته إلنـشاء         . المقررة فيه وذلك بقرار إداري فردي     
  . لكأساس ذ. مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد

  . متى يتوافر. شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار اإلداري -
اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسـيس التـي تطلبهـا القـانون مـستوفاة لـدى                    -

. التـزام الـوزارة بإشـهار النقابـة فـي الجريـدة الرسـمية             . وزارة الشئون االجتماعية والعمل   
.  ال يعنى ذلك اقتصار دورها علـى مجـرد التنفيـذ المـادي للـنص             .مقيدة. سلطتها في هذا الشأن   

موقـف  . مـؤدى ذلـك   . وجوب بحث الطلب والتحقق من تـوافر شـروطه وسـالمة إجراءاتـه            
 .مثال. يقبل الطعن عليه باإللغاء. قرار إداري. الجهة اإلدارية في هذه الحاالت

  )٢٧٨لخامس المجلد السابع ص مج القسم ا١٠/١٠/٢٠٠٦ إداري جلسة ٦٨٠/٢٠٠٥، ٦٧٢ انالطعن(

وجوب رفعها خـالل سـتين يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار                . دعوى إلغاء القرارات اإلدارية    -٢١٥٦
اإلداري المطعون فيـه فـي الجريـدة الرسـمية أو فـي النـشرات التـي تـصدرها المـصالح                     

  الحكومية أو إعالن صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً 
أن تـتمكن الجهـات     : علـة ذلـك   . قرارات اإلدارية قبل رفع دعـوى اإللغـاء       وجوب التظلم من ال    -

اإلدارية من تدارك ما يقع من أخطاء في قراراتهـا ودراسـة أسـباب الـتظلم وإجابـة صـاحب                    
  . الشأن إلى طلبه عند ثبوت سالمة تظلمه

بـت فـي    انتظـار المواعيـد المقـررة لل      . شرط الزم لقبول دعوى اإللغـاء     . تقديم التظلم الوجوبي   -
  .علة ذلك. التظلم لم يقصد لذاته

رفع الدعوى قبل ولوج طريق التظلم وتدارك ذلك بتقـديم الـتظلم خـالل الـستين يومـاً التاليـة                     -
على صدور القرار وانقضاء ميعـاد البـت فيـه خـالل سـير الـدعوى دون أن تجيبـه الجهـة                      

 برفـع دعـوى جديـدة       ال ضرورة لتكـرار التـداعي     . اإلدارية إلى طلبه أو تخطره برفض تظلمه      
مخالفـة  . ما دامت قد تحققت الغاية التي قصدها الشارع مـن وجـوب الـتظلم للجهـات اإلداريـة      

 .يعيبه ويوجب تمييزه. الحكم المطعون فيه هذا النظر

 )١٣٤ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٩/٢/٢٠١٠جلسة إداري  ٤٢٢/٢٠٠٧الطعن (

دارية عن إرادتهـا الملزمـة بمـا لهـا مـن سـلطة              هو عمل تفصح به الجهة اإل     : القرار اإلداري  -٢١٥٧
تمييـز  . مـؤدى ذلـك   . بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث أثـر قـانوني معـين           

  . علة ذلك. القرار اإلداري عن العمل المادي
  .شموله قضائي اإللغاء والتعويض. اختصاص الدائرة اإلدارية -
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اعتبـاره فـي حكـم القـرار        . م قانون أو الئحة اتخـاذه     امتناع جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار استلز       -
. اإلداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه باإللغاء لـدى الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة                 

  .وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا االمتناع ضرر موجب للتعويض
 مـن الموظـف   وجـوب إنـصياع كـل    .: مـؤدى ذلـك   . ماهيتهـا . عالقة الموظف بجهة اإلدارة    -

  .وجهة اإلدارة للقوانين واللوائح
المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو ال يتفـق مـن أعمـال الوظيفـة مـع                      -

 بتـشكيل المجلـس     ١٩٧١ لـسنة    ١٥٨قـرار وزيـر الـصحة العامـة         . حالة الموظف المرضية  
  . الطبي العام

ـ             - ي العـام بتخفـيض سـاعات العمـل         امتناع الجهة الحكومية عـن تنفيـذ قـرار المجلـس الطب
مخالفـة الحكـم المطعـون    . قـرار إداري سـلبي  . للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فتـرة  

 .خطأ يوجب تمييزه. فيه ذلك واصفاً فعل اإلدارة بأنه مجرد عمل مادي

 )٤٢ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٢٩٤/٢٠٠٧الطعن (

قـصرها علـى القـرارات المنـصوص        . رارات اإلدارية المسندة للدائرة اإلداريـة     والية إلغاء الق   -٢١٥٨
غيـر ذلـك مـن      .  بإنشاء دائرة إداريـة بالمحكمـة الكليـة        ١٩٨١ لسنة ٢٠ق) ١(عليها في المادة    

خـروج طلـب إلغائهـا عـن        . القرارات اإلدارية التي لم يـشملها نـص المـادة المـشار إليهـا             
ئر األخرى بالمحكمة الكليـة التـي ينحـسر اختـصاصها أصـالً            اختصاص الدائرة اإلدارية والدوا   
  . علة ذلك. عن نظر الخصومات اإلدارية

ال إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختـصاصها أن تحيـل الـدعوى إلـى دائـرة أخـرى أو                   -
أن تتأكد طبقاً للقانون من انعقـاد الواليـة واالختـصاص بنظـر النـزاع               : شرط ذلك . جهة أخرى 

 .متى تقف عند حد القضاء بعدم االختصاص الوالئي. ائرة أو الجهةلتلك الد

 )٧٧ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

. خروجهـا عـن اختـصاص الـدائرة اإلداريـة         . طلبات إلغاء القرارات الصادرة بندب الموظفين      -٢١٥٩
هة اإلداريـة إلـى إحـداث األثـر القـانوني      متى كانت تلك القرارات قد اتجهت بها الج       : مناط ذلك 

  .المقصود بالندب وأال تكون ستاراً يخفي قراراً مما تختص الدائرة بطلب إلغائه
العبرة في تقدير مدى اختصاص الدائرة اإلدارية هي بالنظر إلـى طبيعـة القـرار محـل النـزاع                    -

  .وأركانه في ضوء التكييف الصحيح له
. جواز أن يكون لـذات درجـة الموظـف أو لدرجـة تعلوهـا         . الغرض منه . الندب مؤقت بطبيعته   -

  .أال يتم لدرجة أدني من درجة الوظيفة األصلية للموظف: شرطه
عدم قيام الجهة اإلدارية بندب الموظف في شغل الوظيفـة ال يحمـل قرارهـا فـي هـذا الـشأن                      -
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لكـل مـن   أن : علـة ذلـك  . التخطي في الترقية أو يصم قرارها بعيب إسـاءة اسـتعمال الـسلطة      
 .مثال. الترقية والندب طبيعته وأوضاعه وشروطه

 )٧٧ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٧/٤/٢٠١٠ إداري جلسة ١٦/٢٠٠٧الطعن (

وجـوب  . اختـصام القـرار اإلداري فـي ذاتـه        : مناطهـا . عينيـة . الخصومة في دعوى اإللغاء    -٢١٦٠
تخلـف معـه منـاط قبـول        ي. انتفـاء وجـود القـرار     . توجيه دعوى اإللغاء إلى القرار اإلداري     

  . الدعوى
عدم جواز قيام القرار السلبي ومخاصمته بـدعوى اإللغـاء إال إذا ثبـت امتنـاع جهـة اإلدارة أو                     -

. قعود جهة اإلدارة عن اتخاذ قرار كان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه طبقـاً للقـوانين واللـوائح                    
 .ل الطعن عليه باإللغاءامتناعها عن إصداره ال يشكل قراراً سلبياً مما يقب. انتفاء ذلك

 )١٤٦ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢/١١/٢٠١٠جلسة  ي إدار١٦٨/٢٠١٠الطعن (

  .قضاء اإللغاء هو باألساس قضاء مشروعية -٢١٦١
 اإللغـاء ومراقبـة مـشروعية       ىرقابة القضاء اإلداري وهو بصدد إعمـال واليتـه فـي دعـاو             -

يزانـه فـي ضـوء صـحيح الواقعـة          إنما يحاكمه ويحكـم تقـديره ويقـسط م        . القرار المختصم 
استظهاره جادة القرار واسـتقامته صـحيحاً علـى أصـل الـشرعية             . وحقيقة ما بنيت عليه أركانه    

تبينـه اخـتالل أحـد أركانـه أو         . انحيازه إليه وإجازته وتثبيتـه علـى أصـل صـحته          . المقررة
ـ : الزم ذلـك  . بمـا يرتـب إلغائـه وإزالـة آثـاره         . مجاوزته مقتضيات المـشروعية    وب أن  وج

تعرض المحكمة ألوجه دفـاع الطـاعن نعيـاً علـى القـرار المطعـون فيـه بحثـاً وتمحيـصاً                     
وتضمين قضائها ما ينبئ عن إعمـال تقـديرها للقـرار المختـصم وإنـزال رقابـة المـشروعية                   

 .عليه

 )١٤٦ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٤/١٢/٢٠١٠ي جلسة ر إدا٦٦/٢٠١٠، ١٩الطعنان (

  -:دعوى التسوية -

ال تتقيـد المطالبـة     . دعوى التسوية التي يطلب فيها الموظف حقه المستمد مباشـرة مـن القـانون              -٢١٦٢
اختصاص الـدائرة اإلداريـة بنظرهـا باعتبارهـا مـن المنازعـات             . فيها بمواعيد دعوى اإللغاء   

 في المرتبات

تنـزل  العبرة في تكييف الدعوى ليس بما يصفه الخصوم بل بما تتبينـه المحكمـة مـن وقائعهـا و                -
 أالّ تغير من مضمون طلباتهم: شرطه. عليها الوصف الصحيح في القانون

  )٢٧٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٤/٢٠٠٥ إداري جلسة ٧٠٢/٢٠٠٤ الطعن(
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 -:دعوى المطالبة بالضرائب -

تقادمها بمـضي خمـس سـنوات مـن نهايـة الـسنة التـي               . الضرائب والرسوم المستحقة للدولة    -٢١٦٣
  .تستحق فيها

مفـاد  . وضع اإليراد الخاضـع لهـا تحـت تـصرف الممـول           . ماهيتها. الواقعة المنشأة للضريبة   -
  .علة ذلك. بدء سريان تقادم الضريبة من تاريخ هذه الواقعة. ذلك

وجوب أن يسجل لدى المـدير بمدينـة الكويـت بيانـاً عنهـا فـي أو                 . دافع الضريبة على الدخل    -
 التالي لنهايـة الفتـرة الخاضـعة للـضريبة كمـا يجـب       قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع   

 ٨م. عليه أن يدفع إلى المدير لحساب الحاكم مبلغ ضريبة الـدخل علـى أربـع أقـساط متـساوية                  
  . بشأن ضريبة الدخل١٩٥٥ لسنة ٣من المرسوم بقانون 

ميعـاده اليـوم التـالي للتـاريخ الـذي أوجـب المـشرع              . بدء سريان تقادم الضريبة على الدخل      -
 .لضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليها

 )١٤٧ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٧/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٤١/٢٠١٠الطعن (

 -:دعوى البطالن -

األصل عدم جواز استئنافه وسيلة الطعن فيه هـي دعـوى بطـالن أصـلية فـي                 . حكم المحكمين  -٢١٦٤
وجوب عدم اتخاذ هذه الحـاالت وسـيلة للنعـي علـى الحكـم              . حاالت معينة على سبيل الحصر    

 .بذات األوجه التي تصلح سبباً لالستئناف

  )١٢٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٨٨/١٩٨٤ الطعن(

  .بحث عواره يكون بطرق الطعن المقررة. صدور الحكم صحيحاً -٢١٦٥
تجـرد الحكـم مـن أحـد أركانـه          .  حاالتهـا  .رفع دعوى بطالن أصلية للحكـم أو الـدفع بهـا           -

  .مثال. إعالن الدعوى وبحث توافر صفة المدعي. ما ال يندرج فيها. األساسية
  )٧٠٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٥/١٩٩٧  تجاري جلسة٢٣٣/١٩٩٦ الطعن(

الطعن في حكم المحكم الـصادر نهائيـاً يكـون بـدعوى بطـالن أصـلية ترفـع بـاإلجراءات                     -٢١٦٦
  .ماهية هذه الحاالت. تادة أمام المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع في حاالت معينةالمع

 .لهيئة التحكيم السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى -

  )٧٠٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٦/١٩٩٨  تجاري جلسة٤٦٧/١٩٩٦ الطعن(

  .ن األصليةاألصل في األحكام هو عدم جواز الطعن فيها بدعوى البطال -٢١٦٧



 المرافعات

- ٤٠١ - 

. محددة على سبيل الحصر وفقـاً لإلجـراءات التـي رسـمها المـشرع             . طرق الطعن في األحكام    -
عـدم  . سبيله الـتظلم منهـا بطـرق الطعـن المناسـبة          . بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالحكم      

. االسـتثناء . ال سـبيل إلهـدار الحكـم بـدعوى الـبطالن األصـلية            . جواز الطعن أو اسـتغالقه    
  .حاالته

الـتظلم منـه    . عدم جواز رفع دعـوى مبتـدأة ببطالنـه        . العيب الذي ال يصلح سبباً النعدام الحكم       -
 .بالطعن عليه بالطريق المناسب

  )٢٧٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٥٧/٢٠٠٢ الطعن(

فـسها ولـو لـم تـرد فـي          لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقـاء ن       . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -٢١٦٨
  .صحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى

  .تعلقه بالنظام العام. التقاضي على درجتين -
  .غير جائز. الطعن في األحكام بدعوى البطالن األصلية -
 عـدم  اسـتغالق طريـق الطعـن أو     . وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسـبة      . التظلم من األحكام   -

. تجـرد الحكـم مـن أركانـه األساسـية         . ال سبيل إلهدار الحكم بدعوى البطالن األصلية      . جوازه
  .جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من األصل العام

تفويـت لدرجـة مـن درجـات        . إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداء أمام المحكمة االسـتئنافية          -
وجـوب  . عـدم قبـول الـدعوى     . أثـره . دأ التقاضي على درجتين بالنظام العام     تعلق مب . التقاضي

خطـأ يـستوجب   . تصديها للفـصل فـي الموضـوع   . أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة    
 .تمييز الحكم

  )٢٨٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٥٦/٢٠٠٢ الطعن(

أن المـشرع   . علـة ذلـك   . األصـل عـدم جـوازه     . طالن األصـلية  الطعن في الحكم بدعوى الب     -٢١٦٩
إذا . االسـتثناء .  محـددة وإجـراءات معينـة      آجـاالً حصر طرق الطعن في األحكام ووضع لهـا         

كان الطعن غير جائز أو كان قـد اسـتغلق فـال سـبيل إلهـدار الحكـم إال بـدعوى الـبطالن                       
 .األصلية

  )٢٨١سم الخامس المجلد السابع ص مج الق٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠١١/٢٠٠٣ الطعن(

الطعن عليـه بـدعوى بطـالن أصـلية فـي           . االستثناء. األصل عدم جواز استئنافه   . حكم المحكم  -٢١٧٠
عـدم جـواز اتخـاذ تلـك        . ماهية تلك الحـاالت   . حاالت معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر      

علـة  . ناف األحكـام الحاالت وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تـصلح سـبباً السـتئ              
  . ذلك



 المرافعات

- ٤٠٢ - 

إقامـة دعـوى    . نهائي ملـزم لطرفـي النـزاع      . حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية       -
. طعناً عليه بأسباب ال تندرج تحت إحدى الحاالت التـي تجيـز رفـع دعـوى الـبطالن اسـتثناء                   

 .ال عيب. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. ال يجوز

  )٢٨٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٤/٢٠٠٥ ي جلسةتجار ٣٤٠/٢٠٠٤ الطعن(

سـقوط دعـوى الـبطالن بمـضي        . أثـره . عدم المعاقبة عليه جزائيـاً    . الفعل المخالف لالكتتاب   -٢١٧١
رفـع دعـوى    . المقـصود بهـا   . مـدة الـسقوط   . ثالث سنوات من تاريخ إقفال بـاب االكتتـاب        

 .الحق فيه مهما طال الزمنعدم سقوط . التمسك بالبطالن عن طريق الدفع. البطالن

  )٢٨٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

  -:دعوى انعدام الحكم -

. إهـدار الحكـم وعـدم أعمالـه       . أثـر ذلـك   . مناط انعدام الحكم هو تجرده من أحد أكان األصلية         -٢١٧٢
 .فقده قوة األمر المقضي. علة ذلك

امتنـاع بحـث عـوار      . أثـر ذلـك   .  عند مجرد بطالنه ال إلى انعدامه      وقوف العيب الموجه للحكم    -
الحكم لبطالنه إال عن طريق التظلم منه خالل طـرق الطعـن المناسـبة ال عـن طريـق دعـوى                   

 .مثال. مبتدأة ببطالنه

قيامه بعمـل يجعـل لـه رأيـاً فيهـا يتعـارض          . أساسه. وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى      -
 .وعهاووجوب خلو ذهنه عن موض

  )٨٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٤/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ١٤/١٩٨٨ الطعن(

سـبق إصـداره حكمـاً      . المقـصود بـه   . سبق نظر القاضي للدعوى المانع له من إعادة نظرهـا          -٢١٧٣
. فاصالً أو حكماً فرعياً في جزء منها أو اتخاذه إجراء فيها يـشف عـن رأيـه أو وجهـة نظـره                     

 . المانع لسبق إصداره حكماً بندب خبيرمثال لعدم تحقق

سبق إصدار القاضي حكماً يندب خبير لتحقيق دفـاع فـي الـدعوى دون أن يتعـداه إلـى إبـداء                      -
الـدعوى بطلـب بطـالن      . مـؤدى ذلـك   . الرأي في موضوع النزاع ال يعتبر سبباً لعدم الصالحية        

 .حكم أصدره بعد ذلك في الموضوع تكون على غير أساس

  )٨٣٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٦١/١٩٨٩ الطعن(

امتناع بحث عوار الحكم لبطالنه إال عن طريق التظلم منـه خـالل طـرق الطعـن المناسـبة ال                     -٢١٧٤
 .مثال. عن طريق دعوى مبتدأة ببطالنه

  )٩٢٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٤/١٩٩٦ الطعن(



 المرافعات

- ٤٠٣ - 

  -:بطالن حكم المحكمدعوى  -

حكم المحكمين له حجية األمـر المقـضي وغيـر جـائز الطعـن عليـه بـاإلجراءات المقـررة                     -٢١٧٥
 .رفع دعوى البطالن في حاالت معينة. االستثناء. بقانون المرافعات

عـدم سـريان هـذه القاعـدة علـى          . القصور المبطل للحكم هو القصور في أساب الحكم الواقعية         -
يعيبه إيراد أسبابه بصيغة عامـة ومجملـة تنـصب علـى مقطـع النـزاع            حكم المحكمين الذي ال     
 .وال مخالفة فيها للقانون

  )٨٣٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٨٩ الطعن(

 .ماهيته. حكم المحكمين -٢١٧٦

 علـة . ليس للمحكم سلطة تقدير أتعابه ومصروفاته ما لم يتفق المحتكمـون علـى ذلـك صـراحة                 -
. مخالفـة المحكـم ذلـك     . ذلك أنه ال انطباق لقاعدة قاضي األصل هو قاضي الفرع فـي التحكـيم             

 .انحسار الحجية عن حكمه حتى لو رفعت دعوى ببطالن هذا الحكم

  )٨٣٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٨٨ مدني جلسة ٤٥/١٩٨٧ الطعن(

ازه فـي حـاالت محـددة علـى سـبيل           جـو . الطعن في حكم المحكمة بدعوى البطالن األصـلية        -٢١٧٧
عدم جواز اتخاذ هذه الحاالت وسيلة للتوصل إلى النعـى علـى الحكـم بـذات األوجـه                  . الحصر

أن القاعـدة هـي عـدم جـواز اسـتئناف حكـم             : علة ذلـك  . التي تصلح سبباً الستئناف األحكام    
  .المحكمين

  )٩٢٥اني ص مج القسم الثالث المجلد الث١٠/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩/١٩٩١ الطعن(

أحكـام المحكمـين الـوطنيين دون       : نطاقهـا .  مرافعـات  ١٨٦دعوى البطالن المبينـة بالمـادة        -٢١٧٨
  .أحكام المحكمين األجنبية

  )٩٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨٤/١٩٩٢ الطعن(

. عالمحكمة المختصة بنظر دعوى بطالن حكـم المحكـم هـي المختـصة أصـالً بنظـر النـزا                   -٢١٧٩
  .أثره. قضاؤها ببطالنه يوجب عليها التعرض لموضوع النزاع. مؤدى ذلك

  )٩٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٣/١٩٩٤ الطعن(

 .حاالته. مدى جوازه. الطعن في حكم المحكم -٢١٨٠

  )٩٢٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٩٧/١٩٩٥ الطعن(



 المرافعات

- ٤٠٤ - 

تزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكـيم واحتـرام األصـول العامـة فـي قـانون           ال -٢١٨١
  .المرافعات وحماية حقوق الدفاع

جواز الطعن استثناء على التحكـيم بـدعوى بطـالن أصـلية متـى وقـع بطـالن فيـه أو فـي                    -
  .أساس ذلك. إجراءاته
  )٧٠٤ع المجلد الرابع ص مج القسم الراب١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦ الطعن(

الطعن في حكم المحكم الـصادر نهائيـاً يكـون بـدعوى بطـالن أصـلية ترفـع بـاإلجراءات                     -٢١٨٢
 .ماهية تلك الحاالت. المعتادة أمام المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع في حاالت معينة

  )٧٠٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٠٢/١٩٩٧ الطعن(

  -:وى بطالن العرض واإليداعدع -

العرض الحقيقي للدين الذي ال يمكن تسليمه للـدائن فـي موطنـه أو محـل عملـه أو ال يتيـسر                       -٢١٨٣
عـدم  . تمامه بتكليف المدين دائنه بتسلم هذا الشيء علـى يـد منـدوب اإلعـالن              . نقله إال بمشقة  

يـداع وللـدائن   للمدين أن يطلـب الحكـم بـصحة العـرض واإل          . قبول الدائن العرض بعد اإليداع    
  . رفع دعوى ببطالنه دون أن ينتظر

قبـول الـدائن لـه أو       . شـرط ذلـك   . وفاء مبـرئ للذمـة    . إيداع الدين بعد عرضه عرضاً حقيقياً      -
 .صدور حكم نهائي بصحته

  )٢٨٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٨١/٢٠٠٤ الطعن(

  -:دعوى الرجوع عن العرض واإليداع -

تقيـدها بحقيقـة الوقـائع والطلبـات        . شـرطه . لمحكمة الموضوع . ييف الدعوى والطلبات فيها   تك -٢١٨٤
مثـال بـشأن    . خضوعها في ذلـك لرقابـة محكمـة التمييـز         . المطروحة ومقصود الخصوم فيها   

  . دعوى الرجوع عن العرض واإليداع
ه فيـه   أن يوجـه لـه إعالنـاً يخطـر        . شـرطه . رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبلـه دائنـه          -

قبـول الـدائن للعـرض أو       . بالرجوع وله بعد ثالثة أيام استرداد ما أودعـه علـى ذمـة دائنـه              
خطـأ الحكـم فـي تكييـف الـدعوى          . عدم جـواز الرجـوع    . مؤداه. صدور حكم نهائي بصحته   

 . تمييزهيوجبخطأ في تطبيق القانون . وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه

  )٢٨٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١٠/٢٠٠٣ جاري جلسةت ٤٢٨/٢٠٠٢ الطعن(



 المرافعات

- ٤٠٥ - 

 -:دعوى رد غير المستحق -

  .العبرة في عدم االستحقاق بالنظر إليه من زاوية المتسلم ال من زاوية الدافع -٢١٨٥
سقوط دعوى رد غير المستحق بمضي ثالث سنوات من اليوم الـذي يعلـم فيـه المـدعي بحقـه                     -

 .سنة من يوم نشوء هذا الحقفي االسترداد أو بخمسة عشر 

  )٤٣٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٧٨/١٩٩٠ الطعن(

  -:دعوى الرجوع -

المعامالت المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت باألجـل اختـصاص هيئـة التحكـيم دون غيرهـا                   -٢١٨٦
يهـا رجـوع الكفيـل علـى        بوالية الفصل في المنازعات المتعلقة بها والمعـامالت المترتبـة عل          

مطالبة مرتبة علـى هـذه المعـامالت سـواء كانـت علـى أسـاس                . المدين بما أداه عنه لدائنيه    
. أن تكـون المعاملـة مـسجلة      . دعوى الكفيل الشخصية أو دعوى الحلول القـانوني شـرط ذلـك           

 .القضاء بغير ذلك مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه

  )١١٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٤ الطعن(

. رجوع المضرور من جراء حادث سيارة علـى المـؤمن بمـا يـستحقه مـن تعـويض مناطـه                    -٢١٨٧
 .مثال. ثبوت مسئولية المؤمن له عن الحادث علة ذلك

  )١١٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٤٨/١٩٨٥ الطعن(

التـي تعيـب    . ل في الدعاوى الناشئة عـن عقـد النقـل البحـري           اختصام وكيل السفينة دون الناق     -٢١٨٨
ال محل إلعماله في دعـاوى رجـوع وكيـل الـسفينة علـى الناقـل                . استثناء. البضاعة المنقولة 

 .البحري

  )٨٣٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٤/١٩٨٦ الطعن(

أخطائـه قبـل المرسـل إليـه امتنـاع رجـوع            مقاول التفريغ تابع للسفينة ويسأل الناقـل عـن           -٢١٨٩
 .المرسل إليه عقدياً عليه

شـمول هـذا الحظـر للرجـوع بالـدعوى          . حظر رجوع المرسل إليه مطلقاً على مقاول التفريـغ         -
سـريان هـذا الحكـم      . علـة ذلـك   .  تجارة بحريـة   ١٤٢م. استثناء من القواعد العامة   . التقصيرية

 .بيقولو كانت معاهدة بروكسل هي الواجبة التط

  )٨٣١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٢/١٩٨٦ الطعن(
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أن تـدخل مقـاول   . مـؤداه . التزام الناقل البحري بتسليم البضاعة سليمة يستلزم تفريـغ البـضاعة          -٢١٩٠
امتنـاع رجـوع المرسـل إليـه عليـه      . أثـر ذلـك  . التفريغ يكون لحساب الناقل وعلى مسؤوليته 

 .أساس ذلك. لمسؤولية التعاقدية أو التقصيريةسواء على أساس ا

  )٨٣١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٦١/١٩٨٧ الطعن(

 .مضمون العقد يشمل شروطه والقواعد القانونية السارية عليها -٢١٩١

حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بمـا أداه مـن تعـويض فـي الحـاالت المبينـة بالمـادة          -
أثـر ذلـك   . حكم قـانوني يـدخل ضـمن عقـد التـأمين          .  الالئحة التنفيذية لقانون المرور     من ٧٦

دخولها ضمن تلك الناشئة عـن عقـد التـأمين فتـسقط بانقـضاء              . على تقادم الدعاوى الناشئة عنه    
ثالث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنهـا المطالبـة وهـي سـداد شـركة التـأمين                

 .لمبلغ التعويض

  )٨٣٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١٠/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٢٣/١٩٨٧ نالطع(

الشروط التي من شأنها سقوط حق المؤمن له في التأمين والـشروط التـي تبـيح للمـؤمن الحـق                     -٢١٩٢
ال يجـوز االحتجـاج بهـا علـى المـؤمن لـه إال إذا أبـرزت            . في الرجوع بما أداه من تعويض     

 .مثال. بطريقة متميزة

  )٨٣٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٨٧ الطعن(

ترفـع علـى    . دعوى رجوع المؤمن على المؤمن لـه لمخالفـة األخيـر شـروط عقـد التـأمين                 -٢١٩٣
 .المؤمن له دون غيره

  )٨٣٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/٩/١٩٩١ تجاري جلسة ١٠٠/١٩٩٠ الطعن(

اإلخـالل  : حاالتـه . من له بقيمة ما تكون قد أدتـه مـن تعـويض           رجوع شركة التأمين على المؤ     -٢١٩٤
 مـن   ٧٦بالقيود االتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحـاالت التـي حـددتها المـادة                 

  . علة ذلك. الالئحة التنفيذية لقانون المرور
مخالفتـه  دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعـه للمـضرور اسـتناداً إلـى                  -

تتقادم بانقضاء ثالث سنوات مـن يـوم وفـاة المـؤمن  بمبلـغ التعـويض                 . لشروط وثيقة التأمين  
 .مثال. للمضرور باعتبار تلك الواقعة هي التي تولد عنها حقه في الرجوع

 )٧٣ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٤/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٦٣/٢٠٠٨الطعن (
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 -:دعوى رجوع المؤمن -

الناشئة عن عقد التأمين ومنها دعوى رجـوع المـؤمن علـى المـؤمن لـه بـالتعويض                  الدعاوى   -٢١٩٥
بدء سـريان هـذا التقـادم منـذ وفـاء المـؤمن             . خضوعها للتقادم الثالثي  . الذي دفعه للمضرور  

  .بمبلغ التعويض
  )٩١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٢ الطعن(

وى المضرور قبل المـسئول عـن عملـه غيـر المـشروع مـن تـاريخ                 احتساب مدة سقوط دع    -٢١٩٦
  .أثر ذلك في دعوى رجوع المؤمن على المسئول. صيرورة الحكم الجزائي نهائياً

  )٩١٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٢ الطعن(

. أساسـها . ردعوى رجوع المؤمن على الغيـر المـسئول بمـا أوفـاه مـن تعـويض للمـضرو                  -٢١٩٧
  .الحلول القانوني أو حوالة الحق

للمـدين أن يتمـسك قبـل المحـال لـه           . مـؤداه . انتقال الحق إلى المحال له بـصفاته وتوابعـه         -
. بالدفوع الخاصة به وبالدفوع التي كان له أن يتمـسك بهـا قبـل المحيـل ومنهـا مـدة الـسقوط            

  .تلك المدةللمحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بانتفاء الحق ب
  )٩١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٢ الطعن(

لـه الرجـوع علـى الغيـر        . حلولـه محلـه قانونـاً     . أثره. وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور      -٢١٩٨
له أن يستعمل حق المؤمن له بمـا لـه مـن خـصائص ومـا                .المسئول بما أوفاه ما له من حقوق      

  . وتثبت لدعواه نفس طبيعة دعوى المؤمن لهيلحقه من توابع
  )٩١٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٢/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٤ الطعن(

حـق  . التزام مالك المركبة اآلليـة بالتـأمين مـن المـسئولية المدنيـة مـشروط لـصالح الغيـر            -٢١٩٩
أن تكـون   . شـروطه . حق مباشـر يـستمده مـن القـانون        . المضرور في الرجوع على المؤمن    

. السيارة مؤمناً عليها وثبوت مسئولية قائـدها عـن الـضرر سـواء كـان تابعـاً للمـؤمن أم ال                    
عـدم اشـتراط إستـصدار المـضرور حكمـاً بتقريـر       . مـؤدى ذلـك  . مسموحاً له بقيادتها أم ال  
 المؤمن لـه فـي دعـواه المباشـرة وجـواز تحديـد التعـويض                اختصامالمسئولية عن المادة أو     

لمحكمـة الموضـوع أن تبـين عـدم المغـاالة فيـه أو              . أثـره . ن المضرور والمـؤمن   اتفاقاً بي 
  .التواطؤ
  )٩١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٩٤ الطعن(
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  .مضمون العقد يشمل شروطه والقواعد القانونية السارية عليه -٢٢٠٠
ض فـي الحـاالت المبينـة بالمـادة     حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بمـا أداه مـن تعـوي     -

أثـر ذلـك   . حكم قـانوني يـدخل ضـمن عقـد التـأمين          .  من الالئحة التنفيذية لقانون المرور     ٧٦
دخولها ضمن تلك الناشئة عـن عقـد التـأمين فتـسقط بانقـضاء              : على تقادم الدعاوى الناشئة عنه    

 شـركة التـأمين   ثالث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنهـا المطالبـة وهـي سـداد             
  .مثال. لمبلغ التأمين

  )٩١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٩٤ الطعن(

  .الحلول قانوناً أو بحوالة حق: أساسها. دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول -٢٢٠١
لـدفع فـي   انتقال الحق إلى المحال له قابالُ للسقوط بـذات المـدة التـي ينقـضي بهـا وللمـدين ا        -

  .مثال. مواجهة المحال بانقضاء الحق بمضي تلك المدة
  )٩١٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ١١/١٩٩٥ الطعن(

سـقوطها بانقـضاء    . دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بـالتعويض الـذي دفعـه للمـضرور              -٢٢٠٢
 .مثال. ثالث سنوات من يوم وفاء المؤمن بمبلغ التعويض

  )٩١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٦ طعنال(

حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمـة مـا أداه مـن تعـويض فـي الحـاالت المبينـة                       -٢٢٠٣
.  من الالئحة التنفيذية لقانون المرور هو حكم قانوني ولـو خلـت الوثيقـة مـن ذلـك                  ٧٦بالمادة  

  .المث. مخالفة الحكم ذلك يعيبه
  )٧٢٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٢٦/١٩٩٦ الطعن(

حلـول  . أساسـها . دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه مـن تعـويض للمـضرور              -٢٢٠٤
  . مدني أو بمقتضى الحوالة٣٩٦، ٣٩٤م. المؤمن محل المضرور

  )٧٢٨ابع المجلد الرابع ص مج القسم الر١٣/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢١/١٩٩٨ الطعن(

دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعـه للمـضرور اسـتناداً إلـى مخالفتـه                   -٢٢٠٥
. مـن الـدعاوى الناشـئة عـن عقـد التـأمين           . لشروط وثيقة التأمين وأحكام الالئحـة التنفيذيـة       

ـ       ٨٠٧خضوعها للتقادم الوارد بالمادة     . ة مدني وهـو ثـالث سـنوات مـن وقـت حـدوث الواقع
  .مثال
  )٧٢٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢١/١٩٩٨ الطعن(
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دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفـاه مـن تعـويض للمـضرور ال تعتبـر مـن                     -٢٢٠٦
  .األساس الذي تقوم عليه ومدة التقادم التي تخضع لها. الدعاوى الناشئة من عقد التأمين

  )٧٢٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/١/٢٠٠١ جاري جلسةت ٤٢٢/٢٠٠٠ الطعن(

ال تعتبـر مـن     . دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفـاه مـن تعـويض للمـضرور               -٢٢٠٧
 ٨٠١م. أسـاس ذلـك   . الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وتلك القائمـة علـى الحلـول القـانوني             

  .مدني
  )٧٢٩ القسم الرابع المجلد الرابع ص مج١٠/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٥٨/٢٠٠٠ الطعن(

. دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الـضرر بمـا أوفـاه مـن تعـويض للمـضرور                   -٢٢٠٨
اسـتقاللها عـن دعـوى      . وعلى المؤمن له حال مخالفة الشروط المتفق عليهـا بوثيقـة التـأمين            

: علـة ذلـك   . الحلول التي يحل فيها المؤمن محل المؤمن له قبل الغيـر المـسئول عـن الـضرر                
  .حتى ال يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض معاً

  )٧٣٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٢/٢٠٠٠ الطعن(

قيامهـا علـى أسـاس حلولـه محـل          . دعوى رجوع المؤمن بما أوفاه من تعـويض للمـضرور          -٢٢٠٩
حال إليـه هـو ذاتـه الـذي للمـضرور           الحق الم . مفاد ذلك . المضرور في الرجوع على المسئول    

لـيس لألخيـر    . أثـره . كون هذا الحـق معـين المقـدار       . قبل المسئول بصفاته وتوابعه وتأميناته    
  .المنازعة في مقداره

  )٧٣٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٢/٢٠٠٠ الطعن(

٢٢١٠-         ل المـؤمن الرجـوع عليـه إذا أخـل بهـا            تضمن وثيقة التأمين قيوداً معقولة على المؤمن له تخو
دعـوى مباشـرة    : وسـيلة هـذا الرجـوع     . شرط ذلـك  . السترداد ما يكون قد دفعه من تعويض      

 .يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. مستقلة عن دعوى الحلول محل المضرور

  )٧٣١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧٧٣/٢٠٠٠ الطعن(

حلـول  . أساسـها . المؤمن على المـسئول بمـا أوفـاه مـن تعـويض للمـضرور             دعوى رجوع    -٢٢١١
 الحـق التـي تـصدر مـن         نص القـانون أو الحوالـة     . سند هذا الحلول  . المؤمن محل المضرور  

  .المضرور
 .حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه -

التزامـه والغيـر المـسئول بـذات الـدين          . عن حوادث الـسيارات   المؤمن في التأمين اإلجباري      -
وفـاء المـؤمن للمـضرور هـو        . وإن اختلف مصدر كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفـاء بـه           



 المرافعات

- ٤١٠ - 

. الحلـول القـانوني للمـؤمن محـل المـضرور قبـل الغيـر             . أثر ذلك . وفاء بدين الغير المسئول   
 .مثال. حقه في الرجوع عليه بما أوفاه من تعويض

  )٢٨٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٦/٢٠٠٥ الطعن(

دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي دفعـه للمـضرور اسـتناداً إلـى مخالفتـه                   -٢٢١٢
تتقادم بانقضاء ثالث سنوات مـن يـوم وفـاء المـؤمن بمبلـغ التعـويض                . لشروط وثيقة التأمين  

 .ة هى التي تولد عنها حقه في الرجوعللمضرور باعتبار تلك الواقع

  )٢٨٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢٨١/٢٠٠٥ الطعن(
  

  -:دعوى رجوع الكفيل على المدين -

بالـدعوى األصـلية أو بـدعوى       . كيفيتـه . رجوع الكفيل الذي وفى الدين على المـدين األصـلي          -٢٢١٣
 .الحلول

  )٢٨٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/١٠/٢٠٠٦ ةتجاري جلس ٤٩٧/٢٠٠٥ الطعن(
  

  -:دعوى الحلول -

 فـي التـأمين     -حلول المؤمن محل المؤمن له حلوالً قانونياً قبل الغيـر المـسئول عـن الـضرر                -٢٢١٤
أال يكـون المـسئول عـن الـضرر قريبـاً أو            : شـرطه . إذا دفع له مبلغ التـأمين      -من األضرار 

ي معيشة واحـدة أو شخـصاً يكـون المـؤمن لـه مـسئوالً               صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه ف      
  .حتى ال يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض: علة ذلك. عن أعماله

شـموله جميـع    . أثـر ذلـك   . تعلقـه بالنظـام العـام     . امتناع الرجوع بدعوى الحلول المشار إليها      -
ـ            لحاالت الرجوع في الح    ضرور مباشـرة بمبلـغ     ول  القانوني ومنهـا حالـة وفـاء المـؤمن للم

اتحـاد العلـة وهـي عـدم ضـياع          : سبب ذلـك  . أ مدني /٣٩٤التأمين وحلوله محله عمالً بالمادة      
 .منفعة التأمين بالنسبة للمؤمن له

 )١١٨ ص٣ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٤٠٨/٢٠٠٩الطعن (

  



 المرافعات

- ٤١١ - 

 -:دعوى إبطال العقد -

ال وجـه  .  مـدني ١٨٦/٣م.  سـنة مـن تـاريخ العقـد    سقوط دعوى البطالن بمرور خمس عشرة   -٢٢١٥
التحـدي بـالحكم   . تعلقـه برفـع الـدعوى   . للمحاجة به عند التمسك بالبطالن عن طريـق الـدفع       

 .ال يجوز. الصادر باإلفالس في ذلك

  )٧٠٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢١/١٩٩٩ الطعن(

ا لم يتمسك به صاحبه خـالل ثـالث سـنوات مـن وقـت زوال                سقوطه إذ . الحق في إبطال العقد    -٢٢١٦
مخالفـة الحكـم    . سببه ما لم يقض القانون بخالفه وبمرور خمسة عشر سنة مـن تـاريخ إبرامـه               

 . تمييزهيوجبخطأ . ذلك

  )٢٨٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٦٩٣/٢٠٠١ الطعن(

  -:المحكمرد دعوى  -

  .ت األسباب التي يرد بها القاضيالمحكم يرد لذا -٢٢١٧
مـؤدى  . وجوب أن تكون قد جدت أو ظهرت بعد اختيـاره وتعيـين شخـصه             . أسباب رد المحكم   -

ويجـوز لهـم التنـازل عـن        . علم الخصوم بهذه األسباب قبل اختيـاره ال يجيـز لهـم رده            . ذلك
  .طلب رده مع توافر موجباته

ع دعـوى بطـالن خـالل ثالثـين يومـاً مـن             رف. أثره. العلم بسبب الرد بعد صدور حكم المحكم       -
  .ظهور هذا السبب وإال سقط الحق في رفعها

. واقـع لمحكمـة الموضـوع     . استخالص علم الخصوم أو جهلهم بسبب الرد أو عـدم الـصالحية            -
 .شرطه

  )٢٨٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٨/٢٠٠١ الطعن(

  :ية األصلية والفرعدعوى التزوير -

الحكم النهائي الصادر من المحاكم المدنية في دعـوى التزويـر يحـوز قـوة الـشيء المحكـوم                    -٢٢١٨
  .علة ذلك. القاضي الجنائي ال يملك مناقشة موضوع السند. أثره في الدعوى الجنائية. فيه

أن تكون الدعوى المدنيـة لـم يفـصل فيهـا بعـد نهائيـاً               . قاعدة أن الجنائي يوقف المدني مجالها      -
  . بسبب تحريك الدعوى العموميةوأوقفت
  )٩٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٥/١٩٩٣ الطعن(
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  .مناطه. االلتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية -٢٢١٩

  )٩٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/١/١٩٩٥٦ مدني جلسة ١٠١/١٩٩٥ الطعن(

منـاط االلتجـاء    . تجـاج عليـه بمحـرر مـزور       دعوى التزوير األصلية شرعت لمن يخشى االح       -٢٢٢٠
. إلى هذه الدعوى أالّ يكون قد احتج بالورقة المـدعى بتزويرهـا فـي دعـوى ينظرهـا القـضاء                 

مفـاد  . تعين االلتجاء إلـى دعـوى تزويـر فرعيـة         . إذا تم االحتجاج بالورقة في دعوى منظورة      
 .مثال. ذلك

  )٧٠٥رابع المجلد الرابع ص مج القسم ال٢٢/٣/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٣٧/١٩٩٨ الطعن(

  .مناطه. االلتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية -٢٢٢١
هو وسيلة دفاع في موضـوع الـدعوى تخـتص بـه المحكمـة              . االدعاء بالتزوير بدعوى فرعية    -

جواز أن يبدى في أية حالة كانـت عليهـا الـدعوى ولـو ألول مـرة                 . المعروض عليها الدعوى  
  .أمام االستئناف

. غيـر منـتج   . النعي عليـه فـي األخـرى      . صحة بنائه على إحداهما   . امتينإقامة الحكم على دع    -
 .مثال

  )٢٨٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٩٤/٢٠٠٢ الطعن(

كفاية أن يـرد فـي مـذكرة يقـدمها الطـاعن            . وسيلة دفاع في موضوع الدعوى    . الطعن بالتزوير  -٢٢٢٢
.  إدراجـه فـي تقريـر مـستقل يـودع إدارة الكتـاب             أو بإثباته في محضر الجلسة دون اشتراط      

وجوب أن يبدى الطعن بشكل صريح جـازم مـع بيـان مواضـع التزويـر وأدلتـه وإجـراءات                    
 . عدم كفاية إنكار صحة بيانات الورقة العتباره مرفوعاً. التحقيق التي يطلب إثباته بها

قـة علـى سـند مـن        عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حـد إنكـار صـحة الور              -
قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بـشأن الوثيقـة وفـى موضـوع الـدعوى                 . القرائن

 .صحيح. بحكم واحد

  )٢٨٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٤٩٨/٢٠٠٣ الطعن(

هـي دعـوى أصـلية ترفـع بـاإلجراءات المعتـادة ممـن يخـشى                . دعوى التزوير األصـلية    -٢٢٢٣
تجاج عليه بمحرر مزور فيختصم من بيده المحرر ومن يفيـد منـه لـسماع الحكـم بتزويـره        االح

أن منـاط االلتجـاء     . مـؤداه . حتى يأمن عدم االحتجاج عليه بهذجه الورقة فـي نـزاع مـستقبل            
  . إليها أال يكون قد احتُج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء

. سـبيله . وسيلة دفـاع فـي موضـوع تلـك الـدعوى          . منظورةاالدعاء بتزوير ورقة في دعوى       -
ال يجـوز لغيـر المحكمـة التـي تنظـر الموضـوع أن تنظـر هـذا                  . دعوى التزوير الفرعيـة   
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عـدم قبـول دعـواه األصـلية        . أثـره . تقاعس ذي الشأن عـن سـلوك هـذا الـسبيل          . االدعاء
 .علة ذلك. بالتزوير

 )٣١٦ ص١ ج٣٧ضاء والقانون سمجلة الق ١٢/١/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٢٠/٢٠٠٧الطعن (

  -:دعوى صحة الحجز -

محاجتـه  . أثـره . اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى طلـب رفـع الحجـز               -٢٢٢٤
قبـول  . أثـر ذلـك   . بالحجز الصادر فيها سواء بشأن صحة إجراءات الحجز أو رفعـه أو تنفيـذه             

 .اختصامه في الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيها

  )٨٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٨٦، ١٧٨ انالطعن(

  -:دعوى التعويض -

مجـرد ثبـوت المـسؤولية وثبـوت الـضرر دون عناصـره             . أساسها. دعوى التعويض المؤقت   -٢٢٢٥
ما يجاوز به الحكـم ذلـك خـروج عـن نطـاق الـدعوى               . ومداه وإرساء التعويض دون مقداره    

مخالفـة الحكـم ذلـك وخلـع الحجيـة علـى هـذا              . كـون لـه حجيـة     ويزيد عن حاجتها وال ت    
 .مثال. خطأ يوجب تمييزه.الزائد

  )٨٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٦٤/١٩٨٦ الطعن(

للمحكمة الجزائية من تلقاء نفسها في حالـة الحكـم باإلدانـة أن تقـضي علـى المـتهم وبغيـر                      -٢٢٢٦
عن اإلضرار التي ترتبـت مـن الجريمـة إذا تعهـد المحكـوم لـه أال                 ادعاء مدني يدفع تعويضاً     

 .يطالب بتعويض آخر عن ذات الجريمة

  )٨٢٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٠١/١٩٨٨ الطعن(

الحكم الصادر بالتعويض عن عناصر الضرر المحققـة والـذي احـتفظ للمـضرور بـالحق فـي                   -٢٢٢٧
يشمل التعويض عناصـره األخـرى التـي يمكـن أن تتحقـق فـي تـاريخ                 إعادة تقدير الضرر ل   

. وجوب أن مدة معينة يتعين فيها علـى األخيـر أن يقـيم دعـواه فـي هـذا الخـصوص                    . الحق
 .يعيبه بعيب مخالفة القانون بما يوجب تمييزه. سكوته عن ذلك

  )٨٢٤ني ص مج القسم الثاني المجلد الثا١١/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٧٧/١٩٨٩، ٧٥ نناالطع(

الدائرة اإلدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات اإلداريـة المعيبـة سـواء رفعـت إليهـا                  -٢٢٢٨
 .بطريقة تبعية

  )٨٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٩ الطعن(
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.  مـدني  ٢٥٣/١ المقابلـة للمـادة      ٦/١٩٦١ ق   ٣٢/١التقادم الثالثـي المنـصوص عليهـا فـي م          -٢٢٢٩
عـدم سـريانه علـى االلتزامـات        . م خاص بدعوى التعويض عن العمـل غيـر المـشروع          تقاد

 . الناشئة عن القانون

  )٨٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٨٩ الطعن(

إناطـة  . تقدير التعويض عن حوادث اإلضرار بـالمرافق والممتلكـات ومـوارده الثـروة العامـة               -٢٢٣٠
. ال يسلب المحاكم حقهـا فـي تقـدير التعـويض عنـد نظـر الـدعوى              . لحالة به المشرع بلجان ا  

 .أساس ذلك

  )٨٢٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/٩/١٩٩١ تجاري جلسة ١٧١/١٩٩٠ الطعن(

. تقصي الحكم القانوني الصحيح للعالقة بين طرفـي دعـوى التعـويض وإنزالـه علـى الواقعـة                  -٢٢٣١
  .علة ذلك. واجب على محكمة الموضوع

  )٩٣١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥/١٩٩٢ الطعن

إناطة المعاينة وتقدير التعويض المناسب عن حـوادث اإلضـرار بـالمرافق والممتلكـات العامـة                 -٢٢٣٢
ال يـسلب المحـاكم عنـد نظـر دعـاوى التعـويض             . وموارد الثروة العامة بلجان إثبات الحالـة      

 .مثال. لى اللجان المذكورة من تقدير التعويض الجابر للضررالتي لم يلجأ أطرافها إ

  )٩٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧٦/١٩٩٣ الطعن(

وجوب تقصيها من تلقاء نفـسها الحكـم القـانوني الـصحيح المنطبـق علـى                . محكمة الموضوع  -٢٢٣٣
  .المطروحة عليهاالعالقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة 

أساسه كل ما تولد للمضرور مـن حـق مـن التعـويض عمـا               . السبب المباشر لدعوى التعويض    -
طبيعة المـسئولية التـي يـستند إليهـا المـضرور           . أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه        

  .علة ذلك. ال أثره له. في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه
أسـاس حقـه فـي التعـويض قبـل          . شروعة للمضرور في شخصه أو مالـه      اإلخالل بمصلحة م   -

جـواز اسـتناده إلـى الخطـأ        . مـؤداه . من أحدث الضرر ولو تنوعت الوسائل التي يستند إليهـا         
العقدي ألول مرة أمام محكمـة االسـتئناف رغـم اسـتناده إلـى الخطـأ التقـصيري الثابـت أو                     

. مهـا بـالتعويض متـى ثبـت لهـا تـوافره           المفترض ولمحكمة الموضوع أن تستند إليه فـي حك        
 .مثال. علة ذلك. عدم جواز اعتبار ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها

  )٢٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤٥/٢٠٠٢ الطعن(

  .مناطه. اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية -٢٢٣٤
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ال تـدخل فـي االختـصـاص    . ولية التقـصيرية دعوى التعويض المقامـة علـى أسـاس المـسئ      -
 .النوعي للدائرة العمالية

  )٢٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

عدم تقيدها في تحديد طبيعـة المـسئولية بمـا اسـتند إليـه المـضرور فـي                  . محكمة الموضوع  -٢٢٣٥
وجـوب تحديـدها األسـاس القـانوني     . طلب التعويض أو النص القـانوني الـذي اعتمـد عليـه        

الصحيح المنطبق علـى العالقـة بـين طرفـي دعـوى التعـويض وأن تنزلـه علـى الواقعـة                     
  . المطروحة عليها دون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها

االسـتثناء إثبـات    . عـدم جـواز األخـذ بالمـسئولية التقـصيرية         . أثـره . قيام المسئولية العقدية   -
ر أن الفعل الذي ارتكبه أحد الطرفين وأدى إلى اإلضـرار بـالطرف اآلخـر يـدخل فـي                   المضرو

 .عداد الغش أو الخطأ الجسيم

  )٢٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢ الطعن(

وجـوب  : أثـره . تعدد الـدعاوى الكيديـة التـي تـستند إليهـا          . دعوى التعويض عن قصد الكيد     -٢٢٣٦
ال محـل  . إلى القواعد العامة في قانون المرافعات لتحديـد المحكمـة المختـصة بنظرهـا     الرجوع  

خطـأ يوجـب تمييـز      . مخالفـة ذلـك   .  مرافعـات  ١٢٢الوارد بنص المـادة     . إلعمال االستثناء 
 .مثال. الحكم

  )٢٩٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٤/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢٨٣/٢٠٠٣ الطعن(

واجـب  . ي الصحيح المنطبق على العالقـة بـين طرفـي دعـوى التعـويض             تقصي الحكم القانون   -٢٢٣٧
علـة  . على محكمة الموضوع دون أن يعد ذلـك منهـا تغييـراً لـسبب الـدعوى أو موضـوعها                  

  . ذلك
هـو الـسبب المباشـر لـدعوى التعـويض          . حق المضرور في التعويض عما أصابه من ضـرر         -

 .رور أو النص القانوني الذي اعتمد عليهمهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المض

  )٢٩٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٣/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٣٤٢/٢٠٠٤ الطعن(
  

  -:دعوى التعويض عن جرائم النشر -

سـريان  . سقوطها بانقضاء ثالثة أشـهر مـن تـاريخ النـشر          . دعوى التعويض عن جرائم النشر     -٢٢٣٨
عـدم مراعـاة هـذا      . لمدنية أو أمام المحكمـة الجزائيـة      ذلك على دعوى التعويض أمام المحكمة ا      
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عـدم انطبـاق قاعـدة أن الجنـائي يوقـف المـدني             . سقوط الحق في رفع الدعوى    . أثره. الميعاد
  .على الميعاد المحدد لرفع الدعوى

  )٩٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ٤١/١٩٩٣ الطعن(

ط إذا لم ترفع خالل ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ النـشر مـا لـم                   دعوى التعويض عن النشر تسق     -٢٢٣٩
وقـف الـدعوى المدنيـة حتـى الفـصل نهائيـاً فـي              . توجد ظروف قهرية تحول دون رفعهـا      

  .علة ذلك. ال أثر له في هذا الميعاد. الدعوى الجزائية
  )٩٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٨/١٩٩٤ الطعن(

عدم الرجوع إلى القانون العام إال فيمـا لـم ينظمـه القـانون الخـاص                . أثره.  خاص وجود قانون  -٢٢٤٠
 ق  ٣٣م.مثال بشأن دعوى التعـويض عـن جريمـة الـسب العلنـي بطريـق النـشر                . من أحكام 

  . بإصدار قانون المطبوعات٣/١٩٦١
  )٩٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٨/١٩٩٤ الطعن(

خـضوع دعـوى    . أثـره . م الجزائي الصادر فـي جريمـة الـسب بطريـق النـشر            حجية الحك  -٢٢٤١
 .٣/١٩٦١ ق ٢٣التعويض عنها لميعاد السقوط المنصوص عليه في المادة 

  )٩٣٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٨/١٩٩٤ الطعن(

الناشـئة عنهـا    وجوب رفع الـدعوى الجزائيـة ودعـوى التعـويض           . جنحة السب بطريق النشر    -٢٢٤٢
سـقوط دعـوى    . أثـر ذلـك   . ١٩٦١ لـسنة    ٣ق. أساس ذلك . خالل ثالثة أشهر من تاريخ النشر     

  .التعويض إذا لم ترفع خالل المدة المذكورة ما لم تتوافر ظروف قهرية تحول دون رفعها
قاعدة وقف الدعوى الجزائية للدعوى المدنية ال أثـر لهـا علـى طبيعـة الميعـاد المحـدد لرفـع               -

  .لتعويض التي ال يرد عليها الوقف سواء رفعت الدعوى الجزائية أم لم ترفعدعوى ا
إقامة الحكم قضاءه بسقوط حق الطاعن في المطالبـة بـالتعويض لعـدم رفعـه الـدعوى خـالل                    -

 ق النشر وهو ميعاد سـقوط واختالفـه عـن ميعـاد تقـادم               ٣٣المدة القانونية الواردة بنص المادة      
يـر المـشروع وعـدم اعتبـاره أن إجـراءات تحريـك الـدعوى               دعوى المسئولية عن العمل غ    

  .ال عيب. الجزائية ظروفاً قهرية تحول دون رفع دعوى التعويض
  )٧٣٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٥/١٩٩٨ مدني جلسة ٣/١٩٩٨ الطعن(

سقوط دعوى التعويض عنها بمضي ثالثة أشهر من تـاريخ النـشر مـا لـم تكـن                  . جرائم النشر  -٢٢٤٣
 .ظروف قهرية حالت دون رفعهاهناك 

  )٧٣٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٣٥/٢٠٠٠ الطعن(
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ال تقام الدعاوى عنها إذا انقضى على تاريخ النـشر ثالثـة أشـهر وتـسقط دعـوى        . جرائم النشر  -٢٢٤٤
 التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خالل تلك المدة مـا لـم تكـن هنـاك ظـروف قهريـة حالـت                     

 .عدم ورود الوقف على هذا الميعاد. دون رفعها

  )٢٩١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٤٨/٢٠٠٢، ٤٣٤ نناالطع(

عليهـا فـي    مدة الثالثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خاللها عـن الجـرائم المنـصوص                 -٢٢٤٥
عـدم التـزام المتـضرر بهـا        . مـى الميعاد فيها حت  . مدة سقوط خاصة  . قانون المطبوعات والنشر  
  . سقوط الحق فيه. أثره. عند مطالبته بالتعويض

وجوب عدم احتساب يوم حدوث األمـر المعتبـر فـي نظـر القـانون مجريـاً                 . حساب المواعيد  -
. الميعـاد المقـدر بالـشهور     . بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليـوم األخيـر منـه           . للميعاد

 .يخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامهاانتهاؤه في ذات التار

  )٦٧٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص١١/٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٤٠٢/٢٠٠٤، ٤٠٠ نناالطع(

  -:دعوى الشركة في مواجهة أعضاء مجلس اإلدارة -

حـاالت  . رةدعوى المسؤولية التي تقيمها الشركة المساهمة قبـل رئـيس وأعـضاء مجلـس اإلدا               -٢٢٤٦
ال يحـول دون إقامتهـا حتـى لـو تـم بعـد              . إبراء الجمعية العمومية لذمة مجلس اإلدارة     . رفعها

 . كشف مجلس اإلدارة عن جميع األعمال والتصرفات التي قام بها

  )٨٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٦ الطعن(

. مناطـه . في مواجهـة رئـيس وأعـضاء مجلـس اإلدارة         حق الشركة في رفع دعوى المسئولية        -٢٢٤٧
ترتب أضرار مباشرة لها ناتجـة عـن أعمـال مـشوبة بـالغش وإسـاءة اسـتعمال الـسلطة أو                     

خمـس سـنوات مـن      . مدة سقوط هـذه الـدعوى     . مخالفة القانون أو نظام الشركة أو خطأ اإلدارة       
حـساباً عـن األعمـال المـشوبة        تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة التي قدم فيها مجلـس اإلدارة            

 .ما ال يعتد به في هذا الشأن. المترتب عليها ضرر بالشركة

  )٧٣٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٥ الطعن(

  -:الدعوى الناشئة عن عقد التأمين -

 المـؤمن   شـمول ذلـك دعـاوى     . خـضوعها للتقـادم الثالثـي     . الدعوى الناشئة عن عقد التأمين     -٢٢٤٨
حاالت اسـتحقاق الديـة أو أجزائهـا فتـسقط بخمـسة عـشر              : االستثناء. والمؤمن له أو المستفيد   

  .عاماً
 )٧٣٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(
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شـمول ذلـك دعـاوى المـؤمن        . خـضوعها للتقـادم الثالثـي     . الدعوى الناشئة عن عقد التأمين     -٢٢٤٩
حاالت اسـتحقاق الديـة أو أجزائهـا فتـسقط بخمـسة عـشر              : االستثناء. والمؤمن له أو المستفيد   

  .عاماً
  )٧٣٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(

 عقد التأمين تسقط بانقضاء ثالث سنوات مـن وقـت حـدوث الواقعـة التـي                 الدعاوى الناشئة عن   -٢٢٥٠
دعـوى المـؤمن لـه    : االسـتثناء . تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القـانون بخـالف ذلـك        

بدء سريان المـدة فيهـا مـن يـوم رفـع الـدعوى أو مـن يـوم               . الناشئة من رجوع الغير عليه    
مثال. استيفائه التعويض من المؤمن رضاء. 

  )٧٣٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٦٢/١٩٩٩ الطعن(
  

 -:دعوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل البحري -

المـراد  . العلم الذي يبدأ منه سريان التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة عـن عقـد النقـل البحـري                 -٢٢٥١
  .ع دون وجه حقالعلم الحقيقي لصاحب الحق بحقه في استرداد ما دف. به

واقـع تـستقل بـه محكمـة        . استخالص علم صاحب الحـق فـي االسـترداد وتحديـد تاريخـه             -
  .الموضوع

  )٧٣٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٨٨/١٩٩٦ الطعن(

وكيل السفينة يعتبر ممثالً للناقل البحري فـي الـدعاوى الناشـئة عـن أعمـال النقـل البحـري                     -٢٢٥٢
  .ام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيلوالتي تق

  )٧٣٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٤٨/١٩٩٨ الطعن(

توحيد المشرع لمدة التقادم الخاصة بالـدعاوى الناشـئة عـن عقـد النقـل البحـري والـدعاوى                    -٢٢٥٣
  .الغرض من ذلك. الناشئة عن عقد الشحن والتفريغ بسنة واحدة

ما أضـافه قـانون التجـارة البحريـة إليهـا مـن             . أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني       -
  .مثال بشأن ما ال يعد مطالبة الدائن للمدين بكتاب مصحوب بعلم الموصول. أسباب
  )٧٤٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٠٦/٢٠٠٠ الطعن(

. انتفـاء مـسئولية األخيـر     . قل في الـدعاوى التـي تقـام منـه أو عليـه            وكيل السفينة ممثل للنا    -٢٢٥٤
  .انتفاء مسئولية األول. مؤداه
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 .علة ذلك. كفاية اختصام وكيل السفينة في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري -

  )٧٤٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٥٣/٢٠٠٠ الطعن(
  

  -:دعوى الحراسة -

لقاضي األمور المستعجلة السلطة التامة في أن يتناول بـصفة وقتيـة بحـث جديـة النـزاع فـي                     -٢٢٥٥
 .اإلشكال ما دام يستند إلى أسباب تبرره ال ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة

  )٢٧١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٢، ٢٦ان الطعن(

يتعلـق بالحراسـة االتفاقيـة      .  تعيين الحـارس وانتهـاء الحراسـة       وجوب اتفاق ذوي الشأن على     -٢٢٥٦
 .دون الحراسة القضائية

 .أساس ذلك. جائز. تعيين حارس قضائي على حصة ضمن حصص أخرى شائعة -

  )٢٧١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/٦/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٢، ٢٦ان الطعن(

  . محكمة األمور المستعجلة.المحكمة المختصة بها. دعوى الحراسة -٢٢٥٧
مخالفـة  . مخالفـة ذلـك   . غيـر جـائز   . إقامة دعوى الحراسة مستقلة أمـام محكمـة الموضـوع          -

 .لقواعد االختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام

  )٢٩١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ١١٢/٢٠٠٣ الطعن(
  

  -:دعوى الحساب -

عـدم امتـداده إلـى    . ف إلى موضوع المنازعة دون شـقها المـستعجل   االتفاق على التحكيم ينصر    -٢٢٥٨
 .  مرافعات١٧٣م. هذا الشق إال إذا اتفق على ذلك صراحة

اتساعها لبحث ما يقوم بـين طرفـي الخـصومة مـن نـزاع              . دعوى موضوعية . دعوى الحساب  -
جهـا  خرو. أثـره .االتفـاق علـى التحكـيم بـشأنها       . حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل اآلخر       

 .مثال. من اختصاص القضاء العادي

  )٢٩٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٩٠/٢٠٠٤ الطعن(
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 -: حامل الشيكرجوع دعوى  -

أثـر  . تقادمها بتقادم خاص مدتـه سـتة أشـهر مـن ميعـاد تقديمـه              . دعوى رجوع حامل الشيك    -٢٢٥٩
 .له قصور أسبابهال يبط. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. ذلك

  )٩١٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٨٦/١٩٩٥ الطعن(

  -:دعوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل -

متى تبـدأ مـدة الـسنة فـي حالـة           . تقادمها بمرور سنة  . دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل      -٢٢٦٠
 .الك الكلي للبضاعة المشحونةومتى تسري في حالة اله. التلف أو الهالك الجزئي

تحديد حالة البضاعة المشحونة وقت التسليم وتحصيل الواقعة التي يبـدأ بهـا التقـادم مـن سـلطة                  -
 .محكمة الموضوع

  )٨٢٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥/١٩٨٩ الطعن(

البـضاعة أو الـذي كـان       تقادم دعوى مسئولية الناقل البحري بمضي سـنة مـن تـاريخ تـسليم                -٢٢٦١
  .يجب التسليم فيه للمرسل إليه

  )٩٣٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٥/١٩٩٣ الطعن(

. حمايـة الناقـل مـن المطالبـات المتـأخرة وإنهـاء المنازعـات             . الغرض منه . التقادم القصير  -٢٢٦٢
ـ   . خضوعه للقواعد العامة في وقف التقـادم وانقطاعـه         شرع أسـباباً أخـرى لقطـع       إضـافة الم

التقادم خالف الواردة فـي القـانون المـدني منهـا المطالبـة بكتـاب مـسجل مـصحوب بعلـم                     
  .علة ذلك. الوصول

  )٩٣٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٥/١٩٩٣ الطعن(

مـا  . عليـه سـقوط حقـه فـي الرجـوع         . أثره. تسلم المرسل إليه البضاعة من الناقل دون تحفظ        -٢٢٦٣
. إثبات حالة البضاعة ورفـع الـدعوى خـالل ثالثـين يومـاً            : الذي يحمي هذا الحق من السقوط     

  . من ق التجارة١٧٨م  
  )٩٣٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٦/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨٢/١٩٩٣ الطعن(

.  عليهـا  سـريان التقـادم الـسنوي     . دعوى مسئولية الناقل عن التلف أو الهالك الجزئي للبـضاعة          -٢٢٦٤
 .دعوى المسئولية التعاقدية للناقل. الدعاوى إلى يتسع لها. متى يبدأ

  )٩٣٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٦/٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٣، ٢٠٤ انالطعن(
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دعوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل التي ترفع على الناقـل بـسبب هـالك البـضاعة أو تلفهـا           -٢٢٦٥
انقضاؤها إذا لم ترفع خالل سنة تبدأ مـن يـوم تـسليم البـضاعة للمرسـل                 . أو التأخير في نقلها   

بداية مـدة التقـادم مـن اليـوم الـذي           . إليه أو من يوم وضعها تحت تصرفه إذا امتنع عن تسلمها          
  .كان يجب فيه تسليمها في حالة الهالك الكلي

ـ                 - مـن ادعـى    . سيماًسقوط حق الناقل في التمسك بالتقادم القصير إذا ارتكـب خطـًأ عمـدياً أو ج
 .أساس ذلك. صدور الخطأ من الناقل عليه عبء إثباته

 )٦٤ ص٢ ج٣٨ سمجلة القضاء والقانون ٢٢/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٥/٢٠٠٩الطعن (

  -:بطالن المعامالت التي يجريها غير الكويتيدعوى  -

نـوك أو  المشرع استثني من أحكام قانون التجارة ما يودعه غيـر الكـويتي مـن أمـوال لـدى الب       -٢٢٦٦
. تـشجيع القطـاع المـصرفي والمـالي       . علـة ذلـك   . الشركات أو ما يبرمه من اتفاقـات معهـا        

 مـن قـانون     ٢٣الدعاوى المقامـة بطلـب بطـالن المعـامالت لمخالفتهـا المـادة              . مؤدى ذلك 
 .التجارة تعتبر منتهية

  )٩٢٥ صالثاني مج القسم الثالث المجلد ٢٥/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢/١٩٩٣ الطعن(

  -:عوى الحلولد -

وجـود  عـدم قيامـه عنـد    . ضـمان احتيـاطي  . ضمان الدولة بتعويض المضرور عن اإلصـابة   -٢٢٦٧
لـيس للمـوفي للمـضرور حـق الرجـوع علـى الدولـة بـدعوى                . أثره. ملتزم آخر بالتعويض  

 .ومثال بشأن إصابة عمل. الحلول

  )٨٣٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٨٧ الطعن(

أو تجريـده مـن أموالـه وإذا وفـى          . ليس له الدفع بالرجوع على المـدين أوالً       : الكفيل المتضامن  -٢٢٦٨
 .الدين كان له الرجوع على الكفالء الباقين سواء بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية

  )٨٣٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٢/١٩٨٨ الطعن(

 محل المؤمن له في الدعاوى التـي لألخيـر قبـل المـسؤول عـن الـضرر                  حلول المؤمن قانوناً   -٢٢٦٩
تعلـق هـذه القاعـدة بالنظـام        . شرط وفاء المؤمن بمبلغ التأمين وبقدر هـذا الوفـاء         . المؤمن منه 

 .خطأ يوجب تمييزه. مخالفة الحكم لها. العام

قبـل المـؤمن    أثره على دفوع المـسؤول عـن الـضرر          . الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن له      -
 .له
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يبدأ بـه حلولـه محـل األخيـر فـي دعـوى المـسؤولية               . وفاء المؤمن للتعويض إلى المؤمن له      -
 .ويبدأ منه ميعاد رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي

  )٨٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٣٣٣/١٩٨٦ الطعن(

ال تعـد مـستقيمة إال مـن تـاريخ          . ه قبـل المـسوؤل    دعوى حلول المؤمن قانوناً محل المؤمن ل       -٢٢٧٠
أثر ذلك على الدفع بـسقوطها لمـضي أكثـر مـن سـنتين علـى وصـول                  . وفائه بمبلغ التأمين  

 .الطائرة

  )٨٣٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٢٣/١٩٨٦ الطعن(

ون عـن الفعـل الـضار هـو         حق المؤمن له في تعويض المسئولية عن حادث نشأ بمقتضى القـان            -٢٢٧١
  .الذي ينتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التأمين له أو للمضرور

ال تعتبـر ناشـئة عـن عقـد         . دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث          -
 مـدني تتقـادم بـذات المـدة         ٨٠٧ال تخضع للتقادم الثالثي المنصوص عليه في المـادة          . التأمين

تبدأ مدتها ليس مـن تـاريخ دفـع مبلـغ التـأمين ولكـن مـن                 . بها دعوى المؤمن له   التي تتقادم   
 .التاريخ الذي بدأت فيه في السريان بالنسبة للمؤمن له

  )٩٢٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٢/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٤ الطعن(

لـيس للكفيـل دفـع      . للـدائن مطالبـة الكفيـل وحـده بالـدين         . أثـره . تضامن الكفيل مع المدين    -٢٢٧٢
  .المطالبة بالرجوع أوالً على المدين أو تجريده من أمواله

للكفيـل الـذي وفـى بالـدين الرجـوع          . أثـره . تعدد الكفالء المتضامنين فيما بينهم ومع المـدين        -
على كل من الباقين بحصته في الـدين وبحـصة المعـسر مـنهم بـدعوى الحلـول أو بالـدعوى            

مخالفـة  . لـيس لـه الرجـوع بمـا أوفـاه         . مؤداه. ين يعادل حصته  وفائه بجزء من الد   . الشخصية
  .يوجب تمييزه. خطأ في تطبيق القانون. الحكم ذلك

  )٧٢٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢١٢/١٩٩٦ الطعن(

 .كيفيـة رجوعـه علـى المـدين       . ما تقتضيه الكفالة ومتى تبرأ ذمة الكفيـل       . ماهيته. عقد الكفالة  -٢٢٧٣
  .بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول

  )٧٢٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢١٦/١٩٩٩ الطعن(

  .ال يجوز. جمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض -٢٢٧٤
رجوع المؤمن له على الغير المسئول عن الحادث علـى أسـاس المـسئولية التقـصيرية بعـد أن                    -

  .علة ذلك. ال يجوز. ب من شركة التأمينتقاضي التعويض المناس
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يـستثنى مـن هـذا      .  مـدني  ٨٠١م. رجوع المؤمن على الغير المسئول بمقتضى دعوى الحلـول         -
أقارب المؤمن له وأصهاره القـائمون معـه فـي معيـشة واحـدة واألشـخاص الـذين                  : الرجوع

  .عامعلة هذين االستثناءين واتصال ذلك بالنظام ال. يسأل المؤمن له عن أفعالهم
  )٧٢٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤١٤/٢٠٠٠ الطعن(

. دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الـضرر بمـا أوفـاه مـن تعـويض للمـضرور                   -٢٢٧٥
اسـتقاللها عـن دعـوى      . وعلى المؤمن له حال مخالفة الشروط المتفق عليهـا بوثيقـة التـأمين            

  .علة ذلك.  محل المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضررالحلول التي يحل فيها المؤمن
  )٧٢٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٢/٢٠٠٠ الطعن(

حلوله محلـه قانونـاً فـي الرجـوع علـى           . أثره. قيام المؤمن بإيفاء المؤمن له أو المضرور حقه        -٢٢٧٦
مؤمن له بما لـه مـن خـصائص ومـا يلحقـه             ويكون له استعمال حق ال    . الغير المسئول بما أوفاه   

أن دعوى الحلول التي يرفعهـا علـى الغيـر المـسئول ال تعتبـر ناشـئة                 . مؤدى ذلك . من توابع 
عن عقد التأمين فتتقادم بذات المدة التـي تتقـادم بهـا دعـوى المـؤمن لـه وتبـدأ مـدتها فـي                        

عوى حلـول رفعـت علـى    مثـال لـد  . السريان في مواجهته من تاريخ سريانها بالنسبة للمؤمن له       
 . من قانون التجارة٢٢٠ناقل جوي وتتقادم بمضي سنتين وفقاً لنص المادة 

  )٧٢٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٠٠/٢٠٠١ الطعن(

حلولـه محلـه قانونـاً فـي الرجـوع علـى الغيـر              . أثره. وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور      -٢٢٧٧
  .ستعماالً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابعالمسئول بما أوفاه ا

ال تعتبـر ناشـئة عـن عقـد         . دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث          -
 مـدني   ٨٠٧عدم خضوعها للتقادم الثالثـي المنـصوص عليـه فـي المـادة              . مؤدى ذلك . التأمين

ا دعوى المؤمن له وهـي ثـالث سـنوات تبـدأ مـن يـوم                وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم به      
  .ا مدني/٢٥٣م . علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه

تحققـه بـصدور حكـم نهـائي بإدانـة المـسئول عـن              . علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه      -
الجريمة التي نشأت عنها دعـوى المـسئولية ولـيس مـن تـاريخ قيـام المـؤمن بـدفع مبلـغ                      

 .ه أو للمضرورالتعويض للمؤمن ل

  )٢٩٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٨٧/٢٠٠٤ الطعن(

  -:دعوى الحيازة -

 .شروط رفعها. ماهيتها. دعوى الحيازة -٢٢٧٨
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 .الحكم الصادر في دعوى الحيازة حكم وقتي ال يحوز حجية في دعوى أصل الحق -

ال محـل فيهـا لبحـث أصـل         . ا القانونيـة  األساس األصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطه       -
 .الحق وفحص مستندات الخصوم إال استئناساً

االستدالل على توافر وضع اليد من المستندات أو مـن تحقيـق إداري أو قـضائي أو مـن شـاهد                   -
 .من سلطة محكمة الموضوع. لم يؤد اليمين

  )٨٥٢ ص مج القسم الثاني المجلد الثاني١٢/٣/١٩٩٠ مدني جلسة ٢٩/١٩٨٩ الطعن(

 .ما يكفي لقبولها. ماهيتها. دعوى استرداد الحيازة -٢٢٧٩

الحكم حجية أمام القاضي المدني في دعوى الحيازة لتخلف ركـن اسـتعمال القـوة فـي جريمـة                    -
سلب الحيازة ال يحوز حجية أمام القاضي المدني وال يمنعه مـن بحـث الفعـل غيـر المـشروع                    

 .الذي يجيز رفع دعوى استرداد الحيازة من عدمه

  )٨٥٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٣/١٩٩٠ مدني جلسة ٢٩/١٩٨٩ الطعن(

 .شرطها. الحيازة الالزمة لذلك. دعوى منع التعرض ال تكون إال للحائز بمعناه القانوني -٢٢٨٠

  )٩١٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٢/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٧/١٩٩٠ الطعن(

اسـتمرارها مـدة   . علـة ذلـك  . لكية في مجلـة األحكـام العدليـة   الحيازة ال تعتبر سبباً لكسب الم    -٢٢٨١
  .اعتبارها قرينة على أن الحائز هو المالك. خمسة عشرة عاماً هادئة ظاهرة بنية التملك

مجـرد  . هـو تـرك العـين مـع قيـام مقتـضى الـدعوى             . الترك الموجب لعدم سماع الدعوى     -
  .اإلهمال مهما طال الزمن ال يمنع من سماعها

  .يازة بكافة الطرق القانونية ومنها البينة والقرائنإثبات الح -
تحصيل وضع اليد على العقار وتقدير القرائن واألدلة التـي تـؤدي إلـى تـوافره كقرينـة علـى                     -

  .الملكية ونفي ذلك موضوعي
  )٧١٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٨٨ الطعن(

أن األولـى تحمـي حـق الملكيـة ومـا           . ماهيتـه . ودعوى الحيازة االختالف بين دعوى الملكية      -٢٢٨٢
يتفرع عنه من حقوق عينية ويتناول البحث فيها أسـاس الحـق المـدعى بـه ومـشروعيته أمـا                    

  .الثانية فالغرض منها حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته
. علـة ذلـك   . لحقاألحكام الصادرة في دعاوى الحيازة ليست حجـة فـي دعـوى المطالبـة بـا                -

 .مفاده. اختالف الموضوع والسبب

  )٧١٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٢/٢٠٠٠ الطعن(
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دعـاوى اسـتمرار    . ماهيتهـا . دعاوى الحيازة التي ال يجوز الجمع بينها وبين المطالبـة بـالحق             -٢٢٨٣
ق العقـار المحجـوز عليـه    دعوى طلـب اسـتحقا  . الحيازة ومنع التعرض ووقف األعمال الجديدة   

ال تعـد   .  وحيازته مدة طويلـة مكـسبة للملكيـة        روبطالن إجراءات التنفيذ استناداً إلى ملكية العقا      
 . وال ينطبق عليها حظر الجمع بينها وبين دعوى الملكيةةمن دعاوى الحياز

  )٢٩٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/١٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٦٢/٢٠٠٤ الطعن(

المدعي عليـه فيهـا هـو كـل مـن يرتكـب             . ى التعويض عن منع حائز العقار عن حيازته       دعو -٢٢٨٤
كفايـة أن تكـون حيـازة الحـائز حيـازة ماديـة        . فعالً إيجابياً على العقار يؤدي إلى ذلك المنـع        

حالية بأن تكون يده متصله بالعقار اتصاالً فعلياً وقائمة وقت المنـع بمـا يجعـل المـانع للحيـازة                    
مثـال لقيـام الـصفة فـي المـدعي عليـه            .  يأخذ الحق بيده دون أن يلجأ للقـضاء        في موقف من  

 . بقصد منع حيازتههلتغيير مفتاح شالي

  )٣٥٦ ص١ ج٣٨ سمجلة القضاء والقانون ٢٢/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٧٥٤/٢٠٠٨الطعن (
  

  -:الريعالمطالبة بدعوى  -

 ال يغيـر مـن ذلـك أن        . خمسة عـشر سـنة     بمضيسقوطها  . دعوى المطالبة بالريع عن الغصب     -٢٢٨٥
 .تكون عين النزاع غير مثمرة

  )٢٩٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٠٨/٢٠٠٣، ٤٠٤ نناالطع(

عـدم سـريان التقـادم      . سقوطها بمضي خمس عـشرة سـنة      . دعوى المطالبة بالريع عن الغصب     -٢٢٨٦
ـ . أثـره .  مدني عليها  ٢٥٣الثالثي المنصوص عليه في المادة       ب التعـويض عـن الـضررين       طل

انتهاء الحكـم إلـى رفـض الـدفع بـسقوط الحـق       . المادي واألدبي ال يسقط إال بمضي هذه المدة       
لمحكمـة التمييـز تـصحيحها دون       . ما أورده من أسـباب قانونيـة خاطئـة        . في الدعوى بالتقادم  

 .أن تميزه مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة

  )٢٩٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٣/٢٠٠٥ ةتجاري جلس ٦٩٠/٢٠٠٤ الطعن(
  )٢٩٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٥٧٧/٢٠٠٤ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٤٢٦ -  

  -:دعوى ضمان المقاول والمهندس -

األحكام التي وضعها المشرع لضمان المقـاول والمهنـدس لمـا يقيمـان مـن مبـان أو منـشآت                -٢٢٨٧
عدم جـواز االتفـاق علـى مخالفتهـا باإلعفـاء مـن هـذا               . أثر ذلك . متعلقها بالنظام العا  . ثابتة

  .الضمان أو الحد منه
. تحققه إذا حدث سببه خالل عشر سـنوات مـن تـاريخ إتمـام البنـاء               . ضمان المهندس والمقاول   -

  .هذه المدة الختبار صالبة المنشآت وليست مدة تقادم
وقـت انكـشاف العيـب أو حـدوث     ثالث سنوات تبدأ فـي الـسريان مـن          . تقادم دعوى الضمان   -

  .التهدم
 شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. استخالص الواقعة التي يبدأ بها التقادم إثباتاً أو نفياً -

  )٢٩٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٤/٢٠٠١، ٤١نان الطع(

  -:دعوى الضمان الفرعية -

التـزام المـدعى فيهـا      . مـؤدي ذلـك   . ى األصـلية  استقاللها عن الدعو  . دعوى الضمان الفرعية   -٢٢٨٨
 .علة ذلك. بأداء الرسوم القضائية

  )٢٩٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/١٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٠٢/٢٠٠٠ الطعن(

. ال يطـرح بذاتـه دعـوى الـضمان الفرعيـة          . استئناف الحكم الصادر في الـدعوى األصـلية        -٢٢٨٩
 اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي دعـواه لقـضاء الحكـم        إذا امتنع على طالب الضمان    . االستثناء

جـواز طـرح    . استئناف الحكـم فـي الـدعوى األخيـرة        . أثره. بكل طلباته في الدعوى األصلية    
 .دعواه أمام محكمة االستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً

  )٢٩٦لمجلد السابع ص مج القسم الخامس ا٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١١١/٢٠٠٣، ٨١الطعنان (

بقـاء األولـى كأصـل ببقـاء الثانيـة          . زوال الدعوى الفرعية رهن بـزوال الـدعوى األصـلية          -٢٢٩٠
ال يعـد زواالً أو     . الحكم الصادر فـي الـدعوى األصـلية برفـضها أو انتهائهـا            . وتزول بزوالها 

 .تبقى الدعوى الفرعية ويجب على المحكمة الفصل فيها: أثر ذلك. سقوطاً لها

 )١١١ ص١ ج٣٨ سمجلة القضاء والقانون ٢/٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ٥٩٥/٢٠٠٦الطعن (



 المرافعات        

 

- ٤٢٧ -  

التـزام المـدعي فيهـا      . مـؤدي ذلـك   . استقاللها عن الدعوى األصـلية    . دعوى الضمان الفرعية   -٢٢٩١
بالوفاء بالرسوم القضائية دون أن يتوقف ذلك علـى قـضاء المحكمـة فـي مـصاريف الـدعوى                   

  .هاتبعاً للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفي
ال يجوز له طلب الحكـم علـى الـضامن بمـا يطلـب المـدعي فـي الـدعوى                    . طالب الضمان  -

قصر حقه في طلـب الحكـم علـى الـضامن بمـا عـساه               . األصلية الحكم به على طالب الضمان     
مثـال السـتخالص سـائغ بـالزام المـدعي فـي دعـوى              . أن يحكم عليه به من هذه الطلبـات       

 .الضمان الفرعية بمصاريف دعواه

 )٣٦٦ ص١ ج٣٨ سمجلة القضاء والقانون ٢٤/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٣٤٨/٢٠٠٢طعن ال(

اختالفه عـن تقـديرها طبقـاً ألحكـام القـانون           . تقدير قيمة الدعوى وفقاً ألحكام قانون المرافعات       -٢٢٩٢
تضمن األخيـر نـصوصاً تـنظم كيفيـة تقـدير قيمـة             .  بشأن الرسوم القضائية   ١٩٧٣ لسنة   ١٧

وجـوب  . وى التي يـستحيل تقـدير قيمتهـا غيـر مقـدرة القيمـة             بعض الدعاوي واعتباره الدع   
. التقيد بأحكامه في المنازعات التي يثور فيها نزاع حـول الرسـوم القـضائية المـستحقة عليهـا                 

خلوه من تنظيم كيفية تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية في الحالـة التـي يطلـب فيهـا المـدعي               
وجـوب اعتبـار الـدعوى فـي هـذه          . دعوى األصلية الحكم له بما عسي أن يحكم به عليه في ال         

 . من القانون المذكور٧م . الرسم الذي يحصل عنها رسم ثابت. الحالة غير مقدرة القيمة

 )٣٩٤ ص١ ج٣٨ سمجلة القضاء والقانون ١٥/٣/٢٠١٠جلسة مدني  ٤٣٤/٢٠٠٩الطعن (

مة واعتبارهـا   خروجهـا عـن نطـاق الخـصو       . أثره. استبعاد الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم      -٢٢٩٣
 .غير مطروحة على محكمة االستئناف

 )١٦٥ ص٢ ج٣٨ سمجلة القضاء والقانون ١/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٢٢/٢٠٠٨الطعن (

اعتبـاره طرفـاً فـي الخـصومة األصـلية رغـم            . أثـره . دخول الضامن خصماً في الـدعوى      -٢٢٩٤
 علـى   مـا يترتـب   . استقالل دعوى الضمان الفرعية عن الـدعوى األصـلية بكافـة عناصـرها            

له أن يطعن في الحكم الذي يصدر في هذه الخـصومة ولـو رضـى بـه مـدعي الـضمان               : ذلك
تنـاول الطعـن المرفـوع مـن        : مـؤداه . الرتباط الدعويين األصلية والفرعيـة ارتباطـاً وثيقـاً        

 .مثال. الضامن بحث أصل الخصومة الموجهة إليها أسباب الطعن

 )١٣٢ ص٣ ج٣٩ سمجلة القضاء والقانون ١/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري٥٦٩/٢٠١١، ٥٣١ انالطعن(

وجـوب التقيـد بأحكـام      . اعتبارهـا غيـر مقـدرة القيمـة       . مـؤداه . استحالة تقدير قيمة الدعوى    -٢٢٩٥
ــانون   ١٧/١٩٧٣ق ــا بق ــصوص عليه ــدير المن ــد التق ــضائية دون قواع ــوم الق ــشأن الرس  ب

فيهـا  خلو قانون الرسوم مـن تقـدير دعـوى الـضمان الفرعيـة التـي ال يطلـب                   . المرافعات



 المرافعات        

 

- ٤٢٨ -  

فـرض  .  مـن القـانون    ٧،  ٥المادتـان   . فرض رسـم ثابـت    . أثره. المدعي الحكم له بمبلغ معين    
 .خطأ يوجب تمييز الحكم. رسم نسبي عليها

 )١٨٥ ص٣ ج٣٩ سمجلة القضاء والقانون ٢٠/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٤١٣/٢٠١٠الطعن (

  -:دعوى ضمان العيب الخفي -

تكـون المـدة المتفـق      . وط دعوى ضمان العيـب بإطالتهـا      للمتبايعين أن يتفقا على تعديل مدة سق       -٢٢٩٦
ال تـسري كلمـا وجـد مـانع         . أثـر ذلـك   . مدة تقادم . طبيعتها. عليها هي المدة التي ينقضي بها     

 .يتعذر معه على المشتري المطالبة بحقه

  )٩١٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٢/١٩٩٤، ١٨١ نناالطع(

علـم المـشتري بالعيـب بعـد        . سنة من تاريخ تسليم المبيـع     . مدة سقوطها . لعيبدعوى ضمان ا   -٢٢٩٧
 .ما لم يتفق على خالف ذلك. ال أثر له. انقضائها

  )٧٢٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٩٨/١٩٩٦ الطعن(

 . شروط قيامه. ضمان العيوب الخفية -٢٢٩٨

إخطار المـشترى للبـائع بهـذا العيـب عنـد           . شرطه. الرجوع بدعوى ضمان العيب على البائع      -
عـدم  . وجوب أن يكون اإلخطار خـالل مـدة معقولـة طبقـاً للمـألوف فـي التعامـل                 . اكتشافه

اعتبـار المبيـع غيـر معيـب أو اعتبـار المـشترى راضـياً               . أثره. اإلخطار في الوقت المالئم   
 .مثال. بالعيب الذي وجده وسقوط حقه في الضمان

  )٢٩٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

علـم المـشترى بالعيـب بعـد        . سنة من تاريخ تسليم المبيـع     . مدة سقوطها . دعوى ضمان العيب   -٢٢٩٩
  .ما لم يتفق على خالف ذلك أو يتعمد البائع إخفاء العيب عن غش منه. ال أثر له. انقضائها

 المطعون فيـه بـسقوط الـدعوى بالتقـادم الحـولي لثبـوت              قضاء الحكم االبتدائي المؤيد بالحكم     -
معاينة الطاعن للعقار المبيع المعاينة النافية للجهالة وقبل شـرائه بحالتـه ثـم إقامـة دعـواه بعـد             
أكثر من عامين على تسلمه العقار وعدم ثبوت تعمـد المطعـون ضـدها إخفـاء العيـوب غـشاً                    

اق ويدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع فـي            استخالص سائغ له معينه الصحيح باألور     . منها
 .تقدير توافر شروط سقوط الحق في الضمان

  )٢٩٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٧٦/٢٠٠٥ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٤٢٩ -  

جـواز االتفـاق علـى تعـديلها بالزيـادة أو           . ليـست مـن النظـام العـام       . أحكام ضمان العيب   -٢٣٠٠
  .اإلسقاط

شـمول الـضمان ألي نـوع مـن الخلـل          . مـؤداه . ع للعمل مدة معينة   ضمان البائع صالحية المبي    -
وجـوب إخطـار المـشترى للبـائع بالخلـل فـي       .في المبيع ولو لم يكن عيباً بـالمعنى المـذكور    

المبيع خالل شهر من ظهوره حتى يتحقـق إلـزام البـائع بالـضمان إذا رفـض إصـالح ذلـك                     
  .الخلل

 القانوني المنطبـق علـى العالقـة بـين طرفـي             وتقصى الحكم  ةتحديد األساس الصحيح للمسئولي    -
من سلطة محكمة الموضوع دون أن يعد ذلـك منهـا تغييـراً لـسبب الـدعوى                 . دعوى التعويض 

مثال بـشأن احتـراق سـيارة بـسبب عيـب كهربـائي خـالل فتـرة                 . علة ذلك . أو موضوعها 
 .الضمان

  )٢٩٩السابع ص مج القسم الخامس المجلد ١٢/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٤٩/٢٠٠٥ الطعن(

  -:دعوى الفسخ -

  .بمضي خمسة عشر سنة. تقادمها. دعوى فسخ البيع -٢٣٠١
بقاء الثمن تحت يد البائع يضحى دينـاً عاديـاً ال يـسقط الحـق فـي              . مؤداه وأثره . فسخ عقد البيع   -

  . مدني٤٣٨أساس ذلك المادة . اقتضائه إال بمضي المدة الطويلة
  )٧٢٣لقسم الرابع المجلد الرابع ص مج ا٢٣/٦/١٩٩٧ مدني جلسة ٩٨/١٩٩٦ الطعن(

جـواز طلـب المتعاقـد اآلخـر     . أثـره . عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامـه     . العقد الملزم للجانبين   -٢٣٠٢
  .بفسخه بعد إعذاره

  . من القانون المدني٢٠٩م. أساس ذلك. تضمنها إعذاراً به. الدعوى بطلب الفسخ -
  )٧٢٣رابع المجلد الرابع ص مج القسم ال٢٧/٤/١٩٩٨ مدني جلسة ١١٨/١٩٩٧ الطعن(

عدم وفاء أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بالتزامه عنـد حلـول أجلـه يجيـز للمتعاقـد                    -٢٣٠٣
اعتبـاره  . رفـع دعـوى بطلـب الفـسخ       . اآلخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فـسخ العقـد          

  .مثال. متضمناً إعذار المدعى عليه
  )٧٢٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٥/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٠٧/١٩٩٩ الطعن(

  .مثال. رفع الدعوى بطلب الفسخ يعتبر متضمناً إعذاراً للمدعى عليه -٢٣٠٤
  )٧٢٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٤٣٠ -  

 .علة ذلك. رفع الدعوى بطلب الفسخ يعتبر متضمناً إعذاراً للمدين بتنفيذ التزامه -٢٣٠٥

  )٧٢٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ نناالطع(

. سـقوطها بمـضي سـنة مـن وقـت التـسليم           . دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة في المبيـع         -٢٣٠٦
مـدة عـدم    . دعاوى الفسخ األخرى بسبب إخالل أحد المتعاقدين بالتزاماته المترتبـة علـى العقـد             

 .العيب. التزام الحكم ذلك.  مدني٤١٧م . خمس عشرة سنةسماع الدعوى بالنسبة لها 

  )٢٩٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

  -:دعوى المطالبة بأجر السمسار -

. حكمتـه . حق العميل في طلب خفض أجر السمسار إلى القدر الـذي يتناسـب وجهـد السمـسار                 -٢٣٠٧
 .متى ينتفي

  )٨٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٦٧/١٩٨٦ الطعن(

  .إبرام العقد نتيجة وساطته. مناط استحقاق السمسار أجره -٢٣٠٨
دعوى المطالبة بأجر السمسار ال تـسمع عنـد اإلنكـار بمـضي خمـس سـنوات مـن تـاريخ                      -

 .سريان أحكام وقف التقادم عليها. مؤدى ذلك. استحقاقه

  )٩٣٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١١/١٩٩٣ ةتجاري جلس ٦٥/١٩٩٣ الطعن(

  -:دعوى عدم نفاذ التصرف -

استخالصـه مـن سـلطة محكمـة     . استظهار غش المدين في دعوى عدم نفـاذ التـصرف واقـع      -٢٣٠٩
 .الموضوع

  )١١٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٨٠/١٩٨٣ الطعن(

. ال يكفـي مجـرد غـش المـدين        . لمعاوضات بحـق الـدائن    عدم نفاذ تصرف المدين في عقود ا       -٢٣١٠
عـبء  . وجوب إثبات التواطؤ بين المدين والمتـصرف إليـه علـى اإلضـرار بحقـوق الـدائن                

 .على الدائن. إثبات ذلك

مـن سـلطة محكمـة    . تقدير الدليل على تواطؤ المدين والمتصرف إليه وعلمـه بإعـسار المـدين           -
 .الموضوع

  )٨٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٥/١٩٨٧ الطعن(

 .شروطها. دعوى عدم نفاذ التصرفات -٢٣١١
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وجـوب إثبـات الـدائن      . عدم كفاية الغش الواقع من المدين لعدم نفاذ تصرفه فـي حـق الـدائن               -
 .التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على إضراره أساس ذلك

وافر الغش للمـدين ولـو أنـه لـم يقـصد إحـالق              قرينة على ت  . هإثبات الدائن علم المدين بإعسار     -
 .الضرر بالدائن وللمتصرف إليه إثبات أن المدين لم يقصد اإلضرار بدائنه

  )٨٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٦/١٩٨٨ الطعن(

 .شروط قبولها. دعوى الدائن بعدم نفاذ تصرف مدينه في حقه -٢٣١٢

  )٨٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١/١٩٩٠ ةتجاري جلس ٣/١٩٨٢ الطعن(

على الدائن فيها عـبء إثبـات التواطـؤ بـين المـدين والمتـصرف               . دعوى عدم نفاذ التصرف    -٢٣١٣
إليه على اإلضرار بحقوقه وإذا ادعى إعسار المدين فعليه إثبات مقـدار الـديون التـي فـي ذمـة                    

 . الديون أو يزيد عليهالمدين وعلى المدين إثبات أن له من المال ما يساوي

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت            . تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين       -
 .قضاءها على أسباب سائغة

  )٨٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٧٨/١٩٨٩ الطعن(

ين ضـار بـه     حـق مـستحق األداء مـع تـصرف للمـد          . شـروطها . دعوى عدم نفاذ التصرف    -٢٣١٤
  .وإثبات تواطؤ المدين والمتصرف إليه وغشهما

إثبـات  . علـى الـدائن   . تصرف الخلف إلى آخر بعوض عـبء إثبـات علمهمـا بغـش المـدين               -
  .للمدين إثبات عكسها. قرينة على توافر الغش. علمهما بإعسار المدين

  )٩٢٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٤/٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٨/١٩٩٢ الطعن(

مـن  . قيام الدليل على التواطوء أو أن التصرف من شأنه إعسار المـدين أو يزيـد مـن إعـساره                   -٢٣١٥
 .سلطة محكمة الموضوع متى كان استخالصها سائغاً

  )٩٢٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٤/٦/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٨/١٩٩٢ الطعن(

فـي شـأن شـراء      ١٩٩٣ة   لـسن  ٤١ثبوت أن تصرف مورث الطاعنين الخاضع ألحكام القـانون           -٢٣١٦
الدولة لبعض المديونيات في حصته الميراثية قد صدر منه ألحـد أقاربـه حتـى الدرجـة الثانيـة                   

عدم نفاذه فـي مواجهـة الدولـة لـصدوره بعـد يـوم              . مؤداه. ٢١/٣/١٩٩٨بالعقد المؤرخ في    
 ٥٨٩عـدم جـواز التحـدي بالـسقوط الـوارد بالمـادة             .  من القانون المذكور   ١٢م. ٢/٨/١٩٩٠
 مـن شـروط خاصـة لـسريان         ٥٨٤ن قانون التجارة أو بما وضعه هذا القـانون فـي المـادة              م

أن الـدعوى لـم ترفـع اسـتناداً إليـه           : علة ذلك . التصرف خالل فترة الريبة على جماعة الدائنين      



 المرافعات        

 

- ٤٣٢ -  

انتهـاء الحكـم    .  الواجب التطبيق علـى واقعـة التـداعي        ١٩٩٣ لسنة   ٤١إنما إلى أحكام القانون     
 .ى ذلك صحيحالمطعون فيه إل

 )٧٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري١٥٨٦/٢٠١٠الطعن (

  -:والقسمةدعوى الفرز والتجنيب  -

أثـر  . تعذر قسمة المال الـشائع عينـاً أو انتقـاص قيمتـه           . مناط إعمالها . القسمة بطريق التصفية   -٢٣١٧
منـه علـى الـشركاء كـل حـسب          للمحكمة أن تحكم ببيع المال بالمزاد العلنـي وقـسمة ث          . ذلك

  .حصته
بيـع  : مـؤدى ذلـك  . انتهاء الخبير إلى تقدير قسمة العقارين دون حدوث نقص كبير فـي قيمتهمـا          -

مخالفة الحكـم ذلـك وقـصر قـضائه علـى           . العقارين بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه على الشركاء      
 .يعيبه. بيع حصة الطاعن الشائعة فيها

  )٧١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٨٧/١٩٩٧ الطعن(

  .تعلقه بالنظام العام. عدم جواز تقديم طلبات جديدة في االستئناف -٢٣١٨
  .ماهيتها. الطلبات الجديدة -
طلب الطاعنة أمام محكمة أول درجة نـدب خبيـر لفـرز وتجنيـب حـصتها ثـم طلبهـا أمـام                       -

 عناصـر الـدعوى وإثبـات       محكمة االستئناف إلغاء الحكـم المـستأنف ونـدب خبيـر لتحقيـق            
عـدم جـواز إبدائـه ألول مـرة أمـام محكمـة             . طلب جديـد  . ملكيتها مع فرز وتجنيب حصتها    

 .علة ذلك. االستئناف

  )٣٠٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤٥/٢٠٠١ الطعن(

ن الحـصول علـى إذ    . شـرطه . بيع الحصص الشائعة في أرض لم يـصدر بهـا قـرار تقـسيم              -٢٣١٩
. مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والـشروط التـي تـصدر بقـرار مـن المجلـس البلـدي                   

جواز التمسك بـه مـن ذوي الـشأن وللمحكمـة أن تقـضي بـه                . بطالن العقد . أثره. مخالفة ذلك 
  .١٩٧٦ لسنة ٩٢المادة األولى من المرسوم بق . من تلقاء نفسها

هـدف  . ام الخاصـة بالتـصرف فـي العقـارات         ببعض األحك  ١٩٧٦ لسنة   ٩٢المرسوم بالقانون    -
  .المشرع منه

عـدم  . باطـل . عقد البيع الذي ينصب على حصة شائعة من قسيمة لـم يـصدر قـرار بتقـسيمها                 -
 .جواز االستناد إليه في دعوي الفرز والتجنيب

  )٣٠٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٢٤٥/٢٠٠١ الطعن(
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إثبات المعترض غـش مـن كـان يمثلـه فـي            : شرطه. ماهيته. لخصومةاعتراض الخارج عن ا    -٢٣٢٠
كفايـة  . عدم قبولـه ممـن ال يـسري عليـه الحكـم           : مؤداه. الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم     
  .أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته

حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الـشركاء طرفـاً فيهـا شـأن                 . دعوى القسمة  -
الـشريك طالـب    . تمام قـسمة العقـار الـشائع بطريـق التـصفية          .  شأن عقد القسمة االتفاقية    ذلك

عـدم اعتبـاره ممـثالً لغيـره مـن          : أثـره . القسمة ال يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين        
اعتراضـه علـى الحكـم      . عـدم اختـصام أحـد الـشركاء       . مـؤداه . الشركاء في هذه الـدعوى    

 .غير مقبول. عن الخصومةباعتراض الخارج 

  )٣٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٥٥/٢٠٠٥ الطعن(

  -:دعوى المخاصمة -

األصل هو عدم مساءلة القاضي عما يصدره من تصرفات أثناء عملـه مـا لـم يقـرر المـشرع                     -٢٣٢١
ها بـالرجوع  مساءلته على سبيل االستثناء إذا انحـرف عـن واجبـات وظيفتـه وأسـاء اسـتعمال         

  .عليه بالتضمينات بدعوى المخاصمة
حرصـاً مـن المـشرع علـى        : علة ذلـك  . خلو قانون المرافعات من نص يجيز مخاصمة القضاة        -

استقالل القضاة وإحاطتهم بالـضمانات التـي تـصون كـرامتهم وتكفـل لهـم مباشـرة أعمـال                   
ٍض بـشأن تـصرفاته     أن الدعوى علـى قـا     : مؤدى ذلك . وظائفهم دون الخشية من المساءلة عنها     

  .مثال. تكون غير مقبولة. المتعلقة بتأديته لعمله القضائي
 .غير مجد. النعي عليه. يستوي في أثره مع رفضها. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى -

  )٣٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٩٤/٢٠٠٢ الطعن(

كفالـة اسـتقالل القـضاة      :  علـة ذلـك    .غيـر جـائز   . مخاصمة القاضي بـدعوى المخاصـمة      -٢٣٢٢
وإحاطتهم بالضمانات التي تصون كرامتهم وتكفل لهـم مباشـرة أعمـال وظـائفهم دون الخـشية                 
من المساءلة عنها وإرساء لمبدأ عدم جواز مساءلة القاضـي عمـا يـصدر منـه مـن تـصرفات                    

 .أثناء تأديته أعمال وظيفته

  )٣٠٢سم الخامس المجلد السابع ص مج الق١٩/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣٤/٢٠٠٥ الطعن(

  -:دعوى المسئولية -

سقوط دعوى المسئولية عن العمـل غيـر المـشروع بمـضي ثـالث سـنوات مـن يـوم علـم              -٢٣٢٣
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المضرور بالضرر والمسئول عنه أو خمس عشرة سنة مـن وقـوع الفعـل غيـر المـشروع أي                   
  .المدتين تنقضي أوال

  )٧٠٥رابع المجلد الرابع ص مج القسم ال١٢/٥/١٩٩٧ مدني جلسة ٧٦/١٩٩٦ الطعن(

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الناشئة عـن جريمـة ال تـسقط مـا بقيـت الـدعوى                     -٢٣٢٤
قـضاء الحكـم    . وقف هذه المدة طالما لم يـصدر قـرار فـي الـدعوى الجزائيـة              . الجنائية قائمة 

  .خطأ وقصور يوجب تمييزه. بالسقوط رغم ذلك
  )٧٠٦ج القسم الرابع المجلد الرابع ص م٩/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٩٧/١٩٩٧ الطعن(

. للشركة المـساهمة إقامتهـا فـي مواجهـة رئـيس وأعـضاء مجلـس اإلدارة               . دعوى المسئولية  -٢٣٢٥
اقتراع الجمعيـة العموميـة بـإبراء ذمـة         .  من قانون الشركات   ٢٠٤،  ١٤٩،  ١٤٨م. حاالت ذلك 

  .ليةطبيعة هذه المسئو. شرط ذلك. مجلس اإلدارة ال يحول دون رفع هذه الدعوى
  )٧٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٨١/١٩٩٦ الطعن(

سـريان التقـادم الثالثـي المـسقط لحـق المـضرور فـي              . دعوى المسئولية الناشئة عن جريمة     -٢٣٢٦
  .متى يبدأ. التعويض عنها

  )٧٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٣٦/١٩٩٧ الطعن(

. مناطـه . شركة في رفع دعوى المسئولية في مواجهـة رئـيس وأعـضاء مجلـس اإلدارة              حق ال  -٢٣٢٧
ترتب أضرار مباشرة لها ناتجـة عـن أعمـال مـشوبة بـالغش وإسـاءة اسـتعمال الـسلطة أو                     

خمـس سـنوات مـن      . مدة سقوط هـذه الـدعوى     . مخالفة القانون أو نظام الشركة أو خطأ اإلدارة       
التي قدم فيها مجلـس اإلدارة حـساباً عـن األعمـال المـشوبة              تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة      

  .ما ال يعتد به في هذا الشأن. المترتب عليها ضرر بالشركة
  )٧٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٥ الطعن(

ثـالث سـنوات مـن يـوم علـم          . مـدة انقـضائها   . دعوى المسئولية عن العمل غير المـشروع       -٢٣٢٨
ضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشر سنة مـن وقـوع العمـل غيـر المـشروع أي         الم

  .المراد بالعلم في التقادم الثالثي وعلته. المدتين تنقضي أوالً
  )٧٠٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٨/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٥ الطعن(

علـى العالقـة بـين طرفـي        على محكمة الموضوع تقصي الحكم القانوني الـصحيح المنطبـق            -٢٣٢٩
  .علة ذلك. دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها

إقامة دعوى التعويض قبل الشركة اسـتناداً إلـى خطئهـا لتراخيهـا فـي نقـل العامـل تنفيـذاً                       -
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تـصدي  . عدم استنادها إلى أحكام المسئولية التقـصيرية بـل إلـى عقـد العمـل              . لتوصيات طبية 
يها استناداً إلى أحكام المسئولية التقـصيرية رغـم أن أساسـها منازعـة عماليـة                المحكمة للفصل ف  

  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز حكمها. تختص بها الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية
  )٧٠٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٦/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٨٠/١٩٩٧ الطعن(

  .مدة سقوطها. شروعدعوى المسئولية عن العمل غير الم -٢٣٣٠
  .عدم سقوطها طالما بقيت الدعوى الجنائية قائمة. نشوء المسئولية عن جريمة -
  .وجود مانع من المطالبة. مناطه. عدم سريانها. المدة المقررة لعدم سماع الدعوى -

  )٧٠٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/١٠/١٩٩٨ مدني جلسة ٥٤/١٩٩٨ الطعن(

وقـف  . لتعويض عن العمل غيـر المـشروع الـذي يكـون جريمـة            دعوى المضرور في طلب ا     -٢٣٣١
ال . سريان التقادم بالنسبة له طوال المدة التي تـدوم فيهـا المحاكمـة الجزائيـة لمقـارف الجـرم                  

  .يعود السريان إال منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائياً
  )٧١٠رابع ص مج القسم الرابع المجلد ال٩/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨٩/١٩٩٨ الطعن(

التـزام محكمـة الموضـوع بتحديـده        . األساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعـويض        -٢٣٣٢
  .دون التقيد بأسانيد المضرور ودون أن يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى

  )٧١٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/١/١٩٩٩ مدني جلسة ١٦٦/١٩٩٨ الطعن(

ـ      -٢٣٣٣ منـاط  . ى الجريمـة ال يكـون إالّ بـسقوط الـدعوى الجزائيـة         سقوط الدعوى المدنية القائمة عل
  .ذلك

وقـف التقـادم   . أثـره . اختيار المضرور الطريـق المـدني دون الجنـائي للمطالبـة بـالتعويض           -
  .طوال المحاكمة الجزائية

انتفـاء العلـة مـن      . أثـره . عدم المضي في نظر الدعوى الجزائية وتأجيلها ألجل غيـر مـسمى            -
  .علة ذلك. ونظرها والفصل فيهاوقف الدعوى المدنية 

  )٧١٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(

المـراد بـالعلم الـذي يبـدأ بـه تقـادم            . مدة سقوطها . دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع      -٢٣٣٤
  .موضوعي. استخالص علم المضرور بمحدث الضرر. الدعوى
  )٧١٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١٠/١٩٩٩ سةتجاري جل ١٢١/١٩٩٨ الطعن(

اختالفهـا عـن دعـوى طلـب     . دعوى التعويض عن االستيالء على األرض المملوكـة للطـاعن       -٢٣٣٥
انتهاء الحكم رغـم ذلـك إلـى عـدم جـواز نظـر الـدعوى                . إصدار وثيقة تملك لذات األرض    
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  .لقانونخطأ في تطبيق ا. األخيرة لسابقة الفصل فيها في الدعوى األولى
  )٧١١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٣٧/١٩٩٩ الطعن(

  .ثبوت الضرر دون تحديد مداه وعناصره. نطاقها. دعوى التعويض المؤقت -٢٣٣٦
  )٧١١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٩/٢٠٠١  جلسةمدني ٣٩٧/٢٠٠٠ الطعن(

طالبة القضائية ولـو رفعـت الـدعوى إلـى محكمـة            المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالم       -٢٣٣٧
  .غير مختصة

يترتب عليه زوال الخـصومة بكافـة اآلثـار المترتبـة علـى             . الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -
  .رفعها ومنها انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى

تـسقط بمـضي ثـالث سـنوات مـن          . دعوى المضرور قبل المسئول عن عمله غير المـشروع         -
 .تاريخ صيرورة الحكم الجزائي الصادر فيها نهائياً

  )٧١٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/١١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٠/٢٠٠٠ الطعن(

سـقوطها بمـضي ثـالث سـنوات مـن يـوم علـم              . دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع      -٢٣٣٨
 المـشروع المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سـنة مـن وقـوع العمـل غيـر                   

 المـراد بـالعلم هـو العلـم الحقيقـي الـذي يحـيط بوقـوع الـضرر                   .أي المدتين تنقضي أوالً   
علـى المتمـسك    . ال يعد بطريق اللـزوم علمـاً بـاآلخر        . العلم بأحدهما . وبالشخص المسئول عنه  

  .بالسقوط عبء إثبات العلم
 .شرطه. واقع لقاضي الموضوع. استخالص العلم بالضرر وشخص محدثه -

  )٣٠٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٨١/١٩٩٨ نالطع(

مـسئولون تجـاه الـشركة والمـساهمين والغيـر          . رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأعضائه      -٢٣٣٩
عن جميع أعمال الغش وإسـاءة اسـتعمال الـسلطة وكـل مخالفـة للقـانون أو نظـام الـشركة                     

ة باعتبارها شـخص قـانوني مباشـرة دعـوى المـسئولية            للشرك. مؤدى ذلك . والخطأ في اإلدارة  
 وترفع الدعوى بواسطة الجمعيـة العموميـة للمـساهمين أو أحـد مـنهم أو                مالمدنية في مواجهته  

اقتـراع مـن الجمعيـة      . وال يحول دون إقامة دعـوى المـسئولية       . بواسطة مجلس اإلدارة الجديد   
 .العامة بإبراء ذمة مجلس اإلدارة

موجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتـب عليـه مـن ضـرر مـن                  استخالص الخطأ ال   -
 .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. عدمه

  )٣٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٦٠/٢٠٠٤ الطعن(
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. مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب تقوم بغيـر إثبـات وقـوع خطـأ مـن جانبـه                    -٢٣٤٠
لمسئولية إذا أثبت أن الـضرر حـصل عـن قـوة قـاهرة أو خطـأ المـضرور أو                    ارتفاع هذه ا  

 . الغير

إثبات الناقل أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي عنـه ال يـد لـه فيـه كقـوة قـاهرة أو حـادث                         -
ال إلـزام عليـه بـالتعويض مـا لـم يقـض القـانون               . أثـره . فجائي أو فعل المضرور أو الغير     

 . علة ذلك. بخالفه

مـن سـلطة محكمـة      . أ الموجب للمسئولية وعالقة السببية بين الخطـأ والـضرر         استخالص الخط  -
 .الموضوع

  )٣٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٧٢/٢٠٠٤، ٣٦٠ نناالطع(

  -:دعوى ضمان أذى النفس -

للمضرور اللجوء إلى دعوى الضمان عـن أذى الـنفس علـى أسـاس المباشـرة ول كـان لـه                      -٢٣٤١
 .ع بدعوى المسؤولية عن العمل غير المشروعالرجو

  )٨٢٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣١/١٩٨٦ الطعن(

 .اقتصار الجزاء على الدية وحدها. مؤداه. ضمان المباشر ألذى النفس -٢٣٤٢

دعوى احتياطية تسعف المـضرور حيـث تقـصر أحكـام المـسؤولية             . دعوى ضمان أذى النفس    -
 .ل غير المشروع عن الوصول للتعويض الكامل الشاملعن العم

  )٨٢٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ١٣٨/١٩٩٠ الطعن(

اختالفهـا عـن القواعـد الخاصـة        . القواعد الخاصة بالمسئولية عـن العمـل غيـر المـشروع           -٢٣٤٣
  .بضمان أذى النفس

لى الحالة التـي يلجـأ فيهـا المـضرور إلـى            اقتصاره ع . البحث فيما يصدق عليه وصف المباشر      -
 .دعوى ضمان أذى النفس على أساس المباشرة

  )٩٢٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٣/١٩٩٣ الطعن(

ضـمان  . االسـتثناء . خمـسة عـشر سـنة     . مدة عدم سماع الدعوى بهـا     . تقادم الديات وأجزائها   -٢٣٤٤
خـضوعه  . المطالبة بـالتعويض فيمـا جـاوز الديـة وأجزائهـا          . خضوعه للتقادم الثالثي  . الدولة

  .للتقادم الثالثي
  )٧١٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٠٦/١٩٩٦ الطعن(
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يـرد عليهـا الوقـف واالنقطـاع مـا          . المدة الالزم مرورها لعدم سماع دعوى ضمان أذى النفس         -٢٣٤٥
  .مثال. يعيبه. مخالفة الحكم هذا النظر. بالحقلم يكن هناك مانع يتعذر مع المطالبة 

  )٧١٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٢٢/١٩٩٧ الطعن(

  .وقف تقادم دعوى الدية طوال مدة وقف سريان تقادم الدعوى الجنائية أو انقطاعها -٢٣٤٦
 لـرفض الـدفع بـسقوط       مثـال . بدء سريانها من انقضاء الدعوى الجنائيـة      . مدة تقادم دعوى الدية    -

  .دعوى الدية بالتقادم
  )٧١٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١/١٩٩٨  جلسةمدني ١٢٧/١٩٩٧ الطعن(

  .ماهية هذين القسمين. أحد مصادر االلتزام. الفعل الضار بقسمية -٢٣٤٧
سـريان  . سقوط دعوى الضمان عن أذى النفس بمرور ثالث سنوات مـن وقـت وقـوع الحـادث                 -

ية عن العمل غير المشروع على هـذا الـضمان فيمـا ال يتعـارض مـع األحكـام                   أحكام المسئول 
  .مفاد ذلك. التي خص بها المشرع ضمان أذى النفس

  )٧١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٩٧/١٩٩٧ الطعن(

 خـالل   وقـف سـريان التقـادم بالنـسبة للمـضرور         . أثره. إقامة الدعوى الجزائية على مقارفها     -٢٣٤٨
. إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم الجزائـي النهـائي أو انتهـاء المحاكمـة بـسبب آخـر                 

  .علة ذلك
احتساب الحكم بدء سريان التقادم الثالثي من تاريخ صـدور الحكـم الجزائـي النهـائي بـالبراءة                   -

وحتى إقامة الدعوى وبعد استنزال مدة الوقـف خـالل فتـرة الغـزو والقـضاء بـرفض الـدفع                    
  .صحيح. تقادمبال

  )٧١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٣/١٩٩٨  جلسةمدني ١٣/١٩٩٧ الطعن(

استخالص علم المضرور بحدوث الضرر والمسئول عنـه وقيـام المـانع األدبـي مـن مطالبـة                   -٢٣٤٩
مـن سـلطة قاضـي      . صاحب الحق بحقه ووقف سريان المدة المقـررة لعـدم سـماع الـدعوى             

  .شرطه. الموضوع
  )٧١٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٩٩/١٩٩٧ الطعن(

للمضرور أن يلجأ إلى دعوى الضمان عن أذى النفس علـى أسـاس المباشـرة حتـى لـو كـان                      -٢٣٥٠
  .أساس ذلك. في مكنته الرجوع بدعوى المسئولية عن العمل غير المشروع

  )٧١٥الرابع ص مج القسم الرابع المجلد ٥/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٥٣/١٩٩٩ الطعن(
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للمؤمن الرجوع على ضامن أذى النفس بما أوفاه من تعـويض للمـضرور عـن الفعـل الـضار                    -٢٣٥١
  .بمقتضى حوالة الحق التي تصدر له من المضرور

الحكم الجزائي ببراءة المباشر لعدم توافر الخطأ ال يحـول دون الرجـوع عليـه بـدعوى ضـمان               -
 .مثال. سبب ذلك. أذى النفس

  )٧١٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/٣/٢٠٠٠ اري جلسةتج ٣٥٣/١٩٩٩ الطعن(

. مـسئولية المباشـر عـن الديـة       . ب اخـتالف طبيعـة المباشـرة عـن التـسب          .هتعريف. المباشر -٢٣٥٢
عـدم  . مـؤداه . نفي الخطأ عنـه أو وقـوع خطـأ علـى المـضرور            . مباشرته للضرر . أساسها

ـ           . ارتفاع مسئوليته  ابة نتيجـة سـلوك فـاحش       تعمد المـضرور إصـابة نفـسه أو حـدوث اإلص
 مثـال لرجـوع المـضرور بـدعوى ضـمان أذى           .ارتفاع مسئولية المباشر  . مؤداه. ومقصود منه 

النفس تأسيساً على توافر مسئولية المباشر رغم قيام مسئولية أخـرى علـى أسـاس العمـل غيـر                   
 .المشروع

 )٩٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٠٠/٢٠٠٩الطعن (

 بـشأن   ١٩٧٦ لـسنة    ٦١رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتـضى أحكـام القـانون               -٢٣٥٣
مطالبة المؤسسة بها كتابـة خـالل خمـس سـنوات مـن التـاريخ               . شرطه. التأمينات االجتماعية 

مـن  والتظلم من القـرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين               . الذي تكون فيه واجبة األداء    
  . ام اللجنة المختصة بذلك اإلخطار به أمالتاريخ

أن يكـون خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إخطـار               . شـرطه . الطعن في قرارات هذه اللجنة     -
. علـة ذلـك   . صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبـت فـي الـتظلم أيهمـا أسـبق                

 حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهـذا القـانون حتـى تـستقر األوضـاع فـي شـأن الحقـوق                    
  . التأمينية

هو الذي يصدر في شـأن الخـالف الـذي يقـع بـين              . مقصوده. القرار الذي يصدر من المؤسسة     -
 .المؤمن عليه والمؤسسة حول المطالبة بالحقوق المقررة له قانوناً

 )١٨٩ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٨٩/٢٠٠٨الطعن (

  -: الفضاءدعوى المطالبة بالرسوم عن األرض -

جـواز الـتظلم منهـا لـدى        . ١٩٩٤ لـسنة    ٥٠الرسوم المقدرة على األرض الفـضاء بالقـانون          -٢٣٥٤
عـدم قـصر االعتـراض      . وزارة المالية بالشروط التي حددتها الالئحة التنفيذيـة لهـذا القـانون           

عدم الـتظلم ال يمنـع المالـك مـن اللجـوء            . مؤداه. على هذا التظلم أو النص على نهائية التقدير       
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جـواز أن يـدفع دعـوى       . لى جهة القضاء العادي لعرض تظلمه أو اعتراضـه علـى التقـدير            إ
 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه. مخالفة ذلك. مطالبته بالرسوم بما يتراءى له من دفاع

  )٣٠٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦/٢٠٠٤ الطعن(
  

  -:ينات االجتماعيةدعوى مطالبة المؤسسة العامة للتأم -

التزامهـا بـأداء المعاشـات والمكافـآت والتعويـضات          . المؤسسة العامة للتأمينـات االجتماعيـة      -٢٣٥٥
مطالبـة  . تعلقـه بالنظـام العـام     . ١٩٨٠ لـسنة    ٦٩المنصوص عليها فـي المرسـوم بقـانون         

 اإلجـراءات المنـصوص عليهـا قانونـاً قبـل           تبـاعهم اوجوب  . العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم  
 .١٩٧٦ لسنة ٦١ ق١٠٧م.  الدعوىرفع

  )٦٦٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص٧/١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٨٤/٢٠٠١، ٨١ انالطعن(

عدم التـزام صـاحب العمـل فيـه إال بمـا يعـادل              . نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة      -٢٣٥٦
 الزيـادة إذا كـان       من قـانون العمـل وقيمـة       ٥٤مكافأة نهاية الخدمة بالمعدالت الواردة في المادة        

ال ينـال ذلـك مـن التزامـه بمـا يقـرره             . مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفـضل        
للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينـشئه مـن نظـام خـاص عـالوة                    

  .على ما يستحقه المؤمن عليهم
 صـاحب العمـل وفقـاً لإلجـراءات         وجوب توجيههـا مباشـرة إلـى      . المطالبة بالمزايا اإلضافية   -

 .عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية. العادية للمطالبة بالحقوق

  )٦٦٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٠/٣/٢٠٠٣ عمالي جلسة ١٩٣/٢٠٠١ الطعن(

 الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينـات االجتماعيـة ال يجـوز رفـع الـدعوى بهـا إال                   -٢٣٥٧
وال . بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خالل خمـس سـنوات مـن تـاريخ اعتبارهـا واجبـة األداء                  

يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الـصادر مـن المؤسـسة خـالل ثالثـين يومـاً مـن                     
. تاريخ اإلخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليهـا الفـصل فيـه خـالل ثالثـين يومـاً                   

  .اعتباره بمثابة قرار بالرفض. أثره. يعاد دون صدور قرارانقضاء هذا الم
يكون خالل ثالثين يومـاً مـن إخطـار صـاحب الـشأن بقرارهـا أو                . الطعن في قرارات اللجنة    -

  .بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق
 أو المـستحقين عـنهم      الدعاوي التي  ترفعها المؤسسة أو المؤمن علـيهم أو أصـحاب المعاشـات              -

تعفـي مـن الرسـوم وتنظـر علـى وجـه            . فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات االجتماعية      
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 . استقرار األوضاع:كعلة ذل. االستعجال

  )٦٦٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٩/١/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٧٧/٢٠٠٣ الطعن(

جتماعيـة بـأي حـق مـن الحقـوق المقـررة            الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات اال        -٢٣٥٨
بمقتضى قانون التأمينات االجتماعية أو التظلم الذي يقدم مـن القـرار الـصادر منهـا فـي هـذا                    

انقـضاء هـذا الميعـاد دون       . وجوب البت فيه خالل ثالثين يومـاً مـن تـاريخ تقديمـه            . الطلب
  . بالرفضاًاعتباره قرار. مفاده. صدور قرار في الطلب أو التظلم

وجـوب أن يكـون خـالل ثالثـين         . الطعن في القرار الصادر من اللجنة التي  تنظر في الـتظلم            -
يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بـالقرار أو انقـضاء الميعـاد المحـدد للبـت فـي الـتظلم                     

 .أيهما أسبق

  )٦٦٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٩/٣/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣٠٧/٢٠٠٣ الطعن(

 المـنظم ألحكـام معاشـات ومكافـآت التقاعـد للعـسكريين غيـر               ١٩٨٠ لسنة   ٧٠خلو القانون    -٢٣٥٩
الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبـة المؤسـسة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة                 

سـريان األحكـام المنـصوص عليهـا        . مـؤداه . بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً ألحكامـه      
قانون التأمينات االجتماعيـة باعتبـاره القـانون العـام فـي             بإصدار   ١٩٧٦ لسنة   ٦١في القانون   
مـسائل إجرائيـة واجبـة التطبيـق فـي          . طرق التقاضي التي انتظمها هـذا القـانون       . هذا الشأن 

 . علة ذلك. خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة

. ١٩٧٦ لـسنة   ٦١رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينيـة المقـررة بمقتـضى أحكـام القـانون                -
مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خـالل خمـس سـنوات مـن التـاريخ الـذي                  . شرطه

وجوب التظلم مـن القـرار الـصادر بـرفض الطلـب أمـام              . تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة األداء     
لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقـرر للبـت فيـه قبـل                  

 . من القانون المذكور١٠٧م . ى بالحقوق المطالب بهارفع الدعو

  )٦٦٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٤/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٠٦/٢٠٠٣ الطعن(

  -:المطالبة بالحقوق التأمينيةدعوى  -

القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بـشأن أي حـق مـن الحقـوق التأمينيـة                   -٢٣٦٠
بدء ميعـاد الـتظلم منـه مـن تـاريخ إخطـار             . ١٩٧٦ لسنة   ٦١حكام القانون   المقررة بمقتضي أ  

صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثالثين يومـاً المحـددة للبـت فـي طلـب هـذه                     
وجـوب الـتظلم خـالل الثالثـين يومـاً التاليـة            . انقـضاء هـذه المـدة دون إخطـار        . الحقوق
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ال . نقضاء هـذه المـدة بمثابـة قـرار حكمـي بـالرفض            افتراض المشرع ا  : علة ذلك . النقضائها
يؤثر في نهائية هذا القرار إعالن صاحب الـشأن بعـد ذلـك بـصدور قـرار صـريح بـرفض                     

أن الـدعوى بالمطالبـة بهـذه الحقـوق تكـون      . مؤداه. عدم تقديم التظلم خالل هذا الميعاد    . الطلب
 . تطبيق القانونخطأ في. مخالفة ذلك. عدم قبولها: أثره. غير مسبوقة بتظلم

  )٦٦٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٤٤/٢٠٠٦ الطعن(

  -:الدعوى التأديبية -

. يمتنع علـى جهـة اإلدارة سـحب قـرار اإلحالـة           . أثره. اتصال لجنة التأديب بالدعوى التأديبية     -٢٣٦١
 . علة ذلك

 .متى يقوم. القرار اإلداري السلبي باالمتناع -

  )٨٢٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٨٢/١٩٨٨ الطعن(

  .واختصاصاته.تشكيله. مجلس تأديب المحامين -٢٣٦٢
  .علة ذلك. قرارات مجلس تأديب المحامين تعتبر أحكاماً وليست قرارات إدارية -
 .نطاقها. سلطة النيابة العامة في إقامة الدعوى التأديبية -

  )٩٢٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٣/٥/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١٨/١٩٩٥ الطعن(

عـدم جـواز    . األحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق ألحكام قـانون تنظـيم القـضاء              -٢٣٦٣
. أثـره . صيرورة الحكم حـائزاً لقـوة األمـر المقـضي         . الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن      

 .مثال

  )٣٠٧ الخامس المجلد السابع ص مج القسم١٠/٥/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥١٤/٢٠٠٣ الطعن(

  -:الدعوى الجزائية -

تحصيل وفهم الواقع فـي الـدعوى وتقـدير األدلـة واسـتخالص الخطـأ الموجـب للمـسئولية                    -٢٣٦٤
  .شرطه. موضوعي. وعالقة السببية بينه وبين الضرر

مثـال الخـتالف األسـاس المـشترك بـين          . شروطها. حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية      -
 .ن الجزائية والمدنيةالدعويي

  )٣٠٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٧٥/٢٠٠٢ الطعن(

  .تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيقال يتحقق بمجرد . تحريك الدعوى الجزائية -٢٣٦٥
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أن . شـرطه . محكمة الموضوع الدعوى المدنيـة لحـين الفـصل فـي الـدعوى الجزائيـة              وقف   -
 .ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمهتستظهر 

  )٣٠٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٠٩/٢٠٠٣ الطعن(

أن يكـون قـد فـصل    : شـرطها . حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنيـة     -٢٣٦٦
ن الجزائيـة والمدنيـة وفـي       فصالً الزماً في الوقائع المكونة لألسـاس المـشترك بـين الـدعويي            

امتنـاع المحكمـة المدنيـة عـن إعـادة      : مـؤدى ذلـك  . الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها 
 .حتى ال يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق: علة ذلك. بحثها

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/٥/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٩٥/٢٠٠٣ الطعن(

فـصله فـصالً الزمـاً فـي وقـوع الفعـل            . مناطهـا . ائي في الدعوى المدنية   حجية الحكم الجز   -٢٣٦٧
وجـوب  . ن الجزائيـة والمدنيـة والوصـف القـانوني لـه          ييالمكون لألساس المشترك بين الدعو    

 .التزام المحاكم المدنية به في بحثها للحقوق المدنية المتصلة بها

  )٣٠٩ المجلد السابع ص مج القسم الخامس٢٦/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢٢٦/٢٠٠٥ الطعن(

 المـدة ميعـاد تقـادم       هـذه . انقضاء الخصومة بمضي ثالث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها          -٢٣٦٨
تحقـق الوقـف بقيـام    . خضوع هذا الميعاد للوقـف واالنقطـاع     . مسقط إلجراءات الخصومة ذاتها   

  .مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها

ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحـد ورفـع دعـوى المـسئولية أمـام المحكمـة                   -
أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الـدعوى المدنيـة أو أثنـاء الـسير فيهـا                  . مؤداه. المدنية

تعلـق  . يوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفـصل نهائيـاً فـي الـدعوى الجزائيـة                 
نظام العام فيمتنع على الخصوم اتخـاذ أي إجـراء لمعـاودة عـرض الخـصومة المدنيـة                  ذلك بال 

وال تحـسب فـي مـدة انقـضاء الخـصومة تلـك             . على المحكمة قبل زوال هذا المانع القـانوني       
الفترة التي ظلت خاللها الدعوى الجزائية حتـى انقـضت بـصدور حكـم نهـائي فيهـا أو بـأي                     

التـاريخ يحـسب ميعـاد انقـضاء الخـصومة فـي الـدعوى        سبب من أسباب االنقضاء ومن هذا  
 .المدنية

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٤، ٨٤٣ان الطعن(

ارتكـاب  . الزمـه .جواز وقوع حادث اإلصابة الخطأ بناء على خطأين مـن شخـصين مختلفـين              -٢٣٦٩
عل الـصادر مـن اآلخـر ويعـد فـي ذاتـه            كٍل منهما فعالً غير مشروع متميز في أركانه عن الف         

أن رفـع الـدعوى الجزائيـة علـى         : مـؤدي ذلـك   . جريمة مستقلة وإن أديا إلى نتيجـة واحـدة        
انقـضاء  . أثـره . المتهمين بصحيفة اتهام واحدة ال يفقد استقالل كل دعوى منهمـا عـن األخـري              
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ار نظـر الـدعوى     الدعوى الجزائية بالنسبة ألحدهما بصدور حكم نهائي ال يـؤثر علـي اسـتمر             
عـن الفعـل غيـر      بدء سريان مدة عدم سـماع الـدعوى المدنيـة           . الجزائية بالنسبة للمتهم اآلخر   

  .أساس ذلك.  المتهم األول من تاريخ نهاية ذلك الحكمالمشروع الذي ارتكبه
قـضاء محكمـة أول درجـة بإدانـه         . اتهام شخصين بأنهما تسببا بإهمالهمـا فـي إصـابة آخـر            -

بـدء  . أثـره . عدم استئناف األول للحكم وصيرورته نهائيـاً بالنـسبة لـه          . اآلخرأحدهما وببراءة   
سريان مدة عام سماع الدعوى المدنيـة الناشـئة عـن الفعـل الـذي ارتكبـه بعـد زوال األثـر                      

ال أثـر لـه     . طعن اإلدعاء العام على الحكم الـصادر بـالبراءة بالنـسبة للمـتهم الثـاني              . الواقف
ال يغيـر منـه افتـراض إلغـاء محكمـة           . روع لكل منهما عـن اآلخـر      الستقالل الفعل الغير مش   

. الجنح المستأنفة للحكم وإدانة المتهم الثاني بما يترتـب تـضامنه والمـتهم األول فـي المـسئولية                 
جـواز  . المدين المتضامن الذي اكتملـت مـدة عـدم سـماع الـدعوى بالنـسبة إليـه                : علة ذلك 

عـدم جـواز تمـسك األخيـر قبلـه بوقـف            . البه بالدين احتجاجه بذلك في مواجهة الدائن الذي يط      
النيابـة التبادليـة المفترضـة بـين المـدينين          : أساس ذلـك  . سريان تلك المدة في حق مدين آخر      

مخالفـة  . قيامها فيما ينفعهم ال فيما يـضرهم لتعـدد الـروابط بيـنهم وبـين الـدائن           . المتضامنين
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. ذلك

 )٢٧٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١٠جلسة مدني  ٤٤/٢٠٠٩الطعن (

أن يكـون قـد فـصل    : شـرطها . حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنيـة     -٢٣٧٠
فصالً الزماً في الوقائع المكونة لألسـاس المـشترك يبـين الـدعويين الجزائيـة والمدنيـة وفـي          

امتنـاع المحكمـة المدنيـة عـن إعـادة      : مـؤدي ذلـك  . ها إلى فاعلهاالوصف القانوني لها ونسبت 
  .بحثها حتى ال يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق

تأسيـسه علـى نفـي      . شـرطه . رتباطه  بالحكم الجزائـي الـصادرة بـالبراءة        ا. القاضي المدني  -
الفعـل المنـسوب إليـه      نسبة الواقعة إلى المتهم سواء كان أساس هذا النفي عدم ارتكـاب المـتهم               

مثـال بـشأن حجيـة الحكـم الجزائـي          . أو أن األدلة القائمة في شأن نسبة االتهام إليه غير كافية          
 .الصادر بالبراءة أمام المحكمة المدنية

 )٣١٢ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١/٢٠١٠جلسة مدني  ٨٠/٢٠٠٩الطعن (

  -):االدعاء المدني(الدعوى المدنية التابعة  -

جـائز  . مطالبة المدعي المدني أمام المحكمـة الجزائيـة بقيمـة الـشيك والتعويـضات التكميليـة                -٢٣٧١
 . من قانون التجارة٥٥٤مادة "

  )٩٣٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٦/١٩٩٦ الطعن(
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  .التحقيقتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات ال يتحقق بمجرد . تحريك الدعوى الجزائية -٢٣٧٢
أن . شـرطه . محكمة الموضوع الدعوى المدنيـة لحـين الفـصل فـي الـدعوى الجزائيـة              وقف   -

 .تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه

  )٦٧٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٦/٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٠٩/٢٠٠٣ الطعن(

  .شرطه. رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية -٢٣٧٣
جـائز  . دعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء تحقيـق فـي موضـوع الـدعوى الجزائيـة                اال -

على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفـصل فيهـا اإلجـراءات المقـررة لـذلك فـي قـانون                     
  .اإلجراءات الجزائية

حكمـة  اتـصال الم  . إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمـة المدنيـة للفـصل فيهـا              -
 ٤٥األخيرة بها قانوناً بمقتضى اإلحالة دون حاجة إلـى سـلوك الطريـق الـذي حددتـه المـادة                    

بقاء كافة اآلثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقـادم حتـى يفـصل فيهـا أو                   . مرافعات
 .تنقضي بأية حالة من الحاالت التي حددها القانون

  )٦٧٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ انالطعن(

  .للقاضي المدني التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الشيء ذاته -٢٣٧٤
ال أثـر لـه أمـام       . حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي فـي حـق التـابع               -

 .راسة الشيء ذاتهالقاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن ح

  )٣١٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

. مـؤداه . قيام الدعوى الجزائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية عـن العمـل غيـر المـشروع                -٢٣٧٥
اختيـار المـضرور الطريـق المـدني        . أن الدعوى المدنية ال تسقط إال بسقوط الدعوى الجزائيـة         

أن سريان التقادم بالنسبة له يقف طـوال المـدة التـي تـدوم فيهـا                . أثره. لتعويضه لجزائيدون ا 
المحاكمة الجزائية حتى يصدر حكم نهائي فيعود للسريان تقـادم دعـوى التعـويض مـن تـاريخ                  

 .صدور هذا الحكم

  )٣١٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٣٧٧/٢٠٠٢ الطعن(

فـصل الحكـم فـي مـسألة        . مناطهـا . ر المقضي المانعة من إعـادة طـرح النـزاع         حجية األم  -٢٣٧٦
أساسية ال تتغير تناضل فيها الطرفان في الـدعوى األولـي واسـتقرت حقيقتهـا بينهمـا بـالحكم                   
األول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بـالحكم الثـاني ولـو بأسـباب قانونيـة أو أدلـة                    

ن هي األساس فيما يدعيـه أي مـن الطـرفين قبـل اآلخـر مـن حقـوق                   واقعية جديدة وأن تكو   
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ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل ال يكـون موضـوعاً لحكـم يحـوز قـوة األمـر                   . مترتبة عليها 
  .المقضي

حجيتـه  . قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعـد الميعـاد المحـدد قانونـاً                -
للمحكمة المدنية الفصل فـي الـدعوى المدنيـة المقامـة أمامهـا             : هأثر. قاصرة على ما فصل فيه    

اسـتقالل كـل مـن الـدعويين فـي إجراءاتهـا            : علة ذلك .في الميعاد والمستندة إلى ذات األساس     
  . ومواعيدها

رفعهـا بـالتبع    . االسـتثناء . األصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمـام المحكمـة المدنيـة             -
 الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيهـا خطـأ فـي تطبيـق                 قضاء. للدعوى الجزائية 

 .القانون يوجب تمييزه

  )٣١٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٦١٧/٢٠٠٥ الطعن(

  -:الدعوى العقارية -

. الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخـارج مـستثناة مـن اختـصاص القـضاء الكـويتي                -٢٣٧٧
  .مثال. ليس من الدعاوى العقارية. دعوى بفسخ عقد بيع هذا العقارال

  .التزامات شخصية. االلتزامات الناشئة عنه. عقد بيع العقار الذي لم يسجل -
  )٧٢١ القسم الرابع المجلد الرابع ص مج١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠ الطعن(

الكـويتي سـواء تعلقـت      نظـر الـدعاوى التـي ترفـع علـى           . اختـصاصها . المحاكم الكويتية  -٢٣٧٨
باألحوال الشخصية أو باألحوال العينية مدنيـة كانـت أو تجاريـة سـواء لـه مـوطن أو محـل                     
إقامة بالكويت من عدمه وسواء كان المـدعي كويتيـاً أم أجنبيـاً مـستوطناً بالكويـت أو مقيمـاً                    

و محـل   وكذا بالدعاوى التي ترفع علـى األجنبـي الـذي لـه مـوطن أ              . فيها أو موجوداً خارجها   
الدعاوى العقارية المتعلقـة بعقـار خـارج الكويـت سـواء كانـت              . االستثناء. إقامة في الكويت  

شخصية عقارية أو عينية عقارية أو مختلطة دون الـدعاوى الشخـصية المنقولـة ولـو اتـصلت                  
تـضييق نطـاق الـدعاوى التـي تخـرج اسـتثناء مـن              . مقصود ذلـك  . بعقار واقع في الخارج   
العقـار مـن المظـاهر األساسـية لـسيادة الدولـة وتنفيـذ              . لمحاكم الكويتية االختصاص الدولي ل  

األحكام المتعلقة به يكون في الدولة الموجود بها والتي لـن تـسمح بتنفيـذها لـو صـدرت مـن                     
  .مثال. محاكم أجنبية

  )٧٢٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١٢/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٠٤/٢٠٠٠ الطعن(
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كويتية بنظر الدعاوى التي ترفـع علـى الكـويتي والـدعاوى التـي ترفـع                اختصاص المحاكم ال   -٢٣٧٩
على األجنبي الذي له موطن أو محل إقامة غير معتـاد فـي الكويـت وكـان لـه فيهـا مـوطن                       

 .مثال. عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج. مختار

  )٧٢٢لرابع المجلد الرابع ص مج القسم ا١٤/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ نناالطع(

 التي ترفع على الكويتي أو األجنبي الذي له مـوطن أو محـل إقامـة غيـر معتـاد فـي                    ىالدعاو -٢٣٨٠
الـدعاوي  . االسـتثناء . اختـصاص المحـاكم الكويتيـة بنظرهـا       . الكويت وله موطن مختار فيها    

أو عينيـة   العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج الكويت سواء كانـت الـدعوى شخـصية عقاريـة                
 .أو مختلطة

  )٣١١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٦/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٧/٢٠٠٢ الطعن(

  -:باألجلالشركات أسهم ف تنفيذ حكم هيئة تحكيم معامالت دعوى وق -

وقـوف اختـصاصها عنـد إصـدار        . هيئة تحكيم منازعات أسهم الشركات التـي تمـت األجـل           -٢٣٨١
مـؤدى ذلـك    . خـضوعه للقواعـد العامـة     . تنفيذ الحكم . لنزاعالحكم النهائي الملزم في موضوع ا     

 .أن الدعوى بطلب وقف تنفيذ حكم الهيئة تخر عما تختص به

  )٨٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٢١/١٩٨٧ الطعن(

  -:دعوى تسليم المبيع -

مـن دفـوع ومنهـا الـدفع        اتساعها لبحـث كافـة مـا يقـدم فيهـا            . الدعوى بطلب تسليم المبيع    -٢٣٨٢
 .علة ذلك. بالصورية

  )٨٥١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٩١ مدني جلسة ١٨/١٩٩١ الطعن(

  -: الدعوى الشخصية -

بالرجوع على المـدين أوالً وال تجريـد المـدين مـن أموالـه وإذا               الكفيل المتضامن ليس له الدفع       -٢٣٨٣
 .قين سواء بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصيةوفى الدين كان له الرجوع على الكفالء البا

  )١١٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٨٤ الطعن(

. مـؤدى ذلـك   . ال يـشترط مطالبتـه المـدين أو ال        . رجوع الدائن على الكفيل في الكفالة التجارية       -٢٣٨٤
حقـه فـي مطالبـة      ما ال يـسقط     له الخيار في مطالبة أيهما أو مطالبتهما معاً رجوعه على أحـده           
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اآلخر إذا تعدد الكفالء لمن أوفى مـن الكفـالء الرجـوع علـى اآلخـرين بحـصته فـي الـدين                      
ق ٩٩،  ٩٨م. وبنصيبه في حصة المعسر منهم سـواء بالـدعوى الشخـصية أو بـدعوى الحلـول               

 . مدني٧٦٨التجارة م

  )١١٩ثاني ص مج القسم األول المجلد ال١٢/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٢٩/١٩٨٤ الطعن(

  -:الدعوى الفرعية -

  .وجوب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من األسباب -٢٣٨٥
 .بطالن يوجب التمييز الجزئي. قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية دون بيان األسباب -

  )٧٢٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٩ عمالي جلسة ٦١/١٩٩٨ الطعن(

عـدم تحقـق    . مـؤداه . له لرفعها بعد انقـضاء الميعـاد      عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن        -٢٣٨٦
فقد الدعوى الفرعيـة بطلـب إلـزام شـركة التـأمين بمـا عـسي أن                 . أثره. الخطر المؤمن منه  

النعـي علـى مـا    . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هـذه النتيجـة  . يقضي به على المؤمن له سندها   
 .غير منتج. ورد بأسبابه تبريراً لقضائه

  )٣١٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/١/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٨٢/٢٠٠٠ الطعن(

  . من قانون التجارة٥٩٧م . أثره. صدور الحكم بشهر اإلفالس -٢٣٨٧
للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق االمتياز الخاصـة رفـع الـدعاوى أو االسـتمرار فيهـا فـي                   -

، مـوال الـضامنة لحقـوقهم     ولهـم التنفيـذ أو االسـتمرار فيـه علـى األ           ،  مواجهة مدير التفليسة  
وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقه للخزانة العامـة نفـس الحـق فـي رفـع الـدعاوى بهـا                    

ألسـبقيتها أصـحاب حقـوق االمتيـاز        . علـة ذلـك   .واالستمرار فيها في مواجهة مدير التفليـسة      
طعـون  مخالفـة الحكـم الم  .  مـدني ١٠٧٢، ١٠٦٣م . الخاصة والدائنين المرتهنين فـي المرتبـة      

فيه هذا النظر وتأييده الحكم االبتدائي القاضـي بوقـف الـدعوى الفرعيـة المقامـة مـن الجهـة                    
يعيبـه ويوجـب تمييـزه    . الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغـم اختـصام مـدير التفليـسة     

 .بالنسبة للدعوى الفرعية

  )٣١٣سابع ص مج القسم الخامس المجلد ال٦/٦/٢٠٠٦  جلسةإداري ٨٢٢/٢٠٠٢ الطعن(

صـدور حكـم فـي      .  تبقى ببقائها وتـزول بزوالهـا      .ارتباطها بالدعوى األصلية  . الدعوى الفرعية  -٢٣٨٨
. مـؤدى ذلـك   . الدعوى األصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ال يعـد زواالً أو سـقوطاً لهـا              

 .مثال. للمحكمة المضي في نظر الدعوى الفرعية طالما هى مهيأة للفصل فيها

  )٣١٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٤/٢٠٠٥ الطعن(
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  -:الدعوى المباشرة -

التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث الـسيارات إجبـاري لـصالح الغيـر الـذي يحـل بـه                     -٢٣٨٩
الضرر في نفسه أو ماله ويخول للمضرور حقاً ذاتيـاً يـستأديه مـن المـؤمن بـدعوى مباشـرة                    

الديـة  . وهو تأمين عن حـوادث المركبـة أيـاً كـان المـسئول            . ؤمن له دون حاجة الختصام الم   
تعويض عن فقد النفس وتدخل في مـال المتـوفي وتعتبـر تركـه ولورثتـه اقتـضائها                  . الشرعية

طـب الـوارث تعويـضه عـن الـضرر          . من المؤمن حتى ولو كان أحد الورثة هو المؤمن لـه          
 يـستحقه الـوارث إذا كـان هـو المـؤمن            األدبي الذي أصابه من فقد المورث متعلق بشخصه ال        

 .له

  )١١٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٢/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٨٨/١٩٨٤ الطعن(

لألخيـر مطالبـة رب     . األصل عدم قيام عالقة مباشرة بين رب العمـل والمقـاول مـن البـاطن               -٢٣٩٠
لـه قبلـه    . ثناءاالسـت . العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول األصلي بالدعوى غيـر المباشـرة            

يمتنـع علـى رب     . أثرهـا . دعوى مباشرة وحق امتياز على المبالغ المستحقة للمقـاول األصـلي          
  .العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول األصلي

نتقال حق المقاول األصلي قبل رب العمل إلى المحال له يـتم مـثقالً باالمتيـاز المقـرر قانونـاً                    ا -
  .والة في تاريخ الحق إلبرام عقد المقاولة من الباطنمتى تمت الح. للمقاول من الباطن

  )٩٢١ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٩٠ الطعن(

إجبـاري لـصالح الغيـر الـذي يحـل بـه            . التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات       -٢٣٩١
.  مـن المـؤمن بـدعوى مباشـرة        ويخول للمضرور حقاً ذاتيـاً يـستأديه      . الضر في نفسه أو ماله    

  .شرطه
تعتبـر  . أثـره . تعويض عن فقد النفس وهي حق للمـضرور وتـدخل فـي مالـه             . الدية الشرعية  -

  .تركة يتقاسمها ورثته
  )٩٢٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٢/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣/١٩٩٣، ٢١ان الطعن(

جـواز أن   . جـائز . ا لـشخص مـن الغيـر      تحمل المتعاقد عن نفسه بالتزامات معينة يتعهد بأدائه        -٢٣٩٢
جـواز  . يكون هذا الشخص غير معين بالذات عند االشتراط مـادام أن ذلـك ممكـن فيمـا بعـد                  

  .رجوع المستفيد على المتعهد باسمه هو وبدعوى مباشرة استناداً إلى عقد االشتراط
  )٩٢٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٨/٤/١٩٩٤ عمالي جلسة ١٣/١٩٩٣ الطعن(
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. لمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مـستحق لـه قبـل المقـاول األصـلي                   ل -٢٣٩٣
  .أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول األصلي ناشئاً عن عقد المقاولة. شرط ذلك

  )٩٢٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٠/١٩٩٤، ٣٨ان الطعن(

: حـدودهما . االمتياز المقررين لمقاول البـاطن تجـاه المقـاول األصـلي          الدعوى المباشرة وحق     -٢٣٩٤
أن تكـون ذمتـه مـشغولة بـدين للمقـاول           : شرط ذلك . ما يكون للمقاول األصلي لدى رب العمل      

امتنـاع وفـاء رب     . أثـره . إقامة مقاول البـاطن هـذه الـدعوى       . األصلي ناشئاً عن عقد المقاولة    
  . في حق مقاول الباطنالعمل للمقاول األصلي وعدم سريانه

  )٩٢٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٤ الطعن(

تحديد شرط السرعة والسير عكس االتجـاه وتجـاوز اإلشـارة الـضوئية بمـا يخـول المـؤمن                    -٢٣٩٥
اعتبارها من الـشروط المعقولـة التـي ال تتجـافى وعقـد التـأمين أو                . الرجوع على المؤمن له   

العام وتتوخى الرغبة المشروعة في تحديـد نطـاق المـسئولية باسـتبعاد بعـض الـصور                 النظام  
الزم وجـود هـذه الـشروط بالوثيقـة أن تكـون للمـؤمن دعـوى                . لجعل الخطر أشد احتمـاالً    

  .مباشرة ومستقلة عن دعوى الحلول محل المضرور
  )٩٢٣ول ص مج القسم الثالث المجلد األ٤/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦٦/١٩٩٢، ٦٤ان الطعن(

. الدعوى المباشرة لمقاول الباطن قبل رب العمل للمطالبة بما يكـون لـه قبـل المقـاول األصـلي                   -٢٣٩٦
 .حدودها

  )٩٢٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٩٦، ١٢٦ نناالطع(

  . ومؤداهأساس ذلك. للدائن أن يطالب أيا من المدينين بكل الدين متى تعدد مصدر االلتزام -٢٣٩٧
للمقاول من الباطن والعمال الذين يـشتغلون لحـساب المقـاول األصـلي فـي تنفيـذ العمـل أن                     -

يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقـاول األصـلي فـي حـدود مـا يكـون لهـذا                      
  .مثال. مؤدى ذلك. األخير على رب العمل وقت رفع الدعوى

  )٧٣١مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٠/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٨٠/١٩٩٦ الطعن(

أن يكـون مـديناً للمقـاول األصـلي بموجـب           . شرطه. رجوع مقاول الباطن على صاحب العمل      -٢٣٩٨
  .مثال. عقد المقاولة األصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من مقاول الباطن

  )٧٣٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٢/١٩٩٦ الطعن(
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لعمال المقاول من الباطن حق االدعاء المباشر قبـل المقـاول األصـلي بمـا يـستحق لهـم قبـل             -٢٣٩٩
أن تكون ذمة المقـاول األصـلي مـشغولة بـدين للمقـاول مـن               : شرط ذلك . المقاول من الباطن  

  .الباطن
  )٧٣٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١/١٩٩٩ عمالي جلسة ٦١/١٩٩٨ الطعن(

. بـدء مدتـه   . أسـاس ذلـك   . خضوعها للتقادم الثالثـي   . لمضرور قبل المؤمن  الدعوى المباشرة ل   -٢٤٠٠
سريان القواعد العامة فـي شـأن وقـف التقـادم وانقطاعـه             . من وقت وقوع الفعل غير المشروع     

  .بالنسبة لتلك الدعوى
الضرر الناجم عن العمل غير المشروع والمرفوع بـشأنه دعـوى جزائيـة قبـل المـؤمن لـه أو                 -

وقف سـريان التقـادم بالنـسبة لـدعوى المـضرور قبـل المـؤمن               . مسئوالً عنه أحد ممن يعتبر    
  .طوال مدة المحاكمة الجزائية وحتى صدور حكم نهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر

  )٧٣٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(

  .يتعاقد عن نفسه وما يترتب على ذلكما يجيزه للشخص حينما . االشتراط لمصلحة الغير -٢٤٠١
. جواز أن يكون شخـصاً مـستقبالً أو شخـصاً غيـر معـين بذاتـه               . المستفيد من عقد االشتراط    -

  .شرط ذلك
  .للمستفيد من االشتراط المصلحة الغير دعوى مباشرة قبل المتعهد -

  )٧٣٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٧/١٩٩٩ الطعن(

الـدعوى  . أثـر ذلـك   . علـة ذلـك   . دم قيام عالقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من البـاطن          ع -٢٤٠٢
القـصد  . الـدعوى المباشـرة وحـق االمتيـاز       : االسـتثناء . غير المباشرة لألخيـر علـى األول      

  .منهما
  )٧٣٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٧٤٧/١٩٩٨ الطعن(

أثـر  . ن نفسه أن يتحمل بالتزامات يتعهـد بأدائهـا لـشخص مـن الغيـر              للشخص الذي يتعاقد ع    -٢٤٠٣
 .للمشترط له استئداء حقه بدعوى مباشرة. ذلك

  )٧٣٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٥٣/٢٠٠٠ الطعن(

د هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بـأن يـؤدي إلـى المـؤمن لـه أو المـستفي            . ماهيته. عقد التأمين  -٢٤٠٤
مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخـر فـي حالـة وقـوع الحـادث أو تحقـق                       

جـواز االشـتراط فيـه علـى أن يكـون           . الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه لـه         
قـضاء الحكـم بعـدم قبـول        . المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التـأمين          
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مثـال لعقـد    . خطأ في تطبيـق القـانون يوجـب تمييـزه         . فعها من غير ذي صفة    تلك الدعوى لر  
 .تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها

  )٣١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٢٨/٢٠٠٠ الطعن(

اتفاق المتعاقـد عـن نفـسه مـع مـن يتعاقـد معـه علـى أن                  . ماهيته. االشتراط لمصلحة الغير   -٢٤٠٥
 معينة يتعهد بأدائهـا لـشخص مـن الغيـر والـذي يجـوز أن يكـون شخـصاً          تبالتزاماحمل  يت

أن يكون للمـشترط لـصالحه حـق خـاص بـه            . أثره. مستقبالً أو غير معين بذاته عند االشتراط      
 .في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه

  )٣١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١/٢٠٠٢ لسةتجاري ج ٦٢٨/٢٠٠٠ الطعن(

اخـتالف مـصدر التـزام      . له دعـوى مباشـرة قبـل المـؤمن        . المضرور من حوادث السيارات    -٢٤٠٦
. األخير عن مصدر التزام مرتكب الفعـل الـضار واجتماعهمـا فـي تعـويض نفـس الـضرر                  

  . التزامهما بنفس الدين بما له من صفات. أثره
أن الحـق المقـرر للمـضرور مـدني ال ينـتج            : مؤدى ذلك . ل الضار مدنيه  مسئولية مرتكب الفع   -

 . جزئياًخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك.  مدني٣٠٥م. فوائد

  )٣١٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠/٣/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٣٠/٢٠٠١، ٤٢٤ انالطعن(

. العمل بما هو مـستحق لـه قبـل المقـاول األصـلي            للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب         -٢٤٠٧
  .أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول األصلي ناشئاً عن عقد المقاولة. شرط ذلك

أن : علـة ذلـك   . صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل ال ينشئ لـه حقـاً علـى قيمتـه                 -
. مثـل حقـاً للعميـل لـدى المـستفيد         البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كمـا ال ت            

أن العميل ال يستطيع المطالبة بها وال يجـوز لدائنيـه توقيـع الحجـز عليهـا تحـت                   . مؤدى ذلك 
يد البنك أو لدى المستفيد وال تدخل في ذمـة األخيـر الماليـة إال إذا طلبهـا هـو شخـصياً فـي                        

 .حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب

  )٣١٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١٢/٢٠٠٣ اري جلسةتج ٦٨/٢٠٠٢ الطعن(

 فـي مطالبـة المـؤمن       نصاًً يقرر للمـضرور حقـاً مباشـراً       عدم تضمنها   . أحكام القانون المدني   -٢٤٠٨
عدم جواز رجوع المضرور على المـؤمن مباشـرة بـالتعويض الـذي يـسأل               . مؤداه. بالتعويض

 مـن المـسئولية عـن حـوادث الـسيارات       عنه المؤمن له في غيـر حالـة التـأمين اإلجبـاري           
 .ة الغيرحواالشتراط لمصل

  )٣١٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢ الطعن(
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جواز أن يتفـق مـع مـن يتعاقـد معـه أن يتحمـل بالتزامـات                 . الشخص الذي يتعاقد عن نفسه     -٢٤٠٩
تفيد الـذي يجـوز أن يكـون شخـصاً     تعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفـع أو المـس  يمعينة  

ـ غير معين بذاته عند االشتراط ويمكـن ت        ه عنـدما يتوجـب علـى المتعهـد أن يـؤدي لـه              عيين
مخالفـة  .  حقـه  السـتئداء للمشترط له دعوى مباشرة قبـل المتعهـد         . أثر ذلك . المنفعة المشترطة 

 . جزئياً تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . الحكم ذلك

  )٣١٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/٣/٢٠٠٤  جلسةتجاري ١٠٠/٢٠٠٣ الطعن(

جواز اتفاقـه مـع المتعاقـد معـه علـى أن يتحمـل بالتزامـات                . الشخص الذي يتعاقد عن نفسه     -٢٤١٠
ويجوز أن يكـون األخيـر شخـصاً غيـر معـين         ). المنتفع(معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير       

عنـدما يتوجـب علـى المتعهـد أن يـؤدي لـه             إذا كان من الممكن تعيينـه       . بذاته عند االشتراط  
 .مثال. وللمنتفع دعوى مباشرة قبل المتعهد السترداد حقه. المنفعة المشترطة له

  )٣١٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٠٠/٢٠٠٣ الطعن(

ـ . توالى التوكيالت المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيـره فيمـا وكـل هـو فيـه                   -٢٤١١ صراف ان
 . آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكالء إلى الموكل األصلي

عـدم مـسئولية   . ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنـه دون تعيـين لشخـصه     . عقد الوكالة  -
الوكيل إال عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئـه فيمـا أصـدره لـه مـن تعليمـات أو فـي                        

ـ        مـسئوليته علـى أسـاس هـذا الخطـأ مـصدرها            . ةإهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكال
للموكل األصلي ولنائـب الوكيـل أن يرجـع كـل منهمـا             . القانون ال المسئولية العقدية عن الغير     

مـصدر التـزام كـل منهمـا قبـل          . على اآلخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل        
ـ       . اآلخر هو الدعوى المباشرة    م . أسـاس ذلـك   . اتين الحـالتين  خروج المشرع عن األصل فـي ه

 .مثال.  مدني٧١٠

  )٣٢٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/١١/٢٠٠٥  جلسةمدني ٥٥٥/٢٠٠٤، ٥٤٦ انالطعن(

اعتبـار  . إجازة الموكل األصلي لوكيله في أن يبيع العقـار لنفـسه وأن يوكـل غيـره فـي ذلـك        -٢٤١٢
 عقـد الوكالـة شـرطاً يلـزم         تـضمين . الوكالة في حكم الوكالة المـأجورة ولمـصلحة الوكيـل         

بيـع نائـب الوكيـل العقـار        . الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقـت التـصرف          
قيـام مـسئولية النائـب قبـل        . أثـره . لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيـل الـثمن          

مـسئولية الوكيـل عـن خطئـه الشخـصي          . الموكل األصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة     
 . بالتعويض قبل الموكل األصلياالتزامهم. مؤدى ذلك. هماله في رقابة نائبه وتوجيههإل

  )٣٢٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/١١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٥٥/٢٠٠٤، ٥٤٦ان الطعن(
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للثـاني أن يطالـب   . أثـر ذلـك  . ال يربطهمـا أي تعاقـد   . صاحب العمل والمقاول مـن البـاطن       -٢٤١٣
ولـه دعـوى مباشـرة      . ي ذمته للمقاول األصلي بـدعوى غيـر مباشـرة         األول بما هو مستحق ف    

. شـرط ذلـك   .  مـدني  ٦٨٣،  ٦٨٢م. وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقـاول األصـلي         
أن يكون دين رب العمل للمقاول األصلي ناشئاً عن عقد المقاولـة وبرفـع الـدعوى يمتنـع عليـه       

 .الوفاء للمقاول األصلي

  )٣٢٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٣/٢٠٠٦ جاري جلسةت ١١/٢٠٠٣ الطعن(

يكون فـي حـدود مـا هـو مـستحق فـي ذمتـه               . رجوع مقاول الباطن مباشرة على رب العمل       -٢٤١٤
  . للمقاول األصلي وقت رفع الدعوى

له الرجـوع بالـدعوى المباشـرة علـى المقـاول األصـلي باعتبـاره             . المقاول من الباطن الثاني    -
ــاول مــ ــاطن األولرب عمــل للمق ــدعوى المباشــرة علــى رب العمــل. ن الب . رجوعــه بال

  .مثال.  مدني٦٨٢م . علة ذلك.اليجوز
فهم الواقع واستخالص الصفة في الدعوى والتعرف علـى حقيقـة العالقـة التـي تـربط طرفـي                    -

مـن سـلطة محكمـة      . الخصومة واستظهار مدلول االتفاقات وتقصى النية المـشتركة إلطرافهـا         
المحكمة غير ملزمـة بتتبـع الخـصوم فـي مختلـف أقـوالهم ومنـاحي                . لكشرط ذ . الموضوع

 .علة ذلك. دفاعهم والرد استقالالً على كل قول أو حجة أو طلب

  )٣٢٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٩٦/٢٠٠٥ الطعن(

  -:الدعوى غير المباشرة -

 .أثر ذلك. اً عنهيعتبر نائب. الدائن الذي يستعمل حقوق مدينه -٢٤١٥

 .وجوب رفض دعواه. بحق هو لمدينه. مطالبة الدائن لنفسه -

  )١١٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١١/١٩٨٥ مدني جلسة ٧/١٩٨٥ الطعن(

لألخيـر مطالبـة رب   . األصل عدم  قيام عالقة مباشرة بين رب العمـل والمقـاول مـن البـاطن            -٢٤١٦
لـه قبلـه    . االسـتثناء . صلي بالدعوى غيـر المباشـرة     العمل بما هو مستحق من ذمته للمقاول األ       

يمتنـع علـى رب     . أثرهـا . دعوى مباشرة وحق امتياز على المبالغ المستحقة للمقـاول األصـلي          
  .العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول األصلي

 انتقال حق المقاول األصلي قبل رب العمل إلى المحال له يـتم مـثقالً باالمتيـاز المقـرر قانونـاً                    -
  .متى تمت الحوالة في تاريخ الحق إلبرام عقد المقاولة من الباطن. للمقاول من الباطن

  )٩٢٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٩٠ الطعن(
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الدعوى الغير مباشرة للمقاول من الباطن قبل رب العمل للمطالبة بمـا هـو مـستحق فـي ذمتـه                     -٢٤١٧
وسـيلة  .  المقاول من الباطن مـن مزاحمـة المقـاول األصـلي ودائنيـه             حماية. للمقاول األصلي 

أن تكـون ذمـة رب العمـل        . شـرط ذلـك   . منحة دعوى مباشـرة وحـق امتيـاز       : هذه الحماية 
 .أثر رفع هذه الدعوى المباشرة. مشغولة بدين للمقاول األصلي ناشئ عن عقد المقاولة

  )٩٢٤ثالث المجلد الثاني ص مج القسم ال٢٨/٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٧٥/١٩٩٢ الطعن(

  -:دعوى الصرف -

هـو االلتـزام    . وفاء اللتـزام سـابق يترتـب عليـه نـشوء التـزام جديـد              . إنشاء ورقة تجارية   -٢٤١٨
للـدائن الرجـوع علـى المـدين بـدعوى الـصرف أو             . لصرفي إلى جانب االلتـزام األصـلي      ا

 .دعوى الدين األصلي

  )٨٥٣الثاني المجلد الثاني ص مج القسم ٢٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٩ الطعن(

نـشوء التـزام صـرفي إلـى        . أثـره . إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام أصـلي سـابق          -٢٤١٩
جانب االلتزام األصـلي للـدائن الخيـار فـي الرجـوع بـدعوى الـصرف أو بـدعوى الـدين                     

 .استقالل كل من االلتزامين عن اآلخر. األصلي

  )٨٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٥/١٩٨٩ الطعن(

: مـؤداه . قيام التزام صـرفي بجـوار االلتـزام األصـلي         : أثره. إنشاء الورقة التجارية كأداة وفاء     -٢٤٢٠
سـلوكه  . أن للدائن الخيار بين الرجوع على مدينه بدعوى الـصرف أو دعـوى الـدين األصـلي                

  .أثره. طريق الدعوى األخيرة
  )٩١٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٠/١٩٩١ الطعن(

نشأة التـزام جديـد مـستقل هـو االلتـزام           . أثره. إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق       -٢٤٢١
للـدائن الخيـار فـي الرجـوع علـى المـدين بـدعوى        . الصرفي إلى جوار االلتـزام األصـلي     

 .مثال. أثره.  الدعوى العاديةسلوك الدائن طريق. الصرف أو بدعوى الدين األصلي

  )٩١٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٦/١٩٩٦ الطعن(

إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليـه نـشأة التـزام جديـد هـو االلتـزام                     -٢٤٢٢
عوى الـصرف أو    للدائن خيـار الرجـوع علـى المـدين بـد          . الصرفي إلى جوار االلتزام العادي    

  .مثال. ما يترتب على ذلك. بدعوى الدين األصلي
  )٧٣٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٦١/١٩٩٧ الطعن(
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يترتب عليه نـشأة التـزام جديـد هـو االلتـزام            . إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق       -٢٤٢٣
ـ     : مؤدى ذلك . الصرفي وع علـى المـدين بـدعوى الـصرف أو االلتـزام      أن يكون للـدائن الرج
 .األصلي

  )٧٣٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٠٧/١٩٩٩ الطعن(

 -:دعوى إثبات الصلح -

حسم المنازعات التي يتناولها وانقضاء االدعـاءات التـي نـزل عنهـا المتـصالحون               : أثر الصلح  -٢٤٢٤
 .ي الدعوى التي رفعت بهانهائياً وامتناع تجديدها أو المضي ف

  )٧٣٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/١/١٩٩٨ عمالي جلسة ٢٩/١٩٩٧ الطعن(

  -:تذييل الحكم األجنبي بالصيغة التنفيذيةدعوى  -

وجـوب تنفيـذها بـين سـائر        . اتفاقية تنفيذ األحكام المعقودة مع بعض حكومات الـدول العربيـة           -٢٤٢٥
اعتبارهـا مـن القـوانين الداخليـة لكـل          . لتي تنضم إليهم الحقاً   الدول التي وقعت عليها والدول ا     

 ودولـة اإلمـارات التـي صـدر فيهـا           االتفاقيـة انضمام دولة الكويت لهذه     . منها والواجبة النفاذ  
  .أثره. الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ الحق

ـ    . طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية       - ن درجـات التقاضـي أو طعنـاً علـى          ال يعد درجة م
عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختـصة فـي الدولـة المطلـوب إليهـا التنفيـذ                 . ذلك الحكم 
غيـر الزم إال إذا     . إرفاق شهادة بإعالن الخصوم أمام الجهـة التـي أصـدرت الحكـم            . للموضوع

  .األصل في اإلجراءات أنها تمت صحيحة. علة ذلك. كان الحكم غيابياً
 مرافعـات واتفاقيـة تنفيـذ األحكـام         ١٩٩تيفاء الحكم األجنبي الشروط التـي تتطلبهـا المـادة           اس -

ال يغيـر  . وجـوب األمـر بتنفيـذه بدولـة الكويـت      . أثره. االتفاقيةوانضمام الدولة األخرى لذات     
منه إثارة مسألة اختـصاص المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم األجنبـي وانعقـاد االختـصاص                 

يت باعتبارها محكمـة مـوطن المـدعى عليهمـا ويوجـد بهـا مقـر الـشركة                  لمحاكم دولة الكو  
العبـرة فـي تحديـد االختـصاص الـدولي هـي            . علـة ذلـك   . المحكوم ضدها بالتضامن معهما   

  .بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه
 . الصحةاإلجراءاتاألصل في  -

  )٣٢٤امس المجلد السابع ص مج القسم الخ١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨٤٢/٢٠٠٢ الطعن(
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  -:الدعوى البوليصية -

الطعن فيها على التصرف مـن ناحيـة تـأثيره فـي ثـروة المـدين ال مـن                   . الدعوى البوليصية  -٢٤٢٦
إعادة عين النـزاع للـضمان العـام للـدائن إلمكـان التنفيـذ عليهـا                : الغرض منها . حيث جديته 

  .بدائنيهواستيفاء الحق منها بعد أن تصرف فيها المدين إضراراًً 
إدخـال الحـق المتـصرف فيـه للـضمان العـام            . مـؤداه . قضاء المحكمة بعدم نفاذ التـصرف      -

. أثـر ذلـك   . للدائنين وإخراج الدائن المتواطئ مع المدين إضراراً بالباقين مـن مجمـوع الـدائنين             
عدم اشتراكه معهم في حصيلة الحق المتصرف فيه عند التنفيذ عليـه ولـيس لـه اقتـضاء دينـه                    

 .مثال.  مدينه إال مما عسى أن يتبقى من الحصيلة بعد التنفيذمن ذمة

  )٩٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/١١/٢٠١٠جلسة   تجاري٧١٦/٢٠٠٩الطعن (

  -:دعوى تعيين المحكمين -

أن يتفـق   . شـرطه . اختـصاص التحكـيم العـادي بالفـصل فيـه         . النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد     -٢٤٢٧
حكيم طريقاً لحـل النـزاع وأن يـتم تعيـين المحكمـين فـي ذات                الطرفان صراحة على اتخاذ الت    

تمـام تعييـنهم مـن المحكمـة المختـصة          . عدم تعيـين المحكمـين    . االتفاق أو في اتفاق مستقل    
المـواد  . أصالً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بـاإلجراءات المعتـادة لرفـع الـدعوى               

 . مرافعات١٧٥، ١٧٤، ١٧٣

  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٦/٢٠٠٥ ري جلسةتجا ٤٤٩/٢٠٠٤ الطعن(

  -:دعوى الملكية -

 موجـه إلـى الجهـة       ٥/١٩٥٩ من قانون التسجيل العقـاري رقـم         ١٤،  ١٣الخطاب في المادتين     -٢٤٢٨
. المنوط بها التسجيل المحررات ال أثر لهما في حق المحاكم فـي أن تأخـذ بـأي دليـل قـانوني                    

 .عند نظر دعاوى إثبات الملكية

  )٢١٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/١١/١٩٨٣ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٣ الطعن(

 .هو الحق الذي تحميه كل منهما. مناط التفرقة بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد -٢٤٢٩

  )٢١٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١١/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٠٨/١٩٨٣ الطعن(
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األصـل العـام منـع وضـع اليـد عليهـا مـن              . وخارجـه أمالك الدولة داخل خط التنظيم العام        -٢٤٣٠
 .ما يخرج عن هذا األصل استثناء. األفراد

حق المحاكم لدى نظر دعاوى إثبات الملكية في األخذ بأن دليـل تقتنـع بـه مـا دام مـن طـرق                        -
 .اإلثبات المقررة قانوناً

  )٨٤١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٧٩/١٩٨٧ الطعن(

. هو الجهـة المنـوط بهـا إجـراءات التـسجيل          . ٥/١٩٥٩ من ق    ١٤المعنى بالخطاب في نص م     -٢٤٣١
 .حق المحاكم في األخذ بأي دليل تقتنع به عند نظر دعاوى إثبات الملكية

  )٨٤٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٨٥، ٢٢٥ انالطعن(

م وخارجه ويحظـر وضـع اليـد عليهـا بقـصد تملكهـا أو               حماية أمالك الدولة داخل خط التنظي      -٢٤٣٢
التصرف فيها أو الحجز عليها أو حيازتهـا أو االنتفـاع بهـا بغيـر إذن مـن الجهـة اإلداريـة                      

مـؤدى  . منح أصحاب االدعـاء بالملكيـة منحـة خاصـة بـشروط معينـة             . االستثناء. المختصة
 .خروج االدعاء داخل خط التنظيم عن نظام المنحة. ذلك

ــا - ــادتين الخط ــي الم ــادتين ٥/١٩٧٥ق٥، ٣ب ف ــان ٥/١٩٥٩ق١٤ و١٣، والم ــه للج  موج
اإلدارية الخاصة بالفصل فـي ادعـاءات الملكيـة بالنـسبة لـألول وإلـى الجهـة المنـوط بهـا                     
إجراءات التسجيل بالنسبة للثاني دون المساس بحق المحاكم عنـد نظـر دعـاوى إثبـات الملكيـة                  

 .في األخذ بأي دليل تقتنع به

 ليـست مـن     ٥/١٩٧٥ ق   ٣ي الواقعة داخل خط التنظيم العام بالمناطق الـواردة بالمـادة            األراض -
. جواز االدعاء بالملكية على أرض منها وإقامة الـدليل الجـائز قانونـاً علـى ذلـك                . دوماًأمالك  

 .أن عليها إقامة الدليل على ذلك. الزمه. ادعاء البلدية ملكية الدولة لها

  )٨٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٤/١٩٨٩ سةتجاري جل ٣٤٣/١٩٨٨ الطعن(

. مـؤدى ذلـك   .  موجه إلى الجهة المنوط بهـا إجـراءات التـسجيل          ٥/١٩٥٩الخطاب في القانون     -٢٤٣٣
 .حق المحاكم في األخذ بأي دليل تقتنع به عند نظر دعاوى الملكية

ـ     . داخل خط التنظـيم العـام     االدعاء بالملكية على أمالك األفراد       - اق تطبيـق ق    خروجـه مـن نط
٥/١٩٧٥. 

  )٨٤٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٣١/١٩٨٨، ٢٩ انالطعن(

دعوى إبطال سند الملكية العقارية الموثق هي منازعة بشأن ملكيـة العقـار تتـسع لبحـث دفـاع                    -٢٤٣٤
  .المدعى عليه بتملك العقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية

  )٩٢٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١٢/١٩٩٣ مدني جلسة ٣/١٩٩٢ الطعن(
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األصـل العـام منـع وضـع اليـد عليهـا مـن              . أمالك الدولة داخل خط التنظيم العام وخارجـه        -٢٤٣٥
  .استثناء. ما يخرج عن هذا األصل. األفراد

 موجه إلى الجهـة التـي نـاط بهـا الـشارع             ١٩٥٩ لسنة   ٥ من ق    ١٤,١٣الخطاب في المادتين     -
ءات التسجيل وغير مانع للمحاكم عند نظر دعاوى إثبـات الملكيـة مـن األخـذ بـأي دليـل                    إجرا

  .تقتنع به
تقدير األدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنـصريها المـادي والمعنـوي مـسألة واقـع واألخـذ                -

 .من إطالقات محكمة الموضوع. برأي الخبير

  )٩٢٠ثالث المجلد الثاني ص مج القسم ال١١/١٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٦٠/١٩٩٤ الطعن(

ما يترتـب علـى ذلـك بـشأن سـماع الـدعوى             . مدته. وضع اليد بنية التملك على أموال الوقف       -٢٤٣٦
  .المقامة من متولي الوقف

  . مدني قبل تعديلها٩٠٦م. ال يعتد بها. حيازة الغير ألموال الدولة أو األشخاص المعنوية -
ـ   . حيازة العقار الموقوف مدة خمسة عشر سـنة        -  مـن   ٩٣٥م. أسـاس ذلـك   . ى ملكيتـه  دليـل عل

  .القانون المدني
  )٧١٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ١٢٦/١٩٩٧ الطعن(

حـق الدولـة فـي      . شـرطه . وروده على دعوى الملـك    . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان      -٢٤٣٧
  .علة ذلك. التمسك بهذا الدفع

جـواز تخصيـصها للمنفعـة      .  من طـرق كـسب الملكيـة       للدولة تملك أموال األفراد بأي طريق      -
  .العامة

. واقـع يـستقل بـه قاضـي الموضـوع         . الحيازة كقرينة على الملكية وتحديد بدايتها أو انقضائها        -
  .شرط ذلك

  )٧١٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٣/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٦/١٩٩٨ الطعن(

  .عشر سنةال تسمع إذا تركت خمسة . دعوى الملك والعقار -٢٤٣٨
. تركها مع قيام غصب الغيـر لهـا وتعديـه عليهـا وإنكـار حـق مالكهـا                 . مقصوده. ترك العين  -

 .تركها وإهمالها دون ذلك ال يسقط حق مالكها وال يمنع سماع الدعوى بها

  )٧١٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٦٧/١٩٩٩، ٢٧١ انالطعن(

 لـسنة   ٥ والقـانون رقـم      ١٩٦٩ لـسنة    ١٨على أحكـام القـانون رقـم        الدعاوى التي تقام بناء      -٢٤٣٩
أن ترفع وتسجل خالل سـنة مـن تـاريخ العمـل بالقـانون رقـم                . شرط قبولها .  المعدل ١٩٧٥
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التأشـير علـى المحـررات بمـا يفيـد تـسجيل صـحيفة              : المقصود بالتسجيل . ٢٠٠٠ لسنة   ٣٣
 .الدعوى نهائياً وإثباتها في دفتر التسجيل النهائي

  )٣٢٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٦/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٢١/٢٠٠١ لطعنا(

  .ماهيتها. غير مقبولة. الطلبات الجديدة في االستئناف -٢٤٤٠
الحصول على حكـم يقـوم تـسجيله مقـام تـسجيل العقـد           : مقصوده. طلب صحة ونفاذ عقد البيع     -

  .في نقل الملكية استنادا لعقد البيع الغير مسجل
مقـصوده الحـصول علـى حكـم مقـرر لثبـوت الملكيـة عـن         . لملكية بوضع اليد طلب تثبيت ا   -

 .ما يعد طلباً جديداً في االستئنافلمثال . طريق الحيازة

  )٣٢٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٥/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٥٣٥/٢٠٠٢ الطعن(

ـ            . التقادم المسقط  -٢٤٤١ ب الجـازم بـالحق     انقطاعه بالمطالبة القضائية التـي يتـوافر فيهـا معنـى الطل
صـحيفة الـدعوى المرفوعـة بحـق مـا ال تقطـع التقـادم إال فـي                  . أثـره .الذي يراد اقتضاءه  

تغـاير  . خصوص هذا الحق وما لحق به مـن توابعـه ممـا يجـب بوجوبـه ويـسقط بـسقوطه                   
الطلب الحاصـل بأحـدهما ال يكـون قاطعـاً لمـدة التقـادم بالنـسبة        . الحقين أو تغاير مصدرهما 

  .للحق اآلخر
تغـايره عـن موضـوع فـسخ        . بوت أن الحق في الدعوى السابقة هو تثبيت الملكية بوضع اليـد           ث -

عدم اعتبـار الفـسخ مـن توابـع طلـب تثبيـت             . عقد بيع األرض لإلخالل بااللتزام بنقل الملكية      
الـدعوى الـسابقة ال يكـون مـن شـأنها           . مؤداه. الملكية ألنه ال يجب بوجوبه وال يسقط بسقوطه       

 .خطأ يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. ي الدعوى األخيرةقطع التقادم ف

  )٣٢٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٥٠/٢٠٠٥ الطعن(

  . ال تكون إالّ بقانون-في غير المواد الجزائية-رجعية القوانين  -٢٤٤٢
اً مـا لـم     كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول بـه يبقـى صـحيح                 -

  .ينص على غير ذلك
  .تخضع للقانون الساري وقت رفعها.  شروط قبول الدعوى وإجراءاتها- -
الشروط اإلجرائية المتعلقة بتسجيل الـصحيفة ونـشر ملخـصها ال تـسري بـأثر رجعـي علـى                  -

سـريان األحكـام الموضـوعية      . ٢٠٠٠ سـنة    ٣٣الدعاوى المرفوعـة قبـل العمـل بالقـانون          
 على الـدعاوى المرفوعـة والتـي لـم يـصدر بـشأنها       ١٩٧٥ لسنة ٥ و١٩٦٩ لسنة ١٨للقانون  

 .مثال. ٢٠٠٠ لسنة ٣٣المادة األولى ق. حكم نهائي

  )٦٦٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٧/١٠/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٦١/٢٠٠٢، ٤٥٩ان الطعن(
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 ١٩٧٥ لـسنة    ٥ والقـانون    ١٩٦٩ لـسنة    ١٨الدعاوى التي تقـام بنـاء علـى أحكـام القـانون              -٢٤٤٣
بتكليـف المـدعي بتقـديم      هـا   وجـوب األمـر قبـل الفـصل في        . ١٩٨٠ لسنة   ٨المعدل بالقانون   

مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع اإلدعاء وحدوده ومـساحته ومـا إذا كـان قـد قـام                    
 ٣٩ قـانون  ٣/١م . علـة ذلـك  . بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خالل الفترة المحـددة قانونـاً    

 ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣ ق ١كام المتعلقة بحمايـة الملكيـة العقاريـة للدولـة، م           ببعض األح  ٢٠٠٢لسنة  
 .المكلف بتقديم مخطط أرض اإلدعاء. في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة

  )٦٦٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٩/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٨٢/٢٠٠٣ الطعن(

 ١٩٧٥ لـسنة    ٥ والقـانون    ١٩٦٩لـسنة    ١٨الدعاوى التي تقـام بنـاء علـى أحكـام القـانون              -٢٤٤٤
وجـوب إلـزام المـدعى      . المعدل إلثبات ما يدعيه ذوو الشأن مـن ملـك أو تعـويض أو مـنح               

بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقـع االدعـاء وحـدوده ومـساحته ومـا إذا كـان              
. ٢٥/٤/١٩٦٠ حتـى    ٢٦/٤/١٩٥٩قد أثبت سند باسمه لدى كاتـب العـدل خـالل الفتـرة مـن                

 .لة ذلكع

  )٦٧٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٢/٩/٢٠٠٥ مدني جلسة ٦٧٠/٢٠٠٤ الطعن(

األراضـي الواقعـة    . األراضي التي تقع خارجـه تُعـد جميعـاً ملكـاً للدولـة            . خط التنظيم العام   -٢٤٤٥
تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة لألفراد فيما عـدا مـا يثبـت أنـه مملـوك                  . داخل المخطط 

جـواز االدعـاء مـن جانـب األفـراد والهيئـات الخاصـة            . ى الطرق المقررة قانوناً   للدولة بإحد 
 الـذي  ١٩٧٥ لـسنة  ٥بملكيتها وإقامة الدليل علـى ذلـك دون التقيـد بمـا ورد بالقـانون رقـم        

خلـو هـذا القـانون ممـا يفيـد بـأن       : علة ذلـك . استهدف حماية أمالك الدولة داخل خط التنظيم  
عـدم خـضوع االدعـاء بملكيـة أرض فيهـا           . أثـره . ملوكة للدولة األراضي داخل خط التنظيم م    

 بـشأن ادعـاء     ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣لإلجراءات المنصوص عليها في المادة األولـى مـن القـانون            
 .ملكية عقارات الدولة

  )٦٧١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٤/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٣٨/٢٠٠٤، ٧٩٨ انالطعن(

  -:قار خارج الكويتالدعوى العقارية المتعلقة بع -

. الدعاوي التي ترفع على الكويتي أو األجنبي الـذي لـه مـوطن أو محـل إقامـة فـي الكويـت                      -٢٤٤٦
الدعاوي العقارية المتعلقـة بعقـار واقـع خـارج          . االستثناء. اختصاص المحاكم الكويتية بنظرها   

ا ال يمتـد هـذ    : حـد ذلـك   . الكويت سواء كانت الدعوى شخصية عقارية أو عينيـة أو مختلطـة           
 .مثال. أساس ذلك. االستثناء إلى غير ذلك من دعاوي ولو اتصلت بعقار في الخارج

 )١٩١ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٠٦٤/٢٠١٠الطعن (
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  -:دعوى اإلفالس -

األنزعة الخاصة باألسهم باألجل والمدينين المحالين لشهر إفالسـهم ومـا يتعلـق أو يـرتبط بـه                   -٢٤٤٧
اختـصها المـشرع    . ى بشأن ديـون دائنـيهم الغيـر مـسجلة لـدى شـركة المقاصـة               من دعاو 

بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونـة مـن ثالثـة قـضاة للفـصل فيهـا بحكـم                    
حـسم النـزاع نهائيـاً واختـصار إجـراءات          . علة ذلك . نهائي غير قابل للطعن عليه باالستئناف     

 .التقاضي وأمده

  )٦٥٤ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٩/٥/٢٠٠٢  جلسةتجاري ١٩١/٢٠٠١ الطعن(

اختصاصها بإصدار اإلذن للهيئـة العامـة لالسـتثمار بـصفتها مـديراً التحـاد               . محكمة التفليسة  -٢٤٤٨
الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيـع خزانـة البنـك المـدير ليتـولى توزيعهـا                  

 ١٩٩٣ لـسنة    ٤١ ق ٢١م. هـا المحكمـة للمـصروفات     على الدائنين بعد خصم المبالغ التـي تقرر       
  .المعدل والئحته التنفيذية

جـواز الطعـن فيـه دون مـا تـصدره مـن             . ما تصدره المحكمة بمقتضى سـلطتها القـضائية        -
  .قرارات ليست لها صفة األحكام

القرار الصادر من محكمة اإلفالس باإلذن للهيئـة العامـة لالسـتثمار ببيـع موجـودات التفليـسة                   -
عمـل والئـي صـادر مـن     . ن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بـالمعنى القـانوني  دون أ 

عـدم جـواز    . أثـره . المحكمة باعتبارها المنوط بها اإلشراف والرقابة على إجـراءات التفليـسة          
.  مرافعـات ١٢٧م. علـة ذلـك  . ال يغير منه تصدير القرار بكلمـة حكـم   . الطعن عليه باالستئناف  

  .مثال
  . عدم جواز الطعن عليها باالستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.قرارات التفليسة -
القـرار الـصادر فـي      . ماهيتهـا . القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة وال تكون قابلة للطعـن          -

جواز الطعن فيه أمام محكمة االسـتئناف خـالل عـشرة أيـام مـن               . شأن ال يدخل في اختصاصه    
 .انون التجارة من ق٦٣٩/١م. تاريخ تبليغ القرار

  )٦٥٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٧٤١/٢٠٠٢، ٣٣٤ انالطعن(

نشأة جماعة مـن الـدائنين يحظـر علـى أي مـنهم رفـع               . مؤداه. صدور حكم بإشهار اإلفالس    -٢٤٤٩
مخالفـة  . دعاوى فردية على المفلس ويتوقف سير ما قد يكون قد رفعـه أي مـنهم مـن دعـاوى                  

 .خطأ في تطبيق القانون. الحكم ذلك

  )٦٥٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٣١/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٤٩/١٩٩٨ الطعن(
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عـدم جـواز مطالبـة الـدائنين العـاديين أو أصـحاب             : أثـره . صدور حكم بشهر إفالس المدين     -٢٤٥٠
حقوق االمتياز العادية المفلس أو التفليـسة بحقـوقهم بـإجراءات فرديـة أو الـسير فـي دعـوى          

وجوب التقدم بطلبـاتهم لمـدير التفليـسة ليقـوم بـإجراء تـسوية              . ق رفعها قبل صدور الحكم    سب
  . ق التجارة٥٩٧م. جماعية عادلة

اختصاص الهيئة العامة لالستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليـسة بتحقيـق الـدين ثـم رفـع األمـر              -
 المحكمـة نـوعي مـن       اختـصاص هـذه   . إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليهـا        

  .النظام العام
 -إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكـم بـشهر إفـالس صـاحب العمـل           -

وجـوب القـضاء بعـدم قبـول     : أثـره .  رغم أنـه دائـن عـادي    -دون التقدم به لمأمور التفليسة    
 . تمييز الحكمتُوجب مخالفة للقانون: مخالفة ذلك. الدعوى

  )٦٥٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢١/٦/٢٠٠٤  جلسةعمالي ١٢٣/٢٠٠٣ الطعن(

وجـوب  . طلب الصلح الواقي من اإلفـالس المقـدم مـن المـدين أو الهيئـة العامـة لالسـتثمار               -٢٤٥١
عرضه ابتداء على المحكمـة الكليـة المختـصة بـشهر إفـالس العمـالء الخاضـعين ألحكـام                   

لـيس لمحكمـة االسـتئناف      . مـديونيات  بشأن شـراء الدولـة لـبعض ال        ١٩٩٣ لسنة   ٤١القانون  
 . من اإلفالس المطروح عليها ألول مرةالواقيوالية في الموافقة على الصلح 

اسـتثناء مـن أحكـام الـصلح الـواقي          . إجراءاتـه . ١٩٩٣ ق   ٤١الصلح الواقي فـي القـانون        -
 .المقررة في قانون التجارة

  )٦٥٧لمجلد األول ص مج القسم الخامس ا٢٧/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

 . تعلقها بالنظام العام. أحكام وقواعد اإلفالس -٢٤٥٢

عدم صدوره لصالح الدائن الـذي يطلبـه فقـط وإنمـا لمـصلحة              . الحكم الصادر بإشهار اإلفالس    -
خلـو قـانون    . جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في اإلجراءات أو كانوا دائنـين غيـر ظـاهرين               

قـانون  الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـي           . أثـره .  الطعـن  التجارة من بيان من يوجه إليـه      
وجوب توجيه الطعن إلـى الـدائن طالـب شـهر اإلفـالس وإلـى وكيـل الـدائنين                   . المرافعات

  .علة ذلك. بطالن الطعن. أثره. عدم اختصام األخير. باعتباره ممثالً لجماعة الدائنين
تقييـد هـذا    .  مرافعـات  ١٣٤م. هوجوب اختصام من لم يختصم في الطعن ولو بعد فـوات ميعـاد             -

 مـن وجـوب اشـتمال الـصحيفة         ١٥٣/٢النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردتـه المـادة           
 بـشأن   مثـال . على أسماء جميع الخصوم الواجـب اختـصامهم فيـه وإالّ كـان الطعـن بـاطالً                

ـ                 در الحكـم   توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر اإلفالس دون وكيـل الـدائنين الـذين ص
  .المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم

  )٦٥٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٩/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨١٨/٢٠٠٣، ٧٩٢ انالطعن(
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  . من قانون التجارة٥٩٧م . أثره. صدور الحكم بشهر اإلفالس -٢٤٥٣
للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق االمتياز الخاصـة رفـع الـدعاوى أو االسـتمرار فيهـا فـي                   -

اجهة مدير التفليسة، ولهـم التنفيـذ أو االسـتمرار فيـه علـى األمـوال الـضامنة لحقـوقهم،                    مو
 للخزانة العامـة نفـس الحـق فـي رفـع الـدعاوى بهـا                ة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة    وللجه

ألسـبقيتها أصـحاب حقـوق االمتيـاز        . علـة ذلـك   .واالستمرار فيها في مواجهة مدير التفليـسة      
مخالفـة الحكـم المطعـون    .  مـدني ١٠٧٢، ١٠٦٣م . المرتهنين فـي المرتبـة    الخاصة والدائنين   

فيه هذا النظر وتأييده الحكم االبتدائي القاضـي بوقـف الـدعوى الفرعيـة المقامـة مـن الجهـة                    
يعيبـه ويوجـب تمييـزه    . الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغـم اختـصام مـدير التفليـسة     

 .بالنسبة للدعوى الفرعية

  )٦٥٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٦/٦/٢٠٠٦ جلسةإداري  ٨٢٢/٢٠٠٢ عنالط(

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٢٤٥٤
شمول ذلك لألموال التـي تـؤول إليـه وهـو فـي حالـة               . علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

المتعلقة بها ويكون وكيـل الـدائنين هـو الممثـل القـانوني             إفالس واليجوز له مباشرة الدعاوى      
 . للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى

تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضـوع غيـر قابـل للتجزئـة ورفـع الطعـن علـى                      -
 ١٣٤/٢م . وجـوب اختـصام البـاقين ولـو بعـد فواتـه بالنـسبة إلـيهم            . أحدهم فـي الميعـاد    

 . اتمرافع

إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكـم المطعـون فيـه بـالتمييز الـصادر فـي موضـوع          -
مثال بـشأن عـدم اختـصام الهيئـة العامـة لالسـتثمار             . بطالن الطعن . أثره. غير قابل للتجزئة  

 .في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس

  )٦٦٠مس المجلد األول ص مج القسم الخا١٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٠٣/٢٠٠٢ الطعن(

غل يد المفلس مـن تاريخـه عـن إدارة جميـع أموالـه سـواء                . أثره. صدور حكم شهر اإلفالس    -٢٤٥٥
أن أمواله كلهـا ضـامنة للوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون                . علة ذلك . كانت متعلقة بتجارته أم ال    

واليجـوز  امتداد ذلك لألموال التي تؤول إليـه وهـو فـي حالـة إفـالس               . وذمته المالية ال تتجزأ   
له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إال ما يكون قاصـراً علـى نطـاق اإلجـراءات التحفظيـة التـي                    

 مـن هـذا     ظيـة المـستثناة   الطعن بالتمييز ال يعتبر من اإلجـراءات التحف       . تفيد دائنيه وال تضرهم   
مثال بشأن عدم قبول الطعن بـالتمييز لحـصوله مـن الطـاعن بعـد صـدور                 . علة ذلك . الحظر

 .كم بشهر إفالسهالح

  )٦٦١ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٤/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠٩/٢٠٠٥ الطعن(
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األحكام الصادرة في المنازعات المتعلقـة بـاإلفالس والتـي ال تعـرض إال بمناسـبته وتنطبـق                   -٢٤٥٦
ميعـاد  . عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيهـا تطبيـق أحكـام المـواد الخاصـة بـاإلفالس             

  .  من قانون التجارة٥٦٤المادة . خمسة عشر يوماً. هااستئناف
الدعاوى االنفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والـدائنون أصـحاب حقـوق االمتيـاز العامـة                 -

علـة  . ال تعتبر مـن الـدعاوى الناشـئة مـن التفليـسة        . بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس     
التقـدم بـديونهم إلـى مـدير التفليـسة إلجـراء قـسمة              وجوب دخولهم في زمرة الدائنين و     . ذلك

الطعـن  . مـؤدى ذلـك   .  قـانون التجـارة    ٥٩٧م. غرماء ألموال المـدين بـين كافـة الـدائنين         
باالستئناف في األحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة         

  .  مرافعات١٤١
  )٦٦٢القسم الخامس المجلد األول ص مج ٥/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٧/٢٠٠٥ الطعن(

الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقـوق االمتيـاز العامـة اليجـوز لهـم اتخـاذ إجـراءات                   -٢٤٥٧
عـدم سـلوك الطـاعن      . كيفيتـه . سـبيل الحـصول علـى حقـوقهم       . فردية ضد المدين المفلس   

 الطريق الذي رسمه القـانون للمطالبـة بديونـه ورفعـه دعـواه بعـد صـدور الحكـم بـشهر                    
 .عدم قبول دعواه. أثره. اإلفالس

  )٦٦٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٥/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٧/٢٠٠٥ الطعن(

ال يؤدي إلـى أن تفقـد كـل منهمـا اسـتقاللها عـن               . ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً     -٢٤٥٨
  .حاالته. ضمهما الذي يترتب عليه اعتبارهما خصومة واحدة. األخرى

أن يكون القضاء في أحدهما من شـأنه التـأثير فـي القـضاء فـي                . شرطه. بين دعويين االرتباط   -
  .األخرى بحيث يؤدي استقالل كل منها إلى صدور أحكام متناقضة

األسـاس والموضـوع فيهمـا      . دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شـهر اإلفـالس          -
    ـ    . ن بديونهما واحد هو عدم وفاء المديني . أثـره . صدر فيهمـا حكـم واحـد      ضمهما لالرتبـاط ولي

 .القضاء في دعوى شهر اإلفالس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية

  )٣٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٠٧/٢٠٠١ الطعن(

اختـصاص مـدير التفليـسة بتحقيـق الـديون ورفـع أمـر              . أثـره . صدور حكم شهر اإلفالس    -٢٤٥٩
عـدم تـسابق    : علـة ذلـك   . يه منها إلى قاضي التفليسة ليفـصل فـي هـذا النـزاع            المتنازع عل 

الدائنين في إقامة الدعاوي على المفلس والتنفيذ على أموالـه فيكـون لبعـضهم األفـضلية علـى                  
 .البعض اآلخر دون وجه حق

 )٣٣٨ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٥/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٣٨٢/٢٠٠٨الطعن (
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  -:ة المتبوع عن أعمال تابعهدعوى مسئولي -

غيـر ناشـئة عـن قـانون     . الدعوى المقامة على أساس مسؤولية المتبـوع عـن أعمـال تابعـه          -٢٤٦٠
عـدم دخولهـا فـي االختـصاص النـوعي          . العمل وال يصدق عليها وصف المنازعـة العماليـة        

 .للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية

  )٨٥٤ الثاني المجلد الثاني ص مج القسم٢٠/١٠/١٩٩١ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٠ الطعن(

  -:دعوى استبدال حارس -

أساسها مـا يوجـه إلـى إدارتـه أو شخـصه مـن تجـريح وال تمـس           . دعوى استبدال الحارس   -٢٤٦١
 .بأصل الحق

  )٨٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٢١/١٩٨٥ الطعن(

  -:الدعوى ذات العنصر األجنبي -

ل اختصاصها بالدعاوى المرفوعـة علـى الكـويتي واألجنبـي الـذي لـه               المحاكم الكويتي األص   -٢٤٦٢
االسـتثناء عـدم    . موطن أو محل إقامة غير معتاد بالكويـت وكـان لـه فيهـا مـوطن مختـار                 

 .اختصاصها بالدعاوى العقارية المتعلقة بعقار خارج الكويت

  )٨٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣١١/١٩٨٩ الطعن(

اختصاص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على األجنبـي ولـو لـم يكـن لـه مـوطن                     -٢٤٦٣
 .ضابط هذا االختصاص. أو محل إقامة بالكويت

  )٨٥٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٠٣/١٩٨٩ الطعن(

  -:دعوى صحة الحجز -

األسـاس والموضـوع فيهمـا      .  اإلفـالس  دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شـهر        -٢٤٦٤
. أثـره . ضمهما لالرتبـاط وليـصدر فيهمـا حكـم واحـد          . واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما     

 .القضاء في دعوى شهر اإلفالس باعتبارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانية

  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٠٧/٢٠٠١ الطعن(
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. مـؤدى ذلـك   . استقالل ذمتها المالية عن ذمـة الـشركاء فيهـا         . الشركة ذات المسئولية المحدودة    -٢٤٦٥
المدير الممثل لها له ذمته المالية الشخـصية المـستقلة عنهـا ومـسئوليته عـن الـضرر الـذي                    

ـ طيلحق بالغير مسئولية تقصيرية تتحقق بثبوت خ       ه وقيـام رابطـة الـسببية بـين هـذا الخطـأ             ئ
  . اقعوالضرر الو

قصر المطعون ضدها دعواهـا علـى طلـب صـحة الحجـز التحفظـي دون أن ترفـع علـى                      -
.  مرافعـات  ٢٣١المحجوز عليه الدعوى بثبوت الحق قبلـه خـالل األجـل المعـين فـي المـادة                  

ـ . مخالفـة الحكـم ذلـك     . بطالن الحجز واعتباره كأن لم يكن     . أثره  فـي تطبيـق القـانون       أخط
 .يوجب تمييزه

  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

ـ  .شرط صحته . حجز ما للمدين لدى الغير     -٢٤٦٦ جز خـالل الثمانيـة أيـام التاليـة إلعـالن      ا رفـع الح
 أمـام علـى المحجـوز عليـه    وصـحة الحجـز      الحـق ثبوت  بدعوى  الالحجز إلى المحجوز لديه     

وإال اعتبـر الحجـز كـأن       لحجز بـأمر القاضـي      في األحوال التي يكون فيها ا     المحكمة المختصة   
 .لم يكن

  )٣٢٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٠/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

. تتكـون مـن عـدد مـن األشـخاص ال يزيـد علـى ثالثـين                . الشركة ذات المسئولية المحدودة    -٢٤٦٧
المعنويـة للـشركة    اسـتقالل الشخـصية     . مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته فـي رأس المـال          

  . انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها. مؤداه. عن أشخاص الشركاء فيها
اختـصام الـشركة دون الـشريك الـذي يتـولى إدارة            . ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محـدودة       -

الشركة في الدعوى التي استندت إليهـا الـشركة فـي توقيـع الحجـز التحفظـي علـى شـركة                     
. ء الحكم بصحة توقيع الحجـز علـى أمـوال المـدير الخاصـة لـدى إدارة التنفيـذ                  قضا. أخرى

 .مخالفة للقانون وفساد في االستدالل

  )٣٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٥٣/٢٠٠٤ الطعن(

يتولـد أساسـاً مـن هـذه        . حق الدائن في توقيع الحجز علـى أمـوال مدينـه اسـتيفاء لحقوقـه               -٢٤٦٨
. األحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمـر مـن قاضـي األمـور الوقتيـة                . حقوقال

إلغـاء  . الحجز المتوقع يستمد وجوده من األمر بتوقيعه وليس مـن مجـرد قيـام هـذه الحقـوق                 
 . بطالنه. أثره. الحجز

عرضـها مـع الـدعوى      . دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي األمـور الوقتيـة             -
. أثـره . صدور حكم نهائي بإلغـاء األمـر قبـل الفـصل فـي الـدعوى              . لمرفوعة بأصل الحق  ا
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صدوره فـي دعـوى الـتظلم مـن األمـر باعتبـاره             . ال يغير من ذلك   . بطالن إجراءات الحجز  
 .مثال. علة ذلك. حكماً وقتياً

  )٣٣٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٢٧/٢٠٠٤ الطعن(

   .اليجوز إال فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. وع إلي أحكام القانون العامالرج -٢٤٦٩
لـزوم اشـتمال محـضر      . رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحـق      . الحجز التحفظي على السفينة    -

الحجز عند إعالنه للمحجوز عليه على تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة الكليـة لـسماع الحكـم                   
أيـاً كـان مقـداره خالفـاً للقواعـد العامـة فـي االختـصاص                بصحة الحجز وثبـوت الحـق       
وجـوب تحديـد جلـسة لنظـر الـدعوى فـي            .  مرافعات ٤٥و  ٣٤المنصوص عليها في المادتين     

ال يـضاف إلـي هـذا الميعـاد         . ميعاد ال يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجـز          
 . من قانون التجارة البحرية٧٨م . ميعاد مسافة

التكليف بالحـضور هـو اإلجـراء الـذي تبـدأ بـه المطالبـة               . حة الحجز على السفينة   دعوى ص  -
عـدم تـضمن محـضر الحجـز هـذا          . القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمـة بهـذه الـدعوى         

. خلو قانون التجارة البحرية مـن بيـان األثـر المرتـب علـى ذلـك               . التكليف وعدم تحديد جلسة   
اعتبـار  . أثـره . باعتباره القانون العـام فـي هـذا الـصدد         وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات      

 . مرافعات٢٢٥م . الحجز كأن لم يكن

  )٣٣١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٤/٢٠٠٦  جلسةمدني ١٥٩/١٩٩٧ الطعن(

وجوب إعالن الحاجز به إلـى المحجـوز عليـه خـالل ثمانيـة أيـام                . محضر الحجز واألمر به    -٢٤٧٠
عه ويجب على الحاجز خـالل ذات األجـل أن يرفـع أمـام المحكمـة                على األكثر من تاريخ توقي    

اعتبـار الحجـز كـأن لـم        . أثـره . مخالفة ذلـك  . المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز     
 .ل آثاره لعدم القيام بعمل الحق له على الوجه الذي يتطلبه القانونازويكن و

  )٦٧٣المجلد األول ص مج القسم الخامس ١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤ الطعن(

لـزوم اشـتمال    . رفـع دعـوى صـحة الحجـز وثبـوت الحـق           . الحجز التحفظي على السفينة    -٢٤٧١
محضر الحجز عند إعالنه للمحجوز عليه على تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة الكليـة لـسماع                  
الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كـان مقـداره خالفـاً للقواعـد العامـة فـي االختـصاص                    

وجـوب تحديـد جلـسة لنظـر الـدعوى فـي            .  مرافعات ٤٥و  ٣٤ليها في المادتين    المنصوص ع 
ال يـضاف إلـي هـذا الميعـاد         . ميعاد ال يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجـز          

 . من قانون التجارة البحرية٧٨م . ميعاد مسافة

بـه المطالبـة    التكليف بالحـضور هـو اإلجـراء الـذي تبـدأ            . دعوى صحة الحجز على السفينة     -
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عـدم تـضمن محـضر الحجـز هـذا          . القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمـة بهـذه الـدعوى         
. خلو قانون التجارة البحرية مـن بيـان األثـر المرتـب علـى ذلـك               . التكليف وعدم تحديد جلسة   

اعتبـار  . أثـره . وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العـام فـي هـذا الـصدد              
 . مرافعات٢٢٥م .  لم يكنالحجز كأن

  )٦٧٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٩/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٥٩/١٩٩٧ الطعن(

وجـوب إبـدائها أمـام    . جه البطالن المتعلقة بالشكل وأوجه االعتـراض علـى شـروط البيـع         أو -٢٤٧٢
قاضى البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقـاً لإلجـراءات والمواعيـد المنـصوص عليهـا فـي                  

  .سقوط الحق في إبدائها. أثره. مخالفة ذلك.  مرافعات٢٧١دة الما
حـصولهما  . تحديـد تـاريخ البيـع وإجرائـه       . مهمته هى إجـراء بيـع العقــار      . قاضى البيوع  -

عـدم تمـام البيـع فـي اليــــوم          . بغير تدخل من الدائنين الحاجزين أو أصـحاب المـصلحة         
وع جلـسة إلجرائـه بنـاء علـى طلـب           وجوب تحديد قاضى البي   .  سبب من األسباب   أليالمحدد  

. المحـددة قانونـاً   اإلعالن عـن البيـع بمراعـاة المواعيـد          صاحب المصلحة مع إعادة إجراءات      
المشرع ميعاداً للتمسك بأوجه البطالن السابقة على جلـسة البيـع بحيـث ينغلـق بانقـضائه                  تحديد

 الـذي  هـو التـاريخ      ٢٧١ة  أن المقصود بتاريخ البيع الـوارد بـنص المــاد        . مؤداه.باب إثارتها 
اعتبـار هـذا التـاريخ      .  مرافعـات  ٢٦٤م  . يحدده مأمـور التنفيذ فـور تسجيل طلـب الحجـز        

التـزام الحكـم    . بأوجـه الـبطالن أو االعتـراض       يتحدد به مـواعيد دعوى المدين المتعلقة        الذي
 .ال يعيبه. المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط الحق في إقامة الدعوى

 )٢٤٦ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١١/٤/٢٠١١جلسة  مدني ١٣١/٢٠١٠الطعن (

  -:دعوى عدم االعتداد بالحجز -

قـصر المـشرع هـذا الميعـاد فـي          . ميعاد االستئناف في كافة األحكام الموضوعية ثالثون يوماً        -٢٤٧٣
  .المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً

  .المقصود بها. المواد المستعجلة -
يه رفع حجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر بـدعوى أمـام محكمـة الموضـوع                    طلب المحجوز عل   -

المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه مـن أن يتـسلم مـن المحجـوز لديـه المـال                     
 بـالحجز  االعتـداد اختالفه عـن طلـب عـدم    . المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن    

أن الحكـم الـصادر مـن محكمـة         . مؤدى ذلـك  . جلالذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستع      
أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجـز وإلغائـه باعتبـاره طلبـاً موضـوعياً ال                
ينطبق عليه ميعاد الخمـسة عـشر يومـاً المقـررة السـتئناف األحكـام الـصادرة فـي المـواد                 
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ـ      . المستعجلة تئناف لرفعـه بعـد الميعـاد    مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة فـي االس
 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة

  )٣٣٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٢٨/٢٠٠٤ الطعن(

  -:دعوى مرسى المزاد -

ها قاضـي البيـوع ويعلـن هـذا      يقـدر . مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة        -٢٤٧٤
  .التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد

إخبار للحاضرين بالجلسة عـن بـدء المزايـدة وإعالمهـم بـثمن             . مناداة قاضي البيوع على البيع     -
 العقار والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايـدة والتـي تـم اإلعـالن عنهـا قبـل         

 . مرافعات٢٦٨، ٢٦٦المادتان . افتتاح الجلسة

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٩/٢٠١١جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥،  ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ ونالطع(

  -:دعوى صحة ونفاذ عقد البيع -

 ذمـة   فـي  ذمة البائع ومنهـا نقـل الملكيـة والتزامـات            فيينشئ التزامات   . البيع غير المسجل     -٢٤٧٥
  . ا قيامه بدفع الثمن المشترى ومنه

المقصود بها مواجهة امتنـاع البـائع عـن القيـام باألعمـال الالزمـة               . دعوى صحة ونفاذ البيع      -
. الحكم الصادر فيهـا سـنداً قاطعـاً علـى صـدور البيـع صـحيحاً نافـذاً                   . لتسجيل عقد البيع    

ـ         . تسجيله ينقل ملكية المبيع دون تدخل البائع         ه علـى ذلـك     عـدم اقتـصار الحكـم المطعـون في
وإلزامه البائع بتسجيل العقار المبيع على أسم المـشترى وجعـل اسـتالمه بـاقى الـثمن موقوفـاً                   

  .   تطبيق القانون فيخطأ . على التسجيل 
 )١٧٥ س ص ٧ مج ـ ١٤/٢/١٩٧٧ جلسة مدني ١٠/١٩٧٥ الطعن(

  العقـار لـشخص آخـر بعقـد        فـي تـصرف البـائع     . المقصود بها   . دعوى صحة ونفاذ العقد      -٢٤٧٦
التـزام البـائع بنقـل الملكيـة ال         .مـؤداه . مسجل قبل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل          

 دعـوى   فـي تمـسك المـشترى     . ما لم يكن العقد المسجل مـشوب بعيـب يبطلـه            . يكون ممكناً 
قـضاء الحكـم    . صحة ونفاذ عقد البيع بصورية عقد البيع المـسجل آلخـرين صـورية مطلقـة                

. ع موضوع الدعوى دون أن يتحقـق مـن ملكيـة البـائع للعقـار المبيـع                  بصحة ونفاذ عقد البي   
  . خطأ يوجب تمييزه 

 )١٧٦ س ص ٧ مج ـ ٢٢/٥/١٩٧٨ جلسة مدني ٩/١٩٧٧ الطعن(
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 مـن شـأنها إنـشاء       التـي التـصرفات   .  من مجلة األحكام العدليـة       ٢٦٥م  . شرطه  . نفاذ البيع    -٢٤٧٧
  . عدم تمامها إال بالتسجيل . ه أو زواله حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغيير

أن . شـرطه   . االسـتجابة لطلـب المـشترى       . المقـصود بهـا     . دعوى صحة ونفاذ عقد البيـع        -
 . الدعوى ممكنينفي يصدر الذييكون نقل الملكية إليه وتسجيل الحكم 

 )١٧٦ س ص ٧ مج ـ ٢/٤/١٩٧٩ جلسة مدني ٩/١٩٧٨ الطعن(

لـدائن  سهم ببيع شيء مملوك له لقـاء ديـن مـستحق فـي ذمتـه               قيام مدين محال إلى مؤسسة األ      -٢٤٧٨
تقدم بدينه في التسوية الودية التي أجريـت بالنـسبة لـديون هـذا المـدين ووافـق عليهـا ذلـك                      

 .ال تقبل. مطالبة المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ال يجوز. الدائن

  )٨٥١لثاني ص مج القسم الثاني المجلد ا١٨/٦/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٠٤/١٩٨٥ الطعن(

 .شرعت لجبر المتعاقد الذي وقع العقد على تنفيذ التزامه فيه. دعوى صحة التعاقد -٢٤٧٩

  )٨٥١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٢٨/١٩٨٥ الطعن(

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع سلطة المحكمـة فيهـا تمتـد إلـى بحـث موضـوع العقـد ومـداه                       -٢٤٨٠
كل ما يثار مـن أسـباب تتعلـق بوجـود العقـد أو انعدامـه وبـصحته أو               تتسع ل . نطاقها. ونفاذه

 .علة ذلك. بطالنه ومن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع

  )٨٥١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/٤/١٩٨٩ إداري جلسة ٣٢١/١٩٨٨ الطعن(

 الملكيـة إلـى     تنفيذ التزامات البائع التـي مـن شـأنها نقـل          . المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد     -٢٤٨١
 .شرطه. إجابة المشتري طلبه الحكم بصحة ونفاذ العقد. علة ذلك. المشتري تنفيذاً عينياً

  )٩٢٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢١/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٢ الطعن(

للمحكمـة بحـث موضـوع العقـد ومـداه          . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضـوعية         -٢٤٨٢
  .ونفاذه
  )٧١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ٢/١٩٩٨ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع سـلطة بحـث        . أثـره . دعـوى موضـوعية   . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     -٢٤٨٣
  .مقتضى ذلك. لزوم أن يكون من شأن التعاقد نقل الملكية. موضوع العقد ومداه ونفاذه

المالك الحقيقـي إال إذا أخـذه حتـى ينـتج أثـره          عقد قابل لإلبطال ال ينفذ في حق        . بيع ملك الغير   -
  .أساس ذلك. في نقل الملكية

  )٧١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٣/٢٠٠٠ مدني جلسة ٨٢/١٩٩٩ الطعن(
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اختالفـه عـن طلـب الحكـم بتثبيـت الملكيـة بوضـع اليـد              . طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع      -٢٤٨٤
عقد بيع غيـر مـسجل للحـصول علـى حكـم يقـوم              استناد األول ل  . المكسب لها موضوعاً وسبباً   

استناد الثاني إلى الحيـازة كـسبب مـن أسـباب كـسب       . تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية      
  .الملكية للحصول على حكم مقرر لثبوتها

  .شرطه. ليست من الدعاوى التي ال تقبل التجزئة. دعوى صحة التعاقد -
  )٧١٩مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢١/٥/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨٤/٢٠٠٠ الطعن(

أنهـا تـؤول عنـد تـسجيل الحكـم      . علة ذلك. دعوى استحقاق ماالً. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     -٢٤٨٥
التعاقـد الـذي ثـم فـي ظـل أحكـام            . الصادر فيها إلى استحقاق رافعها لملكية العقار موضوعها       

ـ       . أثره. مجلة األحكام العدلية   ان المـانع مـن سـماعها يتعلـق         أن العذر المعتبر في مـرور الزم
  .بالمدعى وليس المدعى عليه

  )٧١٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/١٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٧١/٢٠٠٠ الطعن(

دعوى استحقاق مآالً يقـصد بهـا تنفيـذ التزامـات البـائع والتـي               . ماهيتها. دعوى صحة التعاقد   -٢٤٨٦
ول علـى حكـم يقـوم تـسجيله مقـام تـسجيل       من شأنها نقل الملكية للمشتري تنفيذاً عينياً والحص  

وجوب بحث كل ما يثـار مـن منازعـات حـول ملكيـة البـائع                . أثر ذلك . العقد في نقل الملكية   
 .للمبيع عند الفصل فيها

  )٧١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/١٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٧١/٢٠٠٠ الطعن(

. موضـوع العقـد ومـداه ونفـاذه       دعوي موضـوعية تمتـد إلـى        . دعوي صحة ونفاذ عقد البيع     -٢٤٨٧
اتساعها لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجـود العقـد وانعدامـه وبـصحته أو بطالنـه ومـا                     

 .يثار بشأن ملكية البائع للمبيع

  )٣٣٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٢٨/٢٠٠٤ الطعن(

ت البائع التـي مـن شـأنها نقـل الملكيـة إلـى              تنفيذ التزاما . المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع     -٢٤٨٨
ملكيـة  . شـرطه . إجابة المشتري إلى طلبه الحكـم بـصحة ونفـاذ العقـد           . المشتري تنفيذًا عينياً  

  .البائع للمبيع
ال تنتقــل فيمــا بــين المتعاقــدين أو بالنــسبة للغيــر إال . الحقــوق العينيــة العقاريــة األصــلية -

ـ . ٥/١٩٥٩ مـن المرسـوم بـق        ٧م. بالتسجيل ال يرتـب سـوى   . دم تـسجيل هـذه الحقـوق     ع
 .التزامات شخصية بين ذوي الشأن

  )٣٣٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٥/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٥٣٥/٢٠٠٢ الطعن(
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الحصول على حكم يقـوم تـسجيله مقـام تـسجيل العقـد             : مقصوده. طلب صحة ونفاذ عقد البيع     -٢٤٨٩
  .في نقل الملكية استنادا لعقد البيع الغير مسجل

مقـصوده الحـصول علـى حكـم مقـرر لثبـوت الملكيـة عـن         . طلب تثبيت الملكية بوضع اليد    -
 .ما يعد طلباً جديداً في االستئنافلمثال . طريق الحيازة

  )٣٣٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٥/١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٥٣٥/٢٠٠٢ الطعن(

العبـرة  . أثـره . مـن تاريخـه   تراخيها إلى ما بعـد حـصول التـسجيل و         . نقل الملكية في العقار    -٢٤٩٠
  .أفضلية العقد المسجل على العقد العرفي السابق عليه. مؤداه. بالتسجيل

تنفيذ التزامـات البـائع بنقـل ملكيـة المبيـع تنفيـذاً             . المقصود بها . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     -
بـة  إجا. مـؤداه . عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تـسجيل العقـد فـي نقـل الملكيـة                

أن يكـون انتقـال الملكيـة إليـه وتـسجيل الحكـم الـذي سيـصدر                 . شرطه. المشتري إلى طلبه  
  .ممكنين

عـدم إجابـة    . أثـره . تصرف البائع في العقار المبيع إلى آخر بعقد مسجل قبـل صـدور الحكـم               -
 .المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه

  )٣٣٤المجلد السابع ص مج القسم الخامس ١٤/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٥٥/٢٠٠١ الطعن(

تنفيـذ التزامـات البـائع تنفيـذاً عينيـاً والحـصول            . المقصود بها . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     -٢٤٩١
وجـوب أن يكـون انتقـال الملكيـة إلـى           . أثره. على حكم يقوم تسجيله مقام العقد في نقل الملكية        

. خطـأ يوجـب تمييـز الحكـم       . الفة ذلـك  مخ. المشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين      
 . لبيع عقار نزعت ملكيتهمثال

  )٣٣٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/١/٢٠٠٥ مدني جلسة ٩١/٢٠٠٣ الطعن(

دعوى اسـتحقاق مـآال يقـصد بهـا تنفيـذ التزامـات البـائع               . ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ البيع    -٢٤٩٢
الحـصول علـى حكـم يقـوم تـسجيله مقـام            التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلـى المـشترى و          

أن يكـون انتقـال الملكيـة وتـسجيل الحكـم الـذي             . شـرط ذلـك   . تسجيل العقد في نقل الملكية    
 .يصدر في الدعوى ممكناً

  )٣٣٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٧/٢٠٠٤ الطعن(

مـا ثـار بـين الخـصوم مـن نـزاع            عدم اكتسابه قوة األمـر المقـضي إال في        . القضاء النهائي  -٢٤٩٣
عـدم تـسجيل الحكـم الـصادر بـصحة          . مؤداه. وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية      

ال أثر له على حجيته بـين أطرافـه ومـنعهم مـن إثـارة               . ونفاذ عقد البيع لنقل الملكية للمشتري     
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 بأدلـة   ما سبق أن فصل فيه بصفة الزمة صريحة أو ضمنية حتمية في أيـة دعـوى تاليـة ولـو                   
 .قانونية أو واقعية جديدة

 )٣٧٤ص١ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٨/٣/٢٠١٠جلسة مدني  ٨٨٤/٢٠٠٥، ٨٧٢، ٨٥٦الطعون (

هي دعوى استحقاق مآالً المقـصود بهـا تنفيـذ التزامـات البـائع              . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     -٢٤٩٤
 حكـم يقـوم تـسجيله مقـام         التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول علـى           

وجوب فـصل المحكمـة فـي كـل مـا يثـار فيهـا مـن                 . مقتضاه. تسجيل العقد في نقل الملكية    
 .أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو صحته أو بطالنه

 )٢٥٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٣/١١/٢٠١٠ مدني جلسة ٢٤٨/٢٠٠٩الطعن (

ستحقاق مآالً المقـصود بهـا تنفيـذ التزامـات البـائع            هي دعوى ا  . دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     -٢٤٩٥
التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحـصول علـى حكـم يقـوم تـسجيله           

  . مقام تسجيل العقد في نقل الملكية
قسيمان يتقاسـمان تنفيـذ التـزام المـدين ويتكافـأن           . طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض      -

طلب التنفيذ العيني ينطوي ضمناً على طلب التنفيـذ بطريـق التعـويض فـي حالـة                 . مؤداه. دراًق
تمـسك المـشتري    . أثـره . تعذر األول ألنهما متحدان موضوعاً ويندرج كل منهمـا فـي اآلخـر            

بطلب التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني ولـو ألول مـرة أمـام محكمـة االسـتئناف ال يعـد                     
 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه جزئياً:  مخالفة ذلك.طلباً جديداً

 )١٦٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٧/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٣٩٥/٢٠٠٩الطعن (

  -:دعوى منع التعرض -

للقاضـى فحـص المـستندات المتعلقـة بأصـل الحـق علـى سـبيل                . دعوى منـع التعـرض       -٢٤٩٦
جـواز نـدب خبيـر      .  التعـرض     يقتضيه التحقق مـن نفـى أو إثبـات         الذياالستئناس وبالقدر   

الحكم الصادر فيهـا ال يجـوز حجيـة بالنـسبة ألصـل             . للتعرف على العقار موضوع التعرض      
  . الحق 
 )١٧٦ س ص ٧ مج ـ ١١/٢/١٩٧٦ جلسة تجاري ٤٤/١٩٧٥ الطعن(

وجـوب اسـتمرار حيازتـه ثـالث        . قصرها على الحائز بمعنـاه القـانوني      . دعوى منع التعرض   -٢٤٩٧
العمل المـادي أو التـصرف القـانوني الـذي يتـضمن بطريقـة              . تعرض له سنوات كاملة لمنع ال   

وجـوب رفـع الـدعوى بمنعـه خـالل الـثالث        . مباشرة أو غير مباشرة معارضة لحيازة الحائز      
  . سنوات التالية لحصول التعرض
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تحصيل وضع اليد وتقدير األدلـة علـى تـوافر الحيـازة أو انتفائهـا واألخـذ بتقريـر الخبيـر                      -
 .مثال. من سلطة محكمة الموضوع.  أسبابهمحموالً على

  )٣٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٦٠/٢٠٠٤ الطعن(

  -:دعوى الشفعة -

اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار إلثبات علـم الـشفيع بوقـوع البيـع وبـدء ميعـاد                     -٢٤٩٨
افتراضـاً ال يقبـل إثبـات العكـس علـم           افتراضه بـذلك التـسجيل      . مؤداه. طلب األخذ بالشفعة  

الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلـزم طرفـي البيـع بعـد التـسجيل بـاإلعالن                    
اسـتمرار ظهـور البـائع بمظهـر المالـك بعـد            . أثره. عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه     

أنـه ال يعطـل     : لـة ذلـك   ع. عدم اعتباره تحايالً إلبطـال الـشفعة      . تسجيل العقد وخفاء المشتري   
 .حقاً مقرراً للشفيع

  )٦٧١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٥ الطعن(

ب مـن القـانون المـدني       /٩٠٣سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليـه بالمـادة             -٢٤٩٩
تنظـيم  ينـدرج ضـمن سـلطة المـشرع فـي           . والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيـع العقـار         

عـدم بيـان الطـاعن      . اإلجراءات واألوضاع الالزمة لممارسة حـق التقاضـي بـشأن الـشفعة           
عـدم جديـة الـدفع بعـدم        . أثـره . أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور واألساس القـانوني لـذلك         

 .دستورية النص المذكور

  )٦٧١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٣/٢٠٠٥ الطعن(

  -:اتدعوى اإليجار -

مثـال  . ماهيتـه وكيـف يـتم   .  مـدني ٥٦٧/٢التنبيه باإلخالء الذي ينتهي به اإليجار وفقا للمـادة     -٢٥٠٠
 .لحصوله بصحيفة دعوى إنهاء عقد استثمار العين

  )٢٧٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٣ الطعن(

 إليـه بـه علمـاً يقينيـاً بتـسليم الـصورة لـنفس               األصل علم المعلـن   . إعالن األوراق القضائية   -٢٥٠١
. حاالتـه . االكتفاء بالعلم الظني بـاإلعالن فـي المـوطن وبـالعلم الحكمـى            . شخص المعلن إليه  

  . عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. ورودها على سبيل الحصر
. وراق القـضائية  اسـتثناء مـن القواعـد العامـة إلعـالن األ          . إعالن المستأجر بطريق اللـصق     -

 . الحكمة منه
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تمامـه بطريـق اللـصق لغلـق        . توجيه اإلعالن بصحيفة الدعوى للمـستأجر بـالعين المـؤجرة          -
 المعـدل   ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥ مـن المرسـوم بقـانون        ٢٥م  . تنعقد به الخصومة بين طرفيها    . العين

  . ١٩٩٤ لسنة ٨بالقانون 
تمامه فـي مخفـر الـشرطة المخـتص لغلـق           . إعالن المستأجر بحكم اإلحالة إلى الدائرة التجارية       -

وقوعـه  . العين المؤجرة التي اتخذها موطنـاً مختـاراً لـه وإخطـاره بكتـاب مـسجل بالبريـد                 
 .  مرافعات٩م . صحيحاً

  )٦٧٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٨٠/٢٠٠٣ الطعن(

  . د غموض النصال محـل لـه إال عنـ. البحث في حكمة التشريع ودواعيـه -٢٥٠٢
تـضمن  أحكامـاً اسـتثنائية مـن األحكـام           .   في شأن إيجـار العقـارات       ٣٥/١٩٧٨مرسوم ق    -

العامة الواردة بقانون المرافعات منها جواز حضور الخـصوم بأنفـسهم أو بمـن يوكلونـه عـنهم                  
مراعـاة لطبيعـة    : علـة ذلـك   . عدم اشتراط أن يكون الوكيـل محاميـاً       . بورقة رسمية أو موثقة   

تقـديم صـحف دعـاوى اإليجـارات دون         . أثـره . لدعاوى وتخفيف النفقات علـى المـالك      تلك ا 
  .اشتراط توقيع محام عليها

عـدم سـريانه علـى دعـاوى        . اشتراط قانون المحاماة توقيع محـام علـى صـحف الـدعاوى            -
أن قانون اإليجـارات قـانون خـاص ال محـل لـسريان قـانون المحامـاة         : علة ذلك . اإليجارات

 .مثال. ٣٣/٢٠٠٣ المعدل بق ٣٥/١٩٧٨من المرسوم  ٢٥/١م. عليه

 )١٣٨ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٥٨/٢٠٠٨الطعن (

  -:الدعاوى التي ترفع على التركة -

جواز أن ينتصب الـوارث خـصماً عـن بـاقي الورثـة             . الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها       -٢٥٠٣
حكم للتركة بكـل حقهـا أو مطلوبـاً فـي مواجهتـه الحكـم علـى                 إذا خاصم أو خوصم طالباً ال     

 .التركة نفسها بكل ما عليها

  )٣٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٠/٢٠٠٥ الطعن(

  -:دعوى التظلم من أمر األداء -

ال امتنـع   وجوب تكليف الدائن للمدين بالوفاء بالحق قبل استـصدار أمـر األداء بخمـسة أيـام وإ                 -٢٥٠٤
بطـالن األمـر وعلـى     . أثـره . إصداره لألمر رغم تخلـف التكليـف      . القاضي عن إصدار األمر   

 .على الدائن. عبء إثبات حصول التكليف. محكمة التظلم إلغاؤه

  )٢٢٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٩٣ الطعن(
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شـروط الـدين    . العامـة فـي رفـع الـدعاوى       استثناء مـن القواعـد      . سلوك طريق أمر األداء    -٢٥٠٥
 .مثال. المطالب به لسلوك هذا الطريق

  )٣٠٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٤٢/١٩٩٥ الطعن(

 .شرطه. سلوك نظام أوامر األداء -٢٥٠٦

  )٣١٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٩٥، ١٧٣ انالطعن(

 .مثال لتظلم بعد الميعاد. ميعاده عشرة أيام من تاريخ إعالنه. ن أمر األداءالتظلم م -٢٥٠٧

  )٣١٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٩٦ الطعن(

محكمـة  . يعد خصومة جديدة يكـون المـتظلم فيهـا فـي حكـم المـدعى              . التظلم من أمر األداء    -٢٥٠٨
مـا يترتـب علـى      . ى جانب اختصاصها بالطلبـات األصـلية      التظلم تختص بالطلبات العارضة إل    

 .ذلك

  )٦٧٤ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٨/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٤/٢٠٠٤ الطعن(

التظلم من أمر األداء والقضاء بإلغائه لسبب ال يتصل بعريـضة استـصداره وإنمـا اسـتناداً إلـى                    -٢٥٠٩
مـة عنـد حـد اإللغـاء والمـضي فـي            عدم وقوف المحك  : أثره. تخلف أحد شروطه الموضوعية   

 .علة ذلك. نظر النزاع إلصدار حكم حاسم فيه

  )٦٧٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٨٨٥/٢٠٠٣ الطعن(

احتـساب مـدة سـقوط الحـق        . سريانه من تاريخ إعالنه إلي المدين     . ميعاد التظلم من أمر األداء     -٢٥١٠
يغنـي عـن إعـالن األمـر        . الصادر ضده األمر قبـل إعالنـه      تظلم  . في التظلم من هذا التاريخ    

  .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك. ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من األمر
 ١٧٠م  . عـدم قبولـه شـكالً     . التظلم من أمر األداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقـررة للـتظلم             -

 .مرافعات

  )٦٧٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٤/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٠٤/٢٠٠٤ الطعن(

  -:دعوى عقد التوزيع -

دفـع يتعلـق بـاإلجراءات وال       . الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النـزاع           -٢٥١١
تمييـزه لعـدم تطلـب      . اقتصار الحكم المطعون فيه على قبـول هـذا الـدفع          . يتعلق بأصل الحق  

ة الدعوى إلى محكمـة أول درجـة لعـدم اسـتنفاد واليتهـا              وجوب إعاد . القانون تسجيل هذا العقد   
 .في نظر الموضوع إعماالً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام

  )٦٨٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٣٩/٢٠٠٠ الطعن(
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  -: في قائمة توزيع حصيلة التنفيذةالمناقضدعوى  -

وى المناقضة في قائمة توزيـع حـصيلة التنفيـذ المؤقتـة المرفوعـة أمـام                الحكم الصادر في دع    -٢٥١٢
 . مرافعات٢٨٦م. انتهائي. المحكمة الكلية

 )١٧٦ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٤/٦/٢٠١١جلسة   تجاري٥٩٧/٢٠٠٨الطعن (

  -:دعوى العالمات التجارية -

الطعـن فيـه أمـام      . شـرط القرار الصادر برفض تسجيل العالمـة التجاريـة أو تعليقـه علـى               -٢٥١٣
 ق  ٧١/١م  . المحكمة الكليـة خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إبـالغ طالـب التـسجيل بـه                    

٦٨/١٩٨٠ .  
عـدم جـواز الخـروج عليـه أو تأويلـه           . النص الواضح جلي المعنى في الداللة على المراد منه         -

 . علة ذلك. بدعوى االستهداء بالحكمة التي أملته

الفيـصل فـي التمتـع بالحمايـة القانونيـة للعالمـة           . عالمة التجاريـة  أسبقية تقديم طلب تسجيل ال     -
ال . سبق استعمال العالمـة أو تـسجيلها فـي دولـة أخـرى            . المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب    

 . من قانون التجارة المعدل٦٢/٦م . يعتد به

  )٦٧٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٧٢/٢٠٠٣ الطعن(

لمالك العالمة التجارية استصدار أمـر مـن القاضـي المخـتص باتخـاذ اإلجـراءات التحفظيـة                   -٢٥١٤
اتبـاع الحجـز علـى اآلالت       : شـرط ذلـك   . الالزمة لوقف االعتداء علـى عالمتـه التجاريـة        

المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات الموضوع عليهـا العالمـة موضـوع هـذه الجريمـة                
ى من اتخذت بشأنه إجـراءات الحجـز خـالل ثمانيـة أيـام مـن                وترفع الدعوى الموضوعية عل   

 .بطالن هذه اإلجراءات: أثره. عدم القيام بذلك. تاريخ توقيعه

  )٢٠٦ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٧/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري١٩١/٢٠٠٩الطعن (

  -:دعوى القسائم الصناعية -

 علـى إصـدار     - الطعـن الماثـل    وزير التجارة والـصناعة فـي     -اقتصار دور الوزير المختص      -٢٥١٥
المنوط بـه إبـرام العقـود وتحـصيل مقابـل االنتفـاع هـي               . قرار الترخيص للقسائم الصناعية   

 .مثال.  في شأن نظام أمالك الدولة١٩٨٠ لسنة ١٠٥ ق ١٨المادة . وزارة المالية

  )٦٧٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٢/٢٠٠٤، ٩٢٥/٢٠٠٣ نناالطع(
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  -:دعوى تحديد الرسوم القضائية -

هـي تقـديم الـصحيفة إلـى        الواقعة المنشئة لحق الخزانة في استثناء الرسوم القضائية المـستحقة            -٢٥١٦
وسيلة إدارة الكتاب في المطالبة بها هي التقدم لـرئيس الهيئـة التـي أصـدرت الحكـم                  . المحكمة

 . الستصدار أمر على عريضة بها

  )٢١٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/٣/١٩٨٧ جلسةتجاري  ١٧٧/١٩٨٦ الطعن(

هو الواقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم            . تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة       -٢٥١٧
التـزام المـدعى بهـذه الرسـوم متـى اتـصلت الـدعوى أو               . القضائية المستحقة للخزانة العامة   

إقامـة دعـوى بطلـب تحديـد رسـم نـسبي            . ثرهأ. الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً     
عـدم قبولهـا    . ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمـة بهـذه الـدعوى               

 .لرفعها قبل األوان

  )٦٨٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/٦/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧١٦/٢٠٠٥ الطعن(

 -:دعوى صحة أو بطالن إجراءات التنفيذ -

قاق العقار محل النزاع وعدم نفاذ الحكـم الـصادر فـي دعـاوى البيـوع فـي                  طلب الحكم باستح   -٢٥١٨
مواجهته وبطالن إجراءات التنفيذ على ذلك العقار تأسيساً على ادعـاء ملكيتـه لـه بوضـع اليـد                   

طلبـات تتعلـق برابطـة قانونيـة موضـوعية واحـدة  متعـددة               . المستوفي لشرائطه القانونيـة   
عـدم اختـصام بعـض أطـراف هـذه الرابطـة            .  التنفيذ األطراف هي بطالن أو صحة إجراءات     

وجـوب  . مخالفـة الحكـم المـستأنف ذلـك       . عدم قبـول الـدعوى    . أثره.وهما الدائنين الحاجزين  
 .إلغائه

 )٣٣٩ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٧/٦/٢٠١٠جلسة مدني  ٤٤٤/٢٠٠٩الطعن (



 المرافعات        

 

- ٤٨٠ -  

  تقادم الدعوى وعدم سماعها

. العمالية مدة تقـادم مـسقط يـرد عليهـا االنقطـاع والوقـف      مدة السنة التي قيدت سماع الدعوى    -٢٥١٩
 .مثال. عدم سريانها بسبب المانع األدبي: مؤدى ذلك

  )٨٠٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٨٦ عمالي جلسة ٣١/١٩٨٥ الطعن(

 .ماهيتها. المفاوضات التي تقطع تقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل البحري -٢٥٢٠

  )٨٠٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٨٢/١٩٨٥ الطعن(

 .نفقة الزوجية طبقاً لمذهب مالك ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء -٢٥٢١

عدم سماع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد علـى سـنتين نهايتهـا تـاريخ رفـع                   قاعدة   -
علـى الوقـائع المراكـز      قاعـدة موضـوعية ال تـسري        . ٥١/١٩٨٤الدعوى الواردة بالقـانون     

خضوع هـذه المراكـز للقـانون الـذي كـان سـارياً          . القانونية السابقة على تاريخ العمل بالقانون     
 .مثال. وقت تحققها

  )٨٠٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٤/١٩٨٦ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٨٦ الطعن(

طـوال المـدة التـي تـدوم         سريان تقادم دعوى التعويض المستندة إلى فعل يكون جريمـة يقـف            -٢٥٢٢
فيها المحاكمة الجزائية وال يعـود إلـى الـسريان إال منـذ صـدور الحكـم النهـائي أو انتهـاء                      

 .علة ذلك. المحاكمة لسبب آخر

  )٨١٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٣/١٩٨٥ الطعن(

ـ               -٢٥٢٣ نوات مـن يـوم علـم       سقوط دعوى المسؤولية عن العمل غيـر المـشروع بمـضي ثـالث س
. المضرور بالضرر والمسئول عنه أو خمس عشرة سـنة مـن وقـوع الفعـل غيـر المـشروع                  

واقع تـستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع متـى           . والمسؤول عنه علم المضرور بحدوث الضرر     
 .كان سائغاً

  )٨١١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١٠/١٩٨٦ جلسةتجاري  ٤/١٩٨٦ الطعن(

اقتصاره علـى دعـوى الفـسخ بـسبب العجـز      . الفسخ بمضي سنة من وقت التسليمسقوط دعوى    -٢٥٢٤
دعاوى الفـسخ األخـرى بـسبب اإلخـالل بااللتزامـات المترتبـة علـى               . أو الزيادة في المبيع   

 .مثال. خمس عشرة سنة. مدة عدم سماعها. العقد

  )٨١١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٦/١٩٨٧ مدني جلسة ١١/١٩٨٧ الطعن(
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ارتفاعها إذا لم ترفـع الـدعوى خـالل سـنة بعـد             . مسئولية الناقل والسفينة عن الهالك أو التلف       -٢٥٢٥
مـدة تقـادم ال سـقوط خـضوعها         . هـذه المـدة   . التسليم أو من التاريخ الذي ينبغي فيـه ذلـك         

انقطاعهـا بالمطالبـة بكتـاب مـصحوب بعلـم          . للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعـه      
 .مفاوضات التسوية أو بندب خبير لتقدير اإلضرارالوصول وب

بـدء  . والتلـف فـي معاهـدة بروكـسل       انقطاع مدة التقادم الخاصة بمسؤولية الناقل عن الهـالك           -
تـان ورودهمـا علـى سـبيل     حال. متى تكون المدة الجدية خمس عشرة سـنة       . مدة جيدة مماثلة لها   

 .الحصر

بمـدة سـنة واحـدة عـدم دخولـه فـي الحـاالت              تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحـري          -
 . مدني٤٥٠االستثنائية المبينة بالمادة 

  )٨١٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٥/١٩٨٦ الطعن(

الـدفع بـه ال     . عدم سماع الدعوى العمالية لرفعها بعد سنة مـن تـاريخ انتهـاء عالقـة العمـل                 -٢٥٢٦
 .إبداؤه ألول مرة أمام محكمة التمييزال يقبل . يتعلق بالنظام العام

  )٨١٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨٧  جلسةعمالي ٣/١٩٨٧ الطعن(

. فـي دعـوى اكتملـت مـدة عـدم سـماعها      " القاضي"اإلقرار الصريح بالحق في حضور الحاكم    -٢٥٢٧
 .لعدلية مجلة األحكام ا١٦٧٤أثره عدم االعتداد بمرور هذه المدة والحكم بموجبه مادة 

  )٨١٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٨٨  جلسةمدني ٤٨/١٩٨٧ الطعن(

 مـن القـانون     ٤٩٨دعوى ضمان الوصف المشروط في المبيع المنـصوص عليهـا فـي المـادة                -٢٥٢٨
 .أساس ذلك. عدم خضوعها للتقادم السنوي. المدني

  )٨١٣ثاني ص مج القسم الثاني المجلد ال٥/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٥٥/١٩٨٨ الطعن(

 .ماهيتها. المطالبة القضائية القاطعة للتقادم -٢٥٢٩

  )٨١٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٢٩/١٩٨٧ الطعن(

لمقاول الشحن والتفريغ ووكيل الحمولة الحق في التمـسك بالتقـادم القـصير للـدعاوى الناشـئة                  -٢٥٣٠
 .أساس ذلك. عن نشاط كل منهم

  )٨١٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٨ ري جلسةتجا ٢٢٩/١٩٨٧ الطعن(

اسـتخالص هـذا المـانع مـن سـلطة محكمـة            . ماهيتـه . المانع الموقف لسريان تقادم الدعوى     -٢٥٣١
 .الموضوع ما دام سائغاً

  )٨١٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٢٩/١٩٨٧ الطعن(
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مجـرد اإلهمـال    .  ترك العين مع قيـام مقتـضى الـدعوى         الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هو      -٢٥٣٢
 .ال يمنع من سماع الدعوى. مهما طال الزمن

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع. تقدير واقعة الحيازة كقرينة على الملكية -

  )٨١٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٨٨، ١٦٣، ١٦١ نوالطع(

عـدم سـماع الـدعوى بهـا عـن مـدة تزيـد              .  على زوجها بالعقد الصحيح    وجوب نفقة الزوجة   -٢٥٣٣
 .على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى إال إذا كانت مفروضة بالتراضي

  )٨١٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٨٨  جلسةأحوال شخصية ٣/١٩٨٨ الطعن(

. المـانع مـن سـقوط الحـق بالتقـادم         اإلقرار  . ماهيته. عدم سماع الدعاوى بمجلة األحكام العدلية      -٢٥٣٤
 .ماهيته وأثره

  )٨١٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٤٣/١٩٨٨ الطعن(

. ماهيتـه . العذر المانع من سريان المدة القانونية المقررة لعدم سـماع الـدعوى لمـرور الـزمن                -٢٥٣٥
 . ماال يصلح العتباره كذلك

  )٨١٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٨٨ الطعن(

مجـرد  . هـو تـرك العـين مـع قيـام مقتـضى الـدعوى             . الترك الموجب لعدم سماع الدعوى     -٢٥٣٦
 .ال يمنع من سماع الدعوى. اإلهمال مهما طال الزمن

  )٨١٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٢/١٩٨٩  جلسةأحوال شخصية ١٦/١٩٨٧ الطعن(

 سنة حيازة هادئة ظاهرة وبنية الملـك تعتبـر وفقـاً لنظـام عـدم سـماع                  ١٥دة  حيازة العقار لم   -٢٥٣٧
 .الدعوى قرينة شرعية وقانونية على أن الحائز هو المالك له

حـق  مجرد ترك العين مهما طال الزمن من غير أن يتعـرض لهـا أحـد أو يغتـصبها وينكـر                       -
 .سقوط حق ملكيتهامالكها فيها ال يترتب عليه وفقاً لنظام مجلة األحكام العدلية 

  )٨١٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣١١/١٩٨٨ الطعن(

متى تبـدأ مـدة الـسنة فـي حالـة           . تقادمها بمرور سنة  . دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل      -٢٥٣٨
 .ومتى تسري في حالة الهالك الكلي للبضاعة المشحونة. التلف أو الهالك الجزئي

مـن  . البضاعة المشحونة وقت التسليم وتحـصيل الواقعـة التـي يبـدأ بهـا التقـادم               تحديد حالة    -
 .سلطة محكمة الموضوع

  )٨١٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥/١٩٨٩ الطعن(
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الملكية وإن كانت ال تسقط بالترك إال أن الدفع بعدم سـماع الـدعوى عنهـا يـرد عليهـا متـى                       -٢٥٣٩
 مـن مجلـة األحكـام       ١٦٦٠م. دة خمس عشرة سنة هاللية مع قيـام المقتـضى         تركها صاحبها م  

 .العدلية

  )٨١٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٦/١٩٨٩ الطعن(

مـانع مـن    . ترك الدعوى بالدين مع قيام موجبها مع إنكـار الغيـر لهـا خمـس عـشرة سـنة                   -٢٥٤٠
 .سماعها

  )٨١٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٨/١٩٨٩ الطعن(

عـدم  . أثـره . مباشرتها قاصرة على من يكون كويتي الجنـسية عـدم تـسجيلها           . الوكالة التجارية  -٢٥٤١
 .سماع الدعوى بشأنها

  )٨١٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٨٩ الطعن(

ال يجـوز التحـدي بـه ألول        . لقـه بالنظـام العـام     عدم تع . الدفع بانقضاء الدعوى بمرور الزمان     -٢٥٤٢
 .مرة أمام محكمة التمييز

  )٨١٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٤٤/١٩٨٨ الطعن(

اتفاقـه مـع الـصيغة    . بمضي سنة من تـاريخ انتهـاء عقـد العمـل        تقييد سماع الدعوى العمالية      -٢٥٤٣
 .االنقطاع والوقفالعامة للتقادم المسقط الذي يرد عليه 

رجـوع المـانع   . وقف التقادم لمانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقـه فـي الوقـت المناسـب            -
 .العتبارات شخصية أو مادية اضطرارية أقرب للقوة القاهرة

  )٨١٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٠/١٩٨٩ الطعن(

 .المقصود بهذه المطالبة. ة القضائيةالتقادم المسقط ينقطع بالمطالب -٢٥٤٤

صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما ال تقطع التقادم إال في خصوص هـذا الحـق ومـا لحـق بـه                      -
 .من توابع مما يجب بوجوبه ويسقط بسقوطه

 .رفض الدعوى المدنية التابعة يزيل أثرها في قطع التقادم -

  )٨١٧ المجلد الثاني ص مج القسم الثاني١٥/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤٢/١٩٨٨ الطعن(

هـو العلـم الحقيقـي المحـيط بوقـوع          . العلم الذي يبدأ من تاريخه مدة سقوط دعوى التعـويض          -٢٥٤٥
. عبـأ إثبـات العلـم الحقيقـي       . العلم الظني ال يكفـي    . أساس ذلك . الضرر وشخص المسؤول عنه   

 .على المتمسك بالسقوط

  )٨١٧مجلد الثاني ص مج القسم الثاني ال١٥/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٤٢/١٩٨٨ الطعن(
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محكمة الموضـوع سـلطتها فـي اسـتظهار العلـم بـالغش             . تقادمها. دعوى عدم نفاذ التصرف    -٢٥٤٦
التقـادم الثالثـي فـي دعـوى عـدم نفـاذ            العلم الذي يبدأ به سريان      . الموجب لعدم نفاذ التصرف   

لمحكمـة الموضـوع سـلطة اسـتظهار العلـم دون           . التصرف وبإعسار المدين والغش الواقع منه     
 .ابة محكمة التمييز متى كان سائغاًرق

  )٨١٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٧٨/١٩٨٩ الطعن(

 .ماهيته. العذر المانع من سريان مدة عدم سماع دعوى الملك في مجلة األحكام العدلية -٢٥٤٧

  )٨١٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٨٩ الطعن(

.  مـدني ٢٥٣/١ المقابلـة للمـادة   ٦/١٩٦١ ق   ٣٢/١التقادم الثالثـي المنـصوص عليـه فـي م            -٢٥٤٨
عـدم سـريانه علـى      . تقادم استثنائي خاص بدعوى التعـويض عـن العمـل غيـر المـشروع             

 .االلتزامات الناشئة عن القانون

  )٨١٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٨٩ الطعن(

 .ماهيته. رك الموجب لعدم سماع دعوى الملكية في مجلة األحكام العدليةالت -٢٥٤٩

  )٨١٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٨٩ الطعن(

. المـدة المقـررة لعـدم سـماع الـدعوى     . تقادمهـا بـسنة  . الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشياء  -٢٥٥٠
 .انقطاعها بإقرار المدين بالحق

  )٨١٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٠٠/١٩٨٩ نالطع(

إقامة الـدعوى بـالحق ولـو أمـام محكمـة غيـر             . ماهيتها. المطالبة القضائية التي تقطع التقادم     -٢٥٥١
ال يكفي في هذا الشأن مجرد رفع الدعوى أمـام قاضـي األمـور المـستعجلة بـإجراء                  . مختصة

 .قوقتي عاجل ال يمس موضوع الح

  )٨١٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٩/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٤١/١٩٨٩ الطعن(

ولـو لـم يكتـشف المـشتري        . سقوطها بمضي سنة من وقت تسليم المبيـع       . دعوى ضمان العيب   -٢٥٥٢
 .علة ذلك. ذلكالعيب إال بعد 

سقوط حق المعتصم بالدفع بعـدم التنفيـذ وسـقوط حقـه فـي              . أثره. سقوط دعوى ضمان العيب    -
 .سبب ذلك. حبس الثمن

  )٨١٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٠٧/١٩٩٠ الطعن(
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طلـب تقـديم    .  سنة من وقـت انتهـاء أعمـال الوكالـة          ١٥سقوط دعوى تقديم الحساب بانقضاء       -٢٥٥٣
 .أمر متصل بأصل الحق وليس إجراء وقتياً. حساب

  )٨١٩لقسم الثاني المجلد الثاني ص مج ا٢/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٨٩ الطعن(

مـؤدى  . طلب مستقل عـن طلـب التعـويض عـن األضـرار الشخـصية             . التعويض الموروث  -٢٥٥٤
المطالبة القضائية بجزء من أحـدهما ال تقطـع التقـادم فـي الـدعوى المرفوعـة بـالحق                   . ذلك

 .اآلخر

  )٨١٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٩١ مدني جلسة ٣/١٩٩٠ الطعن( 

. عـدم سـماع الـدعوى     . تعريفه فـي الـشريعة اإلسـالمية      . الترك الموجب لعدم سماع الدعوى     -٢٥٥٥
إقـرار المـدين بحـق      . مبناه منع القاضي من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه فإذا أقر بـه لزمـه              

  .ال يشترط له شكل خاص. أثره في قطع التقادم. المقصود به. الدائن
 فـي االعتـراف بالـدين وأثـره فـي قطـع التقـادم               بيان داللة الورقة الـصادرة مـن المـدين         -

  .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. واستخالص توافر أو عدم توافر اإلقرار بالدين
  )٨٩٢ صالثاني مج القسم الثالث المجلد ٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢١٩/١٩٩٠ الطعن(

ـ      . المدة المقررة لعدم سماع الدعوى     -٢٥٥٦ ام محكمـة غيـر مختـصة       تنقطع بالمطالبة القضائية ولـو أم
تبريـر  . أوال والية لها أو إلى أي جهة إدارية ناط بها القـانون الفـصل فـي منازعـات معينـة                   

  .ذلك
  )٨٩٣ صالثاني مج القسم الثالث المجلد ٢٦/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٧/١٩٩٠ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . استخالص علم المضرور بحدوث الضرر وشـخص محدثـه         -٢٥٥٧
العلم الحقيقـي بوقـوع الـضرر وبالـشخص المـسئول           : المراد به .  تبدأ به مدة السقوط    العلم الذي 

علـى المتمـسك    . إثبـات العلـم   . األصل عدم العلـم   .العلم بأحدهما ال يغني عن العلم باآلخر      . عنه
  .بالسقوط

  )٨٩٣ صالثاني مج القسم الثالث المجلد ٢٧/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٠/١٩٩٠ الطعن(

المقابـل الـذي تـستأديه      . ية للهاتف التي تتولى الدولة توفيرهـا كمرفـق عـام          المخابرات الخارج  -٢٥٥٨
  . رسم. الدولة مقابلها

تقادمها بـثالث سـنوات فـي ظـل قـانون           . دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة      -
أثـر ذلـك فـي      .  إطالة القانون المدني الجديد لهذه المـدة إلـى خمـس سـنوات             .التجارة السابق   

  .بشأن اشتراكات الهاتف.  مثال. مدة التقادم التي لم تكن قد اكتملت عند صدوره حساب
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  )٨٩٤ صالثاني مج القسم الثالث المجلد ١/٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٥٤/١٩٩٠ الطعن(

توحيـد المـشرع لهـا بـسنة واحـدة          . مـدة تقادمهـا   . الدعاوى الناشئة عن عقد الشحن والتفريغ      -٢٥٥٩
  .علة ذلك. ل أو منهسواء كانت الدعوى موجهة للمقاو

  )٨٩٤ صالثاني مج القسم الثالث المجلد ٢٢/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥٤/١٩٩٢ الطعن(

قـضاء الحكـم    . تعلقه بالحق المـراد اقتـضاؤه وذات الخـصوم        . شروطه. اإلجراء القاطع للتقادم   -٢٥٦٠
. مخالفـة للقـانون توجـب تمييـزه    . برفض الدفع بعدم سماع الدعوى رغم تخلف هـذه الـشروط    

  .مثال
  )٨٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٦٥/١٩٩٣ الطعن(

  .الدفاع أو الدفوع في الدعوى. ماال يعد كذلك. الطلب العارض قاطع للتقادم -٢٥٦١
  )٨٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٣ مدني جلسة ٣٠/١٩٩٣ الطعن(

الـدفع بانقـضاء المـدة      . فع ومرمـاه ال بتـسميته     بحقيقة الـد  . العبرة فيه . تكييف دفوع الخصوم   -٢٥٦٢
تعلقه بالـشروط الالزمـة لـسماع الـدعوى ويـدور حـول الحـق فـي                 . المحددة لرفع الدعوى  

الدعوى وينفصل عن الحق الذي رفعت الدعوى لحمايته ويرمي إلـى منـع المحكمـة مـن قبـول              
  .ال خطأ. انتهاء الحكم إلى عدم قبول الدعوى. الدعوى
  )٨٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٤/١٩٩٣ الطعن(

عدم قبول طلب تعديل الحقوق المقـررة بموجـب قـانون التأمينـات االجتماعيـة بعـد انقـضاء                    -٢٥٦٣
عـدم شـمول االسـتثناء السـتبدال        . ١٠٨م  . عامين من تاريخ الربط أو الصرف عدا ما أستثنى        

وى متى ما رفعت بعـد انقـضاء عـامين مـن تـاريخ         عدم قبول الدع  : أثر ذلك . المعاش التقاعدي 
  .صرف قيمة االستبدال

  )٨٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٤/١٩٩٣ الطعن(

كشف الحساب الذي ال تقبل الدعوى بطلب تـصحيحه بعـد انقـضاء سـتة شـهور مـن تـاريخ                      -٢٥٦٤
  .ماال يعد كذلك. المقصود به. استالم العميل له

  )٨٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢٠٦/١٩٩٣ الطعن(

تحديد تاريخ بدء سريان التقادم الحولي فيما يتعلق بدعوى المـسئولية الناشـئة عـن عقـد النقـل                    -٢٥٦٥
عـدم تحديـد تـاريخ بـدء سـريانه          .  ق التجـارة   ١٦٢م  . في حالتي الهالك الكلي أو الجزئـي      
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سـريان أحكـام    . مـؤداه .  بأجر النقل والتعويض عـن عـدم أدائـه         بالنسبة لدعاوى مطالبة الناقل   
  .القانون المدني

  )٨٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥٤/١٩٨٨ الطعن(

  ---.الدعوى العمالية ال تسمع بعد سنة من انتهاء عقد العمل -٢٥٦٦
  )٨٩٦مجلد الثاني ص مج القسم الثالث ال٣١/١٠/١٩٩٤ عمالي جلسة ٦٢٦/١٩٩٢ الطعن(

واقـع تـستقل    . تقـدير قيامـه   . ماهيتـه . المانع الموقف لسريان المدة الالزمة لـسماع الـدعوى         -٢٥٦٧
  .شرط ذلك. محكمة الموضوع به

  )٨٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١٠/١٩٩٤ عمالي جلسة ٦٢٥/١٩٩٤ الطعن(

. الـة كانـت عليهـا الـدعوى       جواز إبدائه في أيـة ح     . دفع موضوعي . الدفع بعدم سماع الدعوى    -٢٥٦٨
اسـتخالص حـصول التنـازل مـن        . ما لم يتنـازل عنـه     . إبداؤه في االستئناف ألول مرة جائز     

  .واقع تستقل به محكمة الموضوع مادام سائغاً. عدمه
  )٨٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٤ عمالي جلسة ٩/١٩٩٤ الطعن(

  .دممانع موقف للتقا. الغزو العراقي للبالد -٢٥٦٩
  .ال أثر له. اإلقرار الصادر بعد اكتمال مدة التقادم -

  )٨٩٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٤ الطعن(

سقوط دعوى المسئولية عن العمـل غيـر المـشروع بمـضي ثـالث سـنوات مـن يـوم علـم              -٢٥٧٠
وقـوع العمـل غيـر    المضرور علماً حقيقياً بالضرر والمسئول عنه أو خمس عـشرة سـنة مـن              

  .المشروع
اقتصاره على إزالة العقـد فـي خـصوص التزامـات طرفيـه             . األثر الكاشف للحكم ببطالن العقد     -

علـة  . منذ إبرامه دون تحديد بدء سريان تقادم دعوى التعـويض عـن العمـل غيـر المـشروع                 
  .ذلك

  )٨٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٨/١٩٩٤ الطعن(

سـقوط دعـوى    .  مـدني  ٤٣٨م  . تقادم دعاوى الحقوق الشخصية بمـضي خمـس عـشرة سـنة            -٢٥٧١
مثـال بـشأن بطـالن عقـد بيـع          .  مـدني  ١٨٦/٣م. بطالن العقد بذات المدة من تـاريخ العقـد        

  .متجر
  )٨٩٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٩٤ الطعن(
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يـرد  . أثـر ذلـك  . عوى ضمان أذى الـنفس هـي مـدة تقـادم      المدة الالزم مرورها لعدم سماع د      -٢٥٧٢
مثـال لوقـف التقـادم أثنـاء        . عليها الوقف عند وجود مانع يتعذر على الدائن أن يطالـب بحقـه            

  .مدة العدوان العراقي الذي كان مانعاُ يتعذر معه المطالبة بالدية
  )٨٩٨ني ص مج القسم الثالث المجلد الثا١٣/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٩٤ الطعن(

دعوى رجوع المؤمن على المؤمن له بالتعويض الذي يدفعـه للمـضرور اسـتناداً إلـى مخالفتـه                   -٢٥٧٣
تتقادم بانقضاء ثالث سنوات مـن يـوم وفـاء المـؤمن بمبلـغ التعـويض                . لشروط وثيقة التأمين  

  .للمضرور باعتباره الواقعة التي تولد عنها حقه في الرجوع
  )٨٩٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٥/١٩٩٤ الطعن(

ال يعـد مرتبـاً وإنمـا التـزام بمبلـغ          . طبيعتـه . التعويض عن القرار اإلداري المخالف للقـانون       -٢٥٧٤
سـقوط دعـوى التعـويض      . أثـر ذلـك   . تقدره المحكمة جزفاً وليست له صفة الدورية والتجديـد        

  .عنها بالتقادم الطويل ال بالتقادم السنوي
  )٨٩٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٨٧/١٩٩٤ الطعن(

مـصدرها  . مسئولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية الـصادرة فـي شـأن المـوظفين العمـوميين               -٢٥٧٥
  .سقوط دعوى التعويض عنها بالتقادم العادي ال بالثالثي. أثره. أساس ذلك. القانون
  )٨٩٩لقسم الثالث المجلد الثاني ص مج ا٣٠/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٨٧/١٩٩٤ الطعن(

سقوطها بانقضاء ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ النـشر سـريان              . دعوى التعويض عن جرائم النشر     -٢٥٧٦
عـدم مراعـاة هـذا      . ذلك على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية أو أمام المحكمـة الجزائيـة            

ئي يوقـف المـدني     عـدم انطبـاق قاعـدة أن الجنـا        . سقوط الحق في رفع الدعوى    . أثره. الميعاد
  .على الميعاد المحدد لرفع الدعوى

  )٩٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٩٥  جلسةمدني ٤١/١٩٩٣ الطعن(

خـضوع دعـوى    . أثـره . حجية الحكم الجزائي الصادر فـي جريمـة الـسب بطريـق النـشر              -٢٥٧٧
طبوعـات   بـشأن الم   ٦١ /٣ ق   ٢٣التعويض عنها لميعاد السقوط المنصوص عليـه فـي المـادة            

  .والنشر
  )٩٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٩٥  جلسةمدني ٢٨/١٩٩٤ الطعن(

تسقط إذا لم ترفع خالل ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ النـشر مـا لـم                   . دعوى التعويض عن النشر    -٢٥٧٨
وقـف الـدعوى المدنيـة حتـى الفـصل نهائيـاً فـي              . توجد ظروف قهرية تحول دون رفعهـا      

  علة ذلك. ر له في هذا الميعادالدعوى الجزائية ال أث
  )٩٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٣/١٩٩٥ مدني جلسة ٢٨/١٩٩٤ الطعن(
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  .مضمون العقد يشمل شروطه والقواعد القانونية السارية عليه -٢٥٧٩
حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بمـا أداه مـن تعـويض فـي الحـاالت المبينـة بالمـادة          -

أثـر ذلـك   . حكم قـانوني يـدخل ضـمن عقـد التـأمين          . ية لقانون المرور   من الالئحة التنفيذ   ٧٦
دخولها ضمن تلك الناشئة عـن عقـد التـأمين فتـسقط بانقـضاء              . على تقادم الدعاوى الناشئة عنه    

ثالث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنهـا المطالبـة وهـي سـداد شـركة التـأمين                
  .مثال. لمبلغ التأمين

  )٩٠٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٩٤ الطعن(

الحجز على أموال المدين تحت يد مؤسسة تسوية المعـامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي                   -٢٥٨٠
مـؤداه  . تمت باألجل وليس تحت يد الشركة الكويتيـة للمقاصـة المختـصة بتحـصيل  الرسـوم                

قـضاء الحكـم بعـدم سـماع        . أثـره . مـدني ٣١٨أنه ال ينطبق عليها وصف الـدائن الحـابس م         
. ال مخالفـة فيـه للقـانون      . دعوى المطالبة بالرسم لمضي خمس سـنوات مـن يـوم اسـتحقاقها            

  غير منتج. النعي باعتبار الرسم من الحقوق الممتازة
  )٩٠١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٣ الطعن(

اسـتخالص هـذا المـانع مـن سـلطة محكمـة            . ماهيتـه . م الدعوى المانع الموقف لسريان تقاد    -٢٥٨١
  .الموضوع

  )٩٠١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/١٠/١٩٩٥  جلسةعمالي ١/١٩٩٥ الطعن(

اشتراط وجـود أوراق رسـمية أو عرفيـة مكتوبـة بخـط الموصـي أو ختمـه أو إمـضاؤه أو                    -٢٥٨٢
ند إلـى مـا يـدل علـى         التحقـق مـن أن الـدعوى تـست        . مقصوده. ٥١/٨٤ ق   ٢١٤م. بصمته
اقتـصار حكمـه علـى      . ال أثر على أصـل الحـق وال يتـصل بموضـوعه           . علة ذلك . صحتها

صدور إقـرار يحـاج بـه الخـصم ولـو           . ماهيته. اإلنكار. مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها     
  .علة ذلك. عدم االعتداد باإلنكار. أثره. صدر منه قبل قيام الخصومة

  )٩٠١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ١١/١٩٩٥ الطعن(

واقـع  . اسـتخالص قيـام هـذا المـانع أو نفيـه          . ماهيتـه . المانع الموقف لسريان تقادم الدعوى     -٢٥٨٣
  .شرط ذلك. يستقل به قاضي الموضوع

  )٩٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٩٥  جلسةعمالي ٣٩/١٩٩٤ الطعن(

  .مدة تقادم مسقط يرد عليها االنقطاع والوقف. دت سماع الدعوى العماليةمدة السنة التي قي -٢٥٨٤
  )٩٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٩٥ عمالي جلسة ٢٣/١٩٩٥ الطعن(
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  .ماهيته. وقف سريان التقادم متى وجد مانع -٢٥٨٥
  )٩٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٩٥ عمالي جلسة ٢٣/١٩٩٥ الطعن(

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. ير قيام المانع الموقف للتقادمتقد -٢٥٨٦
  )٩٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٩٥ عمالي جلسة ٢٣/١٩٩٥ الطعن(

  .ماهيتها. مدة السنة التي قيد المشرع سماع الدعوى بانقضائها من تاريخ انتهاء عقد العمل -٢٥٨٧
وى كلمـا وجـد مـانع يتعـذر معـه علـى الـدائن أن                ال تسري المدة المقررة لعدم سماع الـدع        -

  .مفاده.يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً
مثـال فـي دعـوى      . واقع تستقل به محكمـة الموضـوع      . تقدير قيام المانع الموقف لتقادم الدعوى      -

  .   عمالي
  )٩٠٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٩٥ عمالي جلسة ٢٣/١٩٩٥ الطعن(

أثـر  . تقادمها بتقادم خاص مدتـه سـتة أشـهر مـن ميعـاد تقديمـه              . حامل الشيك دعوى رجوع    -٢٥٨٨
  .ذلك

  .ال يبطله قصور أسبابه. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة -
  )٩٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٨٦/١٩٩٥ الطعن(

.  يـرد عليهـا االنقطـاع والوقـف        مدة تقادم مـسقط   . مدة السنة التي قيدت سماع الدعوى العمالية       -٢٥٨٩
  .ماهية اإلجراء الذي تبدأ به هذه الدعوى

  )٩٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٩٥ عمالي جلسة ٣٩/١٩٩٤ الطعن(

المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة الالزمة لعدم سـماع الـدعوى بمـرور الزمـان طبقـاُ                    -٢٥٩٠
شـرط  . قيام هذا المـانع أو نفيـه مـن مـسائل الواقـع            . اهيتهم.  من القانون المدني   ٤٤٦للمادة  

  .ذلك
  )٩٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١/١٩٩٦ عمالي جلسة ٣٠/١٩٩٥ الطعن(

  .متى يبدأ سريانه. تقادم دعوى المسئولية الناشئة عن جريمة -٢٥٩١
  )٩٠٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١/١٩٩٥ الطعن(

  .مدة تقادم مسقط. مدة السنة التي قيدت سماع الدعوى العمالية -٢٥٩٢
تقدير وجود المانع الذي يقف معه التقادم بحيث يـستحيل معـه علـى العامـل أن يطالـب بحقـه                      -

  .واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. خالل هذه السنة
  )٩٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٦/١٩٩٦ عمالي جلسة ٥١/١٩٩٥ الطعن(
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حـاالت  . للشركة المساهمة رفع دعوى المسئولية في مواجهـة رئـيس وأعـضاء مجلـس اإلدارة               -٢٥٩٣
  .بدء حساب هذه المدة. خمس سنوات. مدة تقادم هذه الدعوى. ذلك

  )٩٠٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٠/١٩٩٥ الطعن(

  . مدني٢٥٣/١م. طويلسقوط دعوى المسئولية بالتقادم القصير والتقادم ال -٢٥٩٤
  متى يبدأ التقادم القصير لدعوى المسئولية؟ -
. واقـع يـستقل بـه قاضـي الموضـوع     . استخالص علم المضرور بحدوث الضرر وبمن أحدثـه      -

  .مثال
  )٩٠٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٧/١٩٩٦ عمالي جلسة ١٢٧/١٩٩٥، ١٢٤ نناالطع(

اقتـصاره  . سـقوطها بالتقـادم الخـاص بهـا       . اهمةدعوى المسئولية التي ترفعها الـشركة المـس        -٢٥٩٥
انطبـاق  . أثـره . عدم توافر هذه الصفة فـيمن ترفـع عليـه         . على رئيس وأعضاء مجلس إدارتها    

مخالفـة للقـانون    . مخالفة الحكم المطعـون فيـه ذلـك       . مدة التقادم الخاصة بالعمل غير المشروع     
  .وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه

  )٩٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٦/١٩٩٦ ةتجاري جلس ٦٠/١٩٩٥ الطعن(

ال يجوز سماع الدعوى العمالية بعد سنة من وقت انتهاء العقـد بمـا يـدل علـى تقـادم الـدعوى         -٢٥٩٦
التي يرفعها العامل عن أي حق من حقوقه الناشئة عن عقد العمل بعـد سـنة مـن وقـت انتهـاء                      

  .العقد
  )٩٠٦القسم الثالث المجلد الثاني ص مج ١٨/١٠/١٩٩٦  جلسةعمالي ١٨/١٩٩٦ الطعن(

تقدير قيام المانع الذي يترتب عليه وقف سريان المدة المقـررة لعـدم سـماع الـدعوى هـو مـن              -٢٥٩٧
  .مسائل الواقع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب

  )٩٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٦  جلسةعمالي ٢٩/١٩٩٦ الطعن(

 ١٦٦م. ماهيتـه . وديعة والملك والعقـار الموجـب لعـدم سـماع الـدعوى           ترك دعوى الدين وال    -٢٥٩٨
 .من مجلة األحكام العدلية

  )٩٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/١٢/١٩٩٦  جلسةمدني ٦٢٢/١٩٩٥ الطعن(

. تنقطع بالمطالبة القضائية ولو أمـام محكمـة غيـر مختـصة           . المدة المقررة لعدم سماع الدعوى     -٢٥٩٩
زوال أثرها في قطـع التقـادم واعتبـار التقـادم كـأن لـم               . أثره. بعدم قبولها الحكم برفضها أو    

  .مثال. يكن واستمرار التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها
  )٧٥٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠٠/١٩٩٧ الطعن(
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الحكـم النهـائي    . تـصة التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية ولـو أمـام محكمـة غيـر مخ              -٢٦٠٠
زوال أثرها في قطع التقادم واعتبار التقـادم كـأن لـم يكـن واسـتمرار التقـادم                  . أثره. برفضها

  .مثال. الذي كان قد بدأ قبل رفعها
  )٧٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٧/١٩٩٦ الطعن(

  .مثال. ينقطع به التقادم. إقرار المدين بالدين -٢٦٠١
  )٧٥١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٢/١٩٩٧  جلسةعمالي ١٠١/١٩٩٦ طعنال(

  .المقصود بهذه المطالبة. التقادم المسقط ينقطع بالمطالبة القضائية -٢٦٠٢
شـرط  . واقـع مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . تقدير توافر شروط سقوط الحق في الـضمان        -

  .ذلك
  )٧٥٢لرابع المجلد الرابع ص مج القسم ا٢٨/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٩٨/١٩٩٦ الطعن(

  .المقصود به. المانع الذي يوقف سريان التقادم -٢٦٠٣
مثـال لمـا ال     . شـرط ذلـك   . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تقدير وجود المانع أو عدم وجوده      -

  .يعد مانعاً لوقف التقادم
  )٧٥٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٥/١٩٩٧  جلسةعمالي ٧٥/١٩٩٦ الطعن(

 مـن قـانون التجـارة الملغـي بـشأن الـضرائب             ٣٦٣قادم وفقـاً لـنص المـادة        بدء سريان الت   -٢٦٠٤
  .من تاريخ الواقعة المنشئة لها. والرسوم المستحقة للدولة

بداية التقادم الثالثي من انقضاء األجل المحـدد لتقـديم بيـان الـضريبة بـاإلقرار الـذي يقدمـه                     -
  .علة ذلك. الممول لمدير الضرائب

  .أساس ذلك. عدم سماع الدعوى. أثره. نون التجارة الملغيتقادم الضريبة في ظل قا -
دم اكتمال مدة التقادم قبل العمل بأحكام القـانون المـدني يترتـب عليـه اعتبـار مـدة التقـادم                     ع -

. ١٩٥٥ لـسنة    ٣ مـن المرسـوم بـق        ٨خمس سنوات وتحتسب وفقاً لما نـصت عليـه المـادة            
  .مثال

  )٧٥٣القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٩/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢١٧/١٩٩٦ الطعن(

المدة المقرر لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولـو رفعـت الـدعوى إلـى محكمـة                   -٢٦٠٥
  .غير مختصة

مناط قيام األثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هـو مطابقـة هـذا اإلجـراء أصـالً                     -
  .لما اشترطه القانون فيه

  )٧٥٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/١/١٩٩٩ سة جلعمالي ٢٦/١٩٩٨ الطعن(
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- ٤٩٣ -  

أن . ماهيتـه . المانع من سريان المدة القانونية المقررة لعـدم سـماع الـدعوى لمـرور الزمـان                -٢٦٠٦
 .يكون من قبيل األعذار الشرعية

المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة الالزمة لعـدم سـماع الـدعوى بمـرور الزمـان هـو                     -
أالّ يكـون قيـام المـانع راجعـاً         . شـرطه . على الدائن المطالبة بحقه أمام القضاء     ما يستحيل معه    

  .إلى خطأ الدائن أو تقصيره
  )٧٥٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٣/١٩٩٩ مدني جلسة ١٠٦/١٩٩٨ الطعن(

انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى يترتب عليه أن تبـدأ مـدة جديـدة مـن وقـت انتهـاء                      -٢٦٠٧
  .المدة الجديدة تكون مماثلة للمدة األولى. ر المترتب على سبب االنقطاعاألث

. يشترط أن يصدر اإلقـرار أثنـاء سـريان مـدة التقـادم            . انقطاع مدة التقادم بإقرار المدين بالدين      -
. مثال لدفاع ظـاهر الـبطالن فـي هـذا الـصدد           . ال أثر لهذا اإلقرار على التقادم بعد اكتمال مدته        

  .ال يعيبه. عنهالتفات الحكم 
  )٧٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/١٠/١٩٩٩  جلسةتجاري ٦٠٢/١٩٩٨ الطعن(

التقنين المدني هو القانون لكل ما غاب النص عليه فـي قـانون التجـارة والتـشريعات المكملـة                    -٢٦٠٨
  .مثال بشأن النصوص المنظمة لوقف التقادم. له

 الحق أن يطالـب بحقـه ويترتـب عليـه وقـف             تقدير قيام المانع الذي يستحيل معه على صاحب        -
  .مثال. موضوعي. سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى

  )٧٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٥/٢٠٠٠  جلسةتجاري ٥٩٤/١٩٩٨، ٥٩١ نناالطع(

جـواز التمـسك بـه فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا         . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمـان    -٢٦٠٩
مثـال ال يتـضمن     . كن قد بدر من المتمسك بالدفع مـا يـدل علـى تنازلـه عنـه               الدعوى ما لم ي   

  .تنازالً
  )٧٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٦/٢٠٠٠  جلسةعمالي ١٢٨/١٩٩٩ الطعن(

المدة المقررة لعدم سماع الـدعوى تنقطـع بـإقرار المـدين بحـق الـدائن إقـراراً صـريحاً أو                      -٢٦١٠
  .ان مدة جديدةسري: ما يترتب على ذلك. ضمنياً
  )٧٥٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٦/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٢٨/١٩٩٩ الطعن(

  .ال يجوز التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه. الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان -٢٦١١
  )٧٥٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١/٢٠٠١  جلسةعمالي ٧٧/٢٠٠٠ الطعن(
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ال تسري كلمـا وجـد مـانع يتعـذر معـه علـى الـدائن أن                 . ع الدعوى المدة المقررة لعدم سما    -٢٦١٢
عـدم حـصول الطـاعن      . مـادام سـائغاً   . موضوعي. تقدير قيامه . ماهية هذا المانع  . يطالب بحقه 

 .ال يعد مانعاً. على الجنسية الكويتية

  )٧٥٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٢/٢٠٠١  جلسةعمالي ١٢٣/١٩٩٩ الطعن(

إلغـاء محكمـة    . موضوعي تستنفد بـه محكمـة أول درجـة واليتهـا          . م سماع الدعوى  الدفع بعد  -٢٦١٣
وجـوب تـصديها للفـصل فـي الـدعوى بمـا تـضمنته مـن                . الدرجة الثانية الحكم الصادر به    

 .علة ذلك. طلبات وأوجه دفاع

  )٣٤٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٢/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٤٥/٢٠٠١ الطعن(

ورود الوقـف واالنقطـاع   . عدم سماعها بمضي سنة مـن انتهـاء عقـد العمـل        . الدعوى العمالية  -٢٦١٤
  .على هذه المدة

  .ماهيته. اإلجراء الذي تبدأ به الدعوى العمالية -
هـو الـذي يـستحيل معـه علـى الـدائن المطالبـة              . المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم       -

  .ن قيامه راجعاً إلى خطئهأال يكو. شرطه. بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب
عـدم  . مـؤداه . التحاق الطاعن بالعمل لدي الخلف في تاريخ الحق علـى أيلولـة الـشركة إليـه                -

تقدمـه بـشكواه بعـد أكثـر مـن سـنة مـن              . ١٩٦٤ لسنة   ٣٨ ق ٥٩استفادة الطاعن من نص م    
كه فـي محلـه ال يغيـر منـه تمـس          . الدفع بعدم سماع الدعوى   . أثره. انتهاء عقد عمله مع السلف    

 .علة ذلك. بقيام مانع أدبي

  )٣٤٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٢/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٧٤/٢٠٠١ الطعن(

سـقوطه بمـضي خمـس      . حق المحامي في مطالبة موكله باألتعاب عند عدم وجـود سـند بهـا              -٢٦١٥
.  المعـدل  ١٩٦٤ لـسنة    ٤٢ ق ٣٤م. سنوات من تاريخ انتهاء العمـل الـذي قـام بـه المحـامي             

  .قرينة الوفاء. كأساس ذل
عـدم سـماع الـدعوى بـه عنـد اإلنكـار بمـضي خمـس                . حق المحامي في المطالبة بأتعابـه      -

سريان هذه المدة من الوقت الـذي يـتم فيـه المحـامي عملـه ولـو اسـتمر فـي أداء                      . سنوات
  . مدني٤٤٣، ٤٤٠المادتان . خدمات أو أعمال أخري لموكله

ـ         - دير وجـود المـانع الـذي يوقـف سـريانه أو عـدم              تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقـادم وتق
  .شرطه. من سلطة قاضي الموضوع. وجوده

اعتـراف المـدين بهـا بحـق        . االسـتثناء . ال تعد في ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم      . مشارطة التحكيم  -
إقـرار المـدين صـراحة أو ضـمناً بالـدين           . علة ذلك . الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين     
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 .مثال. التقادمينقطع به 

  )٣٤٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٣/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٣٨/٢٠٠١، ٣٣٢ان الطعن(

  .شرطه. تحديد التعويض عن إصابة ذات النفس بالدية -٢٦١٦
ترتيبه منـع سـماع الـدعوى بـالحق علـى           . غير معروف بالفقه اإلسالمي   . سقوط الحق بالتقادم   -

المطالبـة بالـديات وأجزائهـا ال    . أثـره . سة عـشر سـنة  تقدير المشرع لمدته بخم . مرور الزمان 
ضمان الدولـة بتعـويض المـضرور والتعـويض عـن           . االستثناء. تسمع بمضي المدة المذكورة   

  .سقوطها بمضي ثالث سنوات. اإلصابات التي لم ترد بجدول الديات
. تحميـه خـضوعها للتقـادم الثالثـي أيـاً كـان الحـق الـذي         . الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين     -

  .سقوطها بمضي خمسة عشر سنة. حاالت استحقاق الدية وأجزائها. االستثناء
تقرير الحكم المطعون فيه أن التعويض عن اإلصـابة ذاتهـا إذا كـان حكومـة عـدل ال تـسمع                      -

خطـأ جـره إلـى القـضاء بـالتعويض المؤقـت            . دعوي المطالبة به بمضي خمس عشرة سـنة       
ده دون أن يـستظهر مـا يـستحق عنـه منهـا ديـة أو                المطلوب عن جميع إصابات المطعون ض     

 .أرش مقدر وما يستحق حكومة عدل

  )٣٤٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٨٠/٢٠٠١ الطعن(

مـا يـستحق عـن      . عدم سـماعها بمـضي خمـسة عـشر سـنة          . دعوي التعويض عن الهاشمة    -٢٦١٧
 .سقوطه بمضي ثالث سنوات. اإلصابات حكومة عدل

  )٣٤٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٥/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤٨٠/٢٠٠١ لطعنا(

. الـدعوى المقامـة بنـدب خبيـر ال تقطـع التقـادم            . شروطها. المطالبة القضائية القاطعة للتقادم    -٢٦١٨
 .علة ذلك

  )٣٤٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٨٠/٢٠٠١ الطعن(

ترك العين مع قيام الدعوى وغـصب الغيـر للعـين وتعديـه عليهـا               . شرطه. عدم سماع الدعوى   -٢٦١٩
مجرد ترك العين وإهمالهـا وعـدم ممارسـة أي حـق عليهـا مهمـا طـال                  . وإنكار حق مالكها  

 حـق   إسـقاط عـدم   . مفـاده . الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيهـا            
  .وال يمنع من سماع الدعوى بها. مالكها

 مـن   هحقها في تقدير الواقعة وبـدء التقـادم وتقـدير وجـود مـانع لـسريان               . لموضوعمحكمة ا  -
 .عدمه

  )٣٤٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٢ الطعن(
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ال تـسمع إال إذا     . دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتهـا تـاريخ رفـع الـدعوى                -٢٦٢٠
 .اس ذلكأس. كانت مفروضة بالتراضي

  )٣٤٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/١٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٩٦/٢٠٠٢ الطعن(

اشـتماله علـى األحكـام العامـة لتلـك          .  بشأن تنظيم الوكاالت التجارية    ١٩٦٤ لسنة   ٣٦القانون   -٢٦٢١
سريان حكم عدم االعتداد بأيـة وكالـة غيـر مـسجلة وعـدم سـماع الـدعوى                  . أثره. الوكاالت

صـدور  .  منـه ٢/٢م.  كافة الوكـاالت التجاريـة إال مـا ورد بـشأنه نـص مغـاير      بشأنها على 
. اشـتراطه ثبـوت العقـد بالكتابـة       . قانون التجارة في تاريخ الحق وتنظيمه عقد وكالـة العقـود          

اكتفـاء المـشرع بإثباتهـا      . مـؤداه . نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقـود        .  منه ٢٧٤م
  . تسجيلبالكتابة دون خضوعها لشرط ال

إغفـال المـشرع عمـداً      .  من قانون التجـارة    ٢٨٦م. خضوعه ألحكام وكالة العقود   . عقد التوزيع  -
جواز إثباتـه بكافـة طـرق اإلثبـات القانونيـة           . مؤداه.  عليه ٢٧٤النص على سريان حكم المادة      

 مـن وجـوب     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٦نـسخ مـا تـضمنه القـانون         . أثره. دون استلزام ثبوته بالكتابة   
 .تسجيله

  )٣٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣١/٥/٢٠٠٣ هيئة عامة جلسة ١٩/٢٠٠٢ الطعن(

  . علة ذلك. ال يلزم ثبوته بالكتابة. عقد التوزيع -٢٦٢٢
االتفاق على تولي المطعون ضدها األولى توزيـع منتجـات الـشركة موكلتهـا وتجـدد االتفـاق                   -

 خـضوعه لـشرط التـسجيل لـسماع         عـدم . أثره. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح     . تلقائياً
 .انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة العيب. الدعوى

  )٣٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣١/٥/٢٠٠٣ هيئة عامة جلسة ١٩/٢٠٠٢ الطعن(

اقتصار الحكم االبتدائي على قبول الـدفع بعـدم سـماع الـدعوى اسـتناداً إلـى عـدم تـسجيل                      -٢٦٢٣
إلغـاء الحكـم    . لعقـد التوزيـع الـصادر إليهـا مـن الـشركة المنتجـة             المطعون ضدها األولى    

 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع

  )٣٥٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣١/٥/٢٠٠٣ هيئة عامة جلسة ١٩/٢٠٠٢ الطعن(

بمضي سـنة مـن تـاريخ تـسليم البـضائع أو            انقضاؤها  . الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري      -٢٦٢٤
انقطـاع سـريان التقـادم بالمطالبـة بكتـاب          . من التاريخ الذي كان يجب أن يـتم فيـه التـسليم           

مصحوب بعلم الوصول وبالمفاوضات للتسوية أو ندب خبيـر لتقـدير األضـرار باإلضـافة إلـى                 
  .أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني

يتعين معه عليهـا أن تبحـث شـرائطه ومنهـا المـدة بمـا               . مام محكمة الموضوع  الدفع بالتقادم أ   -
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  .يعترضها من انقطاع ولها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا قام سببه
بـدء فتـرة جديـدة مماثلـة لألولـى مـن وقـت             . أثره. انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى      -

 إقامـة الحكـم قـضاءه بـسقوط الـدعوى بالتقـادم           . االنقطـاع انتهاء األثر المترتب على سـبب       
ن المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطـرفين غيـر منتجـة أثـراً فـي قطـع                  تأسيساً على أ  

 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. التقادم وال تصلح سبباً له

  )٣٥٣مجلد السابع ص مج القسم الخامس ال٢٦/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٢٧/٢٠٠٢ الطعن(

وجـوب أال   . ماهيتـه . المانع الموقف لسريان المدة الالزمة لعدم سماع الدعوى بمـرور الزمـان            -٢٦٢٥
. موضـوعي . تقـدير قيـام المـانع أو نفيـه        . يكون المانع راجعاً إلى خطأ الـدائن أو تقـصيره         

 .شرط ذلك

 ومتخـذاً بـين نفـس       األصل أن يكون متعلقـاً بـالحق المـراد اقتـضاؤه          . اإلجراء القاطع للتقادم   -
 .ال يترتب عليه هذا األثر. تغاير الحقين واختالف الخصوم. الخصوم

انتهاء الحكم إلى رفض الدفع بعدم سـماع الـدعوى بمـرور الزمـان اسـتناداً إلـي أن وجـود                       -
 مانع مادي من رفع الدعوى بالتعويض عن وفـاة مـورثهم وتقـف بـه مـدة                  .الطاعنين بالخارج 

 الورثة الدولة بالديـة عـن وفـاة مـورثهم علـى أسـاس ضـمان أذي                  عدم سماعها وأن مطالبة   
النفس والتي قضى برفض الدعوى بها لوجود مسئول عـن الوفـاة هـو صـاحب العمـل تقطـع                    

 .علة ذلك. مدة عدم سماع بالتعويض خطأ وفساد

  )٣٥٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٢/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٣٩/٢٠٠٣ الطعن(

قـضاء محكمـة أول درجـة بقبولـه         . موضـوعي . ع الدعوى لمـرور الزمـان     الدفع بعدم سما   -٢٦٢٦
يطـرح الـدعوى    . االستئناف المرفـوع عـن هـذا الحكـم        . تستنفد به واليتها في نظر الموضوع     

وجـوب أن تفـصل المحكمـة فـي موضـوع           . أثـره . بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع      
ن أي طلب مـن طلباتـه صـراحة أو ضـمناً            الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل ع        

. مخالفـة ذلـك   . حتى ولو أصر على طلب اإلحالة إلي المحكمة المختصة فـي طلباتـه الختاميـة              
 . تمييز الحكمخطأ يوجب

  )٣٥٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/٢/٢٠٠٤ عمالي جلسة ٣/٢٠٠٣ الطعن(

ث سـنوات مـن اليـوم الـذي علـم           تسقط بمضي ثال  . دعوى التعويض عن العمل غير المشروع      -٢٦٢٧
 .مثال. فيه المضرور بالضرر وبالمسئول عنه

  )٣٥٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٩/٢٠٠٤ عمالي جلسة ١٨٨/٢٠٠٣ الطعن(
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. المقـصود بـه   . االسـتحقاق . األصل العام أن من تسلم شيئاً ال يكون مستحقاً لـه يلتـزم بـرده               -٢٦٢٨
هـى  . العبـرة فـي عـدم االسـتحقاق       . ما استحقاق تـسلمه   ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإن     

  . بالنظر إليه من زاوية المتسلم ال من زاوية الدافع
إثـراؤه بغيـر حـق علـى حـساب          : علة ذلـك  . كفايته اللتزام المتسلم بالرد   . تسلم غير المستحق   -

  . الغير بما يتسلمه
ليـوم الـذي يعلـم      سقوطها بمضي ثـالث سـنوات مـن ا        . دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق       -

فيه المدعى بحقه في االسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة مـن اليـوم الـذي ينـشأ فيـه هـذا                      
عـدم تحققـه    . العلـم الحقيقـي   . المقـصود بـه   . العلم الذي يبدأ به التقادم    . الحق أي المدتين أقرب   

 بالنسبة كمضرور إال من التاريخ الذي يتكشف له فيـه عناصـر التعـويض وشـخص المـسئول                 
  . عن الضرر

استخالص علم صاحب الحق باسترداد ما دفـع بغيـر وجـه حـق وبالمـسئولية عنـه وتحديـد                     -
 .مثال. شرط ذلك. واقع يستقل به قاضي الموضوع. تاريخ هذا العلم

  )٣٥٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٧٩/٢٠٠٤، ٧٠١ان الطعن(

 بـشأن تنظـيم     ١٩٦٤ لـسنة    ٣٦ق  .  تـسمع الـدعوى بـشأنها      ال. الوكالة التجارية الغير مسجلة    -٢٦٢٩
 .الوكاالت التجارية

عقد يتعهد بموجبه شـخص بـأن يتـولى علـى وجـه االسـتمرار فـي                 : ماهيتها  . وكالة العقود  -
منطقة نشاط معينة الحض والتفـاوض علـى إبـرام الـصفقات لمـصلحة الموكـل أو إبرامهـا                   

اكتفـاء المـشرع بإثباتهـا بالكتابـة وعـدم          . ابهوتوقيع العقود وتنفيـذها باسـم الموكـل ولحـس         
 . ق التجارة٢٧٤م . خضوعها لشرط التسجيل

عقد يلتزم فيـه التـاجر بتـرويج وتوزيـع منتجـات منـشأة صـناعية أو                 : ماهيته  . عقد التوزيع  -
عـدم خـضوعه لحكـم المـادة        . تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لهـا           

 .مثال. علة ذلك. جواز إثباته بكافة طرق اإلثبات القانونية. مؤدى ذلك. ق التجارة) ٢٧٤(

  )٣٥٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية أو       . االسـتثناء . األصل عـدم سـماعها عنـد اإلنكـار        . دعوى الزواج  -٢٦٣٠
ن الدعوى سـبباً لـدعوى نـسب مـستقل أو نـسب             ما لم تك  . اإلقرار بالزوجية في أوراق رسمية    

مـؤداه اعتبـار دعـوى الزوجيـة غيـر مقبولـة            . عدم تحقـق ذلـك    . يتوصل به إلى حق آخر    
إظهـار  . علـة ذلـك   . مفاد ذلك أن هذا الـدفع مـن النظـام العـام           . والقضاء بعدم سماع الدعوى   

 .مثال. شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود

  )٣٥٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/١٠/٢٠٠٥ صية جلسةأحوال شخ ٤٢٧/٢٠٠٤ الطعن(
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  .شرطه. رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية -٢٦٣١
جـائز  . االدعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء تحقيـق فـي موضـوع الـدعوى الجزائيـة                 -

ـ                   ي قـانون   على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفـصل فيهـا اإلجـراءات المقـررة لـذلك ف
  .اإلجراءات الجزائية

اتـصال المحكمـة    . إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمـة المدنيـة للفـصل فيهـا              -
 ٤٥األخيرة بها قانوناً بمقتضى اإلحالة دون حاجة إلـى سـلوك الطريـق الـذي حددتـه المـادة                    

قـادم حتـى يفـصل فيهـا أو         بقاء كافة اآلثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع الت         . مرافعات
 .تنقضي بأية حالة من الحاالت التي حددها القانون

  )٣٥٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ان الطعن(

  .ماهيته. اإلقرار الذي ال يعتبر معه مرور الزمان في ظل العمل بمجلة األحكام العدلية -٢٦٣٢
لـيس مبنـاه    .  مـن مجلـة األحكـام العدليـة        ١٦٦٠ بالمادة   عدم سماع الدعوى المنصوص عليه     -

 .تقادم الحق إنما هو مجرد المنع من سماع الدعوى به

  )٣٥٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٩٥/٢٠٠٥ الطعن(

 . شرط ذلك. لقاضى الموضوع. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم -٢٦٣٣

كـون االلتـزام    . الـضابط فيـه   . خمـس سـنوات   . دة عدم سماعها  م. الدعوى بحق دوري متجدد    -
المبـالغ المـستقطعة مـن مكافـأة        .  مـدني  ٤٣٩م  . مما يتكرر ويستحق األداء في مواعيد دورية      

 .ال عيب. انتهاء الحكم إلى ذلك. ال تعد من تلك الحقوق. نهاية الخدمة

  )٣٥٩د السابع ص مج القسم الخامس المجل٢٣/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٩٣٧/٢٠٠٥ الطعن(

القـانون  . سريانها من وقت العمل بهـا علـى كـل تقـادم لـم يكتمـل               . القوانين المتعلقة بالتقادم   -٢٦٣٤
القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله مـن حيـث تعيـين اللحظـة التـي بـدأت فيهـا                       

  .وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب االنقطاع أو الوقف
  .ة الالزمة له كأصل عام خمسة عشر سنةالمد. منع سماع الدعوى -
تـرك المالـك    : شـرطه . وروده علـى دعـوى الملـك      . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان      -

. لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغيـر يـده عليهـا وإنكـاره حـق مالكهـا                    
  . من مجلة األحكام العدلية١٦٦٠م
. هـو مـا كـان مـن قبيـل األعـذار الـشرعية             . الزمانالعذر المانع من سماع الدعوى لمرور        -

ال تعتبر عـذراً مانعـاً مـن سـريان مـدة            . األعذار التي ال تبلغ تلك المرتبة من المشقة       . ماهيتها
  .التقادم
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تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدالئل والمـستندات وتحـصيل الواقعـة التـي يبـدأ بهـا                    -
 .ط ذلكشر. من سلطة محكمة الموضوع. التقادم

  )٣٦٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٢٦/٢٠٠٥ الطعن(

م . ال يبدأ سـريانه إال مـن الوقـت الـذي يـصبح فيـه الـدين مـستحق األداء                   . التقادم المسقط  -٢٦٣٥
  . مدني٤٤٥/١

 بـشأن تحديـد أمـالك الدولـة         ١٩٦٩ لـسنة    ١٨ بتعديل القـانون     ١٩٨٦ لسنة   ٧٨إبقاء القانون    -
مـن الفقـرة األولـي مـن المـادة األولـي            ) ج(ط التنظيم القطع السبع التي حددها البند        خارج خ 

إلحاقـه بهـذا الحكـم االدعـاءات        . ضمن الملكية الخاصة ألصحابها متـى ثبتـت لهـم الملكيـة           
مـساواته فـي الحكـم بـين هـذه القطـع واألخـرى              : مـؤداه . المشابهة التي لم يشملها المخطط    

هذه األراضي إقامـة دعـواهم بطلـب تثبيـت الملكيـة وزوال المـانع               ألصحاب  : أثره. المشابهة
وجـوب احتـساب بـدء سـريان التقـادم مـن تـاريخ           . الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقـوقهم      

مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقـادم مـن تـاريخ وضـع الدولـة                . صدور ذلك القانون  
 .خطأ يوجب تمييزه. يدها على أرض النزاع

  )٣٦٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٥/٩/٢٠٠٦ مدني جلسة ٥٣٤/٢٠٠٥ الطعن(

عدم سماع الدعوى بـه عنـد اإلنكـار بمـضي خمـس عـشرة               . الريع في ذمة الحائز سيئ النية      -٢٦٣٦
  .سنة

  .تعويض عن الغصب الذي حرم مالك العقار من ثماره: ماهيته. الريع -
مـا أورده فـي أسـبابه مـن تقريـرات قانونيـة             ال يعيبـه    . انتهاء الحكم إلى النتيجة الـصحيحة      -

 .لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه دون أن تمييزه. خاطئة

  )٣٦١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٢/٢٠٠٥ الطعن(

 لـسنة   ٣٨ القـانون رقـم      ٩٦/١م. تقادمها بمضي سنة من وقت انتهـاء العقـد        . الدعوى العمالية  -٢٦٣٧
١٩٦٤ .  

. المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولـو أمـام محكمـة غيـر مختـصة                المدة   -
اعتبار انقطاع التقـادم المبنـي عليهـا كـأن لـم يكـن              . أثره. الحكم فيها برفضها أو عدم قبولها     

مثـال بـشأن طلـب الطـاعن بـدل إنـذار            . واستمرار التقادم الذي بدأ قبل رفعها فـي سـريانه         
 .القبول وأثر ذلك على التقادموالقضاء فيه بعدم 

  )٣٦٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١١/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٢٦٥/٢٠٠٥، ٢٦٤ نناالطع(
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ارتكـاب  . الزمـه .جواز وقوع حادث اإلصابة الخطأ بناء على خطأين مـن شخـصين مختلفـين              -٢٦٣٨
ـ                  د فـي ذاتـه    كٍل منهما فعالً غير مشروع متميز في أركانه عن الفعل الـصادر مـن اآلخـر ويع

أن رفـع الـدعوى الجزائيـة علـى         : مـؤدي ذلـك   . جريمة مستقلة وإن أديا إلى نتيجـة واحـدة        
انقـضاء  . أثـره . المتهمين بصحيفة اتهام واحدة ال يفقد استقالل كل دعوى منهمـا عـن األخـري              

الدعوى الجزائية بالنسبة ألحدهما بصدور حكم نهائي ال يـؤثر علـي اسـتمرار نظـر الـدعوى                  
بدء سريان مدة عدم سـماع الـدعوى المدنيـة عـن الفعـل غيـر                . بالنسبة للمتهم اآلخر  الجزائية  

  .أساس ذلك. المشروع الذي ارتكبه المتهم األول من تاريخ نهاية ذلك الحكم
قـضاء محكمـة أول درجـة بإدانـة         . اتهام شخصين بأنهما تسببا بإهمالهمـا فـي إصـابة آخـر            -

بـدء  . أثـره . ل للحكم وصيرورته نهائيـاً بالنـسبة لـه        عدم استئناف األو  . أحدهما وببراءة اآلخر  
سريان مدة عدم سماع الدعوى المدنيـة الناشـئة عـن الفعـل الـذي ارتكبـه بعـد زوال األثـر                      

ال أثـر لـه     . طعن اإلدعاء العام على الحكم الـصادر بـالبراءة بالنـسبة للمـتهم الثـاني              . الواقف
 ال يغيـر منـه افتـراض إلغـاء محكمـة            .الستقالل الفعل الغير مشروع لكل منهما عـن اآلخـر         

. الجنح المستأنفة للحكم وإدانة المتهم الثاني بما يترتـب تـضامنه والمـتهم األول فـي المـسئولية                 
جـواز  . المدين المتضامن الذي اكتملـت مـدة عـدم سـماع الـدعوى بالنـسبة إليـه                : علة ذلك 

مـسك األخيـر قبلـه بوقـف        عـدم جـواز ت    . احتجاجه بذلك في مواجهة الدائن الذي يطالبه بالدين       
النيابـة التبادليـة المفترضـة بـين المـدينين          : أساس ذلـك  . سريان تلك المدة في حق مدين آخر      

مخالفـة  . قيامها فيما ينفعهم ال فيما يـضرهم لتعـدد الـروابط بيـنهم وبـين الـدائن           . المتضامنين
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. ذلك

 )٢٧٠ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١٠ جلسةمدني  ٤٤/٢٠٠٩الطعن (

العبرة في بدء سريانه هو بعلم مـن لحقـه الـضرر علمـاً حقيقيـاً                . تقادم دعوى اإلثراء بال سبب     -٢٦٣٩
القـول بـأن    . عدم تحقق ذلك إال من يوم صدور الحكـم النهـائي بـالبطالن            . بحقه في التعويض  

الن إلى يـوم إبـرام هـذا العقـد ليبـدأ سـريان              األثر الكاشف للحكم ببطالن العقد يرتد بهذا البط       
 هـي أن هـذا األثـر وإن كـان يزيـل العقـد فيمـا                 .علة ذلك . غير صحيح في القانون   . التقادم

يتعلق بالتزامات طرفيه منذ إبرامـه إال أنـه ال أثـر لـذلك بخـصوص سـريان تقـادم دعـوى                      
 .اإلثراء الذي ال يبدأ من تاريخ علم من لحقه الضرر علماً حقيقياً

 )٥١ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٩/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٣٧٣/٢٠٠٥الطعن (

اشـتماله علـى األحكـام العامـة لتلـك          .  بشأن تنظيم الوكاالت التجارية    ١٩٦٤ لسنة   ٣٦القانون   -٢٦٤٠
سريان حكم عدم االعتداد بأيـة وكالـة غيـر مـسجلة وعـدم سـماع الـدعوى                  . أثره. الوكاالت

صـدور قـانون التجـارة      . ت التجارية إال ما ورد بـشأنه نـص مغـاير          بشأنها على كافة الوكاال   
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نـص  . منـه ٢٧٤م  . اشتراطه ثبوت العقـد بالكتابـة     . في تاريخ الحق وتنظيمه عقد وكالة العقود      
اكتفـاء المـشرع بإثباتهـا بالكتابـة دون         . مـؤداه . خاص في مجال تطبيقه على وكالـة العقـود        

 .خضوعها لشرط التسجيل

  )٢٢٩ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٣/٢٠١٠جلسة  تجاري ٦٩٣/٢٠٠٧الطعن (

عـدم سـقوط دعـوى التعـويض        . المسئولية عن العمل غير المـشروع الـذي يـشكل جريمـة            -٢٦٤١
اختيار المـضرور الطريـق المـدني للمطالبـة بـالتعويض           . المدنية إال بسقوط الدعوى الجزائية    

ـ . عن الضرر الناشئ عن الجريمة دون الطريق الجزائي        وقـف سـريان التقـادم بالنـسبة        . رهأث
انتهاء الدعوى الجزائيـة بـصدور حكـم نهـائي فيهـا            . له المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجزائية      

عودة سريان مدة تقـادم دعـوى التعـويض اعتبـاراً مـن هـذا               . أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر    
  .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. التاريخ

ثبوت أن قضاء الحكم برفض الـدفع بـسقوط دعـوى التعـويض بالتقـادم هـو أسـاس مدخلـه                      -
أن تمييزه في هذا الخـصوص يـستتبع تمييـزه فـي قـضائه فـي                . مؤداه. للفصل في الموضوع  

 .موضوع التعويض

 )٢٨٣ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٣/٥/٢٠١٠جلسة مدني  ٦٦٤/٢٠٠٩الطعن (

سقوطها بمـضي سـنتين مـن تـاريخ رفـع الـدعوى             . أمين البحري الدعوى الناشئة عن عقد الت     -٢٦٤٢
من الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يـستوفي فيـه الغيـر التعـويض مـن المـؤمن لـه                       

 .ق التجارة البحرية٣٠٠م . رضاء دون مطالبة قضائية

 )١٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٥/١٠/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٣٤/٢٠٠٨الطعن (

سقوطها بمضي ثالث سنوات من اليـوم الـذي يعلـم فيـه مـن لحقـه                 . ثراء بال سبب  دعوى اإل  -٢٦٤٣
 .الضرر بحقه في التعويض

 )٣٢٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٣٣٤/٢٠٠٩الطعن (

سقوطها بمضي ثـالث سـنوات مـن اليـوم الـذي يعلـم              . دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق       -٢٦٤٤
رداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليـوم الـذي ينـشأ فيـه هـذا الحـق             فيه المدعي في االست   

 .خطأ يوجب تمييز الحكم. مخالفة ذلك. أي المدتين أقرب

 )٣٣٤ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٣٧/٢٠١٠الطعن (

 التـي الدعوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بانقضاء ثالث سنوات مـن وقـت حـدوث الواقعـة                   -٢٦٤٥
دعـوى المـؤمن لـه      : االسـتثناء   . تولدت عنها هذه الدعاوي ما لم يقض القانون بخـالف ذلـك           
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بدء سريان المـدة فيهـا مـن يـوم رفـع الـدعوى أو مـن يـوم               . الناشئة من رجوع الغير عليه    
مثال. استيفائه التعويض من المؤمن رضاء. 

 )٣٠٦ ص٢ ج٣٩ن س مجلة القضاء والقانو٩/٥/٢٠١١جلسة  ي عمال٢٩١/٢٠٠٩الطعن (

أخـذ  . التقادم كسبب النقـضاء الحقـوق الشخـصية التـي مـضت عليهـا مـدة دون اسـتيفائها              -٢٦٤٦
  . احتراماً لألوضاع المستقرة أو أخذاً بقرينة الوفاء. أسبابه. المشرع به

الـنص  . االسـتثناء . األصل فيه هو المدة الطويلـة وهـي خمـسة عـشر عامـاً             . التقادم المسقط  -
  .  أو أقصر ال تسري إال على الحاالت التي تضمنتها هذه النصوصالخاص على مدة أطول

سـقوط  . أثـره . المطالبة بإعانة للبطالة بعد انقضاء سبعة عشر عاماً مـن انتهـاء عالقـة العمـل                -
  .الدعوى بالتقادم

خلو الالئحة من ميعاد معين للمطالبـة ال يحـول دون إعمـال المواعيـد المقـررة فـي القـانون                      -
 .يعيبه. خالفة الحكم ذلكم. لسماع الدعوى

 )١٢٦ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣١/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٤٨٠/٢٠٠٩الطعن (

تقادمها بمـضي خمـس سـنوات مـن نهايـة الـسنة التـي               . الضرائب والرسوم المستحقة للدولة    -٢٦٤٧
  .تستحق فيها

مفـاد  . وضع اإليراد الخاضـع لهـا تحـت تـصرف الممـول           . ماهيتها. الواقعة المنشأة للضريبة   -
  .علة ذلك. بدء سريان تقادم الضريبة من تاريخ هذه الواقعة. ذلك

وجوب أن يسجل لدى المـدير بمدينـة الكويـت بيانـاً عنهـا فـي أو                 . دافع الضريبة على الدخل    -
قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهايـة الفتـرة الخاضـعة للـضريبة كمـا يجـب          

 ٨م. اب الحاكم مبلغ ضريبة الـدخل علـى أربـع أقـساط متـساوية             عليه أن يدفع إلى المدير لحس     
  . بشأن ضريبة الدخل١٩٥٥ لسنة ٣من المرسوم بقانون 

ميعـاده اليـوم التـالي للتـاريخ الـذي أوجـب المـشرع              . بدء سريان تقادم الضريبة على الدخل      -
 .الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه

 )١٤٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٧/٦/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٤١/٢٠١٠الطعن (
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  االرتباط بين الدعاوى

 .مناطه وشروطه. الدعاوىقيام االرتباط بين  -٢٦٤٨

ة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت قـضاءها علـى             طمن سل . تقدير قيام االرتباط بين الدعاوى     -
 .أسباب سائغة وكافية

  )٣٣٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٩ الطعن(

 .شرطه. ضم الدعاوى لالرتباط -٢٦٤٩

 .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. تقدير قيام االرتباط بين الدعاوى -

  )٣٣٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٠/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٥/١٩٨٩ الطعن(
  )١/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ١٨١/١٩٩٠ الطعنو(

أثـر  . استقالل عقد الكفالة عن عقد الـدين األصـلي فـي أطرافـه وموضـوعه              . تهاماهي. الكفالة -٢٦٥٠
عدم سريان شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد األخيـر علـى عقـد الكفالـة مـا لـم يقبلـه                     . ذلك

الكفيل أو يجيزه اختصاص المحاكم بنظر النزاع حـول العقـدين الرتباطهمـا ارتباطـاً ال يقبـل                  
 .حكامالتجزئة منعاً من تناقض األ

  )٣٣٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٩/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٤/١٩٩٠ الطعن(

سلطة محكمة الموضـوع فـي تبـين مبلـغ الجـد فيمـا يثـور بـشأن                  . الوقف التعليقي للدعوى   -٢٦٥١
المسألة األولية التي يتوقف عليها الحكـم فـي الـدعوى ومـدى ارتباطهـا بمـا هـو معـروض          

 .عليها

  )٤٣٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/٣/١٩٩٣ ي جلسةتجار ١٢١/١٩٩٢ الطعن(

تقدير كفاية األدلة والقرائن والمستندات المقدمة فـي الـدعوى وتقـدير االرتبـاط بـين دعـويين                   -٢٦٥٢
  .من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً. المبرر لضمهما

  )٤٣٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٢/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٤ الطعن(

العبرة في تحديد االختصاص القيمـى للمحكمـة االبتدائيـة هـو بقيمـة الطلـب األصـلي فـي                     -٢٦٥٣
  .ليس للطلبات المرتبطة تقدير مستقل. مفاد ذلك. الدعوى

  .موضوعي. تقدير االرتباط بين الطلبات -
جـواز اسـتئناف الطلبـات المرتبطـة بالطلـب          . مجاوزة الطلب األصـلي لنـصاب االسـتئناف        -

 .مثال. ذلك يعيب الحكممخالفة . األصلي

  )٤٣٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٩/١٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١٠/١٩٩٥ الطعن(
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. ضم دعوى إلى أخرى لالرتبـاط ال يـستلزم وحـدة فـي الموضـوع أو الـسبب أو الخـصوم                     -٢٦٥٤
كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعـل الفـصل فـي إحـداهما مـؤثراً علـى وجـه الحكـم فـي                       

  .موضوعي. ير االرتباطتقد. األخرى
ضم دعوى إلى أخرى ال يفقد كـل منهمـا اسـتقاللها عـن األخـرى مـا لـم تكونـا متحـدتين                      -

  .خصوماً وموضوعاً وسبباً
  )٧٩٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٠١/١٩٩٨ الطعن(

. لطلـب األصـلي   الطلبات العارضة التي تتناول بـالتغيير نطـاق ذات الخـصومة والمرتبطـة با              -٢٦٥٥
 العبرة بالطلبات الختامية. علة ذلك. جواز أن تبدي أثناء نظر الخصومة

  )٧٩٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٠/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٨٤/١٩٩٨ الطعن(

  . واألسباب المرتبطة به والتي تكون معه وحدة ال تتجزأمنطوقه. ماهيته. قضاء الحكم -٢٦٥٦
  )٤٣٠ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ١٢/١/٢٠٠٢ ةتجاري جلس ٧٣٦/٢٠٠٠ الطعن(

األنزعة الخاصة باألسهم باألجل والمدينين المحالين لشهر إفالسـهم ومـا يتعلـق أو يـرتبط بـه                   -٢٦٥٧
اختـصها المـشرع    . من دعاوى بشأن ديـون دائنـيهم الغيـر مـسجلة لـدى شـركة المقاصـة                

قـضاة للفـصل فيهـا بحكـم        حدد لنظرها دائرة مكونـة مـن ثالثـة          وبإجراءات تقاضي خاصة    
حـسم النـزاع نهائيـاً واختـصار إجـراءات          . علة ذلك . نهائي غير قابل للطعن عليه باالستئناف     

  .التقاضي وأمده
  )٤٣٠ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ١٩/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٩١/٢٠٠١ الطعن(

ير فـي القـضاء فـي       أن يكون القضاء في أحدهما من شـأنه التـأث         . شرطه. االرتباط بين دعويين   -٢٦٥٨
  .األخرى بحيث يؤدي استقالل كل منها إلى صدور أحكام متناقضة

األسـاس والموضـوع فيهمـا      . دعوى صحة إجراءات الحجز التحفظي ودعوى شـهر اإلفـالس          -
. أثـره . ضمهما لالرتبـاط وليـصدر فيهمـا حكـم واحـد          . واحد هو عدم وفاء المدينين بديونهما     
  .بارها كأن لم تكن ينصرف إلى الدعوى الثانيةالقضاء في دعوى شهر اإلفالس باعت

  )٤٣١ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٤/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٠٧/٢٠٠١ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير قيام االرتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمـه          -٢٦٥٩
 .خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز

  )٤٣٢ صالثاني مج القسم الخامس المجلد ٢٠/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧١/٢٠٠٤ الطعن(
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  استبعاد الدعوى لعدم سداد الرسوم

مـا تـصدره مـن      . ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية هو الذي يكون محـالً للطعـن             -٢٦٦٠
  .عدم جواز الطعن عليها. قرارات ليست لها صفة األحكام

 إثبـات حـضانته البنتـه لعـدم سـداده           استبعاد محكمة الموضوع الدعوى الفرعية بطلب الطاعن       -
. هـو قـرار باالسـتبعاد وال يعـد حكمـاً          .  من قانون الرسـوم    ٢٢الرسوم المقررة استناداً للمادة     

 .الطعن عليه غير جائز. أثره

 )٣٢٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٥/٢٠١١جلسة  أحوال شخصية ١٧٣/٢٠١٠الطعن (
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   الجزائيةاالدعاء المدني في الدعوى

  .شرطه. رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية -٢٦٦١
جـائز  . االدعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء تحقيـق فـي موضـوع الـدعوى الجزائيـة                 -

على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفـصل فيهـا اإلجـراءات المقـررة لـذلك فـي قـانون                     
  .اإلجراءات الجزائية

اتـصال المحكمـة    . ى المدنية إلى المحكمـة المدنيـة للفـصل فيهـا          إحالة المحكمة الجزائية الدعو    -
 ٤٥األخيرة بها قانوناً بمقتضى اإلحالة دون حاجة إلـى سـلوك الطريـق الـذي حددتـه المـادة                    

بقاء كافة اآلثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقـادم حتـى يفـصل فيهـا أو                   . مرافعات
 .دها القانونتنقضي بأية حالة من الحاالت التي حد

  )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ نناالطع(
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   الدعوى ومصروفاتهاتقدير قيمة

بناء على طلب المحكـوم لـه وفـي حـدود طلباتـه             : حد ذلك . موضوعي. تقدير أتعاب المحاماة   -٢٦٦٢
 ودرجـة التقاضـي     وفي ضوء األتعاب الفعليـة التـي تحملهـا وبمراعـاة موضـوع الـدعوى              

 .المنظورة أمامها وتدخل ضمن مصروفات الدعوى

 )٤١ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٣/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٣٦٨/٢٠٠٨الطعن (

بمـا يطلبـه المـدعي بـصحيفتها أو بالطلبـات           . تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بالرسوم القضائية       -٢٦٦٣
 . المعدلة إذا كانت قيمتها أكثر

هو الواقعة المنـشئة للحـق فـي اسـتئداء الرسـوم            . الدعوى أو الطلب إلى المحكمة    تقديم صحيفة    -
التزام المدعي بالرسـوم المـستحقة علـى الـدعوى التـي يرفعهـا          . القضائية للخزانة العامة عنها   

  . أساس ذلك. اتصالها بالمحكمة على الوجه القانوني. شرطه. أو الطلب الذي يقيمه
التـزام المـدعي فيهـا      . مـؤدي ذلـك   . لها عن الدعوى األصـلية    استقال. دعوى الضمان الفرعية   -

بالوفاء بالرسوم القضائية دون أن يتوقف ذلك علـى قـضاء المحكمـة فـي مـصاريف الـدعوى                   
  .تبعاً للقضاء في موضوع الخصومة بين طرفيها

ال يجوز له طلب الحكـم علـى الـضامن بمـا يطلـب المـدعي فـي الـدعوى                    . طالب الضمان  -
قصر حقه في طلـب الحكـم علـى الـضامن بمـا عـساه               . به على طالب الضمان   األصلية الحكم   

مثـال السـتخالص سـائغ بـالزام المـدعي فـي دعـوى              . أن يحكم عليه به من هذه الطلبـات       
 .الضمان الفرعية بمصاريف دعواه

 )٣٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٣٤٨/٢٠٠٢الطعن (

اختالفه عـن تقـديرها طبقـاً ألحكـام القـانون           .  ألحكام قانون المرافعات   تقدير قيمة الدعوى وفقاً    -٢٦٦٤
تضمن األخيـر نـصوصاً تـنظم كيفيـة تقـدير قيمـة             .  بشأن الرسوم القضائية   ١٩٧٣ لسنة   ١٧

وجـوب  . بعض الدعاوي واعتباره الدعوى التي يـستحيل تقـدير قيمتهـا غيـر مقـدرة القيمـة                
. يها نزاع حـول الرسـوم القـضائية المـستحقة عليهـا           التقيد بأحكامه في المنازعات التي يثور ف      

خلوه من تنظيم كيفية تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية في الحالـة التـي يطلـب فيهـا المـدعي               
وجـوب اعتبـار الـدعوى فـي هـذه          . الحكم له بما عسي أن يحكم به عليه في الدعوى األصلية          

 . من القانون المذكور٧م . ثابتالرسم الذي يحصل عنها رسم . الحالة غير مقدرة القيمة

 )٣٩٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٥/٣/٢٠١٠جلسة مدني  ٤٣٤/٢٠٠٩الطعن (
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. ال يحكم بها إال على خاسـرها وهـو مـن رفعهـا أو دفعهـا بغيـر حـق                   . مصروفات الدعوى  -٢٦٦٥
وجوب أن تحكم بها المحكمة من تلقاء ذاتهـا عنـد إصـدارها الحكـم المنهـي للخـصومة ودون                    

 .منهاطلب 

 )٢٦٤ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٥٥٧/٢٠٠٩الطعن (

تقادمهـا بمـضي خمـس سـنوات مـن تـاريخ       . من الرسوم المستحقة للدولـة   . رسوم القضائية ال -٢٦٦٦
 . مدني٤٤١م. صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها

 )٣٧٠ ص٣ ج٣٩نون س مجلة القضاء والقا١٢/١٢/٢٠١١جلسة  يمدن ٩٤٢/٢٠١٠الطعن (

يقـدرها قاضـي البيـوع ويعلـن هـذا       . مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة        -٢٦٦٧
  .التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد

إخبار للحاضرين بالجلسة عـن بـدء المزايـدة وإعالمهـم بـثمن             . مناداة قاضي البيوع على البيع     -
المصروفات شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايـدة والتـي تـم اإلعـالن عنهـا قبـل         العقار و 

 . مرافعات٢٦٨، ٢٦٦المادتان . افتتاح الجلسة

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٩/٢٠١١جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥،  ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ ونالطع(

مـن مـصروفات    . خـصم بنـاء علـى طلبـه       أتعاب المحاماة الفعلية التي تقضي بها المحكمـة لل         -٢٦٦٨
خضوع استئناف الحكم الصادر بها لمـا يخـضع لـه اسـتئناف الحكـم الـصادر فـي                   . الدعوى

جـواز الطعـن علـى الحكـم الـصادر          . مـؤداه . ثبوت أن األخير جـائز اسـتئنافه      . الموضوع
يعيـب الحكـم ويوجـب      : مخالفـة ذلـك   . بأتعاب المحاماة بطرق الطعن العادية ولـيس بـالتظلم        

 .تمييزه جزئياً

 )٢٩٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣١/١٠/٢٠١١جلسة عمالي  ١٣٤/٢٠١١، ١٣٠ انالطعن(
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  أتعاب المحاماة الفعلية في الدعوى

تعويض عما أصاب المحكوم لـه مـن ضـرر مـادى نتيجـة مـا                . مقابل أتعاب المحاماة الفعلية    -٢٦٦٩
      أن يكـون سـائغاً     : شـرط ذلـك   . ىتقديره موضـوع  . تكبده من نفقات مطالبة خصمه بحقه قضاء

خروجهـا مـن نطـاق      . التقتيـر  فـي    الـسلطة واإلمعـان    في   تجاوز هذا الحد بالشطط   . ومقبوالً
أن منـاط   : سـاس ذلـك   أ. ية بما يـصمها بمخالفـة القـانون       المشروعية إلى نطاق عدم المشروع    
  . من الغلوأمشروعية استعمال السلطة هو أن تبر

 للمحكـوم لهـم بمبلـغ ال يتناسـب ومـا             أتعاب المحاماة الفعليـة    تقدير الحكم المطعون فيه مقابل     -
 يعيـب الحكـم ويوجـب       . قـدموا الـدليل عليهـا      التي  الفعلية بتكبدوه نتيجة رفع دعواهم واألتعا    

 .تمييزه

 )٢٧٥ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢/٥/٢٠١١جلسة  مدني ١٠٦/٢٠٠٩الطعن (

  

  الطعن في الحكم الصادر في الدعوى

إقامـة الـدعوى أمـام محكمـة        . ما ال يـوفره   . ماهيته. ذي يبدأ بظهوره ميعاد االستئناف    الغش ال  -٢٦٧٠
 .غير مختصة والمطالبة بما يجاوز المستحق

  )٨٢٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١٤/١٩٨٥ الطعن(

. خـصمه بـذلك  إلغاء الخصم أو تغييره موطنه األصلي أو المختار أو محـل عملـه دون إعـالن                 -٢٦٧١
 . مرافعات١٦م. جواز إعالنه بالموطن أو محل العمل القديم وتسليم الصورة لجهة اإلدارة

سـبب مـانع مـن تـوالي        . عدم إخبار الخصم أو إعالمه بإيداع الخبير تقريره وبالجلسة المحـددة           -
بدء ميعاد الطعن في الحكـم بالنـسبة لـه مـن تـاريخ إعالنـه ال مـن                   . أثره. الجلسات في حقه  

 .مثال. اريخ صدورهت

  )٨٢١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/٣/١٩٨٦ مدني جلسة ١٦/١٩٨٥ الطعن(

عـدم جـواز الطعـن      . بالقـانون الـساري وقـت صـدوره       . العبـرة فيهـا   . قابلية الحكم للطعن   -٢٦٧٢
قاعـدة  . باالستئناف في األحكام الصادرة فـي حـدود النـصاب االنتهـائي لمحكمـة أول درجـة              
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انطباقهـا علـى األحكـام الـصادرة مـن الـدائرة            .  العام تسري فـور صـدورها      متعلقة بالنظام 
 .العمالية

  )٨٢٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٣/١٩٩٠ مدني جلسة ٩/١٩٨٩ الطعن(

االسـتثناء مـن تـاريخ إعـالن     . األصل العام فيه من تـاريخ صـدور الحكـم        . بدء ميعاد الطعن   -٢٦٧٣
لة تخلف المحكوم عليـه عـن حـضور جميـع الجلـسات دون              منها حا . الحاالت المستثناة . الحكم

وحالة تخلفـه عـن الحـضور وعـن تقـديم مـذكرة بدفاعـه فـي جميـع                   . تقديم مذكرة بدفاعه  
 .الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسالً

ة تعطيل سير الدعوى وانقطاع تسلسل جلـساتها دون حـضور المحكـوم عليـه أو تقـديم مـذكر                   -
مثـال فـي وقـت      . عدم انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة له إال مـن تـاريخ إعالنـه بـالحكم              . بدفاعه

 .السير وتعطيل تسلسل الجلسات للشطب وبدء الميعاد من تاريخ اإلعالن

  )٨٢٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٨٦ الطعن(

األحكـام التـي افتـرض علـم        . االستثناء. ريخ صدورها سريان مواعيد الطعن في األحكام من تا       -٢٦٧٤
 .المحكوم عليه بصدورها فال تسري إال من تاريخ إعالنها

تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقـديم مـذكرة بدفاعـه فـي أي مـن الجلـسات التاليـة                      -
ـ . بدء سريان ميعـاد الطعـن بالنـسبة لـه         . لتعجيل الدعوى بعد امتناع سريها سيراً متسلسالً       ن م

 .تاريخ إعالنه بالحكم

  )٨٢٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٤/١٩٨٩ الطعن(
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 مسائل متنوعة

عدم تجاوزها لما فـصل فيـه الحكـم الجزائـي فـصالً             . حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية      -٢٦٧٥
ـ              ة والجزائيـة وفـي     الزماً لقضائه في وقوع الفعل المكون لألسـاس المـشترك للـدعويين المدني

البراءة مـن جريمـة النـصب ال حجيـة لهـا فـي              : مثال. الوصف القانوني للفعل ونسبته لفاعله    
أن جريمة النصب ال تتحقق بمجـرد األقـوال واالدعـاءات الكاذبـة             : علة ذلك . دعوى التعويض 

بل يجب أن تكون مصحوبة بمظاهر خارجيـة تحمـل المجنـي عليـه علـى االعتقـاد بـصحته                    
رد الكتمان أو الكذب يتوفر به التدليس الـذي يجيـز إبطـال العقـد بمـا مـؤداه أن مـا                      بينما مج 

فصل فيه الحكم الجزائي فصالً الزماً لقـضائه ال يتعلـق سـوى بالـدعوى الجنائيـة وال يمثـل                    
 .أساساً مشتركاً مع الدعوى المدنية

  )٩٣٦ول ص مج القسم الثالث المجلد األ٢١/٢/١٩٩٤ مدني جلسة ١٥/١٩٩٣، ١٣ نناالطع(
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 حضور الخصوم وغيابهم

  -: بوجه عام-

تمـسك أحـد المحتكمـين بـبطالن        . ال يملك المحكم الحكـم بـصحته أو بطالنـه         . اتفاق التحكيم  -٢٦٧٦
الزمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتـى يـصدر حكـم نهـائي فـي شـأن                   . االتفاق

انعقـاد االختـصاص    .  واليتـه  صحة هذا االتفاق أو بطالنه باعتبارها مسألة أوليـة تخـرج عـن            
 .بها للقضاء العادي صاحب الوالية العامة

 )٣٠٠ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥١١/٢٠٠٤الطعن (

تلـك المـدة ميعـاد تقـادم     . انقضاء الخصومة بمضي ثالث سنوات على آخر إجراء صحيح فيهـا   -٢٦٧٧
تحقـق الوقـف بقيـام    . د للوقـف واالنقطـاع   خضوع هذا الميعا  . مسقط إلجراءات الخصومة ذاتها   

 . مانع مادي أو قانوني يحول دون مباشرة إجراءات تعجيل الخصومة ومواصلة السير فيها

ترتب مسؤوليتان جزائية ومدنية على الفعل الواحـد ورفـع دعـوى المـسئولية أمـام المحكمـة                   -
دنيـة أو أثنـاء الـسير فيهـا         أن رفع الدعوى الجزائية سواء قبل رفع الـدعوى الم         . مؤداه. المدنية

تعلـق  . يوجب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يتم الفـصل نهائيـاً فـي الـدعوى الجزائيـة                 
ذلك بالنظام العام فيمتنع على الخصوم اتخـاذ أي إجـراء لمعـاودة عـرض الخـصومة المدنيـة                   

ة تلـك   وال تحـسب فـي مـدة انقـضاء الخـصوم          . على المحكمة قبل زوال هذا المانع القـانوني       
الفترة التي ظلت خاللها الدعوى الجزائية حتـى انقـضت بـصدور حكـم نهـائي فيهـا أو بـأي                     
سبب من أسباب االنقضاء ومن هذا التـاريخ يحـسب ميعـاد انقـضاء الخـصومة فـي الـدعوى         

 .المدنية

 )١٣٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٤/٢/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٨٥٧/٢٠٠٤، ٨٤٣الطعنان (

إثبات المعترض غـش مـن كـان يمثلـه فـي            : شرطه. ماهيته. ج عن الخصومة  اعتراض الخار  -٢٦٧٨
كفايـة  . عدم قبولـه ممـن ال يـسري عليـه الحكـم           : مؤداه. الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم     
  .أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته

ـ                . دعوى القسمة  - أن حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الـشركاء طرفـاً فيهـا ش
الـشريك طالـب    . تمام قـسمة العقـار الـشائع بطريـق التـصفية          . ذلك شأن عقد القسمة االتفاقية    

عـدم اعتبـاره ممـثالً لغيـره مـن          : أثـره . القسمة ال يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين        
اعتراضـه علـى الحكـم      . عـدم اختـصام أحـد الـشركاء       : مـؤداه . الشركاء في هذه الـدعوى    
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 .غير مقبول. لخارج عن الخصومةباعتراض ا

 )٦٠ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٥٥/٢٠٠٥الطعن (

اليجـوز أن يقـضي عنـه       . الطلب الذي ال يصدر فيه حكـم منـٍه للخـصومة أمـام المحكمـة               -٢٦٧٩
  .بمصروفات

طلـوب  انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمـة مـن اتخـاذ اإلجـراء التحفظـي الم             . دعوى إثبات الحالة   -
. ال يعـد فـصالً فـي خـصومة        . قضاء المحكمـة بانتهـاء الـدعوى      . فيها بإيداع الخبير تقريره   

 .إلزامه الطاعنة بالمصروفات يوجب تمييزه جزئياً

 )٣٥٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٨/٢٠٠٥الطعن (

ـ             -٢٦٨٠ دور الحكـم الختـامي المنهـي       األحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة أياً كان نوعها قبـل ص
 .  مرافعات١٢٨م . االستثناء. الطعن فيها استقالالً اليجوز. لها

 . ماهيتها. الخصومة التي ينظر في انتهائها -

 .مثال: أثره. ضم دعويين متحدتي الخصوم والموضوع والسبب -

 )١٢ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٨/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٥٢/٢٠٠٤، ١٠٢١/٢٠٠٣الطعنان(

ال تكون إال بين من كانوا أطرافـاً فـي الخـصومة الـصادر فيهـا                .الخصومة في الطعن بالتمييز    -٢٦٨١
  .العبرة في الخصوم بصفاتهم و ليس بأشخاصهم. الحكم المطعون فيه

يتعين فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً فـي النـزاع الـذي فـصل فيـه الحكـم                      -
. تخلـف ذلـك   .كان متصفاً بهـا فـي الخـصومة التـي انتهـت           المطعون فيه و بذات الصفة التي       

  .علة ذلك. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن
اختصام المطعون ضدها الثانية بشخـصها و هـي ذات الـصفة المختـصمة بهـا أمـام محكمـة                     -

 .اختصام صحيح وعلى ذات صفة. الموضوع بدرجتيها

 )١٥ ص٣ ج٣٤نون س مجلة القضاء والقا٢٤/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٣الطعن (

تعتبر مستقلة عن الخـصومة أمـام محكمـة أول درجـة بـالنظر إلـى                . الخصومة في االستئناف   -٢٦٨٢
. زوال صفة النائب عن أحد الخـصوم بعـد تـاريخ الحكـم االبتـدائي              : أثره. رفعها والسير فيها  

قـصر  . ليس لذلك أثر رجعي على إجراءات الخصومة التـي تمـت صـحيحة أمـام أول درجـة                 
مثـال بـشأن زوال صـفة    . في تمثيل ذلك الخصم في خـصومة الطعـن باالسـتئناف    زوال صفته 

 .الهيئة العامة لشئون القصر بعد صدور الحكم االبتدائي

 )٣٠١ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٦/١٠/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥١٠/٢٠٠٥الطعن (
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. ل ذلـك  مثـا . ترك الخصومة ال يرد على الـدعاوى التـي يتعلـق موضـوعها بالنظـام العـام                 -٢٦٨٣
انطواؤها على عمل من أعمال البـر فـال يـرتبط مـصيرها بـإرادة               . علة ذلك . الوصايا الخيرية 

عدها من دعاوى الحسبة التـي تتـصل بحـق خـالص هللا تعـالى أو بحـق                  . علة ذلك . من أقامها 
 .يغلب فيه حق اهللا وال يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية

 )٣٩٠ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٣٨/٢٠٠٥الطعن (

ال يتعلـق   .  الخصوم أو عـدم صـحة تمثيلـه فـي الـدعوى            بطالن اإلجراءات النعدام صفة أحد     -٢٦٨٤
 وإثـارة هـذا الـدفع أمـام       ،  المحكمة ال تتصدى له مـن تلقـاء نفـسها         : مؤدى ذلك . بالنظام العام 

  .مة االستئناف التمييز ألول مرة غير جائز ما لم يكن مطروحاً على محكمحكمة
ينقل موضوع النـزاع بالحالـة التـي كانـت عليهـا الـدعوى قبـل صـدور الحكـم                    االستئناف   -

  . مرافعات١٤٤م . المستأنف في حدود ما رفع عنه االستئناف
  .الطلبات الواردة بصحيفة االستئناف. مناطه. تحديد الجزء المطعون عليه باالستئناف -
 لرفعهـا علـى غيـر ذي صـفة تأسيـساً            قبول الدعوى دفع الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم         -

إبـداء هـذا الـدفع بـصحيفة        اختصامه إياها أمـام ذات المحكمـة دون         . عدم اختصام ابنته  على  
 .عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام التمييز: مؤداه. استئنافه

 )٢٨٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٨٦/٢٠٠٥الطعن (

 فـي النـزاع الـذي فـصل فيـه           قصرها على من كانوا خـصوماً     . لخصومة في الطعن بالتمييز   ا -٢٦٨٥
 .الحكم المطعون فيه وقضى له أو عليه

 )٣٦٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٨٥/٢٠٠٦الطعن (

ـ               يُال. الحكم بإيقاع البيع   -٢٦٨٦ راءات عد حكماً وإنمـا محـضر يحـرره قاضـي البيـوع باسـتيفاء اإلج
عـدم اعتبـاره عمـالً    . انعقاده في مجلس القضاء وتحـت إشـرافه  . والبيانات التي يتطلبها القانون  

. عدم سريان طرق الطعن في األحكام عليـه وال يخـضع للقواعـد المقـررة لهـا                . أثره. قضائياً
. مـؤداه . استثناء في حـاالت ثـالث وردت علـى سـبيل الحـصر          . إجازة الطعن فيه باالستئناف   

  .غير جائز.  فيه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومةالطعن
أن يثبـت المعتـرض غـش مـن كـان يمثلـه أو             . شرطه. قبول اعتراض الخارج عن الخصومة     -

 هـذه   إلـى انتهـاء الحكـم     . تواطؤه أو إهماله الجسيم وقيام عالقة السببية بين ذلك وبـين الحكـم            
 .يه أسبابه من خطألمحكمة التمييز أن تقوم ما اشتملت عل. النتيجة الصحيحة

 )٥٠٣ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٣/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٧٣/٢٠٠٦الطعن (
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 كفاية إثباتها طبقاً للقواعد العامـة حتـى يكـون ألصـحاب الـشأن               .وكالة الوكيل البحري للسفينة    -٢٦٨٧
  ال يغيـر   .في البضاعة الحق في اختصامه بكونه ممثالً للناقـل وفـي تنفيـذ األحكـام القـضائية                

 . مثال.من ذلك عدم إدراج الوكيل البحري للسفينة بسجل قيد وكالء السفن

 )١٤ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣/٤/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١٧٥/٢٠٠٥الطعن ( 

  . أن يقضى عنه بمصروفاتاليصح .الطلب الذي ال يصدر فيه حكم منٍه للخصومة -٢٦٨٨
ـ  انتهاؤها بمجرد اتخاذ اإلجراء      .دعوى إثبات الحالة   -  ال يعـد القـضاء      . المطلـوب فيهـا    يالتحفظ

 مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه ذلـك وقـضاؤه بـإلزام الطاعنـة                 . خـصومة  فـي فيها فصالً   
بالمصروفات أمام محكمة أول درجة رغـم قـضائه بقبـول االسـتئناف شـكالً وبإلغـاء الحكـم                   

بيـق القـانون     تط فـي  خطـأ    . مصروفات االستئناف  فيالمستأنف وبانتهاء الدعوى وأبقى الفصل      
 .يوجب تمييزه جزئياً

 )٢٩٤ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٩/٤/٢٠٠٧جلسة مدني  ٧٧٢/٢٠٠٥الطعن (

 أن  :أسـاس ذلـك   . عدم تأثر الخصومة بما يطرأ على ممثل الـشخص االعتبـاري مـن تغييـر               -٢٦٨٩
 عـدم جـواز أن   :علـة ذلـك  . المقصود بالخصومة هو الشخص االعتباري ذاتـه ولـيس ممثلـه     

 .مثال. يير الصفة في تمثيلها سبباً في تعطيل اإلجراءاتيكون تغ

 )٥٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٧/٤/٢٠٠٧جلسة إداري  ١١٢/٢٠٠٤الطعن (

 مواجهتـه ولـم يحكـم       فـي اختصام من اختصم ليـصدر الحكـم        . شرطه.  الطعن فياالختصام   -٢٦٩٠
غيـر  .  مـصاريف  عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سـلبياً وطلـب إخراجـه منهـا بـال               

 .مقبول

 )٣٥٨ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٤/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٣٥٢/٢٠٠٧الطعن (

اختصام التابع مع المتبوع في دعوى التعويض وصـدور الحكـم عليهمـا بـالتعويض وحيازتـه                  -٢٦٩١
 صيرورة هذا الحكم حجة علي التـابع وتتقـادم بـه دعـوى التعـويض      . أثره.لقوة األمر المقضي 

 . مثال. مؤدي ذلك.ة سنةبخمس عشر

 )١٣٧ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/٥/٢٠٠٧جلسة   تجاري٣١٤/٢٠٠٦الطعن (

ال يوجه إال لمن كان طرفـاً فـي الخـصومة أمـام المحكمـة التـي أصـدرت                   . الطعن بالتمييز  -٢٦٩٢
اختصام من رفض طلب تدخلـه أمـام محكمـة أول درجـة ولـم يختـصم                 . الحكم المطعون فيه  

 .غير مقبول.  االستئنافأمام محكمة

 )٤٤٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٥/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٠٨/٢٠٠٦الطعن (
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ـ        . شرط الزم لصحة الخصومة   . يأهلية التقاض  -٢٦٩٣  أو الـشخص    يعـدم ثبوتهـا إال للـشخص الطبيع
 المخاصـمة  فـي مالكها هـو صـاحب الـصفة       .المنشأة الفردية ال تُعد شخصاً اعتبارياً     . ياالعتبار

كفايتـه  . قعات الخـصومة وحـضور مـن يمثـل صـاحبها بتوكيـل        اسرد و . نها أمام القضاء  بشأ
 صـحيفة   فـي لبيان أن المالك هو المقصود بالخـصومة وإن لـم يقـرن اسـمه باسـم المنـشأة                   

 .أثره .الطعن

 )٤٧٤ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٦/٢٠٠٧جلسة   مدني٩٠٥/٢٠٠٦، ٨٩٥الطعنان (

 القـضاء بـرفض     . حقيقية بين طالب الـرد والقاضـي المطلـوب رده          خصومة الرد هي خصومة    -٢٦٩٤
 ال إلـزام علـي المحكمـة    . الحكم بالمصروفات علي طالـب الـرد      . أثره .طلب الرد أو عدم قبوله    
 . علة ذلك.تحديد هذه المصروفات

 )٢٥٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري٤١١/٢٠٠٦الطعن (

 ثبوت الشخصية القانونيـة لـه سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو                . مناطها .يأهلية الخصم للتقاض   -٢٦٩٥
  . أنها ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها. مؤدي ذلك.اعتبارياً

 بطـالن   . أثـره  .عدم توافر أهلية التقاضـي فـيمن باشـر الـدعوى أو فـيمن بوشـرت ضـده                  -
  .نعدامإجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطالن ال باال

 ال يعـدم الحكـم      .بطالن إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضـي عنـد بعـض الخـصوم فيهـا               -
 .الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطالنه بالطعن عليه بإحـدى طـرق الطعـن المقـررة قانونـاً                  

 . أثـره  .مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كـان الحكـم غيـر قابـل لهـذا الطعـن                   
 . مثال.مر المقضيحيازته لقوة األ

 )٢٦٩ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري٦٤١/٢٠٠٦الطعن (

أن ترفـع بـإجراءات صـحيحة وأن يكـون الخـصم أهـالً       . شـرطها . صحة انعقاد الخـصومة    -٢٦٩٦
بطـالن إجـراءات    . علـة ذلـك   .  جميـع مراحـل الـدعوى      فـي وجوب توافر ذلـك     . يللتقاض

 أيـة   فـي  جميع مراحلها ويجـوز الـدفع بـه          في متجدد يلحق بها     بطالن. الخصومة لعدم األهلية  
  . أثر ذلك. حالة تكون عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

 بمقتـضاها يأخـذ   التـي تلـك  . المقصود بهـا .  تدور بين النفع والضرر التيتصرفات غير المميز     -
مـؤدى  . أو خـسارة  الشخص ويعطى بغض النظر عن مدى ما يخلص لـه شخـصياً مـن نفـع                 

بطالنـه  . أثـره . إقامة غير المميز طعناً وإقامة طعن ضده دون اختصام مـن يمثلـه قانونـاً              . ذلك
 .لعدم انعقاد الخصومة

 )٣٩٦ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١٠/٢٠٠٧جلسة مدني  ٤٢٠/٢٠٠٥الطعن (
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  . مفادها. قضاء محكمة الموضوع بعبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات -٢٦٩٧
  .  الخصومة دون تصريح أو طلب من المحكمةفيللخصم أن يدخل من يرى إدخاله  -
 .مثال. في الحكم المستأنف إدخال من لم يكن خصماً ستئناف االفييجوز  ال -

 )١٨٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٥/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١٠٣٤/٢٠٠٦الطعن (

 صـدر   التـي  الخـصومة    فـي كـون طرفـاً     يكفى فيمن يختصم فيه أن ي      ال.  الطعن فياالختصام   -٢٦٩٨
 . الدفاع عن ذلك الحكمفييشترط أن تكون له مصلحة . فيها الحكم المطعون فيه

 )٢١٣ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧٩٨/٢٠٠٦الطعن (

أسـاس  . تقتصر على أطراف الخصومة فيها وال تتعـداهم إلـى الخـارجين عنهـا           . حجية األحكام  -٢٦٩٩
 .مثال. ومؤداهذلك 

 )٢٧٤ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٦/١٢/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧٤٧/٢٠٠٥الطعن (

. أثـره . وفـاة الخـصم قبـل رفـع الـدعوى         . الخصومة ال تقوم إال بين أشخاص على قيد الحياة         -٢٧٠٠
. انعدام الخصومة وانسحاب ذلك على باقي الخصوم المختـصمين فـي نـزاع ال يقبـل التجزئـة                 

لمطعون فيه هـذا النظـر وقـضاؤه بانعـدام الخـصومة الختـصام أحـد ورثـة                  التزام الحكم ا  
 .صحيح. المتوفى لوفاته قبل رفع الدعوى

 )١١٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة  إداري ١٤٧٠/٢٠٠٥الطعن (

 ق ٩٩يجـوز للمـدعى والمـستأنف تـرك الخـصومة بإحـدى الطـرق الـواردة فـي المــادة           -٢٧٠١
  .المرافعات

 بالترك أمام محكمة أول درجة معلق على قبول المـدعى عليـه بـه إذا كـان قـد أبـدى                      القضاء -
دفاعه قبل الترك ولم يكن قد دفع بدفوع الغرض منها منـع المحكمـة مـن المـضي فـي نظـر                      

  .علة ذلك ومؤداه. الدعوى
أن يتنازل التـارك عـن حقـه فـي االسـتئناف أو        : شرطه. القضاء بالترك أمام محكمة االستئناف     -

  .مؤدى ذلك.  من ق المرافعات١٤٦م . ذا كان ميعاد االستئناف قد انقضى وقت التركإ
. التصرفات التي يجريها الوكيل في حدود الوكالة تنفذ في حـق الموكـل وينـصرف أثرهـا إليـه                   -

. التعرف على سعة الوكالة ومـا تـشتمله مـن تـصرفات قانونيـة تخـول الوكيـل القيـام بهـا                     
رك الخصومة أمام محكمة االستئناف بعـد فـوات ميعـاد الطعـن             مثال لت . شرط ذلك . موضوعي

  .فيه
للمحامي الموكل في الدعوى أن ينيب عنـه فـي الخـصومة أو فـي المرافعـة أو فـي أي مـن                        -

 .إجراءات التقاضي محامياً آخر دون توكيل ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك

 )٤٣٣ ص١ ج٣٦اء والقانون س مجلة القض٧/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٣٠٦/٢٠٠٧الطعن (
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اعتبارهـا قائمـة فـي الخـصومة        . الدفع بعدم االختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظـام العـام          -٢٧٠٢
  . ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها وتقضى بها من تلقاء نفسها

  . الحكم الصادر في الموضوع يعتبر مشتمالً على قضاء ضمني باالختصاص -
 .ال يرد عليه القبول أو التنازل. صاص النوعيالدفع بعدم االخت -

 )٤٩٥ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٣/٢٠٠٨جلسة عمالي  ٢٨٨/٢٠٠٥الطعن (

. ال يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفـاً فـي الخـصومة التـي صـدر فيهـا الحكـم                      -٢٧٠٣
 موقفـاً  مثال بـشأن الخـصم الـذي وقـف مـن الخـصومة            . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً فيها     

 .سلبياً ولم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ ولم تتعلق به أسباب الطعن

 )٣٣٣ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/٤/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٢٧٠/٢٠٠٦الطعن (

للمدعي حرية تحديد نطاق الخصومة مـن حيـث أطرافهـا مـا لـم يوجـب القـانون اختـصام                      -٢٧٠٤
  . أشخاص معينين في الدعوى

  . كيفيته. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها -
  . غير مقبول. النعي عليها بعدم استعمالها. رخصة للمحكمة. إدخال الخصوم في الدعوى -
تتحدد باألشـخاص الـذين كـانوا مختـصمين أمـام محكمـة الدرجـة               . الخصومة في االستئناف   -

مخالفـة لقواعـد االختـصاص      . الستئناف على خـالف ذلـك     قيام االختصام أمام محكمة ا    . األولى
  . علة ذلك. ومبدأ التقاضي على درجتين

إغفال طلب إدخال خصوم جدد لم يكونوا خصوماً في الـدعوى الـصادر فيهـا الحكـم المـستأنف                -
  .ال يعيبه. عدم رده على دفاع ظاهر البطالن. ال يعيب الحكم

عـدم وجـوب اختـصام كافـة الـشركاء          . تصفيتهادعوى حل الشركة ذات المسئولية المحدودة و       -
إذا . االسـتثناء .  مـن قـانون الـشركات التجاريـة        ٢١٦،  ٢١٥،  ١٧٧،  ١٧٢،  ١٧٠المواد  . فيها

 . من ذات القانون٩٧ م.كان تأسيس الشركة غير قانوني

 )١١٠ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٥٣/٢٠٠٦، ٣٦الطعنان (

ال يمنـع مـن     . الخصومة الذي ال ينبني على أن النزاع بـين الخـصوم قـد حـسم              الحكم بانتهاء    -٢٧٠٥
 .مثال. نظر النزاع والفصل فيه بحكم قطعي تستنفد به المحكمة واليتها ويحوز حجيته

 )١٤٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٦٤٤/٢٠٠٧الطعن (

التـزام الخـصوم والقاضـي      .  كانـت أو عارضـة     نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية أصلية      -٢٧٠٦
 .والمحكمة عند الفصل في الدعوى بعدم الخروج عنها

 )٣٩٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥٨/٢٠٠٣، ١٥١الطعنان (



 المرافعات        

 

- ٥٢٠ -  

 خـصم يتمتـع   إلـى أن تكون صـادرة مـن خـصم أو موجهـة           . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٢٧٠٧
. تخلـف ذلـك   .  الحكـم الـصادر فيهـا      اسـتئناف افتتاح الخصومة أو    بأهلية التقاضي سواء عند     

  .تعلق ذلك بالنظام العام. بطالن إجراءات الدعوى. أثره
 انتفاء أهلية إبـرام التـصرفات القانونيـة وأهليـة التقاضـي لـدى               إلىانتهاء الحكم المطعون فيه      -

 ذلـك انعـدام التوكيـل       علـى ترتيبـه   . واإلدراكطرأ عليها من عارض أفقدها الوعي       المورثة لما   
ال . جراءاتهـا بطالنـاً مطلقـاً     ابنها الذي رفـع بمقتـضاه تلـك الـدعوى وبطـالن إ             إلىالصادر  

 . إجراءاتهااليصحح. استمرار الورثة في الخصومة بعد وفاتها. عيب

 )٣٩٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥٨/٢٠٠٣، ١٥١الطعنان (

يترتـب  . لحكم الواقعية أو الخطأ الجـسيم فـي أسـماء الخـصوم وصـفاتهم             القصور في أسباب ا    -٢٧٠٨
 .مثال. ال يرتب البطالن. مجرد الخطأ المادي.  بطالن الحكمعليه

 )٢٣٠ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري٨٠٩/٢٠٠٦الطعن (

  . مدني٨٥/١م. علة ذلك. ما لذاتهماعليهالمجنون والمعتوه محجور  -٢٧٠٩
 إذا كـان كويتيـاً مـا لـم          ر للهيئة العامـة لـشئون القـص       عليه مال المحجور    علىتثبت  . امةالقو -

  . مدني١٣٨/٢م.  المحكمة قيماً آخر تعين له
 برفـع م وال تنتهـي قوامتهـا إال        لهـا جميـع اختـصاصات القـي       . الهيئة العامة لشئون القـصر     -

  .٦٧/١٩٨٣ ق ٢١، ١المادتان . رالحج
ـ          . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -  خـصم يتمتـع     إلـى  ةأن تكون صـادرة مـن خـصم أو موجه

  .علة ذلك.  الحكم الصادر فيهااستئنافبأهلية االختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو 
.  طبيعيـاً أو اعتباريـاً      شخـصاً  هو ثبوت الشخصية القانونية للخـصم سـواء كـان         . مناط األهلية  -

مثـال بـشأن   . قـاً متعلقـاً بالنظـام العـام      مطلبطالن إجراءات الـدعوي بطالنـاً       . أثره. انتفاؤها
 .اختصام محجور عليه تمثله الهيئة العامة لشئون القصر

 )٢٧٧ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٦/٢٠٠٨جلسة   تجاري٢١٤/٢٠٠٧الطعن (

عـدم جـواز الطعـن    . األحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكـم الختـامي المنهـي لهـا         -٢٧١٠
المـستعجلة والـصادرة بوقـف الـدعوى والتـي           و األحكام الوقتية . االستثناء. اللعليها على استق  

 القـضاء .  مرافعـات  ١٢٨م  . لجبـري تصدر في شق من الموضوع متى كانـت قابلـة للتنفيـذ ا            
قـضاء الحكـم المطعـون فيـه بعـدم          . مـؤداه . غير منه بطبيعته للخصومة   . برفض دفع أو أكثر   

 . ال يعيبه.وط الحق في إبطال عقد الصلحجواز استئناف الحكم برفض الدفع بسق

 )٣٨٤ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٠/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٠٦/٢٠٠٧الطعن (
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هـي  . صـاحب الـسمو أميـر الـبالد    حـضرة   باسم األعمال التي يلزم النص فيها على صدورها      -٢٧١١
ـ             المنـع مـن     أمـر . صومة قـضائية  األحكام أو ما يعتبر بمثابة أحكام من األعمال المرتبطـة بخ

.  إجراء تحفظي أو وقتي يرمى إلـى منـع المـدين مـن الـسفر قبـل الوفـاء بدينـه                     هو السفر
ن تندبـه الجمعيـة العامـة للمحكمـة الكليـة مـن الـوكالء               مصدوره من مدير إدارة التنفيذ أو م      

 بمثابـة حكـم يتعـين       أنـه ال يعـد     .مـؤداه . اء على عريضة يقدمها صاحب الـشأن      بالمحكمة بن 
 .صاحب السمو أمير البالدحضرة م صدوره باس

 )٣٨٥ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٣٨٧/٢٠٠٨الطعن (

عـدم تحقـق    .  في الدعوى أصـلية كانـت أم فرعيـة         إليهتوجيه الطلبات   : مناطه  . تحديد الخصم  -٢٧١٢
ال يكون الشخص خـصماً بـالمعنى الـصحيح وال يكـون لعـدم انعقـاد الخـصومة                  . أثره. ذلك

  . بالنسبة له أثر في قبول الدعوى
إقامة الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضـده األول بـالتعويض دون توجيـه طلبـات إلـى                   -

ال يكون لعدم انعقاد الخـصومة بالنـسبة ألحـدهم وهـو المطعـون ضـده                . أثره. باقي الخصوم 
ـ     مخالفة الحكم المطعـون     . الثاني أثر في قبول الدعوى الفرعية      ر وقـضاؤه بعـدم     فيـه هـذا النظ

مخالفـة للقـانون توجـب      . قبول الدعوى الفرعية شكالً لعـدم إعـالن المطعـون ضـده الثـاني             
 .تمييزه

 )٨٨ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٨١٥/٢٠٠٨، ٧٢٣، ٧١٥الطعون (

يـات  قيـام طالـب اإلعـالن بالتحر      . شـرط صـحته   . حاالته. اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -٢٧١٣
الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النيـة وتقتـضيها ظـروف الحـال للوقـوف علـى                    

جـواز اإلعـالن فـي      . عدم اهتدائه رغم مابذلـه مـن جهـد        . محل إقامة أو عمل المراد إعالنه     
  . مرافعات١١/٢م . مواجهة النيابة العامة

. أثـره . مخالفـة ذلـك   . ت مرافعـا  ١٠م  . وجوب إعالنهم عن طريق مدير الـسجن      . المسجونون -
علم طالب اإلعـالن علمـاً يقينيـاً وقـت مباشـرته اإلعـالن بـأن                . شرط ذلك . بطالن اإلعالن 

 ١١/٢خصمه مسجوناً وإال صح اإلعـالن طبقـاً للقواعـد العامـة المنـصوص عليهـا بالمـادة                   
 .مرافعات

 )ص     ٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠٠٩جلسة  مدني ٤٦٠/٢٠٠٨، ٤٥٣الطعنان (

بقاؤهـا معلقـة علـى    . إجراء يبـدأ بـه وجـود الخـصومة     . إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة     -٢٧١٤
عـدم انعقـاد    : أثـره . صدور الحكم رغـم تخلـف هـذا الـشرط         . شرط إعالنها إعالناً صحيحاً   

 .علة ذلك. الخصومة

 )٢٣٢ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٤/٢٠٠٨الطعن (
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اقتـصاره علـى التنـازل عـن        . ال صلة له بأصل الحـق موضـوع الـدعوى         . لخصومةترك ا  -٢٧١٥
 أقيمـت بـه     ملغاة دون التأثير فـي الحـق الـذي        اعتبار الخصومة   : أثر ذلك . راءات الخصومة إج
تـرك الخـصومة    . الوضـعي  يظل قائماً على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به فـي القـانون              إذ

 لى رفع دعوى جديدة بالحق ذاتـه طالمـا أنـه لـم            أن يعود المدعي إ   أو التنازل عنها ال يمنع من       
 .يكن قد سقط بالتقادم

 )٩ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٤٦٤/٢٠٠٧الطعن (

 مـن قـانون     ٥٩عدم تجديد الدعوى من الشطب فـي الميعـاد المنـصوص عليـه فـي المـادة                   -٢٧١٦
 .مايترتب على ذلك . اعتبارها كأن لم تكن. أثره. المرافعات

 )٦٧ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/٤/٢٠٠٩جلسة  تجاري ٣٩٠/٢٠٠٧، ٣٥٦الطعنان (

وفـاة أحـد الخـصوم أثنـاء نظـر          . بطالن نسبي . البطالن المترتب على انقطاع سير الخصومة      -٢٧١٧
عدم جواز الـدفع بـبطالن اإلجـراءات الالحقـة علـى            . أثره. الدعوى وعدم اختصام ورثته فيها    
 .الوفاة أو بطالن الحكم لغير الورثة

 )٥٤ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٢/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٢٣٦/٢٠٠٧الطعن (

حسم المنازعات التي يتناولهـا بـين طرفيـه ويفـرض التزامـاً بعـدم تجديـد                  . ماهيته. الصلح -٢٧١٨
  .المنازعة على كل طرف قبل اآلخر فيما تم التصالح عليه

 .علة ذلك. ال محل لمصادرتها إذا انتهت خصومة الطعن صلحاً. زكفالة الطعن بالتميي -

 )٧٧ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٦/٤/٢٠٠٩جلسة  تجاري ١٥٧٤/٢٠٠٧الطعن (

وروده علـى غيـر محـل بمـا يوجـب انتهـاء             . أثره. ورود الطعن بالتمييز على حكم تم تمييزه       -٢٧١٩
 .مثال. الخصومة فيه

 )١٣٣ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٦/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٢/٢٠٠٧، ٨٢٤الطعنان (

زواله ومحـو حجيتـه وسـقوط مـاقرره أو رتبـه مـن حقـوق                : أثره. تمييز الحكم تمييزاً كلياً    -٢٧٢٠
  .فتعود الخصومة و الخصوم بعد التمييز إلى ماكانت وكانوا عليه قبل إصدار حكم التمييز

ده علـى غيـر محـل بمـا يوجـب انتهـاء             ورو. أثره. ورود الطعن بالتمييز على حكم تم تمييزه       -
 .مثال. الخصومة فيه

 )١٣٣ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٦/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٢/٢٠٠٧، ٨٢٤الطعنان (

. زواله ومحو حجيته وسقوط مـا قـرره أو رتبـه مـن حقـوق              : أثره. تمييز الحكم المطعون فيه    -٢٧٢١
 .ه قبل صدور الحكم المميزعودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا علي. مؤداه

 )٢٩١ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٠/٢٠٠٩جلسة مدني  ٦٢٧/٢٠٠٨، ٦١٨الطعنان (
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ال يكفي فيمن يختـصم أن يكـون طرفـاً فـي الخـصومة أمـام المحكمـة             . االختصام في الطعن   -٢٧٢٢
وجوب أن يكون خـصماً حقيقيـاً وهـو مـن وجهـت إليـه طلبـات مـن                   . التي أصدرت الحكم  

 .و وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه حتى صدور الحكم في الدعوىخصمه أ

 )٣٠٠ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١٠/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٨٨/٢٠٠٩الطعن (

أن يتحقـق   . شـرط ذلـك   . عدم سـريانها علـى الطعـن بـالتمييز        . أحكام انقطاع سير الخصومة    -٢٧٢٣
ـ        اعتبـاره كـذلك بعـد انقـضاء ميعـاد إيـداع            . م فيـه  سبب االنقطاع بعد أن يتهيأ الطعن للحك

 .أثره.  مرافعات١٥٤المذكرات المنصوص عليه في المادة 

 )٣٠٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٧٠/٢٠٠٦، ٢٦٤، ٢٤٥الطعون (

عـدم  . النـزول عـن الحـق الثابـت بـه         . أثـره . هنزول المحكوم له عن الحكم الصادر لصالح       -٢٧٢٤
.  ذلـك  مـؤدى .  حجيـة   تجديد المطالبة بهذا الحق وال يحوز الحكـم المتنـازل عنـه ثمـة              جواز

. انتهاء النزاع وانقضاء الخصومة بشأنه ويتعين على المحكمة القـضاء بـذلك مـن تلقـاء نفـسها                 
 .ن طاعةأمثال بش. مرافعات ١٠٠  م .علة ذلك

 )٤١٩ ص٣ ج٣٧لقانون س مجلة القضاء وا١٧/١٢/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٥٣٠/٢٠٠٨الطعن (

بقـاؤه معلقـاً علـى شـرط        . وجود الخصومة الذي بدأ بإيداع صحيفة الـدعوى بـإدارة الكتـاب            -٢٧٢٥
زوال الخـصومة   . أثـره . تخلف هـذا اإلجـراء حتـى صـدور الحكـم          . إعالنها إعالناً صحيحاً  

 .كأثر للمطالبة القضائية وصيرورة الحكم الصادر فيها منعدماً

 )٤٢٥ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٢/٢٠٠٩جلسة  يمدن ١١/٢٠٠٨، ١٠الطعنان (

خضوعه لنفس القواعـد التـي تخـضع لهـا بـدء            . بدء مدة انقضاء الخصومة في الوقف التعليقي       -٢٧٢٦
المـدة الالزمـة    . سريان أسباب الوقف واالنقطـاع علـى مـدة االنقـضاء          . مدة سقوط الخصومة  

دار الحكـم فـي المـسألة األوليـة         للوقف التعليقي هـي طيلـة المـدة التـي اسـتغرقها استـص             
مدة االنقضاء ال يحتسب منهـا سـوى المـدة الـسابقة علـى رفـع الـدعوى                  . وصيرورته نهائياً 

هـذه  . للمسألة األولية لدى الجهة المختصة والمدة التالية لصيرورة الحكـم الـصادر فيهـا نهائيـاً               
عـدم  . ضـوع التـداعي   المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط إلجراء الخصومة ذاتهـا وفـي الحـق مو             

سـقوط الحـق فيـه      . وجوب تمـسك الخـصم ذي المـصلحة بـه         . تعلق هذا التقادم بالنظام العام    
 .مثال. بالنزول عنه صراحة أو ضمناً

 )٢١٨ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١٢/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ١٤٧٢/٢٠٠٥الطعن (
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 بالجلـسة وإثباتـه فـي       جـوازه للمـستأنف بإبدائـه شـفوياً       .  الخـصومة فـي االسـتئناف      ترك -٢٧٢٧
  . محضرها

وجـوب القـضاء بـه دون حاجـة لقبـول           .  الخصومة بعد انقضاء ميعـاد االسـتئناف       تركطلب   -
 .الخصم

 )٤٣٨ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١٢/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٥٧٠/٢٠٠٨الطعن (

ختـصم فيـه   للخصوم أن يدخلوا في االستئناف من كان خصماً أمـام محكمـة أول درجـة ولـم ي               -٢٧٢٨
عـدم اشـتراط شـمول االسـتئناف لكـل مـن            : أساس ذلك . متى كان لهم مصلحة في اختصامه     

 مـن   ١٣٤كان خصماً في الدعوى أمام أول درجة إال في الحاالت التـي نـصت عليهـا المـادة                   
قصر المطعون ضده استئنافه علـى الطاعنـات المحكـوم لهـن باألحقيـة فـي       . قانون المرافعات 

ــتخراج األوراق ا ــصحة اس ــل وزارة ال ــة ووكي ــل وزارة الداخلي ــا دون وكي ــب به ال . لمطال
 .بطالن

 )٢٧٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١١/١/٢٠١٠جلسة  يمدن ٢٦٦/٢٠٠٩الطعن (

من لم توجه إليه طلبات ولـم يحكـم عليـه بـشئ ووقـف               . شرطه. االختصام في الطعن بالتمييز    -٢٧٢٩
 .عدم قبول اختصامه. من الخصومة موقفاً سلبياً

 )٣٧٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٥/٢/٢٠١٠جلسة مدني  ٣٨٢/٢٠٠٨الطعن (

أن تكون صادرة مـن خـصم أو موجهـة إلـى خـصم يتمتـع                : شرطه. صحة انعقاد الخصومة   -٢٧٣٠
علـة  . بأهلية االختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو عنـد اسـتئناف  الحكـم الـصادر فيهـا                 

م األهليـة متجـدد يلحـق بالخـصومة فـي جميـع             أن بطالن إجـراءات الخـصومة لعـد       : ذلك
  .يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. مراحلها

. ثبوت الشخصية القانونية للخـصم سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً               : مناطها. األهلية -
 .بطالن إجراءاتها بطالناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام: مؤداه. انتفاؤها

 )١٣٠ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠١٠جلسة   تجاري٢٦٨/٢٠٠٩الطعن (

 ذي  أن تتوافر لـدى الـشركاء نيـة المـشاركة فـي نـشاط             . المناط في قيام عقد شركة المحاصة      -٢٧٣١
إدارة تلـك الـشركة تكـون ألحـد شـركائها إال            . تبعة وأن يساهم كل شريك في الربح والخسارة       

الـشريك  . أن تعامله مع الغيـر يكـون باسـمه الخـاص          : لة ذلك ع. أنه ال يمثلها قانوناً أمام الغير     
 .هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق. الذي في ذمته الحق

 )١٥٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري٣٦٧/٢٠٠٨، ٣٥١ انالطعن(
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ق الخـصومة واعتبارهـا     خروجهـا عـن نطـا     . أثره. استبعاد الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم      -٢٧٣٢
 .غير مطروحة على محكمة االستئناف

 )١٦٥ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١/٦/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٢٢/٢٠٠٨الطعن (

القواعد اإلجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجـراءات رفـع الـدعوى ونظرهـا أمـام                  -٢٧٣٣
 لقـانون البلـد الـذي تقـام فيـه           خـضوعها . المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها      

. الدعوى أو تُباشر فيه اإلجراءات وينطبق عليها قـانون القاضـي الـذي يعـرض عليـه النـزاع             
  .علة ذلك

 ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٦ المعـدل بالقـانون      ١٩٨٠ لـسنة    ٣٨قانون المرافعات المدنية والتجارية رقـم        -
 القـانون اإلجرائـي     فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التـي تعتـرض الـسير فيهـا هـو               

التزام المادة الخامـسة عـشر مـن المرسـوم بالقـانون            . العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص       
 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكليـة لنظـر المنازعـات اإلداريـة والمعـدل بالقـانون                ١٩٨١ لسنة   ٢٠
ذلـك  وجوب الرجوع إلى القـانون اإلجرائـي العـام الـذي يـنظم              .  هذا األصل  ١٩٨٢ لسنة   ٦١

صـحيح فـي    . التزام الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر        . وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية    
ال ينال من ذلك  ما أثاره الطاعن مـن أن القـضاء اإلداري المقـارن درج علـى عـدم                     . القانون

أن القـضاء الكـويتي اسـتقر منـذ إنـشائه علـى             : علة ذلك . األخذ بنظام شطب الدعوى اإلدارية    
نصوص قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الخاصـة بالمـسائل التـي تعتـرض سـير                تطبيق  

 .من مرسوم إنشاء الدائرة اإلدارية) ١٥(الخصومة وفقاً لصريح نص المادة 

 )١٨٤ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٤١/٢٠٠٧، ٢٢٢الطعنان (

٢٧٣٤-     الـسير فـي الـدعوى خـالل الثالثـين يومـاً             وجوب تعجيل . وقف الدعوى أو االستئناف جزاء 
غيـر كـاف    . تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتـاب خـالل الميعـاد          . التالية النتهاء مدة الوقف   

وجـوب الحكـم باعتبـار      . أثـره .فوات الميعاد دون اتمـام ذلـك      . بل يتعين إعالن الخصم خالله    
م .  عليـه أو المـستأنف عليـه        كأن لم تكن ما لـم يعتـرض المـدعى          - أو االستئناف    -الدعوى  

 . مرافعات٧٠

 )٣٦٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٦/٢٠١٠جلسة مدني  ٢٣/٢٠٠٩الطعن (

أن تكون صـادرة مـن خـصم أو موجهـة إلـى خـصم يتمتـع              . شرط صحته . انعقاد الخصومة  -٢٧٣٥
  .كعلة ذل. بأهلية االختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو استئناف الحكم الصادر فيها

. هو ثبوت الشخصية القانونية للخـصم سـواء كـان شخـصاً طبيعيـاً أو اعتباريـاً                . مناط األهلية  -
 .بطالن إجراءات الدعوى بطالناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام: أثره . انتفاؤها

 )٢٠٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٩/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٠٩/٢٠٠٩الطعن (
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وجـوب القـضاء   . عدم إعـالن صـحيفة الـدعوى إعالنـاً صـحيحاً     بطالن الحكم المطعون فيه ل     -٢٧٣٦
أن اإلعـادة تكـون علـى       . مـؤداه . باإلعادة إلى محكمة أول درجـة لعـدم اسـتنفادها واليتهـا           

ال محـل للقـضاء باإلعـادة       . الخصومة التـي انعقـدت معدومـة      : أثره. خصومة لم تنعقد أصالً   
 .مع الحكم بالبطالن

 )٢٠٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٩/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٠٩/٢٠٠٩الطعن (

أن ال يكـون القـانون قـد        : شـرطه . للمدعى حرية تحديد نطاق الخصومة من حيـث أطرافهـا          -٢٧٣٧
  .أوجب اختصام أشخاص معينين في الدعوى

أن يكـون قـد خاصـم أو    : شـرطه . اعتبار الوارث خصماً عن بـاقي الورثـة أو عـن التركـة          -
ها أو مطلوباً في مواجهته الحكـم علـى التركـة نفـسها بحـق               خوصم بطلب الحكم للتركة بحق ل     

 .مثال. عليها

 )٢٠٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٠/٢٠١٠جلسة   مدني٥٧٨/٢٠٠٩الطعن (

ال يعتبر طريقـاً مـن طـرق الطعـن فـي            . االعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة        -٢٧٣٨
خل فـي الخـصومة خولـه المـشرع لمـن يعتبـر             اعتباره من قبيل التد   . الحكم من المحكوم عليه   

القـضاء بعـدم قبـول      .  مرافعـات  ١٥٨/١م. الحكم حجة عليه وإن لـم يكـن قـد أدخـل فيهـا             
االعتراض على حكم بحق اإلرث وإثبات وراثـة علـى سـند مـن أن حجيـة األحكـام قاصـرة           

ـ                      ل على أطرافها وأن الطاعنين لم يكونـوا طرفـاً فـي الخـصومة أو ممثلـين فـي الحكـم مح
 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. االعتراض فال يحوز حجية قبلهم 

 )٢٣١ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/١٠/٢٠١٠جلسة   أحوال شخصية٩٨/٢٠١٠الطعن (

عـدم جـواز    . الخصم الذي استبعد نهائياً من الخصومة ولم يكن طرفاً في الحكـم المطعـون فيـه                -٢٧٣٩
 .اختصامه في الطعن 

 )٢٤٥ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١/١١/٢٠١٠جلسة  حوال شخصية أ٤٨٩/٢٠٠٩الطعن (

هـو اإلجـراء األساسـي الوحيـد الـذي          . تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل        -٢٧٤٠
  .أوجبه القانون على العامل

يترتب عليه إلغاء جميـع إجـراءات الخـصومة بمـا فيهـا             . القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -
زوال الطلب الـذي تبـدأ بـه المطالبـة القـضائية فـي الـدعوى          . مقتضي ذلك . فة الدعوى صحي

 .العمالية

 )٣١٠ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٢/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٢/٢٠١٠الطعن (
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. بـدء الخـصومة   . أثـره . صـحيفتها إدارة الكتـاب    إيـداع    هـو ب   رفع الدعوى الطريق األصلي ل   -٢٧٤١
أن الخـصومة تبـدأ بإيـداع       : مفـاد ذلـك   .  إجراء الزم النعقادهـا    .ه علي للمدعىإعالن الصحيفة   

تخلـف ذلـك حتـى صـدور الحكـم          . الصحيفة وتظل معلقة على شرط إعالنها إعالناً صـحيحاً        
 .ن الحكم الصادر فيهازوال الخصومة وبطال. أثره. االبتدائي

 )١٨١ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٧٨/٢٠٠٨الطعن (

وجوب تعجيل السير فيـه خـالل الثالثـين يومـاً التاليـة النتهـاء               . الحكم بوقف االستئناف جزاء    -٢٧٤٢
حث الخصم المكلف بالتعجيل علـى مـواالة إجـراءات الخـصومة بغيـر              . علة ذلك . مده الوقف 

ال يكفـي تقـديم     . ال يتم التعجيل إال بانعقاد الخصومة بإعالن الخصم اآلخـر فـي الميعـاد             . تراخ
جـواز الحكـم باعتبـار االسـتئناف كـأن          : أثره. فوات الميعاد . ة التعجيل إلى إدارة الكتاب    صحيف
: مثـال . ثبوت تقصير أو إهمال المستأنف في تنفيذ مـا أمـرت بـه المحكمـة              : مناط ذلك . لم يكن 

 .النتفاء موجب إعمال الجزاء من تقصير أو إهمال

 )١٧ ص١ ج٣٩ والقانون س مجلة القضاء٤/١/٢٠١١جلسة   تجاري١٤١١/٢٠٠٥الطعن (

ال يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخـصومة الـصادر فيهـا الحكـم المطعـون                  -٢٧٤٣
 .وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. فيه

 )٧٠ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١/٢٠١١جلسة   تجاري١٠٣٦/٢٠٠٨الطعن (

وروده على الدعاوى التـي يتعلـق موضـوعها بالنظـام العـام             عدم  . ترك الخصومة في الدعوى    -٢٧٤٤
  .ومنها دعاوي إثبات الطالق البائن

إن الطـالق يرتـب حقوقـاً       : علـة ذلـك     . دعاوي إثبات الطالق البـائن مـن دعـاوي الحالـة           -
إثـارة  . وحرمات أوجب اهللا تعالي رعايتها وأوجـب عليهـا المـشرع الوضـعي آثـاراً قانونيـة                

وجـوب حـسمه سـداً للـذرائع ودفعـاً          . حول صيرورة الطالق الرجعي بائناً    النزاع بين الخصوم    
أن صدور حكم نهائي بالطالق طعـن فيـه بطريـق التمييـز ال يقطـع دابـر                  : مفاد ذلك . للمفاسد

عـدم قبـول تـرك الخـصومة أمـام محكمـة            . مـؤدى ذلـك     . النزاع فيه إال بصدور حكم بات     
 .بول ترك الطاعن للخصومة فيهعدم ق. أثر ذلك. التمييز لعدم حسمه للنزاع

 )٢٧٦ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٤/٢/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٢٠٥/٢٠١٠الطعن (

ال يمنـع المحكمـة مـن نظـر         . غياب المدعي أو حضوره ثم انسحابه تاركاً الـدعوى للـشطب           -٢٧٤٥
ـ      : شـرط ذلـك   . الدعوى والحكم فيها متى رأت أنها صالحة للفصل فيها         د أن يكـون الخـصوم ق

 مـن   ٦٣،  ٦١،  ٥٩المـواد . أبدوا دفاعهم بالفعل أو ُأتيحت لهـم الفرصـة إلبدائـه ولـم يبـدوه              
  . قانون المرافعات
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  .العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم به -
لصاحب الدعوى ترك الخصومة وذلك إلى ما قبـل صـدور حكـم فاصـل للنـزاع فيهـا متـى                      -

أن يبـدي التـرك بإحـدى    : شـرط ذلـك   . مرافعـات ٩٩دة  الما. توافرت له مصلحة في هذا الترك     
 .ماهية هذه الطرق. الطرق التي أوردها النص

 )١٠٨ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٥/٢/٢٠١١ تجاري جلسة ١٥٥/٢٠١٠الطعن (

الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مـسألة أخـرى خارجـة عـن اختـصاص                    -٢٧٤٦
أن تكون هـذه المـسألة أوليـة وضـرورية للفـصل فـي              : مناطه: يالمحكمة الوظيفي أو النوع   

قيام أسباب لدى المحكمة كافية للفصل فـي الـدعوى دون توقـف علـى الفـصل فـي                   . الدعوى
وجوب أن تمضي المحكمة في الفصل فيهـا دون أن يكـون هنـاك مبـرر قـانوني                  . تلك المسألة 
 .خطأ في تطبيق القانون. تنكبها ذلك. لوقفها تعليقاً

 )١٩٢ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٣/٢٠١١جلسة   تجاري٣١٨/٢٠٠٧، ٣١٥ن ناالطع(

صدور الحكم حائزاً لقوة األمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صـدر ضـده غيـر ممثـل فـي                     -٢٧٤٧
أن هذه القوة ال تعـصمه مـن الطعـن عليـه بطريـق التمـاس                . أثره. الخصومة تمثيالً صحيحاً  
أن عـدم  : علـة ذلـك  . تبت المحكمة في مسألة تمثيـل الخـصم مجـدداً        إعادة النظر لهذا السبب و    

  .تمثيل الخصم على وجه صحيح يؤدي إلى بطالن اإلجراءات والحكم الصادر فيها
ال يعـد إخـالالً     . القضاء بصحة التصرفات السابقة على صـدور الحكـم بتوقيـع الحجـر للعتـه               -

 .لتصرفبالحجية مادام لم يقطع بقيام حالة العته وقت حصول ا

 )٦٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٠/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٣٥٤/٢٠٠٨الطعن (

: علـة ذلـك   . تحديده بالطلبات التي أبداها الخصوم علـى نحـو صـريح وجـازم            . نطاق الدعوى  -٢٧٤٨
  . مثال. أن هذه الطلبات هي التي تدور الخصومة حولها وال تملك المحكمة الخروج عليها

 .طلب موضوعي. مهيداً للحكم على ضوء ما يسفر عنه تقريرهطلب الحكم بندب خبير ت -

 )٩٦ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٢/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٤١٧/٢٠٠٩الطعن (

يقتضى حتماً إزالة ومحو حجيتـه وسـقوط مـا قـدره أو رتبـه مـن                 . تمييز الحكم المطعون فيه    -٢٧٤٩
حـين الفـصل فـي الطعـن        إبداء الطـاعن طلـب وقـف الـدعوى ل         . حقوق كانت محالً لقضائه   

التفـات الحكـم المطعـون      . وجـوب االسـتجابة لطلبـه     . بالتمييز المقدم منه على حكم االستئناف     
 .يعيبه ويوجب تمييزه. فيه عنه رغم جوهريته

 )٤٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١١ إداري جلسة ١٩٣/٢٠٠٩الطعن (
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تقـدير محكمـة الموضـوع ولهـا أن         خـضوعه ل  . وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخـرى        -٢٧٥٠
تستبين مبلغ الجد فيما يثور في تلك المسألة ومدى ارتباطهـا بمـا هـو معـروض عليهـا وهـي                     

  . غير ملزمة باالستجابة لهذا الطلب
قـصره علـى مـا كـان منهـا مرتبطـاً            . قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليـه         -

تقـدير ذلـك وخـضوعه      . ر العدالة نظرهمـا معـاً     بالدعوى األصلية ارتباطاً يجعل من حسن سي      
 .شرطه. لسلطة محكمة الموضوع

 )١٠٨ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٧/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٧٦/٢٠٠٩الطعن (

اختصام من لم توجـه لـه طلبـات مـا ووقـف مـن الخـصومة                 . شرطه. االختصام في الطعن   -٢٧٥١
 .غير مقبول. موقفاً سلبياً ولم يحكم ضده بشيء

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٩/٢٠١١جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥،  ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ ونلطعا(

. أثـره . ثبوت أن هناك خصومة قائمة بين القاضي وبين أحـد خـصوم الـدعوى التـي ينظرهـا                 -٢٧٥٢
قيام هذه الخـصومة فـي وقـت الحـق علـى فـصله              .  مرافعات ١٠٢م. منعه من سماع الدعوى   

 .ال أثر له. فيها

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٩/٢٠١١جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥،  ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ ونلطعا(

. االسـتثناء . سـقوط الحـق فيـه     . أثـره . عدم تقديمه قبل أي دفع أو دفاع في القضية        . طلب الرد  -٢٧٥٣
إقفـال بـاب المرافعـة دون       . حدوث أسباب بعد ذلك أو إثبات طالب الرد أنه كـان ال يعلـم بـه               

 .سقوط حق الخصم في طلبه في جميع األحوال. أثره. رير بالردالتق

 )٢٢٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٩/٢٠١١جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٩، ٦٦٥،  ٨٣/٢٠٠٨، ٧٨ ونالطع(

. زواله ومحو حجيته وسقوط مـا قـرره أو رتبـه مـن حقـوق              : أثره. تمييز الحكم المطعون فيه    -٢٧٥٤
 .مثال.  ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المميزعودة الخصومة والخصوم إلى: مؤداه

 )٦٣ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري٨٩٨/٢٠١٠، ٨٩١ انالطعن(

 .شرطه. االختصام في الطعن بالتمييز -٢٧٥٥

 )٧٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري١٥٨٦/٢٠١٠الطعن (

يكون الخصم طرفاً في الخـصومة التـي صـدر فيهـا الحكـم              أن  . شرطه. ختصام في الطعن  اال -٢٧٥٦
اختـصام مـن لـم يحكـم عليـه          . المطعون فيه وأن تكون له مصلحة في الدفاع عنه عند صدوره          

 .غير مقبول. بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً وكانت أسباب الطعن ال تتعلق به

 )٢٨٥ ص٣ ج٣٩نون س مجلة القضاء والقا٣١/١٠/٢٠١١جلسة  يمدن ٥٣/٢٠١١الطعن (
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تحقـق  . علـة ذلـك   . انعقادهـا منـوط بإعالنهـا     . شرط لبدء الخـصومة   . إيداع صحيفة الدعوى   -٢٧٥٧
  .أساس ذلك. أن تحقق المواجهة بغير اعالن كاف النعقادها: مؤداه. المواجهة بين الخصوم

عـدم  : أثـره . انتفاء الضرر لتحقق الغاية عن طريق إجراء صحيح أو معيـب أو بـدون إجـراء                -
  . القضاء بالبطالنجواز

تقديم المستأنف ضدها أمام محكمـة اإلسـتئناف مـذكرة ضـمنتها اسـتئنافاً فرعيـاً فـي غيبـة                     -
إعالن األخيـر حتـى يـتمكن مـن مواجهـة           . الزمه. المستأنف بطلب زيادة المقضى به من نفقة      

ـ               . ما وجه إليه والرد عليه     دم قضاء الحكم المطعون فيه بقبولـه شـكالً وبزيـادة النفقـة رغـم ع
 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. انعقاد الخصومة في االستئناف الفرعى

 )٣٠٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١١/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٥٦/٢٠١١الطعن (

اعتبـاره طرفـاً فـي الخـصومة األصـلية رغـم            . أثـره . دخول الضامن خصماً في الـدعوى      -٢٧٥٨
مـا يترتـب علـى      . صـلية بكافـة عناصـرها     استقالل دعوى الضمان الفرعية عن الـدعوى األ       

له أن يطعن في الحكم الذي يصدر في هذه الخـصومة ولـو رضـى بـه مـدعي الـضمان               : ذلك
تنـاول الطعـن المرفـوع مـن        : مـؤداه . الرتباط الدعويين األصلية والفرعيـة ارتباطـاً وثيقـاً        

 .مثال. الضامن بحث أصل الخصومة الموجهة إليها أسباب الطعن

 )١٣٢ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري٥٦٩/٢٠١١، ٥٣١ انالطعن(

الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التـزام بالتـضامن أو فـي دعـوى يوجـب                     -٢٧٥٩
فـوات ميعـاد الطعـن فيـه بالنـسبة لـبعض المحكـوم        . القانون اختصام أشخاص معينين فيهـا    

قعـودهم عـن    .  المقام في الميعاد مـن الـبعض اآلخـر         جواز طعنهم فيه أثناء نظر الطعن     . عليهم
 .علة ذلك. مرافعات١٣٤م. وجوب أن تأمر المحكمة الطاعن باختصامهم. ذلك

 )١٣٨ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٤/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧٠٠/٢٠٠٩الطعن (

. افعـات  مر٩٩ حـددتها المـادة     التـي جوازه بإحدى الطـرق     . ترك الخصومة في الطعن بالتمييز     -٢٧٦٠
مثال بشأن ترك الطاعن الخـصومة فـي الطعـن بـالتمييز بـإقرار وكيلـه بمحـضر الجلـسة                    

 .وتقديمه شهادة تفيد ذلك

 )٣٥٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٢/١٢/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٨٦٢/٢٠٠٩، ٨٥٩، ٨٥٠، ٨٤٤، ٨٤١، ٨٣٥ن والطع(

.  أسـماء الخـصوم وصـفاتهم      بطالن الحكم المترتـب علـى الـنقص أو الخطـأ الجـسيم فـي               -٢٧٦١
 يترتب عليهما التجهيـل بالخـصم أو اللـبس فـي التعريـف              الذيالنقص أو الخطأ    . المقصود به 

بشخصيته مما يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقته أو تغير شـخص الخـصم بـآخر ال شـأن لـه                     
 . مرافعات١١٦م. في الخصومة

 )٣٥٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٢/١٢/٢٠١١جلسة ية أحوال شخص ٨٦٢/٢٠٠٩، ٨٥٩، ٨٥٠، ٨٤٤، ٨٤١، ٨٣٥ن والطع(
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 النـاإلع

 -:القواعد العامة) أ(

 -: خضوع قواعد اإلعالن لقانون القاضي-١

. خضوعها لقانون البلد الذي تقـام فيـه الـدعوى أو تباشـر فيـه اإلجـراءات                . قواعد المرافعات  -٢٧٦٢
  . سريان ذلك على كافة المنازعات وطنيه كانت أو مشتملة على عنصر أجنبي. علة ذلك

مـن قواعـد المرافعـات التـي تخـضع          . تمثيلهم في الـدعوى   القواعد الخاصة بإعالن الخصوم و     -
 .لقانون القاضي

  )٥٧٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٢١/١٩٩٠ الطعن(

 -: اإلعالن كشرط النعقاد الخصومة-٢

هـي بتـسليم صـورتها فعـالً إلـى الـشخص المقـصود بـاإلعالن طبقـاً                  . العبرة في اإلعالن   -٢٧٦٣
عدم االعتداد بتـاريخ تقـديم صـحيفة الـدعوى إلـى            . مؤدى ذلك . رة في القانون   المقر لألوضاع

 .الجهة المختصة باإلعالن وال بتسليم مندوب اإلعالن إياها
  )٦٤ سنوات ص٧ مج ٨/٢/١٩٧٨ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٧٧ الطعن(

 .أثر تخلف اإلعالن. تمام اإلعالن. شرطه. انعقاد الخصومة -٢٧٦٤
  )٢٩٢ مج القسم األول المجلد األول ص٣/١٠/١٩٨٥ لسةتجاري ج ٢١٥/١٩٨٥ الطعن(

الرجـوع ألصـل ورقـة      . وسـيلة ذلـك   . إثبات حصول اإلعـالن إذا أنكـر الخـصم حـصوله           -٢٧٦٥
 .اإلعالن
  )٤٧٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٨٠/١٩٨٧ الطعن(

بقـاء  . بـدء الخـصومة   . هأثـر . إيداع صـحيفتها إدارة الكتـاب     . الطريق األصلي لرفع الدعوى    -٢٧٦٦
. أثـره . تخلـف اإلعـالن   .  صـحيحاً  إعالنـاً الخصومة معلقة حتى تحقق مبدأ المواجهة بإعالنها        

. ال يغير من ذلـك حـضور المـدعي عليـه أو ممثلـه بالجلـسة دون إعـالن                  . زوال الخصومة 
 .سريان نفس الحكم على خصومة االستئناف

  )٤٧١قسم الثاني المجلد األول ص مج ال١٣/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٨/١٩٨٦ الطعن(
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الخـصومة وبطـالن    زوال  . أثـره . مخالفـة ذلـك   . شرط النعقـاد الخـصومة    . إعالن الصحيفة  -٢٧٦٧
قـضاء محكمـة االسـتئناف بـبطالن الحكـم          . الحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقـاء نفـسها         
وجـوب أن تقـف عنـد حـد تقريـر      .  الـصحيفة المستأنف لزوال الخـصومة لـبطالن إعـالن    

 .ن دون الفصل في الموضوعالبطال
  )٤٧١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٦/١٩٨٨ الطعن(

 .علة ذلك. شرط النعقاد الخصومة. إعالن المدعي عليه بالطلبات -٢٧٦٨
  )٤٧١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٠/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٨٨ الطعن(

 تقـديم صـحيفتها     ختـاري ة آلثار المطالبـة القـضائية مـن         مرفوعة ومنتج الدعوى تعتبر دعوى     -٢٧٦٩
 .مثال بشأن سريان الفوائد. إدارة الكتاب بصرف النظر عن تاريخ إعالنها

  )٤٧٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩٨/١٩٨٩، ٢٩٤ نناالطع(

  . موضوعي. تحقق واقعة حصول إعالن الخصوم في الدعوى -٢٧٧٠
  )٥٧٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٥/١٩٩٣ الطعن(

الطريق األصلي لرفع الدعوى هـو إيـداع صـحيفتها أمـا انعقـاد الخـصومة فالزمـه إعـالن                  -٢٧٧١
  . مثال. دليل ذلك. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغنى عن اإلعالن. الصحيفة
  )٥٧٩ج القسم الثالث المجلد األول ص م٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١/١٩٩٣ الطعن(

  . صحة إعالن صحيفتها للمدعى عليه. شرطه. انعقاد الخصومة -٢٧٧٢
  )٥٧٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/٤/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥٨/١٩٩٣ الطعن(

تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمـل هـو اإلجـراء الوحيـد لرفـع الـدعوى             -٢٧٧٣
عـن   إحالة النزاع إلى المحكمة لتعزر التسوية الودية فإن هـذا الطلـب ال يعتبـر بـديالً                . ةالعمالي

  . علة ذلك.إعالن المدعى عليه بصحيفة الدعوى
  )٥٨٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٨/٤/١٩٩٦ عمالي جلسة ٤١/١٩٩٥، ٣٩ نناالطع(

مـن  . م اإلعـالن فـي موعـده      تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن لعـدم تمـا              -٢٧٧٤
  . مثال. اطالقات محكمة الموضوع

  . كيفية ذلك. المواجهة بين الخصوم قد تتحقق بدون إعالن -
  . جواز تقديمها شفاهة بالجلسة في مواجهة الخصم اآلخر. الطلبات العارضة -
  . جوازه بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم. التدخل -
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  .  في مواجهة الخصومدائه بمذكرة أو شفوياًجواز إب. االستئناف المقابل -
  )٥٨٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥ الطعن(

  . الطريق األصلي لرفع الدعوى وبدء الخصومة هو إيداع صحيفتها إدارة الكتاب -٢٧٧٥
ـ   : مـا يغنـى عنـه     . إجراء الزم النعقاد الخـصومة    . إعالن صحيفة الدعوى   - ة حـصول المواجه

ـ  . مخالفـة الحكـم ذلـك   . ستئنافسريان ذات القاعدة على اال. أمام المحكمة بغير إعالن     يخطـأ ف
  .لمثا. تطبيق القانون يوجب تميزه

  )٥٨٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٥ الطعن(

مكـين الخـصم مـن    بـاإلعالن أو بت  : كيفيـة تحققـه   . مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمـة       -٢٧٧٦
. انتفـاء الـضرر وال يحكـم بـالبطالن        : أثر ذلـك  . مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها       

  . مثال
  . كيفيته. التدخل في الدعوى -
 .إجراءات رفعه. االستئناف المقابل -

  )٥٨١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٨٩/١٩٩٥ الطعن(

ارهـا بمجـرد إيـداعها إدارة الكتـاب إال أن إعالنهـا الزم النعقـاد                صحيفة الـدعوى تنـتج آث      -٢٧٧٧
  . الخصومة

  )٢٠٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٥٨/١٩٩٥ الطعن(

زوال الخـصومة وبطـالن     . أثرهـا . مخالفـة ذلـك   . شرط النعقاد الخـصومة   . إعالن الصحيفة  -٢٧٧٨
قـضاؤها بـبطالن الحكـم المـستأنف لـبطالن          . هاالحكم وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفـس        

  . مثال. أن تقف عند القضاء بالبطالن دون الفصل في الموضوع. الزمه. إعالن الصحيفة
  )٢١٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/٢/١٩٩٧ عمالي جلسة ٨٣/١٩٩٥ الطعن(

 إعالنـاً  وجودها يبدأ بإيـداع الـصحيفة ويعلـق علـى شـرط إعالنهـا             . الخصومة في الدعوى   -٢٧٧٩
زوال الخـصومة ويبطـل     . أثـره . تخلف هذا الشرط حتـى صـدور الحكـم االبتـدائي          . صحيحاً

  . الحكم الصادر فيها لبطالن اإلجراء
. الزمـه . قضاء المحكمة االستئنافية ببطالن الحكم االبتدائي لـبطالن إعـالن صـحيفة الـدعوى              -

. علـة ذلـك   . ع الـدعوى  الوقوف عند حد تقرير البطالن دون تجاوزه إلى الفـصل فـي موضـو             
  . مثال
  )٢١١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(
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وجود الخصومة الذي يبدأ بإيداع الـصحيفة إدارة كتـاب المحكمـة يظـل معلقـاً علـى شـرط                     -٢٧٨٠
زوال الخـصومة   : أثـره . صـدور الحكـم رغـم تخلـف هـذا الـشرط           .  صحيحاً إعالناًإعالنها  

  . بطالن الحكمو
  )٢١١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١٠/١٩٩٨ عمالي جلسة ١١/١٩٩٨ الطعن(

الخصومة التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب تظل معلقـة علـى شـرط إعالنهـا إلـى                    -٢٧٨١
. زوالهـا . أثـره . تخلف هذا الشرط حتى صـدور الحكـم االبتـدائي   .  صحيحاًإعالناًالمدعى عليه  

اإلعالن هـو الوسـيلة الوحيـدة إلخبـاره ببياناتهـا           . عدم تحقق المواجهة بين الخصوم    . لكعلة ذ 
  . وبدون اإلعالن أو المواجهة ال تتصل الخصومة به

  )٢١١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٤/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٨٢/١٩٩٩ الطعن(

يـر فـي إدارة كتـاب المحكمـة التـي          إمـا بتقر  . كيفيتـه . التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية      -٢٧٨٢
أو . أصدرت الحكم في ظرف ثمانية أيام التالية إلعالنه إذا كـان النـزاع حـول مقـدار الرسـوم                  

  . باتباع اإلجراءات العادية في رفع الدعوى إذا كان التظلم مبناه أساس االلتزام بهذه الرسوم
  )٢١٢لد الثاني ص مج القسم الرابع المج١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ١٠/٢٠٠١ الطعن(

اإلجـراء الـذي    . الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القـضاء بمجـرد إيـداع صـحيفتها إدارة الكتـاب               -٢٧٨٣
محكمة ثاني درجـة فـي ذلـك ال تقـف عنـد حـد تقريـر                 . تتخذه المحكمة حال بطالن اإلعالن    

 .أساس ذلك. بطالن حكم أول درجة بل تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة
  )٢١٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/١/٢٠٠١  جلسةتجاري ٢٦٤/٢٠٠٠ الطعن(

بقاؤهـا معلقـة علـى    . إجراء يبـدأ بـه وجـود الخـصومة     . إيداع الصحيفة إدارة كتاب المحكمة     -٢٧٨٤
زوال الخـصومة   : أثـره . صدور الحكم رغم تخلـف هـذا الـشرط        .  صحيحاً إعالناًشرط إعالنها   
 . نفسهاللمحكمة أن تقضي بالبطالن من تلقاء. وبطالن الحكم

  )٦٨٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٠٧/٢٠٠١ الطعن(

بطـالن نـسبي ال يتعلـق بالنظـام         . الن اإلعالن بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة االسـتئناف       طب -٢٧٨٥
مناطـه أن يـشوبه بطـالن حـال دون الحـضور أمـام           . التحدي به ألول مرة أمام التمييز     . العام

  .بدرجتيهامحكمة الموضوع 
بطـالن مـا    . أثـره . بطالن اإلعـالن  .  صحيحاً إعالناًإعالن صحيفتها   . شرطه. انعقاد الخصومة  -

 .اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها
  )٦٨٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٥٤/٢٠٠١ الطعن(
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. أثـره . تـصل بإيـداع صـحيفة الـدعوى       قضاء محكمة التمييز بإلغاء الحكم لبطالنه لـسبب ال ي          -٢٧٨٦
وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفـصل فـي موضـوعها بعـد إعـالن الخـصم                   

 لـسنة  ٣٦ مكـرر مـن قـانون المرافعـات المـضافة بالقـانون         ١٣٥م.  صـحيحاً  قانونياً إعالناً
٢٠٠٢. 
  )٦٨٥ص مج القسم الخامس المجلد الثاني ٢٣/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٥٤/٢٠٠١ الطعن(

تنظـيم التقاضـي    : القـصد منـه   . وجوب أن تراعيها المحكمـة    . إجراءات رفع الدعوى وإعالنها    -٢٧٨٧
إيـداع الـصحيفة إدارة الكتـاب هـو اإلجـراء الـذي تعـد معـه الـدعوى             . وتوفير حق الدفاع  

  .مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية
إعـالم الخـصم   . القـصد منـه  . اسـتقالله عـن إيـداعها إدارة الكتـاب        . إعالن صحيفة الدعوى   -

وجـوب  . مـؤدى ذلـك   . بطـالن الحكـم   . أثـره . عدم تحققه . وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم    
أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعالن الخصم الغائـب ولهـا توقيـع الجـزاءات علـى                   

  .المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعالن خصمه
وجوب أال تقـف عنـد تقريـر حـد الـبطالن            . دعى عليه تبين محكمة ثاني درجة عدم إعالن الم       -

بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فـي موضـوعها بعـد إعـالن الخـصم                   
 مكـرر   ١٣٥م  . مراعـاة مبـدأ التقاضـي علـى درجتـين         . علـة ذلـك   .  صحيحاً قانونياً إعالناً

 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦مرافعات المضافة بالقانون 
  )٦٨٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/١٢/٢٠٠٢ جلسةتجاري  ٢٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

بقـاؤه معلقـاً علـى شـرط     . انعقاد الخـصومة . تمامه بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب    . رفع الدعوى  -٢٧٨٨
تخلـف هـذا اإلجـراء حتـى صـدور الحكـم            .  صحيحاً إلى المدعى عليه    إعالناًإعالن الصحيفة   

 .ة القضائية وانعدام الحكم الصادر فيهازوال الخصومة كأثر للمطالب. أثره. االبتدائي
ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهـه اإلعـالن إلـى مـوطن آخـر ال يقـيم                     -

. أثـره . فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحـري الـذي تقتـضيه ظـروف الحـال            
.  تنعقـد بـه الخـصومة      وقوع إعالن صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطالً وحـابط األثـر وال            

وجـوب إعـادة الـدعوى      . بطـالن الحكـم   . مؤداه. بقاء هذا اإلجراء حتى صدور الحكم في غيبته       
  مكرراً مرافعات١٣٥م. إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد

  )٦٨٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

عـدم  . أثـره . بطـالن اإلعـالن   . ة إعـالن الـصحيفة للمـدعي      صح. شرطه. انعقاد الخصومة  -٢٧٨٩
 .انعقاد الخصومة وبطالن أي إجراء أو حكم صدر فيها

  )٦٨٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٦٠/٢٠٠٠ الطعن(
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تمام إعـالن الخـصم بالجلـسة التـي يـتم تحديـدها قبـل        . شرطه. تجديد االستئناف من الشطب   -٢٧٩٠
مجرد تقديم صـحيفة التجديـد مـن الـشطب إلـى إدارة             . اء تسعين يوماً من تاريخ الشطب     انقض
وجوب وصـول إعـالن التعجيـل خـالل األجـل المحـدد العتبـار الميعـاد                 . ال يكفي . الكتاب

وقوع هـذا الجـزاء بمجـرد انقـضاء المـدة           . اعتبار االستئناف كأن لم يكن    . أثره. فواته. رعياًم
طب دون حاجة إلى صدور حكـم بـه ويتعـين علـى المحكمـة إيقاعـه                 المذكورة من تاريخ الش   

ال يغير منه سـبب عـدم اسـتئناف الـسير فـي             . متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه         
، ٥٩المادتـان  . علـة ذلـك  . الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعـل المـدعى أو غيـره          

 . مرافعات١٤٧
  )٦٨٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٠٨/٢٠٠٣ الطعن(

. صدور حكم في غيبة الخصم دون إعالنه بـصحيفة الـدعوى أو إعالنـه فـي مـوطن وهمـي                    -٢٧٩١
جـواز إهـداره أو إنكـاره أو التمـسك بعـدم      . ال حجيـة لـه  : مؤدى ذلك.  من أركانهاًيفقده ركن 
 .وجوده
  )٦٩٠ المجلد الثاني ص مج القسم الخامس١٧/٥/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣/٢٠٠٣ الطعن(

جـواز  . اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد                  -٢٧٩٢
أن يكـون التراخـي فـي      . شـرط ذلـك   . الحكم به بناء على طلب المدعي عليه أو المستأنف عليه         

الحالـة  سـريان ذلـك علـى       . اإلعالن إن عمداً أو إهماالً راجعاً إلى فعل المـدعي أو المـستأنف            
وجـوب مـوالة    . علـة ذلـك   . التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب اإلعـالن          

  . المدعي أو المستأنف إجراء اإلعالن باعتباره الزماً النعقاد الخصومة بين طرفيها
مـن إطالقـات محكمـة      . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن لعـدم إعـالن صـحيفته              -

ا رغم توافر شروطه عدم توقيعـه متـى كـان تراخـي المـستأنف فـي اإلعـالن                   له. الموضوع
ن إليه مـن القـرائن والمالبـسات فـي سـبيل تكـوين       ئجواز أخذها بما تُطم. تبرره أعذار مقبولة 

 .شرط ذلك. اقتناعها بأن عدم اإلعالن يرجع إلى فعل المستأنف أو إهماله
  )٦٩١م الخامس المجلد الثاني ص مج القس٢٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٨/٢٠٠٢ الطعن(

سـقوط  . دفـع شـكلي   . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن صـحيفتها خـالل األجـل              -٢٧٩٣
 .الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى

  )٦٩١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ نناالطع(

مـة السـتدراك مافاتهـا ونظـر الطلـب الموضـوعي الـذي        سبيل التجاء صاحب الـشأن للمحك    -٢٧٩٤
هـو مجـرد إعـالن يوجهـه لخـصمه بالحـضور أمامهـا              . أغفلت بحكمها عن سهو الفصل فيه     
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هـذا الميعـاد لـيس إال ظرفـاً زمنيـاً ناقـصاً             . وذلك خالل ستة أشهر من صيرورة الحكم باتـاً        
سـقوط الحـق فـي مباشـرة     . هو ميعاد حتمـي  . طبيعته. يتعين إجراء اإلعالن خالله كحد أقصى     

ليس في القـانون مـايمنع صـاحب الـشأن مـن مباشـرة هـذا                . اإلجراء بعد انقضاء هذا األجل    
 .مثال. علة ذلك. اإلجراء فور صدور الحكم دون انتظار صيرورته باتاً

 )٣٤ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٧/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٩١/٢٠٠٧الطعن (

بقاؤهـا معلقـة علـى    . إجراء يبـدأ بـه وجـود الخـصومة     .  المحكمة إيداع الصحيفة إدارة كتاب    -٢٧٩٥
عـدم انعقـاد    : أثـره . صدور الحكم رغـم تخلـف هـذا الـشرط         .  صحيحاً إعالناًشرط إعالنها   

 .علة ذلك. الخصومة
 )٢٣٢ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٤/٢٠٠٨الطعن (

تحقـق  . علـة ذلـك   . انعقادهـا منـوط بإعالنهـا     . شرط لبدء الخـصومة   . إيداع صحيفة الدعوى   -٢٧٩٦
  .أساس ذلك.  كاف النعقادهاإعالنأن تحقق المواجهة بغير : مؤداه. المواجهة بين الخصوم

 مـذكرة ضـمنتها اسـتئنافاً فرعيـاً فـي غيبـة             االسـتئناف تقديم المستأنف ضدها أمام محكمـة        -
يـر حتـى يـتمكن مـن مواجهـة          إعالن األخ . الزمه.  به من نفقة   المقضيالمستأنف بطلب زيادة    
قضاء الحكم المطعون فيه بقبولـه شـكالً وبزيـادة النفقـة رغـم عـدم                . ما وجه إليه والرد عليه    

 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. الفرعيانعقاد الخصومة في االستئناف 
 )٣٠٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١١/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٥٦/٢٠١١الطعن (

  -:ن الذي ينفتح به ميعاد الطعن والتظلماإلعال -٣

 .حاالته. بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعالنه -٢٧٩٧
  )٢٩٤ مج القسم األول المجلد األول ص١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦١/١٩٨٤ الطعن(

مـن تـاريخ إعـالن المـتظلم        . األصل في بدئه في حالة الـتظلم منـه        . ميعاد رفع دعوى اإللغاء    -٢٧٩٨
 .بقرار اإلدارة

  )٤٨٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٦ لطعنا(

االسـتثناء مـن تـاريخ إعـالن     . األصل العام فيه من تـاريخ صـدور الحكـم        . بدء ميعاد الطعن   -٢٧٩٩
منها حالة تخلف المحكوم عليـه عـن حـضور جميـع الجلـسات دون               . الحاالت المستثناة . الحكم

ـ      ه عـن الحـضور وعـن تقـديم مـذكرة بدفاعـه فـي جميـع                 تقديم مذكرة بدفعه وحاالت تخلف
 .الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسالً
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تعطل سير الدعوى وانقطاع تسلسل جلـساتها دون حـضور المحكـوم عليـه أو تقـديم مـذكرة                    -
فـي وقـف    مثـال   . عدم انفتاح ميعاد الطعن بالنسبة له إال مـن تـاريخ إعالنـه بـالحكم              . بدفاعه

 .السير وتعطل تسلسل الجلسات للشطب وبدء الميعاد من تاريخ اإلعالن
  )٤٨٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٥/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٨٦ الطعن(

وجوب إعالنه للمخـالف بموجـب كتـاب موصـى عليـه بعلـم              . بتوقيع الغرامة القرار الصادر    -٢٨٠٠
كمة الكليـة خـالل خمـسة عـشر يومـاً مـن تـاريخ               لذي الشأن التظلم منه أمام المح     . الوصول
 .اإلعالن
  )٤٨٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣٠/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤٠/١٩٨٨ الطعن(

عـدم انفتاحـه إال     . االسـتثناء . سريانه من تـاريخ النطـق بـه       . األصل. ميعاد الطعن في الحكم    -٢٨٠١
حكـوم عليـه عـن الحـضور فـي          عنـدما يتخلـف الم    . حالة االستثناء . من تاريخ إعالن الحكم   

إعـالن الحكـم الـذي ينفـتح بـه      . جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعـه  
 .أن يكون صحيحاً. شرطه. ميعاد الطعن فيه

  )٤٨٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٨ الطعن(

 . بالحكم ينفتح به باب الطعن فيهإعالناً يعد اإلعالن بصحيفة حجز ما للمدين لدى الغير ال -٢٨٠٢
  )٤٨٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٨ الطعن(

األحكـام التـي افتـرض علـم        . االستثناء. صدورهاسريان مواعيد الطعن في األحكام من تاريخ         -٢٨٠٣
 . المحكوم عليه بصدورها فال تسري من تاريخ إعالنها

كوم عليه عن الحضور وعن تقـديم مـذكرة بدفاعـه فـي أي مـن الجلـسات التاليـة                    تخلف المح  -
مـن  . بدء سريان ميعـاد الطعـن بالنـسبة لـه         . لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسالً      

 .تاريخ إعالنه الحكم
  )٤٨٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٤/١٩٨٩ الطعن(

م بإيداع الخبير تقريـره وبتـاريخ الجلـسة المحـددة لنظـر الـدعوى وعـدم                 عدم إخطار الخص   -٢٨٠٤
عدم تسلسل جلـساتها بالنـسبة لـه فـال يبـدأ            . أثره. حضوره تلك الجلسة أو تقديمه مذكرة بدفاعه      

 .ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها إال من تاريخ إعالنه به
  )٤٨٥ المجلد األول ص مج القسم الثاني٤/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٤/١٩٨٩ الطعن(
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  -:اإلعالن بالتجديد من الشطب -٤

 صـحيحاً   إعالنـاً خـر   بإعالن أحد الخـصوم الخـصم اآل      . كيفيته. السير في االستئناف بعد شطبه     -٢٨٠٥
 ق المرافعـات المدنيـة      ٥٩م  . علـة ذلـك   .  خالل مدة تسعين يوماً من تـاريخ شـطبه         فيهبالسير  

 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦ بق ةوالتجارية المعدل
  )٦٩٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٩/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٣٠/٢٠٠٣ نالطع(
  

  -:ميعاد التكليف بالحضور -٥

. مـؤدى ذلـك   . ميعـاد حـضور   .  مرافعـات  ١٣٧ميعاد الثالثين يوماً المنصوص عليه بالمـادة         -٢٨٠٦
حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعـاد المحـدد ال يـسقط حقـه فـي توقيـع                    

 مرافعـات   ٨٠ باعتبار االستئناف كأن لم يكن وال ينطبق بـشأنه مانـصت عليـه المـادة                 الجزاء
 .من زوال بطالن إعالن صحف الدعاوى بالحضور

  )٦٩٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣٠/٩/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤١/٢٠٠١ الطعن(

 ١٧م. ةامتداده إلى أول يوم عمـل إذا صـادف آخـر يـوم فيـه عطلـة رسـمي                  . ميعاد اإلخطار  -٢٨٠٧
 . مرافعات

-         مـنح ميعـاداً للحـضور عنـد إعالنـه بـصحيفة            حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لـم ي
حجـز االسـتئناف    . االستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيـل االسـتئناف مـن الـشطب               

  .ال عيب. للحكم بعد التأكد من صحة إعالنه
 . مرافعات٤٨ م.ال يرتب البطالن. عدم مراعاة ميعاد الحضور -

  )٦٩٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٧٣١/٢٠٠٤ الطعن(
  

  -:ميعاد المسافة -٦

للمعلـن إليـه طلـب    . ال يترتـب عليـه بطـالن اإلعـالن    . عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور  -٢٨٠٨
 .استكمال الميعاد إلعداد دفاعه

  )٥٩٤القسم الثالث المجلد األول ص مج ٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٩/١٩٩٤ الطعن(
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حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام – إعالن بغيرانعقاد الخصومة  -٧
  -: -المحكمة

تحقـق  . تحقـق مبـدأ المواجهـة     . علـة ذلـك   . انعقادها بإعالن الصحيفة  . مناطه. بدء الخصومة  -٢٨٠٩
   . مرافعات٤٧م. أساس ذلك. كفايته النعقاد الخصومة. المواجهة بغير إعالن

حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمـة وعـرض نزاعهمـا عليهـا وتقـديم الطلبـات                   -
تمكـين الخـصم مـن    . مفـاده . العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الـدعوى    

تنظـيم إجـراءات اإلعـالن وبيـان        . علـة ذلـك   . مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليهـا        
انتفـاء  . أثـره . لغاية عن طريـق إجـراء صـحيح أو بـدون إجـراء            تحقق تلك ا  . شروط صحته 

  . أن الشكل غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق غاية: علة ذلك. الضرر فال يحكم بالبطالن
اعتداد الحكم بإعالن الطاعن بصحيفة االستئناف بتـسليمه صـورة منهـا بالجلـسة ليتحقـق بـه                   -

 .ال يعيبه. مبدأ المواجهة
  )٢١٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/١٠/١٩٩٨ حوال شخصية جلسةأ ١٤/١٩٩٨ الطعن(

إعـالن  . الزمـه . انعقـاد الخـصومة   . الطريق األصلي لرفع الـدعوى هـو إيـداع صـحيفتها           -٢٨١٠
 .مثال. شرطه. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن اإلعالن. الصحيفة
  )٦٩٤قسم الخامس المجلد الثاني ص مج ال٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٩١/٢٠٠١ الطعن(

تحقـق المواجهـة بـين الخـصوم بغيـر إعـالن أو             . إعالن صحيفتها . مناطه. انعقاد الخصومة  -٢٨١١
  .كفايته النعقادها. بعد إعالن باطل

تمكين الخصم من مواجهة مـا يوجـه إليـه مـن طلبـات              . المقصود به . تنظيم إجراءات اإلعالن   -
. غاية عـن طريـق إجـراء صـحيح أو بـدون إجـراءات             تحقق هذا القصد وتلك ال    . والرد عليها 

  .انتفاء الضرر فال يحكم بالبطالن. أثره
عـدم تحفـظ الوكيـل      . حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبـات الطـاعن           -

 صـحيحاً وتقديمـه مـستندات       إعالنـاً بأحقيته في الدفع بالبطالن لعدم إعالن المطعـون ضـدها           
تحقق الغاية من اإلعالن باعتبار أن الدفاع الـذي أبـدي أمـام الخبيـر يعـد                 . داهمؤ. تأييداً لدفاعه 

. مخالفـة ذلـك   . امتناع الحكم بـبطالن اإلعـالن النتفـاء الـضرر         . أثره. مطروحاً على المحكمة  
 .خطأ في تطبيق القانون

  )٦٩٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٧/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٦ الطعن(

تحقيـق  . علـة ذلـك  . انعقادهـا منـوط بإعالنهـا   . شرط لبدء الخـصومة .  صحيفة الدعوى  إيداع -٢٨١٢
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. كـاف النعقادهـا   . تحقـق تلـك المواجهـة بغيـر إعـالن         : مؤداه. مبدأ المواجهة بين الخصوم   
  . أساس ذلك

: مـؤداه . انتفاء الضرر إذا تحققت الغاية عن طريق إجراء صـحيح أو معيـب أو بـدون إجـراء                  -
مثال لعدم القضاء باعتبار الـدعوى كـأن لـم تكـن لعـدم إعـالن                . بالبطالنعدم جواز القضاء    

 .صحيفتها خالل تسعين يوماً وذلك لحضور الخصوم أمام المحكمة وتقديمهم مذكرة بدفاعهم
  )٦٩٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٣٩/٢٠٠٣ الطعن(

  -:اإلعالن بالنسبة لصحف الطعون بالتمييز -٨

 .الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفته إدارة الكتاب -٢٨١٣
حاجـة إلـى إيـداع    بطالن اإلعالن ال يؤثر في الطعن ويجوز تصحيح العيب فـي اإلعـالن دون               -

 .صحيفة جديدة
ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا لم يترتـب علـى العيـب الـذي شـاب اإلجـراء ضـرر                       -

 . مثال. للخصم

 .طعن بالتمييز عن مجال أعمال الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكنخروج ال -
  )٤٩٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١٦/١٩٨٨ الطعن(

خروجه من مجال أعمـال الجـزاء باعتبـار الطعـن كـأن لـم يكـن القاصـر                   . الطعن بالتمييز  -٢٨١٤
ـ         م يـتم تكليـف المـدعي عليـه أو المـستأنف ضـده              تطبيقه على الـدعوى واالسـتئناف إذا ل

بالحضور خالل ميعاد معين مـن تـاريخ تقـديم الـصحيفة أو الطعـن باالسـتئناف إلـى إدارة                    
 .الكتاب
  )٤٩٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/١٢/١٩٩٠ مدني جلسة ٩٠/١٩٨٩ الطعن(

الكتـاب فـي الميعـاد مـستوفية        إيداع صـحيفته إدارة     اعتباره مرفوعاً من تاريخ     . الطعن بالتمييز  -٢٨١٥
بطـالن اإلعـالن أو تراخيـه ال أثـر لـه علـى              . أثـر ذلـك   . األوضاع الشكلية المقررة قانوناً   

 .خروج الطعن بالتمييز عن مجال أعمال الجزاء باعتبار الطعن كأن لم يكن. الطعن
  )٤٩٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٤/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٩٠ الطعن(

  . أن يترتب على بطالنه ضرر للخصم. القضاء ببطالن اإلجراءشرط  -٢٨١٦
ثبـوت أن المطعـون ضـده قـدم مـذكرة بدفاعـه فـي               . بطالن إعالن صحيفة الطعن بـالتمييز      -

غيـر  . الـدفع بـبطالن إعـالن الـصحيفة       . الميعاد القانوني مما تتحقق به الغاية مـن اإلعـالن         
  . مقبول
  )٥٨١ج القسم الثالث المجلد األول ص م١٣/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٤ الطعن(
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الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفته دون االعتـداد بالوقـت الـذي تعلـن فيـه                    -٢٨١٧
خـروج الطعـن    . مـؤداه . أن بطالن اإلعالن ال يـؤثر علـى الطعـن         . أثر ذلك . للمطعون ضده 

 .الن في الميعادبالتمييز من مجال إعمال جزاء اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم اإلع
  )٥٨٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٨/٣/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٦٠/١٩٩٤ الطعن(

ال يلـزم تـضمن صـحيفة       . بإيداع صـحيفته إدارة الكتـاب     : متى يعتبر مرفوعاً  . الطعن بالتمييز  -٢٨١٨
 مرافعـات المعـدلتين بـق       ١٥٥،  ١٥٤م. الطعن تكليف المطعون ضـده بالحـضور أو إعالنـه         

  .  مرافعات١٣٧/١، ٤٩ال محل إلعمال المادتين . ٤٧/١٩٩٤
  )٢١٤صالثاني المجلد الرابع  مج القسم ١٣/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٦٠/١٩٩٦ الطعن(

خروجـه مـن مجـال إعمـال        . مـؤداه . انفراد الطعن بالتمييز بإجراءات اختصه بهـا المـشرع         -٢٨١٩
يومـاً مـن تقـديمها      الجزاء باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم إعـالن الـصحيفة خـالل تـسعين                

 . مرافعات١٣٧/١، ٤٩إلدارة الكتاب والمنصوص عليه بالمادتين 
  )٢١٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٥/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٩٤/٢٠٠٠ الطعن(

اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيـداع الـصحيفة إدارة الكتـاب مـستوفياً األوضـاع               . الطعن بالتمييز  -٢٨٢٠
ال يرتـب أثـراً فـي الطعـن الـذي           . بطالن اإلعالن أو تراخيه   . اًالشكلية المنصوص عليها قانون   

 .علة ذلك. أقيم صحيحاً
  )٦٩٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٠/٥/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٢٣/٢٠٠٠، ٣١٥ نناالطع(

اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الـصحيفة إدارة الكتـاب بـصرف النظـر عـن                . الطعن بالتمييز  -٢٨٢١
ال يترتب علـى بطـالن اإلعـالن أي أثـر علـى             . مؤدى ذلك . المطعون ضده وقت إعالنها إلى    

الطعن الذي رفـع صـحيحاً بإيـداع صـحيفته إدارة الكتـاب فـي الميعـاد المقـرر مـستوفيه                     
  . األوضاع الشكلية

  . أنه يمكن تصحيحه. علة ذلك. ال حاجة فيه إليداع صحيفة جديدة. وقوع عيب في اإلعالن -
 .م معه بالبطالن إذا لم يترتب عليه ضرر للخصمال يحك. اإلجراء الباطل -

  )٦٩٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦١٢/٢٠٠٣ الطعن(

  -: يبطل اآلخرستقل عن إعالنها وبطالن أحدهما الإيداع الصحيفة إجراء م -٩

ـ                       -٢٨٢٢ صحيفة إغفال بيان آخر موطن أو محل إقامة أو محـل عمـل للمـدعى عليـه أو مـن يمثلـه ب
  . ال يرتب بطالنها. الدعوى
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بطـالن أحـدهما ال يبطـل       . مـؤداه . استقالل إجراء إيداع صحيفة الدعوى عن إجـراء إعالنهـا          -
  . اآلخر

تـصحيحه عـن طريـق التمـاس إعـادة          . قضاء الحكم ببطالن صحيفة الدعوى بغير طلب سهوا        -
  . خطأ في القانون. مخالفة ذلك. النظر
  )٥٨٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤ الطعن(

  . تحقق آثار المطالبة القضائية. أثره. إجراء رفع الدعوى يتم بتقديم صحيفتها إدارة الكتاب -٢٨٢٣
تحقـق المواجهـة بـين      . علتـه . إعالن الصحيفة إجراء مستقل القصد منـه إعـالم ذوي الـشأن            -

 .الخصوم
  )٥٨٢قسم الثالث المجلد األول ص مج ال٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤ الطعن(

  -:بيانات اإلعالن -١٠

. أثـره . تحقـق الغايـة رغـم تخلـف الـشكل         . الشكل وسيلة لتحقيق غاية تتم بتوافر هذا الـشكل         -٢٨٢٤
  . مثال. انتفاء الضرر فال يحكم بالبطالن

يعتبـر مـستوفيا متـى      . البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليـه ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه               -
ورود خطـأ فـي االسـم       : مثـال   . ينت شخصية المعلن أو المعلن إليه على وجه ال لـبس فيـه            تع

  . بتقديم اسم الجد على اسم األب أو في اللقب
  )٥٨٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٣٧/١٩٩٠ الطعن(

  . عدم الحكم بالبطالن. أثره. عدم ترتب ضرر للخصم من جراء اإلجراء -٢٨٢٥
كفايتـه للتحقـق مـن صـفته        . راد اسم مندوب اإلعالن وتوقيعه في أصـل صـحيفة الـدعوى           إي -

صحة اإلعالن وانحسار الـبطالن عنـه ولـو خلـت صـورة             . أثر ذلك . واكتسابها صفته الرسمية  
مثال بشأن خلـو صـورة صـحيفة االسـتئناف مـن بيـان تـاريخ                . الصحيفة من البيان المذكور   

  . اإلعالن ووقته وتوقيع من أجراه
  )٥٨٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/٥/١٩٩٤ عمالي جلسة ٧/١٩٩٤ الطعن(

غيـر  . النعى ببطالن إعالن صحيفة الدعوى إلعالنها بمـسكن صـديق ولخلوهـا مـن البيانـات                -٢٨٢٦
 .مادام أن الحكم لم يعتد في قضائه بهذا اإلعالن. مقبول
  )٥٨٤الثالث المجلد األول ص مج القسم ٢٣/١٠/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ١١٠/١٩٩٥ الطعن(

  . رجوع المحكمة إلى أصلها. المعول عليه في اشتمال ورقة اإلعالن على بيانات صحتها -٢٨٢٧
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التحقـق مـن صـفته واكتـساب        . الغـرض منـه   . وجوب بيان اسم من قام بـاإلعالن وتوقيعـه         -
  . كاف. ورود هذا البيان في أصل صحيفة الدعوى دون صورها. الورقة رسميتها

  )٢١٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٥ الطعن(

كفايتـه بيانـاً    .  مرافعـات  ١٥٣اشتمال إعالن الصحيفة على كافة البيانات الواردة بـنص المـادة             -٢٨٢٨
 .لموضوع اإلعالن

  )٢١٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٦٢/١٩٩٧، ١٤٨ نناالطع(

األصل فيه وصـوله إلـى علـم المعلـن إليـه علمـاً يقينيـاً بتـسليم                  .  القضائية إعالن األوراق  -٢٨٢٩
االكتفاء بالعلم الظنـي فـي بعـض الحـاالت بإعالنـه فـي موطنـه أو                 . االستثناء. صورته إليه 

  .بالعلم الحكمي في البعض اآلخر
 تفيـد   عدم تسليم صورة اإلعالن للمعلن إليه شخـصياً وإثبـات القـائم بـاإلعالن البيانـات التـي                  -

صـحة  : مفـاده . اتباعه القواعد المقررة في القـانون لـضمان وصـول صـورة اإلعـالن إليـه               
  .اإلعالن ويترتب عليه جميع آثاره

 .واقع لمحكمة الموضوع. استخالص إعالن الخصوم من عدمه -
  )٧٠٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠١ الطعن(

مخالفـة تلـك    .  مرافعـات  ٩م. ماهيتهـا . لى القائم بـاإلعالن مراعاتهـا     اإلجراءات التي يجب ع    -٢٨٣٠
بطالن اإلعالن وعدم انعقـاد الخـصومة وتبطـل كافـة اإلجـراءات الالحقـة               . أثره. اإلجراءات

يعيبـه ويوجـب    . مخالفـة الحكـم ذلـك     . له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى         
 .تمييزه
  )٧٠١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/١٢/٢٠٠٢ سةتجاري جل ٢٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

كفايـة إثبـات    . وجوب إخطار المعلن إليـه بكتـاب مـسجل        . تسليم صورة اإلعالن لجهة اإلدارة     -٢٨٣١
  .علة ذلك. ذلك في أصل ورقة اإلعالن دون صورته

. إتباع القائم باإلعالن القواعد المقررة في القانون لضمان وصـول الـصورة إلـى المعلـن إليـه                  -
صحة اإلعالن وتترتب عليه جميع اآلثـار القانونيـة ومنهـا افتـراض وصـول الـصورة                 . أثره

عدم جـواز دحـض هـذه القرينـة إال بـسلوك طريـق              . فعالً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني      
الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم باإلعالن مـن إجـراءات قـام بهـا بنفـسه أو كانـت تحـت                      

  .علة ذلك. بصره
  .شرط ذلك. موضوعي. التحقق من واقعة إعالن الخصوم في الدعوى -
كفايتـه دون حاجـة لـذكر نـوع الورقـة           . إخبار المعلن بكتاب مسجل بتسليم الـصورة للمخفـر         -
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  .التي قام بتسليمها
استخالص الحكم تمام اإلعالن على الوجه المقرر قانونـاً بأسـباب سـائغة تـؤدي إلـى النتيجـة                    -

 .عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. النعي عليه جدل موضوعي. التي انتهى إليها
  )٧٠٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٦/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥١٥/٢٠٠٢، ٥٠٣ انالطعن(

 . مرافعات٩م. إجراءاته. اإلعالن في الموطن أو محل العمل -٢٨٣٢
  )٧٠٢د الثاني ص مج القسم الخامس المجل١٥/٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٥٩/٢٠٠٣ الطعن(

عالن المراد إعالنه مع من يقرر أنه مـن العـاملين لديـه دون إثبـات عـدم تواجـد المطلـوب           إ -٢٨٣٣
حـصول  . شـرطه . التقريـر بهـذا الـبطالن     . بطـالن اإلعـالن   . مـؤداه . إعالنه وقت اإلعالن  

 بـبطالن اإلعـالن   مثـال لعـدم تحقـق ضـرر    . علـة ذلـك  . ضرر للخصم الذي يدفع بالبطالن  
 .لخبيربورود تقرير ا

  )٧٠٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/٣/٢٠٠٥ عمالي جلسة ١٦٤/٢٠٠٤ الطعن(

كـون  . األصل في اإلعالن تسليمه إلى الـشخص نفـسه أو فـي موطنـه أو فـي محـل عملـه                     -٢٨٣٤
امتنـاع منـدوب اإلعـالن عـن        . مـؤداه . المكان ليس موطناً للمراد إعالنه أو ليس محالً لعملـه         

تـسليم صـورة اإلعـالن لجهـة        . مفاد ذلـك  . ص عليهم في القانون   ترك صورة منه ألحد ممن ن     
. بعد التأكد من انتقال مندوب اإلعالن للموطن الـذي يقـيم فيـه الـشخص ذاتـه                 . تمامه. اإلدارة

وجوب إثبـات منـدوب اإلعـالن جميـع الخطـوات فـي أصـل اإلعـالن وفـى                   : مؤدى ذلك 
 .بطالن اإلعالن. مؤداه. مخالفة ذلك. صورته
  )٧٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٢/٣/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٦١٧/٢٠٠٤ الطعن(

  -: حجية ورقة اإلعالن-١١

ورقة اإلعالن من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجيـة المطلقـة علـى مـا دون فيهـا                    -٢٨٣٥
فـي صـحة مـا أثبـت فيهـا دون الطعـن عليهـا               ال تقبل مجرد المجادلة     . ما لم يتبين تزويرها   

 .لتزويربا
  )٤٨٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣١/١٠/١٩٨٦ إداري جلسة ٨٠/١٩٨٦ الطعن(

  . محضر اإلعالن من المحررات الرسمية لها حجية مطلقة ما لم يتبين تزوير بياناته -٢٨٣٦
  )٥٨٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٩٣ الطعن(

علـة  . صحيفة الدعوى عن إثباتـه ال يـستتبع صـحة هـذا اإلعـالن     عجز مدعى تزوير إعالنه ب  -٢٨٣٧
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  . اختالف نطاق ومرمى الطعن بالتزوير عن نطاق ومرمى الطعن بالبطالن. ذلك
  )٥٨٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٦١/١٩٩٤، ٥٨ نناالطع(

سـبيله الوحيـد هـو أصـل        . نكـار إثبات حصول اإلعالن بالجلسة أو الطعن في صحته عنـد اإل           -٢٨٣٨
  . الورقة
  )٥٨٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١/١٩٩٦  جلسةتجاري ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

. تخلـف ذلـك  . ال تقبل المجادلة في صحة ما ُأثبت باإلعالن مـن بيانـات إال بـالطعن بـالتزوير      -٢٨٣٩
  .مثال. ييزحكمة التمالدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ال يقبل التحدي به ألول أمام م. أثره

  )٥٨٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٠/٢/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٩٥ الطعن(

اشتمال أصل اإلعالن للبيانات التي تطلبها القانون وتوقيع مـن سـلم إليـه اإلعـالن علـى هـذا                     -٢٨٤٠
ورة اعتبار الصورة مطابقة لألصل ممـا الزمـه عـدم االعتـداء بالـص      . أثره. األصل دون تحفظ  

 .مثال. المعيبة إال إذا أثبت من يدعى عكس ذلك أنها هي التي سلمت إليه
  )٥٨٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٥ الطعن(

  . محرر رسمي له حجية مطلقة ما لم يتبين تزويره. ورقة اإلعالن -٢٨٤١
ـ             - . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . هتقدير األدلة التي يؤخذ بها في ثبوت تزوير الورقـة أو نفي

  . عدم التزامها بإجراء تحقيق متى اطمأنت لعدم جدية االدعاء بالتزوير
  )٢١٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٩٨  جلسةعمالي ٤٠/١٩٩٧ الطعن(

إسـباغ القـانون الحجيـة المطلقـة علـى مـا            . أثر ذلـك  . ورقة اإلعالن من المحررات الرسمية     -٢٨٤٢
  . دون فيها

غيـر مقبـول مـا لـم يطعـن علـى مـا دون بـه                 . جادلة في صحة ما يثبت بأصل اإلعالن      الم -
  . بالتزوير
  )٢١٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٩٨ الطعن(

  . ماهيتها. الورقة الرسمية -٢٨٤٣
أن . قـصود بهـا   الم. التي يشترطها المتعاقدين لعـدم تجديـد مـدة العقـد          ) الكتاب الرسمي (عبارة   -

مخالفـة الحكـم    . يكون إعالنها بمعرفة مندوب اإلعالن بإدارة التنفيـذ كـسائر األوراق القـضائية            
  . مثال. ذلك يعيبه ويوجب تمييزه

  )٢١٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣٦٥/٢٠٠٠ الطعن(
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ـ          . محضر اإلعالن  -٢٨٤٤ تحقيـق واقعـة حـصول      . رهمحرر رسمي حجيته مطلقة ما لـم يتبـين تزوي
 .موضوعي. اإلعالن
  )٢١٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٩/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١١/٢٠٠١ الطعن(

اكتفـاء المـشرع بـالعلم      .األصل في إعالن األوراق القضائية وصولها إلـى علـم المعلـن إليـه              -٢٨٤٥
محـضر  .ألخـذ بـه   حـاالت ا  . الحكمـي العلـم   .  في بعض الحاالت بإعالنه فـي موطنـه        الظني

ـ . اإلعالن حجة بما ورد فيه مـا لـم يتبـين تزويـره             مـسألة  .ق مـن حـصول اإلعـالن      التحق
 . بشأن إعالن أصل صحيفة الدعوىمثال.  تستقل محكمة الموضوع بتقديرهاموضوعية

  )٦٩٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/٨/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٣٥/٢٠٠٢ الطعن(

 .ا تزويرهيتبين رسمي له حجية مطلقة ما لم محرر. ورقة اِإلعالن -٢٨٤٦
  )٦٩٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم قبـول المجادلـة فـي صـحة          . ورقة اإلعالن من المحررات الرسمية التي لها حجية مطلقة         -٢٨٤٧
 .الثابت بها مادام لم يثبت تزويرها

  )٦٩٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/١١/٢٠٠٥ سةتجاري جل ١٩/٢٠٠٤ الطعن(

دون بهـا    مـا  ورقة اإلعالن من المحررات الرسمية التي أسبغ القـانون الحجيـة المطلقـة علـى               -٢٨٤٨
 . تزويرهايتبينلم  مامن أمور باشرها محررها في حدود مهمته

 )٩٧ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٤/٢٠٠٩جلسة  تجاري ١٣٣٥/٢٠٠٨الطعن (

 ٩م. تباعها فـي خـصوص تـسليم اإلعـالن لـإلدارة          إاإلجراءات الواجب على مندوب اإلعالن       -٢٨٤٩
ـ دعاعلى المدين المعلن إليه في حالـة ا       عبء اإلثبات يقع    . مرافعات  الظـاهر    هـذا  يخـالف  ما هئ

 اإلعالن لم تحقق غايتها بـأن لـم يتـصل علمـه بواقعـة اإلعـالن لـسبب ال                     هذا بأن إجراءات 
 .تقصيرهيرجع إلى فعله أو 

 )٢٥ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٥٤٨/٢٠٠٨الطعن (

صورة إعالن األوراق القضائية تسلم لـشخص المـراد إعالنـه أو فـي موطنـه أو فـي محـل                      -٢٨٥٠
تـسليمها إلـى النيابـة العامـة بعـد إجـراء            . الزمـه . تعذر ذلـك  . عمله أو في موطنه المختار    

إنتاج اإلعـالن أثـره مـن وقـت تـسليم صـورته إلـى النيابـة                 . ك ذل مؤدى. التحريات الجادة 
   . مرافعات١١، ٩المادتان . العامة

صـحة اإلعـالن وتترتـب عليـه جميـع          . أثره. اتباع القائم باإلعالن القواعد التي قررها القانون       -
عـدم جـواز دحـض هـذه      . اآلثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعالً إلى المعلن إليـه          
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استخالص مـوطن المعلـن إليـه والتحقـق مـن تمـام             . رينة إال بسلوك سبيل الطعن بالتزوير     الق
مـن  . اإلعالن فيه ومدى كفاية التحريات التي تقتـضي اإلعـالن فـي مواجهـة النيابـة العامـة                 

إقامـة قـضائها علـى أسـباب سـائغة          . شـرطه . مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع      
مثال بشأن تسبيب سـائغ لـصحة اإلعـالن فـي مواجهـة النيابـة            . ألوراقلها أصلها الثابت في ا    

 .العامة
 )٣٨٦ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٤٦٩/٢٠٠٨الطعن (

  -: اإلجراءات التي يتبعها القائم باإلعالن-١٢

تـسلمها يقـيم مـع    إغفال مندوب اإلعالن إثبات صفته من تسلم األوراق أو أغفل إثبـات أن مـن                 -٢٨٥١
 .بطالن اإلعالن. أثره. المراد إعالنه

  )٢٧٧ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٧٢/١٩٧٩ الطعن(

داللة البيانات التي أثبتها القائم باإلعالن في محضر اإلعالن علـى أنـه اتبـع القواعـد المقـررة                    -٢٨٥٢
 .صحة اإلعالن. أثره. في القانون

  )٢٧٧ مج القسم األول المجلد األول ص٥/١/١٩٨٣ جاري جلسةت ٦٠/١٩٨٢ الطعن(

وجوب بيان اسم من سلم إليه اإلعالن وتوقيعـه علـى األصـل إنمـا يكـون فـي حالـة تـسليم                   -٢٨٥٣
 .علة ذلك. إال في حالة امتناعه عن تسلمها. صورة اإلعالن إلى المخاطب معه

  )٢٧٧د األول ص مج القسم األول المجل٢٤/١٠/١٩٨٤ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٤ الطعن(

تـسليم الـصورة إلـى المخاطـب        . حالتـه . بيان اسم مستلم اإلعالن وتوقيعه على األصل بالتسليم        -٢٨٥٤
  . أساس ذلك. معه ال في حالة امتناعه عن تسلمها

  )٥٨٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٣/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٩٤ الطعن(

متـى يكـون مـن تـاريخ إعالنـه          . ريخ صدوره من تا . األصل في بدئه  . ميعاد الطعن في الحكم    -٢٨٥٥
  . للمحكوم عليه

قيـام منـدوب اإلعـالن بتـسليم اإلعـالن للـشخص            .شـرطه .إعالن األوراق القضائية وتسليمها    -
وجـوب إثبـات غيابـه وتـسليم الورقـة          .الزمـه .عدم وجود الشخص نفسه   . نفسه أو في موطنه   

زواج أو أقــارب أو لمــن يقــرر أنــه وكيلــه أو يعمــل فــي خدمتــه أو ســاكنا معــه مــن أ
  .مثال. بطالن اإلعالن فال ينفتح به ميعاد الطعن.أثره. إغفال هذا البيان.أصهار
  )٥٨٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٦١/١٩٩٤، ٥٨ نناالطع(
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. إتبـاع القـائم بـاإلعالن إياهـا       .  لضمان وصول الـصورة للمعلـن إليـه        القواعد المقررة قانوناً   -٢٨٥٦
  . ترتيب آثار اإلعالن ومنها افتراض وصول الصورة إليه. أثره

متـى يكتفـي المـشرع بـالعلم الظنـي      .هـو العلـم اليقينـي   .األصل في إعالن األوراق القضائية    -
  .ثالم. أوبالعلم الحكمي

  )٥٨٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٢/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٨٥/١٩٩٤ الطعن(
  )٥٨٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٩/١٢/١٩٩٥ شخصية جلسةأحوال  ١٥/١٩٩٥ الطعنو(

وجـوب توجيهـه كتابـا مـسجال إلـى المعلـن       . تسليم القائم باإلعالن صورته إلى جهـة اإلدارة     -٢٨٥٧
  .علة ذلك. حسبه بيان ذلك بأصل اإلعالن دون صورته. إليه

ـ               - ه سـيجرى اإلعـالن     إثبات القائم بإعالن أمر األداء بأصل الورقة غلق مسكن المعلـن إليـه وان
كفايـة ذلـك لـصحة اإلعـالن وانفتـاح          . بواسطة المخفر وأنه أرسل كتابا مسجال إلى المعلن إليه        

قـضاء  . ميعاد التظلم به حتى ولو خلت الصورة المـسلمة مـن بيـان إرسـال الكتـاب المـسجل              
ـ . الحكم ببطالن اإلعالن لخلو الصورة من هذا البيان وترتيبـه عـدم قبـول الـتظلم عليـه                  أ خط

 .في تطبيق القانون يوجب تمييزه
  )٥٨٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٩٦ الطعن(

الخطوات المفروضة على القائم باإلعالن عند عدم وجود المراد إعالنـه أو امتنـاع مـن يـصح                    -٢٨٥٨
  . مثال. الزمه البطالن. عدم اتباعها. تسليم الصورة إليه

  )٢١٦مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٧عمالي جلسة  ١٣٣/١٩٩٧الطعن (

وجوب تسليم صورة اإلعالن ألحد القـاطنين مـع الـشخص المطلـوب إعالنـه مـن أزواج أو                    -٢٨٥٩
  . أقارب أو أصهار عند عدم وجوده في موطنه

عدم وجود مـن يـصح تـسليم الـصورة إليـه            . مناطه. تسليم صورة اإلعالن إلى مخفر الشرطة      -
  . عه عن التوقيع على األصل بالتسليمأو امتنا

عدم التزام مندوب اإلعالن بالتحقق من صفة من تسلم منـه اإلعـالن أو المخاطـب معـه طالمـا                     -
  . مثال بشأن مخاطبة الخادم. تم ذلك في محل إقامة المراد إعالنه

  )٢١٨مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٧ جلسة مدني ٧٣/١٩٩٧الطعن (

وجـوب تـسليمها فـي اليـوم ذاتـه لمـسئول            . لمخاطب معه عن تسلم صورة اإلعـالن      امتناع ا  -٢٨٦٠
المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلـن إليـه فـي موطنـه أو محـل                     

تمـام  .  ساعة من تسليم الصورة للمخفـر مـع بيـان الخطـوات التـي اتخـذت                ٢٤عمله خالل   
ـ   . اإلعالن على هذا النحو    واء اسـتلم المعلـن إليـه الـصورة مـن المخفـر أو لـم                ينتج أثره س
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  .  مرافعات٩م. أساس ذلك. يتسلمها
  )٢١٩مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٩٧ جلسة مدني ١٢/١٩٩٦الطعن (

عدم وجود المعلن إليه في المـوطن أو محـل العمـل أو امتنـاع مـن وجـد عـن االسـتالم أو                         -٢٨٦١
.  مرافعـات  ٩/٤م. علـى منـدوب اإلعـالن اتخاذهـا حينئـذ         الخطوات التي يتعين    . التوقيع بذلك 

اعتـداد الحكـم بـه رغـم ذلـك          . بطالن اإلعالن وحبوط أثره   . أثره. عدم التزامه تلك الخطوات   
مخالفـة للثابـت فـي األوراق وخطـأ يوجـب           . ورفضه الدفع باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن        

  . مثال. تمييزه
  )٢٢٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٩٨ة  جلستجاري ٤٠٧/١٩٩٦، ٤٠٥، ٤٠١ن والطع(

  . كيف يتم. تسليم صورة اإلعالنات الموجهة إلى األشخاص االعتبارية الخاصة -٢٨٦٢
  . شرط ذلك. مندوب اإلعالن غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته -

  )٢٢١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/١/١٩٩٨ جلسة تجاري ٤٤٤/١٩٩٦الطعن (

كفاية إثبات مـا يفيـد إرسـال الكتـاب المـسجل دون      . إلعالن لمسئول المخفر أو من يقوم مقامه     ا -٢٨٦٣
  . اشتراط إرفاق إيصال المسجل بأصل اإلعالن

  )٢٢١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٦/١٩٩٨ جلسة تجاري ١١٣/١٩٩٧الطعن (

ص تجـارة أو حرفـة أو   المكـان الـذي يباشـر فيـه الـشخ     : محل العمل الذي يعتد باإلعالن فيه  -٢٨٦٤
  . شرط ذلك. واقع تستقل به محكمة الموضوع. تحريه. يقوم على إدارة أمواله فيه

  )٢٢١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/١/١٩٩٩ جلسة تجاري ١٨٨/١٩٩٨الطعن (

اإلجراء الذي يجب أن يتخذه القائم باإلعالن إذا لم يجد الـشخص المطلـوب إعالنـه فـي محـل                     -٢٨٦٥
  . هماهيت. عمله
  )٢٢٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٨/١٠/١٩٩٩ جلسة تجاري ٢٣١/١٩٩٨الطعن (

على القائم باإلعالن حالة عدم وجود المطلوب إعالنـه تـسليم الـصورة إلـى وكيلـه أو خادمـه                     -٢٨٦٦
ضـرورة بيـان كافـة الخطـوات        . أو أٍي من القاطنين معه من األزواج واألقـارب واألصـهار          

عدم بيانها وصـدور الحكـم فـي هـذه الحالـة            . عالن في أصله وصورته   التي اتخذت إلجراء اإل   
  . بطالن الحكم. أثره. رغم تخلف المعلن إليه عن الحضور

رفض الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى رغم عدم إثبات عـدم وجـود المعلـن إليـه بالورقـة                    -
 يعيـب الحكـم     .بمقولة أن رفض الخادم استالم اإلعـالن يعنـي عـدم تواجـد المـراد إعالنهـا                

  . ويوجب تمييزه
  )٢٢٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١٠/١٩٩٩ جلسة  شخصية أحوال٥١/١٩٩٩الطعن (
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  . األصل فيه. إعالن األوراق القضائية -٢٨٦٧
إثبات القائم باإلعالن في محـضره مـا يـدل علـى اتباعـه القواعـد             . العلم الظني والعلم الحكمي    -

. صـحة اإلعـالن   . أثـره . الصورة فعالً إلـى المعلـن إليـه       المقررة في القانون لضمان وصول      
  . مثال
  )٢٢٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٩٩ جلسة أحوال شخصية ٥٧/١٩٩٩الطعن (

الزمـه  . عـدم وجـود المطلـوب إعالنـه       . ما يـشترط لـصحته    . اإلعالن في محل العمل جائز     -٢٨٦٨
إدارتـه أو مـن العـاملين فيـه وإثبـات           وجوب تسليم الصورة لمن يقرر أنه من القائمين علـى           

. القائم باإلعالن في أصله وصورته عدم وجـود الـشخص المـراد إعالنـه فـي محـل عملـه                   
  . أساس ذلك. البطالن. أثره. إغفال هذا البيان

انتقالـه إلـى المخفـر وتحريـر        . إثبات مندوب اإلعالن انتقاله لمحل عمل الطاعن دون أن يجـده           -
عمله دون أن يسلم صورة اإلعالن إلى مـن يقـرر لـه بأنـه مـن                 خطاب موصى عليه إلى محل      

بطـالن  . أثـره . القائمين على إدارة العمل أو من العاملين فيه وبعـد أن يثبـت ذلـك بمحـضره                
  . إعالن الصحيفة

  )٢٢٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ١٥١/١٩٩٩الطعن (

قرينـة  .  مـن قـانون المرافعـات      ٩اءات المنصوص عليها في المـادة        القائم باإلعالن اإلجر   إتباع -٢٨٦٩
أن يكون اإلخطـار المتـضمن تـسليم صـورة الـصحيفة            . شرطه. على علم المعلن إليه باإلعالن    

إثبـات المعلـن إليـه عـدم تـسلمه اإلخطـار لفقـده أو ألي                . للمخفر سلم للمعلن إليه في موطنه     
  . أثره. سبب آخر

االسـتئناف بـأن إخطارهـا بالمـسجل يتـسليم صـورة اإلعـالن        تمسك الطاعنة فـي صـحيفة     -
بصحيفة الدعوى لم يصلها وتدليلها علـى ذلـك بتقـديم مـا يفيـد قيـام إدارة البريـد المختـصة             

بطـالن اإلعـالن وعـدم انعقـاد        . أثـره . بإعادته إلى مصدره لعدم االسـتدالل علـى العنـوان         
  . الخصومة

  )٢٢٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/٢/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٥٧/١٩٩٩الطعن (

األصل في إعالن األوراق القضائية هو علم المعلن إليه علمـاً يقينيـاً بتـسليم صـورة اإلعـالن                    -٢٨٧٠
. شـرط ذلـك   . االكتفاء في بعض الحـاالت بـالعلم الظنـي أو الحكمـي           . االستثناء. إلى شخصه 

  .  اإلعالن أثرهاتباع القائم باإلعالن الطريق الذي رسمه القانون لينتج
وجوب تـسليم الـصورة إلـى مـن يقـرر أنـه مـن               . الزمه. عدم وجود الشخص في مقر عمله      -

يـسلم اإلعـالن إلـى      . امتناعـه عـن تـسلمها أو التوقيـع باسـتالمها          . العاملين في ذلك المقـر    
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وجـوب إثبـات تلـك اإلجـراءات فـي أصـل            . المختص في المخفر الكائن في دائرته هذا المقر       
  بطالن اإلعالن . مخالفة ذلك. نوصورة اإلعال

  )٢٢٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/٦/٢٠٠٠ جلسة أحوال شخصية ٢١٤/١٩٩٩الطعن (

األصل فيها وصـولها إلـى علـم المعلـن إليـه علمـاً يقينيـاً بتـسليم                  . إعالن األوراق القضائية   -٢٨٧١
ـ          . االستثناء. صورته إليه  ثبـوت الحجيـة    . االتاالكتفاء بالعلم الظني والحكمـي فـي بعـض الح

  . اتباع القواعد المقررة في إعالنه. شرطه. لإلعالن وترتيب آثاره القانونية
  )٢٢٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٩/٢٠٠١ جلسة أحوال شخصية ١١/٢٠٠١الطعن (

اإلجراءات التي يجب على القائم باإلعالن اتباعهـا إذا لـم يجـد المطلـوب إعالنـه فـي محـل                      -٢٨٧٢
  .ماهيتها.  يترتب على اإلعالن آثارهعمله حتى

 .ما هيته. محل العمل الذي يعتد باإلعالن فيه -
  )٢٢٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/١٢/٢٠٠١جلسة تجاري  ١٠٤/٢٠٠١الطعن (

.  مرافعــات٩/٤م. إجراءاتــه. اإلعــالن فــي المــوطن أو محــل العمــل أو المحــل المختــار -٢٨٧٣
بـاإلعالن إتباعهـا إذا لـم يجـد مـن يجـب تـسليم صـورة                 اإلجراءات التي يتعين على القائم      

م . أثـره الـبطالن   : مخالفـة ذلـك   . وجوب إثبات ذلك في أصل اإلعالن وصـورته       . اإلعالن إليه 
رفـض  . بشأن التمسك بعدم قيام مندوب اإلعـالن بإثبـات تلـك الخطـوات            : مثال.  مرافعات ٩/٥

وراق أدت إلـى مخالفـة القـانون ممـا          مخالفـة للثابـت فـي األ      . الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع    
 .يعيبه ويوجب تمييزه

 )٦٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري٨٦٢/٢٠٠٩الطعن (

ال يـؤثر   . ترتـب آثـار اإلعـالن     . أثـره . اتخاذ القائم باإلعالن إجراءات تسليم الصورة للمخفـر        -٢٨٧٤
  .عدم تسلم المعلن إليه الصورة من المخفر: في ذلك

 .بشأن إعالن: مثال. ال يجوز إثارته لدى محكمة التمييز. جدل الموضوعيال -
 )٨٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري٨٥/٢٠١٠الطعن (

العرض واإليداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معـه بغيـر مـشقة تـسليمه للـدائن فـي                       -٢٨٧٥
، ٢٩٩تبـاع الخطـوات المنـصوص عليهـا بالمـادتين           با: كيفيته. موطنه األصلي أو محل عمله    

منـدوب اإلعـالن الـذي يجـب عليـه إثبـات             مرافعات وهي العرض الحقيقي بواسـطة        ٣٠٠
. عـدم اتخـاذ مرحلـة اإليـداع       . أثـره . قبول الدائن العرض  . مضمون إجابة الدائن على العرض    

 .عدم اعتباره وفاء مبرئاً للذمة. اإليداع دون العرض السابق له
 )١٤٨ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٦/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٠١٥/٢٠١٠، ٩٩١ انلطعنا(
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  -:طرق اإلعالن) ب(

  -:اإلعالن لشخص الخصم -١

 .كيف يتم. إعالن الطعن -٢٨٧٦
 )٦٩ سنوات ص٧ مج ١٢/٦/١٩٧٨جلسة مدني  ١٢/١٩٧٧الطعن (

تحقـق  .  الخـصوم تفادى اتخـاذ إجراءاتهـا فـي غفلـة مـن       . الغاية منه . انقطاع سير الخصومة   -٢٨٧٧
تلك الغاية بإعالن الخصم بصفته الشخـصية بعـد زوال صـفة مـن كـان يمثلـه أثنـاء نظـر                      

. للمحكمة أن تستمر في نظر الـدعوى دون أن تقـضى بانقطـاع سـير الخـصومة         . أثره.الدعوى
  .التحقق من إعالن الخصم بصفته الشخصية: شرط ذلك

  )٥٩٥ الثالث المجلد األول ص مج القسم١٧/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤٣/١٩٩٣ الطعن(

 آلثـاره مـن     اعتبـار اإلعـالن منتجـاً     . أثـره .  عن تسلم اإلعالن   امتناع المخاطب معه شخصياً    -٢٨٧٨
 .وقت هذا االمتناع

  )٥٩٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٤/١٩٩٤ الطعن(

ئناف علـى العنـوان المبـين بهـا     إثبات مندوب اإلعالن انتقاله وإعالن الطاعنة بـصحيفة االسـت         -٢٨٧٩
. إعالنها على ذات العنـوان بـصحيفة التجديـد مـن الـشطب            . مع شخصها وتوقيعها على أصله    

  .صحيح
  )٢٢٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٩٨ مدني جلسة ١١٤/١٩٩٧ الطعن(

 .ات مرافع١٣، ٩/١م. للشخص نفسه أو في موطنه أو محل عمله. كيفيته. إعالن األوراق -٢٨٨٠
  )٢٢٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٧/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢١٤/٢٠٠٠ الطعن(

األصل فيه وصـوله إلـى علـم المعلـن إليـه علمـاً يقينيـاً بتـسليم                  . عالن األوراق القضائية  إ -٢٨٨١
االكتفاء بالعلم الظنـي فـي بعـض الحـاالت بإعالنـه فـي موطنـه أو                 . االستثناء. صورته إليه 
  . في البعض اآلخربالعلم الحكمي

عدم تسليم صورة اإلعالن للمعلن إليه شخـصياً وإثبـات القـائم بـاإلعالن البيانـات التـي تفيـد                     -
صـحة  : مفـاده . اتباعه القواعد المقررة في القـانون لـضمان وصـول صـورة اإلعـالن إليـه               

  .اإلعالن ويترتب عليه جميع آثاره
 .عواقع لمحكمة الموضو. استخالص إعالن الخصوم من عدمه -

  )٧٠٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠١ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٥٥٤ -  

وجوب إعادة إعالن المستأنف ضده الذي لم يعلن بـصحيفة االسـتئناف لشخـصه وتخلـف عـن                   -٢٨٨٢
 .بطالن الحكم: أثره. مخالفة ذلك. الحضور بجلسات االستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه

  )٧٠٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٣٩/٢٠٠٢ الطعن(

اكتفـاء المـشرع بـالعلم      .األصل في إعالن األوراق القضائية وصولها إلـى علـم المعلـن إليـه              -٢٨٨٣
محـضر  .حـاالت األخـذ بـه     . الحكمـي العلـم   .  في بعض الحاالت بإعالنه فـي موطنـه        الظني

مـسألة  .إلعـالن التحقـق مـن حـصول ا      . اإلعالن حجة بما ورد فيه مـا لـم يتبـين تزويـره            
 .مثال. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. موضوعية

  )٧٠٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/٨/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٣٣٥/٢٠٠٢ الطعن(

تخلـف المحكـوم عليـه عـن        . األصل سريانها من تاريخ صـدورها     . مواعيد الطعن في األحكام    -٢٨٨٤
بـدء سـريان    .  وعدم تقديمـه مـذكرة بدفاعـه       الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى      

ميعاد الطعن من تاريخ إعالن الحكم لشخص المحكـوم عليـه أو فـي موطنـه األصـلي أو فـي                     
  . محل عمله

 . كيفيته. إعالن األوراق القضائية -

وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينيـاً بإعالنـه لشخـصه أو فـي موطنـه                 . إعالن األحكام  -
  . له دون االكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقهاألصلي أو محل عم

تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظـر الـدعوى وعـدم تقديمـه مـذكرة                   -
ثبوت إعالنه بالحكم المستأنف مـع جهـة اإلدارة التـابع لهـا موطنـه األصـلي لغلـق                   . بدفاعه
يق الـذي رسـمه القـانون لشخـصه أو فـي       خلو األوراق من دليل على إعالنـه بـالطر        . مسكنه

مخالفـة  . بطالن اإلعالن وبقاء ميعـاد الطعـن مفتوحـاً        . أثره. موطنه األصلي أو في محل عمله     
 .خطأ في تطبيق القانون. ذلك

  )٧٠٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٣ الطعن(

ـ          -٢٨٨٥  بتـسليم  ى علـم المعلـن إليـه علمـا يقينيـاً        األصل في إعالن األوراق القـضائية وصـولها إل
بإعالنـه فـي   . كيفيـة ذلـك  . االكتفاء بالعلم الظني فـي بعـض الحـاالت     . االستثناء. الصورة له 

اتبـاع اإلجـراءات المقـررة فـي     . االكتفـاء بـه فـي بعـض الحـاالت     . العلم الحكمي . موطنه
  .  مثال. ثارهاعتبار اإلعالن صحيحاً ومنتجا آل. أثره. القانون

واقـع تـستقل بـه      . تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعليـة مـستقرة بنيـة االسـتيطان               -
 .محكمة الموضوع

  )٧٠٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٥/٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٥٩/٢٠٠٣ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٥٥٥ -  

 األصل علم المعلـن إليـه بـه علمـاً يقينيـاً بتـسليم الـصورة لـنفس                 . إعالن األوراق القضائية   -٢٨٨٦
. حاالتـه . الحكمـي االكتفاء بالعلم الظني بـاإلعالن فـي المـوطن وبـالعلم            . شخص المعلن إليه  

  . عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. ورودها على سبيل الحصر
. اسـتثناء مـن القواعـد العامـة إلعـالن األوراق القـضائية            . إعالن المستأجر بطريق اللـصق     -

 . الحكمة منه

أن يكـون لـه سـند مـن         . شـرط ذلـك   . موضـوعي . التحقق منه . في الدعوى إعالن الخصوم    -
 . أوراق الدعوى

تمامـه بطريـق اللـصق لغلـق        . توجيه اإلعالن بصحيفة الدعوى للمـستأجر بـالعين المـؤجرة          -
 المعـدل   ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥ مـن المرسـوم بقـانون        ٢٥م  . تنعقد به الخصومة بين طرفيها    . العين

  . ١٩٩٤ لسنة ٨بالقانون 
تمامه فـي مخفـر الـشرطة المخـتص لغلـق           .  المستأجر بحكم اإلحالة إلى الدائرة التجارية      إعالن -

وقوعـه  .  لـه وإخطـاره بكتـاب مـسجل بالبريـد          موطنـاً مختـاراً   العين المؤجرة التي اتخذها     
 . مرافعات٩م . صحيحاً
  )٧٠٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٨٠/٢٠٠٣ الطعن(

 وصولها إلى علـم المعلـن إليـه يقينيـاً بتـسليمها إلـى                هو في إعالن األوراق القضائية   األصل   -٢٨٨٧
  .  شرطه. في بعض الحاالت أو بالعلم الحكمياكتفاء المشرع بالعلم الظني. شخصه

  . ا تزويرهيتبينمحرر رسمي له حجية مطلقة ما لم . ورقة اِإلعالن -
 .لمثا.  لمحكمة الموضوع.تقدير واقعة حصول اإلعالن -

  )٧١٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/٤/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٤ الطعن(

األصل في إعالن األوراق القضائية هو وصولها إلـى علـم المعلـن إليـه علمـا يقينيـاً بتـسليم                      -٢٨٨٨
عـدم تـسليم صـورة اإلعـالن لـشخص          . صورتها لشخص المعلن إليه في موطنه أو محل عمله        

.  القائم باإلعالن القواعد المقررة في القـانون لـضمان وصـول الـصورة إليـه      المعلن إليه واتباع  
عـدم دحـض هـذه الحجيـة إال بـسلوك سـبيل الطعـن        . مؤدى ذلـك  . اعتبار اإلعالن صحيحاً  

 . بالتزوير

. شـرط ذلـك   . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . استخالص الموطن والتحقق من تمام اإلعالن      -
 .مثال
  )٧١١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣٠/١٠/٢٠٠٥ ة جلسةأحوال شخصي ٣٠٤/٢٠٠٤ الطعن(

  .األحكام الغيابيةتسري على إعالنها ذات األحكام المقررة إلعالن . أوامر األداء -٢٨٨٩
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خـضوعه للقواعـد العامـة المقـررة        . منـه مر األداء الذي يجري ميعاد الطعن       إعالن الحكم أو أ    -
مراعاة هـذه القواعـد يـصح بهـا اإلعـالن           .  مرافعات ١٢-٤المواد  . إلعالن األوراق القضائية  

تسليم صورة الحكم أو أمر األداء لمسئول مخفـر الـشرطة فـي حالـة عـدم وجـود                   . ثرهوينتج أ 
 اعتبـاره قـد تـم       .المراد إعالنه في موطنه األصلي أو محل عمله وإخطار المعلـن إليـه بـذلك              

  . الطعن أو التظلمفي الموطن األصلي للمعلن إليه أو في محل عمله فيبدأ به ميعاد 
تسليم صورة إعالن الحكم أو أمر األداء إلى مخفـر الـشرطة فـي الحـاالت التـي تلـزم فيهـا                       -

ـ        . ذلك .  أثـره .  المحكـوم عليـه بورقـة الحكـم        مقرينة قانونية يضحى معها بحسب الظـاهر عل
وجـوب إثبـات    . بخـالف هـذا الظـاهر     ادعاء المحكوم عليه    .  فيه سريان ميعاد الطعن أو التظلم    

  .  بواقعة اإلعالن لسبب ال يرجع إلى فعله أو تقصيرهأنه لم يتصل علمه
صـحة إعالنـه فـي المـوطن        . أثـره . إلغاء الخصم موطنه األصلي وعدم إعالنه لخصمه بـذلك         -

 مثـال بـشأن صـحة إعـالن الطـاعن           .القديم وتسليم الصورة عند االقتضاء إلـى جهـة اإلدارة         
ـ        انفتا و بأمر األداء على عنوانه القديم     ضـده بتغيـر     المطعـون    هح ميعاد التظلم منـه لعـدم إعالن

 .محل إقامته
 )٢٢٩ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢/١٢/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١٠٠/٢٠٠٧الطعن (

األصل هو تسليم صورة اإلعالن إلى نفس الشخص المـراد إعالنـه فـي موطنـه أو فـي محـل         -٢٨٩٠
نـه أو مـن يقـرر بأنـه وكيلـه أو أنـه              عدم وجود المراد إعالنه في موط     .  مرافعات ٩م  . عمله

يعمل في خدمته أو من الساكنين معه أو امتنع من وجد مـنهم عـن تـسلم الـصورة مـن القـائم                       
وجوب تسليمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الـشرطة الـذي يقـع فـي دائرتـه               . الزمه. باإلعالن

ربـع وعـشرين سـاعة    موطن المعلن إليه أو محل عمله وأن يوجه له القـائم بـاإلعالن خـالل أ            
من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتاباً مـسجالً بالبريـد يخطـره فيـه بـأن الـصورة سـلمت                    

  .لمخفر الشرطة
. جـواز وجـود أكثـر مـن مـوطن للـشخص           . الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة        -

استمراره فيه على وجه يتحقق معه شـرط االعتيـاد حتـى لـو تخللتهـا فتـرات غيبـة                    . شرطه
. إعـالن الـشخص فـي هـذا المكـان صـحيح           . نية االستيطان هي األساس   . متقاربة أو متباعدة  

  .انتفاء نية الغش. شرطه

علـم المعلـن إليـه علمـاً يقينيـاً بتـسليم          إلـى    األصل فيـه وصـوله    . إعالن األوراق القضائية   -
نـه أو   حـاالت بإعالنـه فـي موط      بالعلم الظنـي فـي بعـض ال       االكتفاء  . االستثناء. صورته إليه 

صـحة اإلعـالن    . أثـره . اتباع اإلجراءات المقررة فـي القـانون      .خربالعلم الحكمي في البعض اآل    
 .وافتراض وصول الصورة إلى المعلن إليه
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 مـن   .تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعلية والتحقق مـن حـصول اإلعـالن أو نفيـه                  -
إقامـة قـضائها    . شـرطه . بغيـر معقـب   مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه         

مثـال بـشأن إعـالن صـحيح بـالتكليف بالوفـاء            . على أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق      
 .عن طريق اإلدارة

 )٣٠٥ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١/٢٠١٠جلسة مدني  ٢٢٧/٢٠٠٨الطعن (

. بـدء الخـصومة   . أثـره . صـحيفتها إدارة الكتـاب    إيـداع    هـو ب   رفع الدعوى الطريق األصلي ل   -٢٨٩١
أن الخـصومة تبـدأ بإيـداع       : مفـاد ذلـك   .  إجراء الزم النعقادهـا    . عليه للمدعىإعالن الصحيفة   

تخلـف ذلـك حتـى صـدور الحكـم          .  صـحيحاً  إعالناًالصحيفة وتظل معلقة على شرط إعالنها       
 .ن الحكم الصادر فيهازوال الخصومة وبطال. أثره. االبتدائي
 )١٨١ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٢/٢٠١٠سة جل  تجاري٦٧٨/٢٠٠٨الطعن (

  -: اإلعالن في الموطن األصلي أو في مواجهة اإلدارة-٢

عـدم  . أثـره . إتباع القائم باإلعالن القواعد المقررة في القـانون فـي حالـة اإلعـالن لـإلدارة                -٢٨٩٢
 . جواز التذرع بعدم وصول اإلعالن

  )٢٨٥سم األول المجلد األول ص مج الق٥/١/١٩٨٣ تجاري جلسة ٦٠/١٩٨٢ الطعن(

وجـوب  . لمن تـسلم صـورة اإلعـالن حينئـذ        . عدم وجود الشخص المطلوب إعالنه في موطنه       -٢٨٩٣
ثبـوت عـدم اتخـاذه تلـك     . بيان القائم باإلعالن جميع الخطوات التي اتخـذها بأصـل اإلعـالن          

 .مثال. البطالن. أثره. الخطوات
  )٤٧٢م الثاني المجلد األول ص مج القس١١/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٨٨/١٩٨٩ الطعن(

مجرد تسليم صورة اإلعالن ألحـد القـاطنين مـع الـشخص المطلـوب إعالنـه مـن أزواج أو                     -٢٨٩٤
وجـوب أن يثبـت القـائم    . ال يكفي لصحة اإلعـالن فـي المـوطن األصـلي          . أقارب أو أصهار  

علـة  . في أصله وصورته عدم وجوب المعلن إليه وصـفة مـن تـسلم منـه الـصورة                . باإلعالن
 .ذلك

  )٤٧٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٨٩ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. تحري مكان اإلقامة المعتاد الذي يصح اإلعالن فيه -٢٨٩٥
  )٤٧٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٩/١٢/١٩٩١ مدني جلسة ١٨/١٩٩٠ الطعن(

عـدم وجـوب إرفـاق      . أو مـن يقـوم مقامـه      تسليم القائم باإلعالن الصورة لمـسؤول المخفـر          -٢٨٩٦
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 .كفاية إرسال اإلخطار في الميعاد. إيصال تسجيل الكتاب بالبريد بأصل اإلعالن
  )٤٧٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣١/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ٨٠/١٩٨٦ الطعن(

ـ                    -٢٨٩٧ ه تسليم صورة اإلعالن لمخفر الشرطة الذي يقع في دائرته مـوطن المعلـن إليـه أو محـل عمل
 .إجراءات ذلك. أو لمن يقوم مقامه

  )٤٧٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٧/١٩٨٨ عمالي جلسة ١/١٩٨٨ الطعن(

. اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد القـانوني                   -٢٨٩٨
  .من اطالقات محكمة الموضوع. تقدير توقيع هذا الجزاء. شروط توقيعه

أن يتم لـشخص الخـصم أو فـي موطنـه األصـلي أو فـي محـل              . شرط صحته . طعنإعالن ال  -
  .عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعالن الحكم

  )٦٠٩صاألول المجلد الثالث  مج القسم ٣/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٢/١٩٩٠ الطعن(

را لـه   أن يكون الخـصم قـد اتخـذه محـال مختـا           . مناط صحة إعالن الطعن في المحل المختار       -٢٨٩٩
  .في ورقة إعالن الحكم

ال عبـرة بتـاريخ تقـديم       . العبرة فيه بتسليم صورة اإلعالن فعال إلى المعلـن إليـه          . تمام اإلعالن  -
امتنـاع  . صحيفة اإلعالن إلى الجهة المختـصة بـاإلعالن وال بتـسليم منـدوب اإلعـالن إياهـا                

 ذاتـه لمـسئول     وجـوب تـسليمها فـي اليـوم       . أثـره . المخاطب معه عن تسلم صورة اإلعـالن      
المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلـن إليـه فـي موطنـه أو محـل                     

  . ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة٢٤عمله أو محله المختار خالل 
. وقوف مندوب اإلعالن عند حد إثبات امتنـاع المخاطـب معـه عـن تـسلم صـورة اإلعـالن                    -

  .عدم تمام اإلعالن. أثره
لى المدعى أو المستأنف حتى بعـد تـسليم صـحيفة الـدعوى أو االسـتئناف وصـورها إلـى                    ع -

أثـر  . مندوب اإلعالن واجب مواالة تتبع إجـراءات دعـواه واتخـاذ اإلجـراء المناسـب قانونـا                
أن عدم إتمـام اإلعـالن فـي ميعـاده يكـون راجعـا إلـى        . إهماله في ذلك أو اتخاذه موقفا سلبيا  

 .فعله
  )٦١٠صاألول  المجلد الثالث مج القسم ٢٤/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٠٥/١٩٩٠ الطعن(

الفـصل فيـه    . مـن مـسائل الواقـع     . تحري مكان اإلقامة المعتبر قانوناً موطناً يصح اإلعالن فيه         -٢٩٠٠
  . شرط ذلك. لمحكمة الموضوع

  )٢٢٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٨/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٢١/١٩٩٧ الطعن(
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شـرط  . موضـوعي . ن اإلقامة المعتاد والمعتبر قانوناً موطنـاً يـصح فـي اإلعـالن            تحري مكا  -٢٩٠١
  . ذلك

. تخلـف ذلـك يعيـب الحكـم بالقـصور        . األحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة جلية كافيـة          -
  . مثال لرد قاصر على الدفع ببطالن الحكم المستأنف لبطالن اإلعالن بصحيفة الدعوى

  )٢٢٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٨ ة جلسةأحوال شخصي ١٠٤/١٩٩٧ الطعن(

واقـع تـستقل محكمـة      . تحري مكان اإلقامة المعتاد المعتبر قانوناً موطناً يـصح اإلعـالن فيـه             -٢٩٠٢
  . شرط ذلك. الموضوع بالفصل فيه

تأسـيس قـضائه علـى جـواز أن     . قضاء الحكم بصحة إعالن الطاعن الذي يبدأ به ميعاد الطعـن         -
  . ال عيب. أكثر من موطن أو محل وتتساوى جميعها عند التعدديكون للشخص 

  )٢٢٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٨٥/١٩٩٨ الطعن(

  . تعريفه.  مرافعات١٣الموطن وفقاً لنص المادة  -٢٩٠٣
محـل اإلقامـة المعتبـر فـي نظـر القـانون موطنـاً              . جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن       -
مثـال إلعـالن تـم      . شـرطه . واقع تستقل به محكمة الموضـوع     . استخالصه. صح فيه اإلعالن  ي

  .  وفق صحيح القانون
  )٢٢٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٢٢/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٦٣/١٩٩٩ الطعن(

تسليم صـورة اإلعـالن إلـى مـن يقـرر أنـه             . عدم وجود الشخص المطلوب إعالنه في موطنه       -٢٩٠٤
وجـوب أن يثبـت القـائم بـاإلعالن فـي           . أو يعمل في خدمته أو أنه من الـساكنين معـه          وكيله  

: علـة ذلـك  . أصل اإلعالن وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة مـن سـلمت إليـه الـصورة              
حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين األشخاص الـذين يجـوز تـسليم صـورة اإلعـالن إلـيهم                     

 .البطالن. أثره. اتعدم اتباع تلك اإلجراء. من عدمه
  )٢٢٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٤/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢٣١/١٩٩٩ الطعن(

  .إجراءاته. اإلعالن في الموطن أو محل العمل -٢٩٠٥
واقـع تـستقل   . تحري الموطن الذي يصح اإلعالن فيه والتحقق مـن حـصول اإلعـالن أو نفيـه      -

  .شرطه. به محكمة الموضوع
. اعتبارات خلقيـة واجتماعيـة ولـيس نـص القـانون          : أساسها. بطل التصرفات قاعدة أن الغش ي    -

 .مثال. مؤداها
  )٧١٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٤٠/٢٠٠٢ الطعن(
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كفايـة إثبـات    . وجوب إخطار المعلن إليـه بكتـاب مـسجل        . تسليم صورة اإلعالن لجهة اإلدارة     -٢٩٠٦
  .علة ذلك. ن صورتهذلك في أصل ورقة اإلعالن دو

. إتباع القائم باإلعالن القواعد المقررة في القانون لضمان وصـول الـصورة إلـى المعلـن إليـه                  -
صحة اإلعالن وتترتب عليه جميع اآلثـار القانونيـة ومنهـا افتـراض وصـول الـصورة                 . أثره

 طريـق   عدم جـواز دحـض هـذه القرينـة إال بـسلوك           . فعالً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني      
الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم باإلعالن مـن إجـراءات قـام بهـا بنفـسه أو كانـت تحـت                      

  .علة ذلك. بصره
  .شرط ذلك. موضوعي. التحقق من واقعة إعالن الخصوم في الدعوى -
دون حاجـة لـذكر نـوع الورقـة        كفايتـه   . بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر    إليه  إخبار المعلن    -

  .هام بتسليمتالتي 
استخالص الحكم تمام اإلعالن على الوجه المقرر قانونـاً بأسـباب سـائغة تـؤدي إلـى النتيجـة                    -

 .عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. النعي عليه جدل موضوعي. التي انتهى إليها
  )٧١٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٣ الطعن(

 .صحيح. هاحدأإعالنه على . ثر من موطنجواز أن يكون للشخص أك -٢٩٠٧
  )٧١٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٣ الطعن(

. هشـرط . جـواز وجـود أكثـر مـن مـوطن         . دةالمكان الذي يقيم فيه الشخص عا     هو  . الموطن -٢٩٠٨
اربـة أو  استمراره فيه على وجه يتحقق معه شروط االعتياد حتى لـو تخللتهـا فتـرات غيبـة متق               

. شـرطه . إعالن الـشخص فـي هـذا المكـان صـحيح          . األساس وجود نية االستيطان   . متباعدة
 .انتفاء نية الغش

  )٧١٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٥/٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٥٩/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم ذكـر اسـم مـن سـلم          . تسليم صورته لمخفر الـشرطة    . شرط صحته . اإلعالن مع المخفر   -٢٩٠٩
 .مثال. ال ينال من صحته. اإلعالن بالمخفرإليه 
  )٧١٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٣/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٨٤/٢٠٠٤ الطعن(

نعي الطاعن بحصول اإلعـالن بـصحيفة االسـتئناف بتـسليم صـورتها إلـي مـسئول مخفـر                    -٢٩١٠
ـ     . غير مقبول .الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى      تـم  تئناف جـزاء مادام أن القـضاء بوقـف االس

 .بموجب حكم قابل للطعن فيه استقالالً
  )٧١٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥ الطعن(
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نعي الطاعن بحصول اإلعـالن بـصحيفة االسـتئناف بتـسليم صـورتها إلـي مـسئول مخفـر                    -٢٩١١
االسـتئناف جـزاء تـم    مادام أن القـضاء بوقـف     . غير مقبول .الشرطة وقبل الحكم بوقف الدعوى    

 .بموجب حكم قابل للطعن فيه استقالالً
 )٧٩ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٥/٢٠٠٥الطعن (

صورة إعالن األوراق القضائية تسلم لـشخص المـراد إعالنـه أو فـي موطنـه أو فـي محـل                      -٢٩١٢
يابـة العامـة بعـد إجـراء        تـسليمها إلـى الن    . الزمـه . تعذر ذلـك  . عمله أو في موطنه المختار    

إنتاج اإلعـالن أثـره مـن وقـت تـسليم صـورته إلـى النيابـة                 .  ذلك مؤدى. التحريات الجادة 
   . مرافعات١١، ٩المادتان . العامة

صـحة اإلعـالن وتترتـب عليـه جميـع          . أثره. إتباع القائم باإلعالن القواعد التي قررها القانون       -
عـدم جـواز دحـض هـذه      . رة فعالً إلى المعلن إليـه     اآلثار القانونية ومنها افتراض وصول الصو     

استخالص مـوطن المعلـن إليـه والتحقـق مـن تمـام             . القرينة إال بسلوك سبيل الطعن بالتزوير     
مـن  . اإلعالن فيه ومدى كفاية التحريات التي تقتـضي اإلعـالن فـي مواجهـة النيابـة العامـة                 

ـ . شـرطه . مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع       ة قـضائها علـى أسـباب سـائغة         إقام
مثال بشأن تسبيب سـائغ لـصحة اإلعـالن فـي مواجهـة النيابـة            . لها أصلها الثابت في األوراق    

 .العامة
 )٣٨٦ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٤٦٩/٢٠٠٨الطعن (

أن . مـؤداه . رافعـات  م ١٧٠م. بدء ميعاده من تاريخ إعـالن المـدين بـه         . التظلم من أمر األداء    -٢٩١٣
سـريان األحكـام المقـررة إلعـالن        . أثـره . المشرع أنزل أوامر األداء منزلة األحكام الغيابيـة       

  .تلك األحكام عليها
تـسليم صـورة إعـالن الحكـم أو         . عدم وجود المراد إعالنه في موطنه األصلي أو محل عملـه           -

عليـه علـم بحـسب الظـاهر        قرينة قانونيـة علـى أن المحكـوم         . أمر األداء إلى مخفر الشرطة    
إدعـاء المحكـوم عليـه خـالف هـذا          .  يجري به ميعـاد الطعـن فيـه        قانونياًبورقة الحكم علماً    

  .أثره. إثباته أنه لم يتصل علمه بواقعة اإلعالن لسبب ال يرجع إلى فعله وتقصيره. الظاهر
ـ                  - ر األداء  ثبوت أن الطاعنة استلمت الكتاب المسجل في تاريخ الحـق لتـسليم صـورة إعـالن أم

إيـداعها  . بدء ميعاد التظلم من أمر األداء مـن تـاريخ تـسلمها الكتـاب المـسجل               . أثره. للمخفر
مخالفـة الحكـم    . أن الـتظلم مقبـول شـكالً      . مؤداه. صحيفة التظلم قبل انقضاء ميعاد العشرة أيام      

 .يعيبه ويوجب تمييزه: المطعون فيه ذلك
 )٢٨٥ ص٣ ج٣٩ القضاء والقانون س مجلة٣١/١٠/٢٠١١جلسة  يمدن ٥٣/٢٠١١الطعن (
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وجوب إخطار المعلـن إليـه بكتـاب مـسجل مبينـاً بأصـله            . تسليم صورة اإلعالن لجهة اإلدارة     -٢٩١٤
  .وصورته جميع الخطوات التي اتخذت إلجراء اإلعالن

. إتباع القائم باإلعالن القواعد المقررة في القانون لضمان وصـول الـصورة إلـى المعلـن إليـه                  -
ن وتترتب عليه جميع اآلثـار القانونيـة ومنهـا افتـراض وصـول الـصورة                صحة اإلعال . أثره

  . فعالً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني
 .مثال. شرط ذلك. موضوعي. التحقق من واقعة إعالن الخصوم في الدعوى -

 )١٤٨ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٦/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٠١٥/٢٠١٠، ٩٩١ انالطعن(

  -:محل العملن في  اإلعال-٣

 . محـل إقامتـه المختـار      فـي  محل إقامته األصـلي أو       فيوجوب إعالن الطعن لنفس الخصم أو        -٢٩١٥
 مثـال بـشأن اإلعـالن       . علـة ذلـك    . محل عمل المطعون عليه األول     فيال يصح إعالن الطعن     

  . محل العملفي
  )٦٩ سنوات ص ٧ مج ٥/١٢/١٩٧٧ جلسة مدني ٢/١٩٧٧الطعن (

 .البطالن. أثره. ١٩٧٩ لسنة ٥٥العمل قبل نفاذ قانون ئناف في محل إعالن صحيفة االست -٢٩١٦
  )٢٨٣ مج القسم األول المجلد األول ص٣١/١٢/١٩٧٩ مدني جلسة ١٨/١٩٧٩ الطعن(

. إعالن المطعون ضده بصحيفة الطعن فـي محـل عملـه المبـين فـي ورقـة إعـالن الحكـم                     -٢٩١٧
 .صحيح
  )٢٨٣ول المجلد األول ص مج القسم األ١٦/١/١٩٨٠ تجاري جلسة ٢٦/١٩٧٩ الطعن(

بطـالن  . أثـره .  مرافعـات قبـل تعـديلها      ٢١٨في ظل مـادة     . إعالن المستأنف في محل العمل     -٢٩١٨
 .أثر هذا البطالن في موضوع غير قابل للتجزئة. اإلعالن
  )٢٨٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٢/١٩٨٠ مدني جلسة ١٢/١٩٧٩ الطعن(

 .ل العملمناط صحة إعالن الطعن بالتمييز في مح -٢٩١٩
  )٢٨٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٧/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٣٢/١٩٧٩ الطعن(

 .كيفيته وإجراءاته. اإلعالن في محل العمل -٢٩٢٠
  )٢٨٥ مج القسم األول المجلد األول ص٥/١/١٩٨٣ تجاري جلسة ٦٠/١٩٨٢ الطعن(

 .كيفيته. اإلعالن في محل العمل -٢٩٢١
  )٤٧٥ج القسم الثاني المجلد األول ص م٢٩/١٠/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣٤/١٩٨٦ الطعن(
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صـح  . إلغاء الخصم موطنه أو محل عملـه بعـد بـدء الخـصومة دون إعـالن خـصمه بـذلك             -٢٩٢٢
 .إعالنه في الموطن أو محل العمل القديم

  )٤٧٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٧/١٩٨٨ عمالي جلسة ١/١٩٨٨ الطعن(

المكان الـذي يباشـر فيـه الـشخص تجـارة أو            هو  : ماهيته. محل العمل الذي يعتد باإلعالن فيه      -٢٩٢٣
وبالنسبة للموظف والعامل هـو المكـان الـذي يـؤدي فيـه             . حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه      

 .مثال لما ال يعد كذلك. عمله عادة
  )٤٧٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٢/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣/١٩٨٨ الطعن(

ال يكـون  . رة إلى أحد القـائمين بـاإلدارة أو العـاملين فيهـا     تسليم الصو . اإلعالن في محل العمل    -٢٩٢٤
وجوب إثبـات عـدم وجـود المـراد إعالنـه فـي أصـل               . إال عند عدم وجود المطلوب إعالنه     

 .بطالنه. أثره. إغفال ذلك. وصورة اإلعالن
  )٤٧٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٨٨، ١٣٤ انالطعن(

  .كيفيته وإجراءاته. ي محل العملاإلعالن ف -٢٩٢٥
  )٥٩٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٥/١٩٩٣ الطعن(

  .من سلطة محكمة الموضوع. توافر العناصر الواقعية لمحل العمل -٢٩٢٦
  .من سلطة محكمة الموضوع. استخالصه. صورية األوراق أو جديتها -
ن صفة مـستلم اإلعـالن مـادام قـد خوطـب فـي محـل                موظف اإلعالن غير مكلف بالتحقق م      -

  .عمل المراد إعالنه
  )٥٩٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/٣/١٩٩٤ مدني جلسة ٢٩/١٩٩٣ الطعن(

 ١٢٩م  . الحـاالت المـستثناه   . األصل في بدئه مـن تـاريخ النطـق بـه          . ميعاد الطعن في الحكم    -٢٩٢٧
لمعلن إليـه لشخـصه أو فـي موطنـه أو فـي             ميعاد الطعن فيها يبدأ من إعالن الحكم ل       . مرافعات
  .محل عمله

 فيـه    الزمـاً  اإلقامـة الفعليـة ليـست عنـصراً       . ماهيته. حل العمل الذي يصح إعالن الحكم فيه      م -
  .قفله وقت اإلعالن ال يفيد إنهاء هذا النشاط. مؤداه. مادام النشاط التجاري قائما

  .شرط ذلك. حكمة الموضوعمن سلطة م. تقدير توافر العناصر الواقعية لمحل العمل -
  )٥٩٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٥/٧/١٩٩٤ تجاري جلسة ٥٨/١٩٩٤ الطعن(

 إذا نص القانون على بطالنـه أو إذا شـابه عيـب جـوهري ترتـب عليـه                   اإلجراء يكون باطالً   -٢٩٢٨
  .ضرر للخصم
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عـبء إثبـات    . افتراض وجـود العيـب الجـوهري فـي اإلجـراء          . النص على بطالن اإلجراء    -
  .قق الغاية من اإلجراء على من يتمسك بذلكتح
شـروط صـحة هـذا اإلعـالن ومتـى يكـون            . جواز إعالن المطلوب إعالنه في محـل عملـه         -

  .باطال
  )٥٩٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٩٤ الطعن(

 الـشخص تجـارة أو      هو المكان الـذي يباشـر فيـه       . ماهيته. محل العمل الذي يعتد باإلعالن فيه      -٢٩٢٩
 .حرفة أو يقوم على إدارة أمواله فيه

  )٥٩٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٥/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣٤/١٩٩٥ الطعن(

المكـان الـذي يـؤدي فيـه        : ماهيتـه . محل العمل الذي يصح اإلعالن فيه للعامـل أو الموظـف           -٢٩٣٠
ثـال بـشأن تمييـز الحكـم لمخالفتـه          بطالنـه م  . أثره. توجيه اإلعالن بالمخالفة لذلك   . عمله عادة 

 .الثابت باألوراق من تغيير المعلن إليه محل عمله
  )٢٢٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٨/١٩٩٥ الطعن(

  .إجراءاته. اإلعالن في الموطن أو محل العمل -٢٩٣١
 واقـع تـستقل   .تحري الموطن الذي يصح اإلعالن فيه والتحقق مـن حـصول اإلعـالن أو نفيـه      -

 .شرطه. به محكمة الموضوع
  )٧١٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

عجـزه عـن ذلـك ال يعـد         . وقوعه على عاتق المعلـن    . التحري والتفتيش عن موطن المعلن إليه      -٢٩٣٢
 .قوة قاهرة

 يـستقل بـه قاضـي       واقـع . تقدير وجود المـوطن أو محـل العمـل وبيـان تفـرده أو تعـدده                -
 .شرط ذلك. الموضوع

ثبوت علم البنك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهـه اإلعـالن إلـى مـوطن آخـر ال يقـيم                     -
. أثـره . فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحـري الـذي تقتـضيه ظـروف الحـال            

. قـد بـه الخـصومة     وقوع إعالن صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطالً وحـابط األثـر وال تنع             
وجـوب إعـادة الـدعوى      . بطـالن الحكـم   . مؤداه. بقاء هذا اإلجراء حتى صدور الحكم في غيبته       
 . مكرراً مرافعات١٣٥م. إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد

  )٧١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

. الخطـوات الواجـب علـى منـدوب اإلعـالن اتباعهـا           . جواز إعالن الشخص في محل عملـه       -٢٩٣٣
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بطـالن الحكـم الـصادر فـي        . مـؤدى ذلـك   . بطـالن اإلعـالن   . أثـره . إغفال تلك الخطوات  
 .مثال. الخصومة لعدم انعقادها

  )٧١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٢٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

عـدم ذكـر منـدوب    .  مـن قـانون المرافعـات   ٩م. إجراءاته. اإلعالن في محل عمل المعلن إليه  -٢٩٣٤
ال يعيـب   . اإلعالن السم المخاطب معـه بالمحـل أو توقيعـه أو سـاعة انتقالـه لجهـة اإلدارة                 

 .مثال. اإلعالن
  )٧١٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٩/٧/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٢٧/٢٠٠٣ الطعن(

  .  من أوراق الدعوىهدام للتحقيق سندموضوعي ما. تحقيق واقعة حصول اإلعالن -٢٩٣٥
 . مرافعات٩م. جائز. إعالن الشخص في محل عمله -

  )٧١٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٦٩/٢٠٠٣ الطعن(

لمـن يقـرر أنـه مـن العـاملين علـى            تسليم صورة اإلعـالن      وجوب   .اإلعالن في محل العمل    -٢٩٣٦
 لم يجد الشخص المطلـوب إعالنـه فـي محـل عملـه أو           اإذ.  فيه  العاملين إدارة المحل أو أنه من    

 هـؤالء عـن     عن طريق الشرطة الذي يقع في دائرته محـل العمـل فـي حالـة امتنـاع                إعالنه  
 . مرافعات٩ م .التوقيع على أصل اإلعالن بالتسليم أو عن تسلم الصورة

 )٩٧ ص٢ج ٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٤/٢٠٠٩جلسة  تجاري ١٣٣٥/٢٠٠٨الطعن (

هو المكان الذي يباشـر فيـه الـشخص تجـارة أو حرفـة أو           . محل العمل الذي يعتد باإلعالن فيه      -٢٩٣٧
دفع المستأنف ببطالن إعالنه بـالحكم علـى مقـر الـشركة لكونـه ال               . يقوم على إدارة أمواله فيه    

يتعين علـى محكمـة الموضـوع التعـرض لـه وإال كـان              . دفاع جوهري . عتبر محل عمل له   ي
 . لقصورمثال. يباًمعحكمها 
 )١٦٨ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٧٩/٢٠٠٧الطعن (

  -:اإلعالن في الموطن المختار -٤

 منـاط  . المـوطن المختـار  فـي  اإلعـالن  . محل إقامته األصليفيإعالن الطعن لنفس الخصم أو   -٢٩٣٨
 درجـة  فـي الـدعوى إال   إعـالن األوراق الالزمـة لـسير      فـي  محل الوكيل ال يعتبـر       .صحته

  .التقاضى الموكل هو فيها
  )٦٨ سنوات ص ٧ مج ٢٤/٦/١٩٧٤ جلسة مدني ١٩٧٣ / ١١الطعن رقم ( 

.  المـوطن المختـار    فـي  اإلعـالن    . محل إقامته األصـلي    في لشخص الخصم أو     .إعالن الطعن  -٢٩٣٩



 المرافعات        

 

- ٥٦٦ -  

  . علة ذلك. ورقة إعالن الحكمفي اتخاذ الخصم محالً مختاراً له .مناط صحته
  )٦٨ سنوات ص ٧ مج ٢٦/٥/١٩٧٥ جلسة أحوال شخصية ١٩٧٤ / ٥ الطعن(
  )٦٨ سنوات ص ٧ مج ٦/٣/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧ / ٨الطعن و(

 أن يكون الخـصم قـد أتخـذ محـالً مختـاراً لـه            . مناط صحته  . المحل المختار  فيإعالن الطعن    -٢٩٤٠
ير الـدعوى إال   إعـالن األوراق الالزمـة لـس   فـي  محل التوكيل ال يعتبر   . ورقة إعالن الحكم   في
  . درجة التقاضى الموكل هو فيهافي

  )٦٨ سنوات ص ٧ مج ١٧/١٠/١٩٧٧ جلسة مدني ١٩٧٦  /١٤ ، ١٣ انالطعن( 

 درجـة التقاضـى     فـي  إعالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى إال           فيمحل الوكيل ال يعتد به       -٢٩٤١
  . مرافعات٢٥ م .الموكل فيها

  )٦٨ سنوات ص ٧ مج ٦/٣/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧ / ٨الطعن ( 

 درجـة التقاضـى     فـي  إعـالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى إال            فيمحل الوكيل ال يعتبر      -٢٩٤٢
  .الموكل فيها

 ورقـة   فـي  اتخاذ المطعون ضـده هـذا المـوطن          . شرط صحته  . موطن الوكيل  فيإعالن الطعن    -
  . علة ذلك.إعالن الحكم

  )٦٨ت ص  سنوا٧ مج ٢٦/٥/١٩٧٥ جلسة  أحوال شخصية١٩٧٤ / ٥الطعن ( 

 .مناط صحته. إعالن صحيفة الطعن بالتمييز في المحل المختار -٢٩٤٣
  )٢٧٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٤٤/١٩٧٩ الطعن(

 .مناط صحته. إعالن الطعن بالتمييز في الموطن المختار -٢٩٤٤
 .متى يجوز اللجوء إليه. اإلعالن في مواجهة النيابة العامة -

  )٢٧٩ مج القسم األول المجلد األول ص١٠/١٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٠ الطعن(

 .مناط صحته. إعالن الطعن باالستئناف في الموطن المختار -٢٩٤٥
  )٢٧٩ مج القسم األول المجلد األول ص٣٠/٣/١٩٨١ عمالي جلسة ٥/١٩٨١ الطعن(

 .مناط صحته. إعالن الطعن في آخر موطن مختار للمطعون ضده -٢٩٤٦
  )٢٨٠ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٥/١٩٨١ سةتجاري جل ١٤٧/١٩٨٠ الطعن(

 .متى يصح إعالن الطعن في آخر موطن مختار للمطعون ضده -٢٩٤٧
  )٢٨١ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/٥/١٩٨١ تجاري جلسة ٦/١٩٨١ الطعن(
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 .مناط صحته. إعالن االستئناف في الموطن المختار -٢٩٤٨
  )٢٨٢م األول المجلد األول ص مج القس١٧/٦/١٩٨١ تجاري جلسة ٣٩/١٩٨١ الطعن(

جواز إعالن الطعن في المحل المختار إذا كان المطعون ضـده هـو المـدعي أو المـستأنف ولـم          -٢٩٤٩
 .يكن قد بين موطنه األصلي أو محل عمله في أي من أوراق الدعوى

  )٢٨٣ مج القسم األول المجلد األول ص٨/٧/١٩٨١ تجاري جلسة ٢٧/١٩٨١ الطعن(

تقـديم المعلـن    . تمييز في الموطن المختار رغـم العلـم بمحـل اإلقامـة           إعالن صحيفة الطعن بال    -٢٩٥٠
 .علة ذلك. ال بطالن. مذكرة بالرد في الميعاد

  )٢٨٣ مج القسم األول المجلد األول ص٣/٦/١٩٨٥ عمالي جلسة ٥/١٩٨٥ الطعن(

أن يكون الخصم قـد اتخـذه موطنـاً لـه فـي ورقـة               . مناطه. إعالن الطعن في الموطن المختار     -٢٩٥١
 .علة ذلك.  الحكم أو في أوراق الدعوى األخرىإعالن

. ال يعتبـر إال فـي درجـة التقاضـي الموكـل فيهـا             . موطن الوكيل في إعالن أوراق الـدعوى       -
إنه ال يصح إعالن المستأنف بصحيفة االستئناف فـي مـوطن المحـامي الـذي كـان                 . مؤدى ذلك 

 .ما يستثنى من ذلك. موكالً عنه أمام أول درجة
متـى تـستمر اسـتثناء      . انتهاؤهـا بـصدور الحكـم االبتـدائي       . في أول درجـة   وكالة المحامي    -

 .ويصح إعالن المستأنف عليه لديه باعتباره موطناً مختاراً
  )٤٧٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٦/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٨٦ الطعن(

 كـذلك فـي ورقـة       أن يكون الخـصم قـد اتخـذه       . مناط صحة إعالن الطعن في المحل المختار       -٢٩٥٢
 . إعالن الحكم

  )٤٧٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٦ الطعن(

. أثـر ذلـك   . موطن الوكيل ال يكون معتبراً في اإلعالن إال في درجة التقاضي التـي وكـل فيهـا                 -٢٩٥٣
 مختـاراً   اتخاذ المطعـون ضـده إيـاه موطنـاً        . االستثناء. امتناع إعالن الطعن في موطن الوكيل     

 .في أوراق إعالن الحكم
  )٤٧٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٦ الطعن(

. وجوب إعالن خـصمه صـراحة بـذلك وإال صـح إعالنـه فيـه              . إلغاء الخصم موطنه المختار    -٢٩٥٤
 .علة ذلك. ال يكفي دليالً على إلغاء الموطن السابق. موطناً مختاراً جديداًمجرد 
  )٤٧٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٤/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٨٦ عنالط(
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علـة  . إعالنـه فـي آخـر مـوطن مختـار لـه           . أثره. عدم بيان المستأنف عليه لموطنه األصلي      -٢٩٥٥
 .ذلك

  )٤٧٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٢٤/١٩٨٧ الطعن(

وى فـي مـوطن الوكيـل ال يـصح إال فـي درجـة               إعالن األوراق الالزمة للـسير فـي الـدع         -٢٩٥٦
 .متى يصح إعالنه فيه كموطن مختار. التقاضي الموكل فيها

  )٤٧٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٧/٣/١٩٨٨  جلسةمدني ٤٩/١٩٨٧ الطعن(

جواز إعالن الطعن في المحل المختار إذا كان المطعون ضـده هـو المـدعي أو المـستأنف ولـم          -٢٩٥٧
 .علة ذلك. األصلي أو محل عمله من أي من أوراق الدعوىيكن قد بين موطنه 

  )٤٧٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٦/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٨٨ الطعن(

ال يعتبـر إال فـي درجـة التقاضـي     . إعالن األوراق الالزمة للسير في الدعوى في محل الوكيـل    -٢٩٥٨
  .الموكل فيها

  )٥٩٧القسم الثالث المجلد األول ص مج ٣/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٢/١٩٩٠ الطعن(

موطن الوكيل يكون معتبرا في إعالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى فـي درجـة التقاضـي                    -٢٩٥٩
  .سريان ذلك على إعالن تعديل الطلبات في ذات درجة التقاضي محل التوكيل. الموكل فيها

  )٥٩٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٠/١٩٩٢ الطعن(

العبرة فـي اإلعـالن بتـسليم صـورة الـصحيفة           . مناط صحته . إعالن الطعن في المحل المختار     -٢٩٦٠
اإلجراءات الواجب علـى القـائم بـاإلعالن إتباعهـا عنـد            . فعال إلى الشخص المقصود باإلعالن    

وقـوف  .  آلثـاره  متـى يعتبـر اإلعـالن منتجـاً       . امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة اإلعالن      
. ن عند إثبات امتناع المخاطب معه عـن تـسلم صـورة اإلعـالن دون اإلخطـار                مندوب اإلعال 
  .ال ينتج أثراً

يجعـل عـدم إتمـام اإلعـالن فـي          .  سلبياً اتخاذه موقفاً . التزام المدعى بمواالة إجراءات اإلعالن     -
  .الميعاد راجعا إلى فعله

  .شروطه.جائز لمحكمة االستئناف. القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن -
  )٥٩٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٠/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٤ الطعن(

  . للموكلمتى يعتبر موطن الوكيل التجاري موطناً -٢٩٦١
  )٥٩٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٩٤، ١٧٦ انالطعن(
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  .مناطه. صحة إعالن الطعن في الموطن المختار -٢٩٦٢
  )٥٩٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/١/١٩٩٥ اري جلسةتج ١٨٥/١٩٩٤ الطعن(

 خـالل ثالثـين      صـحيحاً  إعالنـاً لـزوم إعالنهـا     . سريان آثارها . أثره. إيداع صحيفة االستئناف   -٢٩٦٣
. التراخي فـي اإلعـالن إلـى مـا بعـد هـذا الميعـاد              .  من تاريخ اإليداع النعقاد الخصومة     يوماً
. مـؤدى ذلـك   . ميعـاد حـضور   . طبيعة هذا الميعـاد   . كنجواز اعتبار االستئناف كأن لم ي     . أثره

  .عدم سقوط حق المستأنف عليه في طلب توقيع الجزاء بالحضور
  .إعالن الطعن في الموطن المختار مناط صحته -

  )٥٩٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/٥/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٤٠/١٩٩٤ الطعن(

  .أثره. تخلف ذلك. المختارما يشترط إلعالن الطعن باالستئناف في الموطن  -٢٩٦٤
  )٥٩٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٩٥/١٩٩٥ الطعن(

  .المناط فيه. االستثناء. جواز إعالن االستئناف في الموطن المختار -٢٩٦٥
  )٦٠٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٦ الطعن(

  .إجراء الزم النعقاد الخصومة.  من إيداعهااف خالل ثالثين يوماًإعالن صحيفة االستئن -٢٩٦٦
حق المستأنف ضده في طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكن متـى كـان التراخـي فـي اإلعـالن                     -

علـة  . عدم سقوطه بالحضور الذي تم تكليفـه بـه بعـد الميعـاد المحـدد              . مرجعه فعل المستأنف  
  .ذلك

أن يكون الخـصم قـد اتخـذه فـي ورقـة إعـالن              . مناطه. رإعالن االستئناف في الموطن المختا     -
 موطنـه األصـلي    - المـدعى  -يستثنى منه حالة عـدم بيـان المـستأنف ضـده          . علة ذلك . الحكم

 .ومحل عمله في صحيفة افتتاح الدعوى
  )٦٠١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٦ الطعن(

  .  ال يكون إذا لم يترتب عليه ضرر للخصمبطالن اإلعالن رغم النص عليه -٢٩٦٧
إعالن صحيفة الطعـن للمطعـون ضـده علـى مكتـب محاميـه باعتبـاره المـوطن المختـار                     -

أثـر  . يتحقق به الغاية مـن اإلعـالن وينتفـي بـه الـضرر     . وحضور األخير بالجلسة المحددة به 
  . غير مقبول. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم إعالن صحيفته. ذلك

  )٢٢٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ٨/١٩٩٨ الطعن(

. إلغاء الموطن األصلي أو المختار الذي يجـوز فيـه إعـالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى                   -٢٩٦٨
ال يوجـد مـا يمنـع    . علـة ذلـك  . وجوب إعالن الخصم صراحة بذلك وإال صح إعالنه فيه    . أثره
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  . طن أصلي أو مختارقانوناً من أن يكون للخصم أكثر من مو
على القـائم بـاإلعالن أن يـسلم الـصورة فيـه إلـى              . أثره. عدم وجود المراد إعالنه في موطنه      -

من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو مـن الـساكنين معـه مـن األزواج أو األقـارب أو                       
  . لموطنعدم التزامه بالتحقق من شخصية وصفة المستلم ما دام سلمها في هذا ا. األصهار

مـن سـلطة    . تحري مكان اإلقامة المعتاد الذي يعتبـره القـانون موطنـاً يـصح فيـه اإلعـالن                 -
 .مثال. محكمة الموضوع

  )٢٣٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٧٢/١٩٩٨ الطعن(

ن الحكـم    فـي ورقـة إعـال      موطنـاً مختـاراً   اتخاذ الخصم   . مناطه. إلعالن في الموطن المختار   ا -٢٩٦٩
  .مما يفصح عن رغبته في ذلك

إعالن المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مختـار لهـا رغـم انتفـاء الـدليل               -
بطـالن اإلعـالن وال ينـتج أي أثـر ولهـا الـدفع       . أثـره .  لهـا موطناً مختاراًعلى اتخاذها إياه   

 .باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعالنه في الميعاد
  )٧١٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣٠/٩/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤١/٢٠٠١ الطعن(

. عدم بيان موطن المستأنف عليه في الدعوى األصلية إذا كـان مـدعياً فيهـا أو عـدم وضـوحه                    -٢٩٧٠
 ١٣٢/١م. علـة ذلـك   . جواز إعالنه في آخر موطن مختار له أمـام محكمـة أول درجـة             . مؤداه

 .مرافعات
  )٧٢٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٥/٢٠٠٤ جلسةمدني  ٦٤/٢٠٠٢ الطعن(

تمامه فـي مخفـر الـشرطة المخـتص لغلـق         . إعالن المستأجر بحكم اإلحالة إلى الدائرة التجارية       -٢٩٧١
وقوعـه  .  لـه وإخطـاره بكتـاب مـسجل بالبريـد          موطنـاً مختـاراً   العين المؤجرة التي اتخذها     

 . مرافعات٩م . صحيحاً
  )٧٢٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٥/٢٠٠٤ لسةتجاري ج ٤٨٠/٢٠٠٣ الطعن(

أن يتخذه الخـصم موطنـاً لـه فـي ورقـة إعـالن              . مناطها. صحة اإلعالن في الموطن المختار     -٢٩٧٢
 .علة ذلك. الحكم
  )٧٢٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٨١/٢٠٠٤ الطعن(

  -:اإلعالن في مواجهة النيابة العامة -٥

 . شرطه.  مواجهة النيابة العامةفيعالن اإل -٢٩٧٣

  )٦٤ سنوات ص ٧ مج ٢١/١٢/١٩٧٧ جلسة تجاري ١٩٧٦/ ٦٠الطعن ( 



 المرافعات        

 

- ٥٧١ -  

 القيـام بالبحـث والتحـرى للوقـوف علـى           . شـرطه  . اسـتثناء  .إعالن األوراق القضائية للنيابة    -٢٩٧٤
  .موطن الشخص المراد إعالنه وعدم االهتداء إليه

  )٦٤ سنوات ص ٧ مج ١٧/١١/١٩٧٥ جلسة مدني ١٩٧٤/ ٧الطعن ( 

 المـوطن  فـي  اإلعـالن  . محـل إقامتـه األصـلي   فـي إعالن الطعن يكون لشخص الخـصم أو        -٢٩٧٥
 فـي  إعـالن األوراق الالزمـة للـسير    فـي  موطن الوكيل ال يكون معتبـراً   . متى يصح  .المختار

  . مؤدى ذلك. درجة التقاضى الموكل هو فيهافيالدعوى إال 
 اسـتثناء ال يـصح إال بعـد التحريـات        . النيابـة العامـة     مواجهـة  فـي إعالن األوراق القضائية     -

  .ماهية هذه التحريات. الدقيقة
  )٦٥ سنوات ص ٧ مج ٦/٦/١٩٧٧ جلسة مدني ١٩٧٦/ ٩الطعن ( 
  )٦٧ سنوات ص ٧ مج ١٢/٦/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧/ ٧الطعن و(

قيـام بالبحـث     اسـتثناء ال يـصح اللجـوء إليـه إال بعـد ال             . النيابة فيإعالن األوراق القضائية     -٢٩٧٦
  .والتحرى للوقوف على موطن المراد إعالنه وعدم االهتداء إليه

  )٦٥ سنوات ص ٧ مج ٦/٣/١٩٧٨ جلسة مدني ١٩٧٧ / ٨الطعن ( 

 قيـام طالـب اإلعـالن بالبحـث         . شـرطه  . اسـتثناء  .إعالن األوراق القضائية للنيابـة العامـة       -٢٩٧٧
عـدم إجـراء   . تـداء إليـه  والتحرى للوقوف على موطن الـشخص المـراد إعالنـه وعـدم االه           

 . بطالن اإلعالن. أثره. البحث والتحرى

  )٦٦ سنوات ص ٧ مج ٨/١١/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٣/ ٧الطعن ( 

.  النيابـة العامـة    فـي  اإلعـالن    . محل إقامته المختـار    فيوجوب إعالن الطعن لنفس الخصم أو        -٢٩٧٨
ورود . م االهتـداء إليـه   استثناء ال يصح إال بعد البحث والتحرى عن إقامة المـراد إعالنـه وعـد              

  . ال يكفى لسلوك هذا الطريق االستثنائي.الورقة بغير إعالن
  )٦٦ سنوات ص ٧ مج ٢٤/١٢/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٤/ ٢٥الطعن ( 

 محـل إقامتـه المختـار       فـي  محل إقامتـه األصـلي أو        فيإعالن الطعن يكون لنفس الخصم أو        -٢٩٧٩
  . ورقة إعالن الحكمفيالمبين 

 بتـسليم الـصورة إلـى النائـب العـام           . كيفيته . الخارج معلوم  في له محل إقامة     إعالن الطعن لمن   -
 مواجهـة النيابـة     فـي  اإلعـالن    . القـانون  فـي ليقوم بتسليمها إلى المعلن إليه بالطريق المرسوم        

  . بطالن اإلعالن. مؤداه.العامة
  )٦٧ سنوات ص ٧ مج ٣٠/٤/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٤/ ٢٣الطعن ( 
  )٦٦ سنوات ص ٧ مج ٢٨/٧/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٤/ ٥٦الطعن و(
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 إثبات طالـب اإلعـالن قيامـه بالبحـث والتحـري وعـدم              . شرط صحته  .إعالن الخصم للنيابة   -٢٩٨٠
  .االهتداء إلى محل إقامة المراد إعالنه

  )٦٧ سنوات ص ٧ مج ١٨/٢/١٩٧٦ جلسة تجاري ١٩٧٣ / ٢٨الطعن ( 

 اإلعـالن  . محـل إقامتـه المختـار   فـي ي أو  محل إقامته األصلفيإعالن الطعن لنفس الخصم أو     -٢٩٨١
 قيـام طالـب اإلعـالن بالبحـث والتحـري           . شـرط صـحته    . مواجهة النيابة العامة   فيالحكمى  

 مثـال بـشأن بطـالن       .للوقوف على محل الشخص المراد إعالنه وأنه لم يستطيع االهتـداء إليـه            
  .اإلعالن
  )٦٧ سنوات ص ٧ مج ١٤/٥/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٩٧٣/ ٤٨الطعن (

 .تى يجوز اللجوء إليهم. اإلعالن في مواجهة النيابة العامة -٢٩٨٢
  )٢٨٦ مج القسم األول المجلد األول ص١٩/١٢/١٩٧٩ تجاري جلسة ١٣/١٩٧٩ الطعن(

 فـي الميعـاد المحـدد        صـحيحاً  إعالنـاً عدم اعتبار الطعن بالتمييز مرفوعاً إال بإعالن صحيفته          -٢٩٨٣
 بـشأن حـاالت الطعـن بـالتمييز         ١٩٧٢ لـسنة    ٤٠قـانون   . لرفعه وبالكيفية المبينة في القانون    

 .وإجراءاته
 .مناط صحته. اإلعالن في مواجهة النيابة العامة -
 .أثر بطالن اإلعالن في موضوع غير قابل للتجزئة -

  )٢٨٧ مج القسم األول المجلد األول ص١٤/١١/١٩٨١ تجاري جلسة ٢/١٩٨٠ الطعن(

 صـحيحاً فـي الميعـاد المحـدد لرفعـه      عالنـاً إعدم اعتبار الطعن بالتمييز مرفوعاً إال بإعالنـه       -٢٩٨٤
 .١٩٧٢ لسنة ٤٠ من قانون ٥ و٤مادة . وبالكيفية التي أوجب القانون التزامها

 .مناط صحته. إعالن صحيفة الطعن بالتمييز في الموطن المختار للمطعون ضده -
 .متى تصح. إعالن صحيفة الطعن بالتمييز في قلم الكتاب -
 .مناط صحته. لعامةاإلعالن في مواجهة النيابة ا -

  )٢٨٧ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٨١ تجاري جلسة ١٢٦/١٩٨٠ الطعن(

 .موضوعي. تقدير كفاية التحريات التي تسبق إعالن خصم للنيابة -٢٩٨٥
  )٢٨٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٧/١٢/١٩٨١ تجاري جلسة ٤١/١٩٨٥ الطعن(

 .شرط صحته. امةإعالن األوراق القضائية في النيابة الع -٢٩٨٦
  )٤٧٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٢٨/١٩٨٧ الطعن(
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 .تستقل محكمة الموضوع بتقديره. كفاية التحريات التي تسبق اإلعالن للنيابة -٢٩٨٧
  )٤٧٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٢٨/١٩٨٧ الطعن(

 .مثال. شرط صحته. هة النيابة العامةإعالن صحيفة الدعوى في مواج -٢٩٨٨
  )٤٧٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٦/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٨٧/١٩٨٨ الطعن(

أن يـسبق قيـام المعلـن بالتحريـات الكافيـة الدقيقـة             . شرط صـحته  . اإلعالن في النيابة العامة    -٢٩٨٩
 .أال يكفي لذلك. للتقصي عن محل إقامة المراد إعالنه

  )٤٧٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٨ الطعن(

 .شروط صحته. إعالن األوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة -٢٩٩٠
  )٤٧٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢/١٩٩٠ الطعن(

 ال يملـك    بطـالن نـسبي   . بطالن اإلعالن في مواجهة النيابـة العامـة لعـدم كفايـة التحريـات              -٢٩٩١
ال يجـوز لمـن صـح اختـصامهم مـن الخـصوم التمـسك               . التمسك به إال لمن شُرع لمصلحته     

شـرط إفـادتهم مـن هـذا        .  إلى عدم قابليـة الموضـوع للتجزئـة        استناداًببطالن إعالن غيرهم    
  .البطالن
  )٦٠١ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٩٠ الطعن(

ماهيـة  . ال يصح إال بعـد التحريـات الكافيـة الدقيقـة          . إستثناء.اجهة النيابة العامة  اإلعالن في مو   -٢٩٩٢
  .هذه التحريات

. تقدير كفاية التحريات يرجع إلـى ظـروف كـل حالـة ويخـضع لتقـدير محكمـة الموضـوع                    -
  .شرطه
  )٦٠١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٩/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٠/١٩٩٢ الطعن(

إستثناء ال يصح اللجوء إليـه إال بعـد القيـام بتحريـات كافيـة               .النيابة العامة اإلعالن في مواجهة     -٢٩٩٣
  .ودقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه

  .من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً. تقدير كفاية التحريات -
  )٦٠١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٦/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥٣/١٩٩٣ الطعن(

صـحة إعالنـه فـي    . ن معلوم للمعلـن إليـه داخـل دولـة الكويـت والخـارج        عدم تعيين موط   -٢٩٩٤
  .مواجهة النيابة العامة واحتساب ميعاد الطعن باالستئناف من هذا التاريخ

  )٦٠٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١٠/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٨/١٩٩٤ الطعن(
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  .شرطه صحته. إعالن األوراق القضائية في النيابة العامة -٢٩٩٥
  )٦٠٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٥/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣٤/١٩٩٥ لطعنا(

تـستقل محكمـة الموضـوع بتقـديره شـريطة أن           . كفاية التحريات التي تسبق اإلعـالن للنيابـة        -٢٩٩٦
  .يقوم قضاؤها على أسباب سائغة

  )٦٠٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٥/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٣٤/١٩٩٥ الطعن(

تقـديرها مـن سـلطة محكمـة        . ات التي تسبق اإلعـالن فـي مواجهـة النيابـة العامـة            التحري -٢٩٩٧
 .الموضوع

  )٦٠٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

ماهيـة هـذه    . استثناء ال يـصح إال بعـد التحريـات الدقيقـة          . اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -٢٩٩٨
  . التحريات

شـرط  . التحريات ترجع إلى ظروف كل حالة ويخـضع لتقـدير محكمـة الموضـوع             تقدير كفاية    -
  . مثال بشأن القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن. ذلك

  )٢٣١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٤/١٩٩٥ الطعن(

  . شرط صحته. اإلعالن في مواجهة النيابة العامة -٢٩٩٩
اجهة النيابة مـن البيانـات التـي أوجـب القـانون اشـتمالها عليهـا أو        خلو ورقة اإلعالن في مو    -

  . عدم تمامه. أثره. نقصها
  )٢٣١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٣/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٦٧/١٩٩٦ الطعن(

. تقدير كفايـة التحريـات التـي تـسبق اإلعـالن          . متى يصح . اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -٣٠٠٠
  . ثال لكفاية ما تم لسلوك هذا الطريقم. موضوعي

  )٢٣٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤/١٩٩٨ الطعن(

استثناء ال يصح اللجـوء إليـه إال بعـد القيـام بتحريـات كافيـة            . إعالن األوراق القضائية للنيابة    -٣٠٠١
. تقـدير كفايـة تلـك التحريـات       . ودقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم االهتداء إليـه          

 .مثال. موضوعي
  )٢٣٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ إداري جلسة ٧٥٤/١٩٩٩ الطعن(

  .كيفيته. إعالن األوراق القضائية -٣٠٠٢
عـدم  . عجـزه عـن ذلـك     . وقوعه على عاتق طالـب اإلعـالن      . التحري عن موطن المعلن إليه     -



 المرافعات        

 

- ٥٧٥ -  

  .اعتباره قوة قاهرة
واقـع يـستقل بـه قاضـي        .  أو محـل العمـل وبيـان تفـرده أو تعـدده            تقدير وجود المـوطن    -

  .شرط ذلك. الموضوع
  .شرطه. طريق استثنائي. إعالن األوراق القضائية للنيابة -
موضـوعي تـستقل بـه محكمـة        . تقدير كفاية التحريات التي تـسبق اإلعـالن للنيابـة العامـة            -

  .الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره
ك المطعون ضده بموطن الطاعن وتوجيهـه اإلعـالن إلـى مـوطن آخـر ال يقـيم                  ثبوت علم البن   -

. أثـره . فيه ثم إلى محل عمله دون أن يسعى بالبحث والتحـري الـذي تقتـضيه ظـروف الحـال            
. وقوع إعالن صحيفة الدعوى إلى النيابة العامة باطالً وحـابط األثـر وال تنعقـد بـه الخـصومة                  

وجـوب إعـادة الـدعوى      . بطـالن الحكـم   . مؤداه.  في غيبته  بقاء هذا اإلجراء حتى صدور الحكم     
 . مكرراً مرافعات١٣٥م. إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد

  )٧٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

 .حاالته. اإلعالن في مواجهة النيابة العامة -٣٠٠٣
  )٧٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩/٢٠٠٤ الطعن(

القيـام بتحريـات    : شـرطه . اللجـوء إليـه   . اسـتثناء . إعالن األوراق القضائية إلى النيابة العامة      -٣٠٠٤
عدم كفاية ورود الورقـة بغيـر إعـالن لـسلوك هـذا             . كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه      

 . الطريق االستثنائي

 . شرطه. موضوعي. عالن للنيابةتقدير التحريات التي تسبق اإل -

توجه مندوب اإلعالن إلى محل إقامة المطعون ضـده إلعالنـه وإثباتـه تركـه للـسكن وقيامـه                    -
عقب ذلك باإلعالن في مواجهـة النيابـة العامـة علـى مـسئولية الطـاعن باعتبـاره مجهـول                    

بطـالن  : أثـره . العنوان دون القيام بتحريات كافية للوقـوف علـى محـل إقامـة المعلـن إليـه                
 .اإلعالن وال ينفتح به ميعاد التظلم من أمر األداء

  )٧٢٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١١/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤ الطعن(

يـات الكافيـة    رقيـام طالـب اإلعـالن بالتح      : شرطه. استثناء. هة النيابة العامة  اإلعالن في مواج   -٣٠٠٥
 .مثال. موضوعي. ياتتقدير كفاية التحر. المراد إعالنهعن محل إقامة أو عمل الشخص 

 )١٤٦ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٠/٥/٢٠٠٩لسة  جتجاري ٢١٤/٢٠٠٨الطعن (

صورة إعالن األوراق القضائية تسلم لـشخص المـراد إعالنـه أو فـي موطنـه أو فـي محـل                      -٣٠٠٦
جـراء  تـسليمها إلـى النيابـة العامـة بعـد إ          . الزمـه . تعذر ذلـك  . عمله أو في موطنه المختار    
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إنتاج اإلعـالن أثـره مـن وقـت تـسليم صـورته إلـى النيابـة                 .  ذلك مؤدى. التحريات الجادة 
 . مرافعات١١، ٩المادتان . العامة
 )٣٨٦ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٤٦٩/٢٠٠٨الطعن (

عـالن بالتحريـات    قيـام طالـب اإل    . شـرط صـحته   . حاالته. اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -٣٠٠٧
الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النيـة وتقتـضيها ظـروف الحـال للوقـوف علـى                    

جـواز اإلعـالن فـي      . عدم اهتدائه رغم مابذلـه مـن جهـد        . محل إقامة أو عمل المراد إعالنه     
 . مرافعات١١/٢م . مواجهة النيابة العامة

 ) ص    ٢ ج٣٧لة القضاء والقانون س مج٨/٦/٢٠٠٩جلسة  مدني ٤٦٠/٢٠٠٨، ٤٥٣الطعنان (

وجوب إتمامه خـالل سـتة أشـهر مـن تـاريخ            . إعالن المدين بأمر األداء وعريضة استصداره      -٣٠٠٨
اعتبـار العريـضة واألمـر      .أثـره . عدم تمام اإلعالن صـحيحاً خـالل هـذا الميعـاد          . إصداره

فـسها وعلـى    ال يجوز للمحكمة أن تقضي بهـذا الجـزاء مـن تلقـاء ن             . الصادر بها كأن لم تكن    
  . المدين التمسك به علي وجه صريح وإال سقط حقه في إبدائه

القيـام بتحريـات    : شـرطه . اللجـوء إليـه   . اسـتثناء . إعالن األوراق القضائية إلى النيابة العامة      -
عدم كفاية ورود الورقـة بغيـر إعـالن لـسلوك هـذا              . كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه      

  .الطريق االستثنائي
موضـوعي تـستقل محكمـة الموضـوع        . ير كفاية التحريات التـي تـسبق اإلعـالن للنيابـة          تقد -

  . شرط ذلك. بتقديره
أن يوجـه   . شـرطه . إعالن عريضة أمر األداء واألمر الصادر به والذي يبدأ بـه ميعـاد الـتظلم               -

عـدم إتمـام    . إلى شخص المدين أو في موطنه األصلي أو محـل عملـه دون المـوطن المختـار                
اعتبارهـا واألمـر    . أثـره . عالن خالل ستة أشهر من تـاريخ صـدور تلـك العريـضة            ذلك اإل 

وجوب توافر علم الصادر ضـده األمـر بـه علمـاً يقينيـاً              . مفاد ذلك . الصادر عليها كأن لم تكن    
بإعالنه لشخصه أو ظنياً بإعالنه في موطنه األصلي أو محـل عملـه حتـى يـسري فـي حقـه                     

 .هميعاد التظلم منه أو الطعن علي
 )١٤٩ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠١٠جلسة   تجاري١١٧٤/٢٠٠٨الطعن (

  -:إعالن المسجونين -٦

. أثـره . مخالفـة ذلـك   .  مرافعـات  ١٠م  . وجوب إعالنهم عن طريق مدير الـسجن      . المسجونون -٣٠٠٩
علم طالب اإلعـالن علمـاً يقينيـاً وقـت مباشـرته اإلعـالن بـأن                . شرط ذلك . بطالن اإلعالن 
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 ١١/٢سجوناً وإال صح اإلعـالن طبقـاً للقواعـد العامـة المنـصوص عليهـا بالمـادة                  خصمه م 
 .مرافعات
 )٨٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠٠٩جلسة  مدني ٤٦٠/٢٠٠٨، ٤٥٣الطعنان (

  -:اإلعالن بالطريق الدبلوماسي -٧

 .متى ينتج أثره. إعالن الطعن لمن له محل إقامة بالخارج -٣٠١٠
  )٢٨٨ مج القسم األول المجلد األول ص١٠/١٢/١٩٧٩ مالي جلسةع ٩٣/١٩٧٨ الطعن(

 .متى ينتج أثره. إعالن المقيم بالخارج في ظل قانون المرافعات القديم -٣٠١١
  )٢٨٩ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٣/١٩٨١ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٧٩ الطعن(

 .متى ينتج أثره. إعالن المقيم بالخارج -٣٠١٢
  )٢٨٩ مج القسم األول المجلد األول ص١١/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١١٣/١٩٨٣ الطعن(

تـسلم األوراق للنيابـة إلرسـالها للخارجيـة         . مـؤداه . وجود موطن معلوم للمعلن إليه بالخـارج       -٣٠١٣
. اعتبار الميعاد مرعيـاً بمجـرد تـسليم األوراق للنيابـة العامـة            . لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي  

. تـسليم األوراق للنيابـة العامـة      . مـؤداه . عدم وجود موطن أو محل عمل معلوم للمعلـن إليـه          
 .مرافعات١١م . البطالن. أثره. مخالفة ذلك

  )٧٢٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٦/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٦٠/٢٠٠٠ الطعن(

 -:اإلعالن بطريق اللصق -٨

لطعـون  الطعن فيه يكـون أمـام لجنـة فحـص ا          . الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية       -٣٠١٤
 ٢٥مثـال بـشأن الطعـن بعـدم دسـتورية م          . بالمحكمة الدستورية وليس أمام محكمـة التمييـز       

 . بشأن من يجوز إعالنهم باللصق٣٥/١٩٨٧ق
  )٢٣٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٧٥٤/١٩٩٩ الطعن(

. األوراق القـضائية  اسـتثناء مـن القواعـد العامـة إلعـالن           . إعالن المستأجر بطريق اللـصق     -٣٠١٥
 . الحكمة منه

تمامـه بطريـق اللـصق لغلـق        . توجيه اإلعالن بصحيفة الدعوى للمـستأجر بـالعين المـؤجرة          -
 المعـدل   ١٩٧٨ لـسنة    ٣٥ مـن المرسـوم بقـانون        ٢٥م  . تنعقد به الخصومة بين طرفيها    . العين

 .١٩٩٤ لسنة ٨بالقانون 
  )٧٢٤خامس المجلد الثاني ص مج القسم ال٢٢/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٨٠/٢٠٠٣ الطعن(
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  -:التزام الخصم بإعالن خصمه بتغير موطن اإلعالن وجزاء التخلف عن ذلك -٩

صحة إعالن الخصم على موطنة الثابت باألوراق الالزمـة لـسير الـدعوى ولـو قـام بتغييـر                    -٣٠١٦
  . أساس ذلك. هذا الموطن ما دام لم يقم بإعالم خصمه بالموطن الجديد

  )٢٣٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٧ جلسةتجاري  ١٤/١٩٩٦ الطعن(

وجـوب إعـالن خـصمه      . أثـره . إلغاء الخصم للموطن الجائز إعـالن أوراق الـدعوى عليـه           -٣٠١٧
مجـرد اتخـاذ الخـصم موطنـاً ال يعنـي إلغـاء المـوطن               . صراحة بذلك وإال صح إعالنه فيه     

 .مرافعات ٩م. أساس ذلك. السابق ما لم يخطر خصمه صراحة بهذا اإللغاء
  )٢٣٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٨/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٢١/١٩٩٧ الطعن(

  -:جزاء تخلف اإلعالن أو التراخي في إتمامه إهماالً أو عمداً -١٠

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المـدعي عليـه الحـضور خـالل تـسعين يومـاً                     -٣٠١٨
. عـدم تعلقـه بالنظـام العـام       .  مقرر لمصلحة من لم يـتم إعالنـه        .تقدم الصحيفة إلدارة الكتاب   

 .مثال. وجوب إبدائه بصحيفة االستئناف مع سائر الدفوع الشكلية وإال ترتب سقوطه
  )٤٨٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣١/١٢/١٩٨٦ إداري جلسة ٨٠/١٩٨٦ الطعن(

 صـحيحاً خـالل     إعالنـاً صـحيفته   اعتبار االستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف فـي إعـالن             -٣٠١٩
 .شرط ذلك. جوازي للمحكمة. ثالثين يوماً من تاريخ إيداعها القضاء به

  )٤٨٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٨٧ الطعن(

الغايـة  . اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن السير فيها خـالل تـسعين يومـاً مـن شـطبها                    -٣٠٢٠
 .ع من تحديدها الميعادالمرج. منه

  )٤٨٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ١/١٩٨٨ الطعن(

عـن جـزاء    اختالفـه   . اعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاء التراخي في إعالنهـا بفعـل المـدعي              -٣٠٢١
. اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن الخصم بالسير فيها خـالل تـسعين يومـاً مـن شـطبها                   

 .توقيع الجزاء في األولى جوازي للمحكمة وفي الثانية وجوبي عليها. االختالفماهية 
  )٤٨٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٨٠/١٩٨٧ الطعن(

. اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن الخصم بالسير فيها خـالل تـسعين يومـاً مـن شـطبها                    -٣٠٢٢
 .إلعالن للمستأنف عليه خالل هذه المدةسريانه على االستئناف عدم وصول ا
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حضور المستأنف عليه ال يسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الـدعوى كـأن لـم تكـن ويـسقط                     -
 .بالتكلم في الموضوع

  )٤٨٧ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/٥/١٩٨٩  جلسةمدني ٤٨/١٩٨٨ الطعن(

ن لـم تكـن إذا لـم يـتم تكليـف المـدعي              تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كـأ         -٣٠٢٣
 .من سلطة محكمة الموضوع. عليه أو المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر

  )٤٨٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٦/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٥٠/١٩٨٩ الطعن(

ليـه  اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليـف المـدعي عليـه أو المـستأنف ع                    -٣٠٢٤
أن يكـون التراخـي فـي اإلعـالن راجعـاً لفعـل             . شرط ذلـك  . بالحضور خالل الميعاد المحدد   

شـمول ذلـك حالـة تـسليم الـصحيفة مـن إدارة الكتـاب إلـى منـدوب             . المدعي أو المستأنف  
وجوب مـواالة المـدعي أو المـستأنف إجـراءات دعـواه واتخـاذ القـرار                . علة ذلك . اإلعالن

 فال يشترط أن يكون فعل المـدعي أو المـستأنف هـو الـسبب الوحيـد                 المناسب إذا الحظ تراخياً   
 .أو المباشر أو الرئيسي

  )٤٨٨ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦٣٢/١٩٨٩ الطعن(

الحكم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن لتراخـي المـدعي أو المـستأنف فـي إعـالن                     -٣٠٢٥
شـرط  . توقيـع هـذا الجـزاء جـوازي للمحكمـة         . ه عمداً أو إهماالً   صحيفتها أو صحيفته لخصم   

 .إعماله
تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن لعـدم تمـام اإلعـالن فـي                       -

 .من إطالقات محكمة الموضوع. موعده
  )٤٨٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص١١/١٢/١٩٨٩  جلسةأحوال شخصية ٢١/١٩٨٩ الطعن(

وجـوب إعالنهـا خـالل      . يفة االستئناف تنتج آثارهـا مـن تـاريخ إيـداعها إدارة الكتـاب             صح -٣٠٢٦
  .مفاد ذلك. هذا الميعاد ميعاد حضور.  من تاريخ ذلك اإليداعيوماًثالثين 

. تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد المقـرر                   -
  .من إطالقات محكمة الموضوع

  )٦٠٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٠ الطعن(

. أثـر ذلـك   . ميعـاد حـضور   .  المحددة لوجوب اإلعالن بعد إيداع الـصحيفة       يوماًميعاد الثالثين    -٣٠٢٧
أن حضور المستأنف عليه بعـد الميعـاد ال يـسقط حقـه فـي طلـب توقيـع الجـزاء باعتبـار                     

هذا الحضور عن الحضور الناشـئ عـن عيـب فـي اإلعـالن              اختالف  . االستئناف كأن لم يكن   
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  .أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة والذي يزول بالحضور أو بإيداع مذكرة
  )٦٠٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٩/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣٠/١٩٩٠ الطعن(

ء الزم النعقـاد    صحيفة الدعوى تنتج آثارها بمجرد إيـداعها إدارة الكتـاب إال أن إعالنهـا إجـرا                -٣٠٢٨
  .الخصومة

زوال . أثـره .تخلـف االعـالن   . قطع التقادم بالمطالبـة القـضائية مرهـون بـإعالن الـصحيفة            -
  .الخصومة بجميع آثارها ومنها انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى

  )٦٠٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١١٦/١٩٩٢ الطعن(

. تبار الدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن بـسبب التراخـي فـي اإلعـالن                  توقيع الجزاء باع   -٣٠٢٩
جوازي للمحكمة ومتروك لمطلـق تقـديرها دون إلـزام عليهـا بـذكر المـسوغ عنـد رفـضها                    

  .إعماله
  .ال يجوز. النعى على الحكم عدم استعماله رخصه مخولة له -

  )٦٠٥ألول ص مج القسم الثالث المجلد ا١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٩٢ الطعن(

عـدم اتـصاله بالنظـام      . أمـر جـوازي للمحكمـة     . إعمال الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكـن        -٣٠٣٠
  .العام
  )٦٠٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٥/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٩/١٩٩٢ الطعن(

 علـى شـطبها ممـا يتـصل         يومـاً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضى أكثر مـن تـسعين              -٣٠٣١
ال يجـوز لـه بعـد       . أثـر ذلـك   . له التنازل عنـه   . مؤداه. م الذي تقرر لمصلحته   بمصلحة الخص 

  .ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه
  )٦٠٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٥٣/١٩٩٣ الطعن(

 مرافعـات مـن محكمـة       ٤٩توقيع جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالنها وفقـا للمـادة               -٣٠٣٢
  .علة ذلك.  في منازعة إدارية ال يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانونمدنية

سـريانه فيمـا لـم يـرد بـه نـص فـي القـوانين                . قانون المرافعات هو القانون اإلجرائي العام      -
  .األخرى
  )٦٠٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/١١/١٩٩٣  جلسةمدني ٣/١٩٩٣ الطعن(

أن يكـون التراخـي فـي       . شـرطه . جوازي للمحكمـة  . م يكن اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن ل      -٣٠٣٣
اإلعالن عمدا أو إهماال راجعا لفعل المـدعى أو المـستأنف حتـى لـو سـلمت الـصحيفة مـن                     

وقـوع عـبء مـواالة تتبـع إجـراءات دعـواه أو             : علة ذلك . إدارة الكتاب إلى مندوب اإلعالن    
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 ال يـشترط أن     . إجـراء اإلعـالن    استئنافه واتخاذ اإلجراء المناسب إذا مـا الحـظ تراخيـاً فـي            
  .مثال لتراٍخ. يكون فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي

  .ال عليه أن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع. انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي -
  )٦٠٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٣ الطعن(

ى كأن لم يكن بناء على طلب المـدعى عليـه إذا لـم يـتم تكليفـه الحـضور                    جواز اعتبار الدعو   -٣٠٣٤
  . من تاريخ إيداع الصحيفةيوماًخالل تسعين 

التزام المدعى بمواالة إجراءات دعواه واتخاذ اإلجـراء المناسـب قانونـا إذا مـا الحـظ تراخيـاً                    -
ال يـشترط أن  . بهأن عـدم إتمـام اإلعـالن يكـون بـسب        . الزمه. إهماله ذلك . في إجراء اإلعالن  

  .يكون فعل المدعى هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي
من اطالقـات محكمـة الموضـوع متـى كـان           . تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن        -

  .سائغاً
  )٦٠٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٥/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٠/١٩٩٤ الطعن(

جـوازي  . تئناف كأن لـم يكـن بـسبب التراخـي فـي اإلعـالن             الحكم باعتبار الدعوى أو االس     -٣٠٣٥
  .المحكمة

ال يـشترط   . واجـب علـى المـدعى أو المـستأنف        . متابعة إتمام إجراءات اإلعـالن ومواالتهـا       -
لتوقيع الجزاء أن يكون إهماله أو تراخيه هو الـسبب الوحيـد أو المباشـر لعـدم تمـام اإلعـالن                     

  .في الميعاد
  )٦٠٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٤/٧/١٩٩٦ ةتجاري جلس ١٤٤/١٩٩٥ الطعن(

إجـراء الزم لتحقـق مبـدأ المواجهـة بـين           . إعالنه. رفع االستئناف بإيداع صحيفة إدارة الكتاب      -٣٠٣٦
جـواز  : جـزاؤه . التراخي في ذلـك بفعـل المـستأنف       . يوماًوجوب تمامه خالل ثالثين     . الخصوم

  .ضدهاعتبار االستئناف كأن لم يكن بطلب من المستأنف 
أن حـضور   . أثـر ذلـك   . ميعـاد حـضور   .  المقـرر إلعـالن االسـتئناف      يومـاً ميعاد الثالثين    -

. المستأنف ضده بعد الميعاد غير مسقط لحقـه فـي الـدفع باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن                     
اقتصار أثر هذا الحضور في زوال الـبطالن علـى بطـالن إعـالن صـحف الـدعاوى وأوراق                   

 .مثال.  عيب في اإلعالنالتكليف بالحضور الناشئ عن
  )٦٠٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٦ الطعن(

الحكـم باعتبـار    . أثـره . ميعـاد حتمـي   .  يومـاً مـن شـطبها      ٩٠إعالن تجديد الدعوى خالل      -٣٠٣٧
  .  مرافعات٥٩/٢م. علة ذلك. الدعوى كأن لم تكن دون سلطة تقديرية للمحكمة

  )٢٣٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٩٧ اري جلسةتج ٣٢٤/١٩٩٥ الطعن(
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القـضاء باعتبارهـا كـأن      . أثـره . عدم إعالن تجديد الدعوى من الشطب خالل الميعاد القـانوني          -٣٠٣٨
لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منهـا ذلـك وأيـاً كـان سـبب عـدم                      

  .  مرافعات٥٩/٢استئناف سير الدعوى م 
  . علة ذلك. ال يرفع مسئولية المدعي من مواالته. اء إدارة الكتاب لإلعالنإجر -

  )٢٣٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٦ الطعن(

أن يكـون عـدم إعـالن صـحيفة         . ما يـشترط إلعمالـه    . الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن      -٣٠٣٩
  . أساس ذلك.  المستأنفاالستئناف في الميعاد راجعاً إلى فعل

  . مثال. مفاد ذلك. جوازي للمحكمة. الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن -
  )٢٣٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ١٢٤/١٩٩٧ الطعن(

ال يجـزي عـن ذلـك       . على المستأنف متابعـة إعالنهـا     . الزمه. إيداع إعالن صحيفة االستئناف    -٣٠٤٠
  . مستأنف ضدهم بناء على ورقة إعالن آخر تم بعد فوات الميعاد المقرر لإلعالنحضور ال

  )٢٣٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ نوالطع(

تتحقـق بـه الغايـة مـن        . حضور المستأنف عليه بوكيل عنه بالجلـسة المحـددة فـي اإلعـالن             -٣٠٤١
  . غير مقبول.الدفع ببطالنه. اإلجراء

. تقـدير توقيعـه   . اعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خـالل الميعـاد القـانوني              -
  . من إطالقات محكمة الموضوع

  )٢٣٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٦ الطعن(

لـم يـتم إعالنـه مـن     مقـرر لمـصلحة مـن     . جزاء اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن         -٣٠٤٢
  . أثر ذلك. الخصوم
  )٢٣٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٠/١٩٩٦ الطعن(

وجوب تمامـه صـحيحاً خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إيـداع                 . إعالن صحيفة االستئناف   -٣٠٤٣
  . مثال. ماهيته. الجزاء المترتب على التراخي في ذلك. الصحيفة
  )٢٣٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٦/١٩٩٨  جلسةعمالي ١٠٨/١٩٩٧ الطعن(

  . علة ذلك. شرط إعالنها. إيداع صحيفة االستئناف إدارة الكتاب تنتج أثرها من ذلك التاريخ -٣٠٤٤
. للمحكمـة أن تقـضي باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن              . أثره. التراخي في إعالن الصحيفة    -

  . شرطه
  )٢٣٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٦٥/١٩٩٨ الطعن(
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حضور المستأنف عليه بعد الميعاد المحدد بورقة التكليف بالحـضور ال يـسقط حقـه فـي طلـب                    -٣٠٤٥
  . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  . توقيع الجزاء المذكور من إطالقات محكمة الموضوع -
  )٢٣٩ الرابع المجلد الثاني ص مج القسم٢٢/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٦٥/١٩٩٨ الطعن(

الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن الذي للمحكمة أن توقعه فـي حالـة التراخـي فـي إعـالن                     -٣٠٤٦
رجوعـه إلـى    . صحيفة االستئناف منوط بأن يكون هذا التراخي راجعـاً إلـى فعـل المـستأنف              

ـ         . ال مجال لتوقيع الجزاء   . علة أخرى  سم اإلعـالن لـه     دفاع المستأنف بنفـي التراخـي إلفـادة ق
  . يعيبه ويوجب تمييزه. عدم استجابة الحكم له. بتمام اإلعالن ومطالبته بضم السجل الخاص

  )٢٣٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٨ الطعن(

للمحكمـة أن توقعـه فـي حالـة التراخـي فـي إعـالن               . الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن      -٣٠٤٧
رجوعـه إلـى علـة      . أن يكون التراخي راجعـاً إلـى فعـل المـستأنف          .  مناط إعماله  .الصحيفة
  . ال مجال لتوقيع الجزاء. أخرى

ثبوت أنه قد تأشر في سجل قيد اإلعالنات أن أصل صـحيفة االسـتئناف قـد بلّغـت رغـم أنهـا                       -
ن وأن  اعتبار ذلك مبرراً مقبوالً لدى المـستأنف للكـف عـن مـواالة اإلعـال              . أعيدت دون إعالن  

  . التراخي في اإلعالن ال يكون راجعاً إلى فعله
  )٢٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٨ الطعن(

جواز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المـستأنف عليـه باعتبـار الـدعوى أو االسـتئناف                    -٣٠٤٨
أن . شـرط ذلـك   . لمحـدد فـي القـانون     كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خـالل الميعـاد ا            

  . مثال. يكون التراخي في اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعي
  )٢٤٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٨ الطعن(

الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المـستأنف عليـه لعـدم تكليفـه بالحـضور                    -٣٠٤٩
  . ي للمحكمة وليس وجوبياًجواز. خالل الميعاد

  )٢٤١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٢/١٩٩٨  جلسةعمالي ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ نناالطع(

جواز الحكم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن إذا لـم يـتم تكليـف المـدعى عليـه أو                       -٣٠٥٠
 اإلعـالن   أن يكـون التراخـي فـي      . شرط ذلـك  . المستأنف ضده بالحضور خالل الميعاد المحدد     

إن عمداً أو إهماالً راجعاً إلى فعل المدعي أو المـستأنف إذ يقـع عليهمـا واجـب مـواالة تتبـع                      
  . إجراءات الدعوى واتخاذ اإلجراء المناسب

  )٢٤١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٩٨ الطعن(
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وقـوف محكمـة االسـتئناف      . زمـه ال. زوال الخصومة بسبب بطالن اإلعالن بصحيفة الـدعوى        -٣٠٥١
  . علة ذلك. عند حد تقرير البطالن دون تجاوزه إلى الفصل في الدعوى

  )٢٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ١٥١/١٩٩٩ الطعن(

جواز الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المـستأنف ضـده إذا لـم يـتم تكليفـه                      -٣٠٥٢
أن يكـون التراخـي فـي اإلعـالن راجعـاً إلـى فعـل               : شـرط ذلـك   . حضور خالل الميعاد  بال

  . مثال. المستأنف
  )٢٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٢/٢٠٠١  جلسةإداري ٣٩٥/١٩٩٩ الطعن(

عـدم  . منـاط القـضاء بـه     . الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليـه            -٣٠٥٣
جـوازي للمحكمـة    . ر خالل الميعاد المحدد قانوناً وبفعل راجـع إلـى المـستأنف           تكليفه بالحضو 

النعـي عليهـا عـدم اسـتعمال تلـك          . انتهاؤها إلى عدم توقيع هـذا الجـزاء       . ومتروك لتقديرها 
  .ال أساس له. الرخصة
  )٢٤٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٤/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٨٢/١٩٩٩ الطعن(

. تجـاوز هـذا الميعـاد جـزاؤه       . صومة في االستئناف رهن بإعالنه خالل ثالثين يومـاً        انعقاد الخ  -٣٠٥٤
  . مناط ذلك. جواز طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكن

  . ما يترتب على ذلك. ميعاد االستئناف وميعاد حضور -
  )٢٤٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/١٠/٢٠٠٠  جلسةعمالي ١٥٧/١٩٩٩ الطعن(

ليه واجب مواالة تتبع إجراءات دعواه واتخـاذ اإلجـراءات المناسـب قانونـاً حـال      المدعي يقع ع   -٣٠٥٥
مثـال بـشأن اعتبـار     . مـا يترتـب عليـه     . إهماله فـي ذلـك    . وجود تراخي في إجراء اإلعالن    

  . االستئناف كأن لم يكن
جـوازي  . وقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعـدم إعـالن صـحيفته خـالل الميعـاد                ت -

  . ة الموضوعلمحكم
  )٢٤٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

  . أساس ذلك. جوازي للمحكمة. الحكم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن -٣٠٥٦
عدم بيان المستأنف ضده لموطنه األصلي في صـحيفة دعـواه أمـام محكمـة أول درجـة ودون                    -

جواز إعالنـه بـصحيفة االسـتئناف فـي آخـر           . أثره. وراق الدعوى أن يتضح هذا الموطن في أ     
عـدم عـد ذلـك التراخـي راجعـاً لفعـل            . عدم تمام هذا اإلعالن في الميعـاد      . موطن مختار له  

  . ال عيب. رفض الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكن. المستأنف
  )٢٤٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/٣/٢٠٠١  تجاري جلسة٤٦٩/١٩٩٩ الطعن(
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مثال لحكـم قـضى باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم             . بطالن الحكم . أثره. مخالفة الثابت باألوراق   -٣٠٥٧
يكن لعدم إعالن صحيفته خالل ثالثـين يومـاً مـن إيـداعها إدارة الكتـاب دون أن يفطـن إلـى           

  . حدوث اإلعالن إلى الميعاد
  )٢٤٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١٠/٢٠٠١  جلسةإداري ٣١٣/٢٠٠١ الطعن(

إعالنهـا خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ           . شرطه. انعقاد الخصومة في االستئناف بين طرفيها      -٣٠٥٨
جواز قـضاء المحكمـة بنـاء علـى طلـب           . أثره. التراخي في ذلك  . إيداع صحيفته إدارة الكتاب   

أن يكـون ذلـك راجعـاً إلـى فعـل           . هشـرط . المستأنف عليه باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن        
 .علة ذلك. المستأنف عمداً أو إهماالً

  )٢٤٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/١١/٢٠٠١  جلسة مدني٢٤٤/٢٠٠٠ الطعن(

الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليـف المـستأنف عليـه بالحـضور خـالل ثالثـين                    -٣٠٥٩
 .شرطه. لمحكمة ومتروك لمطلق تقديرهاجوازي ل. يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف

  )٧٢٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٨/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٧٤/٢٠٠٠ الطعن(

 ٤٩م. عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ إيـداع الـصحيفة                   -٣٠٦٠
 اختالفه عن عدم اإلعالن بالـسير فـي الـدعوى خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ                   . مرافعات
 إال بوصـول    ال يعتبـر مرعيـاً    . الميعاد في الحالة الثانية ميعـاد حتمـي       .  مرافعات ٥٩م. شطبها

. اعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن بقـوة القـانون             . أثره. عدم وصول اإلعالن  . اإلعالن للخصم 
حق المـدعى عليـه فـي تعجيـل الـدعوى           . سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة      . االستثناء

سـريان  . طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالـة عـدم اإلعـالن الـصحيح             من الشطب وفي    
 . مرافعات١٤٧القواعد السابقة على االستئناف م

  )٧٢٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٦/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٣٢/٢٠٠١ الطعن(

أن يـتم   : شـرط ذلـك   . لكل من المـدعي والمـدعى عليـه       . الحق في تعجيل الدعوى من الشطب      -٣٠٦١
.  مرافعـات  ٥٩م. الن الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقـضاء األجـل المحـدد بـالنص              إع

اعتبار الدعوى كأن لم تكـن إذا مـا طلبـه الخـصم ودون ماسـلطة تقديريـة                  : أثره. تخلف ذلك 
 .سريان ذلك على االستئناف. للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء

  )٧٢٥م الخامس المجلد الثاني ص مج القس٢٤/٦/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٣٢/٢٠٠١ الطعن(

وجـوب إعالنهـا   . إنتاجهـا آلثارهـا مـن تـاريخ إيـداعها إدارة الكتـاب       . صحيفة االسـتئناف   -٣٠٦٢
للمستأنف ضده النعقاد الخصومة بين طرفيهـا تحقيقـاً لمبـدأ المواجهـة بـين الخـصوم وذلـك                   
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 طلـب اعتبـار     للمـستأنف عليـه   . أثـره . التراخي في ذلك  . خالل ثالثين يوماً من تاريخ إيداعها     
  .االستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف

. مـؤدى ذلـك   . ميعـاد حـضور   .  مرافعـات  ١٣٧ميعاد الثالثين يوماً المنصوص عليه بالمـادة         -
حضور المستأنف عليه والذي كلف بالحضور بعد الميعـاد المحـدد ال يـسقط حقـه فـي توقيـع                    

 مرافعـات  ٨٠ يكن وال ينطبـق بـشأنه مانـصت عليـه المـادة         الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم    
  .زوال بطالن إعالن صحف الدعاوى بالحضورمن 

 فـي ورقـة إعـالن الحكـم         موطنـاً مختـاراً   اتخاذ الخصم   . مناطه. اإلعالن في الموطن المختار    -
  .مما يفصح عن رغبته في ذلك

ـ          - ار لهـا رغـم انتفـاء الـدليل     إعالن المستأنف عليها في مكتب أحد المحامين على أنه موطن مخت
بطـالن اإلعـالن وال ينـتج أي أثـر ولهـا الـدفع       . أثـره .  لهـا موطناً مختاراًعلى اتخاذها إياه   

 .باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعالنه في الميعاد
  )٧٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣٠/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ٤١/٢٠٠١ الطعن(

جـواز  . مـؤداه . اف خالل ثالثين يوماً مـن تـاريخ إيـداع صـحيفته           عدم إعالن صحيفة االستئن    -٣٠٦٣
 . من قانون المرافعات١٣٧، ٤٩المادتان . شرطه. الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )٧٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٨/٥/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٦٠/٢٠٠٢ الطعن(

جـوازي  . لعـدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد         توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكـن          -٣٠٦٤
ال يجـوز الطعـن عليـه       . مؤداه أن عدم الحكم بـه رغـم تـوافر شـروطه           . لمحكمة الموضوع 

 .الستعمالها رخصة مخولة لها
  )٧٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٢٣/٢٠٠٢ الطعن(

م مراعاة ميعـاد اإلعـالن راجعـاً إلـى فعـل      أن يكون عد: شرطه. اعتبار االستئناف كأن لم يكن  -٣٠٦٥
النعـي عليهـا لعـدم      . توقيع الجـزاء جـوازي للمحكمـة      . المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده     

 .غير جائز. استعمالها هذه الرخصة
  )٧٢٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

. يـف بالحـضور خـالل الميعـاد المحـدد فـي القـانون             اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعـدم التكل        -٣٠٦٦
أن . شـرطه . إعمـال هـذا الجـزاء     . جوازي بناء على طلب المدعى عليه أو المـستأنف عليـه          

  . يكون التراخي أو اإلهمال راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف
ـ   . أثـره . عـدم مراعاتـه   . ميعـاد حـضور   . الميعاد المقرر إلعالن المستأنف عليه     - م جـواز الحك

ال يـصححه أو يـسقط      . حـضور المـستأنف عليـه بعـد فواتـه         . باعتبار االستئناف كأن لم يكن    
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 .موضوعي. تقدير توقيع الجزاء. حقه في طلب توقيع الجزاء
  )٧٢٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢ الطعن(

. إيـداعها إدارة كتـاب المحكمـة      وجوب إعالنها خالل ستين يوماً مـن تـاريخ          . صحيفة الدعوى  -٣٠٦٧
: شـرط ذلـك   . جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء علـى طلـب المـدعى عليـه              . مخالفة ذلك 

سلطة المحكمة فـي اعتبـار الـدعوى كـأن لـم            . أن يكون عدم اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعى       
 .جوازية وال رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. تكن

  )٧٢٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٥/٥/٢٠٠٥ اري جلسةتج ٨٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

جواز الحكم بناء على طلب المدعي عليه باعتبار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يـتم تكليفـه                        -٣٠٦٨
أن يكـون التراخـي فـي       . شـرط ذلـك   . بالحضور خالل تسعين يوماً من تاريخ تقديم الـصحيفة        

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . هـذا الجـزاء   تقدير توقيع   . اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعي    
 .شرطه
 )٨٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري٨٥/٢٠١٠الطعن (

  -:اإلعالن بقرار إعادة الدعوى إلى الرول -١١

ال محـل لوجـوب     . ال يعتبر تجديداً للـدعوى مـن الـشطب        . اإلعالن بقرار إعادة الدعوى للرول     -٣٠٦٩
 .مثال. غير منتج. تعييب الحكم الذي انتهى إلى تلك النتيجة. يوماًإتمامه في خالل تسعين 

  )٢٤٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٦/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨٥/١٩٩٧ الطعن(

 -: إعالن أمر األداء-١٢

 .مثال لتظلم بعد الميعاد. عشرة أيام من تاريخ إعالنه. ميعاده. التظلم من أمر األداء -٣٠٧٠
  )٦١٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٩٦ الطعن(

. مـا يـشترط فيـه     . اإلعالن بالعريضة وباألمر الصادر باألداء الـذي يبـدأ بـه ميعـاد الـتظلم               -٣٠٧١
، ١٠،  ٩خضوعه للقواعد الخاصة بـإعالن األوراق القـضائية وقواعـد تـسليمها طبقـاً للمـواد                 

صحة اإلعالن سـواء سـلمت الـصورة إلـى أي مـن             . أثره. مراعاة تلك القواعد  .  مرافعات ١١
وكالء المطلوب إعالنه أو القـاطنين معـه مـن األزواج واألقـارب واألصـهار أو إلـى جهـة                    

  . اإلدارة
  .ميعاد التظلم يبدأ من توافر العلم القانوني للمعلن إليه -
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  .ها وأثرهاماهيت. اإلجراءات التي يلزم على مندوب اإلعالن اتباعها. تسليم اإلعالن لإلدارة -
  )٢٤٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١١/١٩٩٨ مدني جلسة ١٨/١٩٩٧ الطعن(

جـواز اسـتئنافه مباشـرة      . للمدين التظلم من أمر األداء خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنـه إليـه              -٣٠٧٢
 .خالل مدة ثالثين يوماً مضافاً إليها مدة التظلم

  )٢٤٨القسم الرابع المجلد الثاني ص مج ٢٢/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٣٦/١٩٩٨ الطعن(

أن يوجـه   . شـرطه .  يبدأ بـه ميعـاد الـتظلم       والذيإعالن عريضة أمر األداء واألمر الصادر به         -٣٠٧٣
اكتفـاء  .  موطنـه األصـلي أو محـل عملـه دون المـوطن المختـار              فيإلى شخص المدين أو     

حتـى ال   . علـة ذلـك   .  هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقـي أو الظنـي            فيالمشرع  
  .  وتجنباً لضياع الحقوقق حق التقاضيييع
 ٩م  .  فـي خـصوص تـسليم اإلعـالن لـإلدارة          إتباعهااإلجراءات الواجب على مندوب اإلعالن       -

 .مرافعات
  )٧٢٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

احتـساب مـدة سـقوط الحـق        . ريخ إعالنه إلي المدين   سريانه من تا  . ميعاد التظلم من أمر األداء     -٣٠٧٤
يغنـي عـن إعـالن األمـر        . تظلم الصادر ضده األمر قبـل إعالنـه       . في التظلم من هذا التاريخ    

  .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك. ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من األمر
. عـدم قبولـه شـكالً     . أثـره . رة للـتظلم  التظلم من أمر األداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقـر           -
  . مرافعات١٧٠م
تمييـزه فـي بـاقي قـضائه متـى كـان            . أثره. تمييز الحكم المطعون فيه لقضائه في شكل التظلم        -

 .هو أساس مدخله للفصل في موضوعه
  )٧٣٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٤/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٠٤/٢٠٠٤ الطعن(

وجـوب إعالنهـا إلـى      : الزم ذلـك  . رع لها منزلـة األحكـام الغيابيـة       إنزال المش . أوامر األداء  -٣٠٧٥
عـدم  .  مرافعـات  ١٦٩،  ١٢٩المادتـان   . شخص المدين أو في موطنه األصلي أو محـل عملـه          
مثـال لعـدم اعتـداد الحكـم     . علـة ذلـك  . جواز إعالنها لجهة اإلدارة في حالـة غلـق الـسكن          
لجهة اإلدارة ومـن ثـم عـدم بـدء سـريان            المطعون فيه بإعالن أمر األداء إلى المطعون ضدها         

 .ميعاد الطعن منه
  )٧٣٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٢/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠٥/٢٠٠٥ الطعن(

القيـام بتحريـات    : شـرطه . اللجـوء إليـه   . اسـتثناء . إعالن األوراق القضائية إلى النيابة العامة      -٣٠٧٦
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اية ورود الورقـة بغيـر إعـالن لـسلوك هـذا            عدم كف . كافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه      
 . الطريق االستثنائي

 . شرطه. موضوعي. تقدير التحريات التي تسبق اإلعالن للنيابة -

توجه مندوب اإلعالن إلى محل إقامة المطعون ضـده إلعالنـه وإثباتـه تركـه للـسكن وقيامـه                    -
عتبـاره مجهـول    عقب ذلك باإلعالن في مواجهـة النيابـة العامـة علـى مـسئولية الطـاعن با                
بطـالن  : أثـره . العنوان دون القيام بتحريات كافية للوقـوف علـى محـل إقامـة المعلـن إليـه                

 .اإلعالن وال ينفتح به ميعاد التظلم من أمر األداء
 )٣٤ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١١/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٨٣/٢٠٠٤الطعن (

احتـساب مـدة سـقوط الحـق        . عالنه إلي المدين  سريانه من تاريخ إ   . ميعاد التظلم من أمر األداء     -٣٠٧٧
يغنـي عـن إعـالن األمـر        . تظلم الصادر ضده األمر قبـل إعالنـه       . في التظلم من هذا التاريخ    

 .خطأ في تطبيق القانون. مخالفة ذلك. ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من األمر
 )٢٨٢ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٤/٢٠٠٦ جلسة مدني ٨٠٤/٢٠٠٤الطعن (

أن يوجـه   . شـرطه . إعالن عريضة أمر األداء واألمر الصادر به والذي يبدأ بـه ميعـاد الـتظلم               -٣٠٧٨
 .إلى شخص المدين أو في موطنه األصلي أو محل عمله دون الموطن المختار

 )٢٥ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٥٤٨/٢٠٠٨الطعن (

  -: إعالن الحجز-١٣

.  مرافعـات  ٢٣٠ال إعالن ورقة الحجز علـى البيانـات المنـصوص عليهـا بالمـادة               عدم اشتم  -٣٠٧٩
 .لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطالن. بطالن الحجز. أثره

  )٦١٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٨/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ٨٦/١٩٩٥، ٧٨ نناالطع(

ـ  .شرط صحته . حجز ما للمدين لدى الغير     -٣٠٨٠ ـ  ا رفـع الح ة أيـام التاليـة إلعـالن    جز خـالل الثماني
 أمـام علـى المحجـوز عليـه    وصـحة الحجـز      الحـق ثبوت  بدعوى  الالحجز إلى المحجوز لديه     

وإال اعتبـر الحجـز كـأن       في األحوال التي يكون فيها الحجز بـأمر القاضـي           المحكمة المختصة   
 .لم يكن
  )٧٣٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣٠/٦/٢٠٠٤ إداري جلسة ١٠٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

وجوب إعالن الحاجز به إلـى المحجـوز عليـه خـالل ثمانيـة أيـام                . محضر الحجز واألمر به    -٣٠٨١
على األكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خـالل ذات األجـل أن يرفـع أمـام المحكمـة                    
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اعتبـار الحجـز كـأن لـم        . أثـره . مخالفة ذلـك  . المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز     
 .القيام بعمل الحق له على الوجه الذي يتطلبه القانونيكن وتزول آثاره لعدم 

  )٧٣١ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٣/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨٥/٢٠٠٤ الطعن(

جواز أن يـتم اإلبـالغ بورقـة الحجـز بعـد إعالنهـا              . بياناته. إعالن الحجز إلى المحجوز عليه     -٣٠٨٢
ـ        . إلى المحجوز لديه   اعتبـار  . أثـره . دة المحـددة قانونـاً    عدم إعالن المحجوز عليـه خـالل الم
 .الحجز كأن لم يكن

  )٧٣٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١١٢٧/٢٠٠٤ الطعن(

  -: إعالن الحكم-٤١

  .من تاريخ إعالنه. األصل في بدئه. طعن في الحكملميعاد ا -٣٠٨٣
  .يدةوجوب إخطار الخصوم بالجلسة الجد. الزمه. انقطاع تسلسل الجلسات -
  .إلدارة الكتاب تلقيه. الدفاع المكتوب للمدعى عليه والمرسل إلى المحكمة -
  .ال يشترط له شكال خاصا. الدفاع المكتوب -

  )٦٠٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٤/١/١٩٩٤ عمالي جلسة ٣/١٩٩٣ الطعن(

ليـه عـن    األحكـام التـي يتخلـف فيهـا المحكـوم ع          . كيفية سريانها . مواعيد الطعن في األحكام    -٣٠٨٤
سـريان مواعيـد    . الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقـدم مـذكرة بدفاعـه             

الطعن فيها من تاريخ إعالنها لشخص المحكوم عليـه أو فـي موطنـه األصـلي أو فـي محـل                     
  .عمله

  .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير كفاية بيان الموطن من عدمه -
  .من سلطة محكمة الموضوع. مهالتحقق من حصول إعالن الخصوم من عد -

  )٦٠٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/٤/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٥٨/١٩٩٣ الطعن(

 ١٢٩م  . الحـاالت المـستثناه   . األصل في بدئه مـن تـاريخ النطـق بـه          . ميعاد الطعن في الحكم    -٣٠٨٥
 .ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ إعالن الحكم. مرافعات
  )٦١٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣/١٠/١٩٩٤  جلسةمدني ٢٣/١٩٩٤ الطعن(

تجـرد الحكـم مـن أحـد أركانـه          . حاالتهـا . رفع دعوى بطالن أصلية للحكـم أو الـدفع بهـا           -٣٠٨٦
  . مثال. إعالن الدعوى وبحث توافر صفة المدعي. ما ال يندرج فيها. األساسية

  . حاً صحيإعالناًمن تاريخ إعالنه . متى يبدأ. ميعاد الطعن في الحكم -
  )٢٤٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٩/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٩٦ الطعن(
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  . متى يبدأ. ميعاد الطعن في الحكم -٣٠٨٧
  . مثال. كيفية احتسابه. ميعاد االستئناف -

  )٢٤٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٣٠/١٩٩٦ الطعن(

صدور حكم ملـزم لهـا بالـدخول فـي طاعـة            :  مناط تحققه  .ثبوت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها     -٣٠٨٨
. انتهاء الحكـم إلـى غيـر ذلـك يعيبـه          . زوجها بالمسكن الشرعي المعد لها وإعالنها بذلك الحكم       

  . مثال
  )٢٤٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٩٨ الطعن(

  . لقانون على غير ذلكميعاد االستئناف ثالثون يوماً ما لم ينص ا -٣٠٨٩
  . مثال. ماهيته: االستثناء. الطعن في األحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام -

  )٢٥١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥١٤/١٩٩٨ الطعن(

تخلف المحكوم عليـه عـن حـضور جميـع الجلـسات            . الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره       -٣٠٩٠
بـدء ميعـاد الطعـن مـن تـاريخ          . أثـر ذلـك   . دعوى وعدم تقديم مذكرة بدفاعه    المحددة لنظر ال  

  .  مرافعات١٢٩/١م.  صحيحاًإعالناًإعالن المحكوم عليه 
  )٢٥٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٨٢/١٩٩٩ الطعن(

ة للـزوج ولـو كانـت       سببه عقد الزواج الصحيح الذي يجعلهـا محتبـس        . استحقاق الزوجة للنفقة   -٣٠٩١
امتناعها عـن طاعتـه وصـدور حكـم بـدخولها فـي             . شرطه. سقوط حقها فيها  . في بيت أبيها  

 .طاعته وإعالنها به وامتناعها عن تنفيذه
  )٢٥١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/١٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٣٥/٢٠٠١ الطعن(

 إعالنـاً اعتبـاره  . عـدا اليمـين الحاسـمة   النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجـراءات اإلثبـات           -٣٠٩٢
أن . علـة ذلـك   . للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلـسة النطـق بـه أو لـم يحـضروا               

  .المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى
 للخـصوم بالموعـد     إعالنـاً النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكـم يعتبـر              -

  .االستثناء.  مرافعات١١٤م . الجديد
انقطاع تسلسل الجلـسات ألي سـبب مـن األسـباب يتعـين معـه إخطـار الخـصوم بالجلـسة                      -

 .مثال لحكم صادر بإعادة الدعوى لالستجواب. الجديدة
  )٧٣٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

.  والـذي ينفـتح بـه ميعـاد الطعـن فـي الحكـم        -لوفاة   في حالة ا   -إعالن ورثة المحكوم عليه      -٣٠٩٣
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. أن يتم في آخر موطن كان للمورث حتـى لـو كـان ألي مـنهم مـوطن آخـر خالفـه                     . مناطه
مثال إلعالن تم في آخر موطن للمورث وينفتح به ميعاد االستئناف الـذي قـام بـه الورثـة بعـد                     

 .الميعاد
  )٧٣٣الخامس المجلد الثاني ص مج القسم ٢٨/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٥١/٢٠٠٢ الطعن(

تخلـف المحكـوم عليـه عـن        . األصل سريانها من تاريخ صـدورها     . مواعيد الطعن في األحكام    -٣٠٩٤
بـدء سـريان    . الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمـه مـذكرة بدفاعـه             

فـي  ميعاد الطعن من تاريخ إعالن الحكم لشخص المحكـوم عليـه أو فـي موطنـه األصـلي أو                    
  . محل عمله

 . كيفيته. إعالن األوراق القضائية -

وجوب توافر علم المحكوم عليه علماً يقينيـاً بإعالنـه لشخـصه أو فـي موطنـه                 . إعالن األحكام  -
  . األصلي أو محل عمله دون االكتفاء بالعلم الظني لسريان ميعاد الطعن في حقه

ـ            - دعوى وعـدم تقديمـه مـذكرة       تخلف الطاعن عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظـر ال
ثبوت إعالنه بالحكم المستأنف مـع جهـة اإلدارة التـابع لهـا موطنـه األصـلي لغلـق                   . بدفاعه
خلو األوراق من دليل على إعالنـه بـالطريق الـذي رسـمه القـانون لشخـصه أو فـي               . مسكنه

خالفـة  م. بطالن اإلعالن وبقاء ميعـاد الطعـن مفتوحـاً        . أثره. موطنه األصلي أو في محل عمله     
 .خطأ في تطبيق القانون. ذلك

  )٧٣٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٣ الطعن(

 مـن  ٤م.  للخـصوم إعالنـاً النطـق بـه يعتبـر     . الحكم الصادر بإجراء من إجـراءات اإلثبـات        -٣٠٩٥
 .قانون اإلثبات

  )٧٣٤الثاني ص مج القسم الخامس المجلد ١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٣ الطعن(

وجوب أن يكون إلى شخص المحكـوم عليـه أو فـي موطنـه األصـلي أو محـل                   . إعالن الحكم  -٣٠٩٦
وجـوب تـوافر    . مفـاد ذلـك   .لما لذلك من أثر في بدء سريان مواعيـد الطعـن          . علة ذلك . عمله

علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً به دون االكتفاء فـي هـذا الـصدد بـالعلم الحكمـي الـذي                      
  . فر بتسليم الورقة المعلنة إلى جهة اإلدارةيتوا

تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحـددة لنظـر الـدعوى أمـام محكمـة أو           -
أن ميعاد اسـتئناف الحكـم ال يـسري بالنـسبة لـه إال              . مؤداه. درجه وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه    

ـ               ال . إعالنـه لجهـة اإلدارة    . همن تاريخ إعالنه لشخصه أو في موطنـه األصـلي أو محـل عمل
يتحقق به علم الطاعن وال ينتج أثراً في بدء سريان ميعـاد الطعـن علـى الحكـم ويظـل ميعـاد                      
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 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. االستئناف سارياً
  )٧٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٧٢/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم جـواز االستعاضـة عـن هـذا          . أثـره . ب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين       ترتي -٣٠٩٧
أن إعـالن الحكـم الـذي ينفـتح بـه ميعـاد الطعـن ال                . مؤدى ذلـك  . اإلجراء بأي إجراء آخر   

يجزئ عنه ثبوت اطالع من يراد إعالنه على الحكم أو علمـه بـه بـأي طريقـة أخـرى ولـو                       
. علـة ذلـك   . ال يكفـي  .  من اإلعالن بثبوت علمه فعـالً بـالحكم        القول بتحقق الغاية  . كانت قاطعة 

أن تحقق الغاية ال يكتفي بها إال حيث يكون هناك إجراء باطل أمـا اإلجـراء المعـدوم فـال يـرد                     
  .عليه تصحيح

ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلـسات االسـتئناف أو تقـديم مـذكرة بدفاعـه وخلـو                     -
أن بـاب الطعـن بـالتمييز يظـل مفتوحـاً وال            . أثـره . إليه قانوناً األوراق مما يفيد إعالن الحكم      

ينال من ذلك علمه فعالً بالحكم من سلوكه طريق التمـاس إعـادة النظـر فيـه إذ أنـه ال يغنـى                       
 .عن وجوب إعالنه

  )٧٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩/٢٠٠٤ الطعن(

عقـد الـزواج    : سـببها .  تـسلم نفـسها لزوجهـا ولـو حكمـاً          أن. شرط وجوبهـا  . نفقة الزوجة  -٣٠٩٨
الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتهـا مـن مالـه ولـو كانـت فـي بيـت أبيهـا                       

للـزوج أن   : أثـره . امتناعها عـن ذلـك دون مـسوغ       . مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد      
.  تنفـذه دون أنإعالنهـا بـه   يـاً و صيرورة هـذا الحكـم نهائ    . يستصدر حكماً بدخولها في طاعته    

 .تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها
  )٧٣٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٠/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٥٨٥/٢٠٠٥ الطعن(

ميعاد الطعن في الحكم من المحكوم عليه الـذي تخلـف عـن الحـضور فـي جميـع الجلـسات                      -٣٠٩٩
المقـصود  . أ مـن تـاريخ إعالنـه بـالحكم        يبـد . المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعـه       

هي جلسات الخصومة في درجة التقاضـي التـي صـدر فيهـا             : بالجلسات المحددة لنظر الدعوى   
 .مثال. الحكم المطعون فيه

 )٤٨٤ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١٢/٢٠٠٨ عمالي جلسة ١٨٤/٢٠٠٧الطعن (

عـد العامـة المقـررة إلعـالن األوراق         قواللإعالن الحكم الذي يجري ميعاد الطعن فيه يخـضع           -٣١٠٠
صـحة  : أثـره . مراعـاة هـذه القواعـد   .  مرافعـات ١٢ حتى ٤المواد من   : أساس ذلك . القضائية

  . اإلعالن وإنتاجه ألثره
تسليم صورة إعالن الحكم إلى مخفـر الـشرطة يـنهض قرينـة قانونيـة بعلـم المحكـوم عليـه               -
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المحكـوم عليـه خـالف الظـاهر وتوخيـاً          إدعـاء   . يكون مجرياً لميعـاد الطعـن     فبورقة الحكم   
تصل علمه بواقعـة اإلعـالن لـسبب ال يرجـع إلـى             يعبء إثبات أنه لم     . لتحقيق اإلعالن غايته  

 . يقع عليه.فعله أو تقصيره
 )١٤٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٧/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٥٨٩/٢٠٠٨الطعن (

مـن تـاريخ إعـالن      : االسـتثناء . النطق بـه  من تاريخ   . األصل فيه . بدء ميعاد الطعن في الحكم     -٣١٠١
الحاالت التي يتضمنها هذا االستثناء منها حالـة تخلـف المحكـوم عليـه عـن الحـضور                  . الحكم

 اإلعـالن صـحيحاً مطابقـاً      هـذا  وجوب أن يكـون   . وعن تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات      
 .للقواعد الخاصة بإعالن األوراق

 )١٦٨ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٧٩/٢٠٠٧الطعن (

ثبـوت امتناعهـا عـن تنفيـذ الحكـم النهـائي            . مناطـه . نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة      -٣١٠٢
 .الصادر بالدخول في طاعة زوجها بعد إعالنها به وهي قاعدة إجرائية واجبة التطبيق

 )٤٠٢ ص١ ج٣٨قانون س مجلة القضاء وال٢٥/٣/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٤٨/٢٠٠٩الطعن (

  -: إعالن الحكم الصادر بإجراء من إجراءات اإلثبات-١٥

تتـابع سـير    . شـرطه .  بالموعـد الجديـد    إعالنـاً اعتبـاره   . قرار فتح باب المرافعة في الدعوى      -٣١٠٣
يتعـين إخطـار الخـصوم بالجلـسة بالجديـدة بكتـاب            . إذا انقطع التسلسل  . الجلسات في تسلسل  

 . مرافعات١١٤/٢مادة . مسجل
  )٢٩٠ مج القسم األول المجلد األول ص١٥/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٨٤ الطعن(

 ٦٨م. وجـوب إعـالن منطوقـه إليـه       . الحكم الصادر في غيبة المكلف بحلف اليمـين الحاسـمة          -٣١٠٤
أثـر  . ورود النص على اإلعـالن مطلقـاً دون اسـتلزام أن يكـون لشخـصه              . من قانون اإلثبات  

اشـتراط الحكـم وجـوب اإلعـالن        . لعامـة فـي اإلعـالن     وجوب الرجوع إلى القواعـد ا     . ذلك
  . تخصيص لعموم النص وتقييد لمطلقه بما يوجب تمييزه. لشخص الخصم

القواعد العامة لإلعالن في قانون المرافعات والخطـوات التـي يتعـين علـى منـدوب اإلعـالن                   -
  . اتباعها
  )٢٥٢لثاني ص مج القسم الرابع المجلد ا٢٢/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٥٠/١٩٩٧ الطعن(

يجـب  . شرعت لتكون المالذ لطالبها عنـدما تعـوزه وسـائل اإلثبـات األخـرى        . اليمين الحاسمة  -٣١٠٥
مـا دام ال ينـازع فـي        . على من توجه إليه أن يحلفها فوراً متى كان حاضراً أو إالّ عـد نـاكالً               
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 .إذا لم يحضر وجب إعالنه بمنطوق الحكم وتكليفه بالحضور. جوازها أو تعلقها بالدعوى
  )٢٥٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/١٠/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٠٣/٢٠٠١ الطعن(

  -: إعالن القرار بإعادة الدعوى للمرافعة-١٦

 إعالنـاً اعتبـاره  . النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجـراءات اإلثبـات عـدا اليمـين الحاسـمة             -٣١٠٦
أن . علـة ذلـك   . رواللخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلـسة النطـق بـه أو لـم يحـض               

  .المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى
 للخـصوم بالموعـد     إعالنـاً النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكـم يعتبـر              -

  .االستثناء.  مرافعات١١٤م . الجديد
  )٧٣٣ي ص مج القسم الخامس المجلد الثان٢/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

  -: إعالن الطعن-٧١

  . أساس ذلك. الطعن في الحكم ال يصح إعالنه في موطن وكيل من يراد توجيه الطعن إليه -٣١٠٧
  )٢٥٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠٩/١٩٩٧ الطعن(

إعالن الطعن للمطعون ضده على مكتب محاميه رغـم اشـتماله صـحيفته علـى بيـان موطنـه                    -٣١٠٨
تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعـاد محـسوباً مـن تـاريخ اإلعـالن محـل                  . األصلي

 .تحقق الغاية من اإلعالن وانتفاء الضرر. أثره. النعي ومن محاميه الموجه إليه اإلعالن
  )٢٥٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/٢/١٩٩٩ مدني جلسة ١٤٠/١٩٩٧ الطعن(

  .كيف يتم. إعالن الطعن -٣١٠٩
هو أن يكـون الخـصم قـد اتخـذه موطنـاً            : مناطه. ن االستئناف في الموطن المختار    صحة إعال  -

  . له في ورقة إعالن الحكم أو في أحد أوراق الدعوى األخرى
  )٢٥٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠ الطعن(

 أو صـحيفة افتتاحهـا مـن        الحالة التـي تخلـوا فيهـا أوراق الـدعوى         . كيف يتم . إعالن الطعن  -٣١١٠
  . الموطن األصلي أو محل العمل للمطعون ضده

  )٢٥٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ نناالطع(

. اإلعـالن فـي المـوطن المختـار       . إعالن الطعن يكون لشخص الخصم أو في موطنه األصـلي          -٣١١١
ـ      . متى يصح  ي إعـالن األوراق الالزمـة للـسير فـي الـدعوى            موطن الوكيل ال يكون معتبراً ف
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  . مؤدى ذلك. إال في درجة التقاضي الموكل هو فيها
  )٢٥٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/١٠/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٥٧/١٩٩٩ الطعن(

مناط صحة إعالن الطعن في المحل المختار هو أن يكون الخصم قـد اتخـذه محـالً مختـاراً لـه                      -٣١١٢
ال يعتد في اإلعـالن بتـاريخ تقـديم صـحيفته إلـى الجهـة المختـصة                 . لحكمفي ورقة إعالن ا   

العبرة بتسليم صـورتها فعـالً إلـى الـشخص المقـصود            . باإلعالن وال بتسلم مندوب اإلعالن لها     
ما يجب على القائم بـاإلعالن فعلـه حـال امتنـاع المخاطـب              . باإلعالن طبقاً لألوضاع المقررة   

 .معه عن تسلم صورته
  )٢٥٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

 -: إعالن حوالة الحق-١٨

. عدم نفاذها في حق المدين أو الغيـر إال مـن تـاريخ قبولـه لهـا أو إعالنـه بهـا               . حوالة الحق  -٣١١٣
عـدم كفايـة اإلخطـار بكتـاب مـسجل          . بورقة رسمية على يد مندوب اإلعـالن      . كيفية اإلعالن 

  .أثر نفاذ الحوالة. علة ذلك. ربه المدينولو أقَّ
  )٦١١ مج القسم الثالث المجلد األول ص ٢٧/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٧٠/١٩٩٠ الطعن(

 .نفاذها في حق المدين بالقبول أو اإلعالن. تعريف الحوالة ومتى تنعقد وأثر انعقادها -٣١١٤
  )٦١٢ول ص مج القسم الثالث المجلد األ١٧/٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٩٥ الطعن(

 انعقادها بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجـة إلـى رضـاء المـدين الـذي          .حوالة الحق  -٣١١٥
ال تنفذ في حقه إال بقبوله لها أو بإعالنه بها بورقة رسـمية علـى يـد منـدوب اإلعـالن وتنفـذ                       

مخالفـة للقـانون وخطـأ فـي        . مخالفة الحكم المطعون فيـه ذلـك      . من تاريخ اإلعالن أو القبول    
 .تطبيقه يوجب تمييزه

  )٧٣٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣٧/٢٠٠٣، ٧٣٢ انالطعن(

 -: إعالن السند التنفيذي-٩١

 .علة ذلك. بطالن التنفيذ. أثره. عدم إعالن السند التنفيذي أو بطالن هذا اإلعالن  -٣١١٦
  )٦١١الث المجلد األول ص مج القسم الث١١/١٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٩١ الطعن(

.  مـن القـانون المـدني      ٤٤٩، ٤٤٨المادتـان   . ورودها على سبيل الحـصر    . أسباب قطع التقادم   -٣١١٧
  . عدم جواز االستناد إلى غيرها في القول بانقطاع التقادم
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التكليف بالوفاء الـذي يوجهـه دائـن لـيس بيـده          . ماهيته. إعالن السند التنفيذي الذي يقطع التقادم      -
 .ال يقطع التقادم. سند تنفيذي

 )١٨٣ ص٣ ج٣٦س مجلة القضاء والقانون ١٨/١١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٤١٩/٢٠٠٥الطعن (

  -: اإلعالن بالعرض واإليداع-٢٠

مخالفـة الميعـاد المحـدد      . وجوب أن يكون بمعرفـة منـدوب اإلعـالن        . إعالن محضر اإليداع   -٣١١٨
 .ال بطالن. إلعالن الدائن بصورة من محضر اإليداع

  )٧٣٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٨/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

العرض واإليداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معـه بغيـر مـشقة تـسليمه للـدائن فـي                       -٣١١٩
 باتبـاع الخطـوات المنـصوص عليهـا فـي المـادتين             :كيفيتـه . موطنه األصلي أو محل عمله    

ـ       ٣٠٠،  ٢٩٩ رض الحقيقـي بواسـطة منـدوب اإلعـالن الـذي            من قانون المرافعات وهـي الع
عـدم  . أثـره . قبـول الـدائن للعـرض     . يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن علـى العـرض         

مثـال  . عدم اعتبـاره وفـاء مبرئـاً للذمـة        . اإليداع دون العرض السابق له    . اتخاذ مرحلة اإليداع  
 .يجارية دون عرضهاإإليداع قيمة 

  )٧٣٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٨/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٤٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

العرض واإليداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معـه بغيـر مـشقة تـسليمه للـدائن فـي                       -٣١٢٠
، ٢٩٩باتبـاع الخطـوات المنـصوص عليهـا بالمـادتين           : كيفيته. موطنه األصلي أو محل عمله    

ن الـذي يجـب عليـه إثبـات         منـدوب اإلعـال    مرافعات وهي العرض الحقيقي بواسـطة        ٣٠٠
. عـدم اتخـاذ مرحلـة اإليـداع       . أثـره . قبول الدائن العرض  . مضمون إجابة الدائن على العرض    

 .عدم اعتباره وفاء مبرئاً للذمة. اإليداع دون العرض السابق له
 )١٤٨ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٦/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٠١٥/٢٠١٠، ٩٩١ انالطعن(

  -:لرجوع عن العرض واإليداع اإلعالن با-١٢

 يخطـره فيـه   إعالنـاً أن يوجـه لـه   . شـرطه . رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبلـه دائنـه    -٣١٢١
قبـول الـدائن للعـرض أو       . بالرجوع وله بعد ثالثة أيام استرداد ما أودعـه علـى ذمـة دائنـه              

خطـأ الحكـم فـي تكييـف الـدعوى          . عدم جـواز الرجـوع    . مؤداه. صدور حكم نهائي بصحته   
 . تمييزهيوجبخطأ في تطبيق القانون . طبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعهوت

  )٧٣٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٢٨/٢٠٠٢ الطعن(
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  -:تقريره اإلعالن بإيداع الخبير -٢٢

 ١٢٩دة سبب من أسـباب انقطـاع تسلـسل الجلـسات فـي حكـم المـا             . إحالة الدعوى إلى خبير    -٣١٢٢
وجوب إعادة إعـالن الخـصوم بإيـداع الخبيـر تقريـره وبالجلـسة المحـددة لنظـر                  . مرافعات
  .الدعوى
  )٦١١ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٩٠ الطعن(

علـى  . عبء إخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبير وبتـاريخ الجلـسة المحـددة لنظـر الـدعوى                -٣١٢٣
التـزام الخـصوم بالمواظبـة علـى        . أثـره . حصول اإلخطـار  .  دون الخبير  كاهل إدارة الكتاب  
 .حضور الجلسات

  )٦١١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٩٢ الطعن(

استلزم المشرع إخطار الخـصوم بكتـاب مـسجل بإيـداع الخبيـر لتقريـره وبتـاريخ الجلـسة                    -٣١٢٤
بوت تحقق هذا العلـم بطريـق آخـر تتحقـق بـه الغايـة               ث. ما يغني عنه  . المحددة لنظر الدعوى  

  . مثال. من اإلجراء وال محل معه للتمسك بالبطالن
  )٢٥٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٤/١٩٩٧ عمالي جلسة ٩٤/١٩٩٦ الطعن(

. إخطار الخصوم بإيداع تقرير الخبير والجلسة المحددة لنظـر الـدعوى مـن شـأن إدارة الكتـاب             -٣١٢٥
 الغزو العراقي للبالد وتعطل المحاكم مـانع مـادي يحـول دون تعجيـل الـسير فـي                   فترة: مثال

  . الدعوى في الميعاد
  )٢٥٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٩٦ الطعن(

مثـال بـشأن اإلعـالن بـورود تقريـر          . األصل فيه ودرجات العلم به    . إعالن األوراق القضائية   -٣١٢٦
 .الخبير
  )٢٥٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٩٨ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٧ عنالط(

وجوب إخطارهـا الخـصوم بكتـاب مـسجل بإيـداع الخبيـر لتقريـره وبتـاريخ                 . إدارة الكتاب  -٣١٢٧
 .الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة

  )٧٣٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣٠/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

عالن المراد إعالنه مع من يقرر أنه مـن العـاملين لديـه دون إثبـات عـدم تواجـد المطلـوب           إ -٣١٢٨
حـصول  . شـرطه . التقريـر بهـذا الـبطالن     . بطـالن اإلعـالن   . مـؤداه . إعالنه وقت اإلعالن  

 بـبطالن اإلعـالن   مثـال لعـدم تحقـق ضـرر    . علـة ذلـك  . ضرر للخصم الذي يدفع بالبطالن  
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 .بورود تقرير الخبير
  )٧٤٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٧/٣/٢٠٠٥ عمالي جلسة ١٦٤/٢٠٠٤ الطعن(

  -: إعالن دعوة الخبير للخصوم-٣٢

 . صحيحاًإعالناًللخبير أن يباشر المأمورية في غيبة الخصم ما دام قد أعلنه بالحضور  -٣١٢٩
  )٢٥٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٣٩/٢٠٠٠ الطعن(

  -:الن بالقرار اإلداري اإلع-٤٢

ميعاد الطعن باإللغاء في القرارات اإلدارية سـتون يومـاً مـن تـاريخ نـشر القـرار أو إعـالن                -٣١٣٠
 .مثال. ماهيته.  العلم اليقيني في ذلكً.صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينيا

  )٢٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٢٨/١٩٩٦ الطعن(

. ١٩٩٧ لـسنة    ١٦ة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم            قرار لجنة الطعون الضريبية المنـشأ      -٣١٣١
وجـوب  .  جواز رفع دعوى بطلب إلغائه أمام الـدائرة اإلداريـة بالمحكمـة الكليـة              .قرار إداري 

. رفع الدعوى خالل ستين يوماً من تاريخ إعالن ذي الشأن به أو ثبـوت علمـه بـه علمـاً يقينيـاً               
 .مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .مخالفة ذلك

 )٤١٢ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٣٩١/٢٠٠٧الطعن (

  -: اإلعالن باإلجراء التأديبي-٥٢

. وجوب إخطار الشخص المعني باإلجراء التـأديبي وإعطائـه الوقـت الكـافي لتحـضير دفاعـه                 -٣١٣٢
اإلخـالل بحـق    . أثـره .  ذلـك اإلعـالن    عدم تمـام  . وجوب ذلك حتى في حالة عدم النص عليه       

 .الدفاع
  )٢٥٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٧/١٩٩٦ الطعن(
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 -:إعالن األشخاص والجهات) ج(

 -: إعالن الحكومة والمؤسسات العامة-١

  . كيفيته.إعالن دوائر الحكومة والشركات أو الجمعيات -٣١٣٣
 نص القانون على ذلـك أو إذا شـابه عيـب جـوهري ترتـب عليـه                   إذا . حاالته .بطالن اإلجراء  -

 الغايـة مـن إجـراءات اإلعـالن هـى ضـمان وصـول               . ماهية ذلك الـضرر    .ضرر للخصم 
  . مثال بشأن تحقيق الغاية من اإلعالن رغم بطالنه.اإلعالن للمراد إعالنه

  )٦٤ سنوات ص ٧ مج ٩/٥/١٩٧٩ جلسة تجاري ١٨/١٩٧٨الطعن (

بمقـر إدارة   . الطعـون المرفوعـة علـى الحكومـة والمؤسـسات العامـة           وجوب إعالن صحف     -٣١٣٤
  . الفتوى والتشريع

  )٢٥٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٨/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٠٧/١٩٩٨ الطعن(

إعالن صحف الدعاوى اإلدارية يكون بمقـر إدارة الفتـوى والتـشريع المنـوط بهـا الحـضور                   -٣١٣٥
 علـى صـحف تلـك الـدعاوى والطعـون المرفوعـة عـن          عن الحكومة للدفاع عنها والتوقيـع     

األحكام الواردة في شأن ذلك هي الواجبـة االتبـاع دون مـا عـداها مـن                 . األحكام الصادرة فيها  
  . أساس ذلك. أحكام سابقة العتبارها منسوخة بمقتضى تلك األحكام الجديدة

  )٢٥٩اني ص مج القسم الرابع المجلد الث٢٨/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٠٧/١٩٩٨ الطعن(

إعالن صـحيفة الطعـن للجهـات الحكوميـة والمؤسـسات العامـة يـتم بمقـر إدارة الفتـوى                     -٣١٣٦
  . والتشريع

 .ماهيتها. إجراءات تقديم التظلم من القرارات اإلدارية والبت فيه -
  )٢٦٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٠٨/١٩٩٨، ٤٩٨، ٣٨٩ نوالطع(

ـ     -٣١٣٧ . ون واألحكـام الخاصـة بالجهـات الحكوميـة والمؤسـسات العامـة            صحف الـدعاوى والطع
 . مرافعات١٠م . وجوب إعالنها بمقر إدارة الفتوى والتشريع

  )٧٤٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٥/٢٠٠٢ الطعن(
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  -: إعالن األشخاص االعتبارية والجمعيات-٢

تـسليم الـصورة للنائـب عنهـا قانونـاً أو ألحـد القـائمين             لمركز إدارتها ب  إعالن الجمعية يوجه     -٣١٣٨
إذا لم يكـن للجمعيـة مركـز إدارة فتـسلم الـصورة لـشخص               . على إدارتها أو لمن يقوم مقامها     

إليـه عـن   أيهم أو بمحل عمله أو بموطنه إذا لم يوجد أي منهم أو امتنع المـراد تـسليم الـصورة              
متـى يـصح إعـالن الجمعيـة        . ذلك بكتاب مـسجل   ذلك فتسلم للمخفر مع إخطار المراد إعالنه ب       

 .البدء بإعالن الجمعية مع النيابة العامة يبطله. مع النيابة العامة
  )٤٧٩ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣١/١٩٨٧ الطعن(

بطـالن  . أثـره . تخلـف ذلـك   . وجـوب إعالنـه فيـه     . وجود مركز إدارة للشخص االعتبـاري      -٣١٣٩
 . اإلعالن

 .تعريفه. مركز إدارة الشخص االعتباري الخاص -
  )٤٨٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٨ الطعن(

 .كيفيته. إعالن الشخص االعتباري الخاص -٣١٤٠
  )٤٨٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٨٨ الطعن(

صـحة إعالنهـا    . أثـره . ل بذاته على انتهـاء نـشاطها فيـه        الشركة الذي ال يد   مركز إدارة   غلق   -٣١٤١
لمسؤول مخفر الشرطة دون أن يكون مندوب اإلعالن أو المعلـن ملزمـاً بـالتحري عـن سـبب                   

 .الغلق
  )٤٨٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٣/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١/١٩٨٩ الطعن(

 جمعيتهـا العامـة، طلـب       طلب عزل مدير الـشركة ذات المـسؤولية المحـدودة المعـين مـن              -٣١٤٢
الشريك غير المدير تمكينه من اإلطالع على دفـاتر الـشركة واسـتيفاء األربـاح الـسنوية كـل                   

صـحة إعالنهـا لمثلهـا القـانوني        . أثـر ذلـك   . منها موجه إلى الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً      
 .وللمدير في مركزها

المـا أنهـا واضـحة مـن الطلبـات          صفة المعلن إليه بصدر صحيفة االستئناف غير الزم ط        بيان   -
 .الموجهة فيها

  )٤٨١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٢٨/١٩٨٨، ٣٢٦ نناالطع(

إعالن الشركات يصح بتسليم صورته في مركـز إدارتهـا لمـن يقـوم مقـام النائـب عنهـا أو                      -٣١٤٣
 .صحة هذا اإلعالنما ال يشترط ل. القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين

  )٤٨١ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩٦/١٩٨٩ الطعن(
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انقضاء الشركة ال يترتب عليه زوال شخـصيتها المعنويـة وتظـل محتفظـة بهـا طـوال فتـرة                 -٣١٤٤
 .التصفية

 .المصفي هو صاحب الصفة طوال مدة تصفية الشركة في تمثيلها أمام القضاء -
 .يكفي بشأنه ذكر اسمها دون اسم ممثلها القانوني أو المصفي. تجاريةاختصام الشركة ال -
تصمن إعالن الشركة التجارية بياناً باسـمها ومركـز إدارتهـا الـذي وجـه إليـه اإلعـالن دون          -

 . يصح به اإلعالن. اسم مصفيها

  )٤٨٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٨/١٩٨٩ الطعن(
  

 -:الشركات واألشخاص االعتبارية الخاصة إعالن -٣

 مرافعـات واالكتفـاء بـإعالن الطعـن         ٧إغفال تسليم صورة إعالن الطعن لمن ذكـروا بالمـادة            -٣١٤٥
إلى مختار الحي بعد أن امتنع أحد موظفي الـشركة المطعـون ضـدها مـن ليـست لـه نيابـة                      

 .علة ذلك. بطالن اإلعالن. أثره. قانونية عنها عن االستالم
  )٢٨٩ مج القسم األول المجلد األول ص١٦/١/١٩٨٠ تجاري جلسة ٥٨/١٩٧٩ الطعن(

توجيـه الـدعوى للـشركة دون ذكـر         . للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخـصية مـديرها         -٣١٤٦
 .اسم ممثلها في إعالنها كاف لصحته

  )٢٩٠ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/٣/١٩٨٤ تجاري جلسة ١١٢/١٩٨٣ الطعن(

ية الخاصـة التـي يكـون مركزهـا الرئيـسي بالخـارج ولهـا نـشاط فـي                   األشخاص االعتبار  -٣١٤٧
. موطن أعمالها بالنسبة للقانون الداخلي هو المكـان الـذي توجـد فيـه اإلدارة المحليـة                . الكويت

  .موضوعي. تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن األعمال
  )ول ص    مج القسم الثالث المجلد األ١١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٢ الطعن(

  .كيفيته. إعالن الشخص االعتباري الخاص -٣١٤٨
  ) مج القسم الثالث المجلد األول ص    ٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٩٦ الطعن(

خـروج المـشرع فـي شـأن رفـع          . الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيـون         -٣١٤٩
جـواز تـسليم اإلعـالن إلـى     . الدعوى وقيدها وإعالنها ونظرها والطعن فيها من القواعد العامـة        

  .مثال. النيابة سواء أكان المدعى عليه له موطن معلوم بالخارج أم ال
  ) مج القسم الثالث المجلد األول ص     ٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٥ الطعن(
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إعالن الشركة يصح بتسليم صورته في مركز إدارتها لمـن يقـوم مقـام النائـب عنهـا أو أحـد                      -٣١٥٠
  .بطالن اإلعالن. أثره. تخلف ذلك. دارتها أو أحد الشركاء المتضامنينالقائمين على إ

أثـره عـدم انعقـاد      . عدم إعالن صحيفة الدعوى وعدم حضور المـدعى عليـه أمـام المحكمـة              -
 .مثال. الخصومة لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم

  )ص      مج القسم الثالث المجلد األول ٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦٥/١٩٩٦ الطعن(

  . مثال إلعالن في مركز إدارة الشركة. كيفيته. إعالن الشركات -٣١٥١
  )٢٦٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٥/١٩٩٨ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٥ الطعن(

الشخص االعتباري الواقع مركز إدارتـه بالخـارج ولـه نـشاطه بالكويـت والـذي لـم يبـين                     -٣١٥٢
إعالنـه بـصحيفة االسـتئناف فـي        .  بالكويت بصحيفة دعواه محل عمله أو مركز إدارته المحلية       

أن إدارتـه المحليـة    . علـة ذلـك   . أن تكشف أوراق الدعوى األخـرى عنـه       : مناطه. هذا المركز 
. خطأ فـي تطبيـق القـانون يوجـب تمييـزه          . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك    . هي محل عمل له   

  . مثال
  )٢٦٢لمجلد الثاني ص مج القسم الرابع ا١٨/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٤٣/١٩٩٦ الطعن(

  . إجراءاته. إعالن الشركات -٣١٥٣
حظر تسليم صورة اإلعالن ألحد القائمين على إدارة المحل أو ألحـد العـاملين فيـه عنـد غيـاب            -

  . مثال. اقتصاره على األشخاص الطبيعية دون المعنوية.  مرافعات٩م. المطلوب إعالنه
  )٢٦٢ع المجلد الثاني ص مج القسم الراب٢٩/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٩/١٩٩٨ الطعن(

األشخاص االعتبارية الخاصة التي يكون مركزهـا الرئيـسي فـي الخـارج ولهـا نـشاط فـي                    -٣١٥٤
يعتبر موطن أعمالها بالنسبة إلى القانون الداخلي هـو المكـان الـذي يوجـد فيـه اإلدارة        . الكويت
  . موضوعي. تقدير مدى توافر العناصر الواقعية لموطن األعمال. المحلية
  )٢٦٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٩ إداري جلسة ٤١٦/١٩٩٨ الطعن(

مثال بـشأن إعـالن شـركة ذات مـسئولية محـدودة فـي مواجهـة                . كيف يتم . إعالن الشركات  -٣١٥٥
  . مديرها العام

  )٢٦٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٣٦/١٩٩٨ الطعن(

وجـوب البـدء بتوجيـه      .  واألشـخاص االعتباريـة الخاصـة      القواعد الخاصة بإعالن الشركات    -٣١٥٦
اإلعالن إلى مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القـائمين علـى إدارتهـا أو أحـد الـشركاء                    

وجـوب تـسليم الـصورة      . عـدم وجـود مركـز إدارة      . المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي مـنهم       
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ـ           عـدم وجـود أي مـنهم       . لي أو المختـار   ألي من المذكورين في محل عمله أو في موطنه األص
وجـوب تـسليم الـصورة لمخفـر الـشرطة مـع اإلخطـار              . أو االمتناع المراد تـسليمها إليـه      

أال يعلـم لواحـد مـنهم مـوطن أصـلي      : متى يمكن اإلعالن عن طريق النيابة العامـة     . بالمسجل
. عـالن بطـالن اإل  . أثـره . عـدم مراعـاة هـذا الترتيـب       . شرط ذلك . أو مختار أو محل عمل    

  . مثال
  )٢٦٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦٤/٢٠٠٠ الطعن(

مناط صحة إعالن الشركة هو بتسليم صورة اإلعالن في مركـز إدارتهـا للنائـب عنهـا قانونـاً                    -٣١٥٧
أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمـن يقـوم مقـام كـل واحـد مـن                      

 .مثال. أساس ذلك. هؤالء
  )٢٦٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٣/٢٠٠٠ الطعن(

 ١.تـسلم صـورته بمركـز إدارتـه وإال وقـع بـاطالً م             . إعالن الشخص االعتبـاري الخـاص      -٣١٥٨
  .مرافعات

 مـن البيانـات الثابتـة بعقـد تأسيـسها         : كيفيتـه . التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية       -
 مـن قـانون     ١٩٢م. المشهر والمتضمن الطلب المقدم للقيد في السجل التجـاري بـوزارة التجـارة            

  .الشركات
استخالص الحكم موطن الـشركة المطعـون ضـدها ومركـز إدارتهـا مـن صـورة ضـوئية                    -

لترخيص منشأة صناعية ال يعدو أن يكون بيانـا بموقـع لمـصنع رخـص للـشركة بـه دون أن                     
الرئيسي ورتب علـى ذلـك قبـول الـدفع بـبطالن الحكـم المـستأنف                تدل بذاتها على مركزها     

 أنـتح أثـره بمثـول المـستأنف         إعالنـاً لبطالن اإلعالن بصحيفة الدعوى في مقر خاص بالشركة         
 .يعيبه ويوجب تمييزه. عليها وطلبها أجالً للمذكرات دون الطعن عليه بثمة مطعن

  )٧٤١خامس المجلد الثاني ص مج القسم ال١٠/٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤/٢٠٠٢ الطعن(

. تخلـف اإلعـالن وعـدم حـضور المـدعى عليـه       . مناطه. صحة إعالن الشركة بمركز إدارتها     -٣١٥٩
 .مثال. تخلف مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم انعقاد الخصومة. أثره

  )٧٤٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٥٤/٢٠٠١ الطعن(

وجوب توجيهه إلى مركز إدارتهـا وتـسليمه للنائـب عنهـا قانونـاً              . كاتاإلعالن الخاص بالشر   -٣١٦٠
تـسلم الـصورة    . عـدم وجـود مركـز إدارة      . أو ألحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما        

مخالفـة  . ألحد هؤالء األشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو فـي موطنـه األصـلي أو المختـار                
 بطـالن إعـالن شـركة لتـسليمه لـسكرتيرة ال تنـوب           بـشأن مثال  . بطالن اإلعالن . أثره. ذلك
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 .عمن  لهم قانوناً استالم اإلعالن عن الشركة
  )٧٤٢ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٣٣/٢٠٠٣ الطعن(

 صـورة اإلعـالن ممـن أوردهـم         مـستلم أن يكون   . مناط صحته . إعالن الشركة بمركز إدارتها    -٣١٦١
ضـمان  : علـة ذلـك   .  المادة العاشرة مرافعـات علـى سـبيل الحـصر          نص الفقرة الخامسة من   

 . علم الشركةإلىوصول الخصومة 
 )٢٣٢ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٦/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٤/٢٠٠٨الطعن (

حقه في توجيه الـدعوة الجتمـاع الجمعيـة العامـة مـن تلقـاء               . مجلس إدارة الشركة المساهمة     -٣١٦٢
 عدد معين مـن المـساهمين ووجـوب تـضمن تلـك الـدعوة خالصـة                 نفسه أو بناء على طلب    

  . واضحة عن جدول األعمال
إما بخطابات مـسجلة ترسـل للمـساهمين قبـل الموعـد بأسـبوع علـى                : كيفيتها. توجيه الدعوة  -

األقل أو بإعالن في صـحيفتين يـوميتين علـى األقـل مـع نـشر اإلعـالن الثـاني بالجريـدة                      
  . ركات التجارية من قانون الش١٥٤م . الرسمية

اشتراط الحكم المطعون فيـه لـصحة إجـراءات الـدعوة للجمعيـة العامـة لـشركة المـساهمة                    -
ضرورة وصول الخطابات المسجلة للمـساهمين واتـصال علمهـم بهـا قبـل الموعـد المحـدد                  
بأسبوع على األقل استدالالً بأحكام إعالن األوراق القـضائية وقـضاؤه بـبطالن انعقـاد الجمعيـة              

 ق الـشركات التجاريـة مغـاير        ١٥٤اجتهاد فـي صـريح مـا ورد بـنص م            .  قراراتها وبطالن
 .لحكم القانون يعيبه ويوجب تمييزه

 )١٣٤ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠١٠ تجاري جلسة ٦٩٩/٢٠٠٨، ٦٩٠الطعنان (

  -:إعالن رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني -٤

تسليمه إلـى الـشخص المعـين لهـذا الغـرض           . الوطنيإعالن رجال الجيش والشرطة والحرس       -٣١٦٣
 .مثال. أن يكون طلب اإلعالن في محل عملهم. هشرط. بقرار من الوزير المختص

  )٧٤٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٨/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٣٧٧/٢٠٠٣ الطعن(

ـ     ا. إجراءاتـه . إعالن رجال القوات المسلحة في محـل عملهـم         -٣١٦٤ : مـؤداه . راءاتتبـاع تلـك اإلج
اليجـوز دحـض هـذه القرينـة إال بـالطعن           . افتراض وصول صورة اإلعـالن للمعلـن إليـه        

 .مثال. شرطه. موضوعي. التحقق من تمام اإلعالن. بالتزوير
  )٧٤٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٣/١٢/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٢٦٣/٢٠٠٥ الطعن(
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 )د(

 إعالن المذكرات والمستندات

  -: بالجلسة إلى خصمه الغائبهتزام الخصم بإعالن مذكراته ومستنداتعدم ال

أسـاس  . للخصم أن يقدم مستندات ومذكراته بالجلسة دون أن يلتـزم بإعالنهـا لخـصمه الغائـب                -٣١٦٥
 .ذلك

  )٤٨٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٣/١٩٩١ تجاري جلسة ٣١٤/١٩٨٩ الطعن(
  

  

 )ز(

  لموطنمحكمة الموضوع في استخالص اسلطة 
 والتحقق من حصول اإلعالن

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . التحقق من حصول واقعة إعالن الخصوم في الدعوى        -٣١٦٦
  . مثال لواقعة حصول اإلعالن صحيحاً. ذلك

  )٢٦٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٩٨ الطعن(

. شخص نفـسه أو فـي موطنـه أو فـي محـل عملـه              األصل في إعالن األوراق أن تسلم إلى ال        -٣١٦٧
  . على عاتق طالب اإلعالن. عبؤه. التحري والتثبت عن موطن المعلن إليه

مثـال لتقـدير غيـر سـائغ        . مـا دام سـائغاً    . موضوعي. تقدير وجود الموطن أو تفرده أو تعدده       -
  . يوجب تمييز الحكم للخطأ في تطبيق القانون

  )٢٦٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨٣/١٩٩٨ الطعن(
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واقـع تـستقل بتقـديره      . تقدير كفاية بيان الموطن وتوافر العناصر الواقعيـة لمـوطن األعمـال            -٣١٦٨
 .محكمة الموضوع متى كان سائغاً

  )٢٦٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣١/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٩ الطعن(

 .شرطه. واقع من سلطة محكمة الموضوع. نفيهالتحقق من حصول إعالن الخصوم و -٣١٦٩
  )٧٤٤ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

واقـع تـستقل    . تحري الموطن الذي يصح اإلعالن فيه والتحقق من حـصول اإلعـالن أو نفيـه               -٣١٧٠
 .شرطه. به محكمة الموضوع

  )٧٤٤مج القسم الخامس المجلد الثاني ص ١٠/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

واقـع يـستقل بـه قاضـي        . تقدير وجود المـوطن أو محـل العمـل وبيـان تفـرده أو تعـدده                -٣١٧١
 .شرط ذلك. الموضوع

موضـوعي تـستقل بـه محكمـة        . تقدير كفاية التحريات التي تـسبق اإلعـالن للنيابـة العامـة            -
 .الموضوع مادام قضاؤها يقوم على ما يبرره

  )٧٤٥ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/٣/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

تحري مكان اإلقامة المعتاد الذي يعتبره القـانون موطنـاً يـصح اإلعـالن فيـه والتحقـق مـن                     -٣١٧٢
 .تستقل محكمة الموضوع بتقديره. واقع. حصول اإلعالن ونفي ذلك

  )٧٤٦ الثاني ص مج القسم الخامس المجلد١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٣ الطعن(

 بتـسليم  األصل في إعالن األوراق القـضائية وصـولها إلـى علـم المعلـن إليـه علمـا يقينيـاً                  -٣١٧٣
بإعالنـه فـي   . كيفيـة ذلـك  . االكتفاء بالعلم الظني فـي بعـض الحـاالت     . االستثناء. الصورة له 

اتبـاع اإلجـراءات المقـررة فـي     . االكتفـاء بـه فـي بعـض الحـاالت     . العلم الحكمي . موطنه
  .  مثال. ثارهاعتبار اإلعالن صحيحاً ومنتجا آل. أثره. ونالقان

واقـع تـستقل بـه      . تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعليـة مـستقرة بنيـة االسـتيطان               -
 .محكمة الموضوع

  )٧٤٦ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٥/٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٥٩/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم  . مـؤدى ذلـك   . مـسألة موضـوعية   . م فـي الـدعوى    إعـالن الخـص   التحقق من واقعة     -٣١٧٤
 . ذلكشرط. خضوعها لرقابة محكمة التمييز

  )٧٤٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٧/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٦٥/٢٠٠٣، ٦٤ نناالطع(
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تحري مكان اإلقامة المعتاد الذي يصح اإلعالن فيـه والتحقـق مـن حـصول اإلعـالن أو نفـى                     -٣١٧٥
  . مة الموضوعواقع لمحك. ذلك

 .جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن ويصح اإلعالن إذا تم على أحدها -
  )٧٤٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٣/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٧٢/٢٠٠٣ الطعن(

موضوعي ال يخـضع لرقابـة محكمـة التمييـز مـادام      . تحقيق واقعة إعالن الخصوم في الدعوى   -٣١٧٦
 .لدعوىلهذا التحقيق سنداً من أوراق ا

  )٧٤٧ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٥/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٨٦/٢٠٠٥، ١٨٥، ٨٥ نوالطع(

تحري مكان اإلقامة المعتاد الذي يعتبره القـانون موطنـاً يـصح اإلعـالن فيـه والتحقـق مـن                     -٣١٧٧
 .شرط ذلك. موضوعي. واقعة إعالن الخصوم في الدعوى

 )٣٨٦ ص٢ ج٣٧ة القضاء والقانون س مجل٢/٤/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٥٤٨/٢٠٠٨الطعن (

صـحة اإلعـالن وتترتـب عليـه جميـع          . أثره. اتباع القائم باإلعالن القواعد التي قررها القانون       -٣١٧٨
عـدم جـواز دحـض هـذه        . اآلثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعالً إلى المعلن إليه         

 إليـه والتحقـق مـن تمـام         استخالص مـوطن المعلـن    . القرينة إال بسلوك سبيل الطعن بالتزوير     
مـن  . اإلعالن فيه ومدى كفاية التحريات التي تقتـضي اإلعـالن فـي مواجهـة النيابـة العامـة                 

إقامـة قـضائها علـى أسـباب سـائغة          . شـرطه . مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع      
يابـة  مثال بشأن تسبيب سائغ لـصحة اإلعـالن فـي مواجهـة الن            . لها أصلها الثابت في األوراق    

 .العامة
  )٣٨٦ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٤٦٩/٢٠٠٨الطعن (
  
 

 )هـ(

 أثر تخلف اإلعالن

تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كـأن لـم يكـن إذا لـم يـتم تكليـف المـدعي                       -٣١٧٩
 .مة الموضوعمن سلطة محك. عليه أو المستأنف عليه بالحضور في الميعاد المقرر

  )٢٩٠ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/٥/١٩٨٤ مدني جلسة ٢٩/١٩٨٣ الطعن(
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. توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لـم تكـن لعـدم إعالنهـا خـالل الميعـاد المقـرر قانونـاً                     -٣١٨٠
 .شرطه
  )٢٩١ مج القسم األول المجلد األول ص١٧/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٧/١٩٨٥ الطعن(

 .أثر تخلف اإلعالن. تمام اإلعالن. طهشر. انعقاد الخصومة -٣١٨١
  )٢٩٢ مج القسم األول المجلد األول ص٣٠/١٠/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٨٥ الطعن(
  
 

 )و(

 بطالن اإلعالن والحضور الذي يصححه

تحقـق الغايـة مـن إعالنـه        . أثـره . حضور المطعون ضده خالل الميعاد المقرر للطعن بالتمييز        -٣١٨٢
 .الن اإلعالنوال يحل له بعد ذلك الدفع ببط

  )٢٩٢ مج القسم األول المجلد األول ص١٧/١٢/١٩٧٩ مدني جلسة ٣٢/١٩٧٩ الطعن(

بطـالن  . أثـره . ١٩٧٢ لـسنة    ٤٠بطالن إعالن صحيفة الطعـن بـالتمييز فـي ظـل قـانون               -٣١٨٣
حضور المطعون ضده في الجلسة المحددة لنظره بعـد انقـضاء ميعـاده ال يـصحح هـذا       . الطعن
 .البطالن
  )٢٩٣ مج القسم األول المجلد األول ص٢٥/٦/١٩٨٠ تجاري جلسة ٧٤/١٩٧٩ الطعن(

. أثـره . تقديم المطعون ضده مذكرة برده على الطعن في الميعاد القـانوني مـن تـاريخ إعالنـه                 -٣١٨٤
 . عدم قبول الدفع بالبطالن

  )٢٩٣ مج القسم األول المجلد األول ص٢٨/١٢/١٩٨١ عمالي جلسة ١٠٧/١٩٨١ الطعن(

. عن بالتمييز ال يرتب أي أثر على الطعـن الـذي يـتم رفعـه صـحيحاً                بطالن إعالن صحيفة الط    -٣١٨٥
 .علة ذلك
  )٢٩٣ مج القسم األول المجلد األول ص١٣/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٢٣/١٩٨٤ الطعن(

. أثـره . حضور الخصم بالجلسة المحددة لنظـر الـدعوى وتقـديم مـستندات ومـذكرة بدفاعـه                -٣١٨٦
يفة الـدعوى وهـو مـا يحـول دون الحكـم            انتفاء الضرر من العيب الذي شاب إعالنـه بـصح         
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 . منه١٩تباعاً لنص المادة  مرافعات إ١١نصوص عليه في المادة بالبطالن الم
  )٢٩٤ مج القسم األول المجلد األول ص٢٠/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٠٨/١٩٨٤ الطعن(

ال يجوز لمن صح اختصامهم من الخصوم التمـسك بـبطالن إعـالن غيـرهم اسـتناداً إلـى أن                     -٣١٨٧
 . شرط إفادتهم من هذا البطالن. وع غير قابل للتجزئةالموض

  )٢٩٤ مج القسم األول المجلد األول ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٨/١٩٨٤ الطعن(

 . مثال على إعالن باطل. كيفيته وإجراءاته وبطالنه. إعالن األوراق القضائية -٣١٨٨

  )٤٩٢ول ص مج القسم الثاني المجلد األ٢١/٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٨٥ الطعن(

بطـالن إعـالن    . أن يترتـب علـى بطالنـه ضـرر للخـصم          . شرط القضاء ببطالن اإلجـراء     -٣١٨٩
. ثبوت أن المطعون ضده قـدم مـذكرة بدفاعـه فـي الميعـاد القـانوني               . صحيفة الطعن بالتمييز  

 .الدفع ببطالن إعالن الصحيفة غير مقبول. مما تتحقق به الغاية من اإلعالن
  )٤٩٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣٠/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٥ الطعن(

بطالن أوراق التكليف بالحضور لعيـب فـي اإلعـالن أو فـي بيـان المحكمـة أو فـي تـاريخ                       -٣١٩٠
جـواز التمـسك بـه    . نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وال يتعلـق بالنظـام العـام          . الجلسة

ـ               وز لمحكمـة االسـتئناف     في صحيفة االستئناف لمن لم يحضر أمام محكمـة أول درجـة وال يج
مخالفـة  . تعرض الحكـم مـن تلقـاء نفـسه لـذلك          .  مرافعات ٨٠م. أن تقضي به من تلقاء نفسها     

 .مثال. للقانون
  )٤٩٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣١/١٢/١٩٨٦ إداري جلسة ٨٠/١٩٨٦ الطعن(

. اقـع بالقـانون   ممـا يخـتلط فيـه الو      . هه في غير موطن المعلن إليه     يالنعي ببطالن اإلعالن لتوج    -٣١٩١
 .التحدي به ألول مرة أمام محكمة التمييز ال يقبل

  )٤٩٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٩/٦/١٩٨٧ عمالي جلسة ١٦/١٩٨٧ الطعن(

بطالن اإلعالن ال يؤثر في الطعن ويجوز تصحيح العيب في اإلعـالن دون حاجـة إلـى إيـداع                     -٣١٩٢
 . صحيفة جديدة

 إذا لم يترتـب علـى العيـب الـذي شـاب اإلجـراء ضـرر                  ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه      -
 .مثال. للخصم
  )٤٩٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٨/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١١٦/١٩٨٨ الطعن(
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بطـالن  . أثـره . تخلـف ذلـك   . وجـوب إعالنـه فيـه     . مركز إدارة للشخص االعتبـاري    وجود   -٣١٩٣
 .اإلعالن
  )٤٩٤ الثاني المجلد األول ص مج القسم٩/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٠/١٩٨٨ الطعن(

الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيـداع صـحيفته إدارة الكتـاب بـصرف النظـر عـن                    -٣١٩٤
 .بطالن اإلعالن غير ذي أثر على الطعن. أثر ذلك. وقت إعالنها

  )٤٩٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٣٠/١/١٩٨٩ مدني جلسة ١٣/١٩٨٨ الطعن(

. ئناف وتخلف المعلن إليه عـن الحـضور أمـام محكمـة االسـتئناف             بطالن إعالن صحيفة االست    -٣١٩٥
حق األخير في التمسك بهذا الـبطالن ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز واتخـاذه سـبباً                    . أثره

 .لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد
  )٤٩٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص١٩/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٨٨ الطعن(

سقوط الحق فيه إذا لم يبد فـي صـحيفة االسـتئناف مـا لـم يكـن       . الدفع ببطالن اإلعالن بالحكم    -٣١٩٦
 . هذا الحق لم ينشأ إال بعد إيداع الصحيفة

  )٤٩٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٩/١٢/١٩٩١ مدني جلسة ١٨/١٩٩٠ الطعن(

الميعـاد وتقديمـه    علم المطعون ضده بالطعن المرفـوع بـصحيفة أودعـت إدارة الكتـاب فـي                 -٣١٩٧
وينفـي معـه أي ضـرر لـه مـن عـدم             . مذكرة الرد في الميعاد يتحقق به الغاية مـن إعالنـه          

ال يحكـم الـبطالن رغـم الـنص عليـه إذا لـم              . علة ذلـك  . ال محل للحكم بالبطالن   . إعالنه به 
 .يترتب على ذلك ضرر للخصم

  )٤٩٥األول ص مج القسم الثاني المجلد ٧/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٨/١٩٨٧ الطعن(

ـ                الحضور   -٣١٩٨ وله ال  صبناء على اإلعالن الباطل يزيل الـبطالن فيـصحح اإلعـالن مـن تـاريخ ح
اعتبـار اإلعـالن قـد تـم فـي الميعـاد وال محـل العتبـار                . أثـر ذلـك   . من تاريخ الحضور  

 .االستئناف كأن لم يكن
  )٤٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٧٥/١٩٨٨ الطعن(

ضور الخصم الذي يزول به حقه في التمـسك بـبطالن أوراق التكليـف بالحـضور وصـحف                  ح -٣١٩٩
هو الحضور الذي يتم بناء على إعالن الورقـة ذاتهـا فـي الزمـان والمكـان المعـين                   . الدعاوى

 . علة ذلك. فيها لحضوره

حـضوره الجلـسة    . تمسك الخصم ببطالن صحيفة الـدعوى إلعالنـه بهـا فـي غيـر موطنـه                -
 .مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه. ددة في اإلعالن يزيل العيباألولى المح

  )٤٩٦ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٥/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٢٨/١٩٨٩ الطعن(
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بطالن أوراق التكليف بالحضور لعيب في اإلعـالن أو فـي بيـان المحكمـة أو تـاريخ الجلـسة                     -٣٢٠٠
بطـالن  .  في اإلعـالن أو بإيـداع مـذكرة بدفاعـه          يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة      

تحقق الغاية مـن اإلجـراء ينتفـي معـه الـضرر بمـا ال محـل           . نسبي ليس متعلقا بالنظام العام    
  .للقضاء بالبطالن

  )٥٨٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٣١/١٩٩٠ الطعن(

ة  مـن شـرع لحمايتـه ولـيس متعلقـا            نسبي مقـرر لمـصلح    . بطالن أوراق التكليف بالحضور    -٣٢٠١
  .بالنظام العام

  )٥٨٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٦٤/١٩٩٠ الطعن(

  .أالّ تقضى المحكمة ببطالن اإلجراء. الزمه.عدم ترتب ضرر للخصم -٣٢٠٢
مييز تحقـق الغايـة مـن إعالنهـا بـالطعن بـالت      . تقديم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد  -

  .ال محل له. الدفع ببطالن الطعن بالتمييز. وينتفي الضرر
  )٥٨٨ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٩/٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٨٨/١٩٩٠، ٢٨٠ انالطعن(

بطـالن نـسبي ال يتعلـق بالنظـام         . بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليـف بالحـضور         -٣٢٠٣
. لمحـددة فـي اإلعـالن أو إيـداع مـذكرة بدفاعـه            زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة ا      . العام

  .تحقق الغاية من اإلجراء: علة ذلك
االعتداد في صحة اإلجراء بالغاية المرجوة منه دون الوقـوف عنـد حـد الـشكل الـذي رسـمه                     -

  .القانون
  )٥٨٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١١١/١٩٩٢ الطعن(

حـضور الخـصم بالجلـسة المحـددة فـي          . ماهيتـه . يصححه الحضور العيب في اإلعالن الذي      -٣٢٠٤
إزالة الـبطالن واعتبـار اإلعـالن صـحيحا مـن تـاريخ             . أثره. اإلعالن بناء على إعالن باطل    

  .أساس ذلك. حصوله
  )٥٨٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٣٣/١٩٩٠ الطعن(

  .على بطالنه ضرر للخصمأن يترتب . شرط القضاء ببطالن اإلجراء -٣٢٠٥
ثبوت تقديم المطعون ضـده مـذكرة بدفاعـه فـي الميعـاد             . بطالن إعالن صحيفة الطعن بالتمييز     -

  .غير مقبول. الدفع ببطالن إعالن الصحيفة. القانوني مما تتحقق به الغاية من اإلعالن
  )٥٨٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/١٠/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ٨/١٩٩٣ الطعن(

  .ال يجوز التحدي به ألول مرة أمام محكمة التمييز. بطالن اإلعالن بالحكم المستأنف -٣٢٠٦
  )٥٩٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٨/١٢/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ٣٥/١٩٩٣ الطعن(
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البطالن الذي يزول بحضور المعلن هو البطالن الناشئ عن عيـب فـي اإلعـالن أو فـي بيـان                     -٣٢٠٧
عدم سريان ذات الحكم علـى الـبطالن الناشـئ عـن عـدم مراعـاة                . لجلسةالمحكمة أو تاريخ ا   

  .المواعيد المقررة لرفع وإعالن الطعن
  )٥٩٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٠/١/١٩٩٤  جلسةعمالي ١٢/١٩٩٣ الطعن(

كفايتـه الكتـسابها    . ورود اسم مندوب اإلعالن والمحكمة التي يتبعها في أصـل ورقـة اإلعـالن              -٣٢٠٨
  .سميةصفة الر

. علم المستأنف ضده باالستئناف وحضور الجلـسة المحـددة بالـصحيفة وتقـديم مـذكرة بدفاعـه                 -
  .تحقق الغاية من اإلعالن وانحسار البطالن عنه. أثره

  )٥٩٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/٢/١٩٩٤  جلسةعمالي ١٠/١٩٩٣ الطعن(

يعـد تنـازال منـه عـن التمـسك      . لـة حضور الخصم في الجلسة المحددة في ورقة اإلعالن الباط      -٣٢٠٩
بطالن أوراق التكليف بالحضور لعيب فـي اإلعـالن أو فـي بيـان المحكمـة أو فـي                   . ببطالنها

أثـر  . وجوب التمسك بـه فـي صـحيفة االسـتئناف         . ال يتعلق بالنظام العام   . تاريخ الجلسة نسبي  
.  نفـسها  سقوط الحق فيه ولـيس لمحكمـة االسـتئناف أن تقـضى بـه مـن تلقـاء                 . إغفال ذلك 

قـضاء محكمـة    . ال يعد تمسكا صـريحاً جازمـا بـالبطالن        . اإلشارة في الوقائع إلى أنه لم يعلن      
  .يعيب حكمها بمخالفة القانون. االستئناف بالبطالن من تلقاء نفسها

  )٥٩١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣٠/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢٠/١٩٩٣ الطعن(

تتحقـق بـه   .  في الميعاد القـانوني ردا علـى أسـباب الطعـن     تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه     -٣٢١٠
  .غير مقبول.الدفع ببطالن إعالنه بصحيفة الطعن. الغاية من إعالن الطعن وينتفي الضرر

  )٥٩١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٠/٦/١٩٩٤ جلسةمدني  ٤٣/١٩٩٣ الطعن(

رر بمـا ال محـل معـه الحكـم          انتفـاء الـض   . أثره. تحقق الغاية من اإلجراء رغم تخلف الشكل       -٣٢١١
مثال بشأن عدم ورود اسم القـائم بـاإلعالن وتوقيعـه بـصورة اإلعـالن ووجودهمـا                 . بالبطالن

  .بأصل الصحيفة
  )٥٩١ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/١٠/١٩٩٤  جلسةمدني ١٠/١٩٩٤، ٦ انالطعن(

مثـال بـشأن الـدفع      . تـاب سقوطه إذا لم يبد في صحيفة الطعن التي تودع قلـم الك           . الدفع الشكلي  -٣٢١٢
  .ببطالن إعالن صحيفة الدعوى

  )٥٩٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢/١/١٩٩٥  جلسةعمالي ٣٣/١٩٩٤ الطعن(

ال يقبـل التحـدي بـه ألول مـرة          . بطالن إعالن صحيفة االستئناف نسبى ال يتعلق بالنظام العـام          -٣٢١٣
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ر الطـاعن أمـام محكمـة       أمام محكمة التمييز ما لم يكن قـد شـابه بطـالن حـال دون حـضو                
  .االستئناف والتمسك به

  )٥٩٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٧٧/١٩٩٤، ١٧٦ انالطعن(

. بطالن نسبي ال يقبل التمـسك بـه إال لمـن شُـرع لمـصلحته       . البطالن الناشئ عن عدم اإلعالن     -٣٢١٤
. يتقـرر لمـصلحته الـبطالن     مثال لدفع ببطالن إعالن تجديد الدعوى مـن الـشطب ممـن لـم               

  .غير مقبول. النعى المتعلق بذلك
  )٥٩٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٢/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٣٤/١٩٩٤ الطعن(

بطـالن إعـالن صـحيفة      . أن يترتـب عليـه ضـرر للخـصم        . شرط القضاء ببطالن اإلجـراء     -٣٢١٥
ـ              ي الميعـاد القـانوني ممـا       الطعن بالتمييز ثبوت أن المطعون ضدها قـدمت مـذكرة بـدفاعها ف

  .غير مقبول. الدفع ببطالن إعالن الصحيفة. تتحقق به الغاية من اإلعالن
  )٥٩٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١٠/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢١/١٩٩٥ الطعن(

تتحقق صفة الرسمية لورقة اإلعـالن مـن إيـراد اسـم مـن قـام بـاإلعالن وتوقيعـه بأصـل                       -٣٢١٦
  .علة ذلك. ال بطالن. رتها من هذا البيانخلو صو. صحيفة الدعوى

 ١٩م  . ال يحكم بالبطالن رغم الـنص عليـه إذا لـم يترتـب علـى اإلجـراء ضـرر للخـصم                     -
  .مرافعات
  )٥٩٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٥/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٩٧/١٩٩٤ الطعن(

يكـون بـاطال إذا   إذا نص القانون على وجوب إتباع شكل معين وقرر البطالن علـى ذلـك فإنـه                  -٣٢١٧
 مـن قـانون المرافعـات ال يحكـم بـالبطالن رغـم              ٢ / ١٩خولف إال أنه وعمال بنص المـادة        

مثـال بـشأن إعـالن صـحيفة الـدعوى          . النص عليه إذا لم يترتب على اإلجراء ضرر للخـصم         
  .والتي تكمل بياناتها بعضها بعضا

  )٥٩٣د األول ص مج القسم الثالث المجل٢٧/١١/١٩٩٥  جلسةمدني ١٧/١٩٩٥ الطعن(

. بطـالن نـسبي   . بطالن اإلعالن الذي يتم بالمخالفة لنص المادة التاسعة مـن قـانون المرافعـات              -٣٢١٨
تخلـف  . متى يـسقط الحـق فـي التمـسك بهـذا الـبطالن            . مؤدى ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام   

ال يجوز الدفع ببطالن صحيفة افتتاح الدعوى لمـن لـم يـستأنف حكـم محكمـة أول                  . أثره. ذلك
  .درجة
  )٥٩٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٧/١/١٩٩٦  جلسةأحوال شخصية ٧٠/١٩٩٥ الطعن(

. بطالن إعالن صحيفة االستئناف وتخلف المعلن إليه عـن الحـضور أمـام محكمـة االسـتئناف                 -٣٢١٩
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حق األخير في التمسك بهذا الـبطالن ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز واتخـاذه سـببا                    . أثره
  .م دون أن يعد ذلك تمسكا بسبب جديدلطلب تمييز الحك

  )٥٩٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٩٥ الطعن(

  مناطه. انعقاد الخصومة -٣٢٢٠
قضاء محكمـة االسـتئناف بـبطالن الحكـم المـستأنف دون      : أثره. بطالن إعالن صحيفة الدعوى   -

  .علة ذلك. التصدي للفصل في موضوع الدعوى
  )٥٩٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٩٦ الطعن(

علـى  . نسبي ولـيس متعلقـا بالنظـام العـام        . بطالن أوراق التكليف بالحضور لعيب في اإلعالن       -٣٢٢١
الخصم الذي تقرر هذا البطالن لمصلحته ولـم يكـن قـد حـضر أمـام محكمـة أول درجـة أن                      

  .الحق فيهيتمسك به في صحيفة االستئناف وإالّ سقط 
  )٥٩٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢/١٢/١٩٩٦  جلسةمدني ٤٢/١٩٩٦، ٣٩ انالطعن(

ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا لم يترتـب علـى العيـب الـذي شـاب اإلجـراء ضـرر                       -٣٢٢٢
 .الضرر المعتبر في هذا الشأن هو الضرر اإلجرائي. للخصم
  )٥٩٤م الثالث المجلد األول ص مج القس٩/١٢/١٩٩٦ ي جلسةمدن ٣٣/١٩٩٦ الطعن(

  . أثره. تحقق الغاية من اإلجراء الباطل بتوافر المواجهة بين الخصوم -٣٢٢٣
مخالفـة  . المنشأة الفردية لصيقة بشخص صاحبها وليس لهـا شخـصية اعتباريـة مـستقلة عنـه                -

  . خطأ في تطبيق القانون توجب تمييز الحكم. ذلك
  )٢٦٨قسم الرابع المجلد الثاني ص مج ال٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٤٥/١٩٩٥ الطعن(

تحقـق الغايـة مـن إعالنهمـا بـالطعن         . تقديم المطعون ضدهما مذكرة بـدفاعهما فـي الميعـاد          -٣٢٢٤
  . ال محل له. الدفع ببطالن الطعن. بالتمييز
  )٢٦٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٢/١٩٩٥ الطعن(

زوالـه بحـضور المعلـن إليـه فـي          . تكليف بالحضور بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق ال      -٣٢٢٥
. تحقـق الغايـة مـن اإلجـراء       : علـة ذلـك   . الجلسة المحددة في اإلعالن أو بإيداع مذكرة بدفاعه       

  . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك
  )٢٦٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٣/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٦٠/١٩٩٦ الطعن(

تحقق الغاية مـن إعالنـه بـالطعن بـالتمييز بمـا            .  المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد      تقديم -٣٢٢٦
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  . غير مقبول. الدفع ببطالن الطعن بالتمييز دون اإلفصاح عن المصلحة. ينتفي معه الضرر
  )٢٦٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥١/١٩٩٦ الطعن(

زوالـه بحـضور المعلـن إليـه فـي          .  وأوراق التكليف بالحضور   بطالن إعالن صحف الدعاوى    -٣٢٢٧
  . تحقق الغاية من اإلجراء. علة ذلك. الجلسة المحددة في اإلعالن أو إيداع مذكرة بدفاعه

  )٢٧٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٥/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٩٦ الطعن(

 مـن  ٨ المنـصوص عليهـا فـي المـادة     األصل هو بطالن ورقة اإلعالن عند خلوها من البيانات      -٣٢٢٨
  . قانون المرافعات

  . تحقق الغرض من اإلجراء ينتفي معه الضرر الموجب للحكم بالبطالن -
  )٢٧٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٣/٦/١٩٩٧  جلسةمدني ٩٨/١٩٩٦ الطعن(

جـراء  عدم الحكم بالبطالن رغم الـنص عليـه إذا لـم يترتـب علـى اإل     . حاالته. بطالن اإلجراء  -٣٢٢٩
تحقق الغايـة مـن اإلجـراء رغـم حـصول المخالفـة             . ماهيته. الضرر المعتبر . ضرر للخصم 

  . تحقق المصلحة المقصود صيانتها مع انتفاء الضرر. مفاده. الشكلية
استخالص الحكم من األوراق تحقق الغاية من اإلجراء وانتفـاء الـضرر وعـدم الحكـم بـبطالن                   -

  . صحيح. إجراءات اإلعالن
  )٢٧٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٩٨  جلسةمدني ٨٦/١٩٩٧ الطعن(

غاية المشرع من تنظيم إجراءات اإلعالن وبيـان شـروط صـحته هـو تمكـين الخـصم مـن                     -٣٢٣٠
. متى تتحقق تلك الغايـة ومـا يترتـب علـى ذلـك            . مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها       

  . مثال
  )٢٧١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٥٨/١٩٩٧ الطعن(

الحضور الذي يزول به الحق في التمسك بالبطالن هو الذي يتم بنـاء علـى الورقـة ذاتهـا وفـي         -٣٢٣١
الحضور في جلـسة مغـايرة مـن تلقـاء الخـصم أو بنـاء علـى ورقـة                   . الجلسة المحددة فيها  

  .علة ذلك. ال يسقط الحق في التمسك بالبطالن. أخرى
  )٢٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٩/٣/١٩٩٨  جلسةمدني ١٠٩/١٩٩٧ الطعن(

هـو مـا يـتم بـإعالن        . ماهيتـه . حضور الخصم الذي يزول به الحق فـي التمـسك بـالبطالن            -٣٢٣٢
تحقيـق الورقـة الباطلـة لمـا قـصد          . علـة ذلـك   . الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعنيين بها      
  . مثال. بطالنهامنها ويعد تنازالً من الخصم عن التمسك ب

  )٢٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/٤/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(
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. بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحـضور الناشـئ عـن عيـب فـي اإلعـالن                  -٣٢٣٣
يـصححه حـضور المعلـن إليـه بالجلـسة المحـددة فـي         . بطالن نسبي ال يتعلق بالنظام العـام      

  . إيداع مذكرة بدفاعهاإلعالن أو 
  . وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. دفع شكلي. الدفع ببطالن اإلعالن -

  )٢٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٨ الطعن(

النعي ببطالن اإلعالن لعدم بيان االسـم الكامـل لمـن سـلمت إليـه صـورته مـن المـسئولين                      -٣٢٣٤
  . مثال. علة ذلك. حغير صحي. بمخفر الشرطة

  )٢٧٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ٣٨/١٩٩٨ الطعن(

  . أثره. انتفاء الضرر. حدوث ضرر للخصم. شرطه. بطالن اإلجراء -٣٢٣٥
صـحة ذلـك    . أثـره . حدوث نقص في بيانات شخصية المعلن إليه مـع تحقـق المقـصود منـه               -

  . مثال. علة ذلك. اإلعالن
  )٢٧٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ١٤٣/١٩٩٨ عنالط(

جواز تسليم األوراق إلـى مـن يقـرر أنـه وكيلـه          . عدم وجود الشخص المراد إعالنه في موطنه       -٣٢٣٦
  . أو يعمل في خدمته أو ألحد أقاربه أو أصهاره شرط اإلقامة معه

ب إعالنـه أو العالقـة بينـه وبـين مـن تـسلم              إغفال إثبات مندوب اإلعالن عدم وجود المطلـو        -
صدور الحكم رغـم ذلـك يبطلـه لـصدوره فـي            . بطالن اإلعالن . أثره. اإلعالن أو اإلقامة معه   
  . مخالفة الحكم ذلك يعيبه ويوجب تمييزه. خصومة غير منعقدة

  )٢٧٤ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٦/٥/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ١٥٨/١٩٩٩ الطعن(

االسـتثناء هـو العلـم الظنـي والعلـم          . ل هو علم المعلن إليه علماً يقينياً باإلعالن القضائي        األص -٣٢٣٧
حـضور الخـصم الـذي يـزول بـه          . ال يجوز القياس عليه لوروده على سبيل الحصر       . الحكمي

الحق في التمسك بالبطالن هو ذلك الذي يـتم بنـاء علـى إعـالن الورقـة ذاتهـا فـي الزمـان                       
  . مثال بشأن اإلعالن بصحيفة االلتماس. ذلكوالمكان المعينين ل

  )٢٧٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ اري جلسةإد ٧٥٤/١٩٩٩ الطعن(

اعتباره مرفوعاً بإيداع صـحيفته إدارة الكتـاب وبـصرف النظـر عـن وقـت                . الطعن بالتمييز  -٣٢٣٨
لـى الطعـن الـذي    ال يترتب علـى بطـالن اإلعـالن أي أثـر ع          . مفاده. إعالنها للمطعون ضده  

رفــع صــحيحاً بإيــداع صــحيفته إدارة الكتــاب فــي الميعــاد مــستوفية األوضــاع الــشكلية 
  . ويصحح اإلعالن دون حاجة إليداع صحيفة جديدة. المنصوص عليها قانوناً
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. علم المطعون ضدها بالطعن الذي رفع فـي الميعـاد وتقـديمها مـذكرة فـي الميعـاد القـانوني                    -
  . ال بطالن. أثره. ها المشرع من إعالنهايحقق الغاية التي يبتغي

  )٢٧٥ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/١١/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ١١٣/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب التمـسك بـه أمـام محكمـة          . بطالن نسبي غير متعلق بالنظـام العـام       . بطالن اإلعالن  -٣٢٣٩
تـوافر لـه تلـك      مثـال لـدفع لـم ت      . الموضوع أو في صحيفة الطعن بصورة جازمة وواضـحة        

  . المقومات
وجـوب إبدائـه بـصحيفة الطعـن وإال       . دفع شكلي ال يتعلق بالنظام العـام      . الدفع ببطالن اإلعالن   -

  . سقط الحق فيه
  )٢٧٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١١/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٩٣/١٩٩٦ الطعن(

  . متى تبطل. ورقة اإلعالن -٣٢٤٠
كفايـة إيرادهمـا فـي أصـل        . الغـرض منـه   .  الـصورة  وجوب إيراد اسم القائم باإلعالن فـي       -

  . أثر ذلك. الورقة
يجيـز إعالنـه بـصحيفة االسـتئناف        . عدم بيان الطاعن موطنه أو محل عمله بصحيفة الـدعوى          -

  . على موطنه المختار
  )٢٧٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٣٤/٢٠٠٠، ٣٢٩ انالطعن(

ـ      -٣٢٤١ بطـالن نـسبي لـيس متعلقـاً        . دعاوى وأوراق التكليـف بالحـضور     بطالن إعالن صـحف ال
  . زواله بحضور المعلن إليه الجلسة المحددة به أو إيداعه مذكرة بدفاعه. بالنظام العام

  )٢٧٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤/٢/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ١٨٥/٢٠٠٠ الطعن(

ـ        -٣٢٤٢ . ضور الناشـئ عـن عيـب فـي اإلعـالن          بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالح
: علـة ذلـك   . زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة باإلعالن أو بإيـداع مـذكرة بدفاعـه              
  . تحقق المقصود من الورقة الباطلة واعتبار حضور الخصم تنازالً عن التمسك ببطالنها

: كيفيتـه . خـصوم انعقاد الخصومة في االستئناف والـذي يتحقـق بـه مبـدأ المواجهـة بـين ال                 -
.  صـحيحاً خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إيـداعها              إعالنـاً بإعالن صحيفته للمستأنف ضده     
. للمستأنف عليه طلب اعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن            . أثره. التراخي في ذلك بفعل المستأنف    

  . جوازي للمحكمة. القضاء بذلك
  )٢٧٧القسم الرابع المجلد الثاني ص مج ١٩/٢/٢٠٠١  جلسة مدني٢٩٧/١٩٩٩،  ١٣٠/١٩٩٨ انالطعن(
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شـرط  . للمعلن إليه التمسك ببطالن الصورة المعلنة إليه ولو خال أصـلها مـن أسـباب الـبطالن                 -٣٢٤٣
  . مثال. ذلك

  )٢٧٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٠/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٥٨/٢٠٠٠ الطعن(

مثـال لـرد    . لموضـوع واقـع تقـدره محكمـة ا      . التحقق من حصول إعالن الخصوم ونفي ذلك       -٣٢٤٤
  . سائغ للتحقق من حصول اإلعالن وصحته

  )٢٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

ما نص القانون على بطالنـه أو شـابه عيـب جـوهري ترتـب عليـه                 . ماهيته. اإلجراء الباطل  -٣٢٤٥
  . علة ذلك. ال بطالن. أثره. عدم ترتب ضرر. ضرر للخصم

العيـب فـي شـكل اإلعـالن والـذي يـؤدي            . ماهيته. عيب في اإلعالن الذي يصححه الحضور     ال -
  . حاالته. الحضور إلى تحقق الغاية منه

  )٢٧٩ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٤/٤/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ١٣٠/٢٠٠٠ الطعن(

بـداء أي دفـع إجرائـي       وجـوب إبـدائها معـاً قبـل إ        . الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام      -٣٢٤٦
  .سقوط ما لم يبد منها: آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى ما يترتب على ذلك

. الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى والـدفع باعتبـار الـدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن                    -
  . مثال. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. كالهما دفع شكلي يتعلق باإلجراءات

  )٢٨٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١/١٠/٢٠٠١ جاري جلسةت ٨٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

الحـاالت المـستثناة    . األصل في بدء ميعاد الطعن في الحكم أن يكـون مـن تـاريخ النطـق بـه                  -٣٢٤٧
. ماهيـة تلـك الحـاالت     . التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ إعـالن الحكـم إلـى المحكـوم عليـه               

اإلعـالن  . اعـد الخاصـة بـإعالن األوراق      وجوب أن يكـون اإلعـالن صـحيحاً مطابقـاً للقو          
  . مثال. ال ينفتح به ميعاد الطعن. الباطل

  . مثال إلعالن باطل. استثناء متى يصح اللجوء إليه. اإلعالن في النيابة العامة -
  )٢٨١ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦١٧/٢٠٠٠ الطعن(

وكيلة تأمين عـن الطـاعن وأن اسـتالمها كافـة اإلنـذارات             انتهاء الحكم إلى أن المطعون ضدها        -٣٢٤٨
 .ال عيب. والتبليغات الموجهة إليه صحيح

  )٢٨٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص١٢/٨/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٧/١٩٩٩ الطعن(

تحقـق المواجهـة بـين الخـصوم بغيـر إعـالن أو             . إعالن صحيفتها . مناطه. انعقاد الخصومة  -٣٢٤٩
  .يته النعقادهاكفا. بعد إعالن باطل
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تمكين الخصم من مواجهة مـا يوجـه إليـه مـن طلبـات              . المقصود به . تنظيم إجراءات اإلعالن   -
. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عـن طريـق إجـراء صـحيح أو بـدون إجـراءات                 . والرد عليها 

  .انتفاء الضرر فال يحكم بالبطالن. أثره
عـدم تحفـظ الوكيـل      . طلبـات الطـاعن   حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته ب        -

 صـحيحاً وتقديمـه مـستندات       إعالنـاً بأحقيته في الدفع بالبطالن لعدم إعالن المطعـون ضـدها           
تحقق الغاية من اإلعالن باعتبار أن الدفاع الـذي أبـدي أمـام الخبيـر يعـد                 . مؤداه. تأييداً لدفاعه 

. مخالفـة ذلـك   . ن النتفـاء الـضرر    امتناع الحكم بـبطالن اإلعـال     . أثره. مطروحاً على المحكمة  
 .خطأ في تطبيق القانون

  )٧٤٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٧/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٦ الطعن(

  .عدم جواز الحكم به إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم. بطالن اإلجراء -٣٢٥٠
الـدفع  .  مـؤداه .تتحقق بـه الغايـة مـن اإلعـالن    . تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد   -

 .غير منتج. ببطالن الطعن إلعالنه على عنوان مخالف لعنوانه
  )٧٤٨ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٨/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٧٩/٢٠٠١، ٤٦٨ انالطعن(

العيـب فـي اإلعـالن الـذي يـصححه          . جـوة منـه   ربتحقق الغايـة الم   . تحققها.  اإلجراء صحة -٣٢٥١
. لذي يؤدي الحـضور إلـى تحقـق الغايـة المرجـوة منـه             الحضور هو عيب في شكل اإلعالن ا      

. حضور الخصم في أي جلسة بناء على إعـالن باطـل أو تقديمـه مـذكرة بدفاعـه                 . مؤدى ذلك 
 ٨٠،  ١٩المادتـان   . تحقـق علمـه اليقينـي بالخـصومة       . علـة ذلـك   . زوال هذا البطالن  . أثره

 .مرافعات
  )٧٤٩م الخامس المجلد الثاني ص مج القس٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٦٥/٢٠٠٤ الطعن(

. تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمـة االسـتئناف وعـدم تقديمـه مـذكرة بدفاعـه                  -٣٢٥٢
 .له التمسك ببطالن إعالنه بصحيفة االستئناف ولو ألول مرة أمام محكمة التمييز. أثره

  )٧٤٩ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص٢٢/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٩/٢٠٠٤ الطعن(

التحـدي بـه ألول مـرة أمـام محكمـة      . التمسك ببطالن إعالن صحيفة االستئناف بطالن نـسبى     -٣٢٥٣
أن يكون هذا اإلعالن قـد شـابه بطـالن حـال دون حـضور الطـاعن أمـام                   . شرطه. التمييز

  . محكمة االستئناف والتمسك به
كـان  كـون الم . األصل في اإلعالن تسليمه إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو فـي محـل عملـه     -

امتناع مندوب اإلعـالن عـن تـرك صـورة منـه            . لمراد إعالنه أو ليس محالً لعمله     ليس موطناً ل  
بعـد  . تمامـه . تسليم صـورة اإلعـالن لجهـة اإلدارة       . الزمه. ألحد ممن نص عليهم في القانون     
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وجـوب  : مـؤدى ذلـك  . التأكد من انتقال مندوب اإلعالن للموطن الذي يقيم فيـه الـشخص ذاتـه       
. مـؤداه . مخالفـة ذلـك   . ب اإلعالن جميع الخطوات في أصل اإلعالن وفى صـورته         إثبات مندو 

 .بطالن اإلعالن
  )٧٥٠ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٢/٣/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٦١٧/٢٠٠٤ الطعن(

وجوب أن يكـون سـابقاً علـى الجلـسة المحـددة            . االعتراض على صحة اإلعالن بالبيع بالمزاد      -٣٢٥٤
أوجه البطالن المتعلقة بـاإلجراءات الـسابقة علـى جلـسة البيـع واالعتـراض               . يامللبيع بثالثة أ  

. أثـره . فـوات هـذين الميعـادين   . وجوب إبدائها في ميعاد مدته عـشرة أيـام     . على شروط البيع  
  . سقوط الحق في إبدائهما

مـة  وجوب تمامـه بتقريـر فـي إدارة كتـاب المحك          . إبداء أوجه بطالن اإلعالن عن البيع بالمزاد       -
 .الكلية التي يتبعها قاضي البيوع المختص بالمنازعة

 )١٦٠ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/١١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٤١٣/٢٠٠٧الطعن (

وجـوب القـضاء   .  صـحيحاً إعالنـاً بطالن الحكم المطعون فيه لعدم إعـالن صـحيفة الـدعوى         -٣٢٥٥
أن اإلعـادة تكـون علـى       . همـؤدا . باإلعادة إلى محكمة أول درجـة لعـدم اسـتنفادها واليتهـا           

ال محـل للقـضاء باإلعـادة       . الخصومة التـي انعقـدت معدومـة      : أثره. خصومة لم تنعقد أصالً   
 .مع الحكم بالبطالن

 )٢٠٢ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٩/٢٠١٠جلسة   عمالي٣٠٩/٢٠٠٩الطعن (
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 حساب المواعيد

 . إجراءات اإلعالن-١

 . امتداد الميعاد-٢

 .يعاد التكليف بالحضور م-٣

 . ميعاد المسافة-٤

 .إعادة اإلعالن -٥
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 -:إجراءات اإلعالن -١

. أثـر ذلـك   . موطن الوكيل ال يكون معتبراً في اإلعالن إال في درجة التقاضي التـي وكـل فيهـا                 -٣٢٥٦
اتخاذ المطعـون ضـده إيـاه موطنـاً مختـاراً           . االستثناء. امتناع إعالن الطعن في موطن الوكيل     

 . إعالن الحكمفي ورقة 

  )٢١٠ مج القسم الثاني المجلد األول ص٤/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥٣/١٩٨٦ الطعن(

دخولـه فـي نطـاق سـلطته بـصفته وكـيالً بالخـصومة              . إقرار المحامي بحـصول اإلعـالن      -٣٢٥٧
اعتبـاره حجيـة قاطعـة علـى حـصول          . أثـره . باعتباره من مستلزمات الدفاع فـي الـدعوى       

عـدم أخـذ    . ال يحول دون ذلك عـدم وجـود الورقـة المعلنـة           . اإلعالن وعلى القاضي األخذ به    
 .مخالفة للقانون توجب تمييزه. الحكم بهذا اإلقرار

  )٢١٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٥/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٨٦ الطعن(

. وجوب إعالن خـصمه صـراحة بـذلك وإال صـح إعالنـه فيـه              . إلغاء الخصم موطنه المختار    -٣٢٥٨
 .علة ذلك.  موطناً جديداً ال يكفي دليالً على إلغاء الموطن السابقمجرد اتخاذه

  )٢١٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٤/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٨٦ الطعن(

إعالن الجمعية يوجه لمركز إدارتها بتـسليم الـصورة للنائـب عنهـا قانونـاً أو ألحـد القـائمين                   -٣٢٥٩
لم يكـن للجمعيـة مركـز إدارة فتـسلم الـصورة لـشخص              إذا  . على إدارتها أو لمن يقوم مقامها     
أو امتنـع المـراد تـسليم الـصورة إليـه           إذا لم يوجد أي مـنهم       . أيهم أو بمحل عمله أو بموطنه     

متـى يـصح إعـالن      . عن ذلك فتسلم للمخفر مع إخطار المراد إعالنـه بـذلك بكتـاب مـسجل              
 .ابة العامة يبطلهالبدء بإعالن الجمعية مع الني. الجمعية مع النيابة العامة

  )٢١٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٨/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣١/١٩٨٧ الطعن(

يـصح  . بـدء الخـصومة دون إعـالن خـصمه بـذلك          إلغاء الخصم موطنه أو محل عمله بعـد          -٣٢٦٠
 .إعالنه في الموطن أو محل العمل القديم

  )٢٢١األول ص مج القسم الثاني المجلد ٤/٧/١٩٨٨ عمالي جلسة ١/١٩٨٨ الطعن(

 . بالحكم ينفتح به باب الطعن فيهإعالناًاإلعالن بصحيفة حجز ما للمدين لدى الغير ال يعد  -٣٢٦١
  )٢٢٤ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢٧/٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٢١/١٩٨٨ الطعن(

 .كيفيته. إعالن الشخص االعتباري الخاص -٣٢٦٢
  )٢٢٥ي المجلد األول ص مج القسم الثان١٩/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٣/١٩٨٨ الطعن(
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مجرد تسليم صورة اإلعالن ألحـد القـاطنين مـع الـشخص المطلـوب إعالنـه مـن أزواج أو                     -٣٢٦٣
وجـوب أن يثبـت القـائم    . ال يكفي لصحة اإلعـالن فـي المـوطن األصـلي          . أقارب أو أصهار  

علـة  . باإلعالن في أصله وصورته عدم وجود المعلن إليـه وصـفة مـن تـسلم منـه الـصورة                  
 .ذلك

  )٢٣٢ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٨٩ الطعن(

إعالن الشركات يصح بتسليم صورته في مركز إدارتها لمن يقـوم مقـام النائـب عنهـا أو أحـد                     -٣٢٦٤
 .ما ال يشترط لصحة هذا اإلعالن. القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين

  )٢٣٣ مج القسم الثاني المجلد األول ص٥/٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩٦/١٩٨٩ الطعن(

موطن الوكيل يكون معتبرا في إعالن األوراق الالزمـة لـسير الـدعوى فـي درجـة التقاضـي                    -٣٢٦٥
 .سريان ذلك على إعالن تعديل الطلبات في ذات درجة التقاضي محل التوكيل. الموكل فيها

  )٢٦٨ول ص مج القسم الثالث المجلد األ١٥/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٠/١٩٩٢ الطعن(

. خضوعها لقانون البلد الذي تقـام فيـه الـدعوى أو تباشـر فيـه اإلجـراءات                . قواعد المرافعات  -٣٢٦٦
  .سريان ذلك على كافة المنازعات وطنية كانت أو مشتملة على عنصر أجنبي. علة ذلك

مـن قواعـد المرافعـات التـي تخـضع          . القواعد الخاصة بإعالن الخصوم وتمثيلهم في الـدعوى        -
 .يلقانون القاض

  )٢٧٠ مج القسم الثالث المجلد األول ص٧/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٢١/١٩٩٠ الطعن(

الطريق األصلي لرفع الدعوى هـو إيـداع صـحيفتها أمـا انعقـاد الخـصومة فالزمـه إعـالن                  -٣٢٦٧
. دليـل ذلـك   . يغنـى عـن اإلعـالن     . حصول المواجهة بين الخصمين فـي الجلـسة       . الصحيفة

 .مثال
  )٢٧٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٢١/١٩٩٣ الطعن(
  )٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٥ الطعنو(

صـحة إعالنـه فـي مواجهـه النيابـة          . عدم تعيين موطن للمعلن إليه داخل الكويـت والخـارج          -٣٢٦٨
 .العامة واحتساب ميعاد الطعن باالستئناف من هذا التاريخ

  )٢٨٩سم الثالث المجلد األول ص مج الق٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤ الطعن(

إغفال بيان آخر موطن أو محل إقامة أو محـل عمـل المـدعى عليـه أو مـن يمثلـه بـصحيفة                        -٣٢٦٩
  .ال يرتب بطالنها. الدعوى

مـؤداه بطـالن أحـدهما ال يبطـل         . استقالل إجراء إيداع صحيفة الدعوى عن إجـراء إعالنهـا          -



 المرافعات        

 

- ٦٢٧ -  

  .اآلخر
تـصحيحه عـن طريـق التمـاس إعـادة          . واقضاء الحكم ببطالن صحيفة الدعوى بغير طلب سه        -

 .خطأ في القانون. مخالفة ذلك. النظر
  )٢٨٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص٣١/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٨/١٩٩٤ الطعن(

 .متى يعتبر موطن الوكيل التجاري موطنا للموكل -٣٢٧٠
  )٢٩٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٩٧٨/١٩٩٤، ١٧٧ انالطعن(

 .مناطه. صحة إعالن الطعن في الموطن المختار -٣٢٧١
  )٢٩٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٥/١٩٩٤ الطعن(

اعتبـار اإلعـالن منتجـا آلثـاره مـن          . أثـره . امتناع المخاطب معه شخصيا عن تسلم اإلعالن       -٣٢٧٢
 .وقت هذا االمتناع

  )٢٩٦ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٤٠/١٩٩٤ الطعن(

قيـام منـدوب اإلعـالن بتـسليم اإلعـالن للـشخص            . شرطه. إعالن األوراق القضائية وتسليمها    -٣٢٧٣
وجـوب إثبـات غيابـه وتـسليم الورقـة          . الزمه. عدم وجود الشخص نفسه   . نفسه أو في موطنه   

. رب أو أمهـات   لمن يقرر أنه وكيله أو يعمل فـي خدمتـه أو سـاكنا معـه مـن أزواج أو أقـا                    
 .مثال. أثره بطالن اإلعالن فال ينفتح به ميعاد الطعن. إغفال هذا البيان

  )٢٩٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٦١/١٩٩٤، ٥٨ انالطعن(

. إتبـاع القـائم بـاإلعالن إياهـا       . القواعد المقررة قانونا لضمان وصول الـصورة للمعلـن إليـه           -٣٢٧٤
 .يب أثار اإلعالن ومنها افتراض وصول الصورة إليهترت. أثره

  )٣٠٣ مج القسم الثالث المجلد األول ص٩/١٢/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١٥/١٩٩٥ الطعن(

تقـديرها مـن سـلطة محكمـة        . التحريات التي تسبق اإلعـالن فـي مواجهـة النيابـة العامـة             -٣٢٧٥
 .الموضوع

  )٣٠٤لث المجلد األول ص مج القسم الثا٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

مـن  . تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن لعـدم تمـام اإلعـالن فـي موعـده                    -٣٢٧٦
  .مثال. اطالقات محكمة الموضوع

  .كيف تتحقق. المواجهة بين الخصوم -
  .جواز تقديمها شفاهة بالجلسة في مواجهه الخصم اآلخر. الطلبات العارضة -
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  .هه في الجلسة في حضور الخصمجوازه بطلب يقدم شفا. التدخل -
 .جواز إبدائه بمذكرة أو شفويا في مواجهة الخصوم. االستئناف المقابل -

  )٣٠٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٩٥ الطعن(

 .المناط فيه. استثناء. جواز إعالن االستئناف في الموطن المختار -٣٢٧٧
  )٣٠٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٦/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧٦/١٩٩٦ الطعن(

. حاالت تسليم صورة اإلعالن لمخفر الـشرطة الـذي يقـع فـي دائرتـه مـوطن المعلـن إليـه                     -٣٢٧٨
لزوم بيان غياب المطلوب إعالنه واسم من سـلم إليـه اإلعـالن وتوقيعـه علـى                 . إجراءات ذلك 

تـسليمها إليـه إال فـي       األصل بالتسليم في حالة تسليم الصورة إلى المخاطب معه ضـمن يـصح              
 .علة ذلك. حالة امتناعه عن تسليمها

  )٣٠٩ مج القسم الثالث المجلد األول ص١١/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٩٥ الطعن(

  .كيفيته. إعالن الشخص االعتباري الخاص -٣٢٧٩
  )٣١١ مج القسم الثالث المجلد األول ص٢١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٩٦ الطعن(

خـروج المـشرع فـي شـأن رفـع          . ي ملكيتها كويتيون وغير كـويتيين     الشركات التي يشترك ف    -٣٢٨٠
جـواز تـسليم اإلعـالن إلـى     . الدعوى وقيدها وإعالنها ونظرها والطعن فيها من القواعد العامـة        

 .مثال. النيابة سواء أكان المدعى عليه له موطن معلوم بالخارج أم ال
  )٣١١ث المجلد األول ص مج القسم الثال٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٥ الطعن(

لمن يقـوم مقـام النائـب عنهـا أو أحـد            . إعالن الشركة يصح بتسليم صورته في مركز إدارتها        -٣٢٨١
  .بطالن اإلعالن. أثره. تخلف ذلك. القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين

عـدم انعقـاد    . أثـره . عدم إعالن صحيفة الدعوى وعدم حضور المدعى عليـه أمـام المحكمـة             -
 .مثال. الخصومة لعدم تحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم

  )٣١٤ مج القسم الثالث المجلد األول ص٤/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٦٥/١٩٩٦ الطعن(

وجـوب توجيهـه كتابـا مـسجال إلـى المعلـن       . تسليم القائم باإلعالن صورته إلى جهـة اإلدارة     -٣٢٨٢
  .علة ذلك. حسبه بيان ذلك بأصل اإلعالن دون صورته. إليه

ثبات القائم باإلعالن بأصل الورقة غلق مسكن المعلـن إليـه وأنـه سـيجرى اإلعـالن بواسـطة         إ -
كفايـة ذلـك لـصحة اإلعـالن وانفتـاح ميعـاد            . المخفر وأنه أرسل كتابا مسجال إلى المعلن إليه       

قـضاء الحكـم    . التظلم به حتى ولو خلت الصورة المسلمة من بيـان إرسـال الكتـاب المـسجل               
خطـأ فـي    . خلو الصورة من هذا البيان لها وترتيبه عـدم قبـول الـتظلم عليـه              ببطالن اإلعالن ل  
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  .تطبيق القانون يوجب تمييزه
  )٣١٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٩٦ الطعن(

تقديم الخصم الدليل على صحة ما يتمسك بـه مـن اوجـه الطعـن عنـد إيـداع صـحيفته مـن                        -٣٢٨٣
عدم قبـول النعـي لكونـه عاريـا         : مؤداه  . تخلف ذلك . ة في الطعن بالتمييز   اإلجراءات الجوهري 

 .مثال. من دليله
  )٣١٧ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٧/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٩٦ الطعن(

زوالـه بحـضور المعلـن إليـه فـي          . بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور       -٣٢٨٤
. تحقـق الغايـة مـن اإلجـراء       : علـة ذلـك   . أو بإيداع مذكرة بدفاعه   الجلسة المحددة في اإلعالن     

  . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك
  )٣٧٢صاألول  مج القسم الرابع المجلد ١٣/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٦٠/١٩٩٦ الطعن(

زم النعقـاد   صحيفة الدعوى تنتج آثارها بمجرد إيـداعها إدارة الكتـاب إال أن إعالنهـا إجـراء ال                 -٣٢٨٥
  . الخصومة

المكـان الـذي يـؤدي فيـه        : ماهيتـه . محل العمل الذي يصح اإلعالن فيه للعامـل أو الموظـف           -
مثـال بـشأن تمييـز الحكـم لمخالفتـه          . بطالنه. أثره. توجيه اإلعالن بالمخالفة لذلك   . عمله عادة 

  . الثابت باألوراق من تغيير المعلن إليه محل عمله
  )٣٧٣صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٢٧/١/١٩٩٧ جلسةتجاري  ١٥٨/١٩٩٥ الطعن(

ماهيـة هـذه    . استثناء ال يـصح إال بعـد التحريـات الدقيقـة          . اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -٣٢٨٦
  . التحريات

شـرط  . تقدير كفاية التحريات ترجع إلى ظروف كل حالة ويخـضع لتقـدير محكمـة الموضـوع                -
  . ناف كأن لم يكنذلك مثال بشأن القضاء باعتبار االستئ

  )٣٧٣صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٤/١٩٩٥ الطعن(
  )٣/٥/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٢١/١٩٩٨ الطعنو(

الحكـم باعتبـار    . أثـره . ميعـاد حتمـي   .  يومـاً مـن شـطبها      ٩٠إعالن تجديد الدعوى خالل      -٣٢٨٧
  . مرافعات٥٩/٢م. علة ذلك. الدعوى كأن لم تكن دواماً سطلة تقديرية للمحكمة

  )٣٧٤صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٤/١٩٩٥ الطعن(

زوالـه بحـضور المعلـن إليـه فـي          . بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور       -٣٢٨٨
  . تحقق الغاية من اإلجراء. علة ذلك. الجلسة المحددة في اإلعالن أو إيداع مذكرة بدفاعه

  )٣٧٥صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٥/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٩٦ الطعن(
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صحة إعالن الخصم على موطنة الثابت باألوراق الالزمـة لـسير الـدعوى ولـو قـام بتغييـر                    -٣٢٨٩
  . أساس ذلك. هذا الموطن مادام لم يقم بإعالم خصمه بالموطن الجديد

  )٣٧٦صاألول مجلد  مج القسم الرابع ال٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٤/١٩٩٦ الطعن(

  . شرطه. تحريه من سلطة محكمة الموضوع. مكان اإلقامة المعتاد الذي يصح اإلعالن فيه -٣٢٩٠
وجوب تسليم صورة اإلعـالن ألحـد القـاطنين مـع الـشخص المطلـوب إعالنـه مـن أزواج                     -

  . وأقارب أو أصهار عند عدم وجوده في موطنه
جود مـن يـصح تـسليم الـصورة إليـه           عدم و . مناطه. تسليم صورة اإلعالن إلى مخفر الشرطة      -

  . أو امتناعه عن التوقيع على األصل بالتسليم
اإلعالن من المحررات الرسمية التي لهـا حجيـة مطلقـة علـى مـا دون بهـا مـا لـم يتبـين                         -

  . تزويرها
عدم التزام مندوب اإلعالن بالتحقيق من صـفة مـن تـسلم منـه اإلعـالن أو المخاطـب معـه                      -

  . مثال بشأن مخاطبة الخادم. مة المراد إعالنهطالما تم ذلك في محل إقا
  )٣٧٦صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٢٧/١٠/١٩٩٧  جلسةمدني ٧٣/١٩٩٧ الطعن(

وجـوب تـسليمها فـي اليـوم ذاتـه لمـسئول            . امتناع المخاطب معه عن تسلم صورة اإلعـالن        -٣٢٩١
ـ                ي موطنـه أو محـل      المخفر أو من يقوم مقامه وتوجيه كتاب مسجل بالبريد إلى المعلـن إليـه ف

تمـام  .  ساعة من تسليم الصورة للمخفـر مـع بيـان الخطـوات التـي اتخـذت                ٢٤عمله خالل   
ينتج أثره سـواء اسـتلم المعلـن إليـه الـصورة مـن المخفـر أو لـم                   . اإلعالن على هذا النحو   

  . مرافعات٩م. أساس ذلك. يتسلمها
  )٣٧٧صاألول   مج القسم الرابع المجلد١/١٢/١٩٩٧  جلسةمدني ١٢/١٩٩٦ الطعن(
  )١٨/١١/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١١٥/٢٠٠١ الطعنو(

  . كيف يتم. تسليم صورة اإلعالنات الموجهة إلى األشخاص االعتبارية الخاصة -٣٢٩٢
  . شرط ذلك. مندوب اإلعالن غير مكلف بالتحقق من شخص من يتسلم صورته -

  )٣٧٧صول األ مج القسم الرابع المجلد ١١/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٤٤/١٩٩٦ الطعن(

 ٦٨م. وجـوب إعـالن منطوقـه إليـه       . الحكم الصادر في غيبة المكلف بحلف اليمـين الحاسـمة          -٣٢٩٣
أثـر  . ورود النص على اإلعـالن مطلقـاً دون اسـتلزام أن يكـون لشخـصه              . من قانون اإلثبات  

اشـتراط الحكـم وجـوب اإلعـالن        . وجوب الرجوع إلى القواعـد العامـة فـي اإلعـالن          . ذلك
  . مثال. لعموم النص وتقييد لمطلقه بما يوجب تمييزهتخصيص . لشخص الخصم
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القواعد العامة لإلعالن في قانون المرافعات والخطـوات التـي يتعـين علـى منـدوب اإلعـالن                   -
  . إتباعها
  )٣٧٨صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٢٢/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٥٠/١٩٩٧ الطعن(

  . مناطه. صحة إعالن الطعن في الموطن المختار -٣٢٩٤
  . أساس ذلك. طعن في الحكم ال يصح إعالنه في موطن وكيل من يراد توجيه الطعن إليهال -

  )٣٧٩صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٩/٣/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠٩/١٩٩٧ الطعن(
  )٨/٦/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٠٨/١٩٩٧ الطعنو(
  )٩/١٠/٢٠٠٠ عمالي جلسة ١٥٧/١٩٩٩ الطعنو(

مـن  . ل والمـستندات وموازنـة بعـضها بـالبعض اآلخـر          فهم الواقع في الدعوى وبحث الـدالئ       -٣٢٩٥
  .شرطه. سلطة محكمة الموضوع

  )٣٧٩ صاألول مج القسم الرابع المجلد ٢٧/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ نوالطع(

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدالئل والمـستندات المقدمـة لهـا واسـتنباط القـرائن                  -٣٢٩٦
  .مثال. ه منها وتقدير عمل الخبير واألخذ به محموالً على أسبابهوترجيح ما تطمئن إلي

  )٣٧٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٧/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ نوالطع(

فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيـام حالـة العتـه لـدى المتعاقـدين واعطـاء الوقـائع تكييفهـا                      -٣٢٩٧
  .مادام سائغاًمن سلطة محكمة الموضوع . الصحيح
  )٣٨٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٤/٥/١٩٩٨ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٧ الطعن(

  .موضوعي. تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير اإلتفاقات واإلقرارات غير القضائية -٣٢٩٨
  )٣٨٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص٤/٥/١٩٩٨ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٧ الطعن(

  .موضوعي. ى وتقدير ما يقدم إليها من الدالئل والمستنداتتحصيل فهم الواقع في الدعو -٣٢٩٩
. استخالص الخطأ الموجب للمسئولية وتقـدير تـوافر الـضرر وعالقـة الـسببية بـين االثنـين                  -

  .مادام سائغاً. موضوعي
  )٣٨٢ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٨/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٤٣/١٩٩٦ الطعن(

ييفهـا دون التقيـد بتكييـف الخـصوم وإعطائهـا وصـفها             تحصيل فهم الواقع في الـدعوى وتك       -٣٣٠٠
  .من سلطة محكمة الموضوع. الحق
  )٣٨٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص١/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٣/١٩٩٧ الطعن(
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تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدالئل المقدمة فيهـا وموازنـة بعـضها بـالبعض اآلخـر                   -٣٣٠١
مـن سـلطة محكمـة      . خالص ما تراه متفقاً مع واقـع الـدعوى        وترجيح ما تطمئن إليه منها واست     

مثـال بـشأن اسـتخالص عـدم حـصول          . متى أقامت قضاءها على أسباب سـائغة      . الموضوع
  .تأخير في تنفيذ العقد

  )٣٨٣ مج القسم الرابع المجلد األول ص٨/٦/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٠٨/١٩٩٧ الطعن(

ـ         -٣٣٠٢ م الواقـع فـي الـدعوى وتقـدير األدلـة           لمحكمة الموضوع السلطة التامة في اسـتخالص وفه
  .شرط ذلك. والمستندات واإلستناد إلى تقرير خبرة ضم في دعوى أخرى

  )٣٨٤ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٩/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٩/١٩٩٨ الطعن(
  )١٥/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٩٣/٢٠٠٠ الطعنو(

فـصل فـي الطلبـات المطروحـة مـن          لها ال . لمحكمة الموضوع . تحصيل فهم الواقع في الدعوى     -٣٣٠٣
  .واقع ما يعرضه الخصوم من حجج ودفوع ووسائل دفاع

  )٣٨٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٠/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨٣/١٩٩٨ الطعن(

لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع فـي الـدعوى وبحـث الـدالئل والمـستندات المقدمـة                   -٣٣٠٤
  .إليها

ال محـل   . متـى كـان الـنص عامـاً مطلقـاً         . ع علتها وجـوداً وعـدماً     األحكام القانونية تدور م    -
  .لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه

  )٣٨٥ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٠٧/١٩٩٨ الطعن(
  )٦/٣/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٨٠٥/١٩٩٨، ٤٨٩، ٣٨٩ الطعونو(

لهـا األخـذ بتقريـر      . هـم الواقـع فـي الـدعوى       لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل ف       -٣٣٠٥
  .الخبير متى اطمأنت إليه دون أن تكون ملزمة بالرد إستقالالً لما يوجه إليه من طعون

  )٣٨٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٨/٦/١٩٩٩ إداري جلسة ٤٠٧/١٩٩٨ الطعن(

  .من سلطة محكمة الموضوع. تحصيل فهم الواقع وتقدير األدلة في الدعوى -٣٣٠٦
  .ستقالالًاحكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد عليها م -

  )٣٨٦ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٨/١٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٨ الطعن(

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تكييف الطلبات في الدعوى واسـتظهار مـدلول االتفاقـات          -٣٣٠٧
  .شرطه
  )٣٨٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣٠/١٠/١٩٩٩ ة جلسةأحوال شخصي ٥١/١٩٩٩ الطعن(
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  .شرطه. لمحكمة الموضوع. تقدير الدالئل والموازنة والترجيح بينها -٣٣٠٨
  )٣٨٧ مج القسم الرابع المجلد األول ص٢٧/١١/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٥٧/١٩٩٩ الطعن(

فـسير المـستندات    فهم الواقع في الـدعوى وتقـدير األدلـة فيهـا واألخـذ بتقريـر الخبيـر وت                  -٣٣٠٩
  .شرطه. موضوعي. والمحررات

  )٣٨٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٣/١٢/١٩٩٩ مدني جلسة ٥٢/١٩٩٩، ٤٢ان الطعن(

. موضـوعي . فهم الواقع في الدعوى وبحث األدلـة والمـستندات واسـتظهار مـدلول عبارتهـا               -٣٣١٠
  .شرطه
  )٣٨٨لد األول ص مج القسم الرابع المج٢٢/١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٣٦/١٩٩٨ الطعن(

لهـا األخـذ بتقريـر الخبيـر دون         . لمحكمة الموضـوع  . تقدير األدلة واألخذ بما تطمئن إليه منها       -٣٣١١
  .علة ذلك. أن تلتزم بالرد استقالالً على الطعون الموجه إليه

  )٣٨٨ مج القسم الرابع المجلد األول ص٦/٥/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٥٨/١٩٩٩ الطعن(
  )٢٤/٦/٢٠٠٠ ل شخصية جلسةأحوا ٢٣١/١٩٩٩ الطعنو(

واقـع مـن سـلطة محكمـة        . التعرف على حقيقـة العالقـة التـي تـربط طرفـي الخـصومة              -٣٣١٢
  .ال تثريب عليها في األخذ بأي دليل مادام من طرق اإلثبات القانونية. الموضوع

  )٣٨٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤٨/٢٠٠٠ الطعن(

  .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. قدير األدلةتحصيل فهم الواقع وت -٣٣١٣
  )٣٨٩ مج القسم الرابع المجلد األول ص١٧/٦/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٢١٤/١٩٩٩ الطعن(

  .المقصود به. المانع الذي يوقف سريان التقادم -٣٣١٤
  .مثال. شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير وجود المانع أو عدم وجوده -
. يستتبع تمييـزه فيمـا قـضى بـه فـي موضـوع الـدعوى         . ى به في الدفع   تمييز الحكم فيما قض    -

  .علة ذلك
  )٣٩٠ مج القسم الرابع المجلد األول ص٣٠/١٠/٢٠٠٠ إداري جلسة ٧٥٧/١٩٩٩ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . تحصيل فهم الواقع وبحث الدالئل والمستندات والموازنة والتـرجيح بينهـا           -٣٣١٥
 .شرط ذلك. الموضوع

  )٣٩١ مج القسم الرابع المجلد األول ص١١/١٢/٢٠٠٠ جاري جلسةت ٤٩٣/١٩٩٦ الطعن(

وجـوب البـدء بتوجيـه      . القواعد الخاصة بإعالن الشركات واألشـخاص االعتباريـة الخاصـة          -٣٣١٦
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اإلعالن إلى مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القـائمين علـى إدارتهـا أو أحـد الـشركاء                    
وجـوب تـسليم الـصورة      .  عـدم وجـود مركـز إدارة       .المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي مـنهم       

عـدم وجـود أي مـنهم أو    . ألي المذكورين في محل عمله أو في موطنـه األصـلي أو المختـار      
. وجوب تسليم الـصورة لمخفـر الـشرطة مـع اإلخطـار بالمـسجل             . امتناع المراد تسليمها إليه   

هم مـوطن أصـلي أو مختـار        أالّ يعلـم لواحـد مـن      : متى يمكن اإلعالن عن طريق النيابة العامة      
  . مثال. بطالن اإلعالن. أثره. عدم مراعاة هذا الترتيب. شروط ذلك. أو محل عمل

  )٣٩١ صاألول مج القسم الرابع المجلد ١٣/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦٤/٢٠٠٠ الطعن(

  . متى يكون باطالً. اإلجراء -٣٣١٧
رادهمـا فـي أصـل      كفايـة إي  . الغـرض منـه   . وجوب إيراء اسم القائم باإلعالن فـي الـصورة         -

  . أثر ذلك. الورقة
  )٣٩٣صاألول  مج القسم الرابع المجلد ١٤/١/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٣١/٢٠٠٠، ٣٢٩ نناالطع(

وجوب إعـالم ذوي الـشأن مـن المـالك وأصـحاب الحقـوق              . قرار نزع الملكية للمنفعة العامة     -٣٣١٨
المنطقـة الكـائن    النشر بالجريدة الرسمية ولصقه علـى بـاب مختـار           . كيفية ذلك . الظاهرين به 
  . بها العقار

دعـوتهم إلبـداء مـا يرونـه فـي          . مقـصوده . إخطار ذوي الشأن بالقرار والالحق على النـشر        -
انتهـاء هـذا    . خصوص نزع الملكية وإلثبات حقـوقهم خـالل شـهرين مـن تـاريخ اإلخطـار               

عنهـا  قيام اإلدارة بإعداد قوائم حصر لتلـك العقـارات وتقـدير قيمـة التعـويض                . أثره. الميعاد
  . والمستحقين له ونصيب كل منهم

  )٣٩٤صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٥/٢/٢٠٠١  جلسةمدني ٩٤/٢٠٠٠ الطعن(

مثـال لـرد    . واقـع تقـدره محكمـة الموضـوع       . التحقق من حصول إعالن الخصوم ونفي ذلك       -٣٣١٩
  . سائغ للتحقق من حصول اإلعالن وصحته

  )٣٩٥صاألول سم الرابع المجلد  مج الق٢٥/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

ما نص القانون على بطالنـه أو شـابه عيـب جـوهري ترتـب عليـه                 . ماهيته. اإلجراء الباطل  -٣٣٢٠
  . علة ذلك. ال بطالن. أثره. عدم ترتب ضرر. ضرر للخصم

العيـب فـي شـكل اإلعـالن والـذي يـؤدي            . ماهيته. العيب في اإلعالن الذي يصححه الحضور      -
  . حاالته. منهالحضور إلى تحقق الغاية 

  )٣٩٦صاألول  مج القسم الرابع المجلد ١٤/٤/٢٠٠١ جلسةأحوال شخصية  ١٣٠/٢٠٠٠ الطعن(
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يجـب  . شرعت لتكون المالذ لطالبها عنـدما تعـوزه وسـائل اإلثبـات األخـرى        . اليمين الحاسمة  -٣٣٢١
ـ      . على من توجه إليه أن يحلفها فوراً متى كان حاضـراً أو إالّ عـد نـاكال                 ي مـادام ال ينـازع ف

. إذا لم يحضر وجب إعالنـه بمنطـوق الحكـم وتكليفـه بالحـضور             . جوازها أو تعلقها بالدعوى   
  . موضوعي. تقدير العذر في عدم الحضور بعد ذلك

  )٣٩٧صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٨/١٠/٢٠٠١  جلسةعمالي ١٠٣/٢٠٠١ الطعن(

تعتبـر مـن أوراق     . عوىالمستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحـد الخـصوم أثنـاء نظـر الـد               -٣٣٢٢
أن تكـون قـد أرفقـت       . شـرط ذلـك   . الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قـضائها         

  . علة ذلك. غير الزم. إعالن الخصم بها. بملف الدعوى
  )٣٩٧صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٨/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦١٧/٢٠٠٠ الطعن(

 هو أن يكون الخصم قـد اتخـذه محـالً مختـاراً لـه               مناط صحة إعالن الطعن في المحل المختار       -٣٣٢٣
ال يعتد في اإلعـالن بتـاريخ تقـديم الـصحيفة إلـى الجهـة المختـصة                 . في ورقة إعالن الحكم   

العبرة بتسليم صـورتها فعـالً إلـى الـشخص المقـصود            . باإلعالن وال بتسلم مندوب اإلعالن لها     
بـاإلعالن فعلـه حـال امتنـاع المخاطـب          ما يجب على القائم     . باإلعالن طبقاً لألوضاع المقررة   

  . معه عن تسلم صورته
  )٣٩٨صاألول  مج القسم الرابع المجلد ١/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٦٣/٢٠٠٠ الطعن(

اإلجراءات التي يجب على القائم باإلعالن اتباعهـا إذا لـم يجـد المطلـوب إعالنـه فـي محـل                      -٣٣٢٤
  . ماهيتها. عمله حتى يترتب على اإلعالن أثاره

 .ماهيته. مل الذي يعتد باإلعالن فيهمحل الع -
  )٣٩٨صاألول  مج القسم الرابع المجلد ٢/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٠٤/٢٠٠١ الطعن(

تحقـق المواجهـة بـين الخـصوم بغيـر إعـالن أو             . إعالن صحيفتها . مناطه. انعقاد الخصومة  -٣٣٢٥
  .كفايته النعقادها. بعد إعالن باطل

ين الخصم من مواجهة مـا يوجـه إليـه مـن طلبـات              تمك. المقصود به . تنظيم إجراءات اإلعالن   -
. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عـن طريـق إجـراء صـحيح أو بـدون إجـراءات                 . والرد عليها 

  .انتفاء الضرر فال يحكم بالبطالن. أثره
عـدم تحفـظ الوكيـل      . حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبـات الطـاعن           -

 صـحيحاً وتقديمـه مـستندات       إعالنـاً ن لعدم إعالن المطعـون ضـدها        بأحقيته في الدفع بالبطال   
تحقق الغاية من اإلعالن باعتبار أن الدفاع الـذي أبـدي أمـام الخبيـر يعـد                 . مؤداه. تأييداً لدفاعه 

. مخالفـة ذلـك   . امتناع الحكم بـبطالن اإلعـالن النتفـاء الـضرر         . أثره. مطروحاً على المحكمة  
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 .خطأ في تطبيق القانون
  )٦٨٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٧/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٦ الطعن(

 ٤٩م. عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ إيـداع الـصحيفة                   -٣٣٢٦
اختالفه عن عدم اإلعالن بالـسير فـي الـدعوى خـالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ                    . مرافعات
 إال بوصـول    ال يعتبـر مرعيـاً    . ة الثانية ميعـاد حتمـي     الميعاد في الحال  .  مرافعات ٥٩م. شطبها

. اعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن بقـوة القـانون             . أثره. عدم وصول اإلعالن  . اإلعالن للخصم 
حق المـدعى عليـه فـي تعجيـل الـدعوى           . سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة      . االستثناء

ـ             سـريان  . دم اإلعـالن الـصحيح    من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالـة ع
 . مرافعات١٤٧القواعد السابقة على االستئناف م

  )٦٨٤ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٤/٦/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٣٢/٢٠٠١ الطعن(

مخالفـة تلـك    .  مرافعـات  ٩م. ماهيتهـا . اإلجراءات التي يجب على القائم بـاإلعالن مراعاتهـا         -٣٣٢٧
م انعقـاد الخـصومة وتبطـل كافـة اإلجـراءات الالحقـة             بطالن اإلعالن وعد  . أثره. اإلجراءات

يعيبـه ويوجـب    . مخالفـة الحكـم ذلـك     . له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى         
 .تمييزه
  )٦٨٥ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٨/١٢/٢٠٠٢ ي جلسةتجار ٢٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

تنظـيم التقاضـي    : القـصد منـه   . لمحكمـة وجوب أن تراعيها ا   . إجراءات رفع الدعوى وإعالنها    -٣٣٢٨
إيـداع الـصحيفة إدارة الكتـاب هـو اإلجـراء الـذي تعـد معـه الـدعوى             . وتوفير حق الدفاع  

  .مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية
إعـالم الخـصم   . القـصد منـه  . اسـتقالله عـن إيـداعها إدارة الكتـاب        . إعالن صحيفة الدعوى   -

وجـوب  . مـؤدى ذلـك   . بطـالن الحكـم   . أثـره . عدم تحققه . وموتحقيق مبدأ المواجهة بين الخص    
أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعالن الخصم الغائـب ولهـا توقيـع الجـزاءات علـى                   

  .المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعالن خصمه
وجوب أال تقـف عنـد تقريـر حـد الـبطالن            . تبين محكمة ثاني درجة عدم إعالن المدعى عليه        -

بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فـي موضـوعها بعـد إعـالن الخـصم                 بل تقضي   
 مكـرر   ١٣٥م  . مراعـاة مبـدأ التقاضـي علـى درجتـين         . علـة ذلـك   .  صحيحاً قانونياً إعالناً

 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦مرافعات المضافة بالقانون 
  )٦٨٦ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٨/١٢/٢٠٠٢ ي جلسةتجار ٢٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

تـسلم األوراق للنيابـة إلرسـالها للخارجيـة         . مـؤداه . جود موطن معلوم للمعلن إليه بالخـارج      و -٣٣٢٩
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. اعتبار الميعاد مرعيـاً بمجـرد تـسليم األوراق للنيابـة العامـة            . لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي  
. تـسليم األوراق للنيابـة العامـة      . مـؤداه . عدم وجود موطن أو محل عمل معلوم للمعلـن إليـه          

 .مرافعات١١م . البطالن. أثره.  ذلكمخالفة
  )٦٨٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٦/٤/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٦/٢٠٠٢ الطعن(

عـدم  . أثـره . بطـالن اإلعـالن   . صحة إعـالن الـصحيفة للمـدعي      . شرطه. انعقاد الخصومة  -٣٣٣٠
 .انعقاد الخصومة وبطالن أي إجراء أو حكم صدر فيها

  )٦٨٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٦/٤/٢٠٠٣ جلسةأحوال شخصية  ٦/٢٠٠٢ الطعن(

كفايـة إثبـات    . وجوب إخطار المعلن إليـه بكتـاب مـسجل        . تسليم صورة اإلعالن لجهة اإلدارة     -٣٣٣١
  .علة ذلك. ذلك في أصل ورقة اإلعالن دون صورته

 .إتباع القائم باإلعالن القواعد المقررة في القانون لضمان وصـول الـصورة إلـى المعلـن إليـه                  -
صحة اإلعالن وتترتب عليه جميع اآلثـار القانونيـة ومنهـا افتـراض وصـول الـصورة                 . أثره

عدم جـواز دحـض هـذه القرينـة إال بـسلوك طريـق              . فعالً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني      
الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم باإلعالن مـن إجـراءات قـام بهـا بنفـسه أو كانـت تحـت                      

  .علة ذلك. بصره
كفايتـه دون حاجـة لـذكر نـوع الورقـة           . إخبار المعلن بكتاب مسجل بتسليم الـصورة للمخفـر         -

  .التي قام بتسليمها
استخالص الحكم تمام اإلعالن على الوجه المقرر قانونـاً بأسـباب سـائغة تـؤدي إلـى النتيجـة                    -

 .عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز. النعي عليه جدل موضوعي. التي انتهى إليها
  )٦٨٧ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥١٥/٢٠٠٢، ٥٠٣ نناالطع(

وجوب توجيهه إلى مركز إدارتهـا وتـسليمه للنائـب عنهـا قانونـاً              . اإلعالن الخاص بالشركات   -٣٣٣٢
تـسلم الـصورة    . عـدم وجـود مركـز إدارة      . أو ألحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما        

مخالفـة  . ألشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو فـي موطنـه األصـلي أو المختـار              ألحد هؤالء ا  
بـشأن بطـالن إعـالن شـركة لتـسليمه لـسكرتيرة ال تنـوب            مثال  . بطالن اإلعالن . أثره. ذلك

 .عمن  لهم قانوناً استالم اإلعالن عن الشركة
  )٦٨٨ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٣٣/٢٠٠٣ الطعن(

أن يوجـه   . شـرطه .  يبدأ بـه ميعـاد الـتظلم       والذيإعالن عريضة أمر األداء واألمر الصادر به         -٣٣٣٣
اكتفـاء  .  موطنـه األصـلي أو محـل عملـه دون المـوطن المختـار              فيإلى شخص المدين أو     

حتـى ال   . علـة ذلـك   .  هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقـي أو الظنـي            فيالمشرع  
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  .  وتجنباً لضياع الحقوقيق حق التقاضييع
م .  فـي خـصوص تـسليم اإلعـالن لـإلدارة          تباعهـا ااإلجراءات الواجب على مندوب اإلعالن       -

 . مرافعات٩٠
  )٦٨٩ مج القسم الخامس المجلد األول ص٧/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٢٢/٢٠٠٣ الطعن(

ـ     أو الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى      -٣٣٣٤ دفـوع  . نباعتبار الـدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يك
 ٧٧م. شكلية متعلقة باإلجراءات يتعين إبداؤها قبل التعـرض للموضـوع وإال سـقط الحـق فيهـا                

 .مرافعات
  )٦٩٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٠/٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٥/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم ذكـر اسـم مـن سـلم          . تسليم صورته لمخفر الـشرطة    . شرط صحته . اإلعالن مع المخفر   -٣٣٣٥
 .مثال. ال ينال من صحته. عالن بالمخفرإليه اإل
  )٦٩٠ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٣/٣/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٨٤/٢٠٠٤ الطعن(

أن يتخذه الخـصم موطنـاً لـه فـي ورقـة إعـالن              . مناطها. صحة اإلعالن في الموطن المختار     -٣٣٣٦
 . علة ذلك. الحكم

 أو يـشوبه عيـب جـوهري ترتـب عليـه            أن ينص القانون على بطالنه    . شرطه. بطالن اإلجراء  -
. علـة ذلـك   . عـدم جـواز الحكـم بـالبطالن       . أثـره . تحقق الغرض من اإلجراء   . ضرر للخصم 
 .انتفاء الضرر

  )٦٩١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٧/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٨١/٢٠٠٤ الطعن(

كتـاب  ين يومـاً مـن تـاريخ إيـداعها إدارة           تـسع وجـوب إعالنهـا خـالل       . صحيفة الدعوى  -٣٣٣٧
. جواز اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن بنـاء علـى طلـب المـدعى عليـه                 . مخالفة ذلك . المحكمة
سـلطة المحكمـة فـي اعتبـار        . أن يكون عدم اإلعالن راجعاً إلـى فعـل المـدعى          : شرط ذلك 

 .جوازية وال رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. الدعوى كأن لم تكن
  )٦٩١ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

موضوعي ال يخـضع لرقابـة محكمـة التمييـز مـادام      . تحقيق واقعة إعالن الخصوم في الدعوى   -٣٣٣٨
 .لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى

  )٦٩٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص٥/١٢/٢٠٠٥  جلسةمدني ١٨٦/٢٠٠٥، ١٨٥، ٨٥ نوالطع(

 ١٧م. ه إلى أول يوم عمـل إذا صـادف آخـر يـوم فيـه عطلـة رسـمية                  امتداد. ميعاد اإلخطار  -٣٣٣٩
 . مرافعات
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حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لـم يمـنح ميعـاداً للحـضور عنـد إعالنـه بـصحيفة                     -
حجـز االسـتئناف    . االستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيـل االسـتئناف مـن الـشطب               

  . عيبال. للحكم بعد التأكد من صحة إعالنه
 . مرافعات٤٨م. ال يرتب البطالن. عدم مراعاة ميعاد الحضور -

  )٦٩٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٩/١٢/٢٠٠٥  جلسةمدني ٧٣١/٢٠٠٤ الطعن(

. منـاط تحققـه هـو انعقـاد الخـصومة         . ميعاد حتمي .  يوماً من شطبها   ٩٠تجديد الدعوى خالل     -٣٣٤٠
عـدم وصـول    .  علـة ذلـك    .اجهة بين الخـصوم   وسيلة ذلك هو اإلعالن الذي يتحقق به مبدأ المو        

القضاء باعتبار الدعوى كـأن لـم تكـن بقـوة القـانون             . أثره. اإلعالن للخصم خالل هذا الميعاد    
دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلـب منهـا ذلـك وأيـاً كـان سـبب عـدم اسـتئناف سـير                       

 .الدعوى
  )٦٩٢مس المجلد األول ص مج القسم الخا١٨/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٧٢/٢٠٠٤، ٢٦٠ نناالطع(

وجـوب إعالنهـا إلـى      : الزم ذلـك  . إنزال المشرع لها منزلـة األحكـام الغيابيـة        . أوامر األداء  -٣٣٤١
عـدم  .  مرافعـات  ١٦٩،  ١٢٩المادتـان   . شخص المدين أو في موطنه األصلي أو محـل عملـه          
مثـال لعـدم اعتـداد الحكـم     . علـة ذلـك  . جواز إعالنها لجهة اإلدارة في حالـة غلـق الـسكن          

لمطعون فيه بإعالن أمر األداء إلى المطعون ضدها لجهة اإلدارة ومـن ثـم عـدم بـدء سـريان                    ا
 .ميعاد الطعن منه

  )٦٩٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٢/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠٥/٢٠٠٥ الطعن(

 -: امتداد الميعاد-٢

ـ     . من تاريخ النطق بها   . ميعاد الطعن في األحكام    -٣٣٤٢ ه عطلـة رسـمية إلـى       امتداده إذا صـادف نهايت
 .مثال. أساس وأثر ذلك. أول يوم عمل بعدها

  )٦٩٣ مج القسم الخامس المجلد األول ص٢٦/٩/٢٠٠٦ إداري جلسة ٩٨٢/٢٠٠٥ الطعن(

  -:ميعاد التكليف بالحضور -٣

 ١٧م. امتداده إلى أول يوم عمل إذا صـادف آخـر يـوم فيـه عطلـة رسـمية                 . ميعاد اإلخطار   -٣٣٤٣
 . مرافعات

نفسه وعدم تمسكه بأنه لـم يمـنح ميعـاداً للحـضور عنـد إعالنـه بـصحيفة                  حضور الطاعن ب   -
حجـز االسـتئناف    . االستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيـل االسـتئناف مـن الـشطب               
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  .ال عيب. للحكم بعد التأكد من صحة إعالنه
 . مرافعات٤٨م. ال يرتب البطالن. عدم مراعاة ميعاد الحضور -

  )٦٩٢ مج القسم الخامس المجلد األول ص١٩/١٢/٢٠٠٥ دني جلسةم ٧٣١/٢٠٠٤ الطعن(

  .ما يشترط فيه.اإلعالن بالعريضة وباألمر الصادر باألداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم -٣٣٤٤
ـ ميعاد التظلم يبدأ من توافر العلم القانوني للمعلن إليه           - ـ     .األمرب  ه تـوافر ذلـك العلـم يقينـاً بإعالن

 مثـال بـشأن     . مرافعـات  ١٦٩ م   .طنه األصلي أو محـل عملـه       في مو  ه بإعالن  أو ظنياً  لشخصه
 .إعالن أمر األداء مع جهة اإلدارة

 )١٤٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/٢/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١٠٢٩/٢٠٠٦الطعن (

  -:المسافةميعاد  -٤

العبـرة فـي تحديـد المـوطن هـو بـالموطن الـذي اتخـذه                . ميعاد المسافة في الطعن بالتمييز     -٣٣٤٥
تغييره فـي صـحيفة الطعـن بـالتمييز إلـى مـوطن             .  لنفسه في مراحل التقاضي السابقة     الطاعن

 .غير مجد. آخر توصالً إلى إضافة ميعاد مسافة
  )٦٩٣ مج القسم الخامس المجلد الثاني ص١٦/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٧٩/٢٠٠٤/ ٧٠١ الطعن(

  -:إعادة اإلعالن -٥

 ١٢٩تسلـسل الجلـسات فـي حكـم المـادة        سبب من أسـباب انقطـاع       . إحالة الدعوى إلى خبير    -٣٣٤٦
وجوب إعادة إعـالن الخـصوم بإيـداع الخبيـر تقريـره وبالجلـسة المحـددة لنظـر                  . مرافعات
  .الدعوى

تقديم العامل الطلب إلى وزارة الشئون االجتماعية والعمل هو اإلجـراء الـذي تبـدأ بـه المطالبـة             -
 المطالبـة القـضائية فـي الـدعاوى         القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب علـى         

 .العادية من آثار ومنها قطع التقادم
  )٢٦٢ مج القسم الثالث المجلد األول ص١/٦/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٩٠ الطعن(

  .متى يعتبر موطن الوكيل التجاري موطنا للموكل -٣٣٤٧
  )٢٩٥ مج القسم الثالث المجلد األول ص١٥/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٧٨/١٩٩٤، ١٧٧ نناالطع(

وجوب إعادة إعالن المستأنف ضده الذي لم يعلن بـصحيفة االسـتئناف لشخـصه وتخلـف عـن                   -٣٣٤٨
 .بطالن الحكم: أثره. مخالفة ذلك. الحضور بجلسات االستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه

  )٦٩٤ مج القسم الخامس المجلد األول ص٦/١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٦/٢٠٠٢ الطعن(
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ال يحسب مـن هـذا الميعـاد يـوم اإلعـالن            .  هو ستون يوماً   الميعاد المقرر لرفع دعوى اإللغاء     -٣٣٤٩
انقـضاء الميعـاد بانقـضاء اليـوم        . أو حدوث األمر المعتبر في نظر القـانون مجريـاً للميعـاد           

 .مثال. األخير منه
 )٢٣٢ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/٣/٢٠٠٨جلسة إداري  ٢٦٢/٢٠٠٧الطعن (

وجـوب  . ات المحددة وعـدم تقديمـه مـذكرة بدفاعـه         تخلف المستأنف عليه عن الحضور بالجلس      -٣٣٥٠
. تأجيل المحكمة نظر االستئناف لجلسة تالية إلعـادة إعالنـه إن لـم يكـن قـد أعلـن لشخـصه                    

  .بطالن الحكم بما يوجب تمييزه. أثره. تخلف ذلك
 .بطالن الحكم. أثره. عدم إعادة اإلعالن حال وجوبه -

 )٢٥٤ ص٣ ج٣٩القضاء والقانون س مجلة ١٠/١٠/٢٠١١ مدني جلسة ٧٩٢/٢٠١٠الطعن (
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  نظام الجلسة وسلطة محكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى

  أوالً

 محضر الجلسة

ال يجوز االدعاء بمغايرتـه للحقيقـة إال بـسلوك طريـق الطعـن              . ورقة رسمية . محضر الجلسة  -٣٣٥١
 .بالتزوير
  )٥٩٢الث ص مج القسم الثالث المجلد الث١٠/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٩٤/١٩٩٠، ١٦٣ نناالطع(

ال يجـوز اإلدعـاء بمخالفتـه للحقيقـة إال بـسلوك            . محضر الجلسة ورقة رسمية لهـا حجيتهـا        -٣٣٥٢
 .طريق الطعن بالتزوير

  )٥٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٥/١٢/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٣ الطعن(

 للقـضاة الـذين     عـدم جـوازه إال    . إصدار الحكم سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع علـى مـسودته           -٣٣٥٣
حدوث مانع ألٍي منهم حال بينـه وبـين حـضور جلـسة النطـق بـه وحلـول                   . سمعوا المرافعة 

وجوب إثبات ذلك في نـسخة الحكـم األصـلية والتـي تُكمـل بمـا يـرد بمحـضر                    . آخر مكانه 
مثـال لحكـم أخطـأ فيـه أمـين سـر            . بطالن الحكـم  : أثره. مخالفة ذلك . الجلسة في خصوصه  
في إثبات اسم رئيس الهيئـة بمحـضر جلـسة المرافعـة األخيـرة فـي شـأن                  الجلسة خطأ مادياً    

 .تشكيل الهيئة وبما ال يؤدى إلى بطالن الحكم
  )١٦١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٦٠٣/٢٠٠٥ الطعن(

ـ                     -٣٣٥٤ ن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبـات مـا اتفقـوا عليـه م
 أو أي اتفاق آخر في محضر الجلـسة والتوقيـع عليـه مـنهم أو مـن وكالئهـم وإلحـاق                      صلح

االتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلـسة وإثبـات محتـواه فيـه ويكـون لمحـضر الجلـسة فـي            
 .مثال.  ق المرافعات٧٣المادة . الحالين قوة السند التنفيذي

  )١٦٢ الخامس المجلد العاشر ص مج القسم٢٦/١٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٩٧/٢٠٠١ الطعن(

للطاعن ترك الخصومة في الطعـن بـالتمييز أو االسـتئناف بإبدائـه شـفاهة بالجلـسة وإثباتـه                    -٣٣٥٥
سريان ذلك على الطعن باالستئناف الـذي تنظـره محكمـه التمييـز بعـد تمييزهـا                 . بمحضرها
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عـدم  . السـتئناف للحكم المطعون فيه إذا تم هذا الطلب بعد انقضاء ميعـاد الطعـن بـالتمييز أو ا                
أنه يعد تنازالً عـن الحـق فـي الطعـن يـتم ويتحقـق بـه أثـره                   : علة ذلك . جواز الرجوع فيه  

 مـن قـانون     ١٥٧،١٤٧،١٤٦،٩٩المـواد   . بمجرد حصوله دون حاجة لقبـول الخـصم اآلخـر         
 .مثال. المرافعات المدنية والتجارية

 )٧٣ ص٢ ج٣٦ س مجلة القضاء والقانون١٥/٤/٢٠٠٨ إداري جلسة ١٢٥٩/٢٠٠٦الطعن (

. االدعـاء بمغايرتـه للحقيقـة     . محضر الجلسة ورقة رسمية له حجيته بما دون فيه علـى الكافـة             -٣٣٥٦
 .الطعن بالتزوير. وسيلته
 )١١٠ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٤/٢٠٠٨جلسة   تجاري٥٣/٢٠٠٦، ٣٦الطعنان (

وجـوب إثبـات    . مـه الز.  الحكم عن حضور جلسة النطـق بـه        اتخلف أحد القضاة الذين أصدرو     -٣٣٥٧
. توقيعه على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه وأن غيـره حـضر النطـق بـه محلـه                  

هـم الـذين فـصلوا فـي الـدعوى ال القـضاة الـذين               . المقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكـم     
االعتـداد بالبيانـات المثبتـة بـالحكم تكملهـا البيانـات الـواردة         . منـاط ذلـك   . حضروا تالوته 

مثال بشأن تخلف أحد القضاة اللـذين أصـدروا الحكـم عـن حـضور جلـسة                 . ضر الجلسة بمح
 .النطق به
 )٢٤١ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٢/٤/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٥٦٧/٢٠٠٨الطعن (

وجـوب أن يقـرر حـضوره عنـه فـي محـضر الجلـسة           . المحامي الحاضر وكيالً عن الخصم     -٣٣٥٨
عمن قرر الحـضور عنـه بتقـديم توكيلـه المـصدق عليـه إلـى            وأن يثبت قبل المرافعة وكالته      

التزام المحكمة بالتثبت مـن قيـام الوكالـة التـي           . المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله       
اعتبار الخصم الذي جـاء المحـامي يمثلـه غائبـاً لعـدم وجـود توكيـل بيـد                   . تخوله الحضور 

 الوكيـل أمـام الخبيـر المنتـدب فـي           انسحاب هذا الحكم على حـضور     . حق للمحكمة . المحامي
. غيـر صـحيح  . التذرع بعدم جـواز تعـرض المحكمـة لعالقـة الخـصوم بـوكالئهم        . الدعوى

  .قصره على الوكالة في التقاضي دون الوكالة في الحضور
 أمـام   -كمـدعي عليهـا   –انتهاء الحكم المطعون فيه سديداً إلى تخلف الطاعنـة عـن الحـضور               -

ترتيب الحكـم أن طلـب الطاعنـة االحتيـاطي الـذي أبدتـه             . لمنتدبمحكمة أول درجة والخبير ا    
 طلـب جديـد لـم يبـد أمـام محكمـة أول              - المقاصة بين ما لها وما عليها      -بصحيفة االستئناف 

 .صحيح. درجة ال يجوز إبداؤه أمام محكمة االستئناف
 )١٧٠ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٣/١٢/٢٠١١جلسة   تجاري١٧١٧/٢٠١٠الطعن (
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 ثانياً

 سلطة محكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى

 :تحري الموطن والتحقق من تمام اإلعالن -١

 .من سلطة محكمة الموضوع. تحري مكان اإلقامة المعتاد الذي يصح اإلعالن فيه -٣٣٥٩

  )٦٥٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٩/١٢/١٩٩١ مدني جلسة ١٨/١٩٩٠ الطعن(

مـوطن  . كزها الرئيسي بالخارج ولهـا نـشاط فـي الكويـت          األشخاص االعتبارية التي يكون مر     -٣٣٦٠
تقـدير تـوافر    . أعمالها بالنسبة للقانون الداخلي هو المكـان الـذي توجـد فيـه اإلدارة المحليـة               

  .موضوعي. العناصر الواقعية لموطن األعمال
  )٦٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٧ الطعن(

  .من سلطة محكمة الموضوع. بيان الموطن من عدمهتقدير كفاية  -٣٣٦١
 .التحقق من حصول إعالن الخصوم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع -

  )٦٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ٥٨/١٩٩٣ الطعن(

  .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تحريه. مكان اإلقامة المعتاد الذي يصح اإلعالن فيه -٣٣٦٢
  )١٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٧ مدني جلسة ٧٣/١٩٩٧ لطعنا(

مثـال لتقـدير غيـر سـائغ        . موضوعي مـا دام سـائغاً     . تقدير وجود الموطن أو تفرده أو تعدده       -٣٣٦٣
  .يوجب تمييز الحكم للخطأ في تطبيق القانون

  )١٧٣ي ص مج القسم الرابع المجلد الثان٢/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨٣/١٩٩٨ الطعن(

المكـان الـذي يباشـر فيـه الـشخص تجـارة أو حرفـة أو        . محل العمل الذي يعتد باإلعالن فيه  -٣٣٦٤
  .واقع تستقل به محكمة الموضوع شرط ذلك. تحريه. يقوم على إدارة أمواله فيه

  )١٧٣ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٣/١/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٨٨/١٩٩٨ الطعن(
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التي يكون مركزهـا الرئيـسي فـي الخـارج ولهـا نـشاط فـي                األشخاص االعتبارية الخاصة     -٣٣٦٥
يعتبر موطن أعمالها بالنسبة إلى القانون الداخلي هـو المكـان الـذي توجـد فيـه اإلدارة        . الكويت
 .موضوعي. تقدير مدى توافر العناصر الواقعية لموطن األعمال. المحلية

  )١٧٤لد الثاني ص مج القسم الرابع المج١/٣/١٩٩٩ إداري جلسة ٤١٦/١٩٩٨ الطعن(

 .واقع لمحكمة الموضوع. استخالص إعالن الخصوم من عدمه -٣٣٦٦

  )٢٨٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠١ الطعن(

 .شرطه. واقع من سلطة محكمة الموضوع. التحقق من حصول إعالن الخصوم ونفيه -٣٣٦٧

  )٢٨٢قسم الخامس المجلد العاشر ص مج ال٢٣/٢/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

واقـع تـستقل    . تحري الموطن الذي يصح اإلعالن فيه والتحقق من حـصول اإلعـالن أو نفيـه               -٣٣٦٨
 .شرطه. به محكمة الموضوع

  )٢٨٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

واقـع تـستقل بـه      . بنيـة االسـتيطان   تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة فعليـة مـستقرة             -٣٣٦٩
 .محكمة الموضوع

  )٢٨٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٥/٣/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ٥٩/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم  . مـؤدى ذلـك   . مـسألة موضـوعية   . إعـالن الخـصم فـي الـدعوى       التحقق من واقعة     -٣٣٧٠
 . ذلكشرط. خضوعها لرقابة محكمة التمييز

  )٢٨٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٧/٣/٢٠٠٤ شخصية جلسةأحوال  ٦٥/٢٠٠٣، ٦٤ نناالطع(

 مثال.  لمحكمة الموضوع.تقدير واقعة حصول اإلعالن -٣٣٧١

  )٢٨٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/٤/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٦٢/٢٠٠٤ الطعن(

 الـذي يـصح اإلعـالن فيـه والتحقـق مـن حـصول               – الموطن   –تحري مكان اإلقامة المعتاد      -٣٣٧٢
: مـؤدى ذلـك   . جواز أن يكـون للـشخص أكثـر مـن مـوطن           . موضوعي. اإلعالن من عدمه  

 .صحة إعالنه في أحدهما

 )٤٧١ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢١/٣/٢٠٠٧جلسة مدني  ٧٧/٢٠٠٦الطعن (

مناط صحة إعالن الشركة هو بتسليم صورة اإلعالن في مركـز إدارتهـا للنائـب عنهـا قانونـاً                    -٣٣٧٣
أسـاس  . علي إدارتها أو أحد الشركاء المتـضامنين فيهـا أو لمـن يقـوم مقـامهم      أو أحد القائمين    



 المرافعات        

 

- ٦٤٧ -  

 المادتـان   . جواز اإلعالن في أحد فروع الشركة بالنسبة لما يدخل فـي نـشاط ذلـك الفـرع                 .ذلك
 . البطالن. أثره.تسليم اإلعالن لغير هؤالء.  مرافعات١٠،١٤

 . شـرط ذلـك    .مـة الموضـوع    من سـلطة محك    .التحقق من حصول إعالن الخصوم في الدعوى       -
 .مثال

 )١١٩ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٦/٥/٢٠٠٧جلسة   تجاري٢١٢/٢٠٠٦الطعن (

 واقع تستقل بـه محكمـة الموضـوع متـى كـان             .تقدير وجود الموطن الذي جرى عليه اإلعالن       -٣٣٧٤
 . مثال بشأن صحة إعالن الطاعن علي عنوانه الثابت ببطاقته المدنية.سائغاً

  )١٣٣ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٨/٥/٢٠٠٧جلسة   تجاري٨٨٤/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:تقدير التحريات التي تسبق اإلعالن للنيابة -٢

 .واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. كفاية التحريات التي تسبق اإلعالن للنيابة -٣٣٧٥

  )٦٥٥ مج القسم الثاني المجلد األول ص٢١/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٢٨/١٩٨٧ الطعن(

ماهيـة هـذه    . استثناء ال يـصح إال بعـد التحريـات الدقيقـة          . عالن في مواجهة النيابة العامة    اإل -٣٣٧٦
  .التحريات

شـرط  . تقدير كفاية التحريات ترجع إلى ظروف كل حالة ويخـضع لتقـدير محكمـة الموضـوع                -
  .ذلك مثال بشأن القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )١٧٥ج القسم الرابع المجلد الثاني ص م٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٤/١٩٩٥ الطعن(

. تقدير كفايـة التحريـات التـي تـسبق اإلعـالن          . متى يصح . اإلعالن في مواجهة النيابة العامة     -٣٣٧٧
 .موضوعي مثال لكفاية ما تم لسلوك هذا الطريق

  )١٧٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٤٤/١٩٩٨ الطعن(
  

 -:تقدير حصول اإلعالن -٣

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . التحقق من حصول واقعة إعالن الخصوم في الدعوى        -٣٣٧٨
  .ذلك

  )١٧٦ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٩٩ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٩٨ الطعن(
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 .مثال. واقع تقدره محكمة الموضوع. التحقق من حصول إعالن الخصوم ونفي ذلك -٣٣٧٩

  )١٧٧ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٥/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٦٣/١٩٩٩ الطعن(

. واقـع تـستقل محكمـة الموضـوع بتقـديره         . التحقق من حصول إعالن الخصوم ونفـي ذلـك         -٣٣٨٠
 .شرط ذلك

  )٢٣٢ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٦/٤/٢٠١١ مدني جلسة ٤٨٨/٢٠١٠ الطعن(
  

  -: تحري الصفة والمصلحة في الدعوى-٤

 .موضوعي مادام سائغاً. لصفة في الدعوىاستخالص توافر أو انتفاء ا -٣٣٨١

  )٥٣١ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/٤/١٩٨٠ تجاري جلسة ٨٨/١٩٧٩ الطعن(

 .واقع تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه. صفة الخصوم في الدعوىتحري  -٣٣٨٢

  )٥٣١ مج القسم األول المجلد األول ص١٨/٥/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٤٨/١٩٨٢ الطعن(

.  الموضـوع اسـتخالص الـصفة فـي الـدعوى مـادام استخالصـها سـائغاً                من سلطة محكمة   -٣٣٨٣
 .المجادلة في ذلك أمام التمييز غير مقبول

  )٥٣١ مج القسم األول المجلد األول ص١٤/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٨٠/١٩٨١ الطعن(

واقـع تـستقل بتقـديره محكمـة        . تحري صفة الخـصوم فـي الـدعوى واسـتخالص النيابـة            -٣٣٨٤
 .الموضوع

  )٥٣١ مج القسم األول المجلد األول ص١٤/١١/١٩٨٢ تجاري جلسة ٣٧/١٩٨٤ الطعن(

 .متى تقوم بالمدعي عليه. الصفة في الدعوى -٣٣٨٥

 .من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً. تحري صفة الخصوم -

  )٥٣١ مج القسم األول المجلد األول ص٢/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١١٥/١٩٨٤ الطعن(

 . واقع تستقل به محكمة الموضوع.التحقق من صفة النيابة عن الخصم -٣٣٨٦

  )٦٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٦/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٨٥ الطعن(

 . واقع تستقل به محكمة الموضوع. تحري صفة الخصوم في الدعوى -٣٣٨٧

  )٦٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٣/١٩٨٦ الطعن(
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 .تحري هذه الصفة من سلطة محكمة الموضوع. ىمتى تتوافر الصفة في الدعو -٣٣٨٨

  )٦٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٧/٣/١٩٨٨ عمالي جلسة ٣٩/١٩٨٧ الطعن(

تقدير األدلة والمستندات وترجيح ما يطمأن إليه منها واألخـذ بنتيجـة دون أخـرى ولـو كانـت                    -٣٣٨٩
 .من سلطة محكمة الموضوع. محتملة

بغيـر  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       .  سعة الوكالة  تحري صفة الخصوم والتعرف على مدى      -
 .واقع تستقل به محكمة الموضوع. معقب

  )٦٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٠/١١/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٥٥/١٩٨٨ الطعن(

 .شرطها. سلطة محكمة الموضوع في استخالص الصفة في الدعوى -٣٣٩٠

  )٦٥٠ي المجلد الثالث ص مج القسم الثان٣٠/١١/١٩٨٩ عمالي جلسة ١٤/١٩٨٨ الطعن(

 .مناطها. الصفة في الدعوى -٣٣٩١

 .تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع متى كان سائغاً. واقع. تحري صفة الخصوم -

  )٦٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٩/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٤٥/١٩٨٨ الطعن(

 .تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه. واقع. تحري صفة الخصم في الدعوى -٣٣٩٢

منشأة الفردية جزء من ذمة صاحبها الماليـة وهـو صـاحب الـصفة فـي المخاصـمة بـشأنها                    ال -
 . أمام القضاء

  )٦٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٣/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٨٨ الطعن(

شـرط  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تحري صفة الخصم في الدعوى وتقدير أدلة الصورية        -٣٣٩٣
 .ذلك

  )٦٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥/٦/١٩٨٩ اري جلسةتج ٣٣٠/١٩٨٨ الطعن(

 .يستقل به قاضي الموضوع. واقع. استخالص توافر الصفة في الدعوى -٣٣٩٤

كفايـة وروده   . ال يلـزم قانونـاً    . ورود بيان صفة رافع الدعوى في موضع معين مـن صـحيفتها            -
 .في أي موضع منها بما يفيد هذه الصفة

  )٦٥٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٥/١/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٤٢/١٩٨٨ الطعن(

قيـود  . استخالصـه مـن سـلطة محكمـة الموضـوع         . واقع. تحري صفة الخصوم في الدعوى     -٣٣٩٥
  .مثال. ذلك

  )١٦٦ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٧/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٥ الطعن(
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أن يكـون   : طهشـر . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . استخالص صفة الخصوم في الـدعوى      -٣٣٩٦
  .سائغاً وال يخالف الثابت باألوراق

  )١٦٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٥/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٨٨/١٩٩٦ الطعن(

تحري الصفة وتقدير قيام الوكالة أو نفيها من مـسائل الواقـع التـي يـستقل قاضـي الموضـوع                     -٣٣٩٧
  .معقب متى كان استخالصه سائغاًبالفصل فيها بغير 

  )١٦٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٨/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٣/١٩٩٦، ٤٤٢ نناالطع(

  .الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته -٣٣٩٨
من مسائل الواقـع التـي تـستقل محكمـة الموضـوع بالفـصل              . تحري صفة الخصم في الدعوى     -

  . في قضائها إلى أسباب مبررةأن تستند: شرط ذلك. فيها دون معقب
  )١٦٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٣٠/١١/١٩٩٨ عمالي جلسة ٥٢/١٩٩٨ الطعن(

الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي متى كان هـو صـاحب الحـق المطلـوب فيهـا حـال ثبـوت                      -٣٣٩٩
ثبوتهـا للخـصم ذاتـه ولـيس لممثلـه أو نائبـه فـي               . التزام المدعى عليه به ومسئوليته عنـه      

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع. تحري توافر تلك الصفة من عدمه. وىالدع

  )١٦٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٤/٩/٢٠٠١ تجاري جلسة ٦٩٧/١٩٩٧، ٦٩٥ انالطعن(

 .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها -٣٤٠٠

  )٢٨٤القسم الخامس المجلد العاشر ص مج ٢٦/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٥٨١/٢٠٠١ الطعن(

قيامها بالمدعي متى كـان هـو صـاحب الحـق المطلـوب فيهـا وقيامهـا                 . الصفة في الدعوى   -٣٤٠١
  .بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب منه موجودا في مواجهته

 .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع. تحرى توافر الصفة أو عدم توافرها في الدعوى -

  )٢٨٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١١/٢/٢٠٠٢ سةمدني جل ٩٦/٢٠٠١ الطعن(

 .واقع لمحكمة الموضوع. تحري شرط المصلحة في الدعوى -٣٤٠٢

  )٢٨٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٨/١٢/٢٠٠٣ إداري جلسة ٧١/٢٠٠٣ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        . تفسير العقود والمحررات واالتفاقات وتحري صفة الخـصوم        -٣٤٠٣
 .مثال لتسبيب سائغ لتوافر الصفة في رفع الدعوى. اب سائغةباءها على أسمتى أقامت قض

  )٢٨٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٦/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٦٢/٢٠٠١ الطعن(
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قيامها بالمدعي متى كـان الحـق المطلـوب فيهـا موجـوداً فـي مواجهتـه                 . الصفة في الدعوى   -٣٤٠٤
  . حال ثبوت أحقية المدعي عليه

 .شرطه. واقع لمحكمة الموضوع دون معقب عليها.  في الدعوىتحري الصفة -

  )٢٨٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣٠/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٧٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

 تـستقل بـه   . اسـتخالص هـذه الـصفة     . توافر الصفة لطرفيها  .  قبولها  وشروط ماهيتها. الدعوى -٣٤٠٥
 . ذلكشرط. محكمة الموضوع

  )٢٨٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٧/١٠/٢٠٠٤ جلسةأحوال شخصية  ٦٧/٢٠٠٣ن الطع(

تحري صـفة الخـصوم وتفـسير المحـررات وتقـدير األدلـة واسـتخالص الخطـأ الموجـب                    -٣٤٠٦
 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. للمسئولية وعالقة السببية بينه وبين الضرر

  )٢٨٧جلد العاشر ص مج القسم الخامس الم٢٦/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢١/٢٠٠٢، ٢٠ نناالطع(

هي المـصلحة القانونيـة التـي تـستند إلـى حـق أو مركـز قـانوني                  . المصلحة التي يعتد بها    -٣٤٠٧
بغرض حمايته سواء بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العـدوان عليـه أو تعـويض مـا لحـق بـه                      

 .مثال. شرطه. موضوعي. تقدير توافر الصفة أو المصلحة أو انتفائهما. من ضرر

  )٢٨٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١١/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٧/٢٠٠٥، ٤٨٤ ،٤٨٠ نوالطع(

واقـع تـستقل بتقـديره      . تحري صفة الخصوم في الـدعوى واسـتخالص توافرهـا أو انتفائهـا             -٣٤٠٨
مثـال بـشأن تـوافر صـفة الممثـل القـانوني            . محكمة الموضوع متى كان استخالصها سـائغاً      

 .للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة

  )٢٨٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٥/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٥٣/٢٠٠٥ لطعنا(

 .شرط ذلك. موضوعي. تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها -٣٤٠٩

 )٣٠٧ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٧/٥/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٠٧/٢٠٠٥الطعن (

لـوب فيهـا موجـوداً فـي مواجهتـه      الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحـق المط    -٣٤١٠
  .باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه

واقـع تـستقل بتقـديره      . تحري صفة الخصوم في الـدعوى واسـتخالص توافرهـا أو انتفائهـا             -
مثـال بـشأن تـوافر صـفة الممثـل القـانوني            . محكمة الموضوع متى كان استخالصها سـائغاً      

 . تمثيل صندوق الزمالةللنقابة في

 )٩٦ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٥/١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٥٣/٢٠٠٥الطعن (
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. تقل بـه محكمـة الموضـوع      واقـع تـس   . تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائهـا        -٣٤١١
 .شرط ذلك

 )٣٣٩ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٩/١/٢٠٠٧جلسة مدني  ٣١٤/٢٠٠٥الطعن (

ال . وجوب التمسك بـه أمـام محكمـة الموضـوع لبحثـه وتحقيقـه             . عدام أهلية التقاضي  الدفع بان  -٣٤١٢
 .يغير من ذلك تعلقها بالنظام العام

 )٣٦٧ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٢٨٥/٢٠٠٦الطعن (

. تقل بـه محكمـة الموضـوع      واقـع تـس   . تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائهـا        -٣٤١٣
 .لكشرط ذ

 )٢٣٦ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٠/٣/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٩١/٢٠٠٣الطعن (

 .وجوب التزامها بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها. محكمة الموضوع -٣٤١٤

 )٤١٨ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة  يمدن ٥١/٢٠٠٢، ٤٦ انالطعن(

  . متى تقوم بالمدعي.الصفة في الدعوى -٣٤١٥

 . تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً.ة في الدعوىتحري الصف -

 )٢٠٦ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٥/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري٣٥٤/٢٠٠٦الطعن (

واقـع تـستقل بـه محكمـة        . تحري صفة الخصوم واستخالص توافرها أو انتفائها فـي الـدعوى           -٣٤١٦
 .الموضوع ما دام سائغاً

 )٢٣٤ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٢٧/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٩١/٢٠٠٦الطعن (

 .شرط ذلك. لقاضى الموضوع. واقع. استخالص توافر الصفة -٣٤١٧

 )٢٧٤ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٦/١٢/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧٤٧/٢٠٠٥الطعن (

 محكمـة ل واقـع    .تحري صـفة الخـصوم واسـتخالص توافــرها أو انتفائهـا فـي الـدعوى                -٣٤١٨
 .شرط ذلك. الموضوع

 )١٠٨ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٧/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٧٦/٢٠٠٩الطعن (

 )٣٣١ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٥/٢٠١١جلسة  مدني ٥٩٢/٢٠٠٨الطعن و(

واقـع لمحكمـة    . تحري صفة الخصوم في الدعوى وتفـسير المحـررات والمـستندات والقـرائن             -٣٤١٩
 .شرط ذلك. الموضوع

  )٢٠١ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٩/٦/٢٠١١جلسة   تجاري٨٥٢/٢٠٠٩الطعن (
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 -:سلطتها في توافر شروط قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها -٥

. واقـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع         . توافر الشروط الالزمة لقيام الوكالة الظاهرة أو نفيهـا         -٣٤٢٠
 .شرط ذلك

 )٥٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٩/١/٢٠١٠جلسة   تجاري٨٣٤/٢٠٠٧الطعن (

  -: بوكالئهمسلطتها في التصدي لعالقة الخصوم -٦

 .مناطه. تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بوكالئهم -٣٤٢١

  )١٨٧ مج القسم الرابع المجلد السابع ص٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٢٥/١٩٩٨ الطعن(

إنكـار صـاحب الـشأن      . االسـتثناء . غيـر جـائز   . تصدي المحكمة لعالقة الخصوم بـوكالئهم      -٣٤٢٢
 .وكالة وكيله

  )٣٦٠ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٦جلسة مدني  ٣٥/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:سلطتها في تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم تكن -٧

. تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد المقـرر                   -٣٤٢٣
 .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً

  )٦٥٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٧/١١/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٩/١٩٨٧ الطعن(

 .تحريه من مسائل الواقع. مناط توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن -٣٤٢٤

  )٦٥٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٧/١٠/١٩٨٩  جلسةتجاري ١٣٢/١٩٨٩ الطعن(

اسـتعمال الحكـم رخـصة      . جـوازي للمحكمـة   . يكـن توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم         -٣٤٢٥
 .مثال بشأن القضاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن. ال يعيبه. مخولة له قانوناً

  )٦٥٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٧/١٠/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩ الطعن(

نف فـي إعـالن     الحكم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن لتراخـي المـدعي أو المـستأ                -٣٤٢٦
شـرط  . توقيـع هـذا الجـزاء جـوازي للمحكمـة         . صحيفتها أو صحيفته لخصمه عمداً أو إهماالً      

 .إعماله

لعـدم تمـام اإلعـالن فـي        . تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن              -
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 .من إطالقات محكمة الموضوع. موعده

  )٦٥٩ القسم الثاني المجلد الثالث ص مج١١/١٢/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٢١/١٩٨٩ الطعن(

. الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المـستأنف عليـه بالحـضور بفعـل المـستأنف               -٣٤٢٧
 .مثال. جوازي لمحكمة الموضوع

  )٦٥٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٨/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٥٦/١٩٩٠ الطعن(

. عـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد القـانوني           اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن ل        -٣٤٢٨
  .من إطالقات محكمة الموضوع. تقدير توقيع هذا الجزاء. شروط توقيعه

أن يتم لـشخص الخـصم أو فـي موطنـه األصـلي أو فـي محـل              : شرط صحته . إعالن الطعن  -
  .عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعالن الحكم

  .االستثناء. مناطه. لمختارصحة إعالن الطعن في الموطن ا -
إعالن األوراق الالزمة للسير في الدعوى في محل الوكيـل ال يعتبـر إال فـي درجـة التقاضـي                     -

  .الموكل فيها
  )٦٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٣/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٢/١٩٩٠ الطعن(

عـالن الخـصم    وجـوب إ  . صحيفة االستئناف تنتج آثارها مـن تـاريخ إيـداعها إدارة الكتـاب             -٣٤٢٩
  .مفاد ذلك. هذا الميعاد ميعاد حضور. خالل ثالثين يوماً من  تاريخ اإليداع

. تقدير توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن صـحيفته فـي الميعـاد المقـرر                   -
  .من إطالقات محكمة الموضوع

  )٦٦٥لث ص مج القسم الثالث المجلد الثا١٧/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٠ الطعن(

وجـوب إعالنهـا للمـستأنف عليـه خـالل ثالثـين            . أثره. إيداع صحيفة االستئناف إدارة الكتاب     -٣٤٣٠
التراخي في اإلعالن عن هذا الميعـاد يولـد الحـق للمـستأنف ضـده               . يوماً حتى تنعقد الخصومة   

في طلب اعتبار االستئناف كأن لم يكـن إذا كـان التراخـي راجعـاً لفعـل المـستأنف عمـداً أو                      
  .لمحكمة الموضوع. تقدير توقيع هذا الجزاء وتوافر شروط توقيعه. االًإهم

. ال يكفـي لنفـي التراخـي عنـه        . تسليم المدعي أو المستأنف للصحيفة إلـى منـدوب اإلعـالن           -
  .مثال. وجوب متابعته ذلك التخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل إجراءات اإلعالن

  )٦٦٦لقسم الثالث المجلد الثالث ص مج ا٣٠/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٩٩٣ الطعن(

جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعي عليـه إذا لـم يـتم تكليفـه بالحـضور                      -٣٤٣١
  .خالل تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة
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بمواالة إجراءات دعواه واتخاذ االجراء المناسـب قانونـاً إذا مـا الحـظ تراخيـاً                . التزام المدعي  -
ال يـشترط أن    . الزمه أن عـدم إتمـام اإلعـالن يكـون بـسببه           . إهماله ذلك . نفي إجراء اإلعال  

  .يكون فعل المدعي هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسي
من إطالقـات محكمـة الموضـوع متـى كـان           . تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن        -

  .سائغاً
  )٦٦٧الث المجلد الثالث ص مج القسم الث٥/٦/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٠/١٩٩٤ الطعن(

 صـحيحاً خـالل     إعالنـاً اعتبار االستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف فـي إعـالن صـحيفته               -٣٤٣٢
ال يغيـر مـن ذلـك قيـام إدارة          . شـرط ذلـك   . جوازي للمحكمة . ثالثين يوماً من تاريخ إيداعها    

  .علة ذلك. الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب اإلعالن
  )٦٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٣/٤/١٩٩٥  جلسةتجاري ١٨٦/١٩٩٤ الطعن(

وجـوب قـضاء   . اعتبار الدعوى كأن لم يكن لفـوات الميعـاد المقـرر السـتئناف الـسير فيهـا        -٣٤٣٣
المحكمة به متى طلب منها أيا كان سبب عـدم اسـتئناف الـسير فـي الـدعوى ودون أن يكـون                     

  .ه وال يتعلق بالنظام العامالجزاء مقرر لمصلحة المدعي علي. للمحكمة مكنة التقدير
  )٦٦٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢١/٥/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٦١/١٩٩٤ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع أن     . مـؤداه . تخلف المدعي عن القيام بأي إجراء من إجـراءات المرافعـات           -٣٤٣٤
. مـدة عـدم قيامـة بتنفيـذه بعـد إنهـاء تلـك ال           . توقف الدعوى خبراء المدة ال تجاوز ستة أشهر       

 .لمحكمة الموضوع أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره

  )٦٦٩ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٨/١٩٩٥ الطعن(

  .مفاد ذلك مثال. الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن جوازي للمحكمة -٣٤٣٥
  )١٧٨ المجلد السادس ص مج القسم الرابع٤/١/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ١١٥/١٩٩٥ الطعن(

. اعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خـالل الميعـاد القـانوني تقـدير توقيعـه                  -٣٤٣٦
  .من إطالقات محكمة الموضوع

  )١٧٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٤/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٦ الطعن(

. نف عليـه بالحـضور خـالل الميعـاد    الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليـف المـستأ         -٣٤٣٧
  .مثال. جوازي لمحكمة الموضوع

  )١٧٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٥/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٩٦ الطعن(
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 صـحيحاً خـالل     إعالنـاً اعتبار االستئناف كأن لم يكن لتراخي المستأنف فـي إعـالن صـحيفته               -٣٤٣٨
  .شرط ذلك. ي للمحكمةجواز. القضاء به. ثالثين يوماً من تاريخ إيداعها

إعالن المستأنف عليه بصحيفة االستئناف قبل مضي الميعاد المحـدد قانونـاً ينتفـي معـه توقيـع                   -
  .مثال. مخالفة الحكم ذلك يعيبه. الجزاء باعتباره كأن لم يكن

  )١٧٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٨/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٦١/١٩٩٦ الطعن(

. تبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن الـصحيفة فـي الميعـاد المقـرر       تقدير توقيع الجزاء باع    -٣٤٣٩
  .مثال. من إطالقات محكمة الموضوع

  )١٧٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٩/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٢٤/١٩٩٦ الطعن(

  .مناط قضاء المحكمة االستئنافية به. اعتبار االستئناف كأن لم يكن -٣٤٤٠
  .من إطالقات محكمة الموضوع شرطه. ار االستئناف كأن لم يكنتقدير توقيع الجزاء باعتب -

  )١٨٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٩/٣/١٩٩٨ مدني جلسة ١٠٩/١٩٩٧ الطعن(

حضور المستأنف عليه بعد الميعاد المحدد بورقة التكليف بالحـضور ال يـسقط حقـه فـي طلـب                    -٣٤٤١
  .توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )١٨٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٢/٦/١٩٩٨ مدني جلسة ٦٥/١٩٩٨ الطعن(

جواز اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن إذا لم يـتم تكليـف المـدعي أو المـستأنف عليـه                      -٣٤٤٢
  .ما يشترط إلعمال هذا الجزاء. بالحضور خالل الميعاد المحدد في القانون

ـ          - وال واجـب مـواالة تتبـع إجـراءات الـدعوى           المدعي أو المستأنف يقع عليه في جميـع األح
  .واتخاذ اإلجراء المناسب قانوناً إذا ما ال حظ تراخياً في إجراء اإلعالن

  .موضوعي. تقدير توقيع جزاء اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن -
  )١٨١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٩١/١٩٩٨ الطعن(

عـدم  . منـاط القـضاء بـه     . االستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المستأنف عليـه         الحكم باعتبار    -٣٤٤٣
جـوازي للمحكمـة    . تكليفه بالحضور خالل الميعاد المحدد قانوناً وبفعل راجـع إلـى المـستأنف            

النعـي عليهـا عـدم اسـتعمال تلـك          . انتهاؤها إلى عدم توقيع هـذا الجـزاء       . ومتروك لتقديرها 
  .ال أساس له. الرخصة

  )١٨١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٨/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٨٢/١٩٩٩ نالطع(
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بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحـضور الناشـئ عـن عيـب فـي اإلعـالن                   -٣٤٤٤
: علـة ذلـك   . زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة باإلعالن أو بإيـداع مـذكرة بدفاعـه              

  .لة واعتبار حضور الخصم تنازالً عن التمسك ببطالنهاتحقق المقصود من الورقة الباط
: كيفيتـه . انعقاد الخصومة في االستئناف والـذي يتحقـق بـه مبـدأ المواجهـة بـين الخـصوم                  -

.  صـحيحاً خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ إيـداعها              إعالنـاً بإعالن صحيفته للمستأنف ضده     
. لب اعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن          للمستأنف عليه ط  . أثره. التراخي في ذلك بفعل المستأنف    
  .القضاء بذلك جوازي للمحكمة

  )١٨٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٩٧/١٩٩٩، ٣٠/١٩٩٨ انالطعن(

  .أساس ذلك. جوازي للمحكمة. الحكم باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن -٣٤٤٥
ة دعـواه أمـام محكمـة أول درجـة ودون           عدم بيان المستأنف ضده لموطنه األصلي في صـحيف         -

أثره جـواز إعـالن صـحيفة االسـتئناف فـي آخـر             . أن يتضح هذا الموطن في أوراق الدعوى      
. ال يعـد تراخيـاً راجعـاً لفعـل المـستأنف     . عدم تمام هذا اإلعالن في الميعـاد     . موطن مختار له  

  .ال عيب. رفض الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكن
  )١٨٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٩/٣/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٦٩/١٩٩٩ الطعن(

. عدم إعالن صحيفة الدعوى خالل تـسعين يومـاً مـن تـاريخ إيـداعها إدارة كتـاب المحكمـة                    -٣٤٤٦
 طلـب المـدعى عليـه ذلـك وأن يكـون عـدم              .شرطه. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن     . أثره

 .لمحكمة الموضوع. ير توقيع هذا الجزاءتقد. اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه

  )١٨٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٣١/١٢/٢٠٠١ مدني جلسة ٧١/٢٠٠١ الطعن(

الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم تكليـف المـستأنف عليـه بالحـضور خـالل ثالثـين                    -٣٤٤٧
 .رطهش. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها. يوماً لسبب يرجع إلى المستأنف

  )٢٨٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٨/٢/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٧٤/٢٠٠٠ الطعن(

أن يـتم   : شـرط ذلـك   . لكل من المـدعي والمـدعى عليـه       . الحق في تعجيل الدعوى من الشطب      -٣٤٤٨
.  مرافعـات  ٥٩م. إعالن الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقـضاء األجـل المحـدد بـالنص              

الدعوى كأن لم تكـن إذا مـا طلبـه الخـصم ودون ماسـلطة تقديريـة                 اعتبار  : أثره. تخلف ذلك 
 .سريان ذلك على االستئناف. للمحكمة في إيقاع هذا الجزاء

  )٢٨٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٤/٦/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٣٢/٢٠٠١ الطعن(
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قـديم  عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور أمـام المحكمـة خـالل ثالثـين يومـاً مـن تـاريخ ت           -٣٤٤٩
جواز القضاء باعتبار االسـتئناف كـأن لـم يكـن بنـاء علـى               . أثره. الصحيفة إلى إدارة الكتاب   

مـن إطالقـات    . تقـدير ذلـك   . وجود تراخي من جانب المـستأنف     . شرطه. طلب المستأنف ضده  
 . مرافعات١٣٧/١، ٤٩م. محكمة الموضوع

  )٢٩٠لعاشر ص مج القسم الخامس المجلد ا٧/١٠/٢٠٠٢ مدني جلسة ٦٤/٢٠٠٢ الطعن(

حكـم  جـواز ال . تخلف المدعي عن القيام بأي إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات فـي الميعـاد              -٣٤٥٠
تعجيـل الـدعوى بعـد انقـضاء        . ستة أشهر بـدالً مـن الغرامـة       بوقف الدعوى لمدة ال تجاوز      

للمحكمـة الحكـم باعتبـار الـدعوى كـأن لـم            . األجل دون أن ينفذ المدعي ما أوقفت من أجلـه         
 . مرافعات٧٠م. دم اعتراض المدعى عليه إذا كان حاضراًع. شرطه. تكن

  )٢٩٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٤/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٠٧/٢٠٠١ الطعن(

أن يكون عدم مراعاة ميعـاد اإلعـالن راجعـاً إلـى فعـل      : شرطه. اعتبار االستئناف كأن لم يكن  -٣٤٥١
النعـي عليهـا لعـدم      . ازي للمحكمـة  توقيع الجـزاء جـو    . المدعي وأن يطالب به المستأنف ضده     

 .غير جائز. استعمالها هذه الرخصة

  )٢٩١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣/١١/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن الـصحيفة فـي الميعـاد المقـرر مـن                     -٣٤٥٢
ن االستئناف كـأن لـم يكـن علـى الـرغم مـن              اعتبار الحكم أ  . شرطه. سلطة محكمة الموضوع  

 . تمييزهويوجبيعيبه . إعالنه في الميعاد المقرر قانوناً

  )٢٩١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٥/١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩١٨/٢٠٠٣ الطعن(

. وجوب إعالنها خالل ستين يوماً مـن تـاريخ إيـداعها إدارة كتـاب المحكمـة               . صحيفة الدعوى  -٣٤٥٣
: شـرط ذلـك   . واز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء علـى طلـب المـدعى عليـه              ج. مخالفة ذلك 

سلطة المحكمة فـي اعتبـار الـدعوى كـأن لـم            . أن يكون عدم اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعى       
 .جوازية وال رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. تكن

  )٢٩١ العاشر ص مج القسم الخامس المجلد٢٥/٥/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٥٧/٢٠٠٣ الطعن(

. منـاط تحققـه هـو انعقـاد الخـصومة         . ميعاد حتمي .  يوماً من شطبها   ٩٠تجديد الدعوى خالل     -٣٤٥٤
عـدم وصـول    .  علـة ذلـك    .وسيلة ذلك هو اإلعالن الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخـصوم           

القضاء باعتبار الدعوى كـأن لـم تكـن بقـوة القـانون             . أثره. اإلعالن للخصم خالل هذا الميعاد    
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دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلـب منهـا ذلـك وأيـاً كـان سـبب عـدم اسـتئناف سـير                       
 .الدعوى

  )٢٩٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٨/٢/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٨٢/٢٠٠٤، ٣٦٠ انالطعن(

 كأن لم يكن بناء على طلب المـستأنف عليـه لعـدم تكليفـه بالحـضور                 االستئنافالحكم باعتبار    -٣٤٥٥
 .مرافعات ١٤٧، ١٣٧، ٤٩المواد .  للمحكمة وليس وجوبياًيجواز .خالل الميعاد

 )٧٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٩/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٦٤٣/٢٠٠٦الطعن (

 .واقـع تـستقل بـه محكمـة الموضـوع         . مناطـه .  كأن لم يكن   ستئنافتوقيع الجزاء باعتبار اال    -٣٤٥٦
 .شرط ذلك

 )١٣٣ ص٣ ج٣٥لة القضاء والقانون س مج٣٠/١٠/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧١٠/٢٠٠٦الطعن (

توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعدم إعـالن المـستأنف عليـه بـصحيفة االسـتئناف                -٣٤٥٧
من إطالقـات محكمـة الموضـوع دون إلـزام عليهـا            .  مرافعات ١٣٧في الميعاد المقرر بالمادة     

 .بذكر المسوغ عند رفضها لذلك

 )٢٢٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٤/٤/٢٠١١ جلسةأحوال شخصية  ١١٣/٢٠١٠الطعن (

جواز الحكم بناء على طلب المدعي عليه باعتبار الـدعوى كـأن لـم تكـن إذا لـم يـتم تكليفـه                        -٣٤٥٨
أن يكـون التراخـي فـي       . شـرط ذلـك   . بالحضور خالل تسعين يوماً من تاريخ تقديم الـصحيفة        

.  مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        .تقدير توقيع هـذا الجـزاء     . اإلعالن راجعاً إلى فعل المدعي    
 .شرطه

 )٨٧ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٣٠/١٠/٢٠١١جلسة   تجاري٨٥/٢٠١٠الطعن (

. إعمال الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن لعـدم إعـالن صـحيفته خـالل الميعـاد القـانوني                 -٣٤٥٩
 .جوازي للمحكمة

  )٣١٠ ص٣ ج٣٩ س مجلة القضاء والقانون٢٨/١١/٢٠١١جلسة مدني  ١٠٥٤/٢٠٠٩الطعن (

  -:تحديد نطاق الدعوى -٨

مـن سـلطة محكمـة      . تحديد نطاق الدعوى وتكييف الطلبـات فيهـا والتعـرف علـى حقيقتهـا              -٣٤٦٠
 .شرطه. الموضوع

  )٢٩٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢١/١/٢٠٠٢ إداري جلسة ٧٣/٢٠٠٠ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٦٦٠ -  

 .موضوعي. صوممن واقع طلبات الخ. تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها -٣٤٦١

  )٢٩٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٦/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٥٨/٢٠٠٠ الطعن(

. من قبيل فهم الواقع في الـدعوى وهـو مـن سـلطة قاضـي الموضـوع                . تحديد نطاق القضية   -٣٤٦٢
 .شرط ذلك

  )٢٩٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٤/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٥٦٨/١٩٩٩ الطعن(

األصـل عـدم قبـول      . ما يعرض من طلبات أمام محكمـة االسـتئناف        . حدوده. تئنافنطاق االس  -٣٤٦٣
تقيد المحكمة بطلبـات الخـصوم أمـام محكمـة أول درجـة             . مؤداه. طلبات جديدة في االستئناف   

. اسـتقالل محكمـة الموضـوع بهـا       . التعرف على حقيقـة هـذه الطلبـات       . في حدود االستئناف  
 .مثال. شرطه

  )٢٩٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/٤/٢٠٠٣ ل شخصية جلسةأحوا ١٦٧/٢٠٠٢ الطعن(

اعتمـاده فـي ذلـك علـى        . شـرطه . من سلطة محكمة الموضـوع    . واقع. تحديد نطاق الدعوى   -٣٤٦٤
اعتبارات سائغة من شـأنها أن تـؤدى إلـى النتيجـة التـي انتهـى إليهـا وأن يكـون تفـسيره                       

ه منهـا ودون خـروج عـن معناهـا          للعبارات التي صيغت بها الطلبات مما تحتمـل مـا حـصل           
 .الظاهر

  )٢٩٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٢/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٣١٩/٢٠٠٤ الطعن(
  

  -:سلطتها في تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها -٩

 .من سلطة محكمة مادام سائغاً. تعرف حقيقة الدعوى -٣٤٦٥

  )٥٣٢لمجلد الثاني ص مج القسم األول ا٩/٤/١٩٨٠ تجاري جلسة ٦٠/١٩٧٩ الطعن(

شـرط التقيـد بالوقـائع والطلبـات المطروحـة      . من سلطة محكمـة الموضـوع    . تكييف الدعوى  -٣٤٦٦
 .مثال على تكييف خاطئ. عليها

  )٥٣٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢/٥/١٩٨٣ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٨٣ الطعن(

 .ضوابطها. سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى -٣٤٦٧

  )٥٣٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٤ الطعن(

 .ال تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها. تغييره. ماهيته. سبب الدعوى -٣٤٦٨
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مشروط بـأن يكـون فـي حـدود سـبب الـدعوى             . سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى      -
 .ونطاق الطلبات فيها

  )٥٣٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٨٤، ٢٣٨ان الطعن(

مـن سـلطة    . تكييف طلبات الخصوم ووصفها الوصف الحق دون تقيـد بتكييـف الخـصوم لهـا               -٣٤٦٩
 .شرط ذلك. محكمة الموضوع

  )٦٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٠/١٠/١٩٨٦  جلسةعمالي ٥٥/١٩٨٦ الطعن(

مـن سـلطة    . عرضـه الخـصوم   الفصل في الطلبات المطروحة في الـدعوى مـن واقـع مـا ي              -٣٤٧٠
 . محكمة الموضوع

 .من سلطة محكمة الموضوع وفقاً لما تتبينه منها. إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح -

  )٦٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٣١/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٢٢/١٩٨٦ الطعن(

 .عدم تقيدها بوصف الخصوم لها. تكييف المحكمة للطلبات في الدعوى -٣٤٧١

  )٦٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٧/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ٨/١٩٨٦ الطعن(

ضـرورة تقيـدها بالوقـائع والطلبـات        . حـدودها . سلطة محكمة الموضوع في تكييف الـدعوى       -٣٤٧٢
 .المطروحة وإن تكون الطلبات قد قدمت بالطريق المرسوم قانوناً

  )٦٤٦ثالث ص مج القسم الثاني المجلد ال١/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٨٦ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. تعرف حقيقة الدعوى واستظهار النية المشتركة لطرفيها -٣٤٧٣

يجريها القاضـي مـن تلقـاء نفـسه ويخـضع فـي ذلـك لرقابـة                 . مسألة قانون . تكييف الدعوى  -
 .محكمة التمييز

  )٦٤٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٨/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٠٢/١٩٨٧ الطعن(

أن تتقيـد بطلبـات الخـصوم       . شـرط ذلـك   . عوى مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        تكييف الد  -٣٤٧٤
 .واألسباب التي تقوم عليها

سـلطة محكمـة    . لـم يحـدد لهـا المـشرع طريقـة معينـة           . طلبات الخصوم بصحف الدعاوى    -
 .الموضوع في إعطائها وصفها الحق

أمـام  التعـويض عـن الـضرر    . طلب اعتبار الخصم أمام أول درجة مسؤوالً عـن تنفيـذ حكـم            -
 .طلب جدي ال يجوز قبوله. محكمة الدرجة الثانية

  )٦٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٥/١٩٨٧ الطعن(
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 .تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع -٣٤٧٥

 .المطالبة القضائية تعريفها ونطاقها -

ـ   . ماهيتـه . الطلب الجديد الذي ال يجوز إبـداؤه فـي االسـتئناف           - ن وسـيلة الـدفاع     اختالفـه ع
 .الجديدة

  )٦٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٨ الطعن(

 .االلتزام بحدود الطلبات والوقائع فيها. شرطه. تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع -٣٤٧٦

  )٦٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٤/١٩٨٨ الطعن(

واجـب علـى محكمـة      . وى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الـصحيح عليهـا         إعطاء الدع  -٣٤٧٧
 .الموضوع

  )٦٤٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٨٩/١٩٨٨ الطعن(

مـن سـلطة    . التعرف على حقيقة الدعوى وتكييفهـا أو تفـسير المحـررات والعقـود وتكييفهـا               -٣٤٧٨
 .محكمة الموضوع

  )٦٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٨٨ الطعن(

. تحديد نطاق القضية من قبيل فهم الواقع في الـدعوى فيـدخل فـي سـلطة قاضـي الموضـوع                    -٣٤٧٩
 .قيود هذه السلطة

 .الطلب الذي تتقيد به المحكمة هو الطلب الجازم الذي يقرع سمعها -

  )٦٤٨الثاني المجلد الثالث ص مج القسم ١٣/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٠/١٩٨٨ الطعن(

 .سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعي به وال يجوز للقاضي أن يغير منه -٣٤٨٠

  )٦٤٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٦/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٣١/١٩٨٨ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. التعرف على حقيقة الدعوى وإعطائها الوصف الصحيح -٣٤٨١

  )٦٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٩ الطعن(

واجـب علـى محكمـة الموضـوع التـي ال تملـك             . الـصحيح تكييف الدعوى التكييف القانوني      -٣٤٨٢
 .تغيير سببها

  )٦٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٩/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤٣/١٩٨٩ الطعن(

التقيـد بالوقـائع والطلبـات المطروحـة        .  شـرطه  .من سلطة محكمة الموضوع   . تكييف الدعوى  -٣٤٨٣
 .عليها

  )٦٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٧/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٨٩ الطعن(
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 .واجب على محكمة الموضوع. تكييف الدعوى وإنزال حكم القانون عليها -٣٤٨٤

  )٦٤٨ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٨/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٧٤/١٩٨٩ الطعن(

 .القاضي مقيد في حكمه بطلبات الخصوم وسبب الدعوى -٣٤٨٥

  )٦٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٥/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩٧/١٩٨٩ الطعن(

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحـق وتكييفهـا التكييـف القـانوني الـصحيح                 -٣٤٨٦
 .التمييزخضوعها في ذلك لرقابة محكمة . دون التقيد تكييف الخصوم لها

  )٦٤٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٧/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ٩٧/١٩٩٠ الطعن( 

نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبـدأ بهـا الخـصومة وبالطلبـات العارضـة التـي                   -٣٤٨٧
  .تقدم طبقاً للقانون

  )١٥٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٠/٣/١٩٩٧ مدني جلسة ١/١٩٩٦ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      .  علـى الرغبـة فـي إنهـاء اإليجـار          باإلخالءقدير مدى اشتمال التنبيه     ت -٣٤٨٨
  .شرط ذلك. الموضوع

شـرط  . من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل فـي سـلطة قاضـي الموضـوع           . تحديد نطاق الدعوى   -
  .ذلك

  )١٥٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٧/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٣٤/١٩٩٥، ٣٣٠ انالطعن(

ال يحـول دون الحكـم بمـا يتـضمنه نطاقهـا            . التزام محكمة الموضوع بالطلبـات المطروحـه       -٣٤٨٩
  .لزوماً وواقعاً

  )١٥٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٤/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٥ الطعن(

  .محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الصحيح للدعوى -٣٤٩٠
  )١٥٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧/٤/١٩٩٧ اري جلسةتج ١٦٠/١٩٩٦، ٢٥٤/١٩٩٥ انالطعن(

. غيـر جـائز   . قـضاؤها بمـا لـم يطلـب       . محكمة الموضوع تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم       -٣٤٩١
  .مثال

  )١٥٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٣٥/١٩٩٦ الطعن(

لمطعون فيـه مـا دامـت ال تعتمـد فـي هـذا       لمحكمة الموضوع تكييف الوقائع الثابتة في الحكم ا  -٣٤٩٢
  .التكييف على غير ما حصلته من هذه الوقائع

  )١٦٠ القسم الرابع المجلد السادس ص مج٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥١٣/١٩٩٦ الطعن(
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إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفهـا الـصحيح مـن سـلطة محكمـة الموضـوع دون التقيـد                    -٣٤٩٣
  .بتكييف الخصوم

  .اء بما تتضمنه نطاق الطلبات في الدعوى لزوماً وواقعاًلمحكمة الموضوع القض -
  )١٦٠ القسم الرابع المجلد السادس ص مج١٩/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٧٨/١٩٩٦ الطعن(

فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييـف القـانوني الـصحيح عليهـا مـن                   -٣٤٩٤
  .سلطة محكمة الموضوع

  )١٦٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٩/١/١٩٩٨ ي جلسةمدن ١٢٠/١٩٩٧ الطعن(

تكييـف  . والتـزام المحكمـة بهـا     . المطالبة القضائية ماهيتها وأثرها في تحديد نطـاق الـدعوى          -٣٤٩٥
  .قيوده. محكمة الموضوع للدعوى

  )١٦٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٢/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٧ الطعن(

ـ      -٣٤٩٦ ي الـدعوى وجـوب تقيـدها بحقيقـة الوقـائع و الطلبـات              تكييف محكمة الموضوع للطلبات ف
  .خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. ومقصود الخصوم

  )١٦٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٧/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٠٧/١٩٩٧، ٤٠٥، ٤٠١ نوالطع(

. قيـود ذلـك   . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تكييف طلبات الخصوم وفهم الواقع في الدعوى       -٣٤٩٧
  .عدم استحداث طلبات جديدة

  )١٦٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٤/٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥١٧/١٩٩٧ الطعن(

وجوب أن تتقيد محكمة الموضوع بحدود الطلبات المعروضـة فـي الـدعوى دون التغييـر فـي                   -٣٤٩٨
العبرة في تحديـد طلبـات الخـصم هـي بمـا            . مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة      

  .لحكم به على نحو صريح وجازميطلب ا
  )١٦١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٨/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٦٨/١٩٩٧ الطعن(

  .لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم -٣٤٩٩
  )١٦١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٤/١/١٩٩٩ اري جلسةإد ٨٧/١٩٩٨، ٢٣ انالطعن(

. واجـب علـى محكمـة الموضـوع       . الدعوى وعدم الخروج عليهـا    االلتزام بطلبات الخصوم في      -٣٥٠٠
  .مثال

  )١٦١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٢/٣/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ١١٤/١٩٩٨ الطعن(
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طلبات المستأنف الواردة بصحيفة االستئناف هي المناط فـي تحديـد المطعـون فيـه باالسـتئناف                  -٣٥٠١
. تحديـد هـذا النطـاق     . د المطالبة به في مذكراتـه     من قضاء محكمة الدرجة األولى دون ما يعاو       

  .اعتماد الحكم على اعتبارات سائغة. شرط ذلك. موضوعي
  )١٦٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٥/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٨، ١١٠ انالطعن(

  .صدور حكم عليه. مقتضاه. إثبات الزوجية إلى الميت -٣٥٠٢
  .علة ذلك. ل إال ضمن دعوى حق آخردعوى إثبات الزوجية على الميت ال تقب -
  .تحديد نطاق الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها ويدخل في سلطة محكمة الموضوع -
العبرة في تحديدها هو بما يطلـب الحكـم بـه فـي صـيغة صـريحة وجازمـة                   . طلبات الخصم  -

مثال لطلب بطالن طالق مـن مـورث لـم يرفـع ضـمن دعـوى                . لحماية حق أو مركز قانوني    
  .حق

  )١٦٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٧/١١/١٩٩٩  جلسةأحوال شخصية ٤٥/١٩٩٩ عنالط(

وجـوب االلتـزام بطلبـات      . شـرطه . إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القـانوني الـصحيح         -٣٥٠٣
  .الخصوم وعدم الخروج عنها

 مـن   ٧م. لـك أسـاس ذ  . الملكية العقارية انتقالها بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنـسبة للغيـر            -
  .أثره. عدم تمام التسجيل. ٥/١٩٥٩ق التسجيل العقاري 

ال يجـوز لـه   : مقتـضى ذلـك  . عقد البيع غير المسجل يرتب انتقال ملكية العقار إلـى المـشتري          -
التزام الحكم المطعون فيه هـذا النظـر والقـضاء بإلغـاء            . طلب تثبيت ملكيته بناء على هذا العقد      

  .صحيح. الحكم المستأنف ورفض الدعوى
  )١٦٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٧/١٢/١٩٩٩  جلسةمدني ٢٤٨/١٩٩٨ الطعن(

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الـدعوى وصـفها الحـق وإسـباغ التكييـف الـصحيح عليهـا                   -٣٥٠٤
  .دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى

  )١٦٣مجلد السادس ص مج القسم الرابع ال٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٤/١٩٩٩ الطعن(

التعـرف علـى    . العبرة فيه بحقيقته ومبنـاه ال باأللفـاظ التـي صـيغ بهـا             . الطلب في الدعوى   -٣٥٠٥
: علـة ذلـك   . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . حقيقة الدعوى من وقائعها وكافة أدلتها وشواهدها      

 أن تقـيم . أنه من قبيل فهم الواقع الـذي تـستقل بتقـديره دون رقابـة محكمـة التمييـز شـرطه         
  .قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت باألوراق

  )١٦٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٠/٦/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ١٩/٢٠٠٠ الطعن(
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بمـا يتبـين مـن      . العبـرة فيـه   . تكييف قاضي الموضوع للعالقة التي تحكـم طرفـي الـدعوى           -٣٥٠٦
  .عليها الخصومالوقائع المطروحة عليه دون التقييد بالوصف الذي يخلعه 

تقدير مبررات فسخ العقد وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديـد الجانـب المقـصر فيـه أو نفـي                     -
شـرطه اسـتنادها إلـى أسـباب        . واقع تستقل به محكمة الموضـوع دون معقـب        . التقصير عنه 

  .سائغة
  )١٦٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٥/١٢/٢٠٠٠  جلسةمدني ٢٧٤/١٩٩٩ الطعن(

كمة التمييز مراقبة محكمة الموضوع فـي تكييفهـا للـدعوى علـة ذلـك أنـه مـن مـسائل                     لمح -٣٥٠٧
  .القانون
  )١٦٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٨/٣/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ١٥٣/٢٠٠٠ الطعن(

  .شرطه. تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع -٣٥٠٨
  )١٦٤مجلد السادس ص مج القسم الرابع ال٢١/٥/٢٠٠١  جلسةمدني ١٨٤/٢٠٠٠ الطعن(

إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الـصحيح لمحكمـة الموضـوع شـرطه أال تغيـر                  -٣٥٠٩
تعيبـه بمـا يوجـب      . أثـره . مخالفة الحكـم ذلـك    . في سبب الدعوى وأن تلتزم بطلبات الخصوم      

  .تمييزه
 .هو األساس القانوني الذي تبنى عليه: ماهيته. سبب الدعوى -

  )١٦٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٢/١٠/٢٠٠١ جلسةري  إدا٤٥١/٢٠٠٠ الطعن(

 .مثال. محكمة الموضوع ال تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها -٣٥١٠

  )٢٩٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/٣/٢٠٠٢  جلسةأحوال شخصية ١٣٨/٢٠٠١، ١٣٥ انالطعن(

 .شرطه. لموضوعمن سلطة محكمة ا. تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق -٣٥١١

  )٢٩٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٩/٤/٢٠٠٢ اري جلسةإد ٥٤٣/٢٠٠١ الطعن(

محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الـصحيح علـى الـدعوى دون التقيـد بتكييـف                  -٣٥١٢
 .التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديداً: شرط ذلك. الخصوم لها

  )٢٩٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢١/٤/٢٠٠٣  جلسةمدني ٢٢٥/٢٠٠٢، ٢٢٣، ٢١٤ الطعون(

التقيـد بحقيقـة الوقـائع      . شـرطه . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . تكييف الطلبات في الدعوى    -٣٥١٣
والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منهـا دون إلزامهـا بالوصـف الـذي يخلعـه الخـصوم                 

 .تمييزخضوعها في ذلك لرقابة محكمة ال. على دعواهم

  )٢٩٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٣/٦/٢٠٠٣ اري جلسةإد ٥٧٧/٢٠٠٢ الطعن(
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التعرف على حقيقة الدعوى وإعطاء العالقة التـي تحكـم الطـرفين تكييفهـا القـانوني الـصحيح               -٣٥١٤
 .من سلطة محكمة الموضوع. دون التقيد بتكييف الخصوم لها

  )٢٩٦لقسم الخامس المجلد العاشر ص مج ا١١/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٤٨/٢٠٠٢ الطعن(

تقيـدها بحقيقـة الوقـائع والطلبـات        . شـرطه . لمحكمة الموضوع . تكييف الدعوى والطلبات فيها    -٣٥١٥
مثـال بـشأن    . خضوعها في ذلـك لرقابـة محكمـة التمييـز         . المطروحة ومقصود الخصوم فيها   

  . دعوى الرجوع عن العرض واإليداع
 يخطـره فيـه     إعالنـاً أن يوجـه لـه      . شـرطه . ئنـه رجوع المدين عن عرضه الذي لم يقبلـه دا         -

قبـول الـدائن للعـرض أو       . بالرجوع وله بعد ثالثة أيام استرداد ما أودعـه علـى ذمـة دائنـه              
خطـأ الحكـم فـي تكييـف الـدعوى          . عدم جـواز الرجـوع    . مؤداه. صدور حكم نهائي بصحته   

 . تمييزهيوجبون خطأ في تطبيق القان. وتطبيقه حكماً وارداً بنص قانوني في غير موضعه

  )٢٩٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٢/١٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٤٢٨/٢٠٠٢ الطعن(

تكييف الدعوى وإنزال الوصف الـصحيح عليهـا دون التقيـد بالوصـف الـذي يخلعـه عليهـا                    -٣٥١٦
التزامهـا حـدود سـبب الـدعوى ونطـاق          . شـرطه . من سلطة محكمـة الموضـوع     . الخصوم

الخطـأ فـي تكييفهـا لطلبـات        . ضوعها في ذلك لرقابة محكمـة التمييـز       خ. الطلبات المقدمة فيها  
 .مثال.  تمييز الحكمتُوجبفساد في االستدالل ومخالفة للقانون . الخصوم

  )٢٩٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٦٩٤/٢٠٠٣ الطعن(

مثـال  . محكمـة التمييـز   من سلطة محكمة الموضوع تحـت رقابـة         . تكييف الطلبات في الدعوى    -٣٥١٧
لتكييف خاطئ بشأن طلب ورثة العامل بإلزام وزارة الـدفاع بقيمـة الديـة الـشرعية والتعـويض                
المادي واألدبي عن وفاة مورثهم أثناء قيامه برعي األغنـام إثـر انفجـار لغـم أرضـي نتيجـة                    

 منازعـة   انتهـاء الحكـم إلـى أن الـدعوى        . تقصيره بعدم وضع عالمات تحذيرية لمناطق األلغام      
عمالية على سند من أن الحادث وقع أثناء وبسبب عمـل المـورث فـي رعـي األغنـام وقـضي        

فـساد فـي االسـتدالل وخطـأ فـي تطبيـق            . بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القـانوني       
 .القانون يوجب تمييزه

  )٢٩٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢/٩/٢٠٠٤  جلسةعمالي ١٨٨/٢٠٠١ الطعن(

محكمة الموضوع تكييـف الـدعوى وإعطائهـا الوصـف القـانوني الـصحيح وفقـاً للطلبـات                  ل -٣٥١٨
  . المطروحة عليها دون تغيير في مضمونها

  . بما يطلب الحكم لهم به على نحو صريح وجازم. العبرة في طلبات الخصوم -
 اقترانـه بالطلـب الموضـوعي باإللغـاء وبمـا         . شـرط قبولـه   . طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري     -
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عـدم جـواز طلـب وقـف التنفيـذ      . يطلب الحكم به في موضوع الـدعوى فـي ذات الـصحيفة          
 وفـرع   اإللغـاء أن سلطة وقف تنفيـذ القـرار اإلداري مـشتقة مـن سـلطة               : مرد ذلك . استقالالً

عدم تالقـي الطلـب العاجـل بوقـف تنفيـذ القـرار اإلداري              . منها باإلضافة إلى ركن االستعجال    
 .مثال. عدم قبول الطلب العاجل بوقف التنفيذ:  أثره.بطلب إلغائه الموضوعي

  )٢٩٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٩/١١/٢٠٠٤ اري جلسةإد ٨٢/٢٠٠٤، ٩٢٥/٢٠٠٣ انالطعن(

لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وتمحـيص موضـوعها وتقـصي حقيقـة الطلبـات فيهـا دون               -٣٥١٩
ـ   . التقيد بما أورده الخصوم من عبارات وألفـاظ        ي ذلـك بالمقاصـد والمعـاني ولـيس         العبـرة ف

 .باأللفاظ والمباني

  )٢٩٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٨٢/٢٠٠٤، ٩٢٥/٢٠٠٣ نناالطع(

مـن سـلطة محكمـة    . تكييف الدعوى وتقـصى طلبـات الخـصوم فيهـا واسـتظهار مراميهـا              -٣٥٢٠
 .شرطه. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم. الموضوع

  )٢٩٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣/١/٢٠٠٥ إداري جلسة ٨٤/٢٠٠٤، ٥٧ انالطعن(

عـدم التزامهـا بوصـف      : الزم ذلـك  . تكييف طلبات الخصوم من سـلطة محكمـة الموضـوع          -٣٥٢١
 .الخصوم لتلك الطلبات

  )٢٩٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٥/١٢/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٣٧٧/٢٠٠٣ الطعن(

العبـرة فيـه بحقيقـة      . شـرط ذلـك   . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . خصومتكييف طلبات ال   -٣٥٢٢
 .المقصود من الطلبات ومرماه وليس باأللفاظ التي صيغ بها

  )٣٠٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٥، ٣، ٧٨٢/٢٠٠٤ نوالطع(

يح دون تغييـر    لمحكمة الموضوع إعطاء الـدعوى وصـفها الحـق وتكييفهـا القـانوني الـصح               -٣٥٢٣
. خـضوعها فـي ذلـك لرقابـة محكمـة التمييـز      . سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخـصوم فيهـا       

 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. أثره. مخالفة الحكم ذلك

  )٣٠١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٩/٥/٢٠٠٦ جلسةعمالي  ٧٦/٢٠٠٥ الطعن(

ورود . شـرط ذلـك   . لـى الطلبـات فـي الـدعوى       لمحكمة الموضوع إنزال التكييف القـانوني ع       -٣٥٢٤
 .مثال. ال موجب إلجراء التكييف. الزمه. الطلب صريحاً

  )٣٠١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/١٢/٢٠٠٦ اري جلسةإد ٥٢٩/٢٠٠٤ الطعن(
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العبـرة فيـه بحقيقـة      . شـرط ذلـك   . من سـلطة محكمـة الموضـوع      . تكييف طلبات الخصوم   -٣٥٢٥
 . وليس باأللفاظ التي صيغ بهاالمقصود من الطلبات ومرماه

 )٣٠٨ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٥، ٣و ٧٨٢/٢٠٠٤الطعون (

بما يطلب الحكـم لـه بـه ومـا يتـضمنه نطـاق هـذا الطلـب         . العبرة في تحديد طلبات الخصم  -٣٥٢٦
بمـا عنـاه الخـصم      إنمـا   . عدم تقيد المحكمة بحرفية العبارات التـي صـيغ بهـا          . لزوماً وواقعاً 

يعيبـه  . مخالفـة الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر           . منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضـة      
 .مثال. ويوجب تمييزه في هذا الخصوص

  )١١٢ ص٣ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١٦٩/٢٠٠٤الطعن (
 

  -:إسباغ التكييف القانوني على األوراق والمستندات -١٠

خـضوعها  . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . إسباغ التكييف القانوني على األوراق والمستندات      -٣٥٢٧
 .في ذلك لرقابة محكمة التمييز

  )٣٠٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٤/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨٢٠/٢٠٠٣ الطعن(

علـى القاضـي    . علـة ذلـك   . ال يحتاج طلب من الخـصوم     . تطبيق القانون على الوجه الصحيح     -٣٥٢٨
البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة وتطبيقه أياً كـان الـنص القـانوني الـذي اسـتند                   

 .إليه الخصوم في الدعوى

  )٤٤٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣٠/٥/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٠٨/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:التزامها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى -١١

التزامها من تلقاء نفسها بتقـصي القواعـد القانونيـة المنطبقـة علـى واقعـة                . وعمحكمة الموض  -٣٥٢٩
 .مثال. الدعوى

  )٣٠٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٤/٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٢١٥/٢٠٠٣، ٢٠٨ انالطعن(

واجـب  . تقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العالقـة بـين طرفـي دعـوى التعـويض                -٣٥٣٠
علـة  . دون أن يعد ذلـك منهـا تغييـراً لـسبب الـدعوى أو موضـوعها               على محكمة الموضوع    

 .ذلك

  )٣٠٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٣/٣/٢٠٠٦  جلسةعمالي ٣٤٢/٢٠٠٤ الطعن(
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 واقعـة الـدعوى فـي       علـى  نص القـانون ذاتـه وإعمالـه         إلىالقاضي مطالب أساساً بالرجوع      -٣٥٣١
. جـواز األخـذ بمـا يخالفهـا أو يقيـدها          عـدم   . الزمه.  وضوح داللة النص   .حدود عبارة النص  

 .عدم استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل. علة ذلك

 )١٦١ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري١١٩١/٢٠٠٦الطعن (

 -:سلطتها في تفسير القانون -١٢

  .لة ذلك ع.ال يجوز األخذ بما يخالفه أو يقيده.  الواضح جلي المعنيصالن -٣٥٣٢
  . الزم ذلك.البحث في حكمة التشريع و دواعيه ال يكون إال عند غموض النص -
حظـره علـي العـضو فـي المـسائل          . التصويت علي قرارات الجمعيـة العموميـة للـشركات         -

جـواز  . مـؤدي ذلـك   . المتعلقة بمنفعته الخاصة أو بـشأن خـالف قـائم بينـه وبـين الـشركة               
 .مثال. أعضاء مجلس اإلدارةلعضو والتصويت في حالة الخالف بين ا

 )٢٨١ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٦/٢٠٠٨جلسة   تجاري١١٧٢/٢٠٠٧الطعن (

 -:تها في استخالص النصوص الواجبة التطبيق في القانون األجنبيطسل -١٣

القانون الواجب التطبيق في العالقات ذات العنـصر األجنبـي فـي مـسائل األحـوال الشخـصية                   -٣٥٣٣
مـن سـلطة    . استخالص النـصوص الواجبـة التطبيـق      . جنسية اكتسبها الزوجان  هو قانون آخر    
 .قاضي الموضوع

 )٣٠١ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٤/٥/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٥٥/٢٠٠٥الطعن (

تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخالص النصوص الواجبـة التطبيـق فـي القـانون األجنبـي                 -٣٥٣٤
 .مثال. شرط ذلك. كمة الموضوعمن سلطة مح. على الواقعة

  )٣٠١ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٤/٥/٢٠٠٦ جلسة أحوال شخصية ٥٥/٢٠٠٥الطعن (
 

 -:في استخالص أعمال السيادة سلطتها -١٤

: مـؤداه .  المشرع تعريفاً أو تحديداً ألعمال السيادة التـي تُمنـع المحـاكم مـن نظرهـا          إيرادعدم   -٣٥٣٥
اختـصاص المحـاكم بتقريـر      : أثـر ذلـك   . فاء بإعالن مبدأ وجودها   ترك أمر تحديدها للقضاء اكت    

.  أم ال  الـسيادة  للعمل الصادر من الحكومـة ومـا إذا كـان يعـد مـن أعمـال                  القانونيالوصف  
  . خضوع تكييف محكمة الموضوع لهذا األمر لرقابة محكمة التمييز
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 جراءات العليـا أو بـاإل     ال تنصرف إال إلى تلك األعمال التـي تتـصل بالـسياسة           . أعمال السيادة  -
 التـي   األعمـال . التي تتخذها الحكومة باعتبارها سـلطة حكـم فـي حـدود وظيفتهـا الـسياسية               

ـ  وظيفتهـا اإل   إطـار ة وما تقوم بـه فـي        داريتباشرها كسلطة إدارة في حدود سلطتها اإل        ال. ةداري
 .مثال. هيعيب. ون فيه هذا النظرمخالفة الحكم المطع. أثر ذلك. يصدق عليها هذا الوصف

  )٩ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢/٧/٢٠٠٧جلسة إداري  ٤٠/٢٠٠٦الطعن (
 

 -:سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية -١٥

ال تحيل األمر إلى المحكمة الدسـتورية إال إذا كـان الفـصل فـي المنازعـة                 . محكمة الموضوع  -٣٥٣٦
 بقـانون أو الئحـة ويكـون        المطروحة يتوقف على الفصل فـي دسـتورية قـانون أو مرسـوم            

الفصل في المـسألة الموضـوعية الزمـا وضـرورياً إلمكـان الفـصل فـي تلـك المنازعـة                     
  .مثال. الموضوعية

 .مثال. الجدية. شرط قبوله. الدفع بعدم الدستورية -

  )١٨٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٤/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٨٢/١٩٩٧ الطعن(

التزامهـا بوقـف    : أثـره . دفع بعـدم الدسـتورية هـو دفـع جـدي          تقدير محكمة الموضوع أن ال     -٣٥٣٧
 .الدعوى وإحالة المنازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/٥/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٠٢/٢٠٠٢، ٨٩ انالطعن(

  -:التدخل واإلدخال في الدعوى -١٦

. رخـصة تقديريـة للمحكمـة     . و إلظهـار الحقيقـة    إدخال الغير في الدعوى لمـصلحة العدالـة أ         -٣٥٣٨
 .غير مقبول. النعي عليها قعودها عن استعمال تلك الرخصة

  )٦٤٠ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٦/١/١٩٨٩ مدني جلسة ٣٠/١٩٨٨ الطعن(

  .وجود مصلحة محققة أو محتملة. شرطه. قبول التدخل في الدعوى -٣٥٣٩
  .موضوعي. مهتقدير توافر المصلحة في التدخل من عد -

  )١٦٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١١/١/١٩٩٩  مدني جلسة٢٨/١٩٩٨ الطعن(

لمحكمة الموضوع إدخال الغير في الـدعوى حـسبما تـراه محققـاً لمـصلحة العدالـة أو كاشـفاً          -٣٥٤٠
  .إدخال الخصم ال يتوقف على صدور إذن منها. حقيقة النزاع

  )١٦٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٥/١٠/١٩٩٩  إداري جلسة١٢٥/١٩٩٩، ١٠٩ انالطعن(
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المدعي له حرية تحديد نطاق الخصومة من حيـث أطرافهـا مـا لـم يوجـب القـانون اختـصام          -٣٥٤١
  .أشخاص معينين في الدعوى

 .إدخال الغير في الدعوى من عدمه يخضع لتقدير محكمة الموضوع -

  )١٦٦السادس ص مج القسم الرابع المجلد ٨/٤/٢٠٠٠  مدني جلسة٥٣٤/١٩٩٩ الطعن(

بـشأن إدخـال فـي      . مثـال . غير مقبـول  . النعي عليها . عدم إعمال المحكمة رخصة تقديرية لها      -٣٥٤٢
 .الدعوى

  )٣٠٢ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٤/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٨٢٠/٢٠٠٣ الطعن(

 . غير مقبول. عليها بعدم استعمالهاالنعي . رخصة للمحكمة. الدعوى في إدخال الخصم -٣٥٤٣

مـن سـلطة محكمـة      . الـدعوى لتقـديم مـا لديـه مـن مـستندات            في    طلب إدخال الغير   إجابة -
 .شرط ذلك. الموضوع

 )١٢٨ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٣٠٣/٢٠٠٥الطعن (

لهـا  . ندات الـدعوى لتقـديم مـا لديـه مـن مـست       فيلمحكمة الموضوع تقدير طلب إدخال الغير        -٣٥٤٤
حـسبها  . لشواهد مـا يكفـى لتكـوين عقيـدتها        وا الدعوى من األدلة     في االلتفات عنه متى وجدت   

المنازعـة  . شـرط ذلـك   . ة أسـباب سـائغ    علـى قامة قضاءها   إ اقتنعت بها و   التي ةأن تبين الحقيق  
 . ال يجوز إثارته أمام محكمة التمييزموضوعيجدل . في ذلك

 )٧٦ ص٢ج ٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٥/٤/٢٠٠٨جلسة  ريإدا ٨٨/٢٠٠٦الطعن (

  .شرط ذلك. يخضع لتقدير محكمة الموضوع. إدخال الغير في الدعوى -٣٥٤٥
 .ال يتوقف على صدور إذن من محكمة الموضوع. إدخال خصم في الدعوى -

 )٤٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١٠جلسة   تجاري٦/٢٠٠٨الطعن (

بالطلـب األصـلي ارتباطـاً    توافر المـصلحة واالرتبـاط   : شروط قبوله. ماهيته. التدخل الهجومي  -٣٥٤٦
مـن سـلطة محكمـة      . تقـدير ذلـك االرتبـاط     . وثيقاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معـاً        

مثـال بـشأن عـدم قبـول تـدخل الطـاعن            . الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سـائغة       
 .لعدم توافر شرط االرتباط بين طلبه وموضوع الدعوى األصلية

  )١١٧ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠١٠جلسة  جاري ت١٥٢٧/٢٠٠٧، ١٤٨٧ انالطعن(
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  -:هامسلطتها في تقدير االرتباط بين الدعاوى وض -١٧

 .مادام سائغاً. موضوعي. تقدير قيام االرتباط بين الدعاوى -٣٥٤٧

  )٥٣٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٢/٥/١٩٨٢ تجاري جلسة ٢٥٠/١٩٨١ الطعن(

عل الفصل في إحداها مـؤثراً علـى وجـه الحكـم فـي األخـرى                صلة تج . شرطه. ضم الدعاوى  -٣٥٤٨
كـل دعـوى محتفظـة      أثر الـضم بقـاء      . موضوعي. استظهار ذلك . ويؤدي إلى تناقض األحكام   

 .ال يعيب الحكم رفضه للضم الستناد كل دعوى لعقد منفصل. متى تندمج. باستقاللها

  )٥٣٤لد الثاني ص مج القسم األول المج١٢/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٨٤ الطعن(

طلـب المتـدخل الحكـم لـه بحـق يدعيـه لنفـسه فـي          . مؤداه. التدخل االختصامي في الدعوى    -٣٥٤٩
أثـر  . بالطلبـات فـي الـدعوى األصـلية       ارتباط هذا الطلب وتعلقـه      . مواجهة طرفي الخصومة  

 .التدخل

 وقيـام . تقدير توافر االرتباط بين طلبات طالب التدخل وبـين الطلبـات فـي الـدعوى األصـلية                 -
 .واقع. موجب اختصام آخرين في الدعوى

  )٥٣٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٥ مدني جلسة ٣٠/١٩٨٤ الطعن(

 .شرطه. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير قيام االرتباط بين دعويين لضمهما -٣٥٥٠

  )٦٥٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٧/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٠٤/١٩٨٨ الطعن(

 .وشروطه. مناطه. باط بين الدعاوىقيام االرت -٣٥٥١

من سلطة محكمـة الموضـوع متـى أقامـت قـضاءها علـى              . تقدير قيام االرتباط بين الدعاوى     -
 .أسباب سائغة وكافية

  )٦٥٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٩ الطعن(

 .شرطه. ضم الدعاوى لالرتباط -٣٥٥٢

 .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. ىتقدير قيام االرتباط بين الدعاو -

  )٦٥٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٠/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٥/١٩٨٩ الطعن(

. ضم دعوى إلى أخرى لالرتبـاط ال يـستلزم وحـدة فـي الموضـوع أو الـسبب أو الخـصوم                     -٣٥٥٣
ـ                       ي كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعـل الفـصل فـي إحـداهما مـؤثراً علـى وجـه الحكـم ف

  .موضوعي. االرتباطتقدير . األخرى
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ضم دعوى إلى أخرى ال يفقد كـل منهمـا اسـتقاللها عـن األخـرى مـا لـم تكونـا متحـدتين                      -
 .خصوماً وموضوعاً وسبباً

  )١٧٠ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١/٢/١٩٩٩  مدني جلسة٤٠١/١٩٩٨ الطعن(

  .شرط ذلك. وحدة المحل في الدعويين تقديره من سلطة محكمة الموضوع -٣٥٥٤
  )١٧١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٤/١/٢٠٠٠  مدني جلسة٣٠/١٩٩٩ الطعن(

المناط في حجية األمر المقضي المانعة من إعادة طـرح النـزاع فـي المـسألة المقـضي فيهـا                     -٣٥٥٥
  .موضوعي. القول بوحدة العناصر في الدعويين. نهائياً
  )١٧١لرابع المجلد السادس ص مج القسم ا١٧/٦/٢٠٠٠  تجاري جلسة٦٧٥/١٩٩٩ الطعن(

اسـتقالل محكمـة الموضـوع بالفـصل     . واقـع . تقدير وحدة المحل أو عدم وحدته في الـدعويين   -٣٥٥٦
  .فيه

  )١٧١ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١١/١٢/٢٠٠٠  جلسةمدني ٣٥/٢٠٠٠، ٢٧ انالطعن(

  .وحدة المحل في الدعويين متى تتحقق -٣٥٥٧
. حقها فـي إقامـة دعـوى الحقـة لـذات الـسبب            . اإقامة الزوجة دعوى تطليق للضرر ورفضه      -

اسـتخالص ذلـك اسـتقالل    . استنادها لوقائع مغايرة للمرفوعة بهـا الـدعوى األولـى         . شرط ذلك 
 .قاضي الموضوع به

  )١٧٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٨/١٠/٢٠٠١  أحوال شخصية جلسة١٧٥/٢٠٠١ الطعن(

وجوب ضـم الـدعويين متـى تبـين         . كمة الموضوع من سلطة مح  . تقدير االرتباط بين الدعويين    -٣٥٥٨
قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم فـي األخـرى بحيـث إنـه قـد                     

مثـال لـدعويين رفعـا للمطالبـة        . يؤدي استقالل كل منهمـا إلـى صـدور أحكـام متناقـضة            
 .بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع

  )٣٠٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٦/٣/٢٠٠٦ لسةمدني ج ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ انالطعن(

إحـداها  فـي   قيام صلة بينهـا تجعـل الفـصل         . شرطه.ضم الدعاوى المرفوعة أمام محكمة واحدة      -٣٥٥٩
مؤثراً على وجه الحكم في األخرى بحيث يؤدي استقالل الفـصل فـي كـل منهـا إلـى صـدور                     

 .إثارته أمام محكمة التمييزعدم جواز . الجدل في ذلك. موضوعي. تقديره.أحكام متناقضة

  )٣٠٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٩/١٠/٢٠٠٦ مدني جلسة ٤٩٢/٢٠٠٥ الطعن(
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وجوب ضـم الـدعويين متـى تبـين         . من سلطة محكمة الموضوع   . تقدير االرتباط بين الدعويين    -٣٥٦٠
 قيام صلة بينهما تجعل الفصل في أحدهما مؤثراً على وجه الحكم فـي األخـرى بحيـث إنـه قـد                    

مثـال لـدعوتين رفعـا للمطالبـة        . يؤدي استقالل كل منهمـا إلـى صـدور أحكـام متناقـضة            
 .بالتعويض عن ذات العمل غير المشروع

 )٣٦١ ص١ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٦/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢الطعنان (

بالـدعوى  قصره علـى مـا كـان مرتبطـاً          . قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه        -٣٥٦١
 .مثال. موضوعي. تقدير ذلك. األصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً

 )٣٠٧ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٧/٥/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٠٧/٢٠٠٥الطعن (

قـصره علـى مـا كـان منهـا مرتبطـاً            . قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليـه         -٣٥٦٢
تقـدير ذلـك وخـضوعه      .  يجعل من حسن سير العدالة نظرهمـا معـاً         بالدعوى األصلية ارتباطاً  
 .شرطه. لسلطة محكمة الموضوع

 )١٠٨ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٧/٥/٢٠١١جلسة   تجاري١٢٧٦/٢٠٠٩الطعن (

  -:دعويينال بينسلطتها في تقدير وحدة الموضوع  -١٨

 . كان تقديرها سائغاًتقدير وحدة المحل في دعويين تستقل به محكمة الموضوع متى -٣٥٦٣

  )٦٥١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٧/٣/١٩٨٨ عمالي جلسة ٣٩/١٩٨٧ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. القول بوحدة الموضوع في دعويين -٣٥٦٤

  )٦٥١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٨٩ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. ويينتقدير وحدة العناصر في دع -٣٥٦٥

  )٦٥١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٦/٥/١٩٩١ تجاري جلسة ٣٣٧/١٩٨٩ الطعن(
  

 -:تقدير وحدة المحل في الدعويين -١٩

ها علـى   ئإقامـة قـضا   .  شـرطه  . في الـدعويين   لاستقاللها بالقول بوحدة المح   . محكمة الموضوع  -٣٥٦٦
 مثال ألسباب سـائغة لـرفض الـدفع بعـدم جـواز         .ليها النتيجة التي انتهت إ    إلىما يحمله ويؤدي    

 .نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

 )٤٤١ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٠٣/٢٠٠٧، ٨٩٩الطعنان (
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  -:تقدير فصلها في الطلب العارض مع الطلب األصلي -٢٠

تقـديره لقاضـي   . ضتقـديمها فـي صـورة طلـب عـار      : شـرط إجرائهـا   . المقاصة القضائية  -٣٥٦٧
له البت فيه مع الدعوى األصلية إذا تيسر ذلـك أو االكتفـاء بالفـصل فـي الـدعوى                   . الموضوع

 .األصلية استقالالً إذا رأى غير ذلك

  )١٧٣ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/١١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٥٢/٢٠٠٨الطعن (
 

 -:تقدير قيام االرتباط المسوغ لقبول الطلب العارض -٢١

. مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقدير قيام االرتباط المسوغ لقبول الطلب العارض من عدمـه          -٣٥٦٨
 .خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز

  )٣٠٣ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٠/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧١/٢٠٠٤ الطعن(

 بالـدعوى   قصره علـى مـا كـان مرتبطـاً        . قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه        -٣٥٦٩
 .مثال. موضوعي. تقدير ذلك. األصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً

  )٣٠٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٧/٥/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٠٧/٢٠٠٥ الطعن(
  

  -:سلطتها في وقف الدعوى تعليقاً -٢٢

ـ   . وقف الدعوى المدنية لحين الفـصل فـي الـدعوى الجزائيـة            -٣٥٧٠ ة الموضـوع فـي     سـلطة محكم
 .استظهار وجود الدعوى الجزائية أو تحريكها

  )٦٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٦/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٦ الطعن(

تقـدير الجديـة   . وقف الدعوى تعليقاً للحكم في موضـوعها علـى الفـصل فـي مـسألة أخـرى              -٣٥٧١
 .موضوعي. ومدى ارتباط المسألة األولية بالدعوى

  )٦٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٦/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٦ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم -٣٥٧٢

 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير جدية أو جدوى طلب وقف الدعوى تعليقاً -

  )٦٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٦ الطعن(



 المرافعات        
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خروج المـسألة األوليـة التـي يلـزم الفـصل فيهـا أوالً قبـل                . شرطه. الوقف التعليقي للدعوى   -٣٥٧٣
 .الحكم في الدعوى عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي

أمر جوازي لمحكمة الموضوع متـى كـان تقـديرها مبنيـاً علـى أسـباب                . وقف الدعوى تعليقاً   -
 .سائغة

  )٦٥٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٦/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٦ الطعن(

جوازي للمحكمة حسبما تبين لها مـن جديـة المنازعـة فـي المـسألة               . إجابة طلب وقف الدعوى    -٣٥٧٤
  .مثال لعدم جدية المنازعة. األولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها

  )١٧٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١/١١/١٩٩٩ مدني جلسة ٩٥/١٩٩٨ الطعن(

لمحكمـة الموضـوع أن تـستبين مبلـغ الجـد فيمـا             .  مرافعات ٩٠/١م  . الوقف التعليقي للدعوى   -٣٥٧٥
 .يثور في المسألة األولية ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها

  )١٧٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٢/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ١٠٠/١٩٩٩ الطعن(

أن المحكمـة غيـر ملزمـة       : مـؤدى ذلـك   . وضـوع من سلطة محكمـة الم    . وقف الدعوى تعليقاً   -٣٥٧٦
 .بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى

  )٣٠٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٨/١/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٧١/٢٠٠٥ الطعن(

أن المحكمـة غيـر ملزمـة       : مـؤدى ذلـك   . من سلطة محكمـة الموضـوع     . وقف الدعوى تعليقاً   -٣٥٧٧
 .ل في دعاوى أخرىبالوقف التعليقي لحين الفص

 )٢٦٨ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٨/١٠/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٧٦/٢٠٠٥الطعن (

 موضـوعها علـى الفـصل       فـي لمحكمة الموضوع األمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليـق الحكـم             -٣٥٧٨
 استخالص مبلـغ الجـد فيمـا يثـور          لها.  ق مرافعات  ٩٠م. الحكم مسألة أخرى يتوقف عليها      في
  .لمسألة األولية ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها تلك افي

طلب القضاء بالنفقة الزوجية يتوقف علـى ثبـوت عالقـة الزوجيـة المطـروح علـى محكمـة                    -
 مـسألة   فـي  النفقة تعليقاً لحين صـدور حكـم محكمـة التمييـز             فييستلزم وقف الفصل    . التمييز

 .يوجب تمييزه. مخالفة الحكم ذلك. ثبوت عالقة الزوجية

 )٣٦٢ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٦/٥/٢٠٠٧جلسة  أحوال شخصية ١٦٣/٢٠٠٥، ١٦٠ انالطعن(

 لمحكمـة الموضـوع     .وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقـف عليهـا الحكـم              -٣٥٧٩
 . مثال لحكم أخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بوقف الدعوى.متى كان سائغاً

 )١٢٥ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٨/٥/٢٠٠٧سة  تجاري جل٥٩/٢٠٠٣الطعن (
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خـضوعه لتقـدير محكمـة الموضـوع ولهـا أن           . وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخـرى        -٣٥٨٠
تستبين مبلغ الجد فيما يثور في تلك المسألة ومدى ارتباطهـا بمـا هـو معـروض عليهـا وهـي                     

 .غير ملزمة باالستجابة لهذا الطلب

  )١٠٨ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٧/٥/٢٠١١ة جلس  تجاري١٢٧٦/٢٠٠٩الطعن (
 

 -:تقدير وقف الدعوى جزاء أو تغريم الخصوم -٢٣

 . مرافعات توقيعها جوازي للمحكمة٧٠الجزاءات المنصوص عليها في المادة  -٣٥٨١

  )٥٣٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٨٤ عمالي جلسة ١٨/١٩٨٣ الطعن(
  

  -:لدعوى أو إعادتها للمرافعةسلطتها في تأجيل نظر ا -٢٤

 .إعادة الدعوى للمرافعة من إطالقات محكمة الموضوع -٣٥٨٢

  )٥٣٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٨٣ عمالي جلسة ١٠/١٩٨٣ الطعن(

إجابتـه أو عـدم إجابتـه مـن         . ال يعتبر دفعاً أو دفاعاً في الدعوى      . للمرافعةطلب إعادة الدعوى     -٣٥٨٣
 .إطالقات محكمة الموضوع

  )٥٣٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٨٤ تجاري جلسة ٤٩/١٩٨٣ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. إعادة الدعوى للمرافعة -٣٥٨٤

. لـيس دفعـاً أو دفاعـاً فـي الـدعوى          . طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات أو مذكرات        -
 .ال عيب. عدم استجابة محكمة الموضوع له

  )٥٣٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/١١/١٩٨٥ مالي جلسةع ١٩/١٩٨٥ الطعن(

عـدم اإلشـارة إلـى      . من إطالقات محكمـة الموضـوع     . إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات     -٣٥٨٥
 .ال قصور أو إخالل بحق الدفاع. هذا الطلب

  )٥٣٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١١/١٩٨٥ عمالي جلسة ٢٥/١٩٨٥ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . ستجابة أو عـدم االسـتجابة لطلـب إعـادة الـدعوى للمرافعـة             تقدير اال  -٣٥٨٦
ال . عدم بحث المحكمـة لهـذا الطلـب والمـستند المرفـق بـه أو اإلشـارة إليهمـا                  . الموضوع

 .قصور

  )٦٥٢ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢/٦/١٩٨٦ عمالي جلسة ١٠/١٩٨٦، ٦ نناالطع(
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- ٦٧٩ -  

طلـب إعادتهـا للمرافعـة لـيس دفعـاً أو دفاعـاً       . مرافعة فيهـا بعد انتهاء الحجز الدعوى للحكم    -٣٥٨٧
 .مثال. من إطالقات محكمة الموضوع. االستجابة إليه. فيها

  )٦٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٦/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٠٥/١٩٨٥، ٢٠١ انالطعن(

 .من إطالقاتها. استجابة المحكمة له. طلب إعادة الدعوى للمرافعة -٣٥٨٨

  )٦٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٦/١/١٩٨٧ أحوال شخصية جلسة ٣٠/١٩٨٦ الطعن(

عنـه أو إغفـال اإلشـارة       االلتفـات   . عدم التزام المحكمة بإجابتـه    . طلب إعادة الدعوى للمرافعة    -٣٥٨٩
 .ال يعيب الحكم. إليه

  )٦٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٤/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٨٦ الطعن(

. االسـتجابة لـه   . ال يعـد دفعـاً أو دفاعـاً فيهـا         . ادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم     طلب إع  -٣٥٩٠
 .من إطالقات المحكمة

  )٦٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٧/٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٢١/١٩٨٨ الطعن(

ال يعـاب علـى     . لـيس دفعـاً أو دفاعـاً فيهـا        . طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكـم        -٣٥٩١
 .حكمة عدم االستجابة إليهالم

  )٦٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٦/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٣٧/١٩٨٨ الطعن(

ال إلـزام علـى محكمـة الموضـوع باالسـتجابة لـه باعتبـاره مـن                 . طلب فتح باب المرافعة    -٣٥٩٢
 .اإلطالقات التي ال يعيب حكمها االلتفات عنه

  )٦٥٣القسم الثاني المجلد الثالث ص مج ١٧/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٦/١٩٨٨ الطعن(

 .من إطالقات محكمة الموضوع. إعادة الدعوى للمرافعة -٣٥٩٣

  )٦٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٥/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٩ الطعن(

 .إجابته من سلطة محكمة الموضوع. طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة -٣٥٩٤

م أثنـاء المداولـة دون إطـالع الخـصم اآلخـر            قبول المحكمة أوراق أو مذكرات من أحد الخصو        -
 .غير جائز. عليها

  )٦٥٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٥/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩٧/١٩٨٩ الطعن(

  .تقديره موضوعي. طلب إعادة الدعوى للمرافقة -٣٥٩٥
  )١٦٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٩/٣/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٥٨/١٩٩٦ الطعن(
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عـدم التـزام المحكمـة بإجابـة الخـصوم          . أثـره . عوى للحكم بعد انتهاء المرافعة فيها     حجز الد  -٣٥٩٦
  .علة ذلك. إلى طلب فتح باب المرافعة فيها

  )١٦٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٢/٥/١٩٩٧ عمالي جلسة ١٠٤/١٩٩٦ الطعن(

عـدم  . عـة طلب الخصم تأجيل إجراء التحقيق إلحضار شـهود نفـي أو إعـادة الـدعوى للمراف                -٣٥٩٧
  .التزام المحكمة باالستجابة إليه طالما مكنته من ذلك وتمت المرافعة في الدعوى

  )١٦٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٧/١/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٧١/١٩٩٧ الطعن(

. إصدار الحكـم دون إجابـة طلـب إعادتهـا للمرافعـة     . تمام المرافعة في الدعوى وحجزها للحكم      -٣٥٩٨
  .ال خطأ
  )١٦٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٢/١٢/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٦٣/١٩٩٨ نالطع(

 .طلب فتح باب المرافعة ال على المحكمة إن لم تجب الخصم إليه -٣٥٩٩

  )١٦٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢/٤/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٦٢/٢٠٠٠ الطعن(

ـ     . خضوعه لتقدير المحكمة  . طلب تأجيل الدعوى   -٣٦٠٠ تجابة إليـه إذا اسـتبان لهـا أن         لهـا عـدم االس
 .مثال. القصد منه هو المماطلة

  )١٨٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٦ الطعن(

 .من إطالقات محكمة الموضوع. االستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه -٣٦٠١

  )٣٠٦قسم الخامس المجلد العاشر ص مج ال٢٦/٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥١٥/٢٠٠٢، ٥٠٣ نناالطع(

مـن  . إجابة الخصم إلى طلب تأجيل نظر الـدعوى أو إعادتهـا للمرافعـة بعـد حجزهـا للحكـم                   -٣٦٠٢
 .ال يعيب الحكم. التفاتها عن هذا الطلب. إطالقات محكمة الموضوع

  )٣٠٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٨٥/٢٠٠٣ الطعن(

أن تقـدير االسـتجابة لـه       : مـؤدى ذلـك   . لـيس حقـاً للخـصوم     . ى للمرافعة طلب إعادة الدعو   -٣٦٠٣
 .لمحكمة الموضوع

  )٣٠٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٨/٥/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٢٤٦/٢٠٠٤ الطعن(

إغفـال  . مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع       . إجابة طلب فتح باب المرافعـة أو عـدم إجابتـه           -٣٦٠٤
 . ضمنياإلشارة له يعتبر بمثابة رفض

  )٣٠٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٢/٤/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٨/٢٠٠٥ الطعن(
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 .من إطالقات محكمة الموضوع. إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم -٣٦٠٥

 )٤٠٩ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ٦٧٤/٢٠٠٤الطعن (

كمـة بإجابـة الخـصم إلـى طلـب إعـادة الـدعوى              عدم التزام المح  . أثره. حجز الدعوى للحكم   -٣٦٠٦
 .علة ذلك. للمرافعة

 )١١١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٠/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٧٥٩/٢٠٠٦الطعن (

 أو أحـد أعـضائه      اإلدارة للجمعية أن حـق سـحب الثقـة مـن مجلـس              يتضمين النظام األساس   -٣٦٠٧
 سـحب الثقـة مـن رئـيس         اإلدارة أنه ليس من صالحيات مجلـس     . مؤداه. للجمعية العمومية فقط  

ال يصحح ذلك موافقة األخير عليه أو عـدم اعتراضـه صـراحة أو ضـمناً أو اعتمـاد                   . المجلس
التفاتـه مـن بعـد      . انتهاء الحكم المطعون فيـه إلـى ذلـك        .  لهذا القرار  االجتماعيةوزير الشئون   

 .ال يعيبه. عن طلب فتح باب المرافعة

 )٤١٥ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٥/١١/٢٠٠٧جلسة مدني  ٢٧٥/٢٠٠٧الطعن (

  -:إحالة الدعوى إلى التحقيق -٢٥

عدم التزامهـا بـإجراء تحقيـق مادامـت قـد وجـدت فـي أوراق الـدعوى                  . محكمة الموضوع  -٣٦٠٨
 .وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها

 )٢٧٠ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٣/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٧٩٣/٢٠٠٤الطعن (

للمحكمـة أن تـرفض االسـتجابة لـه إذا وجـدت فـي أوراق               . لـدعوى للتحقيـق   طلب إحالة ا   -٣٦٠٩
 .الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها ولها تقدير األدلة والترجيح بينها

 )٤٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٩٩٣/٢٠٠٣الطعن (

 الـسلطة المطلقـة فـي       عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفـاعهم ولهـا         . محكمة الموضوع  -٣٦١٠
عدم إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الـدعوى إلـى التحقيـق أو اتخـاذ المزيـد مـن إجـراءات                     

 .شرط ذلك. اإلثبات

 )٤١٤ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥/٢٠٠٥الطعن (

  -:سلطتها في ندب الخبير وتقدير عمله -٢٦

 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. همأعمال أهل الخبرة والموازنة بين أرائ -٣٦١١

 )٢٣٠ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٨/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٥٧/٢٠٠٤، ١٥٠الطعنان (
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لمحكمة الموضوع األخذ بتقرير الخبير دون إلزام عليها بـالرد اسـتقالالً علـى مـا يوجـه إليـه                     -٣٦١٢
 .شرط ذلك. من طعون

 )٢٣٠ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٨/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٥٧/٢٠٠٤، ١٥٠الطعنان (

انطـواء الطلـب علـى      . لمحكمـة الموضـوع   . تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبيـر        -٣٦١٣
تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجـة فـي النـزاع ولـم يكـن فـي                      

ن علـى المحكمـة     يتعـي : أثـره . أوراق الدعوى أو أدلتها المطروحة مـا يكفـى للفـصل منهـا            
اطراحها لطلب اإلعـادة للخبيـر واسـتنادها إلـى تقريـره واتخاذهـا              . االستجابة إلى هذا الطلب   

منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه ال تـؤدي إلـى النتيجـة التـي انتهـت إليهـا أو ال                      
 .يعيب الحكم بالقصور ويوجب تمييزه. تصلح رداً على ذلك الدفاع

  )٢٣٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٢/٢٠٠٤الطعن (
 

  -:سلطتها حيال الدفاع في الدعوى -٢٧

  .واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. التمسك بتطبيق تشريع أجنبي -٣٦١٤
  .تقدير ذلك موضوعي. تكليف الخصوم بتقديم نصوص القانون األجنبي الذي يستندون له -
تي علـى الـدعوى تأسيـساً علـى عـدم تقـديم القـانون األمريكـي                 تطبيق أحكام القانون الكوي    -

وال على المحكمـة إن هـي لـم تكلـف الخـصوم بتقـديم               . صحيح. باعتباره قانون جنسية الزوج   
  .صورة من ذلك القانون

  )١٨٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧/٣/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٠٧/١٩٩٧ الطعن(

الخصوم أثنـاء نظـر الـدعوى ومتابعـة سـيرها أمـام المحكمـة أو                المستندات التي يقدمها أحد      -٣٦١٥
اعتبارها من أوراق الـدعوى التـي يجـوز أن تعتمـد عليهـا المحكمـة فـي قـضائها                    . الخبير

  مثال. مادامت قد أرفقت بملف الدعوى
  )١٨٤ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٨/٦/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٢/١٩٩٨ الطعن(

  .ماهيته. مة الموضوع بالرد عليهالدفاع الذي تلتزم محك -٣٦١٦
غير ملزمة بتكليـف الخـصم بتقـديم الـدليل علـى دفاعـه أو لفـت نظـره                   . محكمة الموضوع  -

  .لمقتضيات هذا الدفاع
  )١٨٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢١/٢/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٦١/١٩٩٨ الطعن(
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 وتمحـصه وتقـول     عليها أن تواجه كل دفاع جـوهري يتمـسك بـه الخـصم            . محكمة الموضوع  -٣٦١٧
تعييب حكمها بالقصور واإلخالل بحـق الـدفاع بمـا يوجـب            . أثره. قعودها عن ذلك  . كلمتها فيه 

  .مثال. تمييزه
  )١٨٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٧/١٩٩٨ الطعن(

زمـة  محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع أو دفع لـم يقـدم إليهـا فـي صـيغة جا                     -٣٦١٨
  .مثال. تقرع سمع المحكمة وتدل على تصميم صاحبه عليه

  )١٨٦ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩ الطعن(

إغفـال ذلـك يوصـم الحكـم     . يتعين على محكمة الموضـوع أن تعـرض لـه       . الدفاع الجوهري  -٣٦١٩
  .بالقصور

  )١٨٦رابع المجلد السادس ص مج القسم ال١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٦٣/١٩٩٩ الطعن(

  .ال تلتزم بالرد إال على الدفاع الذي يقوم على سند صحيح. محكمة الموضوع -٣٦٢٠
  )١٨٦ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٩ الطعن(

  .ال يجوز مطالبة محكمة الموضوع بالفصل فيه. الدفاع الذي لم يقدم دليله أو مستنده -٣٦٢١
  )١٨٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٧/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢١٤/٢٠٠٠ الطعن(

 .ال عليها إن لم تأمر بضم مستندات أو أوراق استجابة لطلب الخصم. محكمة الموضوع -٣٦٢٢

  )١٨٧ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ١٤٥/٢٠٠٠ الطعن(

 .اليجوز. دم إليها مستنده أو الدليل عليهمطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يق -٣٦٢٣

  )٣٠٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٣/٦/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣٤٦/٢٠٠١ الطعن(

غيـر  . تكليف المحكمة الخصوم بتقديم األدلة علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم إلـى مقتـضياته                  -٣٦٢٤
 .الزم

  )٣٠٧العاشر ص مج القسم الخامس المجلد ١٢/١٠/٢٠٠٢  جلسةتجاري ٤٨٦/٢٠٠١ الطعن(

 .ماهيته. الدفاع الجوهري الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تواجهه -٣٦٢٥

  )٣٠٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٨/١٢/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٥٣/٢٠٠٢ الطعن(
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لـو صـح    -هو الذي يقدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة والـذي مـن شـأنه               . الدفاع الجوهري  -٣٦٢٦
مثـال بـشأن عـدم      . التزام المحكمـة بـالرد عليـه      : أثره. الدعوىأن يتغير به وجه الرأي في       -

 .ه تمييزويوجبرد الحكم على دفاع جوهري يعيبه 

  )٣٠٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٥/٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٣، ١٢٦ انالطعن(

 .مثال. المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع ال يستند إلى أساس قانوني صحيح -٣٦٢٧

  )٣٠٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٤/١١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٤٨٣/٢٠٠٥، ١٤٤٥ ناالطعن(

عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم                . محكمة الموضوع  -٣٦٢٨
 .إلى مقتضيات هذا الدفاع

 )٢٥٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٣٦/٢٠٠٤الطعن (

. التزامها بمواجهـة كـل دفـاع يتمـسك بـه الخـصم متـى كـان جوهريـاًً         . لموضوعمحكمة ا  -٣٦٢٩
 . يشوب حكمها بالقصور. مخالفتها لذلك

تمسك الطاعنة في دفاعها بأن الحالـة المرضـية للعامـل التـابع للمطعـون ضـدها ال تنـدرج                     -
ـ                  ده وزارة  ضمن األمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمـل األهلـي وطبقـاً لمـا تع

وتمحيـصه حـال كونـه      الشئون االجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هـذا الـدفاع             
يعيبـه بالقـصور فـي التـسبيب        .  يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي فـي الـدعوى          دفاعاً جوهرياً 
 .ويوجب تمييزه

 )٨٢ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٦ جلسة تجاري ١٢٧١/٢٠٠٤الطعن (

إغفـال المحكمـة تمحيـصه بمـا لـه مـن            . داء الخصم دفاعاً جوهرياً وتدليله عليه بمـستندات       إب -٣٦٣٠
  .قصور في التسبيب. داللة

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بإعالن الحكم المستأنف عـن طريـق مخفـر الـشرطة لتواجـده                -
 دفـاع   .خارج البالد بما ال ينفتح في حقه ميعاد الطعـن فيـه وتدليلـه علـى ذلـك بالمـستندات                   

قضاء محكمة االستئناف بسقوط حق الطـاعن فيـه معتـدة بـذلك اإلعـالن فـي بـدء                   . جوهري
 .قصور يوجب تمييز الحكم. سريان ميعاد االستئناف دون بحث هذا الدفاع وتمحيصه

 )١٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٦/٢٠٠٨ جلسة - هيئة عامة – تجاري ٦٨/٢٠٠٦الطعن (

إن صـح قـد   الـذي  هـو الـدفاع    . هجب على محكمة الموضوع أن تواجه     يالذي   يالدفاع الجوهر  -٣٦٣١
ـ     ي ف ييتغير به وجه الرأ     ي الدعوى بأن يكون قوامه واقعة قام الـدليل عليهـا وفقـاً للـضوابط الت

ـ           يقررتها لذلك القوانين المنظمة لإلثبات والت       تبنـى   ي ال يـسوغ التمـاس الحقيقـة القـضائية الت
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 المحكمـة تمكينـه مـن إثباتهـا وفقـاً      إلـى و واقعة طلب الخصم األحكام عليها من غير طريقها أ  
 .لتلك الضوابط

 )٣٥٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

. محكمة الموضـوع غيـر ملزمـة بـالرد عليـه          .  أساس قانوني صحيح   إلىالدفاع الذي ال يستند      -٣٦٣٢
 .مثال لدفاع ظاهر الفساد

 )٢٣٦ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٢٩١/٢٠٠٣الطعن (

 . العيب.ن دفاع متجرد من دليله التحدث عإغفال محكمة الموضوع -٣٦٣٣

 )٣٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٤/٩/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٦٨٩/٢٠٠٦، ٦٧٨الطعنان (

. أيهـا فيـه    تواجهه محكمـة الموضـوع وتمحـصه وتبـدى ر          أنيجب  . ماهيته. يالدفاع الجوهر  -٣٦٣٤
.  الـدعوى مـا يكفـى لتكـوين عقيـدتها          فـي  رهين بأن تجد     ثباتالتفاتها عن الطلب المتعلق باإل    

  .  بنى عليها ال تؤدى إلى ما انتهى إليهالتيمحكمة التمييز تراقب الحكم إذا كانت األسباب 
عـون   عـدم ملكيـة المط     ثبـات  بإحالة الدعوى للتحقيـق إل     ستئنافاعتصام الطاعن أمام محكمة اال     -

إعـراض الحكـم    . يدفـاع جـوهر   .  الذهبية المطالب بها مدلالً على ذلـك بمـستند         يضدها للحل 
 .يوجب تمييزه جزئياً.  التسبيب وإخالل بحق الدفاعفيقصور . عنه

 )٤٦٨ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٧٢/٢٠٠٦الطعن (

 -:فائهاسلطتها في استخالص الصورية أو انت -٢٨

أن .  شـرطه  .تنظيم طرح أسهم الشركات لالكتتاب بما يكفـل مـصالح المـستثمرين والـشركات              -٣٦٣٥
. وري أو بأسـماء وهميـة   حظـر االكتتـاب الـص     . تعلق ذلك بالنظام العـام    . يكون االكتتاب جدياً  

يجوز لكل ذي شأن التمسك بـه وتقـضي بـه المحكمـة مـن       . البطالن المطلق . أثره. مخالفة ذلك 
مثال بشأن بطالن شراء حق اكتتاب مـواطنين كـويتيين فـي أسـهم بنـك بوبيـان                  . هاتلقاء نفس 
 .اإلسالمي

 )١٠٥ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١٠/٢٠٠٨تجاري جلسة  ٨٤٨/٢٠٠٧، ٨٤٧ انالطعن(

تقدير قيام الصورية أو انتفائهـا واسـتنباط القـرائن وبحـث الـدالئل والمـستندات مـن سـلطة                -٣٦٣٦
 .مثال بشأن استدالل سائغ لنفي الصورية. ط ذلكشر. محكمة الموضوع

 )٢٠٧ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٥/١١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٣٢٦/٢٠٠٧الطعن (
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- ٦٨٦ -  

 -:استخالص صورية العقد -٢٩

 .تحصيل الواقع وتقدير األدلة والموازنة بينهـا واسـتنتاج جديـة أو صـورية الـدفع بالـصورية                  -٣٦٣٧
 قـضاءها   أقامـت  من محكمـة التمييـز مـا دامـت قـد             من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب     

ـ        . على أسباب سائغة   ة مـن القـرائن غيـر القانونيـة         عدم التزامها من بعد بالتحدث عن كل قرين
فـي   مـادام    تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والـرد اسـتقالالً علـى كـل قـول أو حجـة                 وال ب 

 .الحقيقة التي استخلصتها الرد الضمني المسقط لما عداها

  )٣٧٤ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٩/٢/٢٠٠٩جلسة  مدني ٨٠٣/٢٠٠٧طعن ال(
 

  -:سلطتها في استخالص القوة القاهرة -٣٠

  . أن يكون من غير الممكن توقعه ومن المستحيل دفعه: شرطه. اعتبار الحادث قوة قاهرة -٣٦٣٨
 .موضوعي. ى توافر القوة القاهرةتقدير قيام الدليل عل -

  )٤٨ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٩/١٠/٢٠٠٨جلسة  تجاري ١٠٣/٢٠٠٧الطعن (
 

  -:سلطتها في تحديد الدين األشد كلفة على المدين -٣١

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير الدليل على تواطؤ المدين والمتصرف إليه وعلمه بإعـسار المـدين            -٣٦٣٩
 .الموضوع

  )٦٩١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٣/١١/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٥/١٩٨٧ الطعن(
  

  -:)نظرة الميسرة(منح المدين أجالً للوفاء   -٣٢

حـق الـدائن فـي طلـب تعيـين ميعـاد مناسـب              . مـؤداه . قيام المدين بإضافة التزامه إلى أجل      -٣٦٤٠
 .تعيين المحكمة لهذا الموعد مع مراعاة ظروف المدين وموارده في المستقبل. أثره. للوفاء

  )٣٠٩الخامس المجلد العاشر ص مج القسم ٤/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٨٤/٢٠٠٢ الطعن(

  . مدني٤١٠ م.شرط منحها. نظرة ميسرة -٣٦٤١
 إمهال المدين نظـرة ميـسرة للوفـاء بدينـه إذا تـوافرت              - إذا لم يمنعه نص في القانون      -للقاضي -
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وجوب أن تكـون حالـة المـدين تـستأهل إيثـاره            .  شديد بالدائن  ا ضرر عليهشروطها ولم يترتب    
 المدين الذي تعمد عـدم الوفـاء أو قـصر فيـه قـصوراً بينـاً         عدم انطباق ذلك على   . بهذه المنحة 

 .مثال. أو من كان معسراً ال يرجى منه االقتدار على الوفاء

  )٢٥٠ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٥/٦/٢٠٠٨جلسة   تجاري١٤٣٠/٢٠٠٦الطعن (
 

 -:سلطتها في تقدير توافر التقصير أو التأخير في التقرير بما في الذمة -٣٣

غيـر مـانع مـن إلزامـه        .  مرافعـات  ٢٣٧/١فاء المحجوز لديه من الجزاء المقـرر بالمـادة          إع -٣٦٤٢
بمصروفات الدعوى التي تقام عليه بسبب اقترافه ألحد العيـوب المنـصوص عليهـا فـي المـادة                  
أو بالتضمينات الناشئة عن تقصيره أو تأخيره فـي التقريـر بمـا فـي الذمـة أو تالفـي العيـب                      

 .موضوعي. تقدير توافر التقصير أو التأخير. الذي رفعت به الدعوى

  )١٧٢ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٧ مدني جلسة ٧٣/١٩٩٧ الطعن(
  

  -:توقيع الجزاء بإلزام المحجوز لديه بدين المحجوز عليه -٣٤

 مرافعات بإلزام المحجـوز لديـه بـدفع ديـن الحـاجز             ٢٣٧توقيع الجزاء المنصوص في المادة       -٣٦٤٣
جـوازي لمحكمـة الموضـوع ولـو تـوافرت         . ابه أحد األمور المنصوص عليها حصراً بها      الرتك

أن يكون استخالصها سائغاً فـي تقـدير خطـورة مـسلك المحجـوز لديـه                : شرط ذلك . شروطه
تالفي المحجوز لديه العيب الذي رفعـت بـه الـدعوى ولـو قبـل قفـل                 . ومدى سوء نيته وتعنته   

اعتبـار  . مـؤداه . عدم جواز الحكـم بهـذا الجـزاء       . أثره. جةباب المرافعة أمام محكمة ثاني در     
. تصميم المحجوز لديـه علـى ذلـك العيـب         . مناط توقيعه . يهذا الجزاء من قبيل الجزاء التهديد     

 .مثال

  )٣٠٩ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٧/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٥٣٣/٢٠٠٣ الطعن(

  -:أمر الحجز وتوقيعهسلطتها في تقدير الشروط الالزمة إلصدار  -٣٥

أن يكون حـق طالـب الحجـز ثابتـاً بـسبب ظـاهر              . شرط اإلذن به  . حجز ما للمدين لدى الغير     -٣٦٤٤
 .موضوعي. تقدير ذلك وتقدير أسباب التظلم من هذا األمر. يدل على وجوده

  )٥٥٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/٧/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٣/١٩٨٤، ٢٢ نناالطع(
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واقع تستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع بغيـر رقابـة            . طالب الحجز وشروطه  تقدير وجود حق     -٣٦٤٥
 .مثال. شرط ذلك. لمحكمة التمييز عليها

  )٥٥٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩/١٩٨٤ الطعن(

. تقـدير موجبـات إصـدار األمـر بتوقيـع الحجـز           . شرط توقيعـه  . حجز ما للمدين لدى الغير     -٣٦٤٦
 .ادام سائغاًم. موضوعي

  )٥٥٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٤/١٩٨٤ الطعن(

مـن سـلطة القاضـي اآلمـر     . األمر بتوقيع الحجز التحفظي وتقدير موجبات وأسباب التظلم منـه         -٣٦٤٧
 .ولمحكمة التظلم من بعده

 .غير جائز. التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز -

  )٦٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٩/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٩٤/١٩٨٧ الطعن(

داللـة  . تحقـق الوجـود والثبـوت بـسبب ظـاهر         . شـروط الـدين   . حجز ما للمدين لدى الغير     -٣٦٤٨
امتنـاع  . أثـره . الظاهر على انتفاء حق الطالب أو كان وجوده محل شك كبيـر أو نـزاع جـدي                

 .إصدار األمر

تـستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع بغيـر          . واقـع . هتقدير وجود حق طالب الحجز وشـروط       -
 .شرط ذلك. معقب

  )٦٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٣/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٧٧/١٩٨٨ الطعن(

أن يكون حق طالب الحجـز ثابتـاً بـسبب ظـاهر            . شرطه. الحجز على ما للمدين تحت يد الغير       -٣٦٤٩
قل بـه محكمـة الموضـوع متـى أقامـت           تـست . تقدير وجود الحق بهذا المعنى    . يدل على وجوده  

 .قضاءها على ما يبرره

  )٦٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٩/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٩٦/١٩٨٨ الطعن(

  .أثره. انتفائها. شروطه. توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -٣٦٥٠
  .مثال. تقدير مدى توافر شروطه من سلطة محكمة التظلم -

  )٧٣٧ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠١/١٩٩٣ الطعن(

توقيع الجزاء على المحجوز لديه حالة امتناعه عن التقرير بمـا فـي الذمـة أو بتغييـر الحقيقـة                     -٣٦٥١
جـوازي لمحكمـة الموضـوع رغـم تـوافر      . أو إخفاء األوراق الواجب إيداعها لتأييـد التقريـر     

  .شروطه
  )٧٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٥/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣١/١٩٩٣ الطعن(
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تـستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع دون         . واقـع . تقدير وجود حق طالب الحجـز وشـروطه        -٣٦٥٢
  .شرط ذلك. معقب
  )٧٣٨ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٣١/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١١/١٩٩٣ الطعن(

. أثـره .  لـيس لـه أصـل ثابـت فيهـا          بناء الحكم على فهم مخالف للثابت باألوراق أو على مـا           -٣٦٥٣
  .بطالن الحكم

دين احتمـالي وال يعـد محقـق الوجـود قبـل أن تفـصل فيـه                 . الدين المثار بشأنه نزاع قضائي     -
 .عدم صالحيته لتوقيع الحجز. المحكمة

  )٧٤٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٣٣٦/١٩٩٠ الطعن(
  

 -:أو اتخاذ التدابير العالجيةفي توقيع عقوبة الحبس  -٣٦

حق توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدبير العالجـي باإليـداع بإحـدى المـصحات حـال ثبـوت                    -٣٦٥٤
 فــي شــأن مكافحــة ١٩٨٣ لــسنة ٤ ق ٢، ٣٣/١اإلدمــان المنــصوص عليهمــا فــي المــادة 

التـزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر            . هو حق اختياري لمحكمة الموضـوع     . المخدرات
موافقـة ذلـك مـا اتخذتـه        . اعتباره فترة اإليداع بالمصحة النفسية عقوبة مقيـدة للحريـة         وعدم  

 .على غير أساس. النعي عليه في هذا الشأن. صحيح في الواقع والقانون. الجهة اإلدارية

  )٣١٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٩/١١/٢٠٠٤ إداري جلسة ٣٤/٢٠٠٤، ٣٠ نناالطع(
  

  -:ر األحكامسلطتها في تفسي -٣٧

 .من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. تفسير األحكام -٣٦٥٥

  )٥٨٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/٢/١٩٨٣ مدني جلسة ٢١/١٩٨٢، ٢٠ نناالطع(

. تفسير األحكام التي تقدم في الدعوى كمستندات مـن سـلطة محكمـة الموضـوع مـادام سـائغاً                   -٣٦٥٦
. خطـأ . مخالفـة ذلـك   . فال يجـوز االنحـراف عنـه      . ويفيد معنى معيناً  . متى كان الحكم واضحاً   

 .مثال على تجاوز المحكمة سلطتها في التفسير

  )٥٨٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٦/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٦/١٩٨٥، ١٧ نناالطع(
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هـي كـسلطتها فـي تفـسير        . سلطة محكمة الموضوع في تفسير األحكام التي يحتج بهـا لـديها            -٣٦٥٧
 .المستندات

  )٦٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٢/١/١٩٩٠ مدني جلسة ٢٩/١٩٨٩ نالطع(

  .شرط ذلك. لمحكمة الموضوع سلطة تفسير األحكام كسلطتها في تفسير المستندات -٣٦٥٨
  )١٨٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٤/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٥ الطعن(

ا لـديها وسـائر المـستندات التـي يقـدمها           لمحكمة الموضوع سلطة تفسير األحكام التي يحتج به        -٣٦٥٩
  .الخصوم في الدعوى

  )١٨٨ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٩/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٣٩/١٩٩٧ الطعن(

مجـرد  . تكون له الحجية إذا نفـى نـسبة الواقعـة إلـى المـتهم             . الحكم الجزائي الصادر بالبراءة    -٣٦٦٠
  . حجية له في هذا الشأنال. تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئنانها إليه

 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. فهم األحكام التي يحتج بها -

  )١٨٩ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٨/١٠/١٩٩٩ مدني جلسة ٩٢/١٩٩٩ الطعن(

مـن  . تفسير األحكام التي يحتج بها أمام المحكمـة كـسائر المـستندات المقدمـة فـي الـدعوى                  -٣٦٦١
ها األخذ بالتفـسير التـي تـراه مقـصوداً منهـا دون الوقـوف عنـد                 ل. سلطة محكمة الموضوع  
بيانها فـي أسـباب حكمهـا لالعتبـارات المؤديـة إلـى وجهـة               : شرطه. المعنى الحرفي لأللفاظ  

 .نظرها

  )٣١١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٧/٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٣٦/٢٠٠٢، ١٧ نناالطع(

هو كسلطتها في تفـسير مـا يقـدم لهـا مـن             . الموضوعفهم األحكام التي يحتج بها أمام محكمة         -٣٦٦٢
شـرط  . مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقـا مـع مـا اشـتملت عليـه أسـبابها                

 .ذلك

  )٣١١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٦/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٠٥/٢٠٠٤ الطعن(

.  كـسلطتها فـي تفـسير المـستندات    لمحكمة الموضوع سلطة تفسير األحكام التي يحتج بها لـديها      -٣٦٦٣
 .شرط ذلك

 )٢٩٧ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١١/١٠/٢٠٠٦ جلسة مدني ٥٩٩/٢٠٠٥الطعن (
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وقـوع غمـوض أو إبهـام فـي         : مناطـه . الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكـم لتفـسيره         -٣٦٦٤
يعـة  حتـى ال يكـون التفـسير ذر    : علـة ذلـك   . ال يجيز الرجوع إليهـا    . وضوحه. منطوق الحكم 

  .للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته
توقف سلطة المحكمة في طلب تفسير الحكم عنـد التحقـق مـن وضـوحه دون اآلثـار المترتبـة                   -

 .مثال بشأن طلب تفسير حكم ببطالن بيع جريدة ومطبعتها. عليه

  )١٢٦ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٦/٥/٢٠٠٩جلسة  تجاري ١٢٤٦/٢٠٠٦ الطعن(

  -:عتبار الدعوى صالحة للفصل فيهافي اسلطتها  -٣٨

ال عليهـا إن لـم تـرد علـى          . من سلطة محكمة الموضـوع    . اعتبار الدعوى صالحة للفصل فيها     -٣٦٦٥
 .دفاع عار من دليله

  )٣١١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٨/١٠/٢٠٠٤ مدني جلسة ٢١٦/٢٠٠٣ الطعن(

 -:دعوى للحكمسلطتها في التصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز ال -٣٩

  .من شئون الخصوم وحدهم. إبداء أوجه الدفاع -٣٦٦٦
 .غير الزم. تصريح المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم -

  )١٨٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٤/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٣٠/٢٠٠٠ الطعن(

 -:في استخالص ما يعتبر إجازة لعمل الوكيل سلطتها -٤٠

مـن سـلطة    . ص ما يعتبر إجازة من الموكـل لعمـل وكيلـه المجـاوز لحـدود الوكالـة                استخال -٣٦٦٧
 .شرط ذلك. محكمة الموضوع

 )١٠٠ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٢٥/٢٠٠٥الطعن (

 -:سلطتها في تحديد أجر الحارس القضائي -٤١

  .  بها تبرعاًاألصل في الحراسة أنها بأجر ما لم يقبل الحارس القيام -٣٦٦٨
 .ما الذي يراعيه في ذلك. الحراسة القضائية يقوم فيها القاضي بتعيين األجر -

  )٦٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٧ الطعن(
  )٦٧٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٨/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٨٤/١٩٩٣ الطعن(
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  -: وأتعابهعدم صالحيتهلطتها في رد المحكم أو س -٤٢

واقـع  . استخالص علم الخصوم أو جهلهم بسبب رد المحكم أو عـدم صـالحيته وقـت اختيـاره                 -٣٦٦٩
 .تستقل به محكمة الموضوع

  )٦٩٣ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٨٢/١٩٨٦ الطعن(

متـى أقامـت تقـديرها      لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أتعاب المحكم ومـصروفات التحكـيم             -٣٦٧٠
 .على أسس معقولة

  )٦٩٤ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٥/١/١٩٨٨ مدني جلسة ٤٥/١٩٨٧ الطعن(
  

  -:قواعد التقادمتقدير سلطتها في  -٤٣

سقوط دعوى المسؤولية عن العمل المشروع بمضي ثالث سـنوات مـن يـوم علـم المـضرور                   -٣٦٧١
علـم  . قـوع الفعـل غيـر المـشروع       بالضرر والمسؤولية عنه أو خمـس عـشرة سـنة مـن و            

متـى  . واقـع تـستقل بتقـديره محكمـة الموضـوع     . المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنـه    
 .كان سائغاً

  )٦٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٦/١٠/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤/١٩٨٦ الطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. النزول الضمني عن التقادماستخالص  -٣٦٧٢

  )٦٥٥ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٥/١/١٩٨٨  جلسةماليع ٣٥/١٩٨٧ الطعن(

تـستقل بـه    . واقـع . استخالصـه . مـا يـوفره   . التنازل الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه        -٣٦٧٣
 .محكمة الموضوع

  )٦٥٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١٧/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٧٥/١٩٨٧ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة      . هـذا المـانع   اسـتخالص   . ماهيتـه . ىالمانع الموقف لسريان تقادم الدعو     -٣٦٧٤
 .الموضوع ما دام سائغاً

  )٦٥٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٧/٦/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٦/١٩٨٨ الطعن(

مـن  . تحديد حالة البضاعة المشحونة وقت التسليم وتحـصيل الواقعـة التـي يبـدأ بهـا التقـادم                  -٣٦٧٥
 .سلطة محكمة الموضوع

  )٦٥٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٤/٦/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥/١٩٨٩ الطعن(
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شـرطه داللـة الورقـة    . التنازل عن الحق في التقادم بعد ثبوته قـد يكـون صـريحاً أو ضـمنياً               -٣٦٧٦
واقـع تـستقل بـه محكمـة        . تقـديرها . اً بالدين وأثر ذلك في التقـادم      الصادرة من المدين اعتراف   

 .الموضوع

  )٦٥٦ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٩٨/١٩٨٦ الطعن(

مـن  . الواقع وما يعتبر سبباً يرجـع لظـروف ماديـة اضـطرارية لوقـف التقـادم               تحصيل فهم    -٣٦٧٧
 .سلطة محكمة الموضوع

  )٦٥٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص١١/١٢/١٩٨٩  جلسةعمالي ٢٠/١٩٨٩ الطعن(

ـ         -٣٦٧٨ ي دعـوى عـدم نفـاذ التـصرف هـو علـم الـدائن               العلم الذي يبدأ به سريان التقادم الثالثي ف
 سـلطة اسـتظهار     لمحكمـة الموضـوع   . بصدور التصرف وبإعسار المدين والغش الواقـع منـه        

 .العلم دون رقابة محكمة التمييز متى كان سائغاً

  )٦٥٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٢٩/١/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٧٨/١٩٨٩ الطعن(

 .ماال يعد مانعاً. المقصود به. قادمالمانع الذي يوقف سريان الت -٣٦٧٩

 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير وجود المانع أو عدم وجوده -

  )٦٥٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٣٠/١٢/١٩٩١  جلسةعمالي ١٧/١٩٩٠، ١٦ انالطعن(

 هو تسبب المدعي أو المستأنف بفعلـه أو امتناعـه فـي عـدم الـسير               . مناطها. سقوط الخصومة  -٣٦٨٠
  . مرافعات٩٥أساس ذلك م . في الدعوى مدة سنة سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال

. شـرطه . موضـوعي . تقدير قيام المانع الذي يحول دون اتخاذ إجراءات الـسير فـي الخـصومة              -
مثال بشأن اعتبار الغزو العراقي وعدم االسـتدالل علـى ملـف الـدعوى بعـد التحريـر مانعـاً                    

  .يوقف سريان مدة السنة
  )٢٦٢ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١/١٢/١٩٩٧ مدني جلسة ١٢/١٩٩٦ عنالط(

. تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير وجود المـانع الـذي يوقـف سـريان تقادمهـا أو عدمـه                    -٣٦٨١
  .مثال لما ال يعد مانعاً يوقف سريان التقادم. موضوعي

  )٢٦٢د السادس ص مج القسم الرابع المجل٢٩/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٠٦/١٩٩٦ الطعن(

استخالص علم المضرور بحدوث الضرر والمسئول عنـه وقيـام المـانع األدبـي مـن مطالبـة                   -٣٦٨٢
مـن سـلطة قاضـي      . صاحب الحق بحقه ووقف سريان المدة المقـررة لعـدم سـماع الـدعوى             

  .شرطه. الموضوع
  )٢٦٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٥/٦/١٩٩٨  جلسةمدني ٩٩/١٩٩٧ الطعن(
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. ذي يعتبر سبباً لوقف سريان المـدة الالزمـة لعـدم سـماع الـدعوى بمـرور الزمـان                   ال عالمان -٣٦٨٣
  .مثال لما ال يعد مانعاً. ما دام سائغاً. موضوعي. تقدير قيام هذا المانع. ماهيته
  )٢٦٣ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٣١/١/٢٠٠٠  جلسةعمالي ١١٣/١٩٩٩ الطعن(

 تسري كلمـا وجـد مـانع يتعـذر معـه علـى الـدائن أن                 ال. المدة المقررة لعدم سماع الدعوى     -٣٦٨٤
عـدم حـصول الطـاعن      . موضوعي مـا دام سـائغاً     . تقدير قيامه . ماهية هذا المانع  . يطالب بحقه 

  .ال يعد مانعاً. على الجنسية الكويتية
  )٢٦٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص٢٢/٢/٢٠٠١  جلسةعمالي ١٢٣/١٩٩٩ الطعن(

اإلقـرار  . ماهيتـه .  المدة المقررة لعدم سماع الـدعوى لمـرور الزمـان          العذر المانع من سريان    -٣٦٨٥
صـدوره مـن    . شـرطه .  مـن مجلـة األحكـام العدليـة        ١٦٧٤القاطع للتقادم في مفهوم المـادة       

  .الخصم متضمناً إقراره ببقاء الحق المدعى به في ذمته في الحال
ـ              - ق أن يطالـب بحقـه فـي        تقدير المانع الذي يقف معه التقادم ويستحيل معه علـى صـاحب الح

 .شرطه. الوقت المناسب واقع لقاضي الموضوع

  )٢٦٥ مج القسم الرابع المجلد السادس ص١٩/١١/٢٠٠١  جلسةمدني ٢٢٠/٢٠٠٠، ٢١٩ انالطعن(

 .شرطه. موضوعي. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم -٣٦٨٦

  )٥١٣ص مج القسم الخامس المجلد العاشر ٩/٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٦٠/٢٠٠١ الطعن(

تقادمهـا بمـضي عـشر سـنوات مـن          . التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعـضهم        -٣٦٨٧
 .موضوعي. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. تاريخ حلول ميعاد الوفاء

  )٥١٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٨/٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٣/٢٠٠١، ١٢ انالطعن(

 .شـرط ذلـك  . واقـع لمحكمـة الموضـوع   . دأ بها التقادم إثباتـاً ونفيـاً  استخالص الواقعة التي يب  -٣٦٨٨
 .مثال بشأن دعوى ضمان المهندس والمقاول

  )٥١٤ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٧٦/٢٠٠١، ١٤٣ انالطعن(

. بـه علم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره األساسـية وتـاريخ اسـتحقاقه والجهـة المدينـة                  -٣٦٨٩
  .مدة تقادم حقه في المطالبة به سنة من تاريخ هذا العلم. أثره

 .واقع لمحكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. استخالص علم الموظف بحقه -

  )٥١٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٨/١٠/٢٠٠٢ اري جلسةإد ٦١٢/٢٠٠١ الطعن(
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الـذي يـصبح فيـه الـدين مـستحق األداء           بدايتها من اليـوم     . المدة المقررة لعدم سماع الدعوى     -٣٦٩٠
  .مالم ينص القانون على خالف ذلك

  .شرطه. موضوعي. تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم -
عـدم سـريان المـدة المقـررة لعـدم          : أثـره . وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقـه         -

  .سماع الدعوى ولو كان المانع أدبياً
  .موضوعي. تقدير قيامه من عدمه. ماهيته. تقادمالمانع الذي يوقف سريان ال -
 .مانع موقف للتقادم. فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت -

  )٥١٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٩/١١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٧٨٩/٢٠٠١ الطعن(

رر العلـم الحقيقـي الـذي يحـيط بوقـوع الـض           . المقصود به . العلم الذي يبدأ به التقادم القصير      -٣٦٩١
تنـازل مـن المـضرور عـن حقـه          . انقضاء ثالث سنوات من تاريخـه     . وبشخص المسئول عنه  

. سـقوط التعـويض بمـضي مـدة التقـادم         . أثره. في التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم      
 .علة ذلك. ال يرتب سقوط الحق في التعويض. العلم الظني

يـستقل بـه قاضـى      واقـع   . استخالص علم المـضرور بحـدوث الـضرر وبـشخص محدثـه            -
 .مثال. شرط ذلك. الموضوع

  )٥١٦ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٨/٦/٢٠٠٤  جلسةعمالي ٨٢/٢٠٠٣ الطعن(

سقوطها بمضي ثـالث سـنوات مـن اليـوم الـذي يعلـم              . دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق       -٣٦٩٢
 فيـه هـذا     فيه المدعى بحقه في االسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة مـن اليـوم الـذي ينـشأ                 

عـدم تحققـه    . العلـم الحقيقـي   . المقصود بـه  . العلم الذي يبدأ به التقادم    . الحق أي المدتين أقرب   
مضرور إال من التاريخ الذي يتكشف له فيـه عناصـر التعـويض وشـخص المـسئول                 للبالنسبة  

  . عن الضرر
ريخ  عنـه وتحديـد تـا   ر وجه حـق وبالمـسئول     استخالص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغي        -

 .مثال. شرط ذلك. واقع يستقل به قاضي الموضوع. هذا العلم

  )٥١٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٦/٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٧٩/٢٠٠٤، ٧٠١ انالطعن(

 -: تقدير وجود المانع الموقف للتقادم -٤٤

عـدم  عـدم سـريان المـدة المقـررة ل        . أثـره . وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه         -٣٦٩٣
. شـرطه . تقدير قيام المانع مـن سـلطة محكمـة الموضـوع          . سماع الدعوى ولو كان مانعاً أدبياً     

 .مثال

  )٥١٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٤/٢/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٤٥/٢٠٠١ الطعن(
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. تقـدير مـا إذا كـان يعتبـر سـبباً لوقـف التقـادم              . ماهيتـه . المانع الموقف لـسريان التقـادم      -٣٦٩٤
 .لمثا. موضوعي

  )٥١٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/٥/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٥٠/٢٠٠٠، ٤٨ انالطعن(

 -:استخالص أسباب قطع التقادم -٤٥

واقـع  . بمـشارطة التحكـيم كـسبب لقطـع التقـادم         بالدين الوارد   استخالص توافر إقرار المدين      -٣٦٩٥
 .مثال. شرط ذلك. يستقل به قاضي الموضوع

  )٥١٨ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٥/٣/٢٠٠٢ دني جلسةم ٣٣٨/٢٠٠١، ٣٣٢ انالطعن(

واقـع لقاضـي    . استخالص توافر أو عدم توافر إقـرار المـدين بالـدين كـسبب يقطـع التقـادم                 -٣٦٩٦
 .شرطه. الموضوع

  )٥٢٠ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٩/١٠/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١٠٠/٢٠٠٣ الطعن(

 -:استخالص حصول التنازل عن التقادم -٤٦

 .شرط ذلك. تستقل به محكمة الموضوع. استخالص النزول الضمني عن التقادم -٣٦٩٧

  )٥٢١ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص٢٧/١١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٥/٢٠٠٦ الطعن(

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدالئل والمـستندات وتحـصيل الواقعـة التـي يبـدأ بهـا                    -٣٦٩٨
 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. التقادم

 )٣٢٨ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٥/٢٠٠٦ جلسة مدني ٢٢٦/٢٠٠٥الطعن (

مدة سقوطها ثالث سنوات مـن وقـت حـدوث الواقعـة التـي              . الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين     -٣٦٩٩
  .مدني٨٠٧م. تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخالف ذلك

 .مثال .من سلطة محكمة الموضوع. ماستخالص الواقعة التي يبدأ بها التقاد -

 )٢٢ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٣٠١/٢٠٠٥الطعن (

عمل قانوني مـن جانـب واحـد يـتم بمجـرد إرادة المتنـازل               . النزول عن التقادم بسائر أنواعه     -٣٧٠٠
جـواز وقوعـه صـراحة أو ضـمناً باتخـاذ المـدين             . عدم خضوعه ألي شرط شـكلي     . وحدها

 .قفاً يفيد حتماً نزوله عن حقه في التمسك بالتقادم بعد ثبوت الحق فيهمو

 .شرط ذلك. تستقل به محكمة الموضوع. استخالص النزول الضمني عن التقادم -

 )٣٦٠ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٥/٢٠٠٦الطعن (



 المرافعات        

 

- ٦٩٧ -  

 -:سلطتها في تقدير شروط المنع من السفر -٤٧

واقـع يـستقل    . ات إصدار األمر بالمنع مـن الـسفر وتقـدير أسـباب الـتظلم منـه               تقدير موجب  -٣٧٠١
 .بتقديره القاضي اآلمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه

  )٥٥١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/٤/١٩٨٤ تظلمات جلسة ٢/١٩٨٤ الطعن(

تقـدير  .  ظـاهر يـدل علـى وجـوده        شروط منع المدين من السفر أن يكون حق دائنه ثابتاً بسبب           -٣٧٠٢
 .ذلك من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون تقديرها سائغاً

  )٥٥٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٨/٧/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٤/١٩٨٤ الطعن(

وأن تقـوم أسـباب     . شرطه أن يكون الـدين محقـق الوجـود حـال األداء           . من السفر منع المدين    -٣٧٠٣
. المـدين رغـم ثبـوت قدرتـه علـى الوفـاء اسـتخالص ذلـك               جدية تدعو إلى الظن بفـرار       

 .مادام سائغاً. موضوعي

  )٥٥٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩١/١٩٨٤ الطعن(

وأن تقـوم أسـباب     . شرطه أن يكون الدين محقـق الوجـود وحـال األداء          . منع المدين من السفر    -٣٧٠٤
تقـدير ذلـك مـن سـلطة        . لدين رغم قدرته على الوفـاء     جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من ا       

 .مجرد المنازعة في الحق ال تنفي وجوده. محكمة الموضوع

  )٥٥٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٧/٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٩٦/١٩٨٤ الطعن(

مـن سـلطة   . تقـديرها . وأسـباب الـتظلم منـه     موجبات إصدار األمر بمنع المدين مـن الـسفر           -٣٧٠٥
 . ومن بعده المحكمة التي تنظر التظلمالقاضي اآلمر

  )٦٦١ صالثاني مج القسم الثاني المجلد ١٥/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٦/١٩٨٦ الطعن(

تقـدير تـوافر هـذه الـشروط واقـع تـستقل بـه              . األمر بمنع المدين من السفر شروط إصداره       -٣٧٠٦
 .محكمة الموضوع ما دام سائغاً

  )٦٦٢صالثاني لقسم الثاني المجلد  مج ا١٨/٤/١٩٨٨ تظلمات جلسة ٤٦/١٩٨٧ الطعن(

 .واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. ثبوت قدرة المدين على الوفاء من عدمه -٣٧٠٧

  )٦٦٢صالثاني  مج القسم الثاني المجلد ٢٣/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٥١/١٩٨٨ الطعن(

  .شروط استصداره. األمر بمنع المدين من السفر -٣٧٠٨
مـن سـلطة القاضـي اآلمـر ومـن بعـده            . م منـه  تقدير موجبات إصدار األمر وأسباب الـتظل       -
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  .محكمة التظلم
  )٣٠٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٣٠/٦/١٩٩٤  جلسةمدني ٥٣/١٩٩٤ الطعن(

. تقـدير تـوافر هـذه الـشروط أو عـدم توافرهـا            . شروط إصداره . األمر بمنع المدين من السفر     -٣٧٠٩
  .من سلطة محكمة الموضوع

  )٣٠٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٤/١٠/١٩٩٦ مدني جلسة ١٩٣/١٩٩٦ الطعن(

مـن سـلطة القاضـي اآلمـر ومـن بعـد       . موجبات تقدير توافرهـا .األمر بمنع المدين من السفر  -٣٧١٠
  .محكمة التظلم

  )٣٠٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٣/١/١٩٩٣ مدني جلسة ٧٩/١٩٩٢ الطعن(

تقـديرها واقـع يـستقل بـه قاضـي          . موجبات إصدار األمر بالمنع من السفر وأسباب التظلم منه         -٣٧١١
 .مثال. شرط ذلك. الموضوع

  )٣٠٦ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٧/٣/١٩٩٣ مدني جلسة ١٥٥/١٩٩٣ الطعن(

أن يكـون الـدين محقـق الوجـود وحـال           . ما يشترط الستصدار األمر به    . منع المدين من السفر    -٣٧١٢
  .علق على شرط أو المرهون بأجلالدين الم: ماال يعد كذلك. األداء وأال يكون احتمالياً

 .من سلطة محكمة الموضوع. ر وجود الدينيتقد -

 )١٣١ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٧/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٧٤/٢٠٠٥الطعن (

اسـتقالل  .  مـن األمـور الموضـوعية      .الـتظلم منـه    و تقدير موجبات األمر بالمنع مـن الـسفر        -٣٧١٣
إقامتـه علـى أسـباب سـائغة        . شـرطه . مييـز  من محكمـة الت    معقبقاضي الموضوع بها بغير     

 .مثال بشأن إلغاء أمر منع من السفر لعدم توافر موجبات استصداره. تكفي لحمله

 )٤٥٣ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٣/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٧/٢٠٠٨الطعن (

مـن  . تقدير توافر موجبات استصدار األمر بمنـع المـدين مـن الـسفر وأسـباب الـتظلم منـه                   -٣٧١٤
مور الموضوعية التي يستقل بها القاضـي الـذي يطلـب منـه إصـدار األمـر ومـن بعـده                     األ

مثـال  . سـائغة إقامة قـضائه علـى أسـباب        . شرطه. بغير معقب المحكمة التي يرفع إليها التظلم      
 .بشأن استخالص سائغ إللغاء المحكمة أمر منع من السفر

 )٤٧٧ ص٣ ج٣٦انون سمجلة القضاء والق ١٧/١٢/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٩/٢٠٠٨الطعن (

حـد  . موضـوعي . تقدير موجبات إصدار األمر بالمنع من السفر وتقـدير أسـباب الـتظلم منـه               -٣٧١٥
استظهار توافر شروط األمر بـالمنع مـن الـسفر بأسـباب سـائغة لهـا أصـلها الثابـت                    : ذلك
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 إلـى   مثال لحكم قـائم علـى مجـرد االفتـراض الـذي ال يـؤدي              . باألوراق وتكفي لحمل الحكم   
 . الخشية من الفرار مما يعيبه ويوجب تمييزهتحقق شرط

 )١٥٣ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٠/٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٥١٣/٢٠٠٩الطعن (

اسـتقالل القاضـي مـصدر      . تقدير موجبات إصدار األمر بالمنع من السفر وأسباب الـتظلم منـه            -٣٧١٦
 .شرط ذلك. األمر به ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه

 )١٨٧ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٣/٢/٢٠١٠جلسة   تجاري١٣٩٦/٢٠٠٥الطعن (

  -:سلطتها في فهم القرار اإلداري -٤٨

فهم القرار اإلداري على وجهه الصحيح وبحث الوقائع التي بنـى عليهـا للتحقـق مـن مطابقتهـا                    -٣٧١٧
 .مثال بشأن ترخيص بناء. من سلطة محكمة الموضوع. للقانون

 )٥٥ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٨/٤/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢١٩/٢٠٠٥الطعن (

لهـا التحقـق مـن قيامـه بمقوماتـه القانونيـة            . فهم القرار اإلداري من سلطة محكمة الموضوع       -٣٧١٨
مثـال لتـسبيب سـائغ      . علـة ذلـك   . وإعطائه الوصف القانوني الحق دون التقيد بوصف الخصوم       

 . مناط قبول دعوى اإللغاء لهلعدم توافر مقومات القرار اإلداري وانتفاء

 )١٧٤ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٦/٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢١٨/٢٠٠٥الطعن (

  -:سلطتها في تحديد الملزم بمصروفات الدعوى -٤٩

السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشأن االلتزام بالمـصروفات عنـد إخفـاق كـل خـصم فـي                   -٣٧١٩
  .بعض طلباته

  )٦٧٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٠/٢/١٩٩٤ سةتجاري جل ٧٦/١٩٩٢ الطعن(

  .الحكم بمصرفات الدعوى على خاسرها -٣٧٢٠
 ١٢٠.مـن سـلطة محكمـة الموضـوع م        . إلزام الخـصم الـذي كـسب الـدعوى بمـصرفاتها           -

  .مثال. مرافعات
  )٦٧٠ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٠/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٢ الطعن(

مـن سـلطة   . عوى في حالة إخفاق كل من الخصمين فـي بعـض الطلبـات    االلتزام بمصرفات الد   -٣٧٢١
  .مثال.  مرافعات١٢٠م . محكمة الموضوع

  )٦٧١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٩٥، ٢٢٣ نناالطع(
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مـن سـلطة    . التزام بمصرفات الدعوى في حالة إخفاق كل من الخصمين فـي بعـض الطلبـات               -٣٧٢٢
 .مثال.  مرافعات١٢٠م . ضوعمحكمة المو

  )٦٧١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٩٥، ٢٢٣ان الطعن(
  

  -: سلطتها في إلزام كاسب الدعوى بالمصاريف-٥٠

إلزام الخصم كاسب الدعوى بمصروفاتها في حالة تركه خصمه على جهـل بمـا كـان فـي يـده                     -٣٧٢٣
 .ضوعمن مستندات من سلطة محكمة المو

  )٥٣٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٨٤ الطعن(
  

  -:سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة -٥١

مـا  . العنـصران الواجـب إتباعهمـا فـي هـذه الحالـة         . إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة     -٣٧٢٤
 لـم يوجـد اتفـاق       سـريان ذلـك سـواء     . بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفـع          

 .مكتوب عليها أو كان االتفاق المكتوب باطالً

إجـراءات  . األتعاب المستحقة للمحـامي عـن عمـل آخـر ال عـن قـضية نظرتهـا المحكمـة                   -
 .دعوى عادية يحكم فيها على وجه االستعجال. المطالبة بها

  )٦٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٤/١٩٨٦ الطعن(

 .يستقل به قاضي الموضوع. ير أتعاب المحامي أو إنقاصهاتقد -٣٧٢٥

  )٦٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٢/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٤/١٩٨٦ الطعن(

قبـل موكلـه أو نفيـه وثبـوت الـضرر الموجـب             استخالص الخطأ الموجب لمسئولية المحامي       -٣٧٢٦
 .واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. للتعويض أو عدم ثبوته

  )٦٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٩١ مدني جلسة ١٤٢/١٩٩٠ عنالط(

مـا بذلـه المحـامي مـن        : العنصران الواجب إتباعهمـا   . إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة     -٣٧٢٧
دعـوى يرفعهـا الموكـل أو دفعـاً         . إجراءات المطالبـة بهـا    . جهد وما عاد على الموكل من نفع      

للمحكمة ذات السلطة حالة طلـب الموكـل رفـض دعـوى مطالبتـه              . يبديه لدعوى مرفوعة عليه   
  .باألتعاب وعدم اقتصار على طلب إنقاصها
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واقـع تـستقل بـه محكمـة        . تقدير ما بذله المحامي من جهد وماعاد علـى الموكـل مـن نفـع               -
  .الموضوع مادام سائغاً

  )٦٧١ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٩/١٩٩٤ الطعن(

مـا بذلـه المحـامي مـن        : العنصران الواجب إتباعهمـا   . إنقاص أتعاب المحامي بمعرفة المحكمة     -٣٧٢٨
دعـوى يرفعهـا الموكـل أو دفعـاً         . إجراءات المطالبـة بهـا    . جهد وما عاد على الموكل من نفع      

  .يبديه لدعوى مرفوعة عليه
ئرة التـي نظـرت   اختصاص المحكمة االبتدائية بنظر طلب اإلنقاص سواء أكانـت هـي ذات الـدا         -

 .أثره. مخالفته. علة ذلك. موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى

  )٦٧٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٩٠/١٩٩٩ الطعن(

 .واقع لمحكمة الموضوع. تقدير األتعاب المناسبة للمحاماة -٣٧٢٩

  )٣١٢سم الخامس المجلد العاشر ص مج الق١٤/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٦٢/٢٠٠٣ الطعن(

خـضوع مقـدارها لتقـدير      . أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء علـى طلبـه             -٣٧٣٠
 .٢٠٠٢ لسنة ٣٦ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ١١٩م . قاضي الموضوع

  )٣١٢ص مج القسم الخامس المجلد العاشر ١٣/١٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٤٨١/٢٠٠٤ الطعن(

 .شرط ذلك. لمحكمة الموضوع. تقدير أتعاب المحاماة الفعلية -٣٧٣١

 )٤٥ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٩/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٨٨١/٢٠٠٦، ٨٤١الطعنان (

هي تلك التي يدفعها المحكوم لـه فـي الـدعوى لمحاميـه الـذي كلفـه                 . األتعاب الفعلية للمحاماة   -٣٧٣٢
مـن  . تقـديرها . ألتعاب لم يحددها المـشرع بأسـس محـددة        هذه ا . بالمطالبة بحقه أو الزود عنه    

  . سلطة محكمة الموضوع في ضوء موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها
المقـصود بهـا واإلجـراءات المقـررة        . المحكمة التي تختص بتقدير أتعـاب المحامـاة الفعليـة          -

 .مثال. قانوناً لتقديرها

 )٨٧ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٨  تجاري جلسة٩٠٢/٢٠٠٦، ٨٣١الطعنان (

 .مناط وشرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. تقدير أتعاب المحاماة الفعلية -٣٧٣٣

 )١٧٢ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٢/٢٠٠٨ جلسة  تجاري١٢٦٧/٢٠٠٥، ١٢٥٦، ١٢٣٩ ونالطع(

وفـي ضـوء األتعـاب      حاماة بناء على طلب المحكوم لـه فـي حـدود طلباتـه              تقدير أتعاب الم   -٣٧٣٤
  . مكرر مرافعات١١٩م. الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي
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  .شمولها أتعاب المحاماة. مصروفات الدعوى -
 .مثال. واقع لقاضي الموضوع. تقدير أتعاب المحاماة -

 )١٩٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١١/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري٣٠٨/٢٠٠٧الطعن (

. عليـه الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات إذا كان الحق مـسلماً بـه مـن المحكـوم                 إلزام   -٣٧٣٥
 رغـم تـوافر     تفاتها عـن إعمـال هـذه المـادة         ال . مرافعات ١٢١م  .من سلطة محكمة الموضوع   

 .جائز. شروطها

 )٤٥٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٦/٦/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٦/٢٠٠٨الطعن (

تقـديرها موضـوعي يراعـى      .  طلبـه  علـى يحكم بها للمحكوم له بنـاء       . الفعليةأتعاب المحاماة    -٣٧٣٦
 . مكرر مرافعات١١٩ م.فيه موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها

 )٤٥٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٦/٦/٢٠٠٨جلسة مدني  ١٦/٢٠٠٨الطعن (

 . قاضي الموضوعيستقل به. بذله المحامي من جهد واألتعاب المناسبة لهذا الجهد ماتقدير -٣٧٣٧

 )٣٤٥ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٧/٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣٢٩/٢٠٠٨، ٣٢٢الطعنان (

خـضوعها لتقـدير محكمـة      . أتعاب المحاماة الفعلية التي يقضي بها للمحكوم له بناء علـى طلبـه             -٣٧٣٨
وجوب أن تراعى المحكمة في ذلك موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي المنظـور         . الموضوع

 .أمامها

 ) ص    ٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠٠٩جلسة  مدني ٤٦٠/٢٠٠٨، ٤٥٣الطعنان (

 خـضوع مقـدارها لتقـدير       . طلبـه  علـى  بها للمحكوم له بناء      يقضىأتعاب المحاماة الفعلية التي      -٣٧٣٩
. ٢٠٠٢ لـسنه    ٣٦ المـضافة بالقـانون       مكرر من قـانون المرافعـات      ١١٩ م   .قاضي الموضوع 

 .مثال

 )١٠٣ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٥/١١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٨٧٠/٢٠٠٨الطعن (

مـن سـلطة محكمـة      . تقدير ما بذله المحامي من جهـد ومـا عـاد علـى الموكـل مـن نفـع                   -٣٧٤٠
 .شرط ذلك. الموضوع

 )١٣٩ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٥/١١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٦١/٢٠٠٩الطعن (

ء على طلب المحكـوم لـه وفـي حـدود طلباتـه             بنا: حد ذلك . موضوعي. تقدير أتعاب المحاماة   -٣٧٤١
وفي ضوء األتعاب الفعليـة التـي تحملهـا وبمراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي                   

 .المنظورة أمامها وتدخل ضمن مصروفات الدعوى

 )٤١ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٣/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٣٦٨/٢٠٠٨الطعن (
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 .مثال. المناسبة ألتعاب المحاماةلمحكمة الموضوع سلطة تقدير األتعاب  -٣٧٤٢

 )٥٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢١/٤/٢٠١٠جلسة  اريإد ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

تقدير أتعاب المحاماة يكون لمحكمة الموضوع بناء على طلب المحكـوم لـه فـي حـدود طلباتـه                    -٣٧٤٣
وفي ضوء األتعـاب الفعليـة التـي تحملهـا بمراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي                    

جـدل موضـوعي ال يجـوز إثارتـه أمـام محكمـة             . المنازعة فـي تقـديرها    . ظور أمامها المن
 .التمييز

 )١٢٤ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٦/٢/٢٠١١جلسة  اريإد ١٤٦/٢٠١٠، ١٣٨ انالطعن(

تقدرها المحكمة بناء على طلب المحكوم لـه فـي حـدود طلباتـه وفـي ضـوء                  . أتعاب المحاماة  -٣٧٤٤
تحملهـا مـع مراعـاة موضـوع الـدعوى ودرجـة التقاضـي المنظـورة                األتعاب الفعلية التي    

 . دخولها ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على الخصم المحكوم عليه. أمامها

 .مثال.  تستقل بها محكمة الموضوعالتيمن مسائل الواقع . تقدير أتعاب المحاماة المناسبة -

 )٣١٨ ص١ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٣/٢٠١١جلسة   مدني١/٢٠١٠، ١٠٧٠/٢٠٠٩ انالطعن(

تعويض عما أصاب المحكوم لـه مـن ضـرر مـادى نتيجـة مـا                . مقابل أتعاب المحاماة الفعلية    -٣٧٤٥
      أن يكـون سـائغاً     : شـرط ذلـك   . تقديره موضـوعى  . تكبده من نفقات مطالبة خصمه بحقه قضاء

هـا مـن نطـاق      خروج. التقتيـر  فـي    الـسلطة واإلمعـان    في   تجاوز هذا الحد بالشطط   . ومقبوالً
أن منـاط   : سـاس ذلـك   أ. ية بما يـصمها بمخالفـة القـانون       المشروعية إلى نطاق عدم المشروع    
  . من الغلوأمشروعية استعمال السلطة هو أن تبر

 للمحكـوم لهـم بمبلـغ ال يتناسـب ومـا            تقدير الحكم المطعون فيه مقابل أتعاب المحاماة الفعليـة         -
 يعيـب الحكـم ويوجـب       . قـدموا الـدليل عليهـا      التي ية الفعل بتكبدوه نتيجة رفع دعواهم واألتعا    

 .تمييزه

 )٢٧٥ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢/٥/٢٠١١جلسة  مدني ١٠٦/٢٠٠٩الطعن (

  -: سلطتها في تقدير قبول الخصم للحكم-٥٢

موضـوعي مـا دام   . تقدير ما إذا كان مسلك المحكوم عليه يشف عن قبولـه الحكـم مـن عدمـه               -٣٧٤٦
 .سائغاً

  )١٨٨ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٢٢/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥٣٠/١٩٩٦ الطعن(
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  الدفاع والدفوع والطلبات العارضة

  والطلبات المسلم بها
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  اعــــالدف
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  -: الدفاع الجوهري-أوالً

 -:بوجه عام

 .الدفاع الذي يعيب الحكم إغفال الرد عليه هو الدفاع الجوهري -٣٧٤٧

  )٨٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/١/١٩٨٦ ري جلسةتجا ٩٠/١٩٨٥، ٨١ نناالطع(

 .قصور الحكم مثال. أثره. عدم مواجهة الدفاع الجوهري -٣٧٤٨

  )٨٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٥ الطعن(

 .مثال. قصور الحكم في أسبابه الواقعية. أثره. إغفال بحث دفاع جوهري -٣٧٤٩

  )٨٦٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١/١٩٨٦  جلسةماليع ٣١/١٩٨٥ الطعن(

 .وجوب على من كلفه بإتمام الصفقة دون الطرف اآلخر بالعقد. أجر السمسار -٣٧٥٠

. إغفـال بحثـه   . دفـاع جـوهري   . تمسك أحد العاقدين بأنه لم يكلـف السمـسار إتمـام الـصفقة             -
 .قصور

  )٨٦٥ني المجلد الثاني ص مج القسم الثا٥/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٣٥/١٩٨٥ الطعن(

. وضوح وجالء التعبير الظاهر للجهـة مـصدرة القـرار اإلداري علـى أنـه بقبـول االسـتقالة                   -٣٧٥١
البحث عن إرادتها  الباطنة وتكييفه بأنه قرار بالفصل اتخذتـه جريـاً علـى عـرف لـديها ودون                    

 .خطأ وقصور. التثبت من قيام هذا العرف وتحقيق دفاع الخصم في نفيه

  )٨٦٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٥ الطعن(

 .مثال. قصور مبطل للحكم. إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري -٣٧٥٢

  )٨٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٨٥ الطعن(

 .قصور. إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري -٣٧٥٣

  )٨٦٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٦/٧/١٩٨٦ لسةتجاري ج ١٥/١٩٨٦ الطعن(

. قـصور . إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري وعدم تمحـيص المـستندات المقدمـة تأييـداً لـه                 -٣٧٥٤
 .مثال

  )٨٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١١/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٣/١٩٨٦ الطعن(
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اع الجـوهري المتعلـق بـه علـى         طـرح الـدف   . أثـره . رفع االستئناف بطلب األجر اإلضـافي      -٣٧٥٥
إخـالل  . التفاتها عنه وعدم مواجهتها إيـاه بمـا يقتـضيه         . محكمة االستئناف مادام لم يتنازل عنه     

 .مثال. بحق الدفاع

  )٨٦٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/١١/١٩٨٦  جلسةعمالي ٢٢/١٩٨٦ الطعن(

سـبابه مـا يـصلح رداً ضـمنياً         قصور الحكم لعدم رده على دفع أو دفاع رهـن بـأال يكـون بأ               -٣٧٥٦
 .عليه

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٦ الطعن(

مـا يـستثنيه مـن نطـاق     . شرط اإلعفاء من الخسارة الخاصـة الجزئيـة فـي وثـائق التـأمين             -٣٧٥٧
الخسارة الخاصـة الجزئيـة عـدا مـا يحـدث نتيجـة جنـوح الـسفينة أو غرقهـا أو                     . الضمان

يعيبـه  . عـدم مواجهـة الحكـم لـه       . الدفاع المتعلق بهـذا الـشرط دفـاع جـوهري         . راقهااحت
 .بالقصور

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٩١/١٩٨٦ الطعن(

ماهيـة الـدفاع    . التزام محكمة الموضوع بمواجهة كل دفـاع جـوهري وأن تبـدي رأيهـا فيـه                -٣٧٥٨
 .مثال. الجوهري

  )٨٦٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/٣/١٩٨٧  جلسةعمالي ٧٦/١٩٨٦ الطعن(

إثارة الخصم لدفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي فـي الـدعوى واسـتدالله عليـه                    -٣٧٥٩
. قـصور . مـا تنطـوي عليـه هـذه المـستندات         عدم تمحيص الحكم له على ضـوء        . بمستندات

 .مثال

  )٨٦٩ج القسم الثاني المجلد الثاني ص م٢٤/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٣٠١/١٩٨٧ الطعن(

رفـض الحكـم    : مثـال . ماهيتـه . القصور الذي يعيب الحكم لعـدم رده علـى دفـاع جـوهري             -٣٧٦٠
للدعوى دون التعرض لداللة قرينة قد يترتب على بحثهـا نقـل عـبء اإلثبـات ودون التعـرض                   

 .لقرينة أخرى مستمدة من حكمين يتعلقان بالمسؤولية عن الحادث

  )٨٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٦/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣/١٩٨٧ الطعن(

 .قصور يبطل الحكم. إغفاله. إثارة دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى -٣٧٦١

  )٨٧٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٦٩/١٩٨٧، ٢٦٩، ٢٦٣و ٢٥١/١٩٨٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤١ن والطع(
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التفات الحكم عنها دون بحـث مـا قـد يكـون لهـا مـن              . صم مستندات وتمسكه بداللتها   تقديم الخ  -٣٧٦٢
 .قصور. داللة مؤثرة في الحكم

  )٨٧٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١٢/١٩٨٨  جلسةمدني ١٨/١٩٨٨ الطعن(

 .قصور. إغفال الحكم لمستندات قدمها الخصم لمحكمة الموضوع إلثبات دفاع جوهري -٣٧٦٣

  )٨٧٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٥/١٩٨٨ الطعن(

التفات الحكم عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بـداللتها فـي موضـوع النـزاع مـع مـا قـد                      -٣٧٦٤
يكون لها من الداللة ولو أنه عني ببحثهـا ومحـص الـدفاع المؤسـس عليهـا لجـاز أن يتغيـر                      

 .مثال. ييزهوجه الرأي في الدعوى قصوراً يعيبه ويوجب تم

  )٨٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٩  جلسةأحوال شخصية ١٥/١٩٨٨ الطعن(

بواقع واستدل عليه بمـستندات قـدمها وكـان مـن شـأنه            إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً يتعلق        -٣٧٦٥
قـصور مبطـل    . إغفـال ذلـك   . وجـوب تمحيـصه   . لو صح أن يغير وجه الرأي في الـدعوى        

 .للحكم

  )٨٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٥١/١٩٨٨ الطعن(

متى كانت أسباب الحكم ال تصلح رداً كافياً على دفـاع الطـاعن وجـاءت مجملـة غيـر مؤيـدة                      -٣٧٦٦
 .مثال. بدليل مستمد من األوراق فإنه يكون مشوباً بالقصور

  )٨٧٦مجلد الثاني ص مج القسم الثاني ال٢٦/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ٥٩/١٩٨٩ الطعن(

حلول المؤمن قانوناً بما أداه من تعـويض فـي دعـاوى المـؤمن لـه والمـسؤول قانونـاً عـن                       -٣٧٦٧
أن مـن لـم     . مفهـوم مخالفـة ذلـك     . الضرر المؤمن منه ما لم يكن األخير مسؤوالً عن أعمالـه          

يكتسب بعد وصف المؤمن له ال يحق له التحدث بامتنـاع رجـوع المـؤمن عليـه بفعـل تابعـه                     
. قـصور موجـب لتمييـزه     . عدم رد الحكـم عليـه     . دفاع جوهري . الدفاع المتعلق بذلك  . سببالمت
 .مثال

  )٨٧٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١١٤/١٩٨٩ الطعن(

 .ماهيته. الدفاع الجوهري -٣٧٦٨

  )٨٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٠  جلسةعمالي ٣٤/١٩٨٩ الطعن(

أن تكـون   . محـل ذلـك   . الخبير من عناصر اإلثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضـوع         رأي   -٣٧٦٩
تعـارض هـذه النتيجـة مـع دفـاع        . أسباب تقرير الخبير كافية لحمل النتيجة التي انتهـى إليهـا          
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يوجـب علـى المحكمـة أن تمحـص هـذا      . جوهري أبداه الخصم واستدل عليه بمستندات قـدمها   
 .قصور حكمها في التسبيب. أثره. مخالفة ذلك. الدفاع

  )٨٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٤/١٩٩٠ تجاري جلسة ٣/١٩٩٠ الطعن(

إال يغفـل دفعـاً أو وجهـاً لـدفاع جـوهري أو             . شرطه. سلطة قاضي الموضوع في تقدير األدلة      -٣٧٧٠
يقيم حكمه على خالف الثابت باألوراق أو أن تكـون أسـبابه غيـر مؤديـة إلـى النتيجـة التـي                   

مثال لبطالن الحكم لقضائه بمـا لـيس لـه أصـل ثابـت فـي                . تهى إليها وإال كان حكمه باطالً     ان
 .األوراق

  )٨٧٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٨٧ عمالي جلسة ١٣/١٩٨٧ الطعن(

وجوب تصفية الحكم لكل نزاع يقوم على أي مـن عناصـر الـدعوى ويتوقـف عليـه الفـصل                     -٣٧٧١
حاسبة شاملة بـين الطـرفين ممـا يلـزم لتـصفية النـزاع برمتـه                إعراضه عن تمحيص م   . فيها

ووقوفه عند القول بأن ما سدد يزيد عن قيمـة الـسندات التـي أسـست الـدعوى علـى بعـضها          
. وصرفه الوفاء إلى الدين مما حجبـه عـن تمحـيص واقـع الـدعوى ومواجهـة الـدافع فيهـا                    

 .قصور مبطل

  )٨٧١قسم الثاني المجلد الثاني ص مج ال١٥/١١/١٩٨٧  جلسةتجاري ٨٣/١٩٨٧ الطعن(

الدفاع المتضمن أن الشرط الواقف رغم عدم تحققه فعـالً إال أنـه تحقـق حكمـاً يتعمـد الخـصم                 -٣٧٧٢
عـدم بحـث   . عدم السير في إجراءات يلتزم بها للحيلولـة دون تحقـق الـشرط دفـاع جـوهري          

 .قصور. الحكم له

  )٨٧٢المجلد الثاني ص مج القسم الثاني ١٦/١١/١٩٨٧  جلسةمدني ١٤/١٩٨٧ الطعن(

عـدم  . تعريفـه . هـو الـدفاع الجـوهري     . الدفاع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته وإبداء الرأي فيه        -٣٧٧٣
 .مثال. قصور. مواجهة الحكم له وإبداء الرأي فيه

  )٨٧٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٨٧ عمالي جلسة ٢٧/١٩٨٧ الطعن(

يتعـين علـى    . ي فـي الـدعوى     أن يتغيـر وجـه الـرأ        من شأنه لو صح    الدفاع الجوهري الذي   -٣٧٧٤
. خضوعها فـي ذلـك لرقابـة محكمـة التمييـز          . المحكمة أن تبحثه بكل الوسائل وصوالً للحقيقة      

 .مثال لإلخالل بدفاع جوهري

  )٨٧٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/١/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٧٥/١٩٨٧ الطعن(

 .مثال. ما يوفره.  الدفاعاإلخالل بحق -٣٧٧٥

  )٨٧٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/٣/١٩٨٨ عمالي جلسة ٣٧/١٩٨٨ الطعن(
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 .التزام الحكم بتحقيقه والرد عليه. الدفاع الجوهري -٣٧٧٦

  )٨٧٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٤/١٩٨٨ جلسةتجاري  ٢٨٧/١٩٨٧ الطعن(

يبـه بالقـصور فـي      عدم رد الحكم على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فـي الـدعوى ويع                -٣٧٧٧
 .مثال لدفاع جوهري. التسبيب

ملزمة بأن تعرض لكل عنصر مـن عناصـر النـزاع فـي الـدعوى يتوقـف                 . محكمة الموضوع  -
 .الحكم فيها على الفصل فيه

  )٨٧٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٨٨  جلسةتجاري ١٥/١٩٨٨ الطعن(

التفـات الحكـم عـن الـرد       . فـي الـدعوى   الدفاع الجوهري الذي لو صح لتغير به وجه الـرأي            -٣٧٧٨
 .مثال. قصور. عليه

  )٨٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/١١/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٠٧/١٩٩٠ الطعن(

 . يجب على الحكم مواجهته وإبداء الرأي فيه. ير به وجه الرأي في الدعوىغالدفاع الذي يت -٣٧٧٩

  )٩٤٥ث المجلد الثاني ص مج القسم الثال٢٧/١/١٩٩٢ مدني جلسة ٢٤/١٩٩٠ الطعن(

إعراض محكمة الموضوع عن تحقيق دفاع جوهري من شأنه لـو صـح أن يغيـر وجـه الـرأي                     -٣٧٨٠
يشوب حكمها بعيب اإلخالل بحـق الـدفاع والقـصور فـي التـسبيب بمـا يوجـب                 . في الدعوى 

 .تمييزه

 .مثال. قصور الحكم. أثره. عدم مواجهة الدفاع الجوهري -

  )٩٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٧٦/١٩٩٠ الطعن(

 .قيود ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. فهم الواقع في الدعوى وتقدير األدلة -٣٧٨١

 .ماهيته. هو الدفاع الجوهري. الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته -

يب قـصور فـي التـسب     . إغفـال الـرد عليـه     . التمسك بدفاع جوهري بداللة مستندات مؤيدة لـه        -
 .بطالن الحكم. أثره. وإخالل بحق الدفاع

  )٩٤٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٩٢ الطعن(

 المتعلقة بأسـهم الـشركات التـي تمـت باألجـل إعمـاالً              الخضوع إلجراءات تسوية المعامالت    -٣٧٨٢
. تنفيـذ التـسوية   . يناستمرار حراسـه المؤسـسة علـى أمـوال المـد          . أثره. ٧٥/١٩٨٣للقانون  

إغفال الحكم دالله المستندات المقدمة مـن الطعـن بقيامـه بإخطـار مكتـب تـصفية معـامالت                   
 .مثال. قصور يوجب تمييزه. األسهم باألجل بهذا الدين

  )٩٤٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٢/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٢٧/١٩٩٢ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٧١٢ -  

. دالً عليه بداللـة عبـارات بمـستند مقـدم لمحكمـة الموضـوع             إثارة الخصم دفاعاً جوهرياً مست     -٣٧٨٣
صـدور  . أثـره . مخالفـة ذلـك   . وجوب تمحيصه على ضوء ما تفيده عبارات المـستند بأكملهـا          

 . الحكم معيباً بالقصور المبطل

  )٩٤٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٩٢/١٩٩١ الطعن(

 .اجب المحكمة تجاههو. ماهيته. الدفاع الجوهري -٣٧٨٤

 .شرطه. التفات محكمة الموضوع عن طلب يتعلق باإلثبات -

  )٩٤٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤/١٩٩٢ الطعن(

االستئناف ينقل الدعوى بما سبق أن أثاره المستأنف ضده من دفـوع وأوجـه دفـاع مـا دام لـم                      -٣٧٨٥
 وجـوب أن تعـرض محكمـة االسـتئناف لطلباتـه            .أثـر ذلـك   . يتنازل عنها صراحة أو ضمناً    

 .وأوجه دفاعه ودفوعه المبداة أمام محكمة أول درجة

  )٩٤٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥/١٩٩٣ الطعن(

قاعـدة أساسـية    . عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفـي الموضـوع بحكـم واحـد               -٣٧٨٦
قـضاء الحكـم بـرد وبطـالن الـسند       .  لم ينص عليها في قانون اإلثبات      من قواعد المرافعات ولو   

 .إخالل بحق الدفاع يوجب تمييزه. وفي الموضوع بحكم واحد

  )٩٤٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٣ الطعن(

ـ                    -٣٧٨٧ ه عدم التمسك صراحة في صـحيفة االسـتئناف بإعمـال الـشرط الجزائـي مـع اإلشـارة إلي
عرضاً واالحتفاظ بالحق في إبداء أسباب أخـرى لالسـتئناف بالجلـسة والتمـسك بهـذا الـشرط                  

اعتبـار الـدفاع المتعلـق بالـشرط الجزائـي          : مـؤدى ذلـك   . في المذكرات والمستندات التاليـة    
يعيـب حكمهـا بمـا      . التفاتها عـن طلـب إعمالـه      . مطروحاً على محكمة االستئناف لتفصل فيه     

 .يوجب تمييزه

  )٩٤٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٢/١٩٩٣، ٧٠ اننالطع(

غير مانعة من سماع شهادته ما لم يكـن غيـر قـادر علـى التمييـز               . قرابة الشاهد ألحد الخصوم    -٣٧٨٨
الموضـوع عـن    امتنـاع محكمـة     .  من قانون اإلثبـات    ٤٣بتوافر إحدى الحاالت الواردة بالمادة      

 .مثال. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه الحكم. حد الخصومسماع شاهد لقرابته أل

  )٩٤٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٣ الطعن(

 .قصور الحكم. أثره. عدم مواجهة الدفاع الجوهري -٣٧٨٩

 .واقع تستقل به محكمة الموضوع. تقدير قيام المانع األدبي -

  )٩٤٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١٠/١٩٩٤  جلسةمدني ٢/١٩٩٤ الطعن(
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 .بطالن الحكم. أثر. بناء الحكم على فهم خاطئ مخالف للثابت باألوراق -٣٧٩٠

وجـوب تنـاول الحكـم بالبحـث والتمحـيص وإال كـان             . الزمه. تقديم مستند مؤثر في الدعوى     -
 .قاصر البيان

  )٩٤٩مجلد الثاني ص مج القسم الثالث ال٢٠/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٠٤/١٩٩٤ الطعن(

إثارة الطاعن في استئنافه أن الحاضنة غير قـادرة علـى الحـضانة وغيـر أهـل لهـا وطلـب                      -٣٧٩١
 علـى مجـرد القـول بأنـه ال          إطراح الحكم لهذا الـدفاع    . إحالة الدعوى إلى التحقيق إلثبات ذلك     

 .مصادرة على المطلوب وال يواجه دفاع الطاعن الجوهري ويشوبه بالقصور. دليل عليه

  )٩٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٢١/١٩٩٤ لطعنا(

. أثـره . إغفـال ذلـك   . التزام محكمة الموضوع بتحقيقـه والـرد عليـه        . ماهيته. الدفاع الجوهري  -٣٧٩٢
 .مثال لدفاع جوهري

  )٩٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٦/١٩٩٥ الطعن(

التـزام القاضـي بتوجيههـا متـى تـوافرت          . مؤدى ذلك . اسمة ملك للخصم ال للقاضي    اليمين الح  -٣٧٩٣
 .مثال. قصور الحكم لإلخالل بدفاع جوهري. أثره. تخلف ذلك. شروطها

  )٩٤٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٥/١٩٩٥ الطعن(

 مباشـرة األعمـال المحـددة       األصل في الوكالة عامة أو خاصة أن صفة الوكيـل قاصـرة علـى              -٣٧٩٤
عدم استظهار الحكم مـدى سـريان الوكالـة وقـت التـصرف             . اشتمالها ما يقتضيه تنفيذها   . فيها

 .مثال. خطأ في تطبيق القانون. ومواجهة دفاع الطاعن بأن تصرفه كان لحساب موكله

  )٩٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٣/١٩٩٥، ١٢ انالطعن(

. هـو الـدفاع الجـوهري     . الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهتـه وإبـداء الـرأي فيـه             -٣٧٩٥
 .مثال. قصور. عدم مواجهة الحكم له وإبداء الرأي فيه. تعريفه

  )٩٥٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٧٠/١٩٩٤ الطعن(

أن يكـون مـن     . شـرطه . ن القـصر  جعل الوصاية على مـال الـصغير للهيئـة العامـة لـشئو             -٣٧٩٦
 .الكويتيين وأال يكون له أب وال وصي مختار وال جد صحيح

 .مناطه. تعيين وصي بدالً من الهيئة العامة لشئون القصر -

 .شرط ذلك. موضوعي. تقدير توافرها. مصلحة القاصر -

اع التفـات الحكـم عـن بحـث هـذا الـدف       . إثارة الخصم دفاعاً جوهرياً وتقديم مستندات تظـاهرة        -
 .والرد عليه يعيبه

  )٩٥١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٥/١٩٩٥ الطعن(
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ماهيـة  . محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمـسك بـه الخـصم متـى كـان جوهريـاً                  -٣٧٩٧
الدفاع الجوهري لمحكمة الموضوع سلطة تقـدير مـا يقـدم إليهـا مـن األدلـة إثباتـاً لتزويـر                     

 .شرط ذلك. مطعون عليها أو صحتهاالورقة ال

  )٩٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١١/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ١٩/١٩٩٥ الطعن(

تقدير األدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولها األخـذ بتقريـر الخبيـر إال إذا تمـسك الخـصم                     -٣٧٩٨
 .إبداء رأيها فيهعلى محكمة الموضوع التصدي له و. هذا التقريربدفاع جوهري ينال من 

  )٩٥٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/١/١٩٩٦  جلسةمدني ١٠١/١٩٩٥ الطعن(

ضم الدعويين المختلفتين سـبباً وموضـوعاً ال يترتـب عليـه انـدماجهما وفقـدان كـل منهمـا                     -٣٧٩٩
 .واستقاللها إال إذا كانت أحدهما وسيلة دفاع في األخرى

  )٩٥٢ج القسم الثالث المجلد الثاني ص م٢٧/١/١٩٩٦  جلسةمدني ١٠١/١٩٩٥ الطعن(

. أن يكون ديـن الحـاجز محقـق الوجـود وحـال األداء            . شروطه. األمر بتوقيع الحجز التحفظي    -٣٨٠٠
يعيـب حكمهـا    . التفـات محكمـة الموضـوع عـن بحثـه         . المنازعة في توافرها دفاع جوهري    

 .مثال. تمييز الحكم. أثره. بالقصور

  )٩٥٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٤٠/١٩٩٥ الطعن(

علـى محكمـة الموضـوع أن تجيـب         . الطلب أو الدفاع الذي يطلب بصورة جازمة للفصل فيـه          -٣٨٠١
 .عليه بأسباب خاصة

  )٩٥٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٦/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٤٠/١٩٩٥ الطعن(

موضـوع الفـصل فيهمـا وفـي        الطعن بـالتزوير أو االدعـاء باإلنكـار ال يجـوز لمحكمـة ال              -٣٨٠٢
علـة  . وجوب قصر حكمها على الطعن بـالتزوير أو اإلدعـاء باإلنكـار وحـده             . الموضوع معاً 

تمكين الخصم المتمسك بالورقة أو طالب ردها وبطالنها مـن تقـديم مـا عـسى أن يكـون                   . ذلك
 مخالفـة . لديه من أدلة أخرى إلثبات ما ابتغـى وتـوفيراً لحقـوق الـدفاع لطرفـي الخـصومة                 

 .إخالل بحق الدفاع يوجب تمييزه. الحكم ذلك

. عدم جواز فصل محكمة الموضوع في الطعن بـالتزوير أو اإلدعـاء باإلنكـار مـع الموضـوع                  -
اإلثبـات عليهـا بحـسبانها قاعـدة أساسـية مـن            قاعدة يجب األخذ بها رغم عدم نـص قـانون           

 .إجراءات المرافعات

  )٩٥٣سم الثالث المجلد الثاني ص مج الق٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٥ الطعن(
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 .مثال. قصور مبطل للحكم يوجب تمييزه. إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري -٣٨٠٣

  )٩٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣/١٩٩٦ الطعن(

يجـب علـى محكمـة الموضـوع أن         . الطلب أو الدفاع الذي يطلب بصورة جازمة الفـصل فيـه           -٣٨٠٤
 .علة ذلك. أسباب خاصة منتجةتجيب عليه ب

  )٩٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٣/١٩٩٦ الطعن(

  .التزام المحكمة بمواجهة هذا الدفاع وإبداء رأيها فيه. أثره. تمسك الخصم بدفاع جوهري -٣٨٠٥
  )٧٦٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٢/١٩٩٧ مدني جلسة ٧٨/١٩٩٦ الطعن(

  . يعيب الحكم بالقصور.  الرد على دفاع جوهريإغفال -٣٨٠٦
  )٧٦٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٣/١٩٩٧ عمالي جلسة ٧٢/١٩٩٦ الطعن(

الدفاع الجوهري الذي يتمسك به أحد الخصوم والذي من شـأنه لـو صـح لتغيـر وجـه الـرأي                      -٣٨٠٧
  . مثال. يعيبه بالقصور. عدم تمحيص الحكم له. في الدعوى

  )٧٦٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٥٦/١٩٩٦ الطعن(

يوجـب علـى المحكمـة تمحـيص        . استدالل الخصم عليـه بمـستندات     . ماهيته. الدفاع الجوهري  -٣٨٠٨
  .هذا الدفاع

. التفات الحكم عن الدفاع الجوهري الذي من شأنه أن صـح تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى                     -
  .مثال. يعيبه ويوجب تمييز

  )٧٦٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٩٧  جلسةعمالي ٦٩/١٩٩٦، ٦٤ نانالطع(

عـدم تمحـيص    . ماهيـة هـذا الـدفاع     . الدفاع الذي يلتزم الحكم بمواجهته هو الدفاع الجـوهري         -٣٨٠٩
  .مثال. قصور يوجب تمييزه. أثره. الحكم له

  )٧٦٩بع ص مج القسم الرابع المجلد الرا١٥/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٣٠/١٩٩٦ الطعن(

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفـاع جـوهري بوسـيلة مـن وسـائل اإلثبـات الجـائزة                      -٣٨١٠
. التفـات الحكـم عـن ذلـك       . شـرط ذلـك   . على محكمة الموضوع إجابته إليـه     . حق له . قانونا

  . مثال. إخالل بحق الدفاع يعيبه
  )٧٧٠ ص مج القسم الرابع المجلد الرابع٩/٣/١٩٩٨ جلسةمدني  ١٢٩/١٩٩٧ الطعن(

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تقـدير األدلـة دون إغفـال الـدفاع الجـوهري أو إقامـة                     -٣٨١١
  . مثال. قضائها على خالف الثابت باألوراق

  )٧٧١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٧ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٧١٦ -  

ص كـل طلـب أو دفـاع        صحة األحكام رهينة بإقامتها على أسـباب تتنـاول بالبحـث والتمحـي             -٣٨١٢
  . جوهري يمكن أن يؤثر في الفصل في الدعوى

  . يعيب حكمها بالقصور. إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم -
  )٧٧١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٨/١٩٩٨ الطعن(

قـول المرسـل ال إلـزام علـى         ال. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الـدفاع الجـوهري           -٣٨١٣
  .المحكمة بالرد عليه

  )٧٧١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٣/١٩٩٩  جلسةمدني ٦١/١٩٩٧، ٤٧ نناالطع(

أال تغفـل دفعـاً     . شـرط ذلـك   . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تحصيل فهم الواقع وتقدير األدلة     -٣٨١٤
أو اإلسـتناد إلـي أسـباب ال        جوهرياً مطروحاً عليها أو تقيمه علـى خـالف الثابـت بـاألوراق              

مثـال لـبطالن الحكـم البتنائـه علـى          . تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها وإال شـابه الـبطالن          
  .تحصيل خاطئ للثابت باألوراق

  )٧٧٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١١/١٩٩٩  جلسةمدني ١٩٩/١٩٩٩ الطعن(

مـسك بـه الخـصم وتمحـصه وتقـول          يت. عليها أن تواجه كل دفاع جوهري     . محكمة الموضوع  -٣٨١٥
تعيب حكمها بالقصور واإلخـالل بحـق الـدفاع بمـا يوجـب             . أثره. قعودها عن ذلك  . كلمتها فيه 

  . مثال. تمييزه
  )٧٧٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٧/١٩٩٨ الطعن(

 يوصـم الحكـم   إغفـال ذلـك  . يتعين على محكمة الموضـوع أن تعـرض لـه       . الدفاع الجوهري  -٣٨١٦
  .بالقصور

  )٧٧٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/٦/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٦٦٣/١٩٩٩ الطعن(

وجـوب أن   . الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صـح أن يتغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى                   -٣٨١٧
لمحكمة التمييز بسط رقابتها متى كانت األسـباب التـي بنـي عليهـا الحكـم ال           . تمحصه المحكمة 

  .ي ما انتهي إليهتؤدي إل
  )٧٧٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٦/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٢٢٣/١٩٩٩ الطعن(

 .ماهيته. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه -٣٨١٨

  )٧٧٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/١١/٢٠٠١  جلسةإداري ٥٢٩/٢٠٠٠ الطعن(
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ال يعيـب  . ثبـوت فـساده  .  أسـاس قـانوني سـليم   أن يكون مستنداً إلى. شرطه. الدفاع الجوهري  -٣٨١٩
  .الحكم باإلخالل بحق الدفاع إن لم يرد عليه

 العامـل فـي قطـاع األعمـال         عدم إضافته إلى األجر عند احتساب حقـوق       . ماهيته. بدل الطريق  -
 .قصور يوجب تمييزه. التمسك بهذا الدفاع وعدم عرض الحكم له إيراداً ورداً. النفطية

  )٣٧٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٣/٢٠٠٢ عمالي جلسة ١٥١/٢٠٠١ الطعن(

 .مثال.  القصور المبطلاوجوب أن تمحصه المحكمة وإال شاب حكمه. الدفاع الجوهري -٣٨٢٠

  )٣٧٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٨٨/٢٠٠١ الطعن(

إعـراض الحكـم عـن الـرد بمـا          . ريدفاع جـوه  . دفع الطاعن أنه أعد لزوجته والبنها مسكناً       -٣٨٢١
 .علة ذلك. يعيبه. يفنده

  )٣٧٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/٩/٢٠٠٢  جلسةأحوال شخصية ٣٠٤/٢٠٠١ الطعن(

اعتناق الحكم المطعون فيه النتيجة الخاطئة للخبيـر فـي حـساب البـونص الخـاص بـالمطعون                   -٣٨٢٢
 .تمييزه في هذا الخصوص. هأثر. ضده والتفاته عن الدفاع الجوهري في هذا الشأن

  )٣٧٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/١١/٢٠٠٢  جلسةعمالي ٤٠/٢٠٠١، ٣٩ نناالطع(

وجـوب أن   . الطلب أو الدفاع الذي يترتب على الفصل فيه تغييـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى                  -٣٨٢٣
 .مثال. يعيب الحكم بالقصور. مخالفة ذلك. تجيب عليه المحكمة

  )٣٧٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/١٢/٢٠٠٢ ري جلسةتجا ٦٧٢/٢٠٠١ الطعن(

 .مثال. قصور. إغفال الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم -٣٨٢٤

  )٣٧٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٦٦/٢٠٠٢ الطعن(

مثـال لحكـم لـم يـرد        . قصور في التسبيب يبطلـه    . إغفال الحكم بحث دفاع جوهري والرد عليه       -٣٨٢٥
على دفاع جوهري بمسئولية المطعون ضـده عـن التعـويض بـصفته مـسئوالً عـن حراسـة                   

 .الشيء

  )٣٧٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/١/٢٠٠٣  جلسةمدني ١٤٠/٢٠٠٢ الطعن(

. الذي يطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويتغير بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى                أو الدفاع   الطلب   -٣٨٢٦
 .اعتبار حكمها خالياً من األسباب. خالفة ذلكم. وجوب أن تجيب عليه المحكمة

  )٣٧٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٤/٢٠٠٣  جلسةمدني ٢٢٥/٢٠٠٢، ٢٢٣، ٢١٤ نوالطع(
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مخالفـة  . وجـوب أن تحققـه المحكمـة    . الدفاع الجوهري الذي يغير وجه الـرأي فـي الـدعوى           -٣٨٢٧
 .مثال. بطالن الحكم. أثره. ذلك

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٤/٢٠٠٣  جلسةدنيم ٢٢٣/٢٠٠٢، ٢١٤ نناالطع(

أن علـى المحكمـة     . اهمـؤد . ت أو نفـي دفاعـه الجـوهري       حق الخصم في طلب تمكينه من إثبا       -٣٨٢٨
إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكـن فـي الـدعوى مـا يكفـي لتكـوين                      

 .مثال. عقيدتها

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٩/٢٠٠٣  جلسةمدني ٢٧٤/٢٠٠٢ الطعن(

الـدفاع الـذي لـم يقـدم مـستنده          . ماهيته. الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه        -٣٨٢٩
 .مثال. ال يعد كذلك. أو الدليل عليه

  )٣٧٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/١١/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٦٥/٢٠٠٢ الطعن(

 وتدليلـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى         بـه   اعاً جوهرياً من شأنه أن يتغيـر        إثارة أحد الخصوم دف    -٣٨٣٠
. وجوب أن يمحص الحكـم هـذا الـدفاع علـى ضـوء تلـك المـستندات                : أثره. عليه بمستندات 

 .يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. مخالفة ذلك

  )٣٧٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٣٤/٢٠٠٢ الطعن(

لـو صـح    -هو الذي يقدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة والـذي مـن شـأنه               . اع الجوهري الدف -٣٨٣١
مثـال بـشأن عـدم      . التزام المحكمـة بـالرد عليـه      : أثره. أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى      -

 .ه تمييزويوجبرد الحكم على دفاع جوهري يعيبه 

  )٣٧٩لخامس المجلد السابع ص مج القسم ا١٥/٣/٢٠٠٤  جلسةمدني ١٣٣/٢٠٠٣، ١٢٦ انالطعن(

وجـوب أن   . الطلب أو وجه الدفاع الذي من شأنه لو صـح تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدعوى                    -٣٨٣٢
  .مثال. قصور. مخالفة ذلك. تجيب عليه المحكمة بأسباب خاصة

القضاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لـم يكـن لعـدم التكليـف بالحـضور خـالل الميعـاد                     -
أن يكـون   . شـرطه . جـوازي للمحكمـة   . مدعى عليه أو المستأنف عليـه     المحدد بناء على طلب ال    

  . راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف- عمداً أو إهماالً-التراخي في اإلعالن
حـضور  . مـؤدى ذلـك   . ميعـاد حـضور   . ميعاد الثالثين يوماً الخاصة بإعالن صحيفة االستئناف       -

 فـي طلـب توقيـع الجـزاء باعتبـار      المستأنف عليه بعد الميعـاد دون إعـالن ال يـسقط حقـه           
 . مرافعات على هذا الحضور٨٠عدم انطباق نص المادة . االستئناف كأن لم يكن

  )٣٧٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٣/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٣٣/٢٠٠٣ الطعن(
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  .ماهيته. الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه -٣٨٣٣
 مـن القـانون     ٩٤٣ للقرينـة المنـصوص عليهـا فـي المـادة            المقصود بالحق في االنتفاع وفقاً     -

المدني أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفـسه مـستنداً إلـى حـق ثابـت ال                    
  .مثال. يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه

  )٣٨٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٤/٢٠٠٤  جلسةمدني ٣١/٢٠٠٣ الطعن(

لذي يدلى به الخصم أمام محكمة الموضـوع ويكـون ممـا يجـوز أن يترتـب                 الطلب أو الدفاع ا    -٣٨٣٤
وجـوب أن تجيـب عليـه المحكمـة بأسـباب           . على الفصل فيه تغيير وجه الرأي فـي الـدعوى         

  . يبطل حكمها. مخالفة ذلك. خاصة
  )٣٨١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٠٥/٢٠٠٣ الطعن(

عـدم  . ماهيـة هـذا الـدفاع     . م محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجـوهري       الدفاع الذي تلتز   -٣٨٣٥
 .مثال. وجوب تمييزه. أثره. تمحيص الحكم له

  )٣٨١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٠٣٣/٢٠٠٤ الطعن(

 أن. شـرطه . قيام التزام صاحب العمل بتعويض العامـل عـن إصـابته بأحـد أمـراض المهنـة          -٣٨٣٦
يكون هذا المرض وارداً في بيـان أمـراض المهنـة أو الـصناعات أو األعمـال المـسببة لهـا                     

 . والذي تعده وزارة الشئون االجتماعية والعمل

. التزامها بمواجهـة كـل دفـاع يتمـسك بـه الخـصم متـى كـان جوهريـاً                  . محكمة الموضوع  -
 . يشوب حكمها بالقصور. مخالفتها لذلك

ن الحالـة المرضـية للعامـل التـابع للمطعـون ضـدها ال تنـدرج                تمسك الطاعنة في دفاعها بأ     -
ضمن األمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمـل األهلـي وطبقـاً لمـا تعـده وزارة                   
الشئون االجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هـذا الـدفاع وتمحيـصه حـال كونـه                  

يعيبـه بالقـصور فـي التـسبيب        . لرأي فـي الـدعوى    دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه إن صح وجه ا       
 .ويوجب تمييزه

  )٣٨٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢٧١/٢٠٠٤ الطعن(

عـدم بحـث الحكـم هـذا        . ماهيتـه . الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثـه والـرد عليـه           -٣٨٣٧
 .مثال. قصور. الدفاع والرد عليه رغم جوهريته

  )٣٨٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٦  جلسةعمالي ١٥٠/٢٠٠٤ نالطع(

 . وجوب أن تمحصه المحكمة وإال كان حكمها معيباً بالقصور. ماهيته. الدفاع الجوهري -٣٨٣٨
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 .مثال. قصور. استناد الحكم إلى أسباب ال تصلح رداً على دفاع جوهري -

  )٣٨٥لخامس المجلد السابع ص مج القسم ا١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٩٥/٢٠٠٤ الطعن(

انطـواء الطلـب علـى      . لمحكمـة الموضـوع   . تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبيـر        -٣٨٣٩
تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجـة فـي النـزاع ولـم يكـن فـي                      

ـ يتعـين علـى ال    . أثـره . هـا  أدلتها المطروحة مـا يكفـى للفـصل في         أوراق الدعوى أو   ة محكم
طراحها لطلب اإلعـادة للخبيـر واسـتنادها إلـى تقريـره واتخاذهـا              إ. االستجابة إلى هذا الطلب   

منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسـبابه ال تـؤدي إلـى النتيجـة التـي انتهـت إليهـا أوالً                      
 .يعيب الحكم بالقصور ويوجب تمييزه. تصلح رداً على ذلك الدفاع

  )٣٨٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٢/٢٠٠٤ الطعن(

االتفـاق فـي عقـد الوكالـة ذاتـه أو           . ال يعتبر من النظام العام    . انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها     -٣٨٤٠
  .جائز. في عقد الحق على حلول الورثة محل الوكيل في حالة وفاته

 بطريـق الجـزم أن      الطلب أو وجه الدفاع الذي يدلي به لدى محكمـة الموضـوع ويطلـب منهـا                -
أن يكـون الفـصل فيـه ممـا         : شـرط ذلـك   . وجوب أن تجيب عليه بأسباب خاصـة      . تفصل فيه 

  .أثره. تخلف ذلك. يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى
وجـوب  . رفـض محكمـة الموضـوع إجابتـه       . ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه     . ندب الخبير  -

 .تي اعتمدت عليهاأن تبين في حكمها األسباب ال

  )٣٨٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٤/٢٠٠٦  جلسةمدني ٤٠٧/٢٠٠٢ الطعن(

. التزامها بمواجهـة كـل دفـاع يتمـسك بـه الخـصم متـى كـان جوهريـاً         . محكمة الموضوع  -٣٨٤١
 . يشوب حكمها بالقصور. مخالفتها لذلك

طعـون ضـدها ال تنـدرج       تمسك الطاعنة في دفاعها بأن الحالـة المرضـية للعامـل التـابع للم              -
ضمن األمراض المهنية أو الصناعية التي يبينها قانون العمـل األهلـي وطبقـاً لمـا تعـده وزارة                   
الشئون االجتماعية والعمل وعدم بحث الحكم المطعون فيه هـذا الـدفاع وتمحيـصه حـال كونـه                  

التـسبيب  يعيبـه بالقـصور فـي       . دفاعاً جوهرياًً يتغير ببحثه إن صح وجه الرأي فـي الـدعوى           
 .ويوجب تمييزه

 )٨٢ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٦ جلسة تجاري ١٢٧١/٢٠٠٤الطعن (

عـدم بحـث الحكـم هـذا        . ماهيتـه . الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثـه والـرد عليـه           -٣٨٤٢
 .مثال. قصور. الدفاع والرد عليه رغم جوهريته

 )٣٧٧ ص١ ج٣٤القضاء والقانون س مجلة ٦/٣/٢٠٠٦ جلسة عمالي ١٥٠/٢٠٠٤الطعن (
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 . وجوب أن تمحصه المحكمة وإال كان حكمها معيباً بالقصور. ماهيته. الدفاع الجوهري -٣٨٤٣

 .مثال. قصور. استناد الحكم إلى أسباب ال تصلح رداً على دفاع جوهري -

 )٢٠٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٩٥/٢٠٠٤الطعن (

انطـواء الطلـب علـى      . لمحكمـة الموضـوع   . م إعادة المأمورية إلى الخبيـر     تقدير طلب الخص   -٣٨٤٤
تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجـة فـي النـزاع ولـم يكـن فـي                      

يتعـين علـى المحكمـة      : أثـره . أوراق الدعوى أو أدلتها المطروحة مـا يكفـى للفـصل منهـا            
اإلعـادة للخبيـر واسـتنادها إلـى تقريـره واتخاذهـا            اطراحها لطلب   . االستجابة إلى هذا الطلب   

منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسـبابه ال تـؤدي إلـى النتيجـة التـي انتهـت إليهـا أوالً                      
 .يعيب الحكم بالقصور ويوجب تمييزه. تصلح رداً على ذلك الدفاع

 )٢٣٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢١/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٠٧٢/٢٠٠٤الطعن (

إغفـال المحكمـة تمحيـصه بمـا لـه مـن            . إبداء الخصم دفاعاً جوهرياً وتدليله عليه بمـستندات        -٣٨٤٥
  .قصور في التسبيب. داللة

تمسك الطاعن بعدم اتصال علمه بإعالن الحكم المستأنف عـن طريـق مخفـر الـشرطة لتواجـده                -
دفـاع  . تنداتخارج البالد بما ال ينفتح في حقه ميعاد الطعـن فيـه وتدليلـه علـى ذلـك بالمـس                    

قضاء محكمة االستئناف بسقوط حق الطـاعن فيـه معتـدة بـذلك اإلعـالن فـي بـدء                   . جوهري
 .قصور يوجب تمييز الحكم. سريان ميعاد االستئناف دون بحث هذا الدفاع وتمحيصه

 )١٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٦/٢٠٠٨ جلسة - هيئة عامة – تجاري ٦٨/٢٠٠٦الطعن (

دفاع الذي يدلي به لدى محكمـة الموضـوع ويطلـب منهـا بطريـق الجـزم أن         الطلب أو وجه ال    -٣٨٤٦
أن يكـون الفـصل فيـه ممـا     : شـرط ذلـك   . وجوب أن تجيب عليه بأسباب خاصـة      . تفصل فيه 

 .أثره. تخلف ذلك. يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى

 )٢٨٥ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٦/٤/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٠٧/٢٠٠٥الطعن (

إن صـح قـد   الـذي  هـو الـدفاع    . هيجب على محكمة الموضوع أن تواجه     الذي   يالدفاع الجوهر  -٣٨٤٧
ـ     ي ف ييتغير به وجه الرأ     ي الدعوى بأن يكون قوامه واقعة قام الـدليل عليهـا وفقـاً للـضوابط الت

ـ           يقررتها لذلك القوانين المنظمة لإلثبات والت      بنـى   ت ي ال يـسوغ التمـاس الحقيقـة القـضائية الت
 المحكمـة تمكينـه مـن إثباتهـا وفقـاً      إلـى األحكام عليها من غير طريقها أو واقعة طلب الخصم   

 .لتلك الضوابط

 )٣٥٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (
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وجـوب أن   .  وجـه الـرأي فـي الـدعوي        –إن صح –هو الدفاع الذي يتغير به      . الدفاع الجوهري  -٣٨٤٨
مثـال لحكـم معيـب      . لمحكمة وتمحصه وتبدي رأيها فيـه وإال كـان حكمهـا قاصـراً            تواجهه ا 

 .بالقصور في التسبيب لعدم بحث الدفاع الجوهري

 )٤٢٩ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٧/٣/٢٠٠٧جلسة مدني  ٣٧٥/٢٠٠٦، ٣٦٩، ٣٦٧الطعون (

التـزام  . وىالدفاع الجوهري هو الذي يترتب على األخـذ بـه تغيـر وجـه الـرأي فـي الـدع                    -٣٨٤٩
الدفاع الذي ال يواجـه بنـاء الحكـم وال يـؤثر فـي الحقيقـة التـي                  . محكمة الموضوع مواجهته  

 .ال عيب. اللتفات عنه وعدم الرد عليها. ساساً لقضائهأاعتمدها 

 )٤٩٢ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٣/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٥١٩/٢٠٠٥الطعن (

 الـدعوى واسـتدل عليـه       فـي  يياً من شأنه أن يغير وجـه الـرأ        إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهر     -٣٨٥٠
 .قصور مبطل. التفات الحكم عنها وعن تحقيق الدفاع القائم عليها. بمستندات قدمها

 )٤٢٨ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة عمالي  ٣٠٤/٢٠٠٥الطعن (

ـ             .صحة األحكام  -٣٨٥١ اع جـوهري يـؤثر فـي      رهينة بإقامتها علي أسـباب تتنـاول بالبحـث كـل دف
  .الفصل في الدعوى

 . قصور.إغفال محكمة الموضوع الرد علي دفاع جوهري أبداه الخصم -

 )٢١٧ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٠/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري١٤٣٠/٢٠٠٥الطعن (

 التزامها بمواجهـة الـدفاع الجـوهري المقتـرن بالـدليل أو المطلـوب منهـا            .محكمة الموضوع  -٣٨٥٢
 .ل مثا.تحقيقه

 )٢٣٨ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٧/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري٣٤٣/٢٠٠٦الطعن (

. شـرط ذلـك   . خضوعه لتقـدير محكمـة الموضـوع      . ثباتعنصر من عناصر اإل   . رأى الخبير  -٣٨٥٣
 انتهى إليها بغير مخالفـة للثابـت بـاألوراق ومتـضمنة الـرد              التيأن تكون أسبابه تحمل النتيجة      

 .بطالن التقرير والحكم. أثره. مخالفة ذلك. ي من الخصومعلى الدفاع الجوهري المبد

 )٤٢ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٩/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٤٧٩/٢٠٠٦الطعن (

 عدم إجابة الخـصوم إلـى طلـب اإلحالـة إلـى التحقيـق أو                فيلمحكمة الموضوع كامل السلطة      -٣٨٥٤
 اسـتندت إليهـا    التـي واألدلـة    متى رأت من ظروف الـدعوى        ثباتاتخاذ المزيد من إجراءات اإل    

 مثال إلغفـال دفـاع جـوهري فـي قـضاء الحكـم بإلغـاء        .شرط ذلك . ما يكفى لتكوين عقيدتها   
 .أمر األداء المتظلم منه

 )٢٠٥ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١١٩٠/٢٠٠٦الطعن (
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ـ       أنيجب  . ماهيته. يالدفاع الجوهر  -٣٨٥٥ . صه وتبـدى رأيهـا فيـه       تواجهه محكمـة الموضـوع وتمح
.  الـدعوى مـا يكفـى لتكـوين عقيـدتها          فـي  رهين بأن تجد     ثباتالتفاتها عن الطلب المتعلق باإل    

  .  بنى عليها ال تؤدى إلى ما انتهى إليهالتيمحكمة التمييز تراقب الحكم إذا كانت األسباب 
ملكيـة المطعـون     عـدم    ثبـات  بإحالة الدعوى للتحقيـق إل     ستئنافاعتصام الطاعن أمام محكمة اال     -

إعـراض الحكـم    . يدفـاع جـوهر   .  الذهبية المطالب بها مدلالً على ذلـك بمـستند         يضدها للحل 
 .يوجب تمييزه جزئياً.  التسبيب وإخالل بحق الدفاعفيقصور . عنه

 )٤٦٨ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ١٧٢/٢٠٠٦الطعن (

 بإعداده مسكناً شرعياً للمطعـون ضـدها وابنهـا وتقديمـه دلـيالً      تمسك الطاعن بدرجتي التقاضي  -٣٨٥٦
 .قصور يوجب تمييزه. إعراض الحكم عنه إيراداً ورداً. يدفاع جوهر. على ذلك

 )٤٧١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١١/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٦٢٠/٢٠٠٦الطعن (

مخالفـة  . جـب علـى المحكمـة الـرد عليـه     ي. إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً مؤيداً بمستندات      -٣٨٥٧
  . قصور مبطل: ذلك

 بـأن   – بما سـبق أن أبدتـه أمـام محكمـة أول درجـة               – ستئنافتمسك الطاعنة أمام محكمة اال     -
اته بعقد الصلح وأنهـا أقامـت دعـوى بفـسخ عقـد             التزامالصلح لم يتم إذ لم ينفذ المطعون ضده         

. يدفـاع جـوهر   .  تـدليالً علـى ذلـك      الصلح لم يفصل فيها بعد وقدمت صورة مـن صـحيفتها          
 .قصور يوجب تمييزه. إغفال الحكم الرد عليه

 )٤٩١ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٥/١٢/٢٠٠٧جلسة مدني  ٤٩/٢٠٠٥الطعن (

الفـصل فيـه ويكـون     الطلب أو وجه الدفاع الذي يدلي به الخصم أمام محكمة الموضـوع بقـصد    -٣٨٥٨
يجـب علـى المحكمـة أن تبـدى رأيهـا           . الـدعوى  في  تغيير وجه الرأي   – إن صح    –من شأنه   

  . فيه وإال كان حكمها قاصراً
دفاع الطاعن بمباشرة األمانة العامة لألوقاف النظارة علـى الوقـف وقيامهـا بتحـصيل إيـرادات                  -

أعيان الوقف وصرفها على مستحقيها وتقديمـه مـا يؤيـد ذلـك دون اعتـراض مـن المطعـون                   
 .د عليه يوجب تمييزهإغفال الحكم الر. يدفاع جوهر. ضده

 )٤٩٧ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٦/١٢/٢٠٠٧جلسة أحوال شخصية  ٥٠٦/٢٠٠٦الطعن (

وجـوب أن تجيـب     . كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم أمام المحكمة ويطلـب الفـصل فيـه                -٣٨٥٩
مثـال بـشأن دفـاع    .  وإالّ كان حكمها خالياً مـن األسـباب وقاصـر البيـان     بأسباب خاصة عليه
 .داً بما يبطله ويوجب تمييزه رال و الحكم ال إيراداًلهيعرض  لم ريجوه

 )١٦٩ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٤/٥/٢٠٠٨جلسة   تجاري٢٢٨/٢٠٠٧الطعن (
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 تغيـر وجـه الـرأي فـي         - إن صـح   –إغفال محكمة الموضوع بحث دفاع جوهري من شـأنه           -٣٨٦٠
 .مثال بشأن عدم استحقاق نفقة متعة. قصور. الدعوى

 )٤١٠ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/٥/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ١٣٤/٢٠٠٧ن الطع(

 علـى لـديها مـن المطعـون ضـده         ئه برفض حضانة الطاعنـة لو     قامة الحكم المطعون فيه قضا    إ -٣٨٦١
 سند من أنها تزوجت بأجنبي ودخل بها رغم تمـسك الطاعنـة بعلـم المطعـون ضـده بزواجهـا                   

 وطلبهـا إحالـة الـدعوى للتحقيـق إلثبـات           رفع الـدعوى   منذ أكثر من ثالث سنوات قبل        بآخر
 .إخالل بحق الدفاع.  لهذا الدفاعستئنافعدم استجابة محكمة اال. دفاع جوهري. ذلك

 )٤١٥ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٥٣٩/٢٠٠٦الطعن (

غيـر بـه وجـه الـرأي فـي           إغفالها دفاعاً جوهرياً أبداه الخصم إن صـح يت         .محكمة الموضوع  -٣٨٦٢
بـشأن طـرح المحكمـة لـدفاع جـوهري إن صـح             مثال  . قصور وإخالل بحق الدفاع   . الدعوى

 .يتغير به وجه الرأي في الدعوى

 )٤٧٣ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٦/٢٠٠٨جلسة أحوال شخصية  ٨٣/٢٠٠٧الطعن (

أن يكـون قـوام هـذا       و. وجوب أن تعرض له المحكمـة وتبـدى رأيهـا فيـه           . الدفاع الجوهرى  -٣٨٦٣
. رتهـا لـذلك القـوانين المنظمـة لإلثبـات         دليل عليها وفقاً للضوابط التـي قر      الدفاع واقعة قام ال   

 المحكمة طلب االستعانة بأهـل الخبـرة لبيـان حـق الجهـة اإلداريـة فـي                  وإطراح ذلك   مخالفة
يـب   يع. فـي الـدعوى   الـرأي  وهو دفاع جوهري لو صح لتغيـر وجـه           رفسخ العقد للعذر المبر   
 .الحكم ويوجب تمييزه

 )٣٠٢ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٤/٦/٢٠٠٨جلسة إداري  ٣٣/٢٠٠٦الطعن (

 تغيـر وجـه الـرأي فـي          إن صـح   الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم والذي مـن شـأنه           -٣٨٦٤
وجوب أن تمحصه المحكمـة وتجيـب عليـه بأسـباب كافيـة             . الدعوى واستدالله عليه بمستندات   

 بشأن التفات الحكم عـن دفـاع خـاص بحظـر الجمـع بـين أداء                  مثال . قاصراً ها حكم وإال كان 
 .االلتزام بالمسكن عيناً وتقرير مقابله أجراً في نفقة

 )٢٩٢ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٨/١/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ١٠٢/٢٠٠٨الطعن (

 وإعراضـه عـن تحقيـق       التفات الحكـم عنهـا    . تقديم الخصم للمحكمة مستندات وتمسكه بداللتها      -٣٨٦٥
يعيبـه  . دفاعه القائم عليها مع ما يكون لها مـن داللـة مـؤثرة فـي الحـق موضـوع التـداعي                  

 .مثال. بالقصور

 )٥٨ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٣/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٣٤/٢٠٠٨الطعن (
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 .ماهيته. الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه -٣٨٦٦

 )٢٠٦ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٤١٥/٢٠٠٧الطعن (

:  قيـود ذلـك    .تقـدير عمـل الخبيـر     وفـي   سلطة محكمة الموضوع في تقدير األدلة في الدعوى          -٣٨٦٧
ح أن ينال من هذا التقرير بمـا قـد يتغيـر بـه وجـه الـرأي                  ص الخصم بدفاع من شأنه لو     تمسك

اجـه هـذا الـدفاع وتبـدي رأيهـا           محكمة الموضوع أن تو    علىدفاع جوهري يتعين    . في الدعوى 
 .فيه

 )٢٣٣ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٤/٣/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٣٣٠/٢٠٠٧الطعن (

 مثـال بـشأن     . كـان هـذا الـدفاع جوهريـاً        مة الموضوع بمواجهة دفاع الخصم متى     التزام محك  -٣٨٦٨
 .إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً في هبة مما يعيبه ويوجب تمييزه

 )٥١ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٢/٤/٢٠٠٩جلسة  جاري ت٨٢٩/٢٠٠٧الطعن (

إقامته على أسباب تتناول بالبحث كـل طلـب أو دفـاع جـوهري يمكـن             : شرطه. الحكم الصحيح  -٣٨٦٩
أن يؤثر في الفصل في الدعوى وأن تكون هذه األسباب سـائغة وصـحيحة تـؤدي إلـى النتيجـة                    

 .رقصو. إغفال الرد على دفاع جوهري. التي انتهت إليها

 )١٣٣ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٦/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٩٨٢/٢٠٠٧، ٨٢٤الطعنان (

هو المكان الذي يباشـر فيـه الـشخص تجـارة أو حرفـة أو           . محل العمل الذي يعتد باإلعالن فيه      -٣٨٧٠
دفع المستأنف ببطالن إعالنه بـالحكم علـى مقـر الـشركة لكونـه ال               . يقوم على إدارة أمواله فيه    

يتعين علـى محكمـة الموضـوع التعـرض لـه وإال كـان              . دفاع جوهري .  عمل له  عتبر محل ي
 . لقصورمثال. معيباًحكمها 

 )١٦٨ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٩/٥/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٧٩/٢٠٠٧الطعن (

وجوب أن تعـرض لـه المحكمـة وتمحـصه وأن تجيـب عليـه               . تمسك الخصم بدفاع جوهري    -٣٨٧١
 .ال كان حكمها قاصراًبأسباب تكفي لحمل قضائها وإ

 )٤٧٠ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٦/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٧٠٤/٢٠٠٧الطعن (

 – إن صـح     –كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمـة الموضـوع ويكـون مـن شـأنه                    -٣٨٧٢
وجوب أن تعـرض لـه المحكمـة وتمحـصه وأن تجيـب عليـه               . تغيير وجه الرأي في الدعوى    

 .مثال بشأن رؤية. ال كان حكمها قاصراًبأسباب خاصة وإ

 )٤٧٤ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٦/٢٠٠٩جلسة أحوال شخصية  ٨٦/٢٠٠٩الطعن (
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بالـدعوى تكفـي لتكـوين عقيـدتها        وجـود أوراق    : شرطه. خبيرالتفات المحكمة عن طلب ندب       -٣٨٧٣
  .انتفت الحاجة إليهاأو استبان أن الوقائع المراد إثباتها غير مجدية في الفصل في النزاع و

. ال عيـب  . يتمسك به الخصم من دفـاع ال سـند لـه مـن القـانون               ما التفات الحكم عن الرد على     -
مثـال بـشأن األحقيـة فـي التقـدم بطلـب            . موافقة النتيجة التي انتهـى إليهـا للقـانون        . شرطه

 .إلصدار وثيقة التملك لبيت حكومي

 )٤٧٨ ص٢ ج٣٧ضاء والقانون س مجلة الق٢٤/٦/٢٠٠٩جلسة  مدني ٤٥٨/٢٠٠٨ الطعن(

يقتضى حتماً إزالة ومحو حجيتـه وسـقوط مـا قـدره أو رتبـه مـن                 . تمييز الحكم المطعون فيه    -٣٨٧٤
إبداء الطـاعن طلـب وقـف الـدعوى لحـين الفـصل فـي الطعـن                 . حقوق كانت محالً لقضائه   

ـ     . وجـوب االسـتجابة لطلبـه     . بالتمييز المقدم منه على حكم االستئناف      ون التفـات الحكـم المطع
 .يعيبه ويوجب تمييزه. فيه عنه رغم جوهريته

 )٤٤ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٤/٢٠١١ إداري جلسة ١٩٣/٢٠٠٩الطعن (

وجـوب مواجهـة    .  الدفاع الذي قد يتغير بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى               هو الدفاع الجوهري  -٣٨٧٥
  .محكمة الموضوع له وإبداء رأيها فيه بما يواجهه

صل أن له الحق في إنــهاء حالـة الـشيوع فـي أى وقـت رضـاء أو                   األ. الشريك في الشيوع   -
لإلجبـار علـى البقـاء فـي ذلـك الـشيوع بمقتـضى               اوجود اعتبارات تدعو  . االستثناء. قضاء 

جبار على البقاء فـي الـشيوع بمقتـضى التـصرف القـانوني             عدم جواز اإل  . القانون أو التصرف  
  . مدني٨٣٠/١م . ألجل يجاوز خمس سنين

للمحكمـة األمـر بالبقـاء فـي الـشيوع مـدة            : مؤداه. لقسمة ضارة بمصلحة الشركاء   صيرورة ا  -
. تحددها ما لم يوجد اتفاق بعدم جواز طلب القسمة أو إلـى أجـل الحـق لألجـل المتفـق عليـه                     

  . مدني٨٣٠/٢م
. لمحكمـة الموضـوع   . استخالص توافر مضارة القسمة العاجلة بمصالح الـشركاء أو نفـى ذلـك             -

  .مثال. ن استخالصها سائغاً مستنداً لما هو ثابت بأوراق الدعوىأن يكو. شرط ذلك
. تمسك الخصم ببقاء الشيوع ألن القسمة تضر به ضرراً جـسيماً وتدليلـه علـى ذلـك بمـستندات                   -

. قضاء الحكم رغم ذلك بإنهاء حالة الشيوع وبمـا ال يواجـه هـذا الـدفاع وال يـصلح رداً عليـه                     
 .يعيب الحكم ويوجب تمييزه

  )٢٦٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١٠/٢٠١١جلسة  يمدن ١٠٥٦/٢٠٠٨الطعن (
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)٢(  

  جوهريالغير الدفاع 

 -: بوجه عام-

الدفاع التي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ما يقوم على سـند صـحيح مـن الواقـع أو القـانون أو                      -٣٨٧٦
 .يستند إلى اعتبار جوهري يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى

  )٨٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٠/٣/١٩٨٦ عمالي جلسة ٣٦/١٩٨٥ الطعن(

مثـال علـى   . هـو الـدفاع الجـوهري   . الدفاع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته وإبداء الـرأي فيـه          -٣٨٧٧
 .دفاع غير جوهري

  )٨٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤٣/١٩٨٥ الطعن(

الـدفاع غيـر    . ماهيتـه . ة الموضـوع بمواجهتـه وإبـداء الـرأي فيـه          الدفاع الذي تلتزم محكم    -٣٨٧٨
 .الجوهري ال يعيب الحكم التفاته عنه وعدم الرد عليه

  )٨٧٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٥/٦/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤٣/١٩٨٥ الطعن(

 .ماهيته. الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه -٣٨٧٩

 . يب الحكم التفاته عنه وعدم الرد عليه في أسبابهال يع. الدفاع غير الجوهري -

  )٩٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٢٧/١/١٩٩٢ مدني جلسة ٢٤/١٩٩٠ الطعن(

 .ماهيته. الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته -٣٨٨٠

سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقـع وتقـدير األدلـة ومـدى قيـام البنـك بفحـص                     -
 .قيودها. العتماد المستندي للتأكد من مطابقتها لشروطهمستندات فتح ا

  )٩٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٩٠ الطعن(

 .ماهيته. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه -٣٨٨١

  )٩٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٩٠ الطعن(

مـن إطالقـات محكمـة    . دعوى بعـد إتاحـة المجـال ألطرافهـا إلبـداء دفـاعهم        تأجيل نظر ال   -٣٨٨٢
 .عدم استجابة المحكمة له ال عيب. الموضوع

  )٩٥٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٨٢/١٩٩٢، ١٨٠، ١٧٨ نوالطع(
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رافعـة  ال تثريب على المحكمة إن هي أصدرت حكمها ولـم تـستجب لطلـب إعـادة القـضية للم          -٣٨٨٣
 .ال إخالل بحق الدفاع. بعد حجزها للحكم لتقديم مستندات أو مذكرات أو الستكمال الدفاع

  )٩٥٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٨/٦/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٩٤ الطعن(

كمـا ال تلتـزم إال بـالرد        . ال تلتـزم بـه المحكمـة      . إجابة طلب تأجيل الدعوى إن كانت مستوفاة       -٣٨٨٤
 .مثال. دفاع الجوهريعلى ال

  )٩٥٥ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص١٨/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٢ الطعن(

متـى يعتبـر    . هـو الـدفاع الجـوهري     . الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع ببحثه والرد عليـه         -٣٨٨٥
 .مثال على دفاع غير جوهري. جوهرياً

  )٩٥٥الث المجلد الثالث ص مج القسم الث١١/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٣٩/١٩٩٤ الطعن( 

 .علة ذلك. ال يعيبه. التفاته عنه. الدفاع غير المؤثر على نتيجة الحكم -٣٨٨٦

  )٧٧٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٩٣/١٩٩٦ الطعن(
  

  -:الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو دليله -

 .غير جائز. مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم دليله -٣٨٨٧

  )١٣٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/١/١٩٨٥ عمالي جلسة ٤٤/١٩٨٤ الطعن(

متـى يعتبـر الـدفاع      . هـو الـدفاع الجـوهري     .الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليـه        -٣٨٨٨
 .مثال على دفاع غير جوهري. جوهرياً

  )١٣٥ني ص مج القسم األول المجلد الثا١٨/٣/١٩٨٥ عمالي جلسة ٤٦/١٩٨٤ الطعن(

تقـديم مـستند لمحكمـة التمييـز الغنـاء      . يجب تقدمه لمحكمة الموضـوع    . دليل الدعوى والدفاع   -٣٨٨٩
 .علة ذلك. فيه وال جدوى منه

  )١٣٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣٧/١٩٨٤ الطعن(

. الـدليل عليـه   ال يجوز مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لـم يقـدم إليهـا مـستنده أو                   -٣٨٩٠
 .علة ذلك

  )٨٧٧صالثاني المجلد الثاني  مج القسم ٢٤/٣/١٩٨٦ عمالي جلسة ٤٠/١٩٨٥ الطعن(

 .مثال. ال عيب. االلتفات عنه. الدفاع الذي لم يقدم دليله -٣٨٩١

  )٨٧٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٧٥/١٩٨٥ الطعن(
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ورفـضها اسـتجواب الخـصم اآلخـر بـشأن          . خصم دليلـه  التفات المحكمة عن إدعاء لم يقدم ال       -٣٨٩٢
 .ال عيب. هذا اإلدعاء

  )٨٧٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٥٦/١٩٨٥ الطعن(

 .مثال. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد عليه. الدفاع الذي لم يقدم دليله -٣٨٩٣

  )٨٧٩ني المجلد الثاني ص مج القسم الثا٢٩/١٢/١٩٨٦ عمالي جلسة ٦٥/١٩٨٨ الطعن(

مثـال بـشأن اسـتحالة إعـادة الحالـة إلـى       . ال يعيبه . إطراح الحكم له  . الدفاع الذي لم يقدم دليله     -٣٨٩٤
 .ما كانت عليه عند إبرام عقد البيع

  )٨٧٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/١/١٩٨٧  جلسةمدني ١٨/١٩٨٦ الطعن(

 .مثال. ال يعيبه. إغفال الحكم التحدث عن دفاع مجرد عن دليله -٣٨٩٥

  )٨٧٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٢٥/١٩٨٦ الطعن(

 .ال تثريب على محكمة الموضوع أن لم ترد عليه. الدفاع الذي لم يقدم دليله -٣٨٩٦

  )٨٧٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/٢/١٩٨٧  جلسةأحوال شخصية ٣٨/١٩٨٦ الطعن(

علـة  . ال يجـوز  . مطالبة محكمة الموضـوع بالفـصل فيـه       . دم مستنده أو دليله   الدفاع الذي لم يق    -٣٨٩٧
 .ذلك

  )٨٧٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/٣/١٩٨٧  جلسةمدني ٢٢/١٩٨٦ الطعن(

 .مثال. ال يعيبه. عدم رد الحكم عليه.الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو الدليل عليه -٣٨٩٨

  )٨٧٩ج القسم الثاني المجلد الثاني ص م٢٧/٤/١٩٨٧ عمالي جلسة ٧٢/١٩٨٦ الطعن(

 .مثال. ال يعيب الحكم. إطراحه. الدفاع الذي لم يقدم دليله -٣٨٩٩

  )٨٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/٦/١٩٨٧ مدني جلسة ١١/١٩٨٧ الطعن(

 .ال يعيب الحكم عدم الرد على دفاع لم يقدم عليه دليله -٣٩٠٠

  )٨٨٠ج القسم الثاني المجلد الثاني ص م٣١/١٠/١٩٨٨ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٨ الطعن(

وال . عدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصوم بتقديم دفـاعهم أو لفـت نظـرهم لمقتـضياته                -٣٩٠١
 .يعيب حكمها رفض طلباً أو دفاعاً لم يقدم دليله

  )٨٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٨٨ جلسةتجاري  ٤٢/١٩٨٨ الطعن(

 . دعىالبينة على من أ -٣٩٠٢
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 .إطراحه. لمحكمة الموضوع. بهالدفاع الذي لم يثبته من تمسك  -

  )٨٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٨٨  جلسةتجاري ٧٢/١٩٨٨ الطعن(

الخصوم بتقـديم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم              محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف       -٣٩٠٣
 . لم يقدم عليه دليلهكما ال يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع . إلى مقتضياته

  )٨٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٨٨  جلسةأحوال شخصية ٣/١٩٨٨ الطعن(

 .ال يعيب الحكم االلتفات عنه مثال. الدفاع العاري عن الدليل -٣٩٠٤

  )٨٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٧/١٩٨٨ الطعن(

 .ال يعيبه. ل الحكم التحدث عنهإغفا. الدفاع المتجرد عن دليله -٣٩٠٥

  )٨٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣٤/١٩٨٨ الطعن(

 .البينة على من ادعى مدعياً كان أم مدعي عليه -٣٩٠٦

. محكمة الموضوع تفصل في النزاع المطروح علـى هـدى األدلـة والمـستندات المقدمـة إليهـا                  -
. يم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم إلـى مقتـضياته               عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقد    

ع متجـرد عـن دليلـه أو عـدم اتخـاذ إجـراءات             أنه ال يعيب حكمها التفاتها عن دفا      . مؤدى ذلك 
 .إثبات لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً التخاذه

  )٨٨٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٩/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٧١/١٩٨٨ الطعن(

 .ال يعيبه. حكم عن الرد على دفاع لم يقدم عليه دليلالتفات ال -٣٩٠٧

  )٨٨١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٨/١٩٨٨ الطعن(

 .ال يعيبه ما دام انتهى إلى النتيجة الصحيحة. عدم رد الحكم على دفاع لم يقم عليه دليل -٣٩٠٨

  )٨٨١ي المجلد الثاني ص مج القسم الثان١٥/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٠/١٩٨٨ الطعن(

 .ال يعيبه. التفت الحكم عنه. القول المرسل الذي ال دليل عليه -٣٩٠٩

  )٨٨١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٣٢/١٩٨٨ الطعن(

 .مثال. ال عيب. التفات الحكم عن الرد عليه. دفاع عار عن الدليل -٣٩١٠

  )٨٨١قسم الثاني المجلد الثاني ص مج ال٢/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣١/١٩٨٩ الطعن(

رفـض  . غيـر الزم  . تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظـرهم إلـى مقتـضياته              -٣٩١١
 .ال يعيبه. الحكم لطلب أو دفاع لم يقدم صاحبه دليله أو مستنده

  )٨٨١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٧٣١ -  

شـروط  . في تخفيض الفوائد القانونيـة كانـت أو اتفاقيـة أو عـدم القـضاء بهـا                سلطة القاضي    -٣٩١٢
مجـرد  . ال يكفي خطأ الدائن بل البد من ثبوت سوء نيتـه وتعمـده األضـرار بالمـدين                . إعمالها

 .شرطه أن يكون الدفاع كيدياً. إبدائه دفاعاً يخفق في إثباته ال يدل على سوء النية

  )٨٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٤١/١٩٨٩ الطعن(

 .مثال. ال عيب. االلتفات عنه. الدفاع الذي لم يقدم دليله لمحكمة الموضوع -٣٩١٣

  )٩٥٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٧/١٩٩٢ الطعن(

. ال يعيبـه  . الـرد عليـه   التفـات الحكـم عـن       .  عليـه  الدفاع المرسل الذي لم يقدم صاحبه الدليل       -٣٩١٤
 .مثال

  )٩٥٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١١٣/١٩٩٢ الطعن(

 .ال على الحكم إن لم يفصل فيه. الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو دليله -٣٩١٥

  )٩٥٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٧/١٩٩٣ الطعن( 

  . مثال.  الرد على دفاع لم يقدم صاحبه دليله عليهال يعيب الحكم عدم -٣٩١٦
  )٧٧٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٩٧ الطعن(

  . ماهيته. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه -٣٩١٧
  .ال يعيب حكمها. التفات المحكمة عنه. تجرد الدفاع من دليله -

  )٧٧٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/١٩٩٨ سةمدني جل ٢٥/١٩٩٨ الطعن(

  . مثال. النعي بخصوصه غير صحيح. الدفاع العاري عن دليله -٣٩١٨
  )٧٧٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢/١٩٩٢ الطعن(

دفـاع عـار عـن دليلـه وال علـى           . الدفاع الذي لم يقدم دليله أو سنده إلي محكمـة الموضـوع            -٣٩١٩
 .حكمة إن هي التفتت عنهالم

  )٧٧٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٢/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٧٨/٢٠٠٠ الطعن(

 .ال عيب. إغفال الحكم الرد على دفاع ظاهر البطالن أو لم يقدم دليله -٣٩٢٠

  )٣٨٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٨٥٠/٢٠٠٠، ٨٤١ نناالطع(
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أن يتقـدم الـدائن بطلـب       . شـرطه . ار الذي يتقدم الدائن بطلب للحجز عليه محجـوزاً        اعتبار العق  -٣٩٢١
الحجز ويقوم أحد مأموري التنفيذ باالنتقـال إلـى إدارة التـسجيل العقـاري والتوثيـق ويـسجل                  

  . الطلب في سجالتها
. الدفاع القائم على اعتبار العقار محجوزا عليه ولم يقـدم الـدليل علـى تـسجيل طلـب الحجـز                    -

 .ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. فاع عاٍر عن الدليلد

  )٣٨٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٣/٢٠٠١، ١٢ نناالطع(

ال . أثـره . عدم التزام المحكمة بتكليـف الخـصم بتقـديم الـدليل عليـه            . الدفاع الذي لم يقدم سنده     -٣٩٢٢
   .مثال. تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع

  )٣٨٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٤١٤/٢٠٠٤ الطعن(

 . ن لم ترد على دفاع لم يقدم إليها دليلهإمحكمة الموضوع ال تثريب عليها  -٣٩٢٣

  )٣٨٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١٢/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٣٦/٢٠٠٤ الطعن(

 .للمحكمة االلتفات عنه. الدفاع الذي ال دليل عليه -٣٩٢٤

  )٣٨٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/١/٢٠٠٦ أحوال شخصية جلسة ٣٣٦/٢٠٠٤ الطعن(
 )٢٥٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٣٣٦/٢٠٠٤الطعن و(

 .مثال. ال عيب.  عن دليلهيالتفات الحكم عن الدفع العار -٣٩٢٥

 )٤٤٣ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٥/١١/٢٠٠٧ جلسةأحوال شخصية  ١٦٤/٢٠٠٦الطعن (

لطرفي عقد العمل االتفاق على تخفيض أجر العامـل سـواء كـان ذلـك بتعـديل عقـد قـائم أو                       -٣٩٢٦
تعـدد عقـود العمـل      . التـزام صـاحب العمـل بـذلك األجـر         . مؤدى ذلـك  . بإبرام عقد غيره  

ال أثـر   . تـصلة أو منفـصلة    واختالف مقدار األجر فيها واعتبار مدة العمل بموجب هـذا العقـد م            
أنه دين في ذمته يوفيه بـذات مقـداره المتفـق عليـه فـي فتـرة                 : علة ذلك . له في ذلك االلتزام   

  . المطالبة دون غيرها من الفترات
إثارة الطاعن أن موافقته على تخفيض أجـره فـي عقـد العمـل كـان وليـد الـسطوة األدبيـة                       -

 .مرسلدفاع . للمطعون ضدها دون تقديم دليل على ذلك

  )٤٢٣ ص٢ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠٠٩جلسة  عمالي ٢٣٤/٢٠٠٦الطعن (
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  -:الدفاع الذي تعلق بخصم آخر -

. غيـر مقبـول   . النعي على الحكم إغفاله طلباً أو دفاعاً لم يقدم من الخصم بـل قـدم مـن غيـره                   -٣٩٢٧
 .مثال

  )٨٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٥٢/١٩٨٥، ١٥٠/١٩٨٥، ١٣٠/١٩٨٤ نوالطع(    

 .غير جائز. التمسك بدفاع يتعلق بخصم آخر -٣٩٢٨

  )٣٨٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/١٢/٢٠٠٥ مدني جلسة ٥٤/٢٠٠٥ الطعن(
  

  -:الدفاع ظاهر البطالن أو الفساد -

عـدم  . ديـد طلـب ج  . الطلب العـارض فـي االسـتئناف      . ال تقبل . الطلبات الجديدة في االستئناف    -٣٩٢٩
 .ال يعيبه باعتباره طلباً جديداً. رد الحكم االستئنافي عليه

  )٨٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/٥/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢١٤/١٩٨٦ الطعن(

 .ال يعيب الحكم عدم رده عليه. الدفاع ظاهر الفساد -٣٩٣٠

  )٨٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٧/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٦٥/١٩٨٨ الطعن(

 .ال عيب. التفات الحكم عنه. دفاع ال دليل عليه أو ظاهر الفساد -٣٩٣١

  )٨٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٧/١٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٢٧/١٩٨٩ الطعن(

. القرار الوزاري بزيادة مقابل االنتفاع بالقسائم الصناعية ال يعـد مـن قبيـل القـرارات اإلداريـة                  -٣٩٣٢
 . القضائيةليس له حصانة مانعة من الرقابة

 .ال على الحكم إغفال الرد على دفاع قانوني ظاهر البطالن -

  )٩٥٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٩٠ الطعن(

مثـال  . ماهيتهـا . وحدة الخصوم والمحل والسبب الالزمة لتوافر حجية األمـر المقـضي للحكـم             -٣٩٣٣
 .التأمين في كل منهماالختالف السبب في دعويين باختالف وثيقة 

 .ال يعيبه. التفات الحكم عنه. الدفاع الذي ال يستند إلى أساس قانوني -

  )٩٥٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥١/١٩٩٢، ١٤٩ انالطعن(

 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير األدلة وبحث المستندات -٣٩٣٤
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ال يعيـب الحكـم عـدم الـرد         .  أسـاس قـانوني صـحيح      الدفاع الظاهر البطالن أو ال يستند إلى       -
 .عليه

  )٩٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٤٦/١٩٩٢ الطعن(

 .ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. الدفاع الذي ال يستند إلى أساس قانوني صحيح -٣٩٣٥

  )٩٥٧اني ص مج القسم الثالث المجلد الث١٩/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥٥/١٩٩٣ الطعن(

 .ال يعيب الحكم. االلتفات عنه. الدفاع ظاهر البطالن -٣٩٣٦

  )٩٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/١٠/١٩٩٤ مدني جلسة ١٠/١٩٩٤، ٦ نناالطع(

 .الدفاع الفاسد ال يعيب الحكم عدم رده عليه -٣٩٣٧

  )٩٥٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ١/١٩٩٥ الطعن(

  . مثال. ال يعيبه. إغفال الحكم الرد على دفاع ظاهر البطالن -٣٩٣٨
  )٧٧٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣١/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٧/١٩٩٧ الطعن(

التفات الحكم عن المستندات المقدمة من الطاعن للتدليل بها على علـم المطعـون ضـده اليقينـي                    -٣٩٣٩
  .علة ذلك. ه اعتبار ذلك دفاعاً ظاهر البطالنال يعيب. بالحكم المستأنف قبل رفع االستئناف

  )٧٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٠ أحوال شخصية جلسة ٨٢/١٩٩٩ الطعن(

. الغايـة منـه   . حظر توصيل الكهرباء للمبني الـذي تحـدث بـه مخالفـة لـشروط التـرخيص                -٣٩٤٠
امتنـاع البلديـة    . حتينثبوت مزايلة األضـرار لهـاتين المـصل       . المصلحة العامة ومصلحة األفراد   

ال وجـه   . عن منح الشهادة باستيفاء المبني لالشتراطات والالزمـة لتوصـيل التيـار الكهربـائي             
  .  دفاع ظاهر الفساد ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. الدفاع المتعلق بذلك. له

  )٧٧٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١١/٢٠٠٠ إداري جلسة ٢٥٠/٢٠٠٠، ١٩٩ انالطعن(

مثـال لـدفع بـصورية عقـد البيـع          . ال على الحكم إن لـم يـرد عليـه         . الدفاع الظاهر البطالن   -٣٩٤١
 .للتواطؤ والغش

  )٧٧٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/١٠/٢٠٠١ مدني جلسة ٣٥٦/٢٠٠٠ الطعن(

 .مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطالن -٣٩٤٢

  )٣٨٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٥٧/٢٠٠١ الطعن(

  .ماهيته. الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه -٣٩٤٣
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لـه اإلشـراف علـى إدارة األصـول المرهونـة           . البنك المدير للمديونيات المشتراة من قبل الدولة       -
. واألعمال التي تجري عليها بغـرض تعظـيم قيمتهـا أو زيـادة عوائـدها أو المحافظـة عليهـا                   

كتتاب في األسهم الجديـدة باالسـتفادة مـن األولويـة المقـررة بنـاء علـى تملـك األسـهم                     اال
أنـه شـراء ألسـهم جديـدة        . علـة ذلـك   . ال يعد من قبيل تعظيم قيمة األسهم األخيرة       . المرهونة

مقابل ثمن يتعين سداده كما أن تلك األسـهم ال تـدخل بحكـم اللـزوم وبمجـرد الـشراء ضـمن                      
ع الطاعنة بأن اكتتابها في تلك األسهم يعـد ضـمن مهـام البنـك المـدير                 دفا. األصول المرهونة 

 .ال على الحكم إن لم يرد عليه. دفاع ظاهر البطالن. بصفته نائبا عن الدولة

  )٣٨٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٥٣/٢٠٠٢ الطعن(

الهم وحججهـم وأن تـرد اسـتقالالً    محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلـف أقـو          -٣٩٤٤
  .شرطه. على كل قول أو حجة أثاروها

 .ال يعيبه. إغفال الحكم الرد على طلب أو دفاع غير مؤثر في الدعوى وظاهر الفساد -

  )٣٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٥/٢٠٠٣ مدني جلسة ٤٢٧/٢٠٠٠، ٤٢٥ انالطعن(

 .لم يرد عليهال على الحكم إن . الدفاع الظاهر الفساد -٣٩٤٥

  )٣٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٦٠/٢٠٠٣، ١٥٩عنان الط(

اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقـضائه علـى إلغائـه بإيجـاب وقبـول               : ماهيته. التقايل عن العقد   -٣٩٤٦
  .صريحين أو ضمنيين

  .عليه أن يقيم الدليل عليه. المتمسك بحصول التقايل -
  .ماهيته. ي تلتزم المحكمة بالرد عليهالدفاع الذ -
 .ال على المحكمة إن لم ترد عليه. الدفاع الظاهر البطالن -

  )٣٨٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٦٠/٢٠٠٣، ١٥٩عنان الط(

  .ماهيته. الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه -٣٩٤٧
 مـن القـانون     ٩٤٣للقرينـة المنـصوص عليهـا فـي المـادة           المقصود بالحق في االنتفاع وفقاً       -

المدني أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفـسه مـستنداً إلـى حـق ثابـت ال                    
  .مثال. يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه

 .مثال. ال يعيب الحكم. عدم الرد عليه. الدفاع ظاهر الفساد -

  )٣٩٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٤٢/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٠/٢٠٠٣ الطعن(
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سـقوط حقـه فـي الرجـوع علـى          . أثـره . إفالس المدين وعدم تقدم الدائن بالدين في التفليـسة         -٣٩٤٨
  .الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها

 .مثال. ال على الحكم إن التفت عنه. الدفاع الظاهر الفساد -

  )٣٩١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٣٠/٢٠٠٣ الطعن(

 .ال عيب. التفات محكمة الموضوع عنه. الدفع الظاهر البطالن -٣٩٤٩

طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح اإلجازة الخاصة ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار أخـصها                     -
أن لهـا مـصلحة قائمـة       . مـؤداه . قبول االستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صـدوره         

التفـات الحكـم عـن الـدفع بعـدم قبـول هـذا الطلـب النتفـاء                  . رها القانون في طلب إلغائه    يق
 .ال يعيبه. المصلحة

  )٣٩١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/١١/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٩/٢٠٠٤ الطعن(

أن لكل من طرفيه خيار العـدول عنـه ويفقـده مـن دفعـه               . مفاده. دفع العربون وقت إبرام العقد     -٣٩٥٠
.  مـن القـانون المـدني      ٧٥،  ٧٤المادتـان   . ل هو ويرده من قبضه إذا عدل ويـدفع مثلـه          إذا عد 

 . مثال بشأن التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطالن

  )٣٩٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/٢/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٥٩/٢٠٠٣ الطعن(

 .ال يعيبه. عدم رد الحكم على دفاع ظاهر الفساد -٣٩٥١

  )٣٩٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٦/٣/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٩٣٨/٢٠٠٤، ٩١٤ انالطعن(

 . ال على الحكم أن التفت عنه. الدفاع الظاهر الفساد -٣٩٥٢

  )٣٩٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٩٩٣/٢٠٠٣ الطعن(

 . ماهيته. اإلقرار الملزم في القانون -٣٩٥٣

 .مثال. ال يعيبه. الفسادالتفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر  -

  )٣٩٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١١/٢٠٠٣ الطعن(

 .ال على الحكم إن التفت عنه. الدفاع الظاهر الفساد -٣٩٥٤

 )٤٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٩٩٣/٢٠٠٣الطعن (

 .مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عن الرد على دفاع ظاهر الفساد -٣٩٥٥

 )١٦٩ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/٣/٢٠٠٦ جلسة تجاري ١١/٢٠٠٣الطعن (
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ـ  .إلى أحكـام المـسئولية الـشيئية       االلتزام بالدية الشرعية     فيثبوت أن الحكم استند      -٣٩٥٦  عليـه   يالنع
 دفعـه بتقـادم    اإلخـالل بعقـد النقـل دون أن يـرد علـى              إلىبأنه قضى بالدية الشرعية استناداً      

 .ال يعيب الحكم عدم الرد عليه. ددفاع فاس .الدعوى الناشئة عنها

 )٤٠٩ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٥٢٧/٢٠٠٥الطعن (

عـدم جـواز التعـرض      . الزمـه . القضاء فيها بعدم قبول االلتمـاس     . دعوى التماس إعادة النظر    -٣٩٥٧
الـدفاع الـوارد    . تـصلة بموضـوع االلتمـاس     أوجه دفاع م   و لما أثاره الطاعن من طلبات ودفوع     

 .ال عيب. التفات الحكم عنه وعدم الرد عليه. دفاع فاسد. بهذا السبب

 )٣١٩ ص٢ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢/٤/٢٠٠٨جلسة مدني  ٩٣٨/٢٠٠٦الطعن (

  . لرد عليهبالحكم لال حاجة . الدفاع الذي ال يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون -٣٩٥٨
 مرافعات على ضرورة إعالن أمر المنع مـن الـسفر إلـى الـصادر ضـده       ٢٩٧ المادة   النص في  -

إتاحة الفرصة إلـى الـصادر ضـده للـتظلم منـه            . مفاده.  خالل أسبوعين من تاريخ صدوره     في
. في وقت متسع قبل سفره أو للتسوية مع الـدائن ألن إجـراءات المنـع تـتم فـي غيبـة المـدين                

إغفـال  .  ال يرتـب الـسقوط أو بطـالن األمـر          .ن خالل تلك المـدة    عدم قيام الدائن بإعالن المدي    
دفاع بسقوط أمر المنع من السفر لعدم إعالنه للـصادر ضـده خـالل أسـبوعين مـن                  الالرد على   

 .مثال. علة ذلك.  ال يعيب الحكم.تاريخ صدوره

 )٣٨٥ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٨/٢/٢٠٠٩جلسة مدني  ٣٨٧/٢٠٠٨الطعن (

 للحكـم الـصادر   –م المـستأنفين  يتمسكها من بعد بعـدم قبولهـا لعـدم تقـد      . الدعوىدية  رفع البل  -٣٩٥٩
 لـسنة  ٣٣البتهم وقت تنظيم واستغالل األرض عمـالً بالمـادة األولـي مـن القـانون                ط بم –فيها  

 .أساس ذلك. دفاع ظاهر الفساد.  وبعدم سماعها بمرور الزمان٢٠٠٠

 )٣٧٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٨/٣/٢٠١٠ مدني جلسة ٨٨٤/٢٠٠٥، ٨٧٢، ٨٥٦الطعون (

الدفاع الذي ال يستند إلى أساس قانوني سليم أوال يقوم على سند صحيح من  -
  -:واقع أو قانون

هـو الـذي    . ماهيتـه . الدفاع الذي يصم الحكم بالقصور لعدم الرد عليه هـو الـدفاع الجـوهري              -٣٩٦٠
 .من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى

  )١٣٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٨٤ لطعنا(

 .الطلب أو الدفاع ال يقوم على سند من الواقع أو القانون الرد عليه استقالالً غير الزم -٣٩٦١
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متى حجزت المحكمة الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بهـا إال بالقـدر الـذي تـصرح بـه                    -
. ال علـى المحكمـة أن التفتـت عنـه         . ن أن يكـون مـصرحاً بـه       الدفاع الذي يقدم دو   . المحكمة

 .مثال

  )١٣٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٨٤، ٢٣٨ نناالطع(

متـى حجـزت الـدعوى للحكـم فـإن          . الخصوم هم أصحاب الشأن فيما يبدون من أوجه دفـاع          -٣٩٦٢
التفـات المحكمـة    . مـؤدى ذلـك   . محكمـة صلتهم بالخصومة تنقطع إال بالقدر الذي تصرح به ال        

 .ال يعيب الحكم. عن مستند أو مذكرة لم تصرح بتقديم أيهما

  )٩٦١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/٣/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٤ الطعن(

  .اعتبار الدفاع الوارد بها غير مطروح. استبعاد المحكمة مذكرة الدفاع المقدمة بعد الميعاد -٣٩٦٣
  )٧٧٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/٣/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٥٨/١٩٩٦ الطعن(

عـدم التـزام المحكمـة بإجابـة الخـصوم          . أثـره . حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء المرافعة فيها       -٣٩٦٤
  .علة ذلك. إلي طلب فتح باب المرافعة فيها

  )٧٧٧ ص مج القسم الرابع المجلد الرابع١٢/٥/١٩٩٧ عمالي جلسة ١٠٤/١٩٩٦ الطعن(

مقـرر لمـصلحة مـن لـم يـتم إعالنـه مـن         . جزاء اعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكـن         -٣٩٦٥
أن الدفاع المبدي من غيرهم هو دفـاع ال يـسانده القـانون وال علـى الحكـم                  . أثر ذلك . الخصوم
  .إن أغفله

  )٧٧٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٢٠/١٩٩٦ الطعن(

 .لموضوع ال تلتزم بالرد إال على الدفاع الذي يقوم على سند صحيحمحكمة ا -٣٩٦٦

  )٧٧٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٦ الطعن(

تقاضـي المـضرور    . منـاط الـدفع بـذلك     . عدم جـوازه  . الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر      -٣٩٦٧
  .مجرد قيام الحق فيهال يكفي . التعويض بالفعل أو أن يكون قد قضى به له

 .عدم التزام المحكمة بالرد عليه. الدفاع الذي ال يستند إلى أساس قانوني سليم -

  )٣٩٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/١١/٢٠٠٢ مدني جلسة ٧٩/٢٠٠٢ الطعن(

محكمة الموضوع ملزمة بإسباغ التكييف القانوني الـصحيح علـى الـدعوى دون التقيـد بتكييـف                  -٣٩٦٨
  .التزام حدود سبب الدعوى ودون أن تضيف إليها جديداً:  شرط ذلك.الخصوم لها

 .مثال. ال عيب. االلتفات عن دفاع ال يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون -

  )٣٩٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢٢٥/٢٠٠٢، ٢٢٣، ٢١٤ نوالطع(
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- ٧٣٩ -  

 .زام على الحكم بالرد عليهال إل. الدفاع الذي ال يقوم على سند صحيح -٣٩٦٩

  )٣٩٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٨/٦/٢٠٠٤ مدني جلسة ٤٥٥/٢٠٠٣ الطعن(

. محكمة الموضـوع غيـر ملزمـة بـالرد عليـه          .  أساس قانوني صحيح   إلىالدفاع الذي ال يستند      -٣٩٧٠
 .مثال لدفاع ظاهر الفساد

 )٢٣٦ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٢٩١/٢٠٠٣الطعن (

الدفاع الذي يتصل بالواقع أو يختلط فيـه الواقـع بالقـانون ولـم يـسبق إثارتـه أمـام محكمـة                       -٣٩٧١
ـ . ال يجوز التمسك به أمام محكمـة التمييـز        . الموضوع خلـو األوراق ممـا يفيـد       : ؤدي ذلـك  م

النعـي علـى ذلـك ألول    .  مـأموريتهم دون إخطـاره  واسبق تمسك الطاعن بأن المحكمين باشـر   
 .غير مقبول. مرة أمام التمييز

 )٤٨٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٣/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٢٠٥/٢٠٠٥الطعن (

. ال يعـد قـصوراً    . الرد على دفاع ال يـسانده صـحيح القـانون وظـاهر الـبطالن              إغفال الحكم  -٣٩٧٢
 .مثال

  )٤٢٠ ص٣ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٧/١١/٢٠٠٧جلسة مدني  ٣/٢٠٠٧، ٩١٧/٢٠٠٦الطعنان (
 

 -:الدفاع غير الصحيح أو غير المطروح على المحكمة -

 .نعي غير صحيح. إثارة النعي بشأن صدوره. خلو األوراق من دفاع معين -٣٩٧٣

  )٨٨٣ صالثاني مج القسم الثاني المجلد ١٢/١٠/١٩٨٧ عمالي جلسة ٢٦/١٩٨٧ الطعن(

هو الـدفاع الجـوهري الـذي مـن شـأنه لـو             . الرد عليه الدفاع الذي يصم الحكم بالقصور لعدم        -٣٩٧٤
 .ال عيب. عدم الرد على دفاع بعيد عن محجة الصواب. صح تغير وجه الرأي في الدعوى

  )٩٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٩٠ الطعن(

ـ               -٣٩٧٥ . د صـدور الحكـم  ثبوت أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وما تـضمنه مـن دفـاع قـدم بع
 .عده دفاعاً غير مطروح على المحكمة

  )٩٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣١/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١١٦/١٩٩٣، ١١٤، ١٠٨ نوالطع(

 .مثال. ال عيب. االلتفات عنه. الدفاع الذي ال يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون -٣٩٧٦

  )٩٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١٠/١٩٩٥ أحوال شخصية جلسة ٢٤/١٩٩٥ الطعن(
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 .ال تثريب على الحكم إن لم يرد عليه. الدفاع غير الصحيح -٣٩٧٧

  )٩٥٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٥ الطعن(
  

  -:الدفاع الذي تتضمن أسباب الحكم رداً ضمنياً عليه -

ـ         -٣٩٧٨ . غيـر الزم  . رد علـى كـل منهـا اسـتقالالً        متابعة الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهـم وال
 .كفاية الرد الضمني

  )١٣٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٨٣ عمالي جلسة ١٧/١٩٨٣ الطعن(

 .غير الزم لسالمة الحكم. تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم -٣٩٧٩

  )١٣٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/١١/١٩٨٤ مدني جلسة ١٣/١٩٨٤ الطعن(

غيـر الزم لـسالمة الحكـم       . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والـرد عليهـا اسـتقالالً            -٣٩٨٠
 . الضمني المسقط لهاما دام ما أورده فيه الرد

  )١٣٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/٣/١٩٨٥ عمالي جلسة ٤٦/١٩٨٤ الطعن(

ـ      . الرد على مختلف حجج الخصوم وأوجه دفاعهم       -٣٩٨١ م مادامـت المحكمـة     غيـر الزم لـسالمة الحك
 .كفاية الرد الضمني. قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة

  )١٣٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٣/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٥/١٩٨٤ الطعن(

يلزم لصحة الحكم أن يقوم على أسباب تنصب على مقطع النـزاع يتنـاول فيهـا كـل طلـب أو                      -٣٩٨٢
 .دفاع جوهري

 .شرط ذلك. غير الزم.  ومناحي دفاعهمتعقيب الحكم كافة حجج الخصوم -

  )٩٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٢/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٢٢/١٩٩٠ الطعن(

محكمة الموضوع غير ملزمـة بتكليـف الخـصم بتقـديم دليـل دفاعـه أو لفـت نظـره إلـى                       -٣٩٨٣
 .مقتضياته

  )٩٦٢ث المجلد الثاني ص مج القسم الثال٣٠/١٠/١٩٩٣ أحوال شخصية جلسة ٣٨/١٩٩٢، ٨ نناالطع(

متـى رأت المحكمـة ضـمهما معـاً         . الدفع بعدم القبول مسألة سابقة على الفصل في الموضـوع          -٣٩٨٤
وأن تـسبب كـل منهمـا دون        . وجب عليها تنبيه الخصوم إلبداء دفاعهم في موضـوع الخـصوم          

 .اشتراط ترتيب معين

  )٩٦٢لثاني ص مج القسم الثالث المجلد ا١/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١/١٩٩٦ الطعن(
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  -:الدفاع غير المنتج أو غير المؤثر في نتيجة الحكم -

ال جـدوى منـه مـا دام لـم يثبـت            . تحدي مدعي الملكية بعدم صحة وثيقة ملكية المدعي عليـه          -٣٩٨٥
 .هو ملكيته

  )١٣٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٨٧/١٩٨٣ الطعن(

التمـسك بـصورة مـستند منـسوب        . مثـال . ع غيـر جـدي    ال على المحكمة إن التفتت عن دفا       -٣٩٨٦
 .للطاعن

  )١٣٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٢/١٩٨٤ الطعن(

 ال يرتب نقـل ملكيـة العقـار المبيـع مـا      ١٩٦١ لسنة ٢بيع ملك الغير في قانون التجارة السابق         -٣٩٨٧
االلتفـات عـن الـرد      . فـاع غيـر منـتج     د. االدعاء بتجارية التـصرف   . لم يجزه المالك الحقيقي   

 .ال عيب. عليه

  )١٣٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٤، ٦٢، ٨١، ٢٣٦ نوالطع(

 مـن الالئحـة     ٧٦حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له في الحاالت التي خولتهـا لـه المـادة                  -٣٩٨٨
أثـر  . قد التأمين ولو لـم يتفـق المتعاقـدان عليهـا          اعتبارها جزاء من ع   . التنفيذية القانون المرور  

 .االلتفات عنه. الدفاع بخلو العقد منها يضحى دفاعاً غير مؤثر وال يعيب الحكم. ذلك

  )٨٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٤/١٠/١٩٨٧ تجاري جلسة ١١٣/١٩٨٧ الطعن(

 .ال يعيبه. التفات الحكم عند دفاع غير مؤثر أو ال دليل عليه -٣٩٨٩

  )٨٨٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٣/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٦٩/١٩٨٨، ٢٦٧ نناالطع(

تقـديمها فـي    . إدعاء اإلدارة أمام محكمـة أول درجـة أن التفـويض بقبـول االسـتقالة شـفهي                 -٣٩٩٠
االستئناف تفويضاً ال يحمل تاريخاً يستدل منه على كـون التفـويض سـابق فـي تاريخـه علـى                    

أن . علـة ذلـك   . ال يعيبـه  . ال الحكم المطعون فيه الرد علـى هـذا المـستند          إغف. قبول االستقالة 
 .إغفال الرد على دفاع غير جوهري ال يعيب الحكم

  )٨٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٦/٤/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢١٣/١٩٨٨ الطعن(

 إال بـالرد    أن المحكمـة ال تلتـزم     . علـة ذلـك   . ال يعد قصوراً  . إغفال الرد على دفاع غير مؤثر      -٣٩٩١
 .على الدفاع الجوهري

  )٨٨٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٦/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٨٤/١٩٨٩ الطعن(
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- ٧٤٢ -  

. ثبـوت صـحة إحـداهما وكفايتهـا       . إقامة الحكم قضاءه برفض دفاع الطـاعن علـى دعـامتين           -٣٩٩٢
 .مثال. غير منتج. تعييبه في األخرى

  )٩٥٩ القسم الثالث المجلد الثاني ص مج٢٦/٤/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ١٩/١٩٩٠ الطعن(

 .عدم جواز مناقشة كل منها على حدة. أثره. قيام الحكم على عده قرائن متساندة -٣٩٩٣

. تعييبـه فيمـا عـداها     . ثبـوت صـحة إحـداها وكفايتهـا       . إقامة الحكم قضاءه على عدة دعامات      -
 .مثال. غير منتج

  )٩٥٩ثالث المجلد الثاني ص مج القسم ال٢١/١١/١٩٩٢ أحوال شخصية جلسة ٣٢/١٩٩٠ الطعن(

حكـم وقتـي ال حجيـة لـه أمـام قاضـي             . الحكم الصادر في التظلم من أمر الحجز التحفظـي         -٣٩٩٤
 .الموضوع

بشأن عـدم تقيـد الحكـم بحجيـة الحكـم           . مثال. ال يعيب الحكم عدم رده عليه     . الدفاع الغير منتج   -
 .الحجز التحفظي والتفاته عن الدفاع المؤسس عليهالصادر من أمر 

  )٩٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١/١٩٩٣ تجاري جلسة ٩٢/١٩٩٢ لطعنا(

 .ال عيب. عدم معاودة بحثه مرة أخرى. الدفاع الذي سبق الفصل فيه في حكم سابق -٣٩٩٥

  )٩٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/٢/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٣٧/١٩٩٣ الطعن(

مهـا وتقريـر الخبـرة أنـه وقـع بإمـضائه علـى              استخالص المحكمة من إقـرار الطـاعن أما        -٣٩٩٦
 .ال يجديه طلب ندب لجنة من الخبراء إلجراء المضاهاة على توقيعه. المحرر

  )٩٥٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/٦/١٩٩٤ مدني جلسة ٣٩/١٩٩٣ الطعن(

ال محـل لـه     . مراعاة ما يكون قد تقرر للمضرور من معاش أو مكافـأة عنـد تقـدير التعـويض                 -٣٩٩٧
عـدم تحـدي الزوجـة      . ما لم يكن قد تقرر بصفة استثنائية بمناسبة الضرر موضـوع التعـويض            

دفاعهـا المتعلـق    . بتقرير معاش بصفة استثنائية بمناسـبة الـضرر المطالـب بـالتعويض عنـه             
 .غير منتج فال يلزم الحكم تحقيقه. بذلك

  )٩٥٩ني ص مج القسم الثالث المجلد الثا٢٠/٢/١٩٩٥ مدني جلسة ٣٥/١٩٩٤ الطعن(

إجابـة الحكـم المطعـون فيـه        . التزام محكمة الموضوع بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليهـا         -٣٩٩٨
. ال عيـب  . المطعون ضدها إلى طلب التفريق دون أن يعرض للفـصل فـي االلتزامـات الماليـة               

 .ما دام أي من الطرفي لم يعرض على محكمة الموضوع طلب االلتزامات المالية

  )٩٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٦ شخصية جلسةأحوال  ٢٤/١٩٩٦ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٧٤٣ -  

الـدفاع الجـوهري المـؤثر والمنـتج        . ماهيتـه . الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليـه        -٣٩٩٩
  . مثال لدفاع غير منتج. في الدعوى ويتغير به وجه الرأي في الدعوى

  )٧٧٨المجلد الرابع ص مج القسم الرابع ١٤/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٩٧/١٩٩٦ الطعن(

ال محـل لوجـوب     . ال يعتبر تجديداً للـدعوى مـن الـشطب        . اإلعالن بقرار إعادة الدعوى للرول     -٤٠٠٠
  . مثال. غير منتج. تعييب الحكم الذي انتهي إلي تلك النتيجة. إتمامه في خالل تسعين يوماً

  )٧٧٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨٥/١٩٩٧ الطعن(

  .ال يعيبه. التفات الحكم عن طلب أو دفاع غير مؤثر -٤٠٠١
  )٧٧٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/٥/١٩٩٨ عمالي جلسة ٤٠/١٩٩٧ الطعن(

 .ال يعيبه. التفات الحكم عنه. الدفاع غير المؤثر في نتيجة الحكم -٤٠٠٢

  )٧٧٩ص مج القسم الرابع المجلد الرابع ١٣/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١٩٩٧ الطعن(

. غيـر منـتج   . النعي عليـه فـي األخـرى      . صحة بنائه على إحداهما   . إقامة الحكم على دعامتين    -٤٠٠٣
 .مثال

  )٣٩٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/١٢/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٩٤/٢٠٠٠ الطعن(

. الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلـوب فيهـا موجـوداً فـي مواجهتـه                   -٤٠٠٤
  . أساس ذلك

عـدم إيـراده مـا يـصلح رداً ضـمنياً           : محلـه . لنعي بالتفات الحكم عن الرد على دفع أو دفاع        ا -
مثـال بـشأن تـوافر الـصفة فـي المـدعي         . عليه وأن يكون دفاعاً جوهرياً مؤثراً فـي قـضائه         

 .عليهما

  )٣٩٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/١٠/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٩٨٠/٢٠٠٣، ٩٧٥ نناالطع(

 .مثال. علة ذلك. ال يعيبه. التفاته عنه. غير مؤثر على نتيجة الحكمالدفاع ال -٤٠٠٥

  )٣٩٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٠٣/٢٠٠٣ الطعن(

علـة  . اًال يعـد قـصور    . إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهـى إليهـا الحكـم               -٤٠٠٦
علـى الـدفاع الجـوهري الـذي مـن شـأنه أن يـؤثر فـي                 أن المحكمة ال تلتزم إال بالرد       . ذلك

 .النتيجة التي انتهت إليها

  )٣٩٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٦/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٨٨٢/٢٠٠٣ الطعن(
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 .علة ذلك. ال يعيبه. إليهاإغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى  -٤٠٠٧

  )٣٩٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦٧١/٢٠٠٤ الطعن(

ال يعـد   . إغفال الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهـى إليهـا الحكـم المطعـون فيـه                   -٤٠٠٨
 .مثال لما ال يعد قصوراً. علة ذلك. قصوراً

 )١١٦ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٦/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٦٦/٢٠٠٤الطعن (

 .الفارق بينهما. اع الجديدالطلب الجديد والدف -٤٠٠٩

 )١٥٩ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٤/٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤٣٥/٢٠٠٥، ٤٣٤الطعنان (

 .مثال. قصور. إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري أبداه الخصوم -٤٠١٠

 )٣٢٨ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/١١/٢٠٠٦ جلسة مدني ٧٧٣/٢٠٠٥، ٧٥٥، ٧٥٠الطعون (

 .مثال. قصور في التسبيب يبطله. م بحث دفاع جوهري والرد عليهإغفال الحك -٤٠١١

 )٣٨٠ ص٣ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/١٢/٢٠٠٦ جلسة عمالي ١٢٥/٢٠٠٥الطعن (

 بالبحـث والتمحـيص كـل طلـب أو دفـاع            إقامتها على أسباب تتنـاول    .  شرطها .صحة األحكام  -٤٠١٢
  . الدعوىفي الفصل في يمكن أن يؤثر جوهري

 أن تكـون األسـباب مؤديـة إلـى النتيجـة            .شرط ذلك  .من سلطة قاضى الموضوع    .تقدير األدلة  -
  .فساد في االستدالل. تخلف ذلك. التي انتهت إليها

 بعـدة ع لـه وأقاربـه وتدليلـه علـى ذلـك            ئتمسك الطاعن بصورة عقد اإليجار المبرم بين البـا         -
ـ       فيه قضاء الحكم المطعون  . قرائن ه مـن صـورية عقـد     بإلغاء الحكم المـستأنف فيمـا قـضى ب

اإليجار على سند من أن الدفع به غير منتج دون أن يمحص دفاع الطـاعن بمـا لـه مـن داللـة                       
ـ    ا تـسلمه  طلـب    فيوتتحقق بثبوت صوريته مصلحة الطاعن        .ماً فعليـاً كـأثر للبيـع      لسلعقـار ت

 .يعيبه بما يوجب تمييزه جزئياً

 )٤٤٦ ص١ ج٣٥ضاء والقانون س مجلة الق١٩/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٨٧٩/٢٠٠٥، ٨٧٥الطعنان (

لصاحب العمل فصل العامـل دون إعـالن ومكافـأة نهايـة الخدمـة إذا ارتكـب عمـالً مخـالً                      -٤٠١٣
 مـن   ٥١دفاع العامل بمخالفـة صـاحب العمـل لحكـم عجـز المـادة               . باآلداب في مكان العمل   

 قانون العمل الخاص بعدم عقاب العامل على شيء ارتكبه بعد مـرور خمـسة عـشر يومـاً مـن                   
عـدم مراعـاة قواعـد    : علـة ذلـك  . دفـاع غيـر منـتج   . تاريخ ثبوته أو موعد دفـع األجـور      

وإجراءات التأديب ومنها القيد الزمني لتوقيع العقوبـة ال يمنـع صـاحب العمـل مـن اسـتعمال                   
 .ماهيته. الفصل في هذه الحالة. حقه في فسخ عقد العمل وفصل العامل

 )٢٧٩ ص١ ج٣٧ القضاء والقانون سمجلة ٥/١/٢٠٠٩جلسة عمالي  ٥/٢٠٠٧الطعن (
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  -:الدفاع الذي لم يبد بصيغة جازمة -

. ال يعيبـه  . قـصور الحكـم فـي الـرد عليـه         . الدفاع الذي يتعلق بطلب لم يقدم بصيغة جازمـة         -٤٠١٤
 .مثال بشأن احتساب فوائد على متجمد الفوائد لم يطرح بصيغة جازمة

  )٨٨٤الثاني المجلد الثاني ص مج القسم ٨/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٩٠/١٩٨٥، ٨١ نناالطع(

 .يقدم في صيغة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليهالطلب الذي يستلزم رداً هو الذي  -٤٠١٥

  )٨٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٩٠/١٩٨٥، ٨١ انالطعن(

ـ                . الطعن باإلنكار  -٤٠١٦ . هوجوب إبداؤه في صيغة جازمة تدل على نفـي المنكـر صـدور التوقيـع من
 . إثبات١٣م

  )٨٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٧/١٩٨٨ الطعن(

مثـال لمـا ال يعـد       . العربة في الطلبات التي يلتزم الحكم بالرد عليها هـي بالطلبـات الختاميـة              -٤٠١٧
 .طلباً ختامياً

ـ    . طلب اإلحالة إلى التحقيق ليس حقـاً للخـصوم يتعـين إجـابتهم إليـه               - زم محكمـة   متـى ال تلت
 .الموضوع باالستجابة إليه

  )٩٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٣٣/١٩٩٢ الطعن(

 .هو الذي يقدم في صيغة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه. الطلب الذي يستلزم رداً -٤٠١٨

  )٩٦٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١١/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٢٧/١٩٩٣ الطعن(

محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على أي دفاع أو دفع لـم يقـدم إليهـا فـي صـيغة جازمـة                       -٤٠١٩
 .مثال. تقرع سمع المحكمة وتدل على تصميم صاحبه عليه

  )٧٧٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٩ الطعن(
  

  -:غير مقبولالالدفاع  -

 والسبب القانوني المتعلـق بالنظـام العـام الـذي يقـوم علـى               الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع     -٤٠٢٠
 .ال يجوز التحدث به ألول مرة أمام محكمة التمييز. عنصر واقعي

  )٩٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٦١/١٩٩٠ الطعن(
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 .ال يقبل التمسك به ألول مرة أمام محكمة التمييز. دفاع مبناه واقع -٤٠٢١

  )٩٦٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٥٩/١٩٩٠ الطعن(

 .أثر ذلك. ليست من النظام العام. قواعد اإلثبات -٤٠٢٢

 .ال تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. الدفاع الذي لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع -

  )٩٦٠ي ص مج القسم الثالث المجلد الثان٢٦/٤/١٩٩٣ تجاري جلسة ٨/١٩٩٢ الطعن(

غير مقبول ما دام أن الحكم لـم يعتـد فـي قـضائه بهـذا                . النعي ببطالن إعالن صحيفة الدعوى     -٤٠٢٣
 .اإلعالن

. التحـدي بـه أمـام التمييـز       . لم يسبق طرحه على محكمة الموضـوع      . الدفاع الذي يخالطه واقع    -
 .غير مقبول

  )٩٦٠ الثاني ص مج القسم الثالث المجلد٢٣/١٠/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ١١٠/١٩٩٥ الطعن(

مثـال  . الدفاع الذي يختلط فيه الواقع بالقانون ال يقبل إثارتـه ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز                   -٤٠٢٤
 .بشأن الدفع بعدم سماع الدعوى

  )٩٦١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٨/١٩٩٦ الطعن(

 أقامـت قـضاءها علـى       متـى . من سلطة محكمـة الموضـوع     . تحصيل فهم الواقع في الدعوى     -٤٠٢٥
 .أسباب سائغة تكفي

غيـر  . التحـدي بـه أمـام التمييـز       . الدفاع الجديد الذي لم يسبق طرحه على محكمة الموضـوع          -
 .مقبول

  )٩٦١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٩٦ أحوال شخصية جلسة ٤١/١٩٩٦ الطعن(
  

 -:اإلخالل بحق الدفاع -:ثالثاً

 -: ما يوفره-

ـ        إعالن الخصم  -٤٠٢٦ اسـتبعاد المحكمـة    . حـددتها المحكمـة    ي مذكرة دفاعه إلى خصمه خالل المدة الت
   . إخالل بحق الدفاع.لها

  )١٨٨ س ص ٧ مج ـ١٨/٦/١٩٧٩ جلسة مستعجل ٦٦/١٩٧٩ الطعن(
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يعيبـه بالقـصور فـي      . عدم رد الحكم على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فـي الـدعوى               -٤٠٢٧
  . مثال لدفاع جوهري. التسبيب
  )٧٨٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/٢/١٩٩٧ عمالي جلسة ٨٤/١٩٩٦ نالطع(

  . قصور يبطل الحكم ويوجب تمييزه. إغفاله. إثارة دفاع جوهري -٤٠٢٨
  )٧٨١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٣٤/١٩٩٥، ٣٣٠ انالطعن(

  . القصوريعيبه ب. عدم تمحيص الحكم له. تمسك الخصم بالدفاع جوهري -٤٠٢٩
يعيبـه  . إقامة الحكم قضاءه على أمر افترضه دون دليل عليـه أو المـصدر الـذي اسـتقاه منـه                   -

  . مثال. بالفساد في االستدالل والقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه
  )٧٨١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٩٦/١٩٩٦ الطعن(

مـن شـأن    . تي يـستخدمها الخـصم مـن مـستلزمات الـدفاع          الفصل فيما إذا كانت العبارات ال      -٤٠٣٠
  . أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. شرطه. محكمة الموضوع

تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمـه يخـضع فيهـا قـضاء محكمـة الموضـوع لرقابـة محكمـة                      -
  . التمييز

ـ                  - ست إقامة الحكم قضاءه برفض الدعوى النتفاء الخطأ رغم تـضمن مـذكرة الـدفاع لعبـارات لي
  .يعيبه. من مقتضياته في الدعوى

  )٧٨١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣/٦/١٩٩٧  جلسةمدني ١٠٩/١٩٩٦ الطعن(

ال يجوز للمحكمة االعتداد بالمذكرات المقدمة خالل األجل المحـدد عنـد حجـز الـدعوى للحكـم                   -٤٠٣١
أسـاس  . للـرد وبما تتضمنه من دفاع ما لم يثبت إطالع الخصم عليها وإتاحـة الفرصـة أمامـه                 

  . مثال لم تلتزم فيه المحكمة ذلك. ذلك
  )٧٨٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/١٠/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٠٦/١٩٩٦ الطعن(

استخالص الخطأ الموجب للمسئولية وعالقة السببية بين الخطـأ والـضرر تـستقل بـه محكمـة                  -٤٠٣٢
مثـال لحكـم    .  تنتهـي إليـه    أن تورد األسباب السائغة المؤديـة إلـي مـا         . شرط ذلك . الموضوع

معيب بالقصور والفساد في االستدالل لعدم تمحيصه لـدفاع الطـاعن بـأن سـبب الحـادث هـو                   
  .وفاة قائد السيارة أثناء قيادتها

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٩٤/١٩٩٦ الطعن(

قوفهـا عنـد حـد عرضـها دون         و. وجوب أن تعرض المحكمة للمستندات المؤثرة في الـدعوى         -٤٠٣٣
  . مثال. قصور حكمها. أثره. فصلها في الدفاع المؤسس عليها

  )٧٨٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/١/١٩٩٨  جلسةعمالي ٨٤/١٩٩٧ الطعن(
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أخذ الحكم بما انتهي إليه تقرير الخبير الذي لم يبين الـضرر الـذي اسـتقر رأيـه فيـه ودون أن                       -٤٠٣٤
  . يعيبه ويوجب تمييزه. م بالمستنداتيمحص دفاع الطاعن المدع

  )٧٨٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٨  جلسةعمالي ٥٨/١٩٩٧ الطعن(

تخلف الشروط الشرعية في المحكم لكونه يعاني من اضـطرابات نفـسية وعقليـة وتخرجـه فـي                  -٤٠٣٥
تمـسك  . اديـاً أحد المعاهد الخاصة لوزارة الشئون االجتماعية والعمـل التـي تعولـه وتـساعده م              

الطاعن بأسباب استئنافه بهذا الدفاع وطلب التـصريح لـه باسـتخراج شـهادتين مـن مستـشفي                  
التفـات الحكـم عـن      . دفـاع جـوهري   . الطب النفسي والشئون االجتماعية إلثبات صحة دفاعـه       

  .يعيبه ويوجب تمييزه. تحقيقه والتفاته عن الرد عليه
  )٧٨٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/٥/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ١٣٩/١٩٩٧ الطعن(

الجزاء باعتبار االستئناف كأن لم يكن الذي للمحكمة أن توقعه فـي حالـة التراخـي فـي إعـالن                     -٤٠٣٦
رجوعـه إلـي    . صحيفة االستئناف منوط بأن يكون هذا التراخي راجعـاً إلـي فعـل المـستأنف              

اخـي إلفـادة قـسم اإلعـالن لـه          دفاع المستأنف بنفـي التر    . ال مجال لتوقيع الجزاء   . علة أخري 
  .يعيبه ويوجب تمييزه. عدم استجابة الحكم له. بتمام اإلعالن ومطالبته بضم السجل الخاص

  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٩/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٨ الطعن(

 .وجوب إخطار الشخص المعني باإلجراء التـأديبي وإعطائـه الوقـت الكـافي لتحـضير دفاعـه                 -٤٠٣٧
اإلخـالل بحـق    . عـدم تمـام ذلـك اإلعـالن أثـره         . وجوب ذلك حتي في حالة عدم النص عليه       

  .الدفاع
  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/١١/١٩٩٨ جلسةإداري  ٤٧٧/١٩٩٦ الطعن(

الحكم النهائي هو الذي يحسم النزاع بين الطرفين ويمنع مـن العـودة إلـي ذات النـزاع بـدعوى                     -٤٠٣٨
  .ك يعيبه باإلخالل بحق الدفاع والقصور في التسبيب ويوجب تمييزهمخالفة ذل. تالية

  )٧٨٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٦٨/١٩٩٨ الطعن(

التفـات  . تقديم الخصم مستندات إلي محكمة الموضوع تمـسك بـداللتها فـي موضـوع النـزاع                -٤٠٣٩
  . قصور. وإعراضه عن تحقيق دفاعه القائم عليهاالحكم عنها 

  )٧٨٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ٣٠٩/١٩٩٨ الطعن(

تعارض ما انتهي إليه الخبير في تقريره مع دفاع جوهري أبـداه أحـد الخـصوم واسـتدل علـي                     -٤٠٤٠
تخلـف  . وجوب تمحيص المحكمة لهذا الدفاع فـي ضـوء تلـك المـستندات    . ذلك بمستندات قدمها  

  .ثال لرد غير سائغ على دفاع جوهريم. ذلك يعيب الحكم
  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٤/١٩٩٩  جلسةمدني ١٣٣/١٩٩٨ الطعن(
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تحصيل الحكم لدفاع الطاعن من عدم قبول مورثه للوكالة الـصادرة إليـه والـرد علـى الـدفاع                    -٤٠٤١
يهـا اقتناعـه بـذلك      بمباشرة األخير ألعمال اإلدارة دون أن يبين ماهية المستندات التـي أقـام عل             

  .يعيبه بالقصور
  )٧٨٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٥/١٩٩٩ مدني جلسة ١٩٨/١٩٩٨ الطعن(

التفـات الحكـم عنهـا مـع مـا          . تقديم الخصم مستندات وتمسكه بداللتها في موضـوع النـزاع          -٤٠٤٢
ـ                      و يكون لها من داللة مؤثرة في الحق محل التداعي ويتغير بهـا وجـه الـرأي فـي الـدعوى ل

  . مثال. عني ببحثها يعيب الحكم ويوجب تمييزه
  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٤/٢٠٠٠  جلسةمدني ٥٤/١٩٩٩ الطعن(

. التفاتهـا عنـه  . تقديم مستند مؤثر في الدعوى يوجب على المحكمة تناولـه بالبحـث والتمحـيص      -٤٠٤٣
 .مثال. يعيب حكمها

  )٧٨٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٤/٢٠٠٠ جلسةأحوال شخصية  ١٠٠/١٩٩٩ الطعن(

إعـراض الحكـم عـن الـرد بمـا          . دفاع جـوهري  . دفع الطاعن أنه أعد لزوجته والبنها مسكناً       -٤٠٤٤
 .علة ذلك. يعيبه. يفنده

  )٣٩٦ صالسادس مج القسم الخامس المجلد ٢٨/٩/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٣٠٤/٢٠٠١ الطعن(

  . في الدعوى وتقول رأيها فيهوجوب أن تعرض المحكمة للمستند الذي يؤثر -٤٠٤٥
 النتيجـة التـي انتهـى إليهـا بحيـث ال            إلـى أخذ المحكمة بتقرير الخبير بأسبابه التي ال تـؤدي           -

  . يعيب حكمها بالقصور.  على دفاع جوهري تمسك به الخصمرداًتصلح 
 تمسك الطاعنين أمام محكمـة الموضـوع بـأن البـضائع المـضبوطة تـضمنت بـضائع غيـر                   -

 بمصادرتها قامت إدارة الجمارك باحتجازهـا وامتنعـت عـن ردهـا بغيـر حـق            مخالفة لم يقض  
 الشراء وشهادة المنشأ وقـرار رئـيس المحكمـة الكليـة بتـسليم              تيوقدما سنداً لذلك صورتا فاتور    

اكتفاء الحكم في التدليل على نفـي احتجـاز المطعـون ضـدهم للبـضائع               . البضائع غير المخالفة  
من تقرير الخبير أمام محكمـة أول درجـة الـذي لـم يعـرض لتلـك       غير المخالفة بما استخلصه   

قـصور  . المستندات ولم يرد على ما أثبته الحكم الجزائـي مـن وجـود بـضائع غيـر مخالفـة                  
 .وفساد في االستدالل يوجب تمييزه جزئياً

 )٤١٤ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٨/٢/٢٠٠٧جلسة  مدني ١٧٤/٢٠٠٦، ١٦٩الطعنان (



 المرافعات        

 

- ٧٥٠ -  

ـ        استحصلالذي   بأن مورثها هو     ةنتمسك الطاع  -٤٠٤٦  الـدعوى حـال     يعلى األموال المطالـب بهـا ف
. يدفـاع جـوهر   .  التحقيـق إلثبـات ذلـك      إلىحياته وأن ذمتها بريئة منها وطلبها إحالة الدعوى         

 .يعيبه بما يوجب تمييزه .عون فيه بما ال يواجه هذا الدفاعقضاء الحكم المط

 )٣٥٧ ص١ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١٢/٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

 على الحكم إخالله بحـق الـدفاع لعـدم االسـتجابة لطلـب الطـاعن بتأجيـل االسـتئناف                    يالنع -٤٠٤٧
كافـة  محـضر الجلـسة و    مـا دام    . غيـر مقبـول   . ومنحه أجالً إليداع سبب جديد لبطالن الحجز      

 .بدائه هذا الطلبإما يفيد لم تتضمن أوراق الطعن 

 )٤٤٢ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ٣٠/٥/٢٠٠٧جلسة ني مد ٥٠٨/٢٠٠٦الطعن (

 . وجـوب رد الخبيـر     .الزمـه .  تقرير الخبير خشية تحيـزه لخـصومه       إلىعدم اطمئنان الخصم     -٤٠٤٨
 حـسبها أن تواجـه هـذا الـدفاع بأنـه            . قضائها على هذا التقرير    فيفهم المحكمة ذلك واعتمادها     

 .لم تتخذ اإلجراءات القانونية لرد الخبير

 )٣٤٣ ص١ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٧/١/٢٠٠٨ جلسة يمدن ٣١١/٢٠٠٧، ٣٠٤، ٢٩٩، ٢٣٣ن وطعال(

 .قصور. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم -٤٠٤٩

 )٣٣ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٧/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري١١٢٦/٢٠٠٦الطعن (

تندات وأن تقـول رأيهـا فـي شـأن          وجوب أن تعرض محكمة الموضوع لما يقدم لها مـن مـس            -٤٠٥٠
وقوفها عند حـد عـرض هـذه المـستندات وعـدم فـصلها فـي الـدفاع                  . داللتها إيجاباً أو سلباً   

  . قصور. المؤسس عليها
أخذ محكمة الموضوع بتقرير خبير اليصلح رداً على دفـاع الطـاعنين ولـم يقطـع بـرأي فيـه                     -

 .ويوجب تمييزه. لقصوريعيب حكمها با. ودون أن تعرض لبحث المستندات المقدمة

 )٢٣٨ ص١ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ١١/٣/٢٠٠٩جلسة   تجاري٥٢٧/٢٠٠٧الطعن (

إغفال الحكم الرد على الدفاع الذي ال يسانده صحيح القـانون أو الظـاهر الـبطالن أو الـذي لـم                      -٤٠٥١
 .مثال. ال يعيبه. يقدم صاحبه دليله عليه

 )١٦٩ ص٢ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ٩/٦/٢٠١١ تجاري جلسة ٦٩٨/٢٠١٠، ٦٨٢الطعنان (

أن يكـون حـق الـدائن محقـق الوجـود وحـال             . شرطه. استصدار أمر بمنع المدين من السفر      -٤٠٥٢
األداء وأن يقيم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تـدعوا للظـن بفـرار المـدين مـن الـدين                     

  .وأنه قادر على الوفاء
مرافعة إلبداء دفاعهـا مرفقـاً بـه مـستندات دالـة علـى              تقديم الطاعنة طلباً إلعادة االستئناف لل      -
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قدرة المطعون ضده األول على السداد وخشيتها مـن فـراره وذلـك لعـدم مثولهـا باالسـتئناف                   
. وجوب رد المحكمة على ذلك الطلـب بأسـباب سـائغة تتفـق مـع القـانون                . مؤداه. بعد تعجيله 
جرد القول بـأن ذلـك مـن إطالقاتهـا وإقامـة           اكتفاء المحكمة بم  . إعماالً لمبدأ المواجهة  . علة ذلك 

قضاءها على أن الطاعنة لم تقدم المـستندات الدالـة علـى قـدرة المطعـون ضـده األول علـى                     
الوفاء أو أنه يخشى فراره بما تكـون معـه المحكمـة قـد صـادرت علـى حقهـا فـي الـدفاع                        

 .واإلثبات مما يعيب حكمها بما يوجب تمييزه

 )٣٠٠ ص٣ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٤/١١/٢٠١١ جلسة يمدن ٥٩٥/٢٠١٠الطعن (

  -: قصور ال-

عـدم تـصدى المحكمـة لهـا        .  الـدعوى  فـي  الفصل   فيتقديم الخصم مستندات من شأنها التأثير        -٤٠٥٣
 .مثال.  التسبيبفيقصور .  حكمها بما لها من داللةفي

 )٤٥٧ ص٢ ج٣٥مجلة القضاء والقانون س ١١/٦/٢٠٠٧جلسة مدني  ٥٧٢/٢٠٠٦الطعن (

أال يغفـل فـي حكمـه دفعـاً أو وجهـاً مـن              : شرط ذلـك  . لقاضي الموضوع سلطة تقدير األدلة     -٤٠٥٤
دفاع جوهري أو إقامته على خالف الثابت في األوراق أو اسـتناده إلـى أسـباب ال تـؤدي إلـى                     

انتهاء الحكم إلى رفض الدعوى السـتناد تقريـر الخبـرة إلـى صـور               . النتيجة التي خلص إليها   
ية لها في اإلثبات لعدم تقـديم األصـل دون التعـرض للمـستندات المقدمـة                أوراق عرفية ال حج   
 .مثال. مخالفة للثابت باألوراق يعيب الحكم ويوجب تمييزه. في الدعوى وبحثها

 )٢٢٢ ص٣ ج٣٦مجلة القضاء والقانون س ٢/١٢/٢٠٠٨جلسة إداري  ٨١/٢٠٠٧الطعن (

 وإالّ رد المحكمـة عليـه  وجـوب    .إثارة دفاع جوهري قد يتغير به وجـه الـرأي فـي الـدعوى              -٤٠٥٥
 .كان حكمها معيباً بالقصور

 )١٧٢ ص٢ ج٣٧مجلة القضاء والقانون س ٢١/٥/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٥٣٩/٢٠٠٧، ١٥٣٠الطعنان (

إبداء الخصم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغير به وجه الـرأي فـي الـدعوى واالسـتدالل عليـه                     -٤٠٥٦
ـ . الزمه. بمستندات قدمها لمحكمة الموضوع    وب تمحـيص هـذا الـدفاع علـى ضـوء مـا             وج

  .قصور. مخالفة ذلك. تنطوي عليه تلك المستندات من داللة
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أحقيـة المطعـون ضـدها ألجـره مـسكن الحـضانة                   -

قـضاء الحكـم    . لتقاضيها بدل مسكن من جهة عملهـا وتقديمـه المـستندات الدالـة علـى ذلـك                
سكن حضانة رغم عدم جواز الجمع بـين أجـر مـسكن الـذي تتقاضـاه                المطعون فيه لها بأجر م    

 .مخالفة للقانون. من جهة عملها وأجر مسكن أخر يلزم به الطاعن

 )٣٦٣ ص١ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢٢/٢/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٥٣٧/٢٠٠٩الطعن (
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 يمكـن أهـل الولـد       وجوب أن يالحظ فيه مناسبة زمانهـا ومكانهـا بمـا          . الحكم الصادر بالرؤية   -٤٠٥٧
  .من رؤيته

إثارة أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يتغيـر بـه وجـه الـرأي فـي الـدعوى واسـتدل                   -
. وجوب أن يمحص الحكم هـذا الـدفاع علـى ضـوء تلـك المـستندات               : الزمه. عليه بمستندات 

  .يعيب الحكم بالقصور في التسبب. مخالفة ذلك
رجتيها بأن والـد الـصغار سـبق وأن استـصدر حكمـاً             تمسك الحاضنة أمام محكمة الموضوع بد      -

بتمكينه من رؤية صغاره بما تنتفي معه العلة مـن استـصدار حكـم آخـر لـرؤيتهم مـن قبـل                      
. دفـاع جـوهري   . الجدة ألب المقيمة معه بذات المنزل وتقديمها المـستندات الدالـة علـى ذلـك              

 .بيبقصور في التس. عدم تناول الحكم هذا الدفاع بالرد والتمحيص

 )٢٤١ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٢/٤/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٥٦٧/٢٠٠٨الطعن (

وجوب أن تعـرض لـه المحكمـة وتمحـصه بكـل الوسـائل وأن               . تمسك الخصم بدفاع جوهري    -٤٠٥٨
 .تجيب عليه بأسباب تكفي لحمل قضائها وإال كان حكمها قاصراً

 )٣٢١ ص٢ ج٣٨ القضاء والقانون سمجلة ٣/٦/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٣٤٤/٢٠٠٩الطعن (

وجوب أن تعرض لـه المحكمـة وتمحـصه بكـل الوسـائل             . تمسك أحد الخصوم بدفاع جوهري     -٤٠٥٩
 .مثال لقصور. وتبدي رأيها فيه إيجاباً أو سلباً بأسباب تكفي لحمله وإال كان حكمها قاصراً

 )٣٦٢ ص٢ج ٣٨مجلة القضاء والقانون س ١٧/٦/٢٠١٠جلسة أحوال شخصية  ٢٩٤/٢٠٠٩الطعن (

  .قصور. إغفال الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم -٤٠٦٠
أن القـانون اللبنـاني   . مـؤداه . ثبوت أن جنسية المتنازلة هي اللبنانية دون منازعة مـن الخـصوم         -

تقـديم الطـاعن نـسخة مـن        . هو الواجب التطبيق باعتباره قانون جنسية الواهـب وقـت الهبـة           
. التفـات الحكـم عنـه     . دفـاع جـوهري   .  بتطبيقـه  قانون الموجبات والعقود اللبنـاني وتمـسكه      
 .قصور وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه

 )٢٣٢ ص١ ج٣٩مجلة القضاء والقانون س ١٧/١/٢٠١١جلسة  يمدن ٧٢٢/٢٠٠٩الطعن (

  -: ما ال يوفره-

عدم طلب الطاعن من المحكمة أجال إلبداء دفاعه أو التصريح لـه بتقـديم مـذكرة خـالل فتـرة                     -٤٠٦١
النعي على المحكمة باإلخالل بحق الدفاع لهـذا الـسبب يكـون علـى غيـر                . ى للحكم حجز الدعو 

  .مثال. أساس
  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤٤٠/١٩٩٦ الطعن(
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عـدم  . طلب الخصم تأجيل إجراء التحقيق إلحضار شـهود نفـي أو إعـادة الـدعوى للمرافعـة                 -٤٠٦٢
  .ال عيب. ة إليه طالما مكنته من ذلك وتمت المرافعة في الدعوىالتزام المحكمة باالستجاب

  )٧٨٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/١/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٧١/١٩٩٧ الطعن(

حسب الحكم االستئنافي أن يحيل إلي أسباب الحكم االبتدائي ليكون ما تـضمنه هـذا الحكـم مـن                    -٤٠٦٣
  .مثال. اً متمما لهوقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزء

  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٠٢/١٩٩٧ الطعن(

عقد النقل يلقي على عاتق الناقل االلتزام بتـسليم البـضاعة سـليمة وكاملـة بالحالـة الموصـوفة              -٤٠٦٤
لـدليل  إذا لحقها ضرر يلزم الناقل بالتعويض عنـه مـا لـم يقـم ا        . المسلمة إليه في ميناء الوصول    

. ال علي محكمة الموضوع إن رفـضت نـدب خبيـر لتقـدير التعـويض     . على نفي هذه المسئولية   
  .مثال

  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧٣/١٩٩٦، ٤٤٢ نناالطع(

: شـرطه . التزام المحكمة االستئنافية بالرد على ما أبدي أمـام محكمـة أول درجـة مـن دفـوع                  -٤٠٦٥
. التنازل الـضمني عـن الـدفاع المبـدي أمـام أول درجـة             . ازل عنها صراحة أو ضمنا    عدم التن 

  .مثال. ال يعيبه. التفات الحكم عنه. عدم اعتباره مطروحا على محكمة االستئناف. أثره
  )٧٩٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٤/١٩٩٨  جلسةمدني ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

الطعـن فيـه يكـون بـسلوك        . فيه لـه حجيـة مطلقـة      ما يثبت   . محرر رسمي . محضر اإلعالن  -٤٠٦٦
  .أثره. عدم الطعن عليه بالتزوير. الطعن بالتزوير

  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٨٥/١٩٩٨ الطعن(

عـدم التزامهـا    . تعويل المحكمة في تحديد تاريخ قيام حالة العتـه علـى تقريـر وزارة الـصحة                -٤٠٦٧
  .راء آخرباتخاذ إج

النعـي علـى    . عدم بيان الطاعن للضرر الذي لحق به من تحديد الحكم لتاريخ قيـام حالـة العتـه                 -
  . على غير أساس. الحكم في هذا الصدد

  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١٢/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٥٩/١٩٩٧ الطعن(

ول وللزوج بعـده مـا لـم يكـن هنـاك            القول للزوجة قبل الدخ   . اختالف الزوجين في قبض المهر     -٤٠٦٨
مثال لرد سائغ على الدفع بقـبض الزوجـة عاجـل صـداقها اعتـداداً               . دليل أو عرف يخالف ذلك    

  . بما جري عليه العرف
  )٧٩١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦/١٢/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٩/١٩٩٩ الطعن(
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ال يجـوز مطالبـة المحكمـة بالفـصل         . ل عليـه  الدفاع الذي لم يقدم إلي المحكمة مستنده أو الدلي         -٤٠٦٩
  .أنها تنظر في النزاع على هدي األدلة والمستندات التي تقدم إليها. علة ذلك. فيه

  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٦/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٢٢١/١٩٩٩ الطعن(

الموضـوع بـالرد    ال إلـزام علـى محكمـة        . الدفاع الذي ال يستند إلي أساس قـانوني صـحيح          -٤٠٧٠
  . عليه

  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/١٢/٢٠٠٠  جلسةمدني ٢٧٤/١٩٩٩ الطعن(

بطـالن العقـد    . أثر كـل منهمـا بالنـسبة للخلـف الخـاص          . العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال     -٤٠٧١
. بطالناً مطلقا لتضمنه تعديالً لعقد شـركة توصـية بـسيطة دون إفراغـه فـي محـرر رسـمي                   

وال يحق للخلف الخاص المحال إليـه التمـسك بتلقيـه الحـق معاوضـة وبحـسن                 . انعدامه. أثره
 .نية

  )٧٩٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٧/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣٦٢/٢٠٠٠ الطعن(

التحقق من إمكان التالقي بين الزوجين أو انتفـاء ذلـك وصـدور اعتـراف صـريح أو ضـمني                     -٤٠٧٢
  .دام سائغاًما. موضوعي. من الزوج بالنسب

. تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ودفاعهم والـرد اسـتقالالً علـى كـل حجـة أو قـول أثـاروه                     -
 .مثال. شرطه. غير الزم

  )٣٩٧ صالسابع مج القسم الخامس المجلد ٢٧/١٠/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٨٦/٢٠٠١ الطعن(

تـرجيح مـا تطمـئن      لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليهـا مـن المـستندات و               -٤٠٧٣
تتبعهـا للخـصوم فـي      . إليه منها واستخالص ما تراه متفقاً مع وقـائع الـدعوى مـادام سـائغاً              

شـرط  . غيـر الزم  . مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقالالً على كـل حجـة أو قـول أثـاروه              
 .ذلك

  )٣٩٧ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص١٠/١١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٤٣/٢٠٠٢ الطعن(

شـرط  . غيـر الزم  . تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقالالً علـى كـل منهـا              -٤٠٧٤
 .ذلك

  )٣٩٧ صالسابع مج القسم الخامس المجلد ١٠/١١/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٤٤/٢٠٠٢ الطعن(

  -:الطعن بالتزوير كوسيلة دفاع موضوعية -

يـرد فـي مـذكرة يقـدمها الطـاعن          كفاية أن   . وسيلة دفاع في موضوع الدعوى    . الطعن بالتزوير  -٤٠٧٥
. أو بإثباته في محضر الجلسة دون اشتراط إدراجـه فـي تقريـر مـستقل يـودع إدارة الكتـاب                   
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وجوب أن يبدى الطعن بشكل صريح جـازم مـع بيـان مواضـع التزويـر وأدلتـه وإجـراءات                    
 . اًعدم كفاية إنكار صحة بيانات الورقة العتباره مرفوع. التحقيق التي يطلب إثباته بها

عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حـد إنكـار صـحة الورقـة علـى سـند مـن                      -
قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بـشأن الوثيقـة وفـى موضـوع الـدعوى                 . القرائن

 .صحيح. بحكم واحد

  )٣٩٨ صالسابع مج القسم الخامس المجلد ٢١/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٤٩٨/٢٠٠٣ الطعن(

وجـوب أن يكـون القـضاء       . غيـر جـائز   . الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً     الحكم بصحة    -٤٠٧٦
في االدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ولـو كـان قـد سـبق إبـداء دفـاع                     

 .علة ذلك. موضوعي

  )٢١ ص١ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٥/١/٢٠١١ تجاري جلسة ١٦٤٩/٢٠٠٨الطعن (
 

تبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم أو عدم التزام المحكمة بت -
  -:تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم ولفت نظرهم لمقتضياته

 عدم التزامها بتكليف الخصوم تقديم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم                 .محكمة الموضوع  -٤٠٧٧
   .إلى مقتضيات هذا الدفاع

  )١٨٨ س ص ٧ مج ـ ٣٠/٤/١٩٧٥ جلسة تجاري ٩/١٩٧٤ الطعن( 

 عدم التزامها بتكليف الخصوم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم إلـى                  .محكمة الموضوع  -٤٠٧٨
 حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمـستندات واألدلـة المطروحـة عليهـا بمـا                .مقتضيات هذا الدفاع  

   .يكفي لحمله
  )١٨٨ س ص ٧ مج ـ ٢٣/٢/١٩٧٦ جلسة مدني ٨/١٩٧٥ الطعن( 

كليـف الخـصوم بتقـديم الـدليل علـى دفـاعهم أو أن تـأمر                 عدم التزامها بت   .محكمة الموضوع  -٤٠٧٩
   . شرط ذلك.بضم مستندات أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق

  )١٨٨ س ص ٧ ـ مج ٢٨/١١/١٩٧٧ تجاري جلسة ٣٠/١٩٧٦ ، ٢٩ن ناالطع( 

 النعـى المتعلـق   . عدم التزامها بتوجيه نظر الخصوم لتقديم مـا يؤيـد أقـوالهم     .محكمة الموضوع  -٤٠٨٠
   . عدم جواز إثارته لدى محكمة التمييز.وضوعيجدل م. بذلك

  )١٨٨ س ص ٧ مج ـ ٢٧/١٢/١٩٧٨ جلسة تجاري ٥٦/١٩٧٧ الطعن( 
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 .عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضياته. محكمة الموضوع -٤٠٨١

  )١٣٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٦/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١/١٩٨٥ الطعن(

 .ال إلزام على محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إليه. اع أو مقتضياتهدليل الدف -٤٠٨٢

  )٨٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٢/١٩٨٧ تجاري جلسة ٧٨/١٩٨٦ الطعن(

عـدم  . تفصل في النـزاع علـى هـدى األدلـة والمـستندات المقدمـة إليهـا               . محكمة الموضوع  -٤٠٨٣
ال تجـوز   . م أو لفـت نظـرهم إلـى مقتـضياته         التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعه      

 .مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو دليله

  )٨٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٨٧ عمالي جلسة ٣/١٩٨٧ الطعن(

محكمة الموضوع غير ملزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم إلـى                    -٤٠٨٤
 .مقتضياته

  )٨٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٤٢/١٩٨٧ طعنال(

ال عليهـا أن التفتـت      . المحكمة تفصل في النزاع على هدى األدلـة والمـستندات المقدمـة إليهـا              -٤٠٨٥
عن الدفاع المؤسس على الصورة الشمـسية لمـستند أتاحـت للخـصم الفرصـة لتقـديم صـورة             

 .رسيمة منه فلم يقدم

  )٩٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣٠/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٦٤/١٩٩٠ الطعن(

 .ال عيب. عدم اتخاذ المحكمة إجراء لم يطلب منها ولم تر هي ما يدعو إليه -٤٠٨٦

  )٩٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ١٣/١٩٩٠ الطعن(

 .غير مقبول.  يطلب منهاالنعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم -٤٠٨٧

  )٩٦٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٦/١٩٩٣  جلسةأمن دولة ١/١٩٩٣ الطعن(

عليها إن هي لم تأمر باتخـاذ إجـراء مـن إجـراءات اإلثبـات لـم                 ال تثريب   . محكمة الموضوع  -٤٠٨٨
 .يطلب منها ولم تر هي لزوماً إلجرائه

  )٩٦٣م الثالث المجلد الثاني ص مج القس٦/١٢/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٥٣/١٩٩٣ الطعن(

مـن سـلطة محكمـة الموضـوع التـي          . ن القضائية وبحث الـدالئل والمـستندات      استنباط القرائ  -٤٠٨٩
تقضي في الدعوى بمقتضى األدلة المطروحة عليها وال إلـزام عليهـا بتكليـف الخـصوم بتقـديم                  

 .الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع

  )٩٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣/١٩٩٣ الطعن(
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 .ال يعيب الحكم. االلتفات عنه. يقدم مستنده أو الدليل عليهدفاع لم  -٤٠٩٠

محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقـديم الـدليل علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم                    -
 .تضياتهقإلى م

  )٩٦٤ الثالث المجلد الثاني ص مج القسم٢/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣٣/١٩٩٤ الطعن(

ال تلتـزم بـه محكمـة    . تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلـي مقتـضياته       -٤٠٩١
  . شرطه. الموضوع وال باتخاذ إجراءات اإلثبات

  )٧٩٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١١/١٠/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٨٠/١٩٩٦ الطعن(

ال تلتـزم بـه محكمـة    . ليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلـي مقتـضياته   تكليف الخصوم بتقديم الد    -٤٠٩٢
  .مثال لتقاعس الخصم عن تقديم دليل دفاعه. الموضوع

  )٧٩٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٢/١٩٩٦ الطعن(

  .المث. ال جدوى منه. تعييب الحكم في خصوص الرد عليه. الدفاع غير المنتج في الدعوى -٤٠٩٣
عـدم التـزام محكمـة الموضـوع        . تكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلي مقتـضياته           -

  . إغفال الحكم التحدث عن ذلك الدفاع ال يعيبه. به
  )٧٩٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٥/٤/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ١٣٢/١٩٩٧ الطعن(

عـدم التـزام المحكمـة بـه        . نده أو الدليل عليـه    تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم س         -٤٠٩٤
  . مثال. وال عليها إن التفتت عن ذلك الدفاع

  )٧٩٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٦/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٧٠/١٩٩٧ الطعن(

  .من شئون الخصوم وحدهم. إبداء أوجه الدفاع -٤٠٩٥
 .غير الزم. كمتصريح المحكمة للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للح -

  )٧٩٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١٣٠/٢٠٠٠ الطعن(

  .البينة على من يدعي خالف األصل -٤٠٩٦
 .ال تلتزم به المحكمة. تكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم سنده -

  )٣٩٨ابع ص مج القسم الخامس المجلد الس١٥/٦/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣٩/٢٠٠١ الطعن(

غيـر  . تكليف المحكمة الخصوم بتقديم األدلة علـى دفـاعهم أو لفـت نظـرهم إلـى مقتـضياته                  -٤٠٩٧
 .الزم

  )٣٩٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٨٦/٢٠٠١ الطعن(
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فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقـود والمحـررات واإلقـرارات والـشروط المختلـف عليهـا                  -٤٠٩٨
مـن سـلطة محكمـة الموضـوع دون         . حقيقة منها وما هو أوفى بمقصود المتعاقـدين       الستنباط ال 

  .شرطه. رقابة محكمة التمييز
 .غير الزم. تتبع المحكمة الخصوم في مناحي دفاعهم -

  )٣٩٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٦٨/٢٠٠٠ الطعن(

 . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        .الموازنة بينهـا  تفسير المحررات وبحث المستندات والدالئل و      -٤٠٩٩
 عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الـدليل علـى صـحة دفـاعهم أو لفـت نظـرهم           .شرط ذلك 

 .لمقتضيات الدفاع

 )٣٩٧ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٥/٢٠٠٧جلسة عمالي  ١٥٧/٢٠٠٦الطعن (

ال تلتـزم بـه محكمـة    . مقتـضياته إلـى   تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم     -٤١٠٠
  . الموضوع

أن تكـون قاطعـة فـي النـزاع وأن يبـين موجههـا الواقعـة               . شرطه. توجيهها. اليمين الحاسمة  -
تغييـراً  محلها ويورد صيغتها على نحو صريح وواضـح وال تملـك المحكمـة تعـديل صـيغتها                  

وجيـه يمـين حاسـمة    مثال بـشأن رفـض الـدعوى تأسيـساً علـى ت      . يؤثر في مدلولها ومعناها   
 .بصيغة غير واضحة وغير قاطعة لتحديد مصير الدعوى قبوالً أو رفضاً

 )١٢٤ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢/٢/٢٠١٠جلسة   تجاري٣٩٣/٢٠٠٨الطعن (

 -: الذي يعد مطروحاً على محكمة االستئنافالدفاع -

 أمـام محكمـة أول درجـة مـن          االستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة االستئنافية بما قـدم فيهـا           -٤١٠١
. اسـتئناف المطعـون ضـده     . تمسك الطاعن أمام محكمـة أول درجـة بـدفاع جـوهري           . أوجه

قـصور  . عـدم تمحيـصها لـه     . يستتبع أن يكون هذا الدفاع معروضاً على محكمـة االسـتئناف          
 .وإخالل

  )١٣٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٠٤/١٩٨٤ الطعن(

مؤداه أن ما أبدي أمام محكمـة أول درجـة مـن دفـوع ودفـاع يعتبـر                  .  الناقل لالستئناف  األثر -٤١٠٢
 .عدم التنازل عنها. شرط ذلك. مطروحا على محكمة االستئناف

  )٧٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/٥/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٥٦/١٩٩٦ الطعن(
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  -: نحو محددالدفاع الذي لم تقيد المحكمة الخصوم بشأنه على -

النعـي  . حجـز الـدعوى للحكـم والقـضاء فـي موضـوعها           . طلب الخصم اتخاذ إجراء إثبات     -٤١٠٣
الخصوم هـم أصـحاب الـشأن فيمـا يبـدون مـن             . علة ذلك . ال محل له  . باإلخالل بحق الدفاع  

 .أوجه الدفاع ما لم تقيدهم المحكمة بدفاع محدد

  )٨٨٤ني المجلد الثاني ص مج القسم الثا٢٤/١٢/١٩٨٦ تجاري جلسة ٥٧/١٩٨٦ الطعن(

النعـي  . إبداء الخصم دفاعه على نحو معين دون تقييده من المحكمـة المطـروح عليهـا النـزاع                 -٤١٠٤
 .مثال. ال يجوز. عليها من بعد اإلخالل بحقه في الدفاع

  )٨٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٩ الطعن(

  -:تندات لم يطلع الخصم عليهاالدفاع الوارد بمذكرات أو مس -

ال يعـد إخـالالً     . رفـض قبـول المـستندات     . حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات       -٤١٠٥
 . علة ذلك. بحق الدفاع

  )٨٨٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٤٤/١٩٨٧ الطعن(
  

 -: الجوهريالدفاع وأالطلب  -

التقريـرات  .  يقدم ابتغـاء صـدور حكـم أو قـرار فـي الـدعوى             هو كل ما  . الطلب في الدعوى   -٤١٠٦
 .ال تعتبر كذلك. وأوجه الدفاع والدفوع التي ال يترتب عليها صدور حكم أو قرار بشأنها

  )٧٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ١٠/٢٠٠١ الطعن(

. النـه فـي مـوطن وهمـي       صدور حكم في غيبة الخصم دون إعالنه بـصحيفة الـدعوى أو إع             -٤١٠٧
جـواز إهـداره أو إنكـاره أو التمـسك بعـدم      . ال حجيـة لـه  : مؤدى ذلك.  من أركانهاًيفقده ركن 
  .وجوده

ـ           - يح جـازم أو اسـتناده فـي دفاعـه          رالطلب أو الدفاع الجوهري الذي يبديه الخصم على نحو ص
ض لـه   وجـوب أن تعـر    . إلى أوراق أو مستندات لها داللة فـي شـأن ثبـوت دفاعـه أو نفيـه                

 .إغفال ذلك يبطل الحكم.  ورداًاًالمحكمة إيراد

  )٣٩٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٥/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣/٢٠٠٣ الطعن(
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 مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليـه فـي المرحلـة األولـى ليعـاود الـدفاع                  االستئناف هو  -٤١٠٨
 . عن حقه

 . فحظرها أمام محكمة االستئنا. الطلبات الجديدة -

ما يقدمه الخصم للمحكمة ابتغـاء صـدور حكـم أو قـرار فـي               . المقصود به . الطلب في الدعوى   -
مـا يثيـره مـن      : مـاال يعـد منهـا     . الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبـل خـصمه          

 .تقريرات أو أوجه دفاع ودفوع

 .الفارق بينهما. الطلب الجديد والدفاع الجديد -

  )٤٠٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٥/٢٠٠٦ ري جلسةتجا ٤٣٥/٢٠٠٥، ٤٣٤ انالطعن(

  .ماهيته. الطلب أو الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه ومواجهته والرد عليه -٤١٠٩
عدم تمسك الطاعن أمـام محكمـة الموضـوع بعـدم جـواز         . قواعد اإلثبات ال تتعلق بالنظام العام      -

قـدم مـن خـصمه وعـدم جحـدها صـراحة أو             االحتجاج عليه بالصورة الضوئية للمـستند الم      
 .مثال. علة ذلك. غير مقبولة أمام التمييز. المنازعة في ذلك. الطعن عليه

 )٨٨ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٦/١/٢٠١٠جلسة   تجاري٨٨/٢٠٠٦الطعن (

 يدلى به لدى محكمـة الموضـوع ويطلـب بطريـق الجـزم الفـصل فيـه                  الذيالطلب أو الدفاع     -٤١١٠
مخالفـة  . وجـوب أن تجيـب عليـه المحكمـة        : ه تغيير وجه الرأي في الـدعوي        ويكون من شأن  

بـشأن عـدم رد     : مثـال . اعتبار حكمها خالياً مـن األسـباب ومعيبـاً بالقـصور المبطـل            . ذلك
محكمة الموضوع على إقرار محقق إدارة عالقات العمـل بأحقيـة الطـاعن فـي مكافـأة نهايـة                   

 .الخدمة

 )٢٥٧ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٨/٤/٢٠١١جلسة عمالي  ١٨٢/٢٠١٠الطعن (

 -: التمسك بصحة ما جاء بهداللةتقديم مستند  -

 .يدل على تمسكه بصحة ما جاء به. تقديم الخصم المستند أمام محكمة الموضوع -٤١١١

  )٧٩٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٣٢٨/١٩٩٩ الطعن(

  -: إعالن الخصم بها غير الزم.لمقدمة المستندات وأوجه الدفاع ا-

تعتبـر مـن أوراق     . المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحـد الخـصوم أثنـاء نظـر الـدعوى               -٤١١٢
أن تكـون قـد أرفقـت       . شـرط ذلـك   . الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قـضائها         

 .غير الزم. إعالن الخصم بها. بملف الدعوى
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  )٧٩٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١/٢٠٠١ ةتجاري جلس ٦١٧/٢٠٠٠ الطعن(

  -:التزام المحكم بحماية حقوق الدفاع -

التزام المحكم باحترام القواعد المقررة في باب التحكـيم واحتـرام األصـول العامـة فـي قـانون            -٤١١٣
 .المرافعات وحماية حقوق الدفاع

  )٧٩٦لد الرابع ص مج القسم الرابع المج١١/١/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٤٤٤/١٩٩٦ الطعن(

 -:الدفاع الجديد أمام محكمة التمييز -

ال يجـوز التمـسك بـه ألول        . دفـاع يخالطـه واقـع     . الدفع بعدم قبول الدعوى النتفاء المصلحة      -٤١١٤
 .مرة أمام محكمة التمييز

  )٤٠٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٤/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٧٨/٢٠٠١ الطعن(

قـصرها علـى مـا كـان معروضـاً          . صدد مراقبـة محكمـة الموضـوع      مهمة محكمة التمييز ب    -٤١١٥
عـدم  . التحدي بدفاع يقوم على واقع لم يـسبق طرحـه علـى محكمـة الموضـوع               : أثره. عليها

 .مثال. جواز إثارته ألول مرة أمام محكمة التمييز

  )٤٠٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٥/٢٠٠٢ عمالي جلسة ٤/١٩٩٩ الطعن(

تطبيـق المـذهب الحنبلـي المعمـول بـه فـي القـانون              . مؤداه.  سعودي الجنسية  ثبوت أن األب   -٤١١٦
أحقيـة مـن    . تخييره متى كـان عـاقالً بـين والديـه         . أثره. بلوغ الصبي سن السابعة   . السعودي

علـة  . أحقيـة أبيهـا بواليتهـا دون غيـره        . بلوغ األنثـى ذات الـسن     . اختاره منهما في رعايته   
  .ذلك

مثـال بـشأن    . علـة ذلـك   . ال يجوز إبداؤه ألول مـرة أمـام التمييـز         . الدفاع الذي يخالطة واقع    -
 .أمانة الحاضنة

  )٤٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ١٩٥/٢٠٠٠ الطعن(

  .اليجوز. مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه -٤١١٧
غيـر  . ييز بمـستندات لـم يـسبق عرضـها علـى محكمـة الموضـوع              التحدي أمام محكمة التم    -

 .مقبول

  )٤٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣/٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٣٤٦/٢٠٠١ الطعن(
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اعتبـاره دفاعـاً جديـداً ال يجـوز         . أثـره . عدم تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمـة الموضـوع         -٤١١٨
 .التمسك به ألول مرة أمام محكمة التمييز

  )٤٠١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٦/٢٠٠٢ مدني جلسة ١٣٣/٢٠٠٢ الطعن(

قع والسبب القانوني المتعلـق بالنظـام العـام الـذي يقـوم علـى               ا الذي يخالطه و   القانونيالدفاع   -٤١١٩
عـدم جـواز التحـدي بـه ألول مـرة           . عنصر واقعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضـوع        

 .أمام محكمة التمييز

  )٤٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/٣/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٦٥/٢٠٠٣، ٦٤ نناالطع(

عـدم جـواز    . الدفاع الذي مبناه عناصر واقعية لـم يـسبق إبـداؤها أمـام محكمـة الموضـوع                 -٤١٢٠
 بـشأن خـالف بـين الـزوج وحكـم الزوجـة             مثـال . ول مرة أمام محكمة التمييز    التحدي به أل  

 .والحكم المرجح

  )٤٠٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/١٢/٢٠٠٤ صية جلسةأحوال شخ ٦٣/٢٠٠٤ الطعن(

  -:ما ال يعد دفاعاً -

عـدم  . االسـتجابة إليـه مـن إطالقـات محكمـة الموضـوع           . طلب إعادة الـدعوى للمرافعـة      -٤١٢١
 . بحق الدفاع. ال يعد إخالالً. استجابتها إليه

  )١٣٩اني ص مج القسم األول المجلد الث٤/١١/١٩٨٥ عمالي جلسة ١٨/١٩٨٥ الطعن(

طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بتقـديم مـستندات أو مـذكرات ال يعـد دفعـاً أو                     -٤١٢٢
 .ال عيب. عدم استجابتها إليه. لمحكمة الموضوع تقديره. دفاعاً

  )٨٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٤٠/١٩٨٥ الطعن(

 .االستجابة إليه ال يعيب الحكمعدم . طلب إعادة الدعوى للمرافعة -٤١٢٣

  )٩٦٤ صالثاني مج القسم الثالث المجلد ١٠/٥/١٩٩٢ تجاري جلسة ١/١٩٩٠، ١٦٣/١٩٩٤ انالطعن(
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  -: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته-

الدفاع الذي تلتزم بمحكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيـه هـو الـدفاع الجـوهري الـذي                   -٤١٢٤
 .قوامه. غيير وجه الرأي في الدعوىيترتب على األخذ به ت

  )١٣٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٤/١١/١٩٨١  جلسةتجاري ٨٠/١٩٨١ الطعن(

  -: الدفاع الذي يرتب المسئولية-

 .الدفاع أو التقاضي الكيدي يرتب المسؤولية -٤١٢٥

  )١٣٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٦/٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٢٩/١٩٨٣ الطعن(

  -:ييز الحكم على الدفاع الذي أبدى من قبل في الدعوىتمأثر  -

محـالً  تمييز الحكم أثره زواله ومحو حجيته وسـقوط مـا قـرره أو رتبـه مـن حقـوق كانـت                -٤١٢٦
عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكـانوا عليـه قبـل تميـزه بمـا أبـدى                  . للقضاء المميز 

 .فيها من دفوع ودفاع

  )١٣١ مج القسم األول المجلد الثاني ص١/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٨٢/١٩٨١ الطعن(

  -: الدفاع المتعلق باإلثبات-

 .مادامت الدعوى في غير حاجة إليه. ال يعيبه. التفات الحكم عن إجراء تحقيق -٤١٢٧

  )١٣١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣/٥/١٩٨٣  جلسةأحوال شخصية ١٠/١٩٨٢ الطعن(

عـدم  . لحكم مـن سـلطة محكمـة الموضـوع        التصريح للخصم بتقديم مذكرة عند حجز الدعوى ل        -٤١٢٨
 .ال إخالل بحق الدفاع. اتخاذ المحكمة إجراء لم يطلب منها

  )١٣١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣١/١٠/١٩٨٣  جلسةمدني ١٣/١٩٨٣ الطعن(

تقديمه بعـد ذلـك مـذكرات لـم يتمـسك فيهـا بهـذا               . تمسك الخصم بإحالة الدعوى إلى التحقيق      -٤١٢٩
نعيـه علـى الحكـم لعـدم اتخـاذه هـذا            . رة تتضمن ما يفيد التفاتـه عنـه       الطلب ثم تقديمه مذك   

 .ال يقبل. اإلجراء

  )١٣٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٦/٣/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٥٤/١٩٨٤ الطعن(
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  -: الدفاع الجوهري الذي يرتب القصور-

قـصور  . إعراض الحكم عـن بحثهـا رغـم جوهريتهـا         . تقديم الخصم مستندات وتمسكه بداللتها     -٤١٣٠
 . وإخالل بحق الدفاع

. شـرطه . كون تحصيل الواقع في الـدعوى وتقـدير أدلتهـا مـن سـلطة محكمـة الموضـوع                  -
 .استعراض المحكمة لمستندات الدعوى

  )١٣٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣٠/١١/١٩٨٣ تجاري جلسة ٥٤/١٩٨٣، ٤٠ نناالطع(

بيب وإخـالل بحـق الـدفاع يـستوجب         إغفال الرد عليه قصور في التـس      . التمسك بدفاع جوهري   -٤١٣١
 .تمييز الحكم

  )١٣٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٨٢ تجاري جلسة ١٤٩/١٩٨٢ الطعن(

الـرأي فـي الـدعوى يجـب علـى          كل طلب جازم يجوز أن يترتب على إجابته تغييـر وجـه              -٤١٣٢
 .محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإال كان حكمها معيباً

  )١٣٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٧/٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٧٩/١٩٨٥ الطعن(

تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حـساب التعـويض مـن مـسائل القـانون التـي تخـضع                     -٤١٣٣
تقدير التعويض جزافـاً اسـتناداً لعناصـر الـضرر ودون اعتـداد بـدفاع               . لرقابة محكمة التمييز  

 .قصور. بشأن أثر صمن السوق للبضاعةالخصم 

  )١٣٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٨/١٩٨٤ الطعن(

سبق إثـارة المـستأنف عليـه أمـام محكمـة       . قضاء الحكم االستئنافي بتعديل نفقة مسكن الحضانة       -٤١٣٤
 .يعيبه. عدم عرض الحكم له. دفاع جوهري. أول درجة بإفراده مسكناً للصغيرين

  )١٣٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٥/٤/١٩٨٥ سة جلأحوال شخصية ١٠/١٩٨٥ الطعن(

الدفاع يفقد شيك على بياض وعثـور الخـصم عليـه وتزويـره بياناتـه وإبالغـه كـذباً ضـد                      -٤١٣٥
مصدره بجريمة إصدار شيك بدون رصيد للتوصـل إلـى إجبـاره علـى التوقيـع علـى إقـرار                    

الحكـم هـذا الـدفاع وتلـك        عـدم مواجهـة     . باستيفاء دين خالفاً للحقيقة وسوقه قرائن على ذلك       
 .قصور. القرائن

  )١٣٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٢/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٩/١٩٨٤ الطعن(

إغفال الحكم التحدث عن مستندات الخصم مع ما لها من داللة قد يتغيـر بهـا وجـه الـرأي فـي                       -٤١٣٦
 .مثال. قصور. الدعوى

  )١٣٤األول المجلد الثاني ص مج القسم ١١/١١/١٩٨٥  جلسةعمالي ٢٤/١٩٨٥ الطعن(
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  -:دفاع لم يصرح به بعد حجز الدعوى للحكم - 

ال . التفـات المحكمـة عنهـا     . غير مـصرح بتقـديمها    . تقديم مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم      -٤١٣٧
 .يعيب حكمها

  )١٣٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٤/١٢/١٩٨٣ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٣ الطعن(

 للحكم انقطعت صلة الخصوم بهـا إال بالقـدر الـذي تـصرح بـه                متى حجزت المحكمة الدعوى    -٤١٣٨
. ال علـى المحكمـة إن التفتـت عنـه         . الدفاع الذي يقدم دون أن يكـون مـصرحاً بـه          . المحكمة

 . استبعاد مذكرة ومستندات لم يصرح بها: مثال

  )١٣٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١/٤/١٩٨٥ تظلمات جلسة ٥٢/١٩٨٤ الطعن(

  -:نوعة مسائل مت-

 .علة ذلك. ال قصور. عدم التعرض لدفع أو دفاع. القضاء بعدم قبول االستئناف شكالً -٤١٣٩

  )٨٨٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١٤/١٩٨٥ الطعن(

حق الخصوم في إبداء دفاع جديد أمام محكمة االسـتئناف ولـو لـم يـسبق التمـسك بـه أمـام                       -٤١٤٠
 .محكمة أول درجة

  )٨٨٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٧/١٩٨٩ تجاري جلسة ٣٦/١٩٨٩ الطعن(

ما أبدى أمام محكمة أول درجـة مـن دفـوع ودفـاع يعتبـر مطروحـاً علـى                   . أثره. االستئناف -٤١٤١
 .عدم التنازل عنها. شرط ذلك. محكمة االستئناف

  )٩٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٩٠ الطعن(

ال يـنهض دلـيالً علـى       . سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من دفـاع أو دفـوع               -٤١٤٢
 .صحته

  )٩٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤٥/١٩٩٢ الطعن(

 .مثال. ال يعد طلباً جديداً. التمسك بأوجه الدفاع أمام محكمة االستئناف -٤١٤٣

  )٩٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١١/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ١٣/١٩٩٠ الطعن(
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أن الدفوع وأوجه الـدفاع والتأكيـدات التـي قـدمت لمحكمـة أول              . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف   -٤١٤٤
درجة تعتبر مطروحة على المحكمة االسـتئنافية مـا لـم تتـضمن المـذكرات أو المواقـف فـي             

 .اما يعد نزوالً صريحاً أو ضمنياً عنه. االستئناف

  )٩٦٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٣ الطعن(

 .إلدارة الكتاب تلقيه. الدفاع المكتوب للمدعي عليه المرسل إلى المحكمة -٤١٤٥

 .ال يشترط له شكالً خاصاً. الدفاع المكتوب -

  )٩٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣/١٩٩٣ الطعن(

تمهلـه فـي إبـداء      . حق الخصم في إبداء دفاعه الموضوع أمام محكمـة الموضـوع بـدرجتيها             -٤١٤٦
 .إليههذا الدفاع تقديم المستندات المؤيدة ال ينال من صحة ما يستند 

  )٩٦٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩١/١٩٩٣ الطعن(

مثـال بـشأن طلـب نـدب خبيـر قبـل اإللـزام              . ماهية كل منهما  . الطلب الجديد ووسيلة الدفاع    -٤١٤٧
 .بإتمام إجراءات تسجيل القسمة

تتحدد بما رفع عنه االستئناف وبمـا يقـدم لهـا مـن أدلـة ودفـوع وأوجـه          . خصومة االستئناف  -
 . دفاع جديدة وما سبق تقديمه منها لمحكمة أول درجة

  )٩٦٥لثاني ص مج القسم الثالث المجلد ا٢٠/١١/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٠٤/١٩٩٤ الطعن(
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  الدفـوع

 -:  الصفة في الدفع-

تـضمين العقـد    . ثبوت أن عقد اإليجار مبرم بين الطاعن كمستأجر والمطعـون ضـده كمـؤجر              -٤١٤٨
انتهـاء الحكـم    . إنابة األخير في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصـة بالمنازعـات الناشـئة عنـه             

 .صحيح. دعوى لرفعها من غير ذي كامل صفةالمطعون فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول ال

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٣/٢٠٠٥ مدني جلسة ٤١٠/٢٠٠٤ الطعن(

ال يتعلـق   .  الخصوم أو عـدم صـحة تمثيلـه فـي الـدعوى            بطالن اإلجراءات النعدام صفة أحد     -٤١٤٩
ـ   ،  المحكمة ال تتصدى له مـن تلقـاء نفـسها         : مؤدى ذلك . بالنظام العام   ذا الـدفع أمـام    وإثـارة ه

  . التمييز ألول مرة غير جائز ما لم يكن مطروحاً على محكمة االستئنافمحكمة
 لرفعهـا علـى غيـر ذي صـفة تأسيـساً            دفع الطاعن أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى         -

إبـداء هـذا الـدفع بـصحيفة        اختصامه إياها أمـام ذات المحكمـة دون         . عدم اختصام ابنته  على  
 .عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام التمييز: اهمؤد. استئنافه

  )٢٨٧ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٤/١/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٨٦/٢٠٠٥الطعن (
 

  -:المصلحة في الدفع -

ال يرتـب دفعـاً بعـدم قبـول الـدعوى           . ورود اسم الخصم في صحيفة الدعوى مجرداً من صفته         -٤١٥٠
 .ما دام البين أنه مختصم بهذه الصفة

  )١٤٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/٥/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٨٤/١٩٨٢ الطعن(

ال يقبـل متـى كـان العيـب الـذي شـاب             . الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهليـة          -٤١٥١
 .زوال العيب يصحح إجراءات التقاضي منذ بدايتها. ناقصي األهلية قد زال

  )١٤٤قسم األول المجلد الثاني ص مج ال١٧/٢/١٩٨٤ مدني جلسة ٢٣/١٩٨٤ الطعن(

 األعـذار   ١٦٦٧،  ١٦٦٦م  . الترك المانع مـن سـماع الـدعوى فـي مجلـة األحكـام العدليـة                -٤١٥٢
اللجـوء للقـضاء بحـق علـى        . سلطة القاضي في القيـاس عليهـا      . الواردة بها على سبيل المثال    
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وجـوب  . أثـره . تـسجيل التـصرف الـصادر إلـى الخـصم      . قاطع لمدة مرور الزمان   . األرض
 .احتساب مرور الزمان بدءاً من تاريخه تعلق ذلك بالمصلحة في الدفع بعدم سماع الدعوى

  )١٤٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٤، ٦٢، ٨١، ٢٣٦ نوالطع(

الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعـاً مـن تـاريخ إيـداع صـحيفته إدارة كتـاب محكمـة االسـتئناف                  -٤١٥٣
ال أثـر لـه علـى       . وقوع بطالن فـي اإلعـالن     . النظر عن وقت إعالن صحيفته    بصرف  . العليا

إذا شاب إعالن الطعن بـالتمييز عيـب وثبـت تقـديم المطعـون              . تصحيحهصحة الطعن ويمكن    
 .أساس ذلك. ال يقبل. تمسكه بهذا العيب. ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر

  )١٤٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٣/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٢٤/١٩٨٤، ٢٢٣ انالطعن(

بطـالن إعـالن    . أن يترتـب علـى بطالنـه ضـرر للخـصم          . شرط القضاء ببطالن اإلجـراء     -٤١٥٤
ثبوت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فـي الميعـاد القـانوني ممـا               . صحيفة الطعن بالتمييز  

 .غير مقبول. الدفع ببطالن إعالن الصحيفة. تتحقق به الغاية من اإلعالن

  )٨٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣٠/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٥ الطعن(

التفـات الحكـم عـن دفـع تمـسك بـه غيـره              . التمسك بالدفع قاصر على من شرع لمـصلحته        -٤١٥٥
 .ال يعيبه. صاحب المصلحة فيه

  )٨٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٧ الطعن(

المـصلحة التـي يعتـد بهـا هـي المـصلحة            . قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع     المصلحة شرط ل   -٤١٥٦
 .موضوعي. القانونية تعريف المصلحة القانونية تقدير توافرها

  )٨٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٤٥/١٩٨٧ الطعن(

 .يقبلال . الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قانونية قائمة -٤١٥٧

  )٨٩١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٢/١٩٨٩ مدني جلسة ٣٣/١٩٨٨، ٢٥ انالطعن(

 .مثال. ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا لم يترتب على اإلجراء ضرر للخصم -٤١٥٨

  )٨٩٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٨/١٢/١٩٨٩ عمالي جلسة ٣٣/١٩٨٩ الطعن(

 .مثال. متى تتوافر المصلحة. غير مقبول. به فيه مصلحةالطلب أو الدفع الذي ليس لصاح -٤١٥٩

  )٨٩٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٩١ تجاري جلسة ١٨٧/١٩٩٠ الطعن(

. ورفع استئناف أصـلي عـن قـضائه فـي إحـداها           . فصل الحكم قطعياً في عدة طلبات أو مسائل        -٤١٦٠
سـتئناف يـدور وجـوداً وعـدماً        للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي بعد فـوات ميعـاد اال          . أثره



 المرافعات        

 

- ٧٧١ -  

ليس فقط عن قضاء الحكم في هـذا الطلـب وإنمـا أيـضاً عـن قـضائه                  . مع االستئناف األصلي  
 .في الطلبات والمسائل األخرى التي يرد عليها االستئناف األصلي

  )٩٧٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٠/١٢/١٩٩٤ أحوال شخصية جلسة ٣/١٩٩٤ الطعن(

. بطالن نـسبي ال يقبـل التمـسك بـه إال ممـن شـرع لمـصلحته                .  عن اإلعالن  البطالن الناشئ  -٤١٦١
. الدفع ببطالن إعالن تجديد الدعوى مـن الـشطب ممـن لـم يتقـرر لمـصلحته الـبطالن         : مثال

 .غير مقبول. النعي المتعلق بذلك

  )٩٧٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٢/١٩٩٥  جلسةأحوال شخصية ٣٤/١٩٩٤ الطعن(

. وجوب أن تكون له مصلحة فـي الـدفاع عـن الحكـم حـين صـدوره                .  في الطعن  من يختصم  -٤١٦٢
 .مثال

  )٩٧٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٨٦/١٩٩٤ الطعن(

عدم قبول أي طلب أو دفـع لـيس لـصاحبه فيـه مـصلحة               . مؤداه. المصلحة هي مناط الدعوى    -٤١٦٣
 .مثال. يقرها القانون

  )٩٧٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/٤/١٩٩٥ ي جلسةتجار ٧٦/١٩٩٣ الطعن(

 .المصلحة: شرط قبوله. الطلب أو الدفع -٤١٦٤

تخلفها إذا بني الطعن على وجـه غيـر منـتج أو علـى سـبب                . المناط فيها . المصلحة في الطعن   -
 .مثال. لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بفائدة

  )٩٧٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١١/١٩٩٦ جلسةتجاري  ٣٤١/١٩٩٥، ٣٣٢ انالطعن(

 .ال يقبل. الذي ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قانونية قائمةالطلب أو الدفع  -٤١٦٥

عـدم تـوافر    . سبب الطعن الذي لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطـاعن منـه فائـدة                 -
 .مثال. مصلحة للطاعن منه فيكون غير منتج

  )٩٧٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١٢/١٩٩٦ جاري جلسةت ٢٠٧/١٩٩٥ الطعن(

مقـرر لمـصلحة مـن لـم يـتم          . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها مـن الـشطب            -٤١٦٦
أن يكـون  . شـرط ذلـك  . أثـره ال يجـوز لغيـره التمـسك بالـدفع       . إعالنه من المدعي علـيهم    

  . موضوع الدعوى قابالً للتجزئة
  )٨٠٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٥/١٩٩٩ دني جلسةم ١٣٤/١٩٩٨ الطعن(
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مثـال بـشأن    . عدم قبول أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مـصلحة قائمـة يقرهـا القـانون                  -٤١٦٧
  . طلب رد محكم

  )٨٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢١١/١٩٩٨ الطعن(

  .مثال في طعن بالتمييز. غير مقبول.  فيهالطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه مصلحة -٤١٦٨
  )٨٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٤/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨٦/١٩٩٩ الطعن(

  . عدم قبوله. الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون -٤١٦٩
 .ة فيهال يوفر لمصلح. ابتناء الطعن على وجه غير منتج أوال يعود على الطاعن بفائدة -

  )٨٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٩/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ١١/٢٠٠٠ الطعن(

 .غير مقبول. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة فيه يقرها القانون -٤١٧٠

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٥/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣٦٩/٢٠٠١ الطعن(

 .ال يقبل. احبه مصلحة فيهالطلب أو الدفع الذي ال يكون لص -٤١٧١

  )٤١٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤٨٩/٢٠٠٠ الطعن(

  . غير مقبول. الطلب أو الدفع الذي ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون -٤١٧٢
ابتناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييـز الحكـم لمـا عـاد علـى                       -

 .مثال. ال يوفر المصلحة.  فائدة من ذلكالطاعن

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠١ الطعن(

  .غير مقبول. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون -٤١٧٣
 .مثال. ال تقوم به المصلحة في الطعن. السبب غير المنتج -

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٥٣١/٢٠٠٢ الطعن(

 .ال يقبل. الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قانونية قائمة -٤١٧٤

  )٢٥٢ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٦/٦/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٤١١/٢٠٠٦ الطعن(

  . مقبولغير . الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة يقرها القانون -٤١٧٥
عدم توافرها إذا بنى على وجـه غيـر منـتج أو علـى سـبب لـو                  . المصلحة في الطعن بالتمييز    -

 .صح لما عاد على الطاعن فائدة

 )٢٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٢/١/٢٠١٠جلسة   تجاري١٥٤٧/٢٠٠٨الطعن (
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 .قبولهعدم . الطلب أو الدفع الذي ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون -٤١٧٦

  )١٦٣ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٨/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٤٢٣/٢٠١٠الطعن (
 

  -:انعدام األهلية -

. الدفع بانعدامها يتعـين التمـسك بـه أمـام محكمـة الموضـوع             . من النظام العام  . أهلية التقاضي  -٤١٧٧
 . علة ذلك

 .غير مقبول. النعي بانعدام األهلية ألول مرة أمام محكمة التمييز -

 )١٤٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٨/٢/٢٠٠٦ جلسة تجاري ٣٧٢/٢٠٠٤، ٣٦٠طعنان ال(

 بطـالن   . أثـره  .عدم توافر أهلية التقاضـي فـيمن باشـر الـدعوى أو فـيمن بوشـرت ضـده                  -٤١٧٨
 .إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطالن ال باالنعدام

 )٢٦٩ ص٢ ج٣٥س مجلة القضاء والقانون ٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري٦٤١/٢٠٠٦الطعن (

  -:عبء إثبات الدفع -

 .عليه عبء إثباته. صاحب الدفع -٤١٧٩

  )١٤٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٢١/١٩٨٥ الطعن(

 .على عاتق صاحبه. عبء إثبات الدفع -٤١٨٠

  )٨٠٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٧ عمالي جلسة ٧/١٩٩٦ الطعن(

 .ليه عبء إثبات دفعهيقع ع. صاحب الدفع -٤١٨١

  )٤١٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ أحوال شخصية جلسة ٩٢/٢٠٠١ الطعن(

وجوب تقديم الخصوم الـدليل علـى مـا يتمـسكون بـه             . وقوعه على عاتق صاحبه   . إثبات الدفع  -٤١٨٢
 .من دفاع وإال أصبح النعي مفتقراً إلى دليله

  )٤١٥مج القسم الخامس المجلد السابع ص ٢٤/٤/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٣٦٩/٢٠٠٣ الطعن(

 .وقوعه على صاحبه. عبء إثبات الدفع -٤١٨٣

 .علة ذلك. ال يجوز مطالبة محكمة الموضوع بالفصل فيه. الدفع الذي لم يقدم دليله أو سنده -

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥/١١/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧٦٠/٢٠٠٤ الطعن(
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 .يه عبء إثباتهيقع عل. صاحب الدفع أو الدفاع -٤١٨٤

  )٣٩٧ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٢/٢٠٠٦ عمالي جلسة ٨٢/٢٠٠٨ الطعن(

جـرد إدعـاء    . وجوب أن يكـون صـريحاً جازمـاً       . اإلدعاء بالصورية بطريق الدعوى أو الدفع      -٤١٨٥
 .ال يكفي. التواطؤ

  )٢٦٢ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٧/١٠/٢٠١١ مدني جلسة ٥٨٦/٢٠١٠ الطعن(
  

  -:لدفع الشكليا -

مجرد إغفال ذكر اسـم الـشركة فـي صـحيفة الـدعوى ال يرتـب                . حاالته. الدفع بانعدام الصفة   -٤١٨٦
 .لكنه يثير الدفع ببطالن الصحيفة لنقص بياناتها. دفعاً بعدم قبول الدعوى النتفاء الصفة

  )١٤٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٨/٦/١٩٨٣ تجاري جلسة ١٩١/١٩٨٢ الطعن(

.  مرافعـات  ١٥٣م. بطالنهـا . خلوها كلية من مـوطن المطعـون ضـده        . طعن بالتمييز صحيفة ال  -٤١٨٧
تقـديم مـذكرة الـرد فـي        . إعالنها بمكتب المحامي رغـم تـضمن األوراق المـوطن األصـلي           

 . مرافعات١٩م. عدم ترتب ضرر. علة ذلك. ال بطالن. الميعاد

  )١٤٨ الثاني ص مج القسم األول المجلد٢٤/١٢/١٩٨٠ تجاري جلسة ٥٩/١٩٨٠ الطعن(

تقـديم المعلـن    . إعالن صحيفة الطعن بالتمييز في الموطن المختار رغـم العلـم بمحـل اإلقامـة               -٤١٨٨
ال يحكـم بـالبطالن رغـم الـنص عليـه إذا          . علة ذلـك  . ال بطالن . إليها بمذكرة الرد في الميعاد    

 . مرافعات١٩م. لم يترتب على اإلجراء ضرر للخصم

  )١٤٨ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣٠/١/١٩٨٥ عمالي جلسة ٥/١٩٨٥ الطعن(

التمـسك بـه ال يكـون إال        . نـسبي . بطالن صحيفة االستئناف لخلوها من بيان صـفة الخـصوم          -٤١٨٩
من صح اختصامه من الخـصوم ال يجـوز لـه التمـسك بـبطالن إعـالن                 . لمن شرع لمصلحته  

ن صـحيفة  الـدفع بـبطال  . علـة ذلـك  . غيره حتى ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئـة         
ال . إغفـال الـرد عليـه صـراحة    . االستئناف المبدى من غير مـن شـرع الـبطالن لمـصلحته      

 .قبول االستئناف يتضمن الرد الضمني عليه. عيب

  )١٤٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/٦/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٩/١٩٨٥ الطعن(
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ـ     -٤١٩٠ دعوى ال يـؤدي إلـى بطالنـه مـا     إقامة الطاعن طعنه باسم يغاير االسم الذي اختصم به فـي ال
دام المطعون ضده ال ينازع في أن الطاعن هـو مـن كـان مختـصماً فـي الـدعوى واشـتملت                  

 .صحيفة الطعن على بيان كاف لتحديد شخصية الطاعن

  )٨٩٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣/٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ٩٩/١٩٨٥ الطعن(

كليف المدعي عليه الحضور خـالل تـسعين يومـاً مـن            الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم ت        -٤١٩١
عـدم تعلقـه بالنظـام      . مقرر لمصلحة من لـم يـتم إعالنـه        . تاريخ تقديم الصحيفة إلدارة الكتاب    

 .مثال. وجوب إبداؤه بصحيفة االستئناف مع سائر الدفع الشكلية وإال ترتب سقوطه. العام

  )٨٩٣ثاني المجلد الثاني ص مج القسم ال٣١/١٢/١٩٨٦  جلسةإداري ٨٠/١٩٨٦ الطعن(

وجوب إبـداؤها معـاً وقبـل إبـداء أي دفـع إجرائـي              . الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام      -٤١٩٢
تطبيـق ذات   . سـقوط مـا لـم يبـد منهـا         . إبداء بعـضها دون الـبعض     . آخر أو طلب أو دفاع    

 . مرافعات٧٧م. القاعدة في نطاق الدفع الشكلي الواحد إذا تعددت الوجوه التي بني عليها

  )٨٩٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٣١/١٢/١٩٨٦ إداري جلسة ٨٠/١٩٨٦ الطعن(

. يتم إعالن الخصم اآلخر بالسير فيها خـالل تـسعين يومـاً مـن شـطبها               اعتبار الدعوى كأن لم      -٤١٩٣
فـوات الميعـاد دون إعـالن الخـصم اآلخـر بالجلـسة             . كيفية مراعاة هذا الميعـاد    . القصد منه 

 .عدم تعلقه بالنظام العام. طبيعة هذا الجزاء. اعتبار الدعوى كأن لم تكن. ثرهأ. المحددة

ال يخلـي مـسئولية   . قيام إدارة الكتاب بإجراء إعالن التعجيل بالسير فـي الـدعوى بعـد شـطبها            -
 .علة ذلك. المدعي من االهتمام به ومواالته

  )٨٩٤ الثاني ص مج القسم الثاني المجلد٣/٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٦٦/١٩٨٧ الطعن(

. خروجه عن مجال إعمال الجزاء واعتبار الطعـن باالسـتئناف كـأن لـم يكـن               . الطعن بالتمييز  -٤١٩٤
 .أساس ذلك

  )٨٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٧/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٩٨/١٩٨٧ الطعن(

دفـع شـكلي يتعلـق بـاإلجراءات ويـسقط الحـق فيـه              . الدفع باعتبار الدعوى كأن لـم تكـن        -٤١٩٥
مثـال ممـا ال يعـد    . التكلم في الموضوع المسقط للحق فـي إبدائـه  . ماهيته. ض للموضوع بالتعر
 .طلب التأجيل لإلطالع وتقديم مذكرة بالدفاع. كذلك

  )٨٩٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٨٠/١٩٨٧ الطعن(

علـة  .  صـحيفة االسـتئناف  سقوط الحق في إبدائه إن لم يبـد فـي       . الدفع ببطالن صحيفة الدعوى    -٤١٩٦
 .ذلك

  )٨٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٦/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٨٨، ١٣٤ انالطعن(
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. لعدم إعالن الخصم بالسير فيها خـالل تـسعين يومـاً مـن شـطبها              اعتبار الدعوى كأن لم تكن       -٤١٩٧
 .عدم وصول اإلعالن للمستأنف عليه خالل هذه المدة. سريانه على االستئناف

. حضور المستأنف عليه ال يسقط حقه فـي التمـسك بالـدفع باعتبـار الـدعوى كـأن لـم تكـن                      -
 .ويسقط بالتكلم في الموضوع

  )٨٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٩ مدني جلسة ٤٨/١٩٨٨ الطعن(

أن يكون الفـصل فـي النـزاع ممـا ال يحتمـل غيـر حـل                 . المقصود به . عدم القابلية للتجزئة   -٤١٩٨
. أثر توافر ذلك على الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكـن عنـد تعـدد المـستأنف ضـدهم                  . واحد
 .مثال

  )٨٩٥ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٧/١١/١٩٨٩ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٨٩ الطعن(

التجاء الخصم للقضاء في مسألة اتفق على التحكـيم فيهـا يعتبـر مخالفـة لقواعـد االختـصاص                    -٤١٩٩
عـدم جـواز    . أثـر ذلـك   . م تعلق االختصاص في هذا المنحى بالنظام العـام        المتعلق بالوظيفة عد  

 .الدفع به بعد التكلم في الموضوع

. بـاإلجراءات والغيـر متـصل بالنظـام العـام         التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي المتعلق         -
 .كيفيته

  )٨٩٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٨٣/١٩٨٩ الطعن(

سقوط الحق فيه إذا لم يبد فـي صـحيفة االسـتئناف مـا لـم يكـن       . الدفع ببطالن اإلعالن بالحكم    -٤٢٠٠
 .هذا الحق لم ينشأن إال بعد إيداع الصحيفة

  )٨٩٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٩١  جلسةمدني ١٨/١٩٩٠ الطعن(

ال يعـد   . الجمعيـة العموميـة   إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمـة الكليـة المختلفـة بقـرار               -٤٢٠١
مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمـل بـين تلـك الـدوائر فتخـتص أي منهـا                    

 .بالفصل في المنازعة

  )٩٧٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٥/١٩٩٠ الطعن(

 .ماهيته. الطلب الجديد في االستئناف -٤٢٠٢

 . ألفاظ التي صيغ بهاالعبرة في الطلب بحقيقته ومرماه ال -

مثـال  . ال يعتبـر طلبـاً جديـداً      . ما يندرج في عموم الطلب األصلي أمـام محكمـة أول درجـة             -
 .بشأن رفض دفع بعدم قبول طلبات جديدة

  )٩٧٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/١١/١٩٩٢  جلسةأحوال شخصية ١/١٩٩٢ الطعن(
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ـ          -٤٢٠٣ مـا  . مناطـه . ٣٥/١٩٧٨وم بقـانون رقـم      اختصاص دائرة اإليجـارات وفقـاً ألحكـام المرس
. دعـوى رجـوع المـوفي علـى المـدين ودعـوى الحلـول             : مثال. يخرج عن هذا االختصاص   
عـدم تعلقهـا بأحكـام      . أثـره . عدم استثناء الوفـاء لعالقـة إيجاريـة       . قيامهما على واقعة الوفاء   

 .قانون اإليجارات

مثـال بـشأن دفـع بعـدم        . عـواه بطلبات المـدعي فـي د     . العبرة في تحديد االختصاص النوعي     -
 .اختصاص نوعي

  )٩٧٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٢، ٣٥ انالطعن(

األصـل أن الطعـن فيـه علـى         . الحكم الصادر أثناء سير الدعوى وال تنتهي به الخصومة كلهـا           -٤٢٠٤
 .مثال. استقالل غير جائز

  )٩٧٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٧٣/١٩٩٠ الطعن(

بطـالن نـسبي ال يتعلـق بالنظـام         . بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليـف بالحـضور         -٤٢٠٥
. زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة المحـددة فـي اإلعـالن أو إيـداع مـذكرة بدفاعـه                  . العام

 .تحقق الغاية من اإلجراء.علة ذلك

  )٩٧٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ١١١/١٩٩٢ الطعن(

. الطعـن فيهـا علـى اسـتقالل       . الحكم الصادر أثناء سير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة كلهـا           -٤٢٠٦
عدا األحكام الوقتية أو المـستعجلة أو الـصادرة بوقـف الـدعوى أو القابلـة للتنفيـذ                  . غير جائز 
حكـم غيـر منـه      . ٤٥/١٩٨٩وفقـاً للقـانون     الحكم الصادر بانتهـاء الـدعوى       . مثال. الجبري

 . الطعن فيه على استقالل غير جائز. للخصومة كلها

  )٩٧٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٥/١٠/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢/١٩٩٣ الطعن(

 .أن يترتب على ضرر للخصم. شرط القضاء ببطالن اإلجراء -٤٢٠٧

ن ضـده مـذكرة بدفاعـه فـي الميعـاد           ثبوت تقديم المطعو  . بطالن إعالن صحيفة الطعن بالتمييز     -
 .غير مقبول. الدفع ببطالن إعالن الصحيفة. ي مما تتحقق به الغاية من اإلعالنالقانون

  )٩٧٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/١٠/١٩٩٣  جلسةأحوال شخصية ٨٠/١٩٩٣ الطعن(

تراخـي فـي    أن يكـون ال   . شـرطه . جـوازي للمحكمـة   . اعتبار الدعوى واالستئناف كأن لم يكن      -٤٢٠٨
اإلعالن عمداً أو إهماالً راجعاً لفعل المـدعي أو المـستأنف حتـى لـو سـلمت الـصحيفة مـن                     

وقـوع عـبء مـواالة تتبـع إجـراءات دعـواه أو             : علة ذلك . إدارة الكتاب إلى مندوب اإلعالن    
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استئنافه واتخاذ اإلجراء المناسب إذا ما الحظ تراخياً فـي إجـراء اإلعـالن وأنـه ال يـشترط أن                    
 .مثال لتراخي. ن فعله هو السبب الوحيد أو المباشر أو الرئيسييكو

 .ال عليه إن لم يعرض لسائر أوجه الدفاع والدفوع. انتهاء الحكم إلى قبول دفع شكلي -

  )٩٧٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٣٠/١٩٩٣ الطعن(

 إلـى القـضاء فـي مـسألة اتفـق علـى             الدفع بعدم االختصاص الوظيفي في حالة التجاء الخصم        -٤٢٠٩
سقوط الحق فيـه فيمـا لـو اثيـر بعـد الكـالم              . أثر ذلك . غير متعلق بالنظام العام   . التحكيم فيها 

 .في الموضوع

  )٩٧٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٥/٥/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٧/١٩٩٣ الطعن(

 .أن يترتب عليه ضرر للخصم. شرط القضاء ببطالن اإلجراء -٤٢١٠

ثبـوت أن المطعـون ضـده قـدم مـذكرة بدفاعـه فـي               . ن إعالن صحيفة الطعن بـالتمييز     بطال -
الـدفع بـبطالن إعـالن الـصحيفة غيـر          . الميعاد القانوني مما تتحقق به الغايـة مـن اإلعـالن          

 .مقبول

  )٩٧٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٤ الطعن(

وجـوب إبـداؤه قبـل      . غير متعلق بالنظـام العـام     .  شرط التحكيم  الدفع بعدم االختصاص لوجود    -٤٢١١
 .الكالم في الموضوع وإال سقط الحق في التمسك به

 .ماهيته. التكلم في الموضوع المسقط للدفع -

  )٩٧٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٦/١٩٩٤ الطعن(

في ذات الغـرض المـرخص مـن أجلـه والـذي      عقد تأجير المحل التجاري وترخيصه الستغالله    -٤٢١٢
خـروج المنازعـة بـشأنه مـن نطـاق      . تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقـد اإليجـار        

. االختـصاص ال ينعقـد لـدائرة اإليجـارات        . أثـر ذلـك   . ٣٥/١٩٧٨تطبيق المرسوم بالقـانون     
 .خطأ في تطبيق القانون. رفض الحكم للدفع بعدم اختصاص هذه الدائرة

  )٩٧٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٦/١٢/١٩٩٤  جلسةمدني ٢٦/١٩٩٤ نالطع(

بـشأن الـدفع    . مثـال . سقوطه إذا لم يبد في صحيفة الطعن التي تودع قلم الكتـاب           . الدفع الشكلي  -٤٢١٣
 .ببطالن إعالن صحيفة الدعوى

  )٩٨٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣٣/١٩٩٤ الطعن(

 .تهايماه. السيادةأعمال  -٤٢١٤

مثـال بـشأن   . مـن سـلطة المحـاكم   . تقدير ما يعد من أعمال السيادة ويخرج عن رقابة القـضاء          -
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 .الدفع بعدم االختصاص

استحالة عودة رجال القضاء للعمل طـوال فتـرة الغـزو وحرمـانهم مـن مرتبـاتهم يعـد مـن                      -
رة العـدل عـن أي    أثـر ذلـك عـدم مـسئولية وزا        . أضرار الحرب التي تعد من أعمال الـسيادة       

ال يغير مـن ذلـك قيـام الحكومـة الكويتيـة بـصرف المـنح واألجـور                  . أضرار تنشأ عن ذلك   
 .علة ذلك. لرعاياها

  )٩٨١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٥ طلبات رجال القضاء جلسة ١/١٩٩٣ الطعن(

ـ . كفاية إحداهما لحمل قـضائه    . إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين     -٤٢١٥ . ي عليـه فـي األخـرى      النع
 .مثال. غير منتج

  )٩٨١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/٤/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣٣/١٩٩٤ الطعن(

بطـالن إعـالن صـحيفة      . أن يترتـب عليـه ضـرر للخـصم        . شرط القضاء ببطالن اإلجـراء     -٤٢١٦
ثبوت أن المطعون ضدها قـدمت مـذكرة بـدفاعها فـي الميعـاد القـانون ممـا                  . الطعن بالتمييز 

 .غير مقبول. الدفع ببطالن إعالن الصحيفة. تحقق به الغاية من اإلعالنت

  )٩٨١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٧/١٠/١٩٩٥ تجاري جلسة ٧١/١٩٩٥ الطعن(

عـدم  . سـبب ذلـك   . متى يسقط الحـق فـي التمـسك بـه         . الدفع باعتبار االستئناف كأنه لم يكن      -٤٢١٧
 . تعلقه بالنظام العام

  )٩٨١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٥  جلسةال شخصيةأحو ١/١٩٩٥ الطعن(

عـدم تعلـق الـدفع بـه        . التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات بشرط أن يكون تنفيذ ممكنـاً           -٤٢١٨
 .أثر ذلك. بالنظام العام

  )٩٨٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣٩/١٩٩٥، ٣٦، ٣٣ نالطعو(

اتـصاله  . تبار الدعوى كأن لم تكن لمـضي أكثـر مـن تـسعين يومـاً علـى شـطبها                  الدفع باع  -٤٢١٩
اسـتظهار  . لـه التنـازل عنـه صـراحة أو ضـمناً          . بمصلحة الخصم الذي شرع الدفع لمصلحته     

واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تـستظهر مـن مـسلك الخـصوم مـا                  . التنازل
 .يعينها مع ذلك من قرائن

  )٩٨٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٩/١٩٩٥ الطعن(

. بطـالن نـسبي   . بطالن اإلعالن الذي يتم بالمخالفة لنص المادة الثانية مـن قـانون المرافعـات              -٤٢٢٠
تخلـف  . متى يـسقط الحـق فـي التمـسك بهـذا الـبطالن            . مؤدى ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام   
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ة افتتاح الدعوى لمـن لـم يـستأنف حكـم محكمـة أول              ال يجوز الدفع ببطالن صحيف    . أثره. ذلك
 .درجة

  )٩٨٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١/١٩٩٦  جلسةأحوال شخصية ٧٠/١٩٩٥ الطعن(

ثبـوت أنـه كـان      . شـرطه . التمسك بسبب يتعلق بالنظام العام ألول مرة أمام محكمـة التمييـز            -٤٢٢١
ن تلقـاء نفـسها مـن اإللمـام والحكـم           تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تمكنها م        

مثال بشأن الدفع بعـدم االختـصاص النـوعي أمـام محكمـة التمييـز               . في الدعوى على موجبه   
 .دون أن تقدم الطاعنة العقد أمام محكمة الموضوع

  )٩٨٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥/٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٤٦/١٩٩٥، ٢٣٣ انالطعن(

 .دفع شكلي. عوىالدفع ببطالن صحيفة الد -٤٢٢٢

  )٩٨٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ٨٤/١٩٩٥ الطعن(

واقـع تقـدير توقيعـه مـن إطالقـات محكمـة            . توقيع الجزاء باعتبار االستئناف كأن لـم يكـن         -٤٢٢٣
 .مثال. الموضوع

  )٩٨٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨١/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ٩٨/١٩٩٦ الطعن(

 .علة ذلك. عدم سريانه على الطعن بالتمييز.  اعتبار الدعوى كأن لم تكنجزاء -٤٢٢٤

  )٩٨٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ١/١٩٩٦ الطعن(

متـى رأت المحكمـة ضـمهما معـاً         . الدفع بعدم القبول مسألة سابقة على الفصل في الموضـوع          -٤٢٢٥
ـ         وإن تـسبب كـل منهمـا       . ي موضـوع الخـصومة    وجب عليها تنبيه الخصوم إلبداء دفـاعهم ف

 .دون اشتراط ترتيب معين

  )٩٨٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١/١٩٩٦ الطعن(

الدفع بعدم قبول الدعوى النعدام األهلية يجـوز إبـداؤه فـي أيـة حالـة تكـون عليـه الـدعوى                       -٤٢٢٦
 .علة ذلك. وألول مرة أمام محكمة االستئناف

 أنه ببلوغ اإلنسان سن الرشد يصبح كامـل األهلـة مـا لـم يطلـب وليـه علـى المـال                       األصل -
 .استمرار الوالية أو الوصاية قبل بلوغه سن الرشد

  )٩٨٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/١٢/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١/١٩٩٦ الطعن(
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ـ                -٤٢٢٧ سعين يومـاً مـن     الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المـستأنف بالحـضور خـالل ت
 ٤٩م. لهـا عـدم إعمالـه ولـو تـوافرت شـروطه      . من إطالقات المحكمة  . تاريخ إيداع الصحيفة  

 .مرافعات

  )٩٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٩٦  جلسةمدني ٣٣/١٩٩٦ الطعن(

ة الدفع ببطالنها لعدم اشتمالها على البيانـات التـي نـصت عليهـا المـاد              . صحيفة الطعن بالتمييز   -٤٢٢٨
. مـا يتحقـق بـه هـذا البيـان         .  مرافعات ومن بينها تعيين الحكم المطعون فيـه وتاريخـه          ١٥٣
  . مثال

  )٨٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٦ الطعن(

تتحقـق بـه الغايـة مـن        . حضور المستأنف عليه بوكيل عنه بالجلـسة المحـددة فـي اإلعـالن             -٤٢٢٩
  . غير مقبول. نهالدفع ببطال. اإلجراء
  )٨٠٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٣١/١٩٩٦ الطعن(

زوالـه بحـضور المعلـن إليـه فـي          . بطالن إعالن صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور       -٤٢٣٠
  . علة ذلك تحقق الغاية من اإلجراء. الجلسة المحددة في اإلعالن أو إيداع مذكرة بدفاعه

  )٨٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٥/٥/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠٨/١٩٩٦ الطعن(

  . مناطه. سقوط الحق في التمسك بها. الدفوع الشكلية -٤٢٣١
  )٨٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٦/١٩٩٧  جلسةأحوال شخصية ٧٢/١٩٩٦ الطعن(

لنـة مـن    قضاء الحكم االبتدائي برفض الدفع بـبطالن صـحيفة الـدعوى لخلـو الـصورة المع                -٤٢٣٢
عـدم التـزام     . أثـر ذلـك   . طالما أقـيم علـى أسـباب صـحيحة        . كفايته. توقيع مندوب اإلعالن  

الحكم االستئنافي بإنشاء أسباب خاصـة لـرفض الـدفع وحـسبه اإلحالـة إلـى أسـباب الحكـم                    
عنـد إلغـاء الحكـم      . مناطـه . التـزام المحكمـة االسـتئنافية بـذلك       . االبتدائي في هذا الـصدد    

  . يلهالمستأنف أو تعد
  )٨٠٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٤١٨/١٩٩٦ الطعن(

سـقوط الحـق فيهـا إذا       . الدفوع الشكلية المتعلقة بـاإلجراءات التـي ال تتـصل بالنظـام العـام              -٤٢٣٣
مثـال بـشأن    . اعتبار السكوت عن إبدائها نـزوالً ضـمنياً عنهـا         . أثيرت بعد التكلم في الموضوع    

  .  االختصاص لالتفاق على التحكيمالدفع بعدم 
  )٨٠٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/١٢/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٦٩/١٩٩٦، ٣٤١ انالطعن(
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. الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي إلقامـة المطعـون ضـدها بدولـة الكويـت                 -٤٢٣٤
  . متى يكون صحيحاً

 يحـول دون اختـصاص الـدائرة        انعقاد بعض دوائر المحكمة الكليـة فـي محافظـة أخـري ال             -
  .  بتنظيم القضاء١٩٩٠ لسنة ٢٣ ق٧م. أساس بذلك. المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة الكويت

  )٨٠٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/٣/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ١٠٧/١٩٩٨ الطعن(

خلو محاضر جلسات المحاكمة أمام أول درجـة مـن إثبـات حـضور المطعـون ضـده وعـدم                     -٤٢٣٥
قديمه مذكرة بدفاعه وخلو محاضـر جلـسات المحكمـة االسـتئنافية مـن دليـل علـى إعالنـه            ت

  . ال يعيبه. قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في االستئناف. بالحكم المستأنف
  )٨٠٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/١٠/١٩٩٨  جلسةأحوال شخصية ٩/١٩٩٨ الطعن(

 علـى مكتـب محاميـه باعتبـاره المـوطن المختـار             إعالن صحيفة الطعـن للمطعـون ضـده        -٤٢٣٦
أثـر  . تتحقق به الغاية من اإلعـالن وينتفـي بـه الـضرر           . وحضور األخير بالجلسة المحددة به    

  . غير مقبول.الدفع بعدم قبول الطعن لعدم إعالن صحيفة. ذلك
  )٨٠٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١١/١٩٩٨  جلسةمدني ٨/١٩٩٨ الطعن(

  . وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. دفع شكلي. طالن اإلعالنالدفع بب -٤٢٣٧
  )٨١٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٧/١٩٩٨ الطعن(

هيئة التحكيم تفصل في الدفع المتعلق بعـدم اختـصاصها متـي تـم التمـسك بهـذا الـدفع قبـل                       -٤٢٣٨
  . التحدث في الموضوع وإال سقط الحق فيه مثال

  )٨١٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ١٤٩/١٩٩٨، ١٤٣ انالطعن(

الحكم باعتبار االستئناف كأن لم يكن بناء على طلب المـستأنف عليـه لعـدم تكليفـه بالحـضور                    -٤٢٣٩
  . جوازي للمحكمة وليس وجوبياً. خالل الميعاد

  )٨١٠ابع المجلد الرابع ص مج القسم الر١٤/١٢/١٩٩٨  جلسةعمالي ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ انالطعن(

  . مثال لما ال يعد تنازالً. أال يحتمل تأويالً. شرطه. التنازل عن الدفع  أو الدفاع -٤٢٤٠
تصميم الخصم بمذكرته على الـدفع باعتبـار االسـتئناف كـأن لـم يكـن مـع طلـب رفـض                       -

. عدم تضمنها ما يفيد تنازلـه عـن الـدفع صـراحة أو ضـمناً              . االستئناف وتأييد الحكم المستأنف   
  . ال عيب. انتهاء الحكم لذلك

  )٨١١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٨/٦/١٩٩٩ جلسةمدني  ١٠٥/١٩٩٨ الطعن(
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التمـسك بـه قبـل      . دفع شـكلي ال يتعلـق بالنظـام العـام         . الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكن      -٤٢٤١
  . مثال. أساس ذلك. شرط للحكم به. التكلم في الموضوع

وجـوب إبـدائها قبـل إبـداء أي دفـع           . راءات غير المتعلقة بالنظـام العـام      الدفوع المتعلقة باإلج   -
  .مثال. إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإال سقط الحق فيها

  )٨١١ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/١٩٩٩ الطعن(

وفاء بـه تكـون وفقـا لإلجـراءات المعتـادة لرفـع             المنازعة في أساس االلتزام بالرسم ومدي ال       -٤٢٤٢
  . الدعوى أي بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المختصة

الـدفع المبـدي بعـدم قبولـه لرفعـه بغيـر            . التزام المستأنف ضده هذا النظر في رفـع الـتظلم          -
  .على غير أساس. الطريق الذي رسمه القانون

  )٨١١الرابع المجلد الرابع ص مج القسم ٧/٢/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٥/١٩٩٩ الطعن(

وجوب إبدائها معاً عنـد تعـددها قبـل إبـداء أي دفـع              . الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام      -٤٢٤٣
  .مثال. سقوط الدفع. مخالفة ذلك أثره. إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى

نـسبي ال   . عنـه الـبطالن الناشـئ     . دفع شـكلي  . الدفع ببطالن صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي      -
  . يتعلق بالنظام العام

  )٨١٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٦/٢٠٠٠  جلسةمدني ١٦٥/١٩٩٩ الطعن(

وجـوب  . الدفع باعتبار االستئناف كأن لم يكن من الدفوع الشكلية التـي ال تتعلـق بالنظـام العـام                  -٤٢٤٤
  . أن يتمسك به قبل التكلم في الموضوع وإال سقط الحق فيه

  )٨١٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٦/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٢٠١/١٩٩٩ الطعن(

. قضاء الحكم في الدفع بعدم اختصاص المحكمـة نوعيـاً بنظـر الـدعوى بـالقبول أو الـرفض                   -٤٢٤٥
حيازته حجية األمر المقضي في هـذا الخـصوص أمـام محـاكم الجهـة القـضائية التـي                   . أثره

. لعام أو صادراً مـن محكمـة غيـر مختـصة والئيـاً بإصـداره      أصدرته ولو كان مخالفاً للنظام ا 
  . مثال

  )٨١٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١١/٢٠٠٠  جلسةمدني ٤٤/٢٠٠٠ الطعن(

وجـوب إبـدائها معـاً قبـل إبـداء أي دفـع إجرائـي               . الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام      -٤٢٤٦
  .سقوط ما لم يبد منها. ى ذلكما يترتب عل. آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى

. الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى والـدفع باعتبـار الـدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن                    -
 .مثال. وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. كالهما دفع شكلي يتعلق باإلجراءات

  )٨١٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٦٣/٢٠٠٠ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٧٨٤ -  

سـقوط الحـق فيـه لـو أثيـر          . ع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها         الدف -٤٢٤٧
 .عدم تعلق ذلك بالنظام العام. بعد التكلم في الموضوع

  )٤١٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١/٤/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١٥٧/٢٠٠١ الطعن(

فيهـا حتـى تجـدد واعتبارهـا        استبعادها من جدول القضايا ووقف الـسير        . أثره. شطب الدعوى  -٤٢٤٨
كأن لم تكن إذا لم تجدد فـي الميعـاد بنـاء علـى طلـب ذو الـشأن والمبـدي قبـل التعـرض                         

أنه مقرر لمصلحة المـدعي عليـه وحـده وال يتعلـق بالنظـام العـام فـال              : علة ذلك . للموضوع
  .تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

 منتجــة آلثارهــا اإلجرائيــة أن تظــل. أثــره. تجديــد الــدعوى مــن الــشطب فــي الميعــاد -
والموضوعية ويكون ما أبدى فيها مـن دفـاع ودفـوع مطروحـاً علـى المحكمـة دون حاجـة                    

 .إلعادة التمسك به من جديد

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٦٨/٢٠٠١ الطعن(

 مخالفـة لقواعـد     .التجاء الخصم إلى القـضاء فـي مـسألة اتفـق علـى التحكـيم فـي شـأنها                   -٤٢٤٩
أن الـدفع بعـدم االختـصاص       . أثـر ذلـك   . عدم تعلق ذلك بالنظام العـام     . االختصاص الوظيفي 

 .علة ذلك. يسقط إذا أثير بعد التكلم في الموضوع

  )٤١٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/٥/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٦٦٨/٢٠٠١ الطعن(

أن األهليـة   . مفـاد ذلـك   . ليـة التقاضـي   أن يثبت للخـصم أه    . شرطه. انعقاد الخصومة صحيحة   -٤٢٥٠
أن الـدفع بـبطالن اإلجـراء       . مـؤداه . ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها       

المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفـع شـكلي متعلـق بـاإلجراءات ولـيس                   
 .من الدفوع الموضوعية

  )٤١٨لقسم الخامس المجلد السابع ص مج ا١٤/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣١٠/٢٠٠١ الطعن(

عـدم  . أثـره . وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الـدفع الـشكلي فـي الـدعوى                 -٤٢٥١
وجـوب أن تعيـد محكمـة الدرجـة الثانيـة       . مـؤداه . إلغاء حكمها . استنفاد واليتها في الموضوع   
وب حكمهـا بالخطـأ     مخالفتهـا لـذلك يـش     . تعلق ذلك بالنظام العام   . القضية إليها لنظر الموضوع   

 .في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه

  )٤١٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/١٠/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٣١٠/٢٠٠١ الطعن(

مـؤدى  . دفع شكلي ال تـستنفد بـه المحكمـة واليتهـا          . الدفع بتخلف إجراء أوجب القانون اتخاذه      -٤٢٥٢
  .مثال. ذلك
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 .م العامتعلقه بالنظا. مبدأ التقاضي على درجتين -

  )٤١٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/١٢/٢٠٠٢  جلسةإداري ٦٣٦/٢٠٠١ الطعن(

أن يكـون لـه مـوطن       . شـرطه . اختصاص محاكم الكويت بالدعاوى التي ترفع علـى األجنبـي          -٤٢٥٣
  .ال يكفي. الوجود العارض. بالكويت أو محل إقامة

. د االختـصاص لمحـاكم الكويـت   انعقـا . األجنبي الذي له موطن مختار بالكويت أو محل أعمـال      -
 . من المرافعات٢٤م. حاالته

حضور محامي عن المدعى عليه وتمسكه بالدفع بعـدم االختـصاص الـدولي فقـط قبـل الـتكلم                    -
. ليس مؤداه اتخاذ المدعى عليه مـن مكتـب هـذا المحـامي محـالً مختـاراً لـه                  . في الموضوع 

 .ال خطأ. التزام الحكم ذلك

  )٤١٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥/١٢/٢٠٠٢ سةتجاري جل ٧٨٠/٢٠٠١ الطعن(

للنيابة ومحكمة التمييز إثارتها من تلقـاء نفـسها ولـو لـم يـسبق               . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -٤٢٥٤
أن تكـون واردة علـى      : شـرط ذلـك   . التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعـن         

  .الجزء المطعون فيه من الحكم
عـدم جـواز مخالفتـه مـن المحكمـة أو نـزول             . تعلقه بالنظـام العـام    . درجتينالتقاضي على    -

. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل فـي دفـع شـكلي أو متعلـق بـاإلجراءات                . الخصوم عنه 
وجـوب إعـادة الـدعوى إليهـا        . إلغاء المحكمة االسـتئنافية لهـذا الحكـم       . ال تستنفد به واليتها   

  .للفصل في موضوعها
البتدائي على قبول الـدفع بعـدم سـماع الـدعوى اسـتناداً إلـى عـدم تـسجيل                   اقتصار الحكم ا   -

إلغـاء الحكـم    . المطعون ضدها األولى لعقـد التوزيـع الـصادر إليهـا مـن الـشركة المنتجـة                
 . تمييزهتُوجبمخالفة للقانون . المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع

  )٤٢٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣١/٥/٢٠٠٣ جلسةهيئة عامة  ١٩/٢٠٠١ الطعن(

ـ         -٤٢٥٥ قـرارات  باً بنظـر الـدعاوي المتعلقـة بهـذه        رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحـاكم والئي
  .ال عيب. بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادةاللجنة الوطنية لشئون األسرى والمفقودين 

  )٤٢٠د السابع ص مج القسم الخامس المجل٢٣/٦/٢٠٠٣ ري جلسةإدا ٥٧٧/٢٠٠٢ الطعن(

الـدفع بـسقوط   . إقامة دعوى جديدة بإجراءات جديدة مـستقلة عـن خـصومة الـدعوى الـسابقة           -٤٢٥٦
الخصومة لمرور أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيهـا الموجـه إلـى إجـراءات الـدعوى                   

 .ال أثر له على الدعوى األخيرة. السابقة

  )٤٢٠س المجلد السابع ص مج القسم الخام١٠/١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧٣/٢٠٠٣ الطعن(
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دفـوع  . باعتبار الـدعوى أو االسـتئناف كـأن لـم يكـن     أو الدفع ببطالن إعالن صحيفة الدعوى      -٤٢٥٧
 ٧٧م. شكلية متعلقة باإلجراءات يتعين إبداؤها قبل التعـرض للموضـوع وإال سـقط الحـق فيهـا                

  . مرافعات
ـ     . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا         - . س موضـوع الـدعوى    اعتبـاره دفاعـاً يم

 .مثال. سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية عقب إبدائه. مؤدى ذلك

  )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٢/٢٠٠٥  جلسةأحوال شخصية ٥/٢٠٠٤ الطعن(

 يكـون بإبـداء الخـصم أي طلـب أو دفـاع فـي               .التكلم في الموضوع المسقط للـدفع الـشكلي        -٤٢٥٨
 ٧٧ م . أو ينطوي علي التـسليم بـصحتها سـواء كتابـة أو شـفاهة              الدعوى أو مسألة فرعية فيها    

  .مرافعات
. واقـع لقاضـي الموضـوع     . استخالص توافر شروط سقوط الحق في الـدفع الـشكلي أو نفيـه             -

 .مثال. شرط ذلك

 )١٣٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣١/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٩٤٧/٢٠٠٦الطعن (

مخالفـة لقواعـد   .  شـأنها علـى التحكـيم   في مسألة اتفق فياألصل أن التجاء الخصم إلى القضاء        -٤٢٥٩
الطبيعـة  : علـة ذلـك   . عدم تعلق ذلك االختصاص بالنظـام العـام       . االختصاص المتعلق بالوظيفة  

  . الموضوعفيسقوط الحق فيه إذا أثير متأخراً بعد التكلم . أثر ذلك. االتفاقية للتحكيم
ـ         - . ة لعـدم وجـود شـرط التحكـيم أو بطالنـه           الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظـر المنازع

يـستوي إبـداؤه شـفاهة أو    .  الـدعوى أو مـسألة فرعيـة   فـي  طلب أو دفـاع  أيسقوطه بإبداء  
 .كتابة

  )٢٣ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٤/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري٤٧/٢٠٠٨الطعن (
 

 -:التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي -

طلـب التأجيـل لالطـالع      . ماهيتـه . حق في إبداء الـدفع الـشكلي      التكلم في الموضوع المسقط لل     -٤٢٦٠
  . مثال. والرد ال يعد تكلماً في الموضوع مسقطاً للحق في الدفع الشكلي

  )٨١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٣٢٨/١٩٩٧ الطعن(

إبـداء  . الح صـاحبه  دفع موضـوعي مقـرر لـص      . الدفع بانعدام صفة المدعي في المطالبة بالحق       -٤٢٦١
  . مثال. الخصم له مسقط لحقه في الدفع الشكلي

  )٨١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٧ الطعن(
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عـدم تعلقـه بالنظـام      . الدفع بعدم االختصاص في المنازعات التي يتفـق علـى التحكـيم فيهـا              -٤٢٦٢
  .  إذا أثير بعد التكلم في الموضوعسقوط الحق فيه. ما يترتب على هذا الدفع. العام

  . التكلم في الموضوع المسقط للحق في الدفع الشكلي الغير متعلق بالنظام العام المقصود به -
  )٨١٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٩/٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٢٢/١٩٩٧ الطعن(

. المتعلقـة بـاإلجراءات   مـن الـدفوع الـشكلية       . الدفع باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن        -٤٢٦٣
  . يتعين إبدائه قبل التعرض للموضوع وإال سقط الحق في إبدائه

  .مثال لما ال يعد كذلك. التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي -
  )٨١٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١/١١/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٢/١٩٩٨ الطعن(

وجـوب أن يبـدي قبـل       . علـق بـاإلجراءات   دفـع شـكلي مت    . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -٤٢٦٤
ال يجـوز للخـصم أن      . كيـف يكـون   . التكلم في الموضوع المـسقط للـدفع      . التعرض للموضوع 

  . يعود إلى التمسك بالدفع متي كان قد تنازل عنه
. الـدفع المتعلـق بـه     . اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خالل تـسعين يومـاً              -

. أن لـه التنـازل عنـه صـراحة أو ضـمناً           . مؤدي ذلـك  . شرع لمصلحته اتصاله بالخصم الذي    
 .مثال

  )٨١٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٩/٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٥٢٥/١٩٩٩ الطعن(

مخالفـة لقواعـد االختـصاص      . التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكـيم بـشأنها            -٤٢٦٥
  .عدم تعلق ذلك بالنظام العام. الوظيفي

سقوط الحـق فيـه إذا أبـدى بعـد الـتكلم فـي       . فع بعدم االختصاص غير المتعلق بالنظام العام      الد -
 .لمحكمة الموضوع. استخالص توافر شروط هذا السقوط أو نفيها. الموضوع

 )٤٢١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٢/٢٠٠٢جلسة تجاري  ٤٤٩/٢٠٠١الطعن (

وجوب إبـداؤها معـا وقبـل إبـداء أي دفـع إجرائـي              . عامالدفوع الشكلية الغير متعلقة بالنظام ال      -٤٢٦٦
خر أو طلب أو دفاع في الدعوى ويتعين التمسك بهـا فـي صـحيفة الطعـن وإال سـقط الحـق                      آ

 .ال محل لهذا السقوط متى كان الحق في الدفع لم ينشأ إال بعد إيداع الصحيفة. فيها

 )٤٢١مجلد السابع ص مج القسم الخامس ال٤/١٠/٢٠٠٤جلسة تجاري  ٧٨٠/٢٠٠٣الطعن (

إبـداء  : ماهيتـه . التكلم في الموضوع المسقط للدفع باعتبار الدعوى أو االستئناف كـأن لـم يكـن               -٤٢٦٧
طلـب التأجيـل    . أي طلب أو دفاع يمس موضـوعاً أو مـسألة فرعيـة فيهـا كتابـة أو شـفاهة                  

 .علة ذلك. ال يعتبر تعرضاً للموضوع. طالع أو لتقديم مذكراتلال

 )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٨/١١/٢٠٠٤جلسة ني مد ٣٩٣/٢٠٠٣الطعن (
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سـقوط  . دفـع شـكلي   . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن صـحيفتها خـالل األجـل              -٤٢٦٨
 .الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى

 )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/٣/٢٠٠٦جلسة مدني  ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢ انالطعن(

وجـوب إبـداؤه قبـل      . دفـع شـكلي يتعلـق بـاإلجراءات       . فع باعتبار الدعوى كأن لم تكـن      الد -٤٢٦٩
  .التعرض للموضوع وإال سقط الحق في إبدائه

 .ماهيته. التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي -

 )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٤/٢٠٠٦جلسة مدني  ١٣٨/٢٠٠٥الطعن (

  -:الدفع بسقوط الحق -

هدة بروكسل لم تأخذ بالدفع بسقوط الحق في الرجـوع علـى الناقـل المنـصوص عليـه فـي               معا -٤٢٧٠
االحتجاج بهـذا الـدفع ال يقبـل فـي عمليـات النقـل الخاضـعة                .  من قانون التجارة   ١٧٨المادة  

 .للمعاهدة

  )١٥٢ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٤٥/١٩٨٤ الطعن(

أثـر ذلـك فـي إبـداء هـذا          . قيامه على قرينة الوفـاء    . نون التجارة السابق  التقادم الصرفي في قا    -٤٢٧١
 .الدفع

  )١٥٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص٣/١/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٨٤ الطعن(

ال . سـبب جديـد   . التمـسك بـه ألول مـرة أمـام التمييـز          . ال يتعلق بالنظام العام   . الدفع بالتقادم  -٤٢٧٢
 .ال يغني عن التمسك بنوع آخر. يقبل التمسك بنوع من التقادم

  )١٥٣ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٢/٦/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٨٣ الطعن(

تقـادم مـسقط يـرد عليـه        . سنة من تاريخ انتهاء عقد العمـل      . مدة عدم سماعها  . الدعوى العمالية  -٤٢٧٣
مثـال لمـانع    . مـن سـلطة محكمـة الموضـوع       . تقديره. المانع الموقف للتقادم  . الوقف االنقطاع 

 . رهبة واحترام حاالً بين العامل والمطالبة بحقوقه العمالية. أدبي

  )١٥٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٨٥ عمالي جلسة ٣٧/١٩٨٥ الطعن(

القضاء بسقوط الدفع بعدم االختصاص إلبدائه بعد الدفع بعدم القبـول وإلبدائـه بعـد الـتكلم فـي                    -٤٢٧٤
. النعـي علـى الدعامـة األولـى       . دعامتين وكفاية الثانية لحمل الحكـم     الموضوع استقالل هاتين ال   

 .غير منتج

  )٩٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٥/١/١٩٨٦ تجاري جلسة ٧٤/١٩٨٥ الطعن(
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سكوت الخصم عن الدفع بعدم اختصاص المحـاكم الكويتيـة فـي الـدعاوى التـي ترفـع إليهـا                     -٤٢٧٥
يعيـب  . مخالفـة ذلـك   . لـدفع بعـدم اختـصاصها     سقوط حقه فـي ا    . مؤداه. دون أن تختص بها   

 .مثال. الحكم

  )٩٠١ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢١/١٢/١٩٨٧ مدني جلسة ١٠/١٩٨٠ الطعن(

 -:استخالص النزول عن الدفع -

واقع ال يجـوز التحـدي بـه ألول مـرة أمـام             . استخالص النزول عن الدفع أو عدم النزول عنه        -٤٢٧٦
 .محكمة التمييز

  )٤٢٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/١٢/٢٠٠٦جلسة تجاري  ١٧٩/٢٠٠٤الطعن (
 

  -:الدفع الموضوعي -

جـواز إبدائـه فـي أيـة        . دفع موضوعي مقرر لحماية من وضع لـصالحه       . الدفع بانعدام الصفة   -٤٢٧٧
 .إبداؤه في االستئناف ألول مرة جائز. حالة كانت عليها الدعوى

  )٨٩٦ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٢/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٨٥ الطعن(

أن يـدفع   . يكفي بالنسبة للوارث لكـي ال يحـتج عليـه بالورقـة العرفيـة المنـسوبة للمـورث                  -٤٢٧٨
ال . من أقر بأن الخط أو اإلمـضاء أو البـصمة صـحيح أو نـاقش موضـوع المحـرر       . بالجهالة

 .يبل منه الدفع بالجهالة

  )٨٩٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٦/١٩٨٦  جلسةأحوال شخصية ٢/١٩٨٦ الطعن(

خطـأ أو   تستمد من التوقيع وحده وال تنـدفع إال بإنكـار مـن نـسب إليـه                 حجية الورقة العرفية     -٤٢٧٩
مجـرد سـكوت مـن      . أن يكون صـريحاً جازمـاً     . شرط الدفع باإلنكار  . توقيعاً أو ختماً أو بصمة    

 .قرار ضمنيالسكوت إ. علة ذلك. اعتبارها صادرة منه. نسبت الورقة إليه

  )٨٩٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣٦/١٩٨٦ الطعن(

ال تعـد مـستقيمة إال مـن تـاريخ     . دعوى حلول المؤمن قانوناً محل المؤمن لـه قبـل المـسئول        -٤٢٨٠
أثر ذلك على الـدفع بـسقوطها لمـضي أكثـر مـن سـنتين علـى صـول                   . وفائه بمبلغ التأمين  

 .الطائرة

  )٨٩٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٤/١٩٨٧ تجاري جلسة ٢٣٣/١٩٨٦ الطعن(
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 .هو دفع بعدم التنفيذ. الحق في الحبس -٤٢٨١

إقرار القاضي للخصم حقه في الحبس ليس بمانع له مـن الحكـم بمـا يطلـب خـصمه علـى أن                       -
 .مثال. خطأ. مخالفة ذلك. يقرن حكمه بشرط قيام المدعي بتنفيذ التزامه في الوقت ذاته

  )٨٩٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٩/٦/١٩٨٧  جلسةمدني ١٢/١٩٨٧ الطعن(

المشتري الذي تسلم المبيع ليس له االمتناع عن تنفيـذ التزامـه بـدفع بـاقي الـثمن فـي حالـة                       -٤٢٨٢
 .امتناع البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري علة ذلك

  )٨٩٨القسم الثاني المجلد الثاني ص مج ١٥/٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٤١/١٩٨٧ الطعن(

 .الطعن بالتزوير يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التي تبدي أثناء السير في الدعوى -٤٢٨٣

  )٨٩٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٣/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٥٠/١٩٨٧، ١٤٨ انالطعن(

 .ال يتعلق بالنظام العام. الدفع به. بطالن الحجز واعتباره كأن لم يكن -٤٢٨٤

  )٨٩٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٦/١٩٨٨  جلسةمدني ٥٦/١٩٨٧ الطعن(

. على من يتمـسك بـه التقـدم بـذلك إلـى محكمـة الموضـوع               . الدفع بعدم جواز اإلثبات بالبينة     -٤٢٨٥
 .وإال يعد متنازالً عنه

  )٨٩٨ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/١١/١٩٨٨  جلسةمدني ٣/١٩٨٨ الطعن(

مجـرد  . هـو تـرك العـين مـع قيـام مقتـضى الـدعوى             . ب لعدم سماع الدعوى   الترك الموج  -٤٢٨٦
 .ال يمنع من سماع الدعوى. اإلهمال مهما طال الزمن

  )٨٩٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٠/١١/١٩٨٨ تجاري جلسة ١٦٩/١٩٨٨، ١٦٣، ١٦١ نوالطع(

التمـسك بنـوع   . مـة الموضـوع  الدفع بالتقادم ال يتعلق بالنظام العام ويتعين التمسك به أمـام محك      -٤٢٨٧
 .معين من التقادم ال يغني عن التمسك بنوع آخر

  )٨٩٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥/١٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٩٠/١٩٨٨ الطعن(

ال يقبـل التحـدي بـه ألول مـرة أمـام            . ال يتعلـق بالنظـام العـام      . الدفع ببطالن تقرير الخبير    -٤٢٨٨
 .محكمة التمييز

  )٨٩٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/٢/١٩٨٩ اري جلسةتج ٢٢١/١٩٨٨ الطعن(

صـدور حكـم حـائز لحجيـة األمـر          . مناطه. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها        -٤٢٨٩
 .ال يغني. التصديق على اتفاق الصلح. المقضي في موضوعها

  )٨٩٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٦/٢/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٥٧/١٩٨٩ الطعن(
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 .مؤدى ذلك. تقيده بالضرورة والعرف. شرط التمسك به. الدفع بعد التنفيذ -٤٢٩٠

  )٨٩٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/١٢/١٩٨٩  جلسةمدني ٩/١٩٨٩ الطعن(

أن تكـون النظـارة لجهـة       . مـؤداه . عدم اشتراط الواقف النظارة لشخص معين أو لجهة معينـة          -٤٢٩١
. صـحيح . صفة لرفع الـدعوى مـن غيـر وزارة األوقـاف          الدفع بانعدام ال  . األوقاف دون غيرها  

 .مثال

  )٩٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١١/٢/١٩٩٠ تجاري جلسة ٩١/١٩٨٩ الطعن(

إبـداؤه أمـام محكمـة االسـتئناف ورفـضها      . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا         -٤٢٩٢
ز التمـسك بـه أمـام محكمـة         عـدم جـوا   . أثـره . لها وحكمها في الموضوع لصالح مبدي الدفع      

 .علة ذلك. التمييز

  )٩٠٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٨/٨/١٩٩١ تجاري جلسة ٧٣/١٩٩٠ الطعن(

اتساعها لبحـث كافـة مـا يقـدم فيهـا مـن دفـوع ومنهـا الـدفع                   . الدعوى بطلب تسليم المبيع    -٤٢٩٣
 .علة ذلك. بالصورية

  )٩٠٠اني المجلد الثاني ص مج القسم الث٩/١٥/١٩٩١ مدني جلسة ١٨/١٩٩٠ الطعن(

التمسك بنوع مـن التقـادم ال يغنـي عـن التمـسك بنـوع       . عدم تعلقه بالنظام العام  . الدفع بالتقادم  -٤٢٩٤
 . علة ذلك. آخر

  )٩٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١/١٩٩٢ تجاري جلسة ١٦١/١٩٩٠ الطعن(

 .كيفيته. إنكار المحرر العرفي -٤٢٩٥

  )٩٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/٢/١٩٩٢ مدني جلسة ١١٥/١٩٩٠ الطعن(

يجوز إبـداؤه فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى ولـو أمـام محكمـة           . الدفع بعدم القبول   -٤٢٩٦
 .االستئناف

أن تنسب الدعوى لصاحب الحـق فيهـا أو ضـد مـن يوجـد               . مناطها. الصفة كشرك في الدعوى    -
م قبـول الـدعوى لرفعهـا علـى         مثال بشأن رفـض الـدفع بعـد       . الحق في الدعوى في مواجهته    

 .غير ذي صفة

  )٩٨٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١/٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٥/١٩٩٢ الطعن(

 .أثره في الخصومة. انقضاء الشركة وزوال صفة مديرها -٤٢٩٧

 .علة ذلك. يكفي بشأنه ذكر اسمها دون ممثلها القانوني. اختصام الشركة التجارية -

  )٩٨٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/١١/١٩٩٢ ةتجاري جلس ٣٣٦/١٩٩٠ الطعن(
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 .العبرة في عدم االستحقاق بالنظر إليه من زاوية المتسلم ال من زاوية الدافع -٤٢٩٨

سقوط دعوى رد غير المستحق بمضي ثالث سنوات من اليوم الـذي يعلـم فيـه المـدعي بحقـه                     -
 .في االسترداد أو بخمسة عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق

  )٩٨٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٧٨/١٩٩٠ نالطع(

. أساسـها . دعوى رجوع المؤمن على الغيـر المـسئول بمـا أوفـاه مـن تعـويض للمـضرور                  -٤٢٩٩
 .الحلول القانونية أو حوالة الحق

للمـدين أن يتمـسك قبـل المحـال لـه           . مـؤداه . انتقال الحق إلى المحال له بـصفاته وتوابعـه         -
وع الخاصة به وبالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيـل ومنهـا مـدة الـسقوط التـي               بالدف

 .ينقضي بها يجوز للمحال عليه أن يدفع في مواجهة المال له بانتفاء الحق بتلك المدة

  )٩٨٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/١١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٦٢/١٩٩٢ الطعن(

. أن تكون له مصلحة فـي الـدفاع عـن الحكـم حـال صـدوره               وجوب  . من يختصم في الطعن    -٤٣٠٠
 .مثال

  )٩٨٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٩٢/١٩٩١ الطعن(

 .كيفية التمسك به. عدم تعلقه بالنظام العام. الدفع بعدم جواز اإلثبات بالبينة -٤٣٠١

  )٩٨٧لد الثاني ص مج القسم الثالث المج١/٧/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٧/١٩٩٢ الطعن(

أن . مـؤدى ذلـك   . مـصدرهما واحـد   . وااللتزام األصلي في األوراق التجاريـة     االلتزام الصرفي    -٤٣٠٢
الدفوع الناشئة عن االلتزام األصلي تنقـل فيمـا بـين المـدين ودائنـه المباشـر إلـى االلتـزام                     

لتـي  للمدين في األوراق التجاريـة ومنهـا الـشيك التمـسك بـذات الـدفوع ا           . أثر ذلك : الصرفي
 .تدفع بها الدعوى األصلية

  )٩٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ١٣١/١٩٩٢ الطعن(

متـى  . عدم تمسك الطاعن بالدفع بسقوط الحق بالتقادم السابق إبـداؤه أمـام محكمـة أول درجـة                 -٤٣٠٣
 .ال يعد مطروحاً على محكمة االستئناف

  )٩٨٧لقسم الثالث المجلد الثاني ص مج ا١/٦/١٩٩٣  جلسةمدني ٦/١٩٩٠ الطعن(

 .الدفع به ال يقوم مقام االعتراض على ما تضمنه من بيانات. بطالن تقرير الخبير -٤٣٠٤

 .ال يعيبه. عدم رد الحكم على طلب أو دفاع لم يقدم دليله أو مستنده -

  )٩٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٧٠/١٩٩٣ الطعن(
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انتقـال  . أثـر ذلـك   . مصدرهما واحـد  . في وااللتزام األصلي في األوراق التجارية     االلتزام الصر  -٤٣٠٥
الدفوع الناشئة عن االلتزام األصلي فيما بين المـدين ودائنـه المباشـر إلـى االلتـزام الـصرفي                   
بما الزمه أن للمدين فيها ومنها الشيك التمـسك بـذات الـدفوع التـي يـستطيع دفـع الـدعوى                     

 .بها. األصلية

  )٩٨٧ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٠/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٧٦/١٩٩٢ الطعن(

 .بحقيقة الدفع ومرماه ال بتسميته. العبرة فيه. تكييف دفوع الخصوم -٤٣٠٦

تعلقـه بالـشروط الالزمـة لـسماع الـدعوى ويـدور            . الدفع بانقضاء المدة المحددة لرفع الدعوى      -
ـ            دعوى لحمايتـه ويرمـي إلـى منـع         حول الحق في الدعوى وينفصل عن الحق الذي رفعـت ال

  .ال خطأ. انتهاء الحكم إلى عدم قبول الدعوى. المحكمة من قبول الدعوى

  )٩٨٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٢/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩٤/١٩٩٢ الطعن(

ماهيتـه وشـرط االعتـصام بـه وأثـره علـى            . التنفيذ في العقود الملزمـة للجـانبين      الدفع بعدم    -٤٣٠٧
 .من سلطة محكمة الموضوع. تقدير أحكامه. ت المتبادلةااللتزاما

  )٩٨٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢١/٣/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٩٥/١٩٩٣ الطعن(

أن يكـون الـدفع     . شـرطه . وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الـدفع بعـدم الدسـتورية             -٤٣٠٨
 .جدياً

 .جائز.  الطعن عليها بعدم الدستورية.قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة االتفاقية -

  )٩٨٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٥/١٩٩٣ الطعن(

عدم جواز تعرض محكمـة االسـتئناف ألمـر غيـر مطـروح             . ما يشمله . األثر الناقل لالستئناف   -٤٣٠٩
. مـستبعدة مثال لدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صـفة أبـدى فـي مـذكرة                  . عليها

 .من محكمة أول درجة ولم يكن مطروحاً في االستئناف

  )٩٨٨ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/٤/١٩٩٤ تجاري جلسة ٤/١٩٩٤ الطعن(

. جواز إبدائه من أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى            . دفع موضوعي . الدفع بعدم سماع الدعوى    -٤٣١٠
اسـتخالص حـصول التنـازل مـن        . نـه ما لم يتنـازل ع    . إبداؤه في االستئناف ألول مرة جائز     

 .مادام سائغاً. عدمه واقع تستقل به محكمة الموضوع

  )٩٨٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٧/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ٩/١٩٩٤ الطعن(

متـى  . دفع موضوعي يجوز التمسك به ألول مـرة أمـام محكمـة االسـتئناف             . الحق في الحبس   -٤٣١١
 . مدني٣١٨م. استوفى شروطه

  )٩٨٩ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٩/١١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٧/١٩٩٤ الطعن(
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تعلقـه بالنظـام    . مرمـاه والـدافع إلـى تقريـره       . الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية عند اإلنكـار        -٤٣١٢
 .للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. أثر ذلك. العام

  )٩٨٩لثالث المجلد الثاني ص مج القسم ا٤/٢/١٩٩٥ جلسةأحوال شخصية  ٨٥/١٩٩٤، ٦١ نناالطع(

ما لم يتناوله الحكم فـي قـضائه ال تـستنفد بـه المحكمـة      . حجية الحكم تكون لما فصل فيه قطعياً  -٤٣١٣
 .مثال. أثر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوصه غير مقبول. واليتها

  )٩٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/١١/١٩٩٥  جلسةطلبات رجال القضاء ٢/١٩٩٤ الطعن(

نـشوء التـزام لكـل      . االرتباط والتقابل في العقـود الملزمـة للجـانبين        . قوامه. الدفع بعدم التنفيذ   -٤٣١٤
سـريان ذات األمـر علـى الحـق فـي           . طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخـر           

مثال بالنسبة لقطع وزارة المواصالت للخدمة الهاتفيـة عـن مـشترك أوفـى بالتزاماتـه                . الحبس
 . وفاء مشترك آخر يكفله األول بالتزامات معهابسبب عدم

  )٩٩٠ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٤/١٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣٠٠/١٩٩٤، ٢٧٩ انالطعن(

 .أثره. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ألول مرة أمام محكمة التمييز -٤٣١٥

  )٩٩١ثالث المجلد الثاني ص مج القسم ال٢٧/١/١٩٩٦  جلسةأحوال شخصية ٧٠/١٩٩٥ الطعن(

عـدم جـواز الطعـن      . األصـل . األحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وال تنتهي بهـا الخـصومة           -٤٣١٦
األحكام الوقتية والمـستعجلة والـصادرة بوقـف الـدعوى والقابلـة            . االستثناء. فيها على استقالل  

تمييز فـي الحكـم    مثال بشأن عدم جـواز الطعـن بـال        . علة ذلك .  مرافعات ١٢٨م. للتنفيذ الجبري 
الصادر برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر النـزاع وبإلغـاء الحكـم المـستأنف وبإعـادة             

 . الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها

  )٩٩١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤/٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٤ الطعن(

 .ليه أو إعالنه بهاقبول المحال ع. نفاذها. أثره. انعقاد الحوالة -٤٣١٧

 .أثره. انتقال ذات الحق بما له من صفات وتوابع وتأمينات وما عليه من دفوع -

  )٩٩١ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٨/٣/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥١/١٩٩٥ الطعن(

انتقـال  . الحلـول قانونـاً أو بحوالـة حـق        : أساسـها . دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول      -٤٣١٨
ال له قابالً للسقوط بذات المدة التي ينقـضي بهـا وللمـدين الـدفع فـي مواجهـة                   الحق إلى المح  

 .مثال. المحال بانقضاء الحق بمضي تلك المدة

  )٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ١١/١٩٩٥ الطعن(
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 . الدفع بتقادمها بمضي سنة من انتهاء العقد. الدعوى التي يرفعها العامل -٤٣١٩

  )٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٦ عنالط(

. ضرورة إبدائه في صـورة طلـب عـارض فـي الـدعوى األصـلية              . إجراء المقاصة القضائية   -٤٣٢٠
 .ال يجوز. طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم أو ألول مرة في االستئناف

حالـة إلـى التحقيـق أو نـدب خبيـر           إبداء إجراء المقاصة ألول مرة في االسـتئناف وطلـب اإل           -
غيـر  . النعـي المتعلـق بـذلك     . التفات محكمة االسـتئناف عـن ذلـك       . لتحقيقه توصالً إلجرائها  

 .منتج

  )٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٣/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٧٢/١٩٩٥ الطعن(

ـ     . المقاصة القانونية متى توافرت شروطها     -٤٣٢١ ن المـدعي  جواز طلب إجرائهـا فـي صـورة دفـع م
طلبهـا فـي صـورة طلـب        . عليه في الدعوى المقامة عليه من المدعي لمطالبته بدين في ذمتـه           

 .أثر ذلك. ال يلزم. عارض

  )٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٢٦/١٩٩٥ الطعن(

عـدم جـواز إبدائـه فـي        . تقديمه فـي صـورة طلـب عـارض        . كيفيته. طلب إجراء المقاصة   -٤٣٢٢
 .صورة دفع ألول مرة أمام محكمة االستئناف

  )٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١١/١١/١٩٩٦ تجاري جلسة ٦٤/١٩٩٦ الطعن(

. شـرط ذلـك  . مـن سـلطة الموضـوع   . اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته  -٤٣٢٣
  . مثال بشأن الدفع بعدم التنفيذ

  )٨١٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٦/١/١٩٩٧ تجاري جلسة ٥١/١٩٩٦ الطعن(

  . علة ذلك. عدم تعلقه بالنظام العام. بطالن اإلجراءات النعدام صفة الخصوم في الدعوى -٤٣٢٤
  . خطأ يوجب تمييزه. قضاء الحكم بانتفائها. عدم إبداء الخصم دفعاً بانتفاء صفته -

  )٨١٦ الرابع ص مج القسم الرابع المجلد١/٤/١٩٩٧ تجاري جلسة ٢٧٦/١٩٩٥ الطعن(

  . أثره. استنفاد محكمة أول درجة واليتها عند قضائها بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى -٤٣٢٥
  . لمحكمة ثاني درجة أن تفصل في موضوع الدعوى عند القضاء بإلغاء الحكم االبتدائي -

  )٨١٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/٦/١٩٩٧  جلسةمدني ١٤١/١٩٩٦ الطعن(

  . الدية طوال مدة وقف سريان تقادم الدعوى الجنائية أو انقطاعهاوقف تقادم دعوى  -٤٣٢٦
مثـال لـرفض الـدفع بـسقوط        . بدء سريانها من انقضاء الدعوى الجنائيـة      . مدة تقادم دعوى الدية    -
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  .دعوى الدية بالتقادم
  )٨١٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٨  جلسةمدني ١٢٢/١٩٩٧ الطعن(

  . مناطه.  لحكم سابقالدفع بمخالفة الحكم -٤٣٢٧
  )٨١٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٥٣٢/١٩٩٦ الطعن(

: شـرطه . التزام المحكمة االستئنافية بالرد على ما أبدي أمـام محكمـة أول درجـة مـن دفـوع                  -٤٣٢٨
. التنازل الـضمني عـن الـدفع المبـدي أمـام أول درجـة             . عدم التنازل عنها صراحة أو ضمناً     

. مثـال . ال يعيبـه . التفـات الحكـم عنـه   . عدم اعتباره مطروحاً على محكمـة االسـتئناف       . أثره
  . بشأن تنازل ضمني عن الدفع بالتقادم

  )٨١٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧/٤/١٩٩٨  جلسةمدني ١١٠/١٩٩٧ الطعن(

 إنكـاره   سـكوت مـن يحـتج بالورقـة العرفيـة عليـه دون            . ما يشترط إلبدائـه   . الدفع باإلنكار  -٤٣٢٩
  .علة ذلك. اعتبار التوقيع توقيعه. أثره. صراحة صدورها منه

  )٨١٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢/١١/١٩٩٨  جلسةمدني ٣٥/١٩٩٨، ٣٤ انالطعن(

الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى مقرر للخصم الـذي وضـع لحمايتـه وال يقبـل مـن                   -٤٣٣٠
  . غيره إثارته

  )٨١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/١٢/١٩٩٨ سةتجاري جل ٩/١٩٩٨ الطعن(

للدائن في االلتزام الصرفي أن يرجـع علـى المـدين بـدعوى الـدين األصـلي دون أن يكـون                      -٤٣٣١
  . للمدين دفع دعواه بالدفوع المستمدة من االلتزام الصرفي

  )٨١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٤٩/١٩٩٨ الطعن(

حـق الدولـة فـي      . شـرطه . وروده على دعوى الملـك    . لدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان     ا -٤٣٣٢
  . علة ذلك. التمسك بهذا الدفع

  )٨١٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٣/١٩٩٩  جلسةمدني ١٠٦/١٩٩٨ الطعن(

 وروده على دعوى الملـك متـي تركهـا المالـك مـدة            . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان      -٤٣٣٣
  . خمس عشرة سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها

ورودهـا عامـة مطلقـة بغيـر تمييـز أو تفرقـة بـين               .  من مجلة األحكام العدلية    ١٦٦٠لمادة  ا -
  .الدولة واألفراد في التمسك بهذا الدفع

  )٨١٨ ص مج القسم الرابع المجلد الرابع٢٨/٦/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٤٥/١٩٩٨ الطعن(
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القضاء ببطالن الشركة يتخلف عنه شركة فعليـة تـصفي وفقـاً للقواعـد العامـة فـي الـشركة                     -٤٣٣٤
  . الواقعية وال يحتج به على الغير حسن النية والمساهمين

ال وجـه   .  مـدني  ١٨٦/٣م  . سقوط دعوى البطالن بمرور خمس عشرة سنة مـن تـاريخ العقـد             -
تعلقـه برفـع الـدعوى التحـدي بـالحكم          . فععن طريـق الـد    . للمحاجة به عند التمسك بالبطالن    

  .ال يجوز. الصادر باإلفالس في ذلك
  )٨١٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٣/١٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٢١/١٩٩٩ الطعن(

المقاصة القضائية يشترط إلجرائها أن تبدي في صـورة طلـب عـارض يقدمـه المـدعي عليـه                    -٤٣٣٥
لبهـا فـي صـورة دفـع أو ألول مـرة أمـام              عـدم جـواز ط    . ردًأ على دعوى خصمه األصلية    

  . مثال. االستئناف
  )٨١٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/١٩٩٩ تجاري جلسة ١٧٢/١٩٩٩ الطعن(

. المطالبـة بهـا ال تـسمع بمـضي خمـسة عـشر سـنة       . فقد النفس مما تستحق عنه دية كاملـة        -٤٣٣٦
  .انتهاء الحكم إلى ذلك صحيح

  )٨١٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/٤/٢٠٠٠  جلسةمدني ٣٥/١٩٩٩ الطعن(

اعتبـار  . تخلـف ذلـك أثـره     . التمسك بالدفع بعدم جواز اإلثبات بالبينة واجب قبل سماع الـشهود           -٤٣٣٧
  . صاحب المصلحة في الدفع متنازالً عن حقة في اإلثبات بالطريق الذي رسمه القانون

  )٨١٩لرابع المجلد الرابع ص مج القسم ا٢٢/٤/٢٠٠٠  جلسةأحوال شخصية ٢١٤/١٩٩٨ الطعن(

جـواز التمـسك بـه فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا         . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمـان    -٤٣٣٨
ال يتـضمن   .   مثـال . الدعوى ما لم يكن قد بدر من المتمسك بالدفع ما يدل علـى تنازلـه عنـه                

  . تنازالً
  )٨١٩ابع ص مج القسم الرابع المجلد الر١٩/٦/٢٠٠٠  جلسةعمالي ١٢٨/١٩٩٩ الطعن(

الحكـم الـوارد فـي      . وال تسقط إال بـاألداء أو اإلبـراء       . استحقاقها من تاريخ وجوبها   . نفقة العدة  -٤٣٣٩
.  من ق األحوال الشخصية بعدم سماع الدعوى عـن مـدة سـابقة تزيـد عـن سـنتين                   ٧٨المادة  

ده ال يعيـب الحكـم عـدم ايـرا        . دفع ظاهر الـبطالن   . النعي الوارد بشأن ذلك   . عدم انطباقه عليها  
  .أو عدم رده عليه

  )٨١٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٤/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ١٦٠/٢٠٠٠ الطعن(

  .ال يجوز التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه. الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان -٤٣٤٠
  )٨٢٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٨/١/٢٠٠١  جلسةعمالي ٧٧/٢٠٠٠ الطعن(



 المرافعات        

 

- ٧٩٨ -  

لـيس مـن    .  جواز اإلثبات بالبينة في األحـوال التـي يجـب فيهـا اإلثبـات بالكتابـة                الدفع بعدم  -٤٣٤١
وجوب إبدائه قبل البدء فـي سـماع شـهادة الـشهود وإال اعتبـر تنـازالً                 . مفاد ذلك . النظام العام 

  . عن حقه في اإلثبات بالطريق الذي رسمه القانون
  )٨٢٠لرابع المجلد الرابع ص مج القسم ا٢٠/١/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

  . وجوب بحث محكمة الموضوع شرائطه القانونية ووقفه وانقطاعه. أثره. الدفع بالتقادم -٤٣٤٢
انقطاعهـا بالمطالبـة القـضائية ولـو رفعـت الـدعوى إلـى              . المدة المقررة لعدم سماع الدعوى     -

  . محكمة غير مختصة
زوال أثرهـا فـي قطـع التقـادم         . هأثـر . رفض أو عدم قبول الدعوى التي من شأنها قطع التقادم          -

  . واعتباره كأن لم يكن واستمرار ما كان قد بدء منه قبل رفعها
  )٨٢٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣٠/٦/٢٠٠١ تجاري جلسة ٤٥/٢٠٠١ الطعن(

  .دفاع موضوعي لصاحب الشأن إبداءه ولو أمام االستئناف. الدفع بانعدام صفة المدعي -٤٣٤٣
  )٨٢٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٢/٩/٢٠٠١  جلسةال شخصيةأحو ١٥٦/٢٠٠٠ الطعن(

ال يتعلـق بالنظـام العـام فـال يجـوز          . الدفع ببطالن تقرير الخبير البتنائه على إجراءات باطلـة         -٤٣٤٤
  .إبداءه ألول مرة أمام التمييز

  )٨٢٢ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٦/١٠/٢٠٠١  جلسةأحوال شخصية ٣٨/٢٠٠١ الطعن(

 .وجوب بحث المحكمة لشرائطه. أثره. دفع بالتقادمال -٤٣٤٥

  )٨٢٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٠/١٢/٢٠٠١ تجاري جلسة ٨٨٤/٢٠٠٠ الطعن(

  . يتعين على محكمة الموضوع بحث شرائطه. الدفع بالتقادم -٤٣٤٦
ين انقطاعهـا بـإقرار المـد     .  مـدني  ٤٤٩المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقـاً للمـادة            -

  . بحق الدائن صراحة أو ضمناً
تقديره من سلطة محكمة الموضـوع دون رقابـة عليهـا مـن محكمـة               . ماهيته. اإلقرار الضمني  -

  . شرط ذلك. التمييز
. طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو معارضـته فـي مقـدار االلتـزام ال فـي وجـوده                     -

 .إقرار بحق الدائن

 )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/١٠/٢٠٠٣جلسة إداري  ٦٧٨/٢٠٠٢الطعن (

قـضاء محكمـة أول درجـة بقبولـه         . موضـوعي . الدفع بعدم سماع الدعوى لمـرور الزمـان        -٤٣٤٧
يطـرح الـدعوى    . االستئناف المرفـوع عـن هـذا الحكـم        . تستنفد به واليتها في نظر الموضوع     
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كمـة فـي موضـوع      وجـوب أن تفـصل المح     . أثـره . بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع      
الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب مـن طلباتـه صـراحة أو ضـمناً                    

. مخالفـة ذلـك   . حتى ولو أصر على طلب اإلحالة إلي المحكمة المختصة فـي طلباتـه الختاميـة              
 . تمييز الحكمخطأ يوجب

 )٤٢٣لسابع ص مج القسم الخامس المجلد ا٢٣/٢/٢٠٠٤جلسة  عمالي ٣/٢٠٠٣الطعن (

 .مثال. جواز ابدؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. دفع موضوعي. الدفع بسقوط الحق -٤٣٤٨

 )٤٢٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٦/٢٠٠٢جلسة  أحوال شخصية ٢٥٥/٢٠٠٣الطعن (

 . شرطه. قبول الطلبات العارضة -٤٣٤٩

مـدعى عليـه رداً علـى       إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه ال        : شرطها. المقاصة القضائية  -
عدم جواز طلبها في صورة دفع لـدعوى الخـصم كمـا اليجـوز طلبهـا             . دعوى خصمه األصلية  

 .مثال. ألول مرة أمام محكمة االستئناف

 )٤٢٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢١/١/٢٠٠٦جلسة تجاري  ٥٦٤/٢٠٠٢الطعن (

ك بـه أمـام محكمـة الموضـوع وال يغنـى       عدم تعلقه بالنظام العام وينبغى التمـس      . الدفع بالتقادم  -٤٣٥٠
 .علة ذلك. التمسك أمامها بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر من التقادم

 )٤٢٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٤/١/٢٠٠٦جلسة  إداري ١٠٩٦/٢٠٠٤الطعن (

أمـام  عـدم جـواز التمـسك بـه ألول مـرة            . مؤدى ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام   . الدفع بالتقادم  -٤٣٥١
 .محكمة التمييز

 )٤٢٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/٣/٢٠٠٦جلسة تجاري  ١٧١/٢٠٠٥الطعن (

القـانون  . سريانها من وقت العمل بهـا علـى كـل تقـادم لـم يكتمـل               . القوانين المتعلقة بالتقادم   -٤٣٥٢
 القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله مـن حيـث تعيـين اللحظـة التـي بـدأت فيهـا                      

  .وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب االنقطاع أو الوقف
  .المدة الالزمة له كأصل عام خمسة عشر سنة. منع سماع الدعوى -
تـرك المالـك    : شـرطه . وروده علـى دعـوى الملـك      . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان      -

. ه حـق مالكهـا   لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغيـر يـده عليهـا وإنكـار                 
  . من مجلة األحكام العدلية١٦٦٠م
. هـو مـا كـان مـن قبيـل األعـذار الـشرعية             . العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان       -

ال تعتبر عـذراً مانعـاً مـن سـريان مـدة            . األعذار التي ال تبلغ تلك المرتبة من المشقة       . ماهيتها
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  .التقادم
ئل والمـستندات وتحـصيل الواقعـة التـي يبـدأ بهـا             تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدال       -

 .شرط ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. التقادم

 )٤٢٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٥/٢٠٠٦جلسة  مدني ٢٢٦/٢٠٠٥الطعن (

إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعي عليـه رداً علـى               . شرطها. المقاصة القضائية  -٤٣٥٣
جواز طلبها فـي صـورة دفـع لـدعوى الخـصم كمـا ال يجـوز                 عدم  . دعوى خصمه األصلي  

 .طلبها ألول مرة أمام محكمة االستئناف

 )٤٢٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٧/١٠/٢٠٠٦جلسة تجاري  ٤٩٧/٢٠٠٥الطعن (

دفـع موضـوعي بعـدم قبولهـا يـدور          . الدفع بانقضاء المدة المحددة في القانون لرفع الـدعوى         -٤٣٥٤
عـدم  . عوى باعتباره حقاً منفـصالً عـن الحـق الـذي رفعـت لحمايتـه              حول الحق في رفع الد    

علـة  . غير مانع من التمسك به ولو ألول مـرة أمـام المحكمـة االسـتئنافية              . تعلقه بالنظام العام  
 . مدني٤٥٢م . ذلك

 )٢٨٨ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٥/١/٢٠٠٩جلسة مدني  ٢٣/٢٠٠٨الطعن (

  .دفع موضوعي. الدفع بالتقادم -٤٣٥٥
. أثـره . الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أحد الـشروط المتعلقـة بـصحة اإلجـراءات فيهـا                 -

 .أساس ذلك. ال يعيبه. عما ُأبدي من أوجه دفاع ودفوع تتعلق بالموضوعإعراض الحكم 

 )٣٧٩ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٦/٢/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٧٠٣/٢٠٠٥الطعن (

ال .  مـن قـانون المرافعـات      ٧٧باإلجراءات والتي تنظمهـا المـادة       أحكام ترتيب الدفوع المتعلقة      -٤٣٥٦
أن الـدفع عندئـذ يكـون مـن     . علة ذلـك . ها إلى الدفع ببطالن التصرف أو عدم نفاذه     خطييصح ت 
 . تكون عليها الدعوىالموضوعية التي يجوز تخطيها في أية حالةالدفوع 

  )٢٥ ص٢ ج٣٨ة القضاء والقانون س مجل٢٠/٤/٢٠١٠ جلسة  تجاري١٢٤٣/٢٠٠٨، ٢١٣/٢٠٠٧ انالطعن(
 

  -:الطلب والدفع -

التقريـرات  . هو كل ما يقدم ابتغـاء صـدور حكـم أو قـرار فـي الـدعوى               . الطلب في الدعوى   -٤٣٥٧
 .ال تعتبر كذلك. وأوجه الدفاع والدفوع التي ال يترتب عليها صدور حكم أو قرار بشأنها

  )٨٢٣المجلد الرابع ص مج القسم الرابع ١٩/٢/٢٠٠١ مدني جلسة ١٠/٢٠٠١ الطعن(
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إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه رداً علـى               : المقاصة القضائية شرطها   -٤٣٥٨
عدم جواز طلبها فـي صـورة دفـع لـدعوى الخـصم كمـا ال يجـوز                  . دعوى خصمه األصلية  

 .طلبها ألول مرة أمام محكمة االستئناف

 )٤٢٦ المجلد السابع ص مج القسم الخامس٢٩/١٢/٢٠٠٣جلسة تجاري  ١٣٤/٢٠٠٢الطعن (

سـقوط دعـوى الـبطالن بمـضي        . أثـره . عدم المعاقبة عليه جزائيـاً    . الفعل المخالف لالكتتاب   -٤٣٥٩
رفـع دعـوى    . المقـصود بهـا   . مـدة الـسقوط   . ثالث سنوات من تاريخ إقفال بـاب االكتتـاب        

 .عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن. التمسك بالبطالن عن طريق الدفع. البطالن

 )٤٢٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٤/٥/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٦٩٥/٢٠٠٤الطعن (

  -:طلب الرد والدفع -

وجوب تقديمه قبل تقديم أي دفع وإال سقط الحـق فيـه مـا لـم تحـدث أسـبابه بعـد                    . طلب الرد  -٤٣٦٠
سقوط الحـق فـي طلـب الـرد فـي      . أثره. قفل باب المرافعة. ذلك أو كان طالب الرد ال يعلم بها    

 .والجميع األح

  )٨٢٣ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٥/٤/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٥١/٢٠٠٠ الطعن(

  -:أثر عدم القابلية للتجزئة على الدفع -

اعتبـار المتـدخل طرفـاً فـي الـدعوى كـاألطراف            . أثـره . التدخل االختصامي في الـدعوى     -٤٣٦١
 ويبـدي مـا يـشاء مـن دفـاع        األصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بالنسبة للمدعي والمدعي عليه        

  . فيها
. أن يكون الفـصل فيـه بمـا ال يحتمـل غيـر حـل واحـد                . مقصوده. ةعدم قابلية النزاع للتجزئ    -

اعتبار االستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع بـه يـستتبع اعتبـاره كـذلك بالنـسبة لبـاقي                    . أثره
 .المطعون ضدهم

  )٨٢٣بع المجلد الرابع ص مج القسم الرا١١/٦/٢٠٠١ مدني جلسة ٢٣٤/٢٠٠٠ الطعن(

 -:األثر الناقل لالستئناف وما سبق إبداؤه من دفوع -

أن ما أبدي أمام محكمـة أول درجـة مـن دفـوع ودفـاع يعتبـر                 . مؤداه. األثر الناقل لالستئناف   -٤٣٦٢
 .عدم التنازل عنها. شرط ذلك. مطروحاً على محكمة االستئناف

  )٨٢٤القسم الرابع المجلد الرابع ص مج ٢٦/٥/١٩٩٧ أحوال شخصية جلسة ٥٦/١٩٩٦ الطعن(
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إعادة طرح النزاع على محكمة الدرجـة الثانيـة فـي حـدود مـا رفـع عنـه                   . أثره. الستئنافا -٤٣٦٣
  .االستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية

 مـن اتفاقيـة التعـاون القـانوني والقـضائي بـين دولـة الكويـت وبـين                   ٢٠النص في المادة     -
اقتـصار الـسلطة القـضائية المختـصة فـي الدولـة المطلـوب            . مؤداه. جمهورية مصر العربية  

االعتراف فيها بالحكم أو تنفيـذه علـى التحقـق مـن الـشروط المنـصوص عليهـا فيهـا دون                     
الدفع بسقوط الحق فـي التمـسك بالـسند التنفيـذي بمـضي المـدة               . أثر ذلك . التعرض للموضوع 

 .غير مقبولفع موضوعي د.  أمام المحكمة بالمختصة باألمر بتنفيذهالمبدي

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/١/٢٠٠٣جلسة تجاري  ٢٩٧/٢٠٠٢الطعن (
 

  -: الدفاع ببطالن صحيفة االستئناف-

 والمؤسـسات العامـة عـن األحكـام         توقيع صحيفة االستئناف المرفـوع مـن الحكومـة        وجوب   -٤٣٦٤
 عـدم تطلـب شـكالً       . والتـشريع   من أحد أعـضاء إدارة الفتـوى       اإلدارية الدعاوى   فيالصادرة  

 . عليهـا بوضـوح    اسـم الموقـع   عـن   بطريقـة معينـة تكـشف        هذا التوقيع أو أن يتم       فيمعيناً  
ه ؤ التـزام الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر وقـضا              .ليهإ نسب   ممنافتراض صدور التوقيع    

 . مثال. القانونفي صحيح .برفض الدفع ببطالن الصحيفة

  )١٢١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة إداري  ١٤٥/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:الدفع ببطالن صحيفة التمييز -

مجلس األمة يمثله رئيسه أمام جميـع المحـاكم فـي الـدعاوى والطلبـات التـي ترفـع منـه أو             -٤٣٦٥
له أن ينيب عنه في ذلك أحد أعـضاء المجلـس أو العـاملين فيـه أو المحـامين المقيـدين                     . عليه

م ولمن ينيبهم بالخـصومـة توقيــع جميـع صـحف الـدعاوى وصـحف               للمرافعة أمام المحاك  
. الطعون وغير ذلك من األعمال واإلجـراءات الالزمـة لرفـع الـدعاوى والطعـون والمرافعـة                

مثال لتوقيع صحيفة الطعن بالتمييز من رئيس قسم القـضايا بـاإلدارة القانونيـة بمجلـس األمـة                  
 .والمناب عن رئيس المجلس

 )١٤٨ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٥/٥/٢٠١٠جلسة اري إد ٣٩/٢٠٠٩الطعن (
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  -:الحكم في الدفع -

  . شرط ذلك. لمحكمة الموضوع الحكم في الدفوع على استقالل أو ضمها إلى الموضوع -٤٣٦٦
  )٨٢٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٤/٣/١٩٩٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٩٥ الطعن(

ئناف شكالً ينطوي ضـمناً علـى القـضاء بـرفض الـدفع             قضاء المحكمة االستئنافية بقبول االست     -٤٣٦٧
 .مثال. باعتبار االستئناف كأن لم يكن

  )٨٢٤ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/١٢/١٩٩٨ عمالي جلسة ١٣١/١٩٩٧، ١٢٣ انالطعن(

صـالحية األسـباب التـي    . الدفع الذي لم تتعرض له محكمة الموضـوع صـراحة فـي حكمهـا           -٤٣٦٨
عـدم جـواز الطعـن علـى الحكـم بمقولـة            . باً ضمنية للحكم برفض الدفع    بني عليها الحكم أسبا   

 .إغفاله الرد عليه

 )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٧/٣/٢٠٠٤جلسة تجاري  ٤٠٨/٢٠٠٣، ٤٠٤ انالطعن(

التثبـت مـن انتفـاء موانـع        . شـرطه . إصدار األمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكـم         -٤٣٦٩
تـصدى الحكـم للفـصل فـي الـدفع بـه            . من موانع التنفيـذ   . بمضي المدة سقوط الحكم   . تنفيذه
 .ال يعيبه. وقبوله

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣١/١/٢٠٠٥جلسة مدني  ١١٣/٢٠٠٤الطعن (
 

  -:الرد على الدفوع -

   . علة ذلك. ال يعيبه.التفات الحكم عن دفاع لم يقدم صاحبه الدليل عليه -٤٣٧٠
 )١٧٩ س ص ٧مج   ـ٢٦/٢/١٩٧٥ تجاري جلسة ١٤/١٩٧٤ ،١٢ انالطعن(

  -:أثر تمييز الحكم بسبب قضائه في الدفع -

زواله ومحو حجيته وسقوط مـا قـرره أو رتبـه مـن حقـوق كانـت محـالً               . أثره. تمييز الحكم  -٤٣٧١
عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكـانوا عليـه قبـل تمييـزه بمـا أبـدى                  . للقضاء المميز 

 .فيها من دفوع ودفاع

  )١٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٦٦/١٩٨٤، ٦٢، ٢٣٦/١٩٨١ نوالطع(
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. أثره على دفوع المدعي عليه التي سـبق رفـضها مـع رفـض دعـوى المـدعي                 . تمييز الحكم  -٤٣٧٢
 .علة ذلك. حقه في التمسك بها لدى محكمة التمييز وهي تنظر االستئناف الجديد

  )١٥٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص١/٥/١٩٨٥ سةتجاري جل ٨٢/١٩٨١ الطعن(

. يستتبع تمييزه فيمـا قـضي بـه فـي موضـوع الـدعوى             . تمييز الحكم فيما قضي به في الدفع       -٤٣٧٣
  . أن قضاء الحكم في الدفع هو أساس مدخله للفصل في الموضوع: علة ذلك

  )٨٢٥ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٠/١/١٩٩٧ عمالي جلسة ٧/١٩٩٦ الطعن(

علـة  . تمييز الحكم فيما قضي به في الدفع يستتبع تمييزه فيما قضي بـه فـي موضـوع الـدعوى                   -٤٣٧٤
 .ذلك

  )٨٢٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٢/٥/١٩٩٧ عمالي جلسة ٧٥/١٩٩٦ الطعن(

 .مثال. يوجب تمييز الحكم. قبول الدفع بسقوط الخصومة خطأ -٤٣٧٥

 )٤٢٧ القسم الخامس المجلد السابع ص مج١٨/١١/٢٠٠٥جلسة مدني  ١٨١/٢٠٠٥الطعن (

أن يكـون الحكـم فـي الـدفع         : شرط ذلـك  . يستتبع تمييزه في باقي قضائه    . تمييز الحكم في الدفع    -٤٣٧٦
 .هو أساس مدخله للفصل في الموضوع

  )٤٢٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢/١٠/٢٠٠٦جلسة مدني  ١٤٤/٢٠٠٦الطعن (
 

  -:الدفوع المتعلقة بالنظام العام -

اعتبارهـا قائمـة    . الدفع بعدم االختصاص الـوالئي أو النـوعي مـسألة تتعلـق بالنظـام العـام                -٤٣٧٧
 .ومطروحة على المحكمة ولو لم يدفع بها الخصوم

  )٨٢٦ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٤/١٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٤١٢/٢٠٠٠ الطعن(

حكمة أن تقـضي بهـا مـن تلقـاء          للم. مؤدى ذلك . تعلقها بالنظام العام  . قاعدة قوة األمر المقضي    -٤٣٧٨
  .سمو تلك الحجية على قواعد النظام العام. نفسها

شـرط  . جواز طرحها علـى محكمـة التمييـز ألول مـرة    . األسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام  -
مثال لما ال يجوز طرحه أمام محكمـة التمييـز ألول مـرة بـالرغم مـن تعلقـه بالنظـام                     . ذلك
 .العام

 )٤٢٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١٠/٢٠٠٢جلسة تجاري  ٤٨٦/٢٠٠١الطعن (
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وجـوب توقيعهـا مـن أحـد        . صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من إحـدى المؤسـسات العامـة           -٤٣٧٩
  .بطالن الطعن. أثره. مخالفة ذلك. تعلق ذلك بالنظام العام. أعضاء إدارة الفتوى والتشريع

. ١٩٦٥ لـسنة    ٢١ مـن قـانون إنـشائها        ١م.امـة مؤسـسة ع  . مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية    -
 .مؤدى ذلك

 )٤٢٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٩/٣/٢٠٠٤جلسة ري إدا ٢٧٥/٢٠٠٣، ٢٧٠ انالطعن(

. االسـتثناء . عدم جواز رفـع دعـوى مـن المفلـس أو عليـه            . أثره. صدور حكم بشهر اإلفالس    -٤٣٨٠
إدخـال مـدير     فحينئـٍذ يتعـين    دعاوى األحوال الشخصية إال إذا انطـوت علـى طلبـات ماليـة            

عـدم  . همـؤدا . عـدم إدخالـه فـي الـدعوى       . ليـه  يكون الحكم حجة ع    حتى. علة ذلك . التفليسة
 قواعـد اإلفـالس مـن    أن: علـة ذلـك  . حالة كانت عليها الـدعوى    جواز الدفع به في أية      . قبولها

 .مثال .١٩٨٠ لسنة ٦٨ ق ٥٨٢، ٥٧٨، ٥٧٧المواد . النظام العام

 )٤٢٩ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٩/٥/٢٠٠٤جلسة  أحوال شخصية ٣٢٧/٢٠٠٢الطعن (

للخـصوم وللنيابـة العامـة والمحكمـة إثارتهـا فـي الطعـن        . األسباب المتعلقة بالنظـام العـام      -٤٣٨١
نفسهم ولو لم يسبق التمسك بهـا أمـام محكمـة الموضـوع أو فـي صـحيفة                  أبالتمييز من تلقاء    

  . شرط ذلك. الطعن
ـ              يعتبر قائماً . االختصاص النوعي  - دفع  في الخصومة ومطروحاً دائماً علـى المحكمـة ولـو لـم ي

ه والتمسك به حتى مـع سـبق تنـازل الخـصوم عنـه وعلـى                ئبه أمامها وال يسقط الحق في إبدا      
  .  بأسس التنظيم القضائيهتعلق. علة ذلك. المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

  . اصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائهااختص. الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية -
ـ     . الدائرة اإلدارية بالمحكمة الكلية    -  خاصـاً لتحـضير الـدعاوى قبـل     اًأفـرد لهـا المـشرع نظام

 السـتئناف األحكـام الـصادرة منهـا وأوجـب أن يـتم إعـالن                 معيناً طرحها عليها وحدد نصاباً   
 تاليـة إليـداع الـصحيفة وفـرض رسـماً         صحيفة الدعوى والطعن باالستئناف خالل ثالثة أيام ال       

 . على بعض هذه الدعاوىثابتاً

 )٤٣٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٤/٢/٢٠٠٥جلسة اري إد ٩٠٧/٢٠٠٣الطعن (

دفـع يتعلـق بـاإلجراءات وال       . الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النـزاع           -٤٣٨٢
تمييـزه لعـدم تطلـب      . ه على قبـول هـذا الـدفع       اقتصار الحكم المطعون في   . يتعلق بأصل الحق  

وجوب إعادة الدعوى إلى محكمـة أول درجـة لعـدم اسـتنفاد واليتهـا               . القانون تسجيل هذا العقد   
 .في نظر الموضوع إعماالً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام

 )٤٣٠بع ص مج القسم الخامس المجلد السا٤/٦/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٣٣٩/٢٠٠٠الطعن (
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ثبوتهـا بوثيقـة رسـمية أو       . االسـتثناء . األصل عـدم سـماعها عنـد اإلنكـار        . دعوى الزواج  -٤٣٨٣
ما لم تكن الدعوى سـبباً لـدعوى نـسب مـستقل أو نـسب               . اإلقرار بالزوجية في أوراق رسمية    

مـؤداه اعتبـار دعـوى الزوجيـة غيـر مقبولـة            . عدم تحقـق ذلـك    . يتوصل به إلى حق آخر    
إظهـار  . علـة ذلـك   . مفاد ذلك أن هذا الـدفع مـن النظـام العـام           . لدعوىوالقضاء بعدم سماع ا   

 .مثال. شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود

 )٤٣٠ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٣/١٠/٢٠٠٥جلسة  أحوال شخصية ٤٢٧/٢٠٠٤الطعن (

. شـرطه . عـام التمسك بالدفوع القانونية ألول مرة أمام محكمة التمييـز ولـو تعلقـت بالنظـام ال                -٤٣٨٤
ثبوت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فـي الـدعوى جميـع العناصـر الواقعيـة                   

 .التي تتمكن بها من اإللمام بهذا السبب والحكم على موجبه

 )٤٣١ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٢/١١/٢٠٠٥جلسة تجاري  ١٩/٢٠٠٤الطعن (

تعلقـه بالنظـام    . بـة بملكيـة األرض وقـت التنظـيم        الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقـديم المطال        -٤٣٨٥
. جواز إبدائه ألول مرة أمام محكمة التمييـز وتقـضي المحكمـة بـه مـن تلقـاء نفـسها                   . العام

 . في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة٢٠٠٠ لسنة ٣٣ ق ١/٣م . شرط ذلك

 )٤٣١س المجلد السابع ص مج القسم الخام٤/١/٢٠٠٦جلسة  مدني ٨٣٨/٢٠٠٤، ٧٩٨ انالطعن(

لمحكمة التمييز أن تثيرهـا مـن تلقـاء نفـسها ولـو لـم يـسبق                 . األسباب المتعلقة بالنظام العام    -٤٣٨٦
  . شرط ذلك. التمسك بها أمام محكمة الموضوع

اعتبارهـا قائمـة فـي الخـصومة        . الدفع بعدم االختصاص النوعي مسألة متعلقة بالنظـام العـام          -
  . دفع بها أمامها وتقضى بها من تلقاء نفسهاومطروحة على المحكمة ولو لم ي

التزامهـا قواعـد االختـصاص التـي رسـمها القـانون           . مناط تحديد االختصاص النهائي للمحاكم     -
خـروج  . أثـره . مخالفـة ذلـك   . تعلق ذلك بالنظام العـام    . وعدم خروجها عنها صراحة أو ضمناً     

 .علة ذلك.  مرافعات١٣٨دة الطعن على الحكم باالستئناف من قيد البطالن الوارد بالما

 )٤٩٥ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/٣/٢٠٠٨جلسة عمالي  ٢٨٨/٢٠٠٥الطعن (

اعتبارها قائمة فـي الخـصومة دائمـاً ومطروحـة علـى            . مسألة االختصاص النوعي أو القيمي     -٤٣٨٧
  .وجوب أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. محكمة الموضوع

 المحكـوم   الـشيء يحـوز حجيـة     . ة في الدفع بعدم االختصاص بالقبول أو الـرفض        فصل المحكم  -
ـ  . أثره. عدم استئنافه . فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام       األمـر المقـضي التـي تعلـو         وةتحصنه بق

 .على النظام العام

 )٣٠٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٢/١/٢٠٠٩جلسة  مدني ١٩١/٢٠٠٧الطعن (
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 -:ر متعلقة بالنظام العامالدفوع الغي -

جـواز التنـازل    . أثـره . عدم تعلقه بالنظـام العـام     . عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة        -٤٣٨٨
  .عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً

تنـازل صـاحب    . مـؤداه . عدم االعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيـق إلثبـات الـصورية            -
 .بات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهودالمصلحة عن الدفع بعدم جواز إث

 )٤٣٢ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٨/٢/٢٠٠٢جلسة مدني  ٣٧٤/٢٠٠٠الطعن (

غيـر متعلـق    . الدفع بعـدم اختـصاص المحكمـة بنظرهـا        . المنازعة المتفق على التحكيم بشأنها     -٤٣٨٩
 .ثالم. كلم في الموضوعتسقوط الحق فيه إذا أثير بعد ال. بالنظام العام

 )٤٣٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١١/١٠/٢٠٠٤جلسة مدني  ١٨/٢٠٠٤الطعن (

ال يقبـل مـن الطـاعن تحديـه بـه ألول مـرة أمـام        . السبب الجديد غير المتعلق بالنظام العـام     -٤٣٩٠
 .محكمة التمييز

 .ال يتصل بالنظام العام. الدفع بالتقادم -

 )٤٣٣سم الخامس المجلد السابع ص مج الق١٥/١١/٢٠٠٥جلسة تجاري  ٧٦٠/٢٠٠٤الطعن (

. غيـر جـائز   . إثارتـه ألول مـرة أمـام محكمـة التمييـز          . عدم تعلقه بالنظام العام   . الدفع بالتقادم  -١٠
 .مثال

 )٤٣٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٢/١١/٢٠٠٥جلسة تجاري  ١٠٨٠/٢٠٠٤الطعن (

ليـست مـن    . ثبـات بالكتابـة   قاعدة عدم جواز اإلثبات بالبينة في األحوال التـي يجـب فيهـا اإل              -٤٣٩١
تنـازل عـن    . الـسكوت عـن ذلـك     . وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود       . النظام العام 

 .الحق في اإلثبات بالطريق الذي رسمه القانون

 )٤٣٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٣/٢/٢٠٠٦جلسة مدني  ٣٧١/٢٠٠٤الطعن (

ليـست مـن    . حوال التـي يجـب فيهـا اإلثبـات بالكتابـة          قاعدة عدم جواز اإلثبات بالبينة في األ       -٤٣٩٢
تنـازل عـن    . الـسكوت عـن ذلـك     . وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود       . النظام العام 

 .الحق في اإلثبات بالطريق الذي رسمه القانون

 )٢٩٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٣٧١/٢٠٠٤الطعن (

أثـر  . غيـر متعلـق بالنظـام العـام       . ص الدولي للقضاء الكويتي بنظر النزاع     الدفع بعدم االختصا   -٤٣٩٣
وجوب التمسك به قبل التعرض لموضوع الـدعوى وإال عـد ذلـك قبـوالً ضـمنياً بواليـة                   : ذلك
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مثال لتسبيب سائغ لحكم صـادر بـرفض الـدفع بعـدم االختـصاص الـدولي                . المحاكم الكويتية 
 . أمام محكمة أول درجةللقضاء الكويتي لعدم تمسك الطاعنة به

 )٩١ ص١ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٢/١/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٦٩/٢٠٠٨الطعن (

  -:الدفع ببطالن الحجز -

يجوز إبـداؤه فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا             . دفع موضوعي . الدفع ببطالن الحجز النعدام محله     -٤٣٩٤
 .الدعوى

  )١٤٩األول المجلد الثاني ص مج القسم ٤/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٨٤، ٢٣٨ نناالطع(

  -:الدفع ببطالن عمل الخبير -

إجـراء ال يتعلـق     . ٤٠/١٩٨٠ق  ٤م. اليمـين التـي يحلفهـا     . الخبير غير التابع إلدارة الخبـراء      -٤٣٩٥
وجـوب إبـداؤه أمـام محكمـة        . الدفع بـبطالن عملـه لعـدم حلفهـا        . مؤدى ذلك . بالنظام العام 

 . مرافعات٧٧م.  إبدائهالموضوع قبل مناقشة تقريره وإال سقط الحق في

  )١٤٩ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٢٤/١٩٨٤، ٢٢٣ نناالطع(

 .الدفع ببطالن عمل الخبير لعدم إثبات البيانات الخاصة باإلطالع على المصورات الجوية -٤٣٩٦

  )١٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/٤/١٩٨٥ تجاري جلسة ١٩٨/١٩٨٤ الطعن(

 -:الدفع باإلحالة -

 فـي  وجوب التمـسك بـه قبـل الـتكلم           . دفع شكلي ال يتعلق بالنظام العام      .الدفع باإلحالة لالرتباط   -٤٣٩٧
 . اسـتخالص التنـازل    . جواز النزول عنـه صـراحة أو ضـمناً         . مسألة فرعية  فيالموضوع أو   

   .موضوعي
 )١٧٨ س ص ٧ مج ـ ٢/٥/١٩٧٩ جلسة تجاري ٤٨/١٩٧٨ الطعن( 

 .لى أن النقل تم بمعرفة الطاعنة وأنهـا مـسئولة عمـا لحـق الـسيارة مـن تلـف                   انتهاء الحكم إ   -٤٣٩٨
كفايته للرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيـر ذى صـفة المؤسـس علـى تنـصل                    

   .الطاعنة من هذه المسئولية
 )١٧٨ س ص ٧ مج ـ ٢٧/١٠/١٩٧٦ جلسة تجاري ٦٤/١٩٧٥ الطعن( 
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 فـي  الفـصل    فـي  تستنفد به المحكمـة واليتهـا        . دفع موضوعي  .الدفع بعدم القبول النعدام الصفة     -٤٣٩٩
   . ال تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. المنازعة فيما استخلصه قاضى الموضوع.الموضوع

 )١٧٨ س ص ٧ مج ـ ٢٢/٣/١٩٧٦ جلسة مدني ٩/١٩٧٥ الطعن( 

لحـق   ال يرتـب ا    . صيغة الدعوى مجرداً دون ذكـر صـفته كوكيـل          فيورود اسم المدعى عليه      -٤٤٠٠
 الـدعوى بهـذه     فـي  الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة طالما أنـه اختـصم                في

   .الصفة وكانت الدعوى موجهة أصالً إلى الملتزم شخصياً بموضوع المطالبة
 )١٧٨ س ص ٧ مج ـ ٢١/٣/١٩٧٩ جلسة تجاري ٣٥/١٩٧٧ الطعن( 

 ال يعيبـه مـا دام فـصل         .قبـول الـدعوى   إيراد الحكم بأسبابه أن إقرار الطاعنة بالسند مانع من           -٤٤٠١
 ال عالقـة لـذلك بالـدفع بعـدم قبـول            . موضوع الدعوى على أساس مـا ورد بهـذا الـسند           في

   . يرمى إلى عدم توافر الشروط الالزمة لسماعهاالذيالدعوى 
 )١٧٨ س ص ٧ ـ مج ٢٤/٣/١٩٧٥ أحوال شخصية جلسة ١٢/١٩٧٣الطعن ( 

  -:الدفع بعدم الدستورية -

عـدم  . وقـف نظـر القـضية   . الزمـه . دم دستورية قانون أو مرسوم بقـانون أو الئحـة    الدفع بع  -٤٤٠٢
. سريان ذلك على ما سبق للمحكمة الدستورية إن قضت بعـدم قبـول المنازعـة فـي دسـتوريته                  

أن دعـوى الدسـتورية هـي دعـوى         : علـة ذلـك   . مثال بشأن النص الخاص بالفوائد بنوعيهـا      
 . عينية

  )٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٧/١٠/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٣٠/١٩٩٦ الطعن(

 ١٩٨١ لـسنة    ٢٠سبق الفصل في الدفع بعدم دسـتورية البنـد خامـساً مـن المـادة األولـي ق                    -٤٤٠٣
إعـادة إبـداء    .  بعـدم القبـول    ١٩٩٣ لـسنة    ١بإنشاء الدائرة اإلدارية بموجب الحكم الدسـتوري        

. انونيـة أو الواقعيـة لطرفـي الطعـن        هذا الدفع دون أن يطرأ أي جديد يغيـر مـن المراكـز الق             
أن الحكـم حـاز حجيـة األمـر المقـضي فيـه واسـتنفدت بـه المحكمـة               . علة ذلك . غير مجد 
انتهاء المحكمة إلى عدم إحالـة ذات الـدفع إلـى المحكمـة الدسـتورية باعتبـاره غيـر                 . واليتها
  . صحيح. مجد

  )٨٢٧جلد الرابع ص مج القسم الرابع الم١٦/١١/١٩٩٧ اري جلسةإد ٢٧/١٩٩٥ الطعن(

أن يكـون الحكـم     : مناطهـا . المـصلحة الشخـصية المباشـرة     . شرط قبولها . الدعوى الدستورية  -٤٤٠٤
الصادر في الدعوى الدسـتورية الزمـاً للفـصل فـي مـسألة كليـة أو فرعيـة تـدور حولهـا                      
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مثـال بـشان المـادة      . عدم قبـول الـدعوى الدسـتورية      . الزمة. تخلف هذه المصلحة  . الخصومة
  .١٩٧٦ لسنة ٦١ون التأمينات االجتماعية  من قان٨٢

  )٨٢٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٣/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٥١/١٩٩٦ الطعن(

كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمـة ممـا ال يتوقـف علـى الفـصل فـي دسـتوية                      -٤٤٠٥
أن . مـؤداه . النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل يقتـضي إعمـال قواعـد قانونيـة أخـرى               

مثال بشأن الـدفع بعـدم دسـتورية بعـض مـواد      . اللجوء إلى المحكمة الدستورية يكون غير مجد    
  .١٩٩٣ لسنة ٤١قانون المديونيات 

  )٨٢٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٣/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٠/١٩٩٧، ١٠٥ نناالطع(

  .مثال. الجدية. شرط قبوله. الدفع بعدم الدستورية -٤٤٠٦
  )٨٢٨ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٤/٦/١٩٩٨ تجاري جلسة ٤٨٢/١٩٩٧ الطعن(

سريان حكام القانون على الماضي إذا تضمن نصاً خاصاً توافـق عليـه أغلبيـة أعـضاء مجلـس             -٤٤٠٧
  . ال يرد إعماله إال أثناء قيام الحياة البرلمانية. شرط األغلبية. األمة

  .مثال لعدم جديته. الدفع بعدم الدستورية -
  )٨٢٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٧/١٢/١٩٩٨ تجاري جلسة ١١٥/١٩٩٨ الطعن(

وجوب أن يتضمن موضوع الطعن وسـببه والـنص محـل الـدفع وأوجـه           . الدفع بعدم الدستورية   -٤٤٠٨
وجـوب بيـان أسـباب    . عدم قبـول الـدفع لعـدم جديتـه       : أثره. عدم تمام ذلك  . مخالفته للدستور 

  .  ذلكمثال لسبب لم يستوف. الطعن في صحيفته
  )٨٢٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢١/٢/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٥٦٧/١٩٩٨ الطعن(

ال حاجـة للحكـم أن يعـرض للـدفع بعـدم            .  الفصل فيها  لسابقةالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى       -٤٤٠٩
 .دستورية األمر األميري

  )٨٢٩ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٣/٤/٢٠٠٠  جلسةمدني ٨١/١٩٩٩ الطعن(

مـن  . ال يغل يد المشرع عـن تنظـيم اسـتعمال هـذا الحـق             . لة الدستور حق التقاضي للناس    كفا -٤٤١٠
ذلك ترتيب المحاكم وتعيين اختصاصاتها وما يخرج عـن اختـصاصها وفقـاً للـدواعي العمليـة                 

  .والقانونية الجديرة باالعتبار
المحكمـة الكليـة    بإنـشاء دائـرة ب  ١٩٨١ لـسنة    ٢٠الدفع بعدم دستورية المادة األولى من القانون         -

لنظر المنازعات اإلدارية بمقولة حرمانها المـوظفين مـن حقهـم فـي إلغـاء ماعـدا القـرارات                   
غيـر  . المشار إليها فيها على خالف الحال بالنسبة لغيرهم مـن األفـراد والمـوظفين العـسكريين               
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الخلط بين مصادرة حق التقاضي وبين تحديـد دائـرة اختـصاص القـضاء ومـا               . علة ذلك . جدي
 .تعنيه المساواة من عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة عند تماثل مراكزهم القانونية

 )٤٣٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٥/٥/٢٠٠٣جلسة اري إد ٨١٧/٢٠٠١، ٨٠٥ن ناالطع(

التزامهـا بوقـف    : أثـره . تقدير محكمة الموضوع أن الدفع بعـدم الدسـتورية هـو دفـع جـدي               -٤٤١١
  .منازعة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيهاالدعوى وإحالة ال

عـدم جـواز    .  علـى البقـاء    مجبـراً حقه في طلب قسمة المال الشائع ما لم يكن          . الشريك المشتاع  -
.  مـدني  ٨٣٠م  . إجباره على البقاء في الشيوع بموجب تصرف لمـدة تجـاوز الخمـس سـنوات              

 األسـرة الـذي آلـت ملكيتـه     الدفع بعدم دستورية هذا النص استناداً إلـى عـدم اسـتثناء منـزل           
 مـن البـاب     ٩للزوجين شيوعاً طبقاً ألحكام قانون الرعايـة الـسكنية بالمخالفـة لـنص المـادة                

إجبـار الـزوجين علـى البقـاء فـي          : علـة ذلـك   . عدم توافر سمة الجديـة    . الثاني من الدستور  
الـه  استثناء يمحو األصل الدستوري بـأن يـستأثر الـشخص بملكـه وبطلـب قـسمة م                . الشيوع
 . دستور١٨م. الشائع

 )٤٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٩/٥/٢٠٠٣جلسة  مدني ١٠٢/٢٠٠٢، ٨٩ن ناالطع(

 من وكيل الطاعن بعدم دستورية الفقرة األولـى مـن المـادة األولـى مـن القـانون                   يالدفع المبد  -٤٤١٢
محـامى  عـدم تقـديم ال    .  بشأن تحديد أمالك الدولة خارج خـط التنظـيم العـام           ١٩٦٩ لسنة   ١٨

ال . عـدم قبولـه إلبدائـه مـن غيـر ذي صـفة            . أثره.  يخوله الحق في الدفع    رافع الطعن توكيالً  
يغير منه تخويله رفع الطعن باالسـتئناف أو التمييـز أو تـضمين التوكيـل تخويلـه فـي اتخـاذ                

 .علة ذلك. اإلجراءات الرسمية القانونية التي تحتاجها الدعاوى

 )٤٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦/١٢/٢٠٠٤جلسة مدني  ٣٤٧/٢٠٠٣الطعن (

عدم بيان األسباب التـي بنـى عليهـا ووجـه مخالفـة الـنص المطعـون                 . الدفع بعدم الدستورية   -٤٤١٣
 .دفع غير جدي. عليه للدستور

 )٤٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٠/١/٢٠٠٥جلسة  مدني ٥١٤/٢٠٠٣الطعن (

. انتهـاء واليتهـا بالنـسبة لهـا       . أثـره . وحـة عليهـا   فصل المحكمة في إحدى المـسائل المطر       -٤٤١٤
ال . وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها بـاقي المـسائل المطروحـة عليهـا فـي الـدعوى                   

يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المـسألة يقبـل الطعـن فيـه علـى اسـتقالل مـن                   
  .مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية. عدمه

م الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً اسـتئناف جميـع األحكـام التـي سـبق                 استئناف الحك  -
 .قاعدة ال تطبق على الطعن بالتمييز. صدورها

 )٤٣٥ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٦/٩/٢٠٠٥جلسة  مدني ٦٧٠/٢٠٠٤الطعن (
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مـدني  ب مـن القـانون ال     /٩٠٣سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليـه بالمـادة             -٤٤١٥
ينـدرج ضـمن سـلطة المـشرع فـي تنظـيم            . والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيـع العقـار         

عـدم بيـان الطـاعن      . اإلجراءات واألوضاع الالزمة لممارسة حـق التقاضـي بـشأن الـشفعة           
عـدم جديـة الـدفع بعـدم        . أثـره . أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور واألساس القـانوني لـذلك         

 .دستورية النص المذكور

 )٤٣٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٢٠/٢/٢٠٠٦جلسة  مدني ٤٣/٢٠٠٥الطعن (

اختـصاص لجنـة   . الطعن في األحكام الصادرة بعدم جديـة المنازعـة فـي دسـتورية القـوانين              -٤٤١٦
المـادة  . فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفـصل فيهـا دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء                

 .١٩٧٣ لسنة ١٤ق ) ١(

 )٤٣٧ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٧/٤١/٢٠٠٦جلسة  مدني ١٩٥/٢٠٠٥الطعن (

ب مـن القـانون المـدني       /٩٠٣سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليـه بالمـادة             -٤٤١٧
ينـدرج ضـمن سـلطة المـشرع فـي تنظـيم            . والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيـع العقـار         

ـ        عـدم بيـان الطـاعن      . ي بـشأن الـشفعة    اإلجراءات واألوضاع الالزمة لممارسة حـق التقاض
عـدم جديـة الـدفع بعـدم        : أثـره . أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور واألساس القـانوني لـذلك         

 .دستورية النص المذكور

 )٣٤٧ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٢/٢٠٠٦ جلسة مدني ٤٣/٢٠٠٥الطعن (

اختـصاص لجنـة   . ة القـوانين الطعن في األحكام الصادرة بعدم جديـة المنازعـة فـي دسـتوري             -٤٤١٨
المـادة  . فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بالفـصل فيهـا دون غيرهـا مـن جهـات القـضاء                

 .ال يسوغ طرحه أمام محكمة التمييز. أثره. ١٩٧٣ لسنة ١٤ق ) ١(

 )٢٦٧ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٧/٤/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٩٥/٢٠٠٥الطعن (

مة للعـاملين بمؤسـسة الخطـوط الجويـة الكويتيـة ال مخالفـة               من الئحة الخد   ٥٦/٨نص المادة    -٤٤١٩
. أثـر ذلـك   .  فـي شـأن الخدمـة المدنيـة        ١٥/١٩٧٩ من المرسوم بق رقم      ٣٢فيه لنص المادة    

 مـن الالئحـة المـشار       ٥٦/٨انتفاء شبة عدم الدستورية وانتفاء الـدفع بعـدم دسـتورية المـادة              
 .إليها

 )٢٤٥ ص٢ ج٣٥لة القضاء والقانون س مج٢٦/٦/٢٠٠٧جلسة  ريإدا ٨٧١/٢٠٠٥الطعن (

ضمانة قانونية تدخل فـي الـسلطة التقديريـة للمـشرع العـادي وليـست         . التقاضي على درجتين   -٤٤٢٠
للمشرع بنـاء علـى التفـويض الدسـتوري أن يجعـل التقاضـي علـى                . مؤداه. أصالً دستورياً 
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ـ            . درجة واحدة أو على درجتين أو ثالث       ذي يـنظم   ثبوت هـذا الحـق للمـشرع باعتبـار أنـه ال
التثريـب عليـه فيمـا قـرره بالمـادة          . أثـره . السلطة القضائية ويرتبها في حدود أحكام الدستور      

 في شأن انتخابـات أعـضاء مجلـس األمـة مـن نهائيـة               ١٩٦٢ لسنة   ٣٥ من القانون رقم     ١٤
 مـن ذات    ١٣الحكم الذي يصدره قاضى المحكمة الكلية في الطعون المـشار إليهـا فـي المـادة                 

 .علة ذلك.  دام المنع من الطعن يتسم بالعمومية والتجريدالقانون ما

 )٣٣٩ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٧/١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٦٠٤/٢٠٠٦الطعن (

وجوب أن يتضمن موضوع الطعن وسـببه والـنص محـل الـدفع وأوجـه           . الدفع بعدم الدستورية   -٤٤٢١
 .مثال. مخالفته للدستور وإال كان غير جدي ويقضى بعدم قبوله

 )٤٨٠ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢١/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠٧الطعن (

اختالف الفقهاء في تحديد المدة التي يتم فيها نفي النـسب واختيـار ولـي األمـر لفتـرة زمنيـة                      -٤٤٢٢
ال يخـالف أصـالً شـرعياً مقـرراً         . ١٩٨٤ لـسنة    ٥ ق ا  ١٧٦م  . محددة وفقاً لرأي بعض الفقهاء    

غيـر مجـٍد    . الدفع بعدم دسـتورية تلـك المـادة       . مؤداه. قاصد الشريعة الغراء  وال يتعارض مع م   
  .وغير مقبول

وجوب اتخاذها خالل خمسة عـشر يومـاً مـن وقـت الـوالدة أو العلـم                 . إجراءات دعوى اللعان   -
لـولي األمـر    . تعلقهـا بـإجراءات التقاضـي     . ١٩٨٤ لـسنة    ٥١ ق   ١٧٧بها إعماالً لنص المادة     

يث الزمان أو المكـان أو النـوع وتحديـد األجـل الـذي يرفـع فيـه                  أن يخصص القضاء من ح    
 .المدعي دعواه استقراراً للحقوق وقطعاً لدابر النزاع بشأنها

 )٤٤٤ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٨/١٢/٢٠٠٩جلسة  أحوال شخصية ٢٦٩/٢٠٠٨الطعن (

اً وال تنـشئ مراكـز      ال تـستحدث جديـد    . القضائية أنها كاشفة وليست منـشئة     األحكام  األصل في    -٤٤٢٣
  .أو أوضاع لم تكن موجودة من قبل أنها تكشف عن حكم القانون

الـنص غيـر الدسـتوري      . الحكم بعدم الدستورية له أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعتـه الكاشـفة            -
إذ كـان  : علـة ذلـك  .  يحول بين صـاحب الحـق والمطالبـة بحقـه    قانونياًال يعد حائالً أو مانعاً      

ق القضائي والدفع بعدم دستورية هذا الـنص وفقـاً لمـا تقـضى بـه المـادة                  بمكنته ولوج الطري  
 . من الدستور من كفالة حق التقاضي١٦٦

 )٥٨ ص٢ ج٣٨مجلة القضاء والقانون س ٢١/٤/٢٠١٠جلسة إداري  ٩٧/٢٠٠٩الطعن (

قضاء المحاكم بعدم جدية الدفع فـي المنازعـة بعـدم دسـتورية القـوانين والمراسـيم بقـوانين                    -٤٤٢٤
جواز الطعن عليه لدى لجنة فحص الطعـون فـي المحكمـة الدسـتورية دون غيرهـا                  . ئحواللوا

 .خالل شهرين من صدور الحكم بعدم الجدية

 )٢٠٩ ص٢ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٦/٢٠١١جلسة  اريإد ٢٢٦/٢٠٠٩الطعن (
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  -:الدفع بعدم التنفيذ -

 للمتعاقـد اآلخـر أن يـستعمل        .اللتزامـه  عدم تنفيذ أحد الطـرفين       . العقد فيااللتزامات المتقابلة    -٤٤٢٥
 عـدم جـواز التحـدى بعـدم تنفيـذه اللتزامـه عنـد               . أن يوقف تنفيذ التزامه قبل مدينه      فيحقه  

   . أصابه نتيجة إخالل األول بالتزامهالذيمطالبته بالتعويض عن الضرر 
 )١٧٩ س ص ٧ مج ـ ٣٠/١١/١٩٧٧ جلسة تجاري ١٤/١٩٧٥ الطعن( 

 ال يجوز للمتعاقد أن يـدفع بعـدم تنفيـذ التزامـه إال إذا كـان المتعاقـد                   .بينالعقود الملزمة للجان   -٤٤٢٦
 القـانون أو شـرط      فـي  التزام مقابل له ومرتبط به سواء كان االرتبـاط بـنص             فياآلخر قصر   

   . العقدفي
 )١٧٩ س ص ٧ مج ـ ٢٨/٥/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٦/١٩٧٤ الطعن( 

 االلتـزام المقابـل لـه بذمـة         . أثـره  .تنفيـذ التزامـه    قيام أحد المتعاقـدين ب     .االلتزامات المتقابلة  -٤٤٢٧
 وجـوب أدائـه بغيـر حاجـة إلـى إنـذار             . ذات الوقت  فيالمتعاقد اآلخر يكون مستحقاً ومنجزاً      

   . علة ذلك.رسمي أو أي إخطار آخر قبل رفع الدعوى
 )١٧٩ س ص ٧ مج ـ ٢٨/٥/١٩٧٥ جلسة تجاري ١٦/١٩٧٤ الطعن( 

 .مؤداه وضوابط استعماله. العقود الملزمة للجانبينالدفع بعدم تنفيذ االلتزام في  -٤٤٢٨

  )١٥٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص٩/١٢/١٩٨٥ عمالي جلسة ٣٧/١٩٨٥ الطعن(

 .الدفع بعدم تنفيذ االلتزام في العقود الملزمة للجانبين شرط قبوله -٤٤٢٩

  )١٥٤ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٠/١٢/١٩٨٤ مدني جلسة ١٢/١٩٨٤ الطعن(

 العقود الملزم للجانبين لكل من المتعاقـدين أن يمتنـع عـن الوفـاء بالتزامـه إلـى أن يقـوم                      في -٤٤٣٠
الـدفع بعـدم تنفيـذ      . اآلخر بالوفاء بما التزم به ما لم يقـض االتفـاق أو العـرف بغيـر ذلـك                 

من أوفى بالتزامـه ال يجـوز لـه فـي مجـال التمـسك بهـذا                 . أثر ذلك . وسيلة دفاعية . االلتزام
 .مثال. د ما دفعه أو إلغاء ما نفذه من التزاماتالدفع استردا

  )١٥٥ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٣/١١/١٩٨٥ تجاري جلسة ٨٩/١٩٨٥ الطعن(

 .الدفوع المبنية على عالقة المدين الشخصية بصاحب الكمبيالة أو حامله السابق -٤٤٣١

  )١٥٦ ص مج القسم األول المجلد الثاني١١/١٢/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٥/١٩٨٥ الطعن(
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نـشوء التـزام لكـل      . االرتباط والتقابل في العقـود الملزمـة للجـانبين        . قوامه. الدفع بعدم التنفيذ   -٤٤٣٢
  .طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر

.  مـدني  ٣١٨المـادة   . وجود ارتباط بـين التـزام كـل مـن الطـرفين           : شرط قيامه . حق الحبس  -
 .مثال

  )٤٣٧ صالسابع مج القسم الخامس المجلد ٢١/٤/٢٠٠٣ مدني جلسة ٢١١/٢٠٠٢ الطعن(

ـ     المستحقة ةات المتقابل لتزام اال فيلكل من المتعاقدين     -٤٤٣٣ ـ  الـدفع بعـدم تنفيـذ        يالحـق ف ه إذا  التزام
ه وله حبس ما هـو ملـزم بأدائـه للمتعاقـد األخـر الممتنـع                التزامقعد المتعاقد اآلخر عن تنفيذ      

  .المدني ق ٣١٨/١ ،٢١٩ المادتان . ذمتهفي التزامعن الوفاء ب
 اتخـاذ إجـراءات تحويـل عقـد القـسيمة           فـي إقامة الحكم قضاءه برفض دعوى الطاعن بأحقيته         -

 بالقـسيمة   نتفـاع  المطعون ضده بالتنـازل عـن حـق اال         التزاممحل النزاع باسمه تأسيساً على أن       
اناً كافيـاً    الطاعن بالوفاء بباقي الثمن وأن األخير لم يقـم بتنفيـذه أو يقـدم ضـم                التزاميتزامن مع   

ـ للوفاء به فال يجبر المطعون ضده على تنفيذ           . تـسبيب سـائغ غيـر مخـالف للقـانون          .هالتزام
 نعـى الطـاعن بـأن مـن حقـه حـبس             .على غير أساس  .  هذا الخصوص  في على الحكم    النعي

الثمن لحين توصيل التيار الكهربائي للمزرعة محـل القـسيمة وسـداد مـا عليهـا مـن إيجـار                    
.  إبـداؤه ألول مـرة أمـام التمييـز         اليجـوز  . دفاع يخالطه واقع   .الكهرباء والماء ومقابل استهالك   

 . غير مجد.لثمن بعد صدور الحكم المطعون فيهسداده باقي ا

 )٢٥٦ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٩/١/٢٠٠٨ جلسة يمدن ١٧٢/٢٠٠٧، ١٧٠ انالطعن(

فـي  أو   الـدفع بعـدم تنفيـذها        دين فـي     حق كل من المتعاق    . المتقابلة المستحقة الوفاء   تااللتزاما -٤٤٣٤
 .د المتعاقد اآلخر عن تنفيذ التزامهقعو: شرط ذلك. للمتعاقد اآلخرحبس ما هو ملزم بأدائه 

 )٥١٦ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٣١/١٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ٦١٧/٢٠٠٧الطعن (

 -:الدفع بعدم سماع الدعوى -

انـصرافه إلـى سـلطة    . لمدة المقـررة لـسماعها  نهي القاضي عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء ا    -٤٤٣٥
مـرور الزمـان ال     . مـؤداه . ولي األمر في تخصيص القـضاء بالزمـان والمكـان والخـصومة           

أن إقـرار الخـصم بـالحق المـدعي بـه رغـم مـرور               : مؤدى ذلك . يترتب عليه بطالن الحق   
  .الزمان ملزم له

إلقـرار الـذي يتـضمن بقـاء الحـق      هـو ا . اإلقرار بالحق الذي ال يقبل معه الدفع بعدم الـسماع    -
أن االعتـراف بأصـل الحـق مـع االدعـاء ببـراءة             : مؤدى ذلك . المدعي به في الذمة في الحال     
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  .الذمة ال يعد إقراراًَ بالحق
الحق المدعى به في دعوى الفسخ الجزئـي والتعـويض إلخـالل البـائع بالتزامـه بنقـل ملكيـة                     -

هـو الحـق فـي فـسخ        . لعدم ملكيته لـذلك الجـزء      للمشتري   - القابل للتجزئة  –جزء من المبيع    
أن اإلقـرار   . مـؤداه . العقد جزئياً والحق في التعويض الناشـئين عـن اإلخـالل بـذلك االلتـزام              

الذي ال يقبل معه من المدعي عليه الدفع بعدم الـسماع فـي تلـك الـدعوى هـو إقـراره بحـق                       
ـ          . المدعي في الفسخ والتعويض    يمتنـع علـى    . أثـره . هعدم إقـراره بـالحق علـى ذلـك الوج

ال يغيـر منـه كـون المنُكـر صـائباً فـي             . القاضي سماع الدعوى متى توافرت شرائط إعمالـه       
  .أساس ذلك. إقراره أم خاطئاً

قيامه علـى مجـرد اإلنكـار دون بحـث صـحته            . منع القاضي من سماع الدعوى لمرور الزمان       -
  .علة ذلك. من خطئه

ه على كافـة الحقـوق الشخـصية أيـا كـان نوعهـا              ورود. اإلنكار الموجب لعدم سماع الدعوى     -
 مسريانه علـى دعـوى الفـسخ لإلخـالل بـااللتزا          . أثره. طالما مرت مدة عدم سماع الدعوى بها      

 . مدني٤٣٨م. بنقل ملكية المبيع إلى البائع

 )٣٩٢ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٢/٢٠٠٩جلسة  يمدن ٨٢٥/٢٠٠٨، ٨١٦الطعنان (

  -:ل الدعوىالدفع بعدم قبو -

الـدفع بعـدم القبـول      . إبداؤه جائز في أية حالة تكون عليهـا الـدعوى         . الدفع بعدم قبول الدعوى    -٤٤٣٦
على محكمـة الدرجـة الثانيـة إن ألغـت حكـم            . الذي يترتب على قبوله أن يخسر المدعي دعواه       

 .الدرجة األولى بقبول هذا الدفع أن تتعرض للموضوع وتفصل فيه

  )١٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٨٤ لسةتجاري ج ٩٦/١٩٨٣ الطعن(

لـيس للمحكمـة أن تقـضي       . غير متعلق بالنظـام العـام     . الدفع بانعدام صفة المدعي في الدعوى      -٤٤٣٧
 . به من تلقاء نفسها

  )١٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٥/١/١٩٨٤ تجاري جلسة ٩٦/١٩٨٣ الطعن(

المنازعـة فـي سـالمة تمثيـل الوكيـل          .  لعقد الوكالـة   صالحيته محالً . حق االلتجاء إلى القضاء    -٤٤٣٨
 .مثال. نزاع في الصفة يحكمه الدفع بعدم القبول. لموكله

  )١٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/١١/١٩٨٤ تجاري جلسة ١٠/١٩٨٤ الطعن(
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مدة السنتين الخاصتين بعدم قبول الدعاوى أو المطالبـات أو الـشكاوى أمـام جهـات القـضاء أو                   -٤٤٣٩
التحكيم أو التحقيق بالنسبة للمعامالت المتعلقة بأسهم الـشركات التـي تمـت باألجـل والتـي لـم                   

 .قبول المطالبة. أثره. انقضاء هذا األجل. ٥٩/١٩٨٢ قانون ٩م. يتم تسجيلها في الميعاد

  )١٥٠ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٢/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٣/١٩٨٤ الطعن(

ال . سسة تسوية المعامالت المتعلقـة بأسـهم الـشركات التـي تمـت باألجـل              إحالة المدين إلى مؤ    -٤٤٤٠
مجـرد وقـف تنفيـذ الحكـم حتـى          . أثر اإلحالة . تمنع الدائن العادي من الحصول على حكم بدينه       

. التسوية الودية التي تجريها المؤسسة وتكـون محـالً لموافقـة هـذا الـدائن              . يبت في أمر المدين   
. في دعواه والحصول علـى حكـم ينفـذ بـه إذا مـا أيـسر المـدين       التحول بين الدائن والمضي   

 .علة ذلك

  )١٥١ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٩/٥/١٩٨٥ تجاري جلسة ٣٩/١٩٨٤ الطعن(

عنونة صحيفة الطعن بأنها لتمييز الحكم الـصادر مـن محكمـة االسـتئناف وتـضمنها أسـباب                   -٤٤٤١
أن هـذا بعـد     . مـؤداه .  المطعـون فيـه    االقتصار في نهايتها على طلب تعـديل الحكـم        . الطعن

 .إجابتها إلى تمييزه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن ال محل له

  )٤٣٨ صالسابع مج القسم الخامس المجلد ١/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٧٢/٢٠٠٤ الطعن(

. ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة األولـى مـن القـانون رقـم                 -٤٤٤٢
استنفاد محكمة أول درجـة واليتهـا بالفـصل فيـه شـأنه             . إجراءات الخصومة عدم تعلقه بصحة    

وجـوب أن  . إلغاء محكمة االسـتئناف الحكـم الـصادر بقبولـه        . شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق    
 .تمضي في الفصل في موضوع الدعوى

  )٤٣٨ص السابع مج القسم الخامس المجلد ١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٥، ٣، ٧٨٢/٢٠٠٤ نوالطع(

تعلقـه بالنظـام    . الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقـديم المطالبـة بملكيـة األرض وقـت التنظـيم                -٤٤٤٣
. جواز إبدائه ألول مرة أمام محكمة التمييـز وتقـضي المحكمـة بـه مـن تلقـاء نفـسها                   . العام

 . في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة٢٠٠٠ لسنة ٣٣ ق ١/٣م . شرط ذلك

 )٢٦٢ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٤/١/٢٠٠٦ مدني جلسة ٨٣٨/٢٠٠٤، ٧٩٨الطعنان (

. ٢٠٠٠ لـسنة    ٣٣الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة األولـى مـن القـانون رقـم                 -٤٤٤٤
استنفاد محكمة أول درجـة واليتهـا بالفـصل فيـه شـأنه             . عدم تعلقه بصحة إجراءات الخصومة    

وجـوب أن  . إلغاء محكمة االسـتئناف الحكـم الـصادر بقبولـه        . شأن الدفوع المتعلقة بأصل الحق    
 .تمضي في الفصل في موضوع الدعوى

 )٣٠٨ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٣/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ١٢/٢٠٠٥، ٣و ٧٨٢/٢٠٠٤الطعون (
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ال يترتـب عليـه قطـع التقـادم أو النـزول عنـه بعـد                . إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر      -٤٤٤٥
  . بالنسبة لباقي الورثة إذا ما نزل عنه أحدهمثبوت الحق فيه

  . مدني٣٥٧م . ال يسرى في حق باقي الورثة. إقرار أحد الورثة بالدين -
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى المبـدي مـن الطـاعن تأسيـساً علـى          -

نزولهمـا وبـاقي   إقرار من الورثة بأحقية المطعون ضده األول للمبلـغ المحكـوم بـه بمـا يفيـد       
 .خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. الورثة عن الدفع بعدم السماع

  )٣٧٣ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٧/٥/٢٠٠٧جلسة عمالي  ٣٥/٢٠٠٥الطعن (
 

 -:الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية -

بوثيقـة  إذا لـم يكـن الـزواج ثابتـاً          : حاالتـاه . الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية عنـد اإلنكـار         -٤٤٤٦
 ٥١/١٩٨٤ ق   ٩٢م  . رسمية أو إذا لـم يـسبق اإلنكـار إقـرار بالزوجيـة فـي أوراق رسـمية                 

أنـه  : مـؤدى ذلـك   . دفع موضـوعي بعـدم قبـول الـدعوى        : حقيقته. بشأن األحوال الشخصية  
إظهـار شـرف عقـد      : الهدف مـن تقريـر الـدفع      . يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليه الدعوى       

هـذا الـدفع مـن    . يل ابتغاء الحصول على أغـراض غيـر مـشروعة        الزواج ومنع التزوير والح   
  . مثال. النظام العام

مادام أنـه وقـف عنـد القـضاء بعـدم سـماع             . صحيح. التفات الحكم عن توجيه اليمين الحاسمة      -
 .الدعوى ولم يعرض لموضوعها

  )٤٨٠ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢١/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٨٢/٢٠٠٧الطعن (
 

 -:الدفع بسقوط الحق في الحضانة -

إذا تزوجـت الحاضـنة بـأجنبي       : حالتـه . في الحضانة إذا لم يطالب بها لمـدة عـام         سقوط الحق    -٤٤٤٧
ودخل بها وعلم من له الحق في الحضانة بهذا الزواج والدخول ويـسكت بعـد علمـه عامـاً بـال                     

. حـضانة بعـدها   التمسك بسقوط هذا الحق مقرر للحاضنة في مواجهـة مـن تنتقـل لـه ال               . عذر
 .مثال

 )٤٢٩ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٧/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٢٤/٢٠٠٧الطعن (

  



 المرافعات        

 

- ٨١٩ -  

  -:الدفع بعدم جواز الطعن -

األحكام التي تصدر أثناء سـير الـدعوى وال تنتهـي بهـا الخـصومة إال بعـد صـدور الحكـم                       -٤٤٤٨
ى المطعـون ضـدها     صـدور حكـم فـي دعـو       . عدم جواز الطعن فيها   . النهائي للخصومة كلها  

الـدفع بعـدم جـواز الطعـن أيـاً كـان وجـه              . مؤداه. بقضاء حسم النزاع في الخصومة برمتها     
 .غير منتج. الرأي فيه

  )٤٣٨ مج القسم الخامس المجلد السابع ص١٥/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٧ الطعن(

لمـادة التـي    جـائز أيـاً كانـت ا      . الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة من محكمـة االسـتئناف          -٤٤٤٩
صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً علـى مخالفـة للقـانون أو خطـأ فـي تطبيقـه أو                      

للخـصوم الطعـن    : االسـتثناء . تأويله أو إذا وقع بطالن في الحكم أو اإلجراءات أثر فـي الحكـم             
بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانـت المحكمـة التـي أصـدرته إذا فـصلت فـي نـزاع                      

ورود . فاً لحكم آخر سبق أن صـدر بـين الخـصوم أنفـسهم وحـاز قـوة األمـر المقـضي               خال
الطعن على الحكم المطعون فيه الـصادر مـن محكمـة االسـتئناف ولـيس علـى قـرار لجنـة                     

 .غير صحيح. الدفع بعدم جواز نظره. جائز. التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية

  )٤٣٩ القسم الخامس المجلد السابع ص مج٢٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠٥ الطعن(

عنونة صحيفة الطعن بأنها لتمييز الحكم الـصادر مـن محكمـة االسـتئناف وتـضمنها أسـباب                   -٤٤٥٠
أن هـذا بعـد     . مـؤداه . االقتصار في نهايتها على طلب تعـديل الحكـم المطعـون فيـه            . الطعن

 .إجابتها إلى تمييزه ويكون الدفع بعدم قبول الطعن ال محل له

  )١٠٦ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١/٢/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٧٢/٢٠٠٤ الطعن(

األحكام التي تصدر أثناء سـير الـدعوى وال تنتهـي بهـا الخـصومة إال بعـد صـدور الحكـم                       -٤٤٥١
صـدور حكـم فـي دعـوى المطعـون ضـدها            . عدم جواز الطعن فيها   . النهائي للخصومة كلها  

ع بعـدم جـواز الطعـن أيـاً كـان وجـه             الـدف . مؤداه. بقضاء حسم النزاع في الخصومة برمتها     
 .غير منتج. الرأي فيه

  )٢١٥ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س١٥/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٨/١٩٩٧ الطعن(

جـائز أيـاً كانـت المـادة التـي          . الطعن بالتمييز في األحكام الصادرة من محكمـة االسـتئناف          -٤٤٥٢
للقـانون أو خطـأ فـي تطبيقـه أو          صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً علـى مخالفـة             

للخـصوم الطعـن    : االسـتثناء . تأويله أو إذا وقع بطالن في الحكم أو اإلجراءات أثر فـي الحكـم             
بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانـت المحكمـة التـي أصـدرته إذا فـصلت فـي نـزاع                      
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 ورود .خالفاً لحكم آخر سبق أن صـدر بـين الخـصوم أنفـسهم وحـاز قـوة األمـر المقـضي               
الطعن على الحكم المطعون فيه الـصادر مـن محكمـة االسـتئناف ولـيس علـى قـرار لجنـة                     

 .غير صحيح. الدفع بعدم جواز نظره. جائز. التحكيم بسوق الكويت لألوراق المالية

  )٢٣٢ ص٢ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٦/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٨/٢٠٠٥ الطعن(

المـدير  . ا شخصية معنوية مستقلة عـن ذمـة الـشركاء فيهـا           الشركة ذات المسئولية المحدودة له     -٤٤٥٣
رفـع الـدعوى أو     . الممثل لهذه الشركة له بهذه الصفة ذمة مالية منفصلة عـن ذمتـه الشخـصية              

وجـوب أن يرفـع الطـاعن الطعـن         . الطعن من أيهما دون اآلخر ال يعد رفعاً له من هذا اآلخـر            
مثـال  . تي صدر فيهـا الحكـم المطعـون فيـه         بذات الصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى ال        

 .لنعى سديد بعدم قبول الطعن

 )٤١ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٨/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ١١١٣/٢٠٠٦الطعن (

عـدم جـواز الطعـن    . األحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكـم الختـامي المنهـي لهـا         -٤٤٥٤
المـستعجلة والـصادرة بوقـف الـدعوى والتـي           و ةاألحكام الوقتي . االستثناء. عليها على استقالل  

 القـضاء .  مرافعـات  ١٢٨م  . لجبـري تصدر في شق من الموضوع متى كانـت قابلـة للتنفيـذ ا            
قـضاء الحكـم المطعـون فيـه بعـدم          . مـؤداه . غير منه بطبيعته للخصومة   . برفض دفع أو أكثر   

 . يعيبه ال.جواز استئناف الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في إبطال عقد الصلح

 )٣٨٤ ص٣ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٠/١١/٢٠٠٨جلسة مدني  ٥٠٦/٢٠٠٧الطعن (

امتداد هذا األثـر إلـى كافـة أسـباب الطعـن        . زواله ومحو حجيته  : أثره. تمييز الحكم تمييزاً كلياً    -٤٤٥٥
ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص وعودة الخـصوم إلـى مـا كـانوا عليـه قبـل                     

عـدم  . االستئنافي بما أبدوه من أوجه دفـوع أخـذ بهـا ذلـك الحكـم أو رفـضها                 صدور الحكم   
جواز االحتجاج على صاحب الدفع الذي سبق رفضه وقـضي لـصالحه فـي موضـوع النـزاع                  

إنعـدام مـصلحته فـي الطعـن وبالتـإلى          : أساس ذلك .بعدم طعنه على هذا الرفض بطريق التمييز      
 .عدم جوازه في حينه

 )٣٥٦ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٢/٢٠١٠جلسة  مدني ٧٥٤/٢٠٠٨الطعن (

  -:الدفع بعدم االختصاص فيما اتفق على التحكيم بشأنه -

مـا لـم    . إبداؤه قبل أي طلب واجب وإال سـقط الحـق فيـه           . دفع شكلي . الدفع بعدم االختصاص   -٤٤٥٦
حكـيم فـي   اللجوء إلى القضاء فـي مـسألة اتفـق علـى الت        . يكن االختصاص متعلقاً بالنظام العام    
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سـقوط الحـق فـي      . هذا االختصاص غيـر متعلـق بالنظـام العـام         . مخالفة لالختصاص . شأنها
 .بعد التكليم في الموضوع. الدفع به

  )١٤٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/١٠/١٩٨٥ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١٩٨٥ الطعن(

 -:الدفع بعدم االختصاص النوعي -

اعتبارهـا قائمـة ومطروحـة علـى        . ألة تتعلق بالنظام العـام    مس. الدفع بعدم االختصاص النوعي    -٤٤٥٧
 .ال يرد عليه القبول أو التنازل. المحكمة ولو لم يدفع بها

 )١٩٨ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٦/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١١١٩/٢٠٠٥الطعن (

 بـشأن المنازعـات     سـتئناف  األحكـام الـصادرة مـن محكمـة اال         فيعدم جواز الطعن بالتمييز      -٤٤٥٨
 تخـتص بهـا دائـرة اإليجـارات          عنـه والتـي    المتعلقة بإيجار العقارات والتعويضات الناشـئة     

يجاريـة أو نفـى ذلـك هـو         في منازعـة إ   مناط تحديد ما إذا كان الحكم صادراً        . بالمحكمة الكلية 
  .  أو عدم دخولها١٩٧٨ لسنة ٣٥ نطاق تطبيق المرسوم بالقانون رقم فيبدخول المنازعة 

نـشوء عالقـة مباشـرة       :أثـره . على تنازل المخصص له القسيمة الصناعية للغيـر       موافقة الدولة    -
انقـضاء عقـد المـستغل األول       : مـؤدى ذلـك   . بين الدولة والمنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل      

وضمناً عقد االستئجار من الباطن الـصادر منـه بمـا ال يكـون المـرخص لـه الجديـد خلفـاً                      
 مـن عـداد المنازعـات المتعلقـة     إليـه إليجار المشار خروج عقد ا  : أثر ذلك . ص له السابق  للمرخ

 تختص بها دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية وعـدم سـريان الحظـر الـوارد فـي                 التيباإليجار  
لحكـم  مخالفـة ا  . جـواز الطعـن فيـه بطريـق التمييـز         .  من القانون سـالف البيـان      ٢٦المادة  

يعيبـه ويوجـب    . تلـك الـدائرة   عـدم اختـصاص     ه برفض الدفع ب   المطعون فيه هذا النظر وقضاؤ    
 .تمييزه

 )١٨٤ ص٣ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٣/١١/٢٠٠٧جلسة تجاري  ١٠٦٦/٢٠٠٦الطعن (

مخالفـة لقواعـد االختـصاص      . التجاء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكـيم بـشأنها            -٤٤٥٩
الحـق فـي الـدفع بعـدم        سـقوط   . أثـره . عدم تعلـق ذلـك بالنظـام العـام        . المتعلقة بالوظيفة 

  .االختصاص إذا أبدي بعد التكلم في الموضوع
إبـداء الخـصم    . ماهيتـه . التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي الغير متصل بالنظـام العـام            -

أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضـوع أو مـسألة فرعيـة فيهـا ينطـوي علـى التـسليم         
مـن مـسائل الواقـع التـي        . ر شـروط هـذا الـسقوط      تواف. بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة     

مثـال  . أن يكون سـائغاً لـه أصـله الثابـت فـي األوراق            . شرطه. يستقل قاضي الموضوع بها   
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 .بشأن دفع بعدم اختصاص المحكمة المدنية في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها

 )٢٩١ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٤/١٠/٢٠٠٩جلسة مدني  ٦٢٧/٢٠٠٨، ٦١٨الطعنان (

سـقوط الحـق فيـه لـو أثيـر          . الدفع بعدم اختصاص المحكمة في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها          -٤٤٦٠
 .مثال. عدم تعلق ذلك بالنظام العام. بعد التكلم في الموضوع

 )٢٧٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١٢/٢٠٠٩جلسة   تجاري١٤٦٨/٢٠٠٧الطعن (

حيـازة حكمهـا فـي هـذا        : أثـره .  بالقبول أو الرفض   فصل المحكمة في الدفع بعدم االختصاص      -٤٤٦١
تحـصنه بقـوة األمـر      . الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه ولـو كـان مخالفـاً للنظـام العـام              

 .علو الحجية على قواعد النظام العام: علة ذلك. المقضي إذا لم يستأنف

 )٢٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٥/١/٢٠١١جلسة   تجاري٦١/٢٠١٠الطعن (

  -:الدفع بعدم االختصاص الدولي -

سـكوت الخـصم عـن إبدائـه كـاٍف لقبولـه واليـة القـضاء                . الدفع بعدم االختصاص الدولي    -٤٤٦٢
 .الكويتي

  )١٤٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١٨/٦/١٩٨٤ أحوال شخصية جلسة ٨/١٩٨٤ الطعن(

قبـل التعـرض    وجـوب التمـسك بـه       . غير متعلق بالنظام العام   . الدفع بعدم االختصاص الدولي    -٤٤٦٣
 .للموضوع وإال سقط الحق فيه

  )١٤٧ مج القسم األول المجلد الثاني ص٥/١١/١٩٨٤ مدني جلسة ١٣/١٩٨٤ الطعن(

  -:الدفع بالتقادم -

عدم تعلقه بالنظام العام وينبغى التمـسك بـه أمـام محكمـة الموضـوع وال يغنـى             . الدفع بالتقادم  -٤٤٦٤
 .علة ذلك.  آخر من التقادمالتمسك أمامها بنوع من التقادم عن التمسك بنوع

 .لمحكمة التمييز أن تصححه دون تمييزه. انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة -

 )٥٣ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٤/١/٢٠٠٦ جلسة إداري ١٠٩٦/٢٠٠٤الطعن ( 

عـدم جـواز التمـسك بـه ألول مـرة أمـام             . مؤدى ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام   . الدفع بالتقادم  -٤٤٦٥
 .تمييزمحكمة ال

 )٢٤٨ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢٢/٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٧١/٢٠٠٥الطعن (
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تـرك المالـك    : شـرطه . وروده علـى دعـوى الملـك      . الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان      -٤٤٦٦
. لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغيـر يـده عليهـا وإنكـاره حـق مالكهـا         

 .لعدلية من مجلة األحكام ا١٦٦٠م

 )٣٢٨ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ٢٩/٥/٢٠٠٦ جلسة مدني ٢٢٦/٢٠٠٥الطعن (

ال تسرى المدة المقررة لعدم سماع الـدعوى كلمـا وجـد مـانع يتعـذر معـه علـى الـدائن أن                        -٤٤٦٧
  . مفاد ذلك. يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً

انونيـة ومنهـا المـدة ومـا يعتريهـا          وجوب قيام المحكمة ببحث شرائطه الق     . مؤداه. الدفع بالتقادم  -
  . من وقف أو انقطاع

 .القاعدة الصحيحة بشأنه. احتساب مدة التقادم عند وقفه -

 )٢٣٦ ص١ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٢٠/٣/٢٠٠٧جلسة تجاري  ٢٩١/٢٠٠٣الطعن (

 وجـوب بحثهـا شـرائطه ومـا يعترضـه مـن وقـف أو                .الدفع بالتقادم أمام محكمة الموضوع     -٤٤٦٨
 .انقطاع

 )٢١٧ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س١٠/٦/٢٠٠٧جلسة   تجاري١٤٣٠/٢٠٠٥الطعن (

سقوط دعوى المسئولية عن العمـل غيـر المـشروع بمـضي ثـالث سـنوات مـن يـوم علـم              -٤٤٦٩
المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو بمرور خمـسة عـشر سـنة مـن تـاريخ وقـوع العمـل                   

. المـراد بـه   .  تبدأ بـه مـدة التقـادم القـصير         العلم الذي . غير المشروع أي المدتين تنقضي أوالً     
اسـتخالص هـذا العلـم      . عبء إثبات العلم بمعناه المقصود قانوناً يقع علـي المتمـسك بالـسقوط            

أو نفيه من مسائل الواقع الذي تستقل بـه محكمـة الموضـوع متـى بنـت استخالصـها علـي                     
 .الثالثي مثال لرد سائغ لرفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم .أسباب سائغة

 )١٠٥ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س٢٩/١/٢٠٠٨جلسة تجاري  ٩٠٧/٢٠٠٥الطعن (

تقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة لـه قبـل الحكومـة بانقـضاء سـنة مـن            -٤٤٧٠
. تاريخ علمه بهذه الحقـوق أو خمـس سـنوات مـن تـاريخ االسـتحقاق  أي المـدتين أقـرب                     

ال . عـدم تـوافره   . علم الموظف بحقه المالي ومـداه وعناصـره األساسـية         : المقصود بهذا بالعلم  
 .مثال. تبدأ معه مدة التقادم الحولي

 )١٥٦ ص٣ ج٣٧ مجلة القضاء والقانون س١٧/١١/٢٠٠٩جلسة  ريإدا ٣٥٠/٢٠٠٧الطعن (

. التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء بالدين بـافتراض أن الـدائن اسـتوفي حقـه مـن مدينـه                    -٤٤٧١
. ئن تعزيز هذه القرينة بيمين متممة يحلفها المدين على أن ليس فـي ذمتـه شـئ مـن الـدين                    للدا
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إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتـضى هـذه القرينـة مـن أنهـا دليـل غيـر                      
كـان الـدفع بانقـضاء االلتـزام الـصرفي      . كامل كإنكار الدين أصالً أو الطعن عليـه بـالبطالن       

 .مثال. لبالتقادم غير مقبو

 )٢١٧ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٦/٣/٢٠١٠ تجاري جلسة ١٥٠١/٢٠٠٧الطعن (

انقطـاع المـدة المقـررة للتقـادم بـإقرار          . وجوب أن تبحث المحكمـة شـرائطه      . الدفع بالتقادم  -٤٤٧٢
  .المدين صراحة أو ضمناً

ـ                  - دين كطلـب   اإلقرار الضمني الذي ينقطع به التقادم يستفاد مـن أي عمـل يتـضمن اإلقـرار بال
  .مثال. المدين من الدائن مهلة للوفاء أو مفاوضته في مقدار الدين

 .تجرد اإلقرار بوجود الدين يقطع التقادم بصرف النظر عن مقداره -

 )٢٢٣ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س١٨/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري١٢٨/٢٠٠٩الطعن (

ـ               -٤٤٧٣ ادم هـو أسـاس مدخلـه    ثبوت أن قضاء الحكم برفض الـدفع بـسقوط دعـوى التعـويض بالتق
أن تمييزه في هذا الخـصوص يـستتبع تمييـزه فـي قـضائه فـي                . مؤداه. للفصل في الموضوع  
 .موضوع التعويض

 )٢٨٣ ص٢ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٣/٥/٢٠١٠جلسة مدني  ٦٦٤/٢٠٠٩الطعن (

رفض محكمة أول درجة الدفع بسقوط الحق في بـدل الـسكن بالتقـادم الخمـسي والمبـدي فـي                     -٤٤٧٤
. أن هذا الدفع لم يكـن معروضـاً علـى محكمـة االسـتئناف             . أثره. حيفة أو جلسات المرافعة   الص

 .عدم قبول الطعن على الحكم بذلك ألنه ال يصادف محالً في قضاءه

 )١٦٦ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س٨/١٢/٢٠١١جلسة  اريإد ٦٤/٢٠١٠الطعن (

ل بها على كـل تقـادم لـم يكتمـل طبقـاً لألثـر               سريانها من وقت العم   . القوانين المتعلقة بالتقادم   -٤٤٧٥
 بـدأتها فيهـا وكيفيـة حـسابها         التي سرت من التقادم وتعيين اللحظة       التيالمدة  . المباشر للتشريع 

القـانون الجديـد يحكـم      . يحكمها القـانون القـديم    . وما طرأ عليها من أسباب االنقطاع أو الوقف       
  . تسرى في ظله من هذه المناحىالتيالمدة 

سـريانه علـى دعـوى الملـك        . سماع الدعوى لمرور الزمان في مجلـة األحكـام العدليـة          عدم   -
األعـذار الـشرعية كفقـد األهليـة أو         . والعقار والميراث شأنها شأن سريانه على دعـوى الـدين         

              مـانع مـن سـريان المـدة        . نقصها وما يشق على صاحب الحـق بـسببه اإلدعـاء بـه قـضاء
ما دون ذلك من أعـذار ال تبلـغ تلـك المرتبـة مـن               . ور الزمان القانونية لعدم سماع الدعوى لمر    

  .عدم جواز اعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم. المشقة
أن الـشريعة اإلسـالمية ال تعـرف تقـادم     . مـؤداه . األصل أنه ال يتقادم حـق امـرئ وإن قـدم     -
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 أو نـوع مـن   تخصيص القضاء من حيـث الزمـان أو المكـان أو األشـخاص          . الحقوق الشرعية 
عـدم سـماع الـدعوى لمـرور الزمـان المنـصوص عليـه              . جائز شرعاً لولى األمر   . الدعاوى

بمجلة األحكام العدلية مبناه مجرد منع القاضـى مـن سـماعها مـع بقـاء الحـق لـصاحبه دون                     
  .تقادم

 يرفعهـا الـوارث بتقريـر حقـه فـي اإلرث بالنـسبة إلـى التركـة فـي                    التيدعوى الميراث    -
الـدعوى المتعلقـة    . طها بإنقضاء ثالث وثالثين سنة مـن تـاريخ وفـاة المـورث            سقو. مجموعها

  . آلت عن طريق الميراث تقادمها بمضى خمس عشرة سنةالتيبملكية العين 
قيـام الحكـم علـى أسـباب     . وجوب أن يكون الحكم مبنياً على أسـباب تدعمـه وتكفـى لحملـه             -

ـ           مثـال بـشأن قبـول       .ضاؤه يعيـب تـسبيبه    يتطرق منها التخاذل إلى مقوماته فال يتماسك معها ق
 .الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان في دعوى تقرير حق إرث

 )٣٥٤ ص٣ ج٣٩ مجلة القضاء والقانون س١٢/١٢/٢٠١١جلسة أحوال شخصية  ٨٦٢/٢٠٠٩، ٨٥٩، ٨٥٠، ٨٤٤، ٨٤١، ٨٣٥ن والطع(           

  -: الدعوى كأن لم تكن الدفع باعتبار-

سـقوط  . دفـع شـكلي   . الدعوى كأن لم تكن لعدم إعالن صـحيفتها خـالل األجـل           الدفع باعتبار    -٤٤٧٦
 .الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى

 )٣٦١ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٦/٣/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٦٥/٢٠٠٣، ١٦٢الطعنان (

بـل  وجـوب إبدائـه ق    . دفـع شـكلي يتعلـق بـاإلجراءات       . الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكـن       -٤٤٧٧
  .التعرض للموضوع وإال سقط الحق في إبدائه

 .ماهيته. التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي -

 )٢٧٧ ص٢ ج٣٤مجلة القضاء والقانون س ١٩/٤/٢٠٠٦ جلسة مدني ١٣٨/٢٠٠٥الطعن (

  . جوازي للمحكمة.القضاء باعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن -٤٤٧٨

 وجـوب إبـداؤه قبـل التعـرض للموضـوع وإال            .دفع شكلي  .الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -
  .سقط الحق في إبدائه

  . ماهيته.التكلم في الموضوع المسقط للدفع -

لـه التنـازل عنـه صـراحة أو         .  اتصاله بمـصلحة الخـصم     .الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن      -
اعتبـار   إبداء الخصم الذي شرع ذلك لمصلحته ما يدل علـي أنـه نـزل عـن التمـسك ب                   .ضمناً

 . عدم جواز الرجوع فيما أسقط حقه فيه. أثره.الدعوى كأن لم تكن

 )١٤ ص٢ ج٣٥ مجلة القضاء والقانون س٣/٤/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١٧٥/٢٠٠٥الطعن ( 
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  -:الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -

  .وحدة الخصوم السبب والمحل في الدعويين: مناطها. الحجية -٤٤٧٩
ال يمكـن أن يكـون موضـوعاً        . ما لم تنظـر فيـه المحكمـة بالفعـل         .  تتحقق متى. وحدة المحل  -

  .لحكم يحوز قوة األمر المقضي
طلب المطعون ضدها في الـدعوى الـسابقة بأحقيتهـا فـي اسـتخراج جـوازات سـفر مـستقلة              -

ال يمنـع المحكمـة مـن نظـر         . ألوالدها من الطاعن وتسليمها إليها والذي قضى نهائياً برفـضه         
 الدعوى الحالية وهي إلـزام الطـاعن بتـسليمها جـوازات الـسفر الخاصـة بأبنائهـا                  طلباتها في 

التـزام الحكـم بـذلك ورفـضه الـدفع          . وشهادات ميالدهم والبطاقات المدنية التي احتجزها لديـه       
 .صحيح. بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

 )٤٧١ ص١ ج٣٥س مجلة القضاء والقانون ٢١/٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧٧/٢٠٠٦الطعن (

جـواز إثارتـه ألول مـرة       . من النظـام العـام    . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها        -٤٤٨٠
أن يكون تحت نظـر محكمـة الموضـوع جميـع العناصـر التـي               : شرطه. أمام محكمة التمييز  

تقـديم الطاعنـة    . تتمكن بها من تلقاء نفسها مـن اإللمـام بـه والحكـم فـي الـدعوى بموجبـه                  
 .مثال. عله ذلك. غير مجد. ات المتعلقة بهذا الدفع أمام محكمة التمييزالمستند

 )٤٥٣ ص١ ج٣٦ مجلة القضاء والقانون س١٤/٢/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ١٤/٢٠٠٧الطعن (

 الخـصومة وال يجـوز      حجة فيمـا فـصلت فيـه مـن        . األحكام التي حازت حجية األمر المقضي      -٤٤٨١
يـام النـزاع بـين الخـصوم أنفـسهم دون أن تتغيـر              ق: شرط ذلك .  هذه القرينة  قبول دليل ينقض  

عـدم حيـازة الحكـم لقـوة        . مـؤدي ذلـك   . صفاتهم وأن يتعلق النزاع بذات الحق محالً وسـبباً        
  .األمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إال إذا اتحد الخصوم في الدعويين

والخـصوم  اتحـاد الموضـوع     . شـرطه . الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا           -
  .والسبب

 نظـر الـدعوى لـسابقة     جـواز  الموضوع في الدعويين عند الفصل في الدفع بعـدم   اختالفتقدير   -
 .من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخالصها سائغاً. الفصل فيها

 )٢٢٩ ص١ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٣/٣/٢٠١٠جلسة   تجاري٦٩٣/٢٠٠٧الطعن (

 تقبـل التغييـر والتبـديل أن لهـا     التـي سائل األحوال الشخصية األصل في األحكام الصادرة في م    -٤٤٨٢
  .بقاء هذه الحجية قائمة مادامت ظروف الحكم فيها باقية لم تتغير. حجية مؤقتة

شـئون  رفض دعوى سابقة للحاضنة بطلب أحقيتها في اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة نحـو إدارة                  -
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الـنفس اسـتناداً إلـى أن       رجوع إلـى ولـي      الصغيرة في كافة المراحل التعليمية والدراسية دون ال       
 وانتفاء الدليل علـى تعـسفه فـي هـذا الـشأن عمـالً بـنص                 راختيار نوع التعليم من حق األخي     

 في شـأن األحـوال الشخـصية دون أن تكـون مـسألة              ١٩٨٤ لسنة   ٥١ من القانون    ٢١٠المادة  
ـ       . نقل الصغيرة من مدرسة إلى أخرى مطروحة       ى رفـض الـدفع     انتهاء الحكم المطعـون فيـه إل

بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيهـا تأسيـساً علـى تغيـر الظـروف والـدواعي التـي                    
 النفس نقل الـصغيرة مـن مدرسـتها الحاليـة إلـى مدرسـة               وليصدر فيها الحكم األول بانتواء      

 .ال يعيبه. ل حقها متعسفاً في استعمأخرى

 )٢٨٧ ص٢ ج٣٨القانون س مجلة القضاء و٩/٥/٢٠١٠جلسة مدني  ٦٥٥/٢٠٠٩الطعن (

ثبوت اخـتالف الـسبب الـذي أقيمـت عليـه           . الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها        -٤٤٨٣
 .رفض الدفع. أثره. كل من الدعويين

 )٣٢٩ ص٣ ج٣٨ مجلة القضاء والقانون س٢٧/١٢/٢٠١٠جلسة   مدني٣٣٤/٢٠٠٩الطعن (

  -:سلطة المحكمة في الرد على الدفع -

ال علـى   . ي بني عليها الحكم ما يـصلح أن يكـون رداً ضـمنياً علـى الـدفع                تضمن األسباب الت   -٤٤٨٤
 .مثال. المحكمة إن لم ترد عليه استقالالً

  )١٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص١١/٤/١٩٨٤ تجاري جلسة ١١٣/١٩٨٣ الطعن(

اسـتخالص هـذا   . يجب الفصل فيه ما لـم يتنـازل عنـه مقدمـه         . ’المحكمالدفع الذي يقرع سمع      -٤٤٨٥
 .لتنازل من سلطة محكمة الموضوعا

  )١٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/٥/١٩٨٠ تجاري جلسة ٥٥/١٩٧٩ الطعن(

دفـع بـبطالن عمـل الخبيـر لعـدم          . مثـال . ال يعيب الحكـم   . عدم الرد عليه  . دفع غير صحيح   -٤٤٨٦
 عـدم . ثبـوت تحريـر محـضر بـذلك       . إثباته البيانات الخاصة باإلطالع على المصورات الجوية      

 .ال عيب. الرد على هذا الدفع

  )١٥٦ مج القسم األول المجلد الثاني ص٢٨/٥/١٩٨٤  جلسةمدني ٢٩/١٩٨٣ الطعن(

  -:مسائل متنوعة -

 .علة ذلك. ال قصور. عدم التعرض لدفع أو دفاع. القضاء بعدم قبول االستئناف شكالً -٤٤٨٧

  )٩٠٢ني ص مج القسم الثاني المجلد الثا٥/٣/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١٤/١٩٨٥ الطعن(
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طلب إعادة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكـم لتقـديم مـستندات أو مـذكرات ال يعـد دفعـاً أو             -٤٤٨٨
 .ال عيب. عدم استجابتها إليه. لمحكمة الموضوع تقديره. دفاعاً

  )٩٠٢ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢٤/٣/١٩٨٦ عمالي جلسة ٤٠/١٩٨٥ الطعن(

تمتعـه بالحجيـة ولـو كـان مخالفـاً          .  المحكمـة نوعيـاً    الحكم الصادر في الدفع بعدم اختصاص      -٤٤٨٩
 .للنظام العام أو صادراً من محكمة غير مختصة بإصداره

  )٩٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٢/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٣٨/١٩٨٥ الطعن(

 .على عاتق صاحبه. الدفععبء إثبات  -٤٤٩٠

  )٩٠٣لمجلد الثاني ص مج القسم الثاني ا٦/٧/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٥٥/١٩٨٥ الطعن(

ما لم تنظر فيه المحكمـة بالفعـل ال يمكـن أن يكـون موضـوعاً لحكـم يحـوز قـوة األمـر                         -٤٤٩١
 .مثال. المقضي

  )٩٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨/١٢/١٩٨٦  جلسةمدني ٩/١٩٨٦ الطعن(

قصور الحكم لعدم رده على دفع أو دفاع رهـن بـأال يكـون بأسـبابه مـا يـصلح رداً ضـمنياً                        -٤٤٩٢
 .ليهع

  )٩٠٣ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٤/٣/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٦٦/١٩٨٦ الطعن(

اختـصاصها دون غيرهـا   . هيئة التحكيم في منازعـات أسـهم الـشركات التـي تمـت باألجـل           -٤٤٩٣
 بـالحقوق   بوالية الفصل في هذه المنازعات وبالمطالبات التـي ترتبـت عليهـا ومنهـا المتعلقـة               

الـدفع بتعلـق الحـق الثابـت بهـذه الـصكوك            . اصة بتلـك المعـامالت    الثابتة بوسائل الدفع الخ   
 .دفع يتعلق بالنظام العام. بالمعامالت المذكورة

  )٩٠٤ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص١٣/٧/١٩٨٧ تجاري جلسة ٤٦/١٩٨٧ الطعن(

 .بحقيقته ال بتسميته. العبرة في الدفع -٤٤٩٤

  )٩٠٤م الثاني المجلد الثاني ص مج القس٢٩/١١/١٩٨٧ تجاري جلسة ١٣٩/١٩٨٧ الطعن(

ما أبدى أمام محكمة أول درجـة مـن دفـوع ودفـاع يعتبـر مطروحـاً علـى                   . أثره. االستئناف -٤٤٩٥
 .عنها. عدم التنازل. شرط ذلك. محكمة االستئناف

  )٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢/٢/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤١/١٩٩٠ الطعن(

ال يـنهض دلـيالً علـى       .  الدعوى من دفـاع أو دفـوع       سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في        -٤٤٩٦
 .صحته

  )٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٤/٣/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤٥/١٩٩٢ الطعن(
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االستئناف ينقل الدعوى بما سبق أن أثاره المستأنف ضده من دفـوع وأوجـه دفـاع مـا دام لـم                      -٤٤٩٧
االسـتئناف لطلباتـه وأوجـه      وجوب تعـرض محكمـة      . أثر ذلك . يتنازل عنها صراحة أو ضمناً    

 .دفاعه ودفوعه المبداة أمام محكمة أول درجة

  )٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٢٣/٥/١٩٩٣ تجاري جلسة ٤١/١٩٩٣ الطعن(

هـو العلـم    . العلم الذي منه يبدأ التقادم الثالثي لدعوى المـسئولية عـن العمـل غيـر المـشروع                 -٤٤٩٨
 . المسئول عنهالحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص

 . دفعهصاحب الدفع عليه عبء إثبات -

  )٩٩٤ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٨/٦/١٩٩٣ مدني جلسة ٣/١٩٩٠ الطعن(

مؤداه أن الدفوع وأوجه الـدفاع والتأكيـدات التـي قـدمت لمحكمـة أول               . األثر الناقل لالستئناف   -٤٤٩٩
مـذكرات أو المواقـف فـي    مطروحة على المحكمة االسـتئنافية مـا لـم تتـضمن ال       درجة تعتبر   

 . ما يعد نزوالً صريحاً أو ضمنياً عنهااالستئناف

  )٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٦/١/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣٢/١٩٩٣ الطعن(

عـدم تعلـق الـدفع      . التحكيم طريق استئنافي لفض الخصومات بشرط أن يكـون تنفيـذه ممكنـاً             -٤٥٠٠
 .أثر ذلك. بالنظام العام

  )٩٩٥ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص١٩/١١/١٩٩٥ تجاري جلسة ٣٦/١٩٩٣، ٣٣ انالطعن(

إيرادها في صورة طلب عـارض يقدمـه المـدعى عليـه رداً علـى               : شرطها. المقاصة القضائية  -٤٥٠١
عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخـصم كمـا اليجـوز طلبهـا               . دعوى خصمه األصلية  

 .مثال. ألول مرة أمام محكمة االستئناف

 )٣٤ ص١ ج٣٤ مجلة القضاء والقانون س٢١/١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٥٦٤/٢٠٠٤الطعن (
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 ٤٥٧ ......................................................دعوى تعيين المحكمين -

�................................................................ دعوى الملكية- �� �� �� �٤٥٧  

 ٤٦١ ................................ الدعوى العقارية المتعلقة بعقار خارج الكويت-

  ٤٦٢  ..............................................................  دعوى اإلفالس-

  ٤٦٦  ..................................... دعوى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه-

  ٤٦٦  ...................................................... دعوى استبدال الحارس-

 ٤٦٦ ................................................. الدعوى ذات العنصر األجنبي-

  ٤٦٦  .............................................................. دعوى صحة الحجز-

  ٤٦٩  .................................................. دعوى عدم االعتداد بالحجز-

  ٤٧٠  ............................................................. دعوى مرسى المزاد-

 ٤٧٠ ................................................. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع-

  ٤٧٤  .......................................................... دعوى منع التعرض-

  ٤٧٥  ................................................................ دعوى الشفعة-

  ٤٧٥  .............................................................ى اإليجارات دعو-

  ٤٧٦  .............................................. الدعاوي التي ترفع على التركة-

  ٤٧٦  .................................................. دعوى التظلم من أمر األداء-
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  ٤٧٨  ............................. دعوى المناقضة في قائمة توزيع حصيلة التنفيذ-
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 ٤٧٩ ....................................... دعوى صحة أو بطالن إجراءات التنفيذ-

 ٤٨٠ ..................................... .......... تقادم الدعوى وعدم سماعها-

  ٥٠٤  .......................................................  االرتباط بين الدعاوي-

 ٥٠٦ ......................................... مو استبعاد الدعوى لعدم سداد الرس-

  ٥٠٧  .......................... ...........  االدعاء المدني في الدعوى الجزائية-

  ٥٠٨  ..........................................  تقدير قيمة الدعوى ومصروفاتها-

 ٥١٠ ............................... ......... أتعاب المحاماة الفعلية في الدعوى-

  ٥١٠  ........  ............................. الطعن في الحكم الصادر في الدعوى-
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  ٥٣١  ........................................ خضوع قواعد اإلعالن لقانون القاضي-١

  ٥٣١  .............................................. اإلعالن كشرط النعقاد الخصومة-٢

  ٥٣٧  ................................... اإلعالن الذي ينفتح به ميعاد الطعن والتظلم-٣

  ٥٣٩  ................................................... اإلعالن بالتجديد من الشطب-٤

  ٥٣٩  ....................................................... ميعاد التكليف بالحضور-٥

 ٥٣٩ .................................................................ميعاد المسافة  -٦

 ٥٤٠ ..... - حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة– انعقاد الخصومة بغير إعالن -٧

  ٥٤١  .......................................  اإلعالن بالنسبة لصحف الطعون بالتمييز-٨
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  ٥٤٢  .............. إحداهما ال يبطل اآلخرستقل على إعالنها وبطالنمالصحيفة إجراء يداع ا -٩

 ٥٤٣ .............................................................. بيانات اإلعالن-١٠

  ٥٤٥  ..........................................................حجية ورقة اإلعالن-١١

�........................................ اإلجراءات التي يتبعها القائم باإلعالن-١٢ �٥٤٨  
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 ٥٥٣ .............................................................. اإلعالن لشخص الخصم -١

 ٥٥٧ ........... ......................اإلعالن في الموطن األصلي أو في مواجهة اإلدارة -٢

 ٥٦٢ .............................................................  اإلعالن في محل العمل-٣

 ٥٦٥ ........................................................  اإلعالن في الموطن المختار-٤

 ٥٧٠ ................................................... اإلعالن في مواجهة النيابة العامة -٥

 ٥٧٦ ...................................................................  إعالن المسجونين- ٦

 ٥٧٧ ........................................................   اإلعالن بالطريق الدبلوماسي-٧

 ٥٧٧ ..............................................................  اإلعالن بطريق اللصق-٨

  ٥٧٨  .......... خصمه بتغيير موطن اإلعالن وجزاء التخلف عن ذلكالتزام الخصم بإعالن -٩

 ٥٧٨ ................................. جزاء تخلف اإلعالن أو التراخي في إتمامه إهماالً أو عمداً-١٠

 ٥٨٧ ................................................... إعادة الدعوى إلى الرول اإلعالن بقرار-١١

 ٥٨٧ ......................................................................... إعالن أمر األداء-١٢

 ٥٨٩ ..............................................................................إعالن الحجز-١٣

 ٥٩٠ ..............................................................................  إعالن الحكم-١٤

 ٥٩٤ ........................................ إعالن الحكم الصادر بإجراء من إجراءات اإلثبات-١٥

  ٥٩٥  .................................................... إعالن القرار بإعادة الدعوى للمرافعة-١٦
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 ٥٩٥ ..............................................................................عالن الطعن إ-١٧

  ٥٩٦  ....................................................................... إعالن حوالة الحق-١٨

 ٥٩٦ ......................................................................إعالن السند التنفيذي-١٩

 ٥٩٧ .................................................................اإلعالن بالعرض واإليداع-٢٠

 ٥٩٧ ....................................................اإلعالن بالرجوع على العرض واإليداع-٢١

 ٥٩٨ ..............................................................ره اإلعالن بإيداع الخبير تقري-٢٢

 ٥٩٩ .............................................................. إعالن دعوى الخبير للخصوم-٢٣

 ٥٩٩  ................................................................... اإلعالن بالقرار اإلداري-٢٤

  ٥٩٩ ..................................................................اإلعالن باإلجراء التأديبي -٢٥
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  ٦٠٠  .........................................................  إعالن الحكومة والمؤسسات العامة-١

 ٦٠١ .....................................................عتبارية والجمعيات إعالن األشخاص اال-٢

 ٦٠٢ ............................................. إعالن الشركات واألشخاص االعتبارية الخاصة-٣

�............................................ إعالن رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني-٤ �٦٠٥  
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 ٦٠٦ ................. الغائب عدم التزام الخصم بإعالن مذكراته ومستنداته بالجلسة إلى خصمه -
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 ٦٢٥ ..............................................................إجراءات اإلعالن -١
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 ٦٣٩ .....................................................................امتداد الميعاد -٢

 ٦٣٩ ..........................................................ميعاد التكليف بالحضور -٣

 ٦٤٠ ....................................................................ميعاد المسافة -٤

 ٦٤٠ ................................................................... إعادة اإلعالن -٥
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 ٦٤٥ .........................................تحري الموطن والتحقق من تمام اإلعالن -١

 ٦٤٧ ........................................تقدير التحريات التي تسبق اإلعالن للنيابة -٢

 ٦٤٧ ............................................................عالنتقدير حصول اإل -٣

 ٦٤٨ .............................................تحري الصفة والمصلحة في الدعوى -٤

 ٦٥٣ ......................... سلطتها في توافر شروط قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها -٥

 ٦٥٣ ....................................الخصوم بوكالئهمة سلطتها في التصدي لعالق -٦

 ٦٥٣ ....................تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو االستئناف كأن لم يكن -٧

 ٦٥٩ .............................................................تحديد نطاق الدعوى -٨

 ٦٦٠ ............................................تكييف الدعوى وطلبات الخصوم فيها -٩

  ٦٦٩  ............................... إسباغ التكييف القانوني على األوراق والمستندات-١٠

  ٦٦٩  ................. التزامها بتقصي القواعد القانونية المنطبقة على واقعة الدعوى-١١

  ٦٧٠  ..................................................... سلطتها في تفسير القانون-١٢

  ٦٧٠  ........... سلطتها في استخالص النصوص الواجبة التطبيق في القانون األجنبي-١٣

  ٦٧٠  ...........................................استخالص أعمال السيادةسلطتها في  -١٤
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  ٦٧١  .............................................. تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية-١٥

 ٦٧١ .................................................... التدخل واإلدخال في الدعوى-١٦

 ٦٧٣ ................................تقدير االرتباط بين الدعاوي وضمهاسلطتها في  -١٧

  ٦٧٥  .......................................... تقدير وحدة الموضوع بين الدعويين-١٨

  ٦٧٥  ............................................... تقدير وحدة المحل في الدعويين-١٩

  ٦٧٦  ............................. تقدير فصلها في الطلب العارض مع الطلب األصلي-٢٠

  ٦٧٦  ..............................ارض تقدير قيام االرتباط المسوغ لقبول الطلب الع-٢١

 ٦٧٦ ....................................................... في وقف الدعوى تعليقاً-٢٢

  ٦٧٨  .................................... تقدير وقف الدعوى جزاء أو تغريم الخصوم-٢٣

  ٦٧٨  .................................. الدعوى أو إعادتها للمرافعةر نظتأجيل تقدير -٢٤

  ٦٨١  ............................................. سلطتها في إحالة الدعوى للتحقيق-٢٥

  ٦٨١  ........................................... سلطتها في ندب الخبير وتقدير عمله-٢٦

  ٦٨٢  ........................................................ حيال الدفاع في الدعوى-٢٧

  ٦٨٥  ....................................انتفائها وأ سلطتها في استخالص الصورية -٢٨

 ٦٨٦  .......................................................استخالص صورية العقد  -٢٩

 ٦٨٦ ......................................... سلطتها  في استخالص  القوة القاهرة-٣٠

  ٦٨٦  ...................................... حيال تحديد الدين األشد كلفة على المدين-٣١

  ٦٨٦  .........) ............................نظرة الميسرة( منح المدين أجالً للوفاء  -٣٢

  ٦٨٧  ........  التقرير بما في الذمةفيأو التأخير  سلطتها في تقدير توافر التقصير -٣٣

  ٦٨٧  ......................... توقيع الجزاء بإلزام المحجوز لديه بدين المحجوز عليه-٣٤
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  ٦٨٧  .............................. تقدير الشروط الالزمة إلصدار أمر الحجز وتوقيعه-٣٥

  ٦٨٩  ..............................ة في توقيع عقوبة الحبس أو اتخاذ التدابير العالجي-٣٦

  ٦٨٩  ................................................................... تفسير األحكام-٣٧

  ٦٩١  .......................................... في اعتبار الدعوى صالحة للفصل فيها-٣٨

  ٦٩١  .........ند حجز الدعوى للحكم عللخصوم بتقديم مذكرات سلطتها في التصريح -٣٩

  ٦٩١  .............................. سطتها في استخالص ما يعتبر إجازة لعمل الوكيل-٤٠

  ٦٩١  .................................................... تحديد أجر الحارس القضائي-٤١

  ٦٩٢  .......................... ....... سلطتها في رد المحكم أو عدم صالحيته وأتعابه-٤٢

  ٦٩٢  ................................................ سلطتها في تقدير قواعد التقادم-٤٣

  ٦٩٥  …………………………… سلطتها في تقدير وجود المانع الموقف للتقادم -٤٤

  ٦٩٦  …………………………………………… استخالص أسباب قطع التقادم -٤٥

  ٦٩٦  ..............................ص حصول التنازل عن التقادم سلطتها في استخال-٤٦

  ٦٩٧  ....................................... سلطتها في تقدير شروط المنع من السفر-٤٧

  ٦٩٩  ................................................. سلطتها في فهم القرار اإلداري-٤٨

  ٦٩٩  .................................. لزم بمصروفات الدعوىتحديد المسلطتها في  -٤٩

  ٧٠٠  .................................... سلطتها في إلزام كاسب الدعوى بالمصاريف-٥٠

  ٧٠٠  ........................................................... تقدير أتعاب المحاماة-٥١

  ٧٠٣  ............................................ الخصم للحكم سلطتها في تقدير قبول-٥٢
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  ٧٢٧  ........................................................................ بوجه عام -

  ٧٢٨  ............................................................... الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو دليله-

  ٧٣٣  .................................................................... الدفاع الذي يتعلق بخصم آخر-

  ٧٣٣  ................................................................... الفساد  ظاهر البطالن أو الدفاع-

  ٧٣٧  ........ الدفاع الذي ال يستند إلى أساس قانوني سليم أو ال يقوم على سند صحيح من واقع أو قانون-

  ٧٣٩  .............................................. الدفاع الغير صحيح أو الغير مطروح على المحكمة-

  ٧٤٠  ..................................................تضمن أسباب الحكم رداً ضمنياً عليهتالدفاع الذي 

  ٧٤١  ................................................... الدفاع الغير منتج أو غير مؤثر في نتيجة الحكم-

  ٧٤٥  .................................................................لم يبد بصورة جازمة الدفاع الذي -

  ٧٤٥  ............................................................................... الدفاع الغير مقبول-
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 ٧٤٦ .......................................................................................... ما يوفره -

 ٧٥١ .......................................................................................... القصور -

 ٧٥٢ ....................................................................................... ماال يوفره -

 ٧٥٤ ......................................................... الطعن بالتزوير كوسيلة دفاع موضوعية -
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 عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم أو تكليفهم بتقديم الدليل على - 
  ................................................................دفاعهم ولفت نظرهم لمقتضياته
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  ٧٥٨  .............................................. الدفاع الذي يعد مطروحاً على محكمة االستئناف-

  ٧٥٩  ........................................ الدفاع الذي لم تقيد المحكمة الخصوم بشأنه على نحو محدد-

 ٧٥٩ ........................................ عليها الدفاع الوارد بمذكرات أو مستندات لم يتطلع الخصم-

 ٧٥٩ ..................................................................... الجوهري الدفاع  الطلب أو-

 ٧٦٠ ..................................................... ما جاء به بصحة مستند داللة التمسك  تقديم-

 ٧٦٠  .................................إعالن الخصم بها غير الزم .  المستندات وأوجه الدفاع المقدمة-

 ٧٦١ .............................................................. بحماية حقوق الدفاع التزام المحكم-

  ٧٦١  ................................................................ع الجديد أمام محكمة التمييز الدفا-

 ٧٦٢ ................................................................................... ماال يعد دفاعاً-

 ٧٦٣  ............................................................ الدفاع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته -
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